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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla 24. aprila.

Gradivo bomo zbirali do 11. aprila. 

Dobrova Polhov Gradec

Pomagajmo mu
17-letni Primož se je v prometni nesreči hudo poškodoval
Od septembra 2016 leži v UKC Ljubljana in negibno čaka, da mu bo kdo povedal, kaj se bo zgodilo. 
Bo še kdaj lahko obrnil glavo, se usedel, samostojno jedel, hodil? Družina je  vložila vlogo za 
rehabilitacijo v tujini, trenutno pa je nujno potreben takojšne rehabilitacije na domu. Stiska domačih 
je velika, zato bodo za Primoža organizirali dobrodelni koncert 22. aprila v Polhovem 
Gradcu. Povabilu se je odzvalo  dvajset nastopajočih, pridite tudi vi. --> 36

Log - Dragomer

Odprli bodo 
trgovino
Želje Dragomerčanov uslišane

Po dolgih letih tudi v Dragomer prihaja trgovina. 
Občinski upravi je v kraj uspelo pritegniti 
novega trgovca. Trgovske police bo napolnil 
M-Orel, trgovec iz sosednje vrhniške občine. V 
manjši živilski trgovini boste lahko 
od prve polovice aprila  naprej od 
ponedeljka do sobote lahko kupili 
vse osnovne prehrambne izdelke.

Vrhnika

Ministrica v 
Depoju
Visok obisk

Na vrhniškem komunalnem podjetju se 
je mudila ministrica Anja Kopač Mrak, 
ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, kjer se je seznanila s problematiko 
zaposlovanja določene strukture kadra 
preko javnih del, hkrati pa je v središču 
mesta obiskala tudi trgovino Depo, 
ki jo po njenih besedah vrača v 
otroštvo.

Borovnica

Pripravljajo 
strategijo
Sodelujte pri načrtovanju 
prometa 
Občinski svet je potrdil, da se je začel 
proces priprave celostne prometne 
strategije občine in imenovali so odbor 
za njeno pripravo.  Pripravljena strategija 
je pogoj, da bo občina v prihodnjih letih 
lahko kandidirala za pridobitev 
dodatnih finančnih sredstev za 
izgradnjo infrastrukture.

Zadnjič nam je tiskarski škrat 

pojedel polovico stavka pri 

uvodniku, na kar ste nas 

nekateri tudi opozorili. Hvala. 

Tokratni uvodnik bo celoten, to vam 

zagotavljam. Pri časopisu se tovrstne 

napake rade pojavijo, sploh če je 

celotno dogajanje popravkov terminsko 

skoncentrirano na zelo kratek čas in če je 

v domeni ene ali dveh oseb. Ne govorim 

o lektorskih posegih, gre za čas, ko je 

časopis že postavljen in ima urednik na 

voljo zelo malo časa, da ga pregleda, 

popravi in dopolni. Zaradi obsega ga 

pregleda, kot radi rečemo, diagonalno, 

z večjo skrbnostjo do področja 

zahval in nekaterih občutljivejših 

tem. Posledično se včasih zgodi, da 

kakšna beseda na koncu stavka, kjer 

imajo oblikovalci največ opraviti, 

 odpade. Trudimo se, da je tega seveda 

čim manj, ker vemo, da je nedopustno, 

a ne glede na to, se bo vedno dogajalo. 

Me pa veseli, da nekateri opazite ta 

trud in posledično v naš elektronski 

poštni nabiralnik namenite besede 

pohvale,  predlagate idejo za članke, 

konstruktivne pripombe ali pa – kar 

se tudi dogaja – nas zgolj povprašate 

po določenih informacijah, mi pa vam 

svetujemo kam se obrniti 

v nastali zagati. Taki ste 

nam všeč in želimo, da 

taki ostanete še naprej. 

Zagorelo je okoli dva hektarja podrasti in grmi-
čevja. Požar je zajel tudi nekaj dreves. Pogasili so 
ga gasilci PGD Podolnica, Horjul, Žažar, Zakla-
nec in Vrzdenec. Požar v naravi so tisti dan zabe-
ležili tudi v Gabrjah pri Dobrovi, na Vrhniki so v 

enem tednu zaradi požarov v naravi intervenirali 
trikrat. Zaradi travniškega požara na okoli 3000 
kvadratnih metrih pri cestninski postaji Log so 
izvozili tudi tamkajšnji gasilci. Daljše obdobje 
suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne 

razmere za nastanek in širjenje požarov v narav-
nem okolju. Zato svetujemo previdnost pri upo-
rabi ognja v naravnem okolju in pri aktivnostih, 
ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

Besede Cankarja
Hlapci! Za hlapce rojeni, 

za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje! 
Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na 

vekomaj, zato ker je hrbet skrivljen,
 biča vajen in željan!

Ivan Cankar, Hlapci, 1910

Tokrat smo celi

Previdno pri kurjenju
Horjul – 20. marca je zagorelo v gozdu v Podolnici v Občini Horjul.

--> 45--> 4--> 26

Gašper Tominc

VEČ O POMLADNI OSVEŽITVI NAJDETE NA STR. 53.

  5. Pomladna
   
�vezitev
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Želite biti del kolektiva 
vodilnega proizvajalca embalaže na domačem 
in mednarodnem trgu?
K sodelovanju vabimo motivirane sodelavce s tehničnega področja. Vabljeni ste strojniki za delo operaterja na kartonski liniji, v predelavi 
na linijah tiska, izseka ter lepilnih linijah.

Pričakujemo:
 prilagodljivost za večizmensko delo
  ročne spretnosti
  pozitivno naravnanost dela v timu
  skrbnost in natančnost pri delu
  dokončano vsaj III. stopnjo poklicne izobrazbe

Nudimo:
 možnost takojšnje zaposlitve v enoti Logatec s poskusno dobo
  po uspešnem uvajanju redno zaposlitev v varnem in urejenem delovnem okolju
  možnost strokovnega izpopolnjevanja ter napredovanja znotraj celotne skupine DS Smith 

Proizvodna enota DS Smith Slovenija v Logatcu je del mednarodne skupine DS Smith, ki ima sedež v Londonu. Združuje  več kot 250 proizvodnih enot v 34 državah in zaposluje  več kot 26.000 sodelavcev. 
Smo stabilno podjetje z veliko rastjo, ki zaposluje osebe, ki si želijo poklicne rasti in razvoja ter sledijo vrednotam podjetja.

Vas zanima sodelovanje z embalažnimi strategi? Imate radi papir? Embalažne rešitve?

Tudi  če ne ustrezate vsem pogojem, vas vabimo, da se predstavite z motivacijskim pismom, ki mu priložite življenjepis na naš elektronski naslov tajnistvo.slovenija@dssmith.com.

Doživite pomembnost pakiranja!

Pri SCHWARZMANN U 
VAM BODO POMAGALI,
DA IZ VASE  ZAMISLI 

NASTANE HLEV 
IN NE “STALA” .

Konstrukcije Schwarzmann d.o.o., Pristava 12a, 1355 Polhov Gradec, Slovenija, tel. 01 364 73 10, info@schwarzmann.si, www.schwarzmann.si 

Sotorski in klasicni hlevi

Proizvedeno v Sloveniji!
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Za novorojenčka po novem 500 evrov
Log - Dragomer – Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka bo več kot enkrat višja 
kot doslej. Medtem ko so svetniki višino pomoči vsako leto usklajevali z indeksom rasti 
življenjskih potrebščin, bo znesek po novem fiksen. Predlagala ga je skupina svetnikov, ki 
je pomoč zvišala z amandmajem, ki ga je občinski svet podprl. Občina Vrhnika staršem 
ob rojstvu novorojenca nameni 150 evrov, novopečeni brezoviški starši dobijo 180 evrov, 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec dajo 260, v Horjulu 275, največ pa so doslej dobili 
mladi starši v Borovnici, kjer pomoč znaša 400 evrov. 

Čistilna akcija tudi v Borovnici
Zbirno mesto, kjer boste prejeli rokavice in vreče za pobiranje odpadkov in malico, bo 
pred stavbo Občine Borovnica, na Paplerjevi ulici 22, v Borovnici, v soboto, 1. aprila, ob 
8.00. Tiste, ki boste čistili ob cestah, prosimo, da s seboj prinesete odsevne jopiče oz. 
telovnike. Nekaj jih bo sicer na  voljo tudi na zbirnem mestu.

Spuščanje gregorčkov v Božno
Sončen dan, 11. marec, je popoldan doživel pravo zaljubljeno žvrgolenje … Morda ne 
ptic sinic, res pa je bilo slišati smeh in vrišč otrok. Kar okoli  sto udeležencev vseh starosti, 
tudi štirinožnih, je pospremilo najmlajše člane družin k splavitvi čolničkov in splavov po 
reki Božni v čast slovenskega praznika zaljubljencev.

Položili temeljni kamen za čistilno napravo
Horjul – V četrtek, 16. marca 2017, sta župan Janko Prebil in direktorica Javnega 
holdinga Ljubljana, ga. Zdenka Grozde, slovesno položila temeljni kamen za čistilno 
napravo Horjul, ki bo po županovih besedah začela poskusno obratovati predvidoma 
prihodnjo pomlad. Slovesnega dogodka so se poleg svetnikov in svetnic, direktorice 
občinske uprave ge. Mojce Kucler Dolinar in njenih sodelavcev ter preostalih gostov 
udeležila še direktor podjetja Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., g. Krištof Mlakar;  od 
izvajalca pa g. Klemen Zajc, direktor podjetja Hidrotehnik, d. d.

Prve novice
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Odkup lesa na panju 
PLAČILO TAKOJ 

       Velika Ligojna 74 I 1360 Vrhnika 
 

      041/706-359  
 

        mm.matic.malovrh@gmail.com 
             www.gozdarske-storitve.si 
 
MM GOZDARSTVO, d.o.o. 

 

in davčno svetovanje že od leta 1999.

Horjulska cesta 116, 1356 Dobrova,
mobilni telefon:    040/904-859, tel.: 01/3641-757

e-naslov: andreja.piskac@telemach.net

PROIZVODNJA IN PRODAJA PELETOV LESPAK, d.o.o.

(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: Verd 107, 
Vrhnika (nekdanji LIKO)

UGODNO

1. april
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V sklopu prenove posloval-
nice na Vrhniki bomo tako 
prodajni prostor povečali za 
približno dvesto kvadratnih 
metrov. To nam bo omogoča-
lo optimalnejšo predstavitev 
izdelkov in s tem preglednejše 

nakupovanje,« so nam sporoči-
li iz Hofra. Kdaj naj bi bila dela  
končana oziroma kdaj naj bi 
povečana trgovina odprla svoja 
vrata, niso želeli razkriti. Sicer 
pa bo nekaj posodobitev dele-
žna tudi že obstoječa trgovina: 

»Tehnologijo na področjih ener-
getske učinkovitosti in izpustov 
CO2 v poslovalnicah nenehno 
izboljšujemo. Prenovljene po-
slovalnice so tako opremljene 
z osvetljavo LED, hkrati pa smo 
uvedli tudi druge tehnologije 
in ukrepe, ki v poslovalnicah 
zmanjšujejo izpust CO2.« Vrh-
niški Hofer je svoja vrata odprl 
pred osmimi leti  24. aprila.

Gašper Tominc

Kot je dejala visoka gostja, 
jo veseli, da je Vrhnika napre-
dna na področju ravnanja z 
odpadki in s tem povezanimi 
praksami, kot je vključevanje 
ranljivejših skupin v delovna 
razmerja. Sicer to ni osamljena 
praksa v državi, je dejala, tudi 
v ljubljanski Snagi na primer 
podobno zaposlujejo in izva-
jajo programe prejo javnih del. 
V okviru svojega obiska si je 
ogledala tudi trgovinico starih 

rabljenih predmetov Depo, ki 
jo je pred leti odprlo Komu-
nalno podjetje Vrhnika. Kot je 
dejala, je bila nad videnim nav-
dušena: »Občutek je, kot bi šla 
nazaj v preteklost – v otroštvo. 
Veseli pa me tudi druga plat, da 
imajo občani pravilen odnos 
do stvari, starih predmetov.«

Na vrhniški komunali se 
lahko pohvalijo, da v Depoju 
mesečno prodajo za okoli 1800 
evrov brez DDV, »… kar zado-

šča, da pokrijemo tri delavce, 
ki delajo na tem področju in 
materialne stroške,« je poja-
snila direktorica komunale 
Brigita Šen Kreže. »Trgovina 
je vsekakor dodana vrednost 
mesta, kajti v njej je vedno ne-
kaj drugega. Nikoli ne veš, kaj 
boš našel,« je dejala in dodala, 
da so Vrhničani dobri tako 
v prinašanju predmetov kot 
kupovanju. Depo sicer ni edi-
na tovrstna trgovina v državi, 
imajo jih tudi drugje in, kot je 
dejala Šen Krežetova, se bodo 
mogoče v  prihodnje komuna-
le s tovrstnimi trgovinami po-
vezale in tako še razširile svoj 
prodajni program.  

Gašper Tominc, 
foto: GT

Namen razpisa je predvsem 
spodbuda in pomoč pri vzdr-
ževanju stavbne kulturne dedi-
ščine. Sofinancirani bodo pro-
jekti obnove zunanjosti stavbe 

– fasade, strehe, oken in vrat, ki 
bodo  obnovljeni v letu 2017. 
Sofinanciranje bo znašalo do 
25 % vrednosti obnove. Razpis 
je objavljen na koncu vrhniških 

strani (pod uradnimi objava-
mi), celotna dokumentacija pa 
na spletni strani www.vrhnika.
si,  med razpisi. Razpis je odprt 
do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do 30. 9. 2017. 

Pogoj za prijavo so, med 
drugim, pridobljeni kultur-
novarstveni pogoji in soglasje 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. (gt)

Vrhnika – Telekom Slovenije na širšem območju 
Vrhnike aktivno širi optično omrežje.

Občina Vrhnika je letos prvič objavila javni 
razpis za sofinanciranje obnove, na katerega 
se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci stavb, 
uvrščenih v register nepremične kulturne 
dediščine (http://rkd.situla.org/). 

Vrhnika – Več kot en mesec že potekajo gradbena 
dela za prizidek k obstoječi trgovini. »Arhitekturna 
zasnova Hoferjevih poslovalnic je večinoma 
tipska, s kvadraturo 1.355 m2 (900 m2 prodajnega 
prostora, 455 m2 preostalih prostorov). 

Vrhnika, 9. marec – Na vrhniškem komunalnem 
podjetju se je mudila ministrica Anja Kopač Mrak, 
kjer se je seznanila s problematiko zaposlovanja 
določene strukture kadra preko javnih del, hkrati 
pa je v središču mesta obiskala tudi trgovino starih 
rabljenih predmetov Depo, katere vsebina jo po 
njenih besedah vrača v otroštvo. 

Obnavljate 
stavbno kulturno 
dediščino?

»Gradbena dela trenutno po-
tekajo na območju Bevk, Male 
in Velike Ligojne, Trčkovega 
griča ter na območju od Pod-
čela proti Podlipi, v letošnjem 
letu pa načrtujemo še izgradnjo 
optike na območju Stare ceste, 
Čuže, Poti k Trojici, Petkovško-
ve ulice, Pri lipi, Vasi, Ob poto-
ku ter Dobovičnikove ulice. Z 
deli bomo predvidoma pričeli 
letos poleti,« so nam sporoči-

li iz Telekoma Slovenije.  Ob 
tem imajo krajani Vrhnike že 
sedaj možnost priklopa na op-
tiko na naslednjih območjih: 
Verd, Cankarjevo nabrežje, Ko-
tnikova cesta, Janezova cesta, 
Kačurjeva cesta, Jagrova cesta, 
Pionirska cesta, Cesta na Bar-
ju, Čolnarska cesta, Turnovše, 
Raskovec, Mirke, Voljčeva ce-
sta, Notranjska cesta, Gabrče, 
Švabičeva ulica, Stara Vrhnika, 

Robova cesta, Delavsko naselje, 
Sinja Gorica med avtocesto in 
Tržaško cesto ter industrijska 
cona na Vrhniki. Potek gradnje 
optike si lahko ogledate tudi na 
spletu (http://ts.si/gradnja-op-
tike) in tako tudi možnost pri-
klopa na posameznih lokacijah. 
Za vsa vprašanja v  povezavi z 
naročninami se lahko obrnete 
na njihovo brezplačno številko 
080 8000 ali info@telekom.si. 

Gašper Tominc

Ministrica Anja Kopač Mrak in direktorica JP KPV Brigita Šen Kreže 
v Depoju

Ministrica se na 
Vrhniki vrača v 
otroštvo

Hofer se bo širil

Telekom širi svoje 
omrežje

Pomembna informacija za vse
nove in obstoječe uporabnike
Telekomovega optičnega omrežja.
Vse informacije v zvezi s storitvami Telekoma Slovenije, izgradnji 
optičnega omrežja, prednost le tega, aktualni ponudbi, cene paketov, 
vezav, nakupov TV aparatov iz ponudbe Telekoma Slovenije na 
obroke, lahko pridobite na Telekomovem prodajnem mestu 
MEGAPHONE na Vrhniki, ki se nahaja v TC Mercator v pritličju v bivši 
LOKI, Robova cesta 6.
Prijazni in strokovno usposobljeni vas bomo seznanili z najnovejšo 
ponudbo Telekoma Slovenije. Sklepanje pogodb in aneksov za nove 
in že obstoječe naročnike Telekoma Slovenije, vse to lahko opravite 
prodajnem mestu v TC Mercator na Vrhniki, na Robovi 6.
 
Vljudno vabljeni. 

TC MERCATOR VRHNIKA,
Robova cesta 6 | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net
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Nekateri so jih izdelali že prej 
doma, nekateri pa na delavnici 
v Domu upokojencev Vrhnika, 
kjer so jim pomagali člani Mo-
delarskega kluba Vrhnika, Tu-
rističnega društva Blagajana in 
varovanci doma. Pred uradnim 
spustom je vrhniški kaplan vse 
ladjice blagoslovil, zbrane je 
nagovoril tudi sv. Gregor, nato 
pa se je začelo otroško veselje. 
Organizator sicer letos ni po-
deljeval nagrad za najbolj iz-
virne gregorčke, so pa zato vsi 
prejeli spominsko kresničko. 
Ne glede na to so bili številni 

gregorčki prave mojstrovine 
tako po tehnični kot po estet-
ski strani. Zato ne preseneča, 
da so svoje delo – preganjanje 
zime – dobro opravili in nas je 
letos pomlad s svojimi toplimi 
žarki pobožala nekoliko prej 

kot prejšnja leta. Organizator 
je dogodek popestril še z živo 
glasbo v izvedbi Ansambla 
Presenečenje in otroškimi lut-
kovnimi predstavami. Svoje 
stojnice z dobrotami, ki so jih 
velikodušno delili med goste, 
pa so postavili tudi Društvo 
ljubiteljev narave in običajev 
Notranjske, Društvo kmečkih 
in podeželskih žena Vrhnika 
ter KS Vrhnika – Vas. 

GT, foto: gt

Gregorjevo je organiziral Zavod Ivana Cankarja Vrhnika v sodelovanju z 
Občino Vrhnika, KS Vrhnika – Vas, Modelarskim klubom Vrhnika, Domom 
upokojencev Vrhnika, Društvom ljubiteljev narave in običajev Notranjske, 
Turističnim društvom Blagajana, Društvom kmečkih in podeželskih žena 
ter deklet, za varnost pa so poskrbeli člani gasilskih društev z Vrhnike in 
Stare Vrhnike. 

Vrhnika, 11. marec – Spuščanje gregorčkov 
po potoku Bela v središču Vrhnike je tudi letos 
privabilo na stotine obiskovalcev – največ družin, 
katerih najmlajši člani so po potoku spustili svoja 
plovila. 

Vrhnika, 7 marec – Na vrhniški komunali je  bil prvi 
posvet komunalnih podjetij, ki si prizadevajo za 
trajnostni razvoj.

Vrhnika, 24. februar – Štefan Hadalin, ki je bil 
v vrhniškem Cankarjevem domu razglašen za 
športnika Vrhnike za leto 2016, je priznanje prejel 
teden kasneje v županovem kabinetu. Uradne 
podelitve se namreč ni mogel udeležiti zaradi 
svetovnega smučarskega prvenstva v St. Mortizu. 

Spoštovani krajani Podlipe in Smrečja!
Krajevna skupnost Podlipa - Smrečje 

vas vabi na 

REDNI LETNI ZBOR KRAJANOV KS Podlipa - Smrečje, 
ki bo v soboto, 8. aprila 2017, ob 19. uri v  gasilskem domu Podlipa - Smrečje, Smrečje 7.
Vljudno vabljeni!

Predsednik sveta 
 KS  Podlipa - Smrečje   

                           Boštjan Jurjevčič, l.  r.

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

pon.- pet. 8.30 - 18.30,  sob. 8.00 - 13.00

»Ponosen sem nate. Nisi prvi 
smučar z Vrhnike, si pa naj-
boljši,« so bile besede župana 
Stojana Jakina, ko mu je segel v 
roke in predal priznanje v druž-
bi predsednika vrhniške špor-
tne zveze Gvida Mravljaka. Na 
sprejemu sta bila še direktorica 
Občinske uprave Vesna Kranjc 
in Štefanov dedek Leon Marjan 
Možina, sicer do nedavnega 
dolgoletni predsednik Smučar-

skega društva Vrhnika. 
V sproščenem klepetu  so 

govorili o Štefanovi smučarski 
poti, predvsem pa o slalomski 
tekmi za svetovni pokal v St. 
Moritzu, kjer mu je uspel naj-
boljši podvig doslej – deseto 
mesto. »Imel sem skrito željo, 
da pridem med petnajsterico, 
tako da so bile na koncu tudi 
solze sreče,« je dejal Štefan. Za-
enkrat je njegova paradna di-

sciplina slalom, v katerem ima 
po njegovih besedah še veliko 
rezerve, »… a upam, da tudi 
v veleslalomu v letu ali dveh 
pridem do nivoja, ki ga imam 
danes v slalomu. Ne želim, da 
ljudje mislijo, da sem samo sla-
lomist.« Ker se njegovi uspehi 
stopnjujejo, se od njega veliko 
pričakuje v Kranjski Gori na 
pokalu Vitranc v začetku mar-
ca. Nenazadnje bodo tam tudi 
avtobusi Vrhničanov. »Upam 
na najboljše, ampak najprej mo-
ram dobro odpeljati – to je moja 
dolžnost. Srečanje z navijači in 
veselje prideta na vrsto šele po 
tekmi.« 

Gašper Tominc, foto: GT

Na srečanju so si podjetja iz-
menjala znanje in primere do-
bre prakse, govorili pa so tudi 
o sodelovanju pri projektih v 
letu 2017. Posveta so se udele-
žila komunalna podjetja iz Ko-
pra, Idrije, Logatca, Grosuplja, 
Brežic, Bleda, Ptuja in Tržiča, 

odsotnost pa sta opravičili 
komunalni podjetji iz Izole in 
Slovenskih Konjic. 

Občine Borovnica, Log - 
Dragomer in Vrhnika so pod 
okriljem vrhniške komunale 
prve slovenske občine, ki so se 
pridružila mreži Zero Waste 

Europe. Cilj te mreže je odloži-
ti čim manj ali celo nič odpad-
kov. Cilj vrhniške komunale 
pa že dlje časa ni le zmanjšati 
količino odpadkov, ampak pre-
delati odvržene predmete, jih 
preoblikovati, očistiti, popra-
viti in jih dati v ponovno upo-
rabo. To  uresničujejo s projek-
tom Depo; pri tem sledijo svoji 
temeljni strategiji  – skrbi za 
zaposlovanje brezposelnih oz. 
teže zaposljivega kadra. (nč)

Hadalin, športnik leta, 
prevzel 

priznanje

Prvi posvet 
komunalnih podjetij

Luč v vodo!
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Draga, lani ste osvojili praktično vse: postali ste 
državna prvakinja in bronasta na svetovnem prvenstvu, 
kar vam je hkrati prineslo še neuradni naziv najboljše 
barmanke na svetu. Posledično vas je Društvo bar-
manov Slovenije v začetku leta razglasilo za barmanko 
leta. Od kje ta strast za pripravo koktajlov? Od kje je 
prišel tisti vzgib, na katerega lahko danes pokažete in 
rečete: To je bilo to?

Nikdar si nisem mislila, da bo moja življenska 
pot zaznamovana s poklicem gostinec. V tem po-
klicu sem se znašla čisto po naključju, in sicer v 
Gostilni Simon na Vrhniki je delal moj stric Mi-
lan Kralj. Moram povedati, da je veljal za enega 
najboljših natakarjev daleč naokoli. Nekega dne 
me je pobaral, ali mu pridem malo pomagat. Z 
veseljem sem šla in kmalu ugotovila, da dejansko 
v tem poklicu uživam, rada sem delala, se učila in 
spoznavala to zvrst poklica. Po nekaj letih sem 
naključno v Močilniku srečala Aleša Ogrina, ki je 
mešal neke čudežne zvarke vseh vrst. Zdelo se mi 
je zanimivo, a si nisem niti v sanjah predstavljala, 
da bi jaz to kdaj delala. A usoda je hotela svoje. 
Čez dobrih pet let je Aleš prišel v lokal, kjer sem 
delala in me vprašal, če bi se pridružila barman-
ski zvezi. Izziv sem seveda takoj sprejela in tako se 

je začelo. Tako, zdaj veste, ni bil Tom Cruise iz fil-
ma Cocktail, ampak sovaščan Aleš Ogrin.(smeh)

Na Svetovnem prvenstvu v Tokiu ste s koktajlom Lolita 
osvojili tretje mesto, hkrati ste s tem neformalno – če 
lahko tako rečem, ker vam tega naziva uradno ni nihče 
podelil – postali najboljša barmanka sveta Potem so 
vas razglasili še za barmanko leta v Sloveniji ... Se je s 
tem kaj spremenilo za vas? Imate v Loliti, v slaščičarni, 
ki jo vodite v Ljubljani, sedaj kaj več obiska? Ste mogoče 
za to bolj prepoznavni – vi kot oseba?

Res je, na Svetovnem prvenstvu v Tokiu sem 
osvojila tretje mesto v kategoriji after dinner 
cocktail, to je kratka sladka pijača po obroku. In 
sem s tem neuradno postala najboljša barman-
ka sveta v tej kategoriji. Če govoriva o »najboljši 
barmanki za leto 2016«, gre za kriterij društva 
barmanov Sloveniji na podlagi rezultatov tek-
movanj v Sloveniji, kajti teh tekmovanj se lahko 
udeležimo vsi člani, svetovnih tekmovanj pa le 
zmagovalci državnih prvenstev. 

Kaj se je spremenilo? Moram reč, da kar nekaj 
stvari. Veliko bolj sem medijsko izpostavljena, 
ljudje me prepoznajo,  mi čestitajo, kar me zelo 
veseli, saj je to pohvala mojemu delu in navseza-

dnje, kot rada rečem, je to  krona mojega poklica, 
na katero sem zelo ponosna.

V lokalu Lolita in v preostalih kavarnah Kaval 
Group se seveda prodaja koktajl Lolita, vendar res 
največ kar pri nas v Loliti. Ljudje radi vidijo, da 
jim zmešam kokktajl in potem še malo poklepe-
tam z njimi, kar tudi njim veliko pomeni. Moram 
povedat, da ga res čisto vsi pohvalijo. 

Kako  nastane takšen vrhunski koktajl, kot je Lolita? 
Verjetno so neke zakonitosti glede okusov, ki jih 
poznate samo vi barmani – torej, kot bi rekli po domače, 
»kaj gre skupaj«? Verjetno pa je nekaj tudi v  pripravi 
več koktajlov z nianso drugačnih okusov, ki jih nato 
izboljšujete oziroma testirate pri poznavalcih? Ali pa se 
popolnoma motim? 

Vsak koktajl je zgodba zase in jaz jih imam kar 
veliko. Res je, da moramo barmani vedeti, kaj gre 
skupaj, je pa tudi res, da vrhunski koktajl ne pride 
iz danes na jutri. V ozadju je ogromno dela: od 
tekmovanj, poznavanja pijač, vaje … Vsaka nian-
sa v centilitrih različnih pijač, ki jih  mešamo v 
koktajl, je pomembna, ničesar ne sme biti preveč, 
nič ne sme, kot mi pravimo, štrleti  ven. Koktajl je 
pijača, v kateri uživamo; zato se trudimo, da na-

redimo koktajl piten, aromatičen, polnega okusa, 
lepega izgleda, da ko ga gost naroči, enostavno 
reče: Še enega! Drugače pa postopek koktajla, 
ki ga delam na novo, nima nekih kriterijev. Po 
navadi najboljši koktajl naredim po trenutnem 
navdihu. Ko imam osnovo, pa se delo o konč-
nem izdelku pravzaprav šele začne: malo manj 
tega, malo več onega, morda malo več sladkobe 

… Tudi tako je nastal zmagoviti koktajl Lolita. 
Seveda, vsak nov koktajl vedno dam v »probo« 
svojim gostom, ker me zanima odziv. Namreč 
cilj je koktajl prodati, ne samo narediti. Obvezno 
ga poskusijo tudi moji prijatelji barmani, saj med 
nami ni nekih skrivnosti in nam medsebojna 
konstruktivna kritika vedno prinese nove pogle-
de in nove smernice v tem poklicu.

V zadnjih letih se je priljubljenost kulinarike zelo 
povečala. Je to opaziti tudi pri koktajlih? Na Vrhniki 
me je na primer presenetilo, ko smo imeli Festival 
kave, koliko ljudi zanimajo okusi. Verjetno so na vašem 
področju, govorim o koktajlih, tudi vidni premiki v 
primerjavi z desetletjem pred tem.

Ja, nič drugače ni pri koktajlih. Ljudje so oza-
veščeni in zanimajo jih okusi, in to ne običajni, 
radi eksperimentirajo  najbolj nenavadne okuse. 
Moram pa povedati, da so se barvni  koktajli  z 
znanimi okrašenimi dežnički malo pomaknili 
v ozadje in so trend zadnje leto predvsem dobri 
stari  džin toniki.

Džin z različnimi okusi tonika (okus vrtnice, 
ingverja, kumare ...), ki  mu dodamo, agrume, ze-
lenjavo, postrežemo v balonski pecljat kozarec,  je 
res »in«.

Ženske v barmanstvu niste ravno v večini. Zakaj menite, 
da je tako? Ali ni dobrih priložnosti zanje ali pa je pač v 
moški naravi, da se za razliko od žensk raje ukvarjajo s 
tovrstnimi poklici?

 Imate prav, ženske smo v tem poklicu res 
v manjšini, pa ne zato, da nas moški ne bi radi 
imeli v svoji sredini, temveč mlade  ženske, ki se 
pridružijo našim vrstam, v določenem obdobju 
življenja dobijo druge prioritete v življenju, kot so 
na primer poroka, otroci, menjava poklica ... Zato 
se s tem poklicem  vse življenje  ukvarja manj 
žensk kot moških. Dolga leta pa žensk sploh niso 
sprejeli v ta poklic. Namreč smatralo se je, da je 
natakar-barman moški poklic.

Draga, vi ste vsekakor dokazali, da so se nekoč motili. 
Hvala za vaš trud, čestitke tudi v našem imenu in vse 
dobro tudi v prihodnje.

Hvala vam in vabljeni na koktajl Lolita.

Gašper Tominc

Intervju: Draga Kepeš, 
najboljša barmanka na svetu

»Ni bil kriv 
Tom Cruise, 

ampak 
Aleš Ogrin«

Vrhnika je imela v mešanju barskih pijač – koktajlov že do začetka 
devetdesetih pomembno mesto, in to v svetovnem merilu. Gonilna sila in 

osrednji akter je bil Aleš Ogrin, ki je leta 2000 na svetovnem prvenstvu v 
Singapurju osvojil prvo mesto. Njegovim stopinjam so sledili tudi nekateri 

drugi navdušenci nad tovrstnimi pijačami z Vrhnike in okolice, med njimi 
tudi Draga Kepeš, ki je lani oktobra na svetovnem prvenstvu v Tokiu 

osvojila tretje mesto. 

Razstava 
Iz malega raste veliko
Odprtje 4. 4. ob 17:30 
v Cankarjevem domu.

Plesi in pesmi sveta
Osrednja prireditev ob 70.
obletnici, dvorana Antona
Martina Slomška, 25. 5. 
ob 17. uri.

Praznujte 
z nami!

Dnevi odprtih vrat 
v naših enotah:
Želvica: 10. 4. 
Komarček: 11. 4. 
Rosika: 12. 4.
Žabica: 13. 4. 
Barjanček: 14. 4.

od 9:00 do 11: 00 in 
od 14:30 do 17:00

VRTEC VRHNIKA
PRAZNUJE  70 LET!
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Simon Hlebec, ki z ženo Ano 
zadnji desetletji vodi posel, ne-
prestano širi svojo dejavnost: 
ravno v teh dneh bodo odprli 
Vrtni center, kjer bodo stran-
kam ponudili še vrtnarske pri-
pomočke in materiale. »Sredi 
petdesetih sta z vrtnarijo na 
posestvu mojega starega oče-
ta začela stara mama in stric. 
Imela sta tople grede za vzgojo 
zelenjavnih sadik. Vrtnarija se 
je med občani zelo prijela, tako 
da ko sem leta '91 sam pod ime-
nom Vrtnarstvo Hlebec prevzel 
njuno dejavnost, ni bilo dvoma, 
kako jo poimenovati: Pr' Primc 

– tako kot se je imenovala že od 
nekdaj,« je pripovedoval Simon, 
ki se je sprva resda bolj kot z 
vzgojo sadik zelenjave ukvarjal 
z urejanjem vrtov in njihovim 
vzdrževanjem. »V začetnem 
obdobju nam je vrtnarija služila 
predvsem za vzgojo drevesnih 
sadik, potem pa je postopoma 
trg pokazal, da lahko gremo še 
v vzgojo okrasnih rastlin. Leta 
1999 smo postavili okoli 800 m2 

rastlinjakov in jih v letu 2003 še 
povečali za okoli 250 m2.« Na 
pot svojih starih staršev je stopil 
leta 2010, ko so začeli vzgajati še 

zelenjavne sadike, ki jim  zdaj 
pomenijo okoli četrtino vsega 
programa vzgoje sadik. 

Ekološka pridelava na pr-
vem mestu

Kot je dejal Simon, se trudi-
jo, da strankam ponudijo čim 
več ekološko pridelanih rastlin. 

»Leta 2014 smo prejeli certifikat 
za ekološko vzgojo zelenjavnih 
in okrasnih sadik. To pome-
ni, da pri vzgoji uporabljamo 
izključno ekološka gnojila in 
pripravke.« Celotno gledano na 
ekološki način pridelajo okoli 
50 % vseh rastlin na vrtnariji. 
»Trg narekuje, da bo v priho-
dnosti odstotek še višji, kar je 
nenazadnje tudi nam v zado-
voljstvo, saj stremimo k ekolo-
ški pridelavi.«

Ob vzgoji in prodaji še 
urejanje vrtov

Prej smo že omenili, da se pri 
Hlebčevih ukvarjajo tudi z ure-
janjem vrtov. »Delo  opravlja-
mo praktično po celi Sloveniji. 
Sledimo trendom v vrtnarstvu, 
zato tudi tu prevladuje naravi 
prijazen ekološki pristop. Naj 
naštejem samo nekaj refe-
renčnih objektov: rekreacijski 
center v Tomačevem, podvoz 
pri Agrotehniki, drevored ob 
sprehajalni poti pri Slomškovi 
šoli na Vrhniki, vrt v otroškem 
zdraviliškem centru na Debe-
lem Rtiču …«  je našteval Simon 
in dodal, da si vedno več ljudi 
želi urejenih površin, ki so bodi-
si na javnih površinah bodisi na 
zasebnih parcelah vedno odraz 
lastnikovega odnosa do ureje-
nosti. Lahko bi rekli, da so prvo 

ogledalo njegove osebnosti. 
»Dolga leta, skoraj dve desetletji 
smo skrbeli tudi za urejanje jav-
nih površin v Občini Vrhnika.« 

Ponudbo širijo z Vrtnim 
centrom in popusti

Vrtnarstvo Hlebec oziroma 
Vrtnarija Pr'Primc neprestano 
sledi trendom, novostim in že-
ljam kupcev. Tako bodo v teh 
dneh odprli vrtni center, kjer 
bo mogoče kupiti raznovrstne 
pripomočke za urejanje vr-

tov in okolice domov. »Hkrati 
bomo vsem strankam, ki bodo 
k nam prišle peš ali s kolesom, 
ponudili dodatni popust, izbra-
ne artikle pa jim bomo brez-
plačno dostavili na dom,«  je 
dejal Simon in dodal, da želijo 
tudi na tak način prispevati k 
trajnostnemu razvoju. Še več, 
celo dostavljali bodo v večini 

primerov s pomočjo električ-
nega vozila. Še en dokaz več, 
da je ekologija na prvem mestu.  
Vrtnarstvo Hlebec sicer deluje 
na dveh prodajnih lokacijah. 
Poleg Vrtnarije Pr' Primc ima še 
eno na Frtici na Drenovem Gri-
ču, ki so jo odprli po letu 2000. 
Razlog je bil ekonomsko-mar-
ketinške narave, če temu lahko 

Vrhnika – Najbolj znana vrhniška vrtnarija 
je zagotovo Pr' Primc, ki se ponaša z več kot 
pol stoletno tradicijo. Začeli so v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja z vzgojo zelenjavnih 
sadik,  zdaj pa njihovi rastlinjaki zasedajo tisoč 
kvadratnih metrov prostora. 
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Ob enem vas
vabimo na tri predavanja, 

ki se bodo odvijala v rastlinjaku na sedežu našega podjetja z 
naslednjimi naslovi:

VRT BREZ ZALIVANJA IN PLETJA, predavala bo 
gospa JERNEJA JOŠAR, univ. dipl. ing. 
Agronomije. Predavanje bo v torek,
11. 04. 2017 ob 18.00 uri.
 
ZELENJAVNI VRT SKOZI LETNE ČASE z gospo 
MIŠO PUŠENJAK, specialistko za 
zelenjavne vrtove. Predavanje bo v torek,
18. 04. 2017 ob 18.00 uri.

BALKONSKE ZASADITVE IN TRENDI V 
VRTNARSTVU z gospo MARIJO HROVAT, 
inž. Agronomije. Predavanje bo v petek,
21. 04. 2017 ob 18.00 uri.
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Izrežite ta KUPON in hitro v novi Vrtni center Pr'Primc

po GRATIS SADIKO-zaloge so omejene :)

Vrtnarstvo

 NOVI  vrtni center  
pr’Primc
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Naši obrtniki in podjetniki

Pr' Primc: po 25 letih še vedno polni idej

Simon Hlebec

Taka je bila Vrtnarija Pr' Primc pred desetletji, 
ko so gojili samo zelenjavne sadike. 
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tako rečemo, kajti lokacija na Dreno-
vem Griču je tik ob regionalni cesti in 
je  tako tudi bolj opazna. 

Le izobražen kader je dober 
svetovalec strankam

Vrtnarstvo Hlebec trenutno zapo-
sluje šest ljudi, v novem vrtnarskem 
centru in še nekateri drugi programi 
pa naj bi prinesli še predvidoma dve 
novi delovni mesti. »Vsi naši zaposle-
ni so izučeni vrtnarji, zato je njihovo 
delo strokovno, hkrati pa znajo stran-
kam pravilno svetovati. Želimo, da 
stranka od nas odide z dobrim ma-
terialom – pa naj bo v kakršni koli že 
obliki – ter podučena, ker le to je za-
gotovilo, da bo rezultat dober, stranka 
pa se bo posledično še vrnila.« Zapo-
sleni si znanje pridobivajo tudi sproti 
na raznih izobraževanjih doma in v 
tujini, kjer sledijo sodobnim trendom 
in ekološkim pristopom. »Vlagamo 
tudi v mlade, kajti že dve desetletji 
izobražujemo dijake iz srednjih šol iz 
Naklega in Celja, na praksi smo imeli 
preko dvajset učencev, vsako leto vsaj 
enega tudi štipendiramo.« 

Stranke tudi izobražujejo
Nadgradnja svetovanj ob vsakokra-

tnem nakupu so različna predavanja 
in delavnice za stranke. Tako so že 
gostili znano vrtnarko Mišo Puše-
njak, pa Jernejo Jošar za področje 
ekološkega vrtnarjenja ter vrsto dru-
gih strokovnjakov za zasaditev okra-
snih rastlin in načrtovanja vrtov. »Za 
stranke vsako leto s sodelovanjem 
združenja Profesionalne vrtnarske 
družbe, del katerega smo, pripravi-

mo tudi obširen katalog s ponudbo 
rastlin, hkrati pa jim še nanizamo 
več drobnih nasvetov. Kupci tako 
lahko posežejo po kvalitetnih izdel-
kih, hkrati pa o vzgoji le-teh dobijo 
tudi zadostno količino informacij,«  
je dejal Simon, ki je še dodaj, da so 
vsako leto prodajni hit novosti, ki ne 
manjkajo na skoraj nobenem balkonu. 
»Smo zastopniki podjetja Lazzeri iz 
južne Tirolske, ki se ukvarja z vzgojo 
sadik balkonskih rastlin. Gre za ugle-
dno podjetje z izredno kvalitetnimi 
sadikami, ki jih tržimo po celotni 
Sloveniji.« 

»Pri Vrtnarstvu Hlebec ni počitka,«  
je dejal Simon, »kajti trg je neizpro-
sen.« »Včasih je dan s svojimi 24 ura-
mi prekratek,« je  povedal sogovornik. 
Lahko mu pritrdimo, če vemo, da je 
Simon hkrati že dve desetletji tudi ak-
tiven član Obrtne zbornice Vrhnika, 
zadnja tri leta celo njen predsednik, 
pri Obrtni zvezi Slovenije pa več let 
tudi podpredsednik sekcije vrtnarjev 
in cvetličarjev. Kljub temu mu idej in 
motivacije ne zmanjka. Ob zaključku 
našega pogovora nam je omenil, da 
pripravlja še eno novost za stranke: 
nekakšne delavnice na terenu v oko-
lici vrtnarije, kjer bodo stranke podu-
čili še na praktičnem področju. Več 
ni želel izdati, a zagotovo bomo o tem, 
ko bo čas, še pisali. 

Gašper Tominc,
 foto: GT

 in
 arhiv Hlebčevih

Šola v Podlipi je bila zgrajena med 
letoma 1914 in 1919, obiskovali pa so 
jo učenci iz Podlipe in Žažarja, pa tudi 
nekaj otrok iz Podpeska in Smrečja. V 
povprečju je vsako leto prihajalo do 95 
otrok. Ljudska šola, kot so jo kasneje 
poimenovali, je kmalu izgubila svoj 
namen in otroke so začeli voziti na 
Vrhniko. Zanimivo je, da so se otroci v 
tej šoli veliko ukvarjali s klekljanjem in 
jim je za šolske obveznosti zmanjkova-
lo časa in volje. 

Začetke šole in njeno zgodovino je 
podrobno opisala Olga Pivk (Vrhni-
ški razgledi). Šola je, odkar so odšli 
varovanci vzgojno-varstvenega centra 
Vrhnika, samevala. Zob časa je načel 
zgradbo in vse je kazalo, da se otroški 
vrvež in smeh ne bosta nikoli več vrni-
la. Pred petimi leti pa sta se takratna 
predsednica krajevne skupnosti Kata-
rina Železnik Logar in  zdajšnja direk-
torica Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
Sonja Žakelj odločili za spremembo. V 
sodelovanju s krajevno skupnostjo, Ja-

nezom Jurco in preostalim člani Sveta 
KS so očistili prostore, poskrbeli za 
ogrevanje ter uredili okolico. Šola je 
bila ponovno pripravljena, tako kot ne-
koč, da ponovno sprejme otroke, tokrat 
na pravljice. Otroci so hitro spoznali, 
da to ni tista šola »zares«, ampak se 
tukaj srečajo s svojimi sovrstniki, pre-
berejo kakšno zanimivo pravljico in na 
koncu še nekaj narišejo za svoje starše. 

Kljub vsem obveznostim, ki jih imajo 
današnji šolarji, jim ni težko. Vsak po-
nedeljek ob 17.30 se v stari ljudski šoli 
zbere do dvajset otrok in za eno uro 
odtavajo v pravljični svet s pomočjo 
pravljičarke Barbare Kuzmič. V staro 
razpadajočo šolo se je vrnil otroški 
smeh. Morda je to znamenje, da vas 
Podlipa kljub vsemu razvoju potrebuje 
tudi tako hišo, ki bo izključno name-
njena našim otrokom in njihovemu 
druženju. Morda se bodo po stoletju v 
kateri izmed učilnic otroci začeli uči-
ti tudi klekljanja. Obnova šole je sicer 
nujno potrebna, morda jo bodo pri-

klicali prav otroci, do takrat pa od nas 
vseh staršev: »Hvala, Sonja in Barbara, 
za vajin trud in prosti čas!«

Jure Žitko

Med zimskimi počitnicami je Krajevna skupnost Podlipa - 
Smrečje organizirala dve ustvarjalni delavnici za otroke, ki 
sta potekali v ponedeljek, 27. februarja, ter v sredo, 1. marca 
2017, med 9. in 12. uro v učilnici šole v Podlipi. 

V stari šoli v vasi Podlipa so pred leti otroci ponovno 
zasedli učilnico.

V a b i l o

Izmenjava 
semen in sadik
V četrtek, 20. aprila, ob 17. uri 
vas vabimo na izmenjavo sadik in 
semen, ki bo potekala v avli Vrtca 
Vrhnika, enota Želvica (Tržaška 
cesta 2a). 

Obiskovalci boste lahko prisluhnili 
strokovnemu predavanju, izmenjali 
sadike, semena in vrtnarske nasvete, se 
sprehodili po vrtčevskem ekovrtu ter si 
ogledali nastope otrok iz Vrtca Vrhnika 
in OŠ Ivana Cankarja.

Vljudno vabljeni!

V a b i l o

Klub Gaia v sodelovanju s 
KS Podlipa - Smrečje

ORGANIZIRA PREDAVANJE 

Ozelenimo 
balkone in 
terase
10. 4. 2017 ob 18. uri
v prostorih KS Podlipa - Smrečje.

Izvajalec: Loreta Vlahović, 
strokovnjakinja agronomka  Kluba Gaia

Vljudno vabljeni!

Delavnici je vodila Barbara Kuzmič. 
Izdelovali so rožice iz krep papirja, zato 
so med udeleženci prevladovale dekli-
ce. Prvi dan se je delavnice udeležilo  
enajst deklic in en (pogumen) fant. Iz 
krep papirja so se naučili izdelovati 
marjetice. V sredo je bilo na delavnici  
trinajst deklic, izdelovale pa so žafrane. 
Izpod drobnih spretnih prstkov je na-
stalo veliko živopisanih cvetk, s kateri-

mi so doma razveselile svoje mamice. 
Poskrbljeno je bilo tudi za malico. S 
slastnimi picami je otroke razveselila 
Gostilna Jurca iz Podlipe, za kar se jim 
najlepše zahvaljujemo. Za pomoč pri 
izvedbi delavnic se najlepše zahvalju-
jem tudi Valentini Jurjevčič in Katarini 
Kuzmič Peternelj.

Barbara Kuzmič

Minilo je že mesec dni,
odkar med nami več Te ni.
Prehitro si odšel od nas,
to usoda, bil je čas.

Vsi smo radi Te imeli,
v Tvoji druščini bili veseli.
Radi smo te poslušali
in tudi nasvetov si nabrali.

Bil si prave sorte mojster,
a nikoli ne preoster.
Marsikje se vidi  Tvoja dela,
ki jih erozija ne bo vzela.

Mnogim si ljudem pomagal,
a le zakaj si Ti omagal?
Saj malo takih je ljudi,
kot Peter bil si Ti.

Bil si vzoren mož in oče,
saj takega družina hoče;
lepo hišo si zgradil,
z ljubeznijo vse nadgradil.

Pogrešala Te bode vsa družina,
nikoli ne izgineš iz spomina,
saj mnogo ljudi  Te je poznalo,
ki je za Tabo žalovalo.

Košutov Tone

V slovo 
Petru 

Kenku

Pustna pravljica 
v Podlipi

>>

Počitniške ustvarjalne delavnice v Podlipi
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Glavni namen ideje je temeljil 
na predpostavki, da so v Občini 
Vrhnika na eni strani občanke 
in občani, ki so lastniki neob-
delanih kmetijskih površin, ki 
jih ne potrebujejo več oziroma 
jih ne nameravajo več obde-
lovati, na drugi pa občanke in 
občani, ki so pripravljeni in že-
lijo obdelovati sedaj neobdelane 
kmetijske površine in si pride-
lati lastno zelenjavo,  vrtnine in 
zelišča. 

Ideja je naletela na precejšen 
odziv, vendar na samem začet-
ku le s strani tistih, ki so želeli 
neobdelane kmetijske površine 
obdelovati, ne pa tudi s strani 
lastnikov teh zemljišč, ki bi jih 
bili pripravljeni odstopiti v ta 
namen, seveda pod pogoji, ki 
smo jih v povezavi s tem pripra-
vili in objavili. To pa je bil pogoj, 
da ideja uspe in zaživi. 

Zato smo se lansko pomlad 
odločili, da bomo idejo ohra-
nili, le da smo se je takrat lo-
tili z druge strani. Občankam 
in občanom Občine Vrhnika 
smo namreč ponudili konkre-
tne kmetijske površine, ki so na 
območju Občine Vrhnika in so 
jih lastniki ponudili vsem tistim, 
ki bi bili zainteresirani, da bi jih 
obdelali za svoje potrebe.

Akcija Obdelaj mojo njivo in 
si sam  pridelaj svojo hrano je 
tako v letu 2016 hitro in polno 
zaživela, saj je bil odziv občank 
in občanov velik,  desetim za-
dovoljnim vrhniškim druži-
nam pa smo skupaj z lastnikom 
oddali  dvanajst večjih vrtov na 
Mirkah, na katerih jih bomo 
lahko videvali tudi letos, kar je 
pohvalno in je nedvomno velik 
korak v smeri večje samopre-
skrbe z zelenjavo, vrtninami in 
zelišči v Občini Vrhnika. 

Odziv občank in občanov v 
letu 2015 in tudi lani pa je tudi  
pokazal, da so  zainteresirani 
za obdelovanje svojega koščka 
zemlje in pridelovanje lastne 
hrane ter da to pravzaprav po-
trebujejo, zato  letos s to akcijo 
oziroma pobudo nadaljujemo 
tako, kot smo z njo tudi začeli.

Glavni namen ideje namreč 
ostaja nespremenjen, to je pova-
biti lastnike zemljišč, primernih 
za njivo ali vrt, ki jih ne potrebu-
jejo oziroma jih ne nameravajo 
več obdelovati in so jih pod na-
vedenimi pogoji pripravljeni od-
dati zainteresiranim občankam 
in občanom v brezplačen najem 

ter pridobiti posameznike, ki so 
pripravljeni obdelovati sedaj 
neobdelane kmetijske površine 
in si pridelati lastno zelenjavo, 
vrtnine in zelišča. 

Najem zemljišča ostaja 
brezplačen, obdelovalec kot 
najemnik pa po dogovoru z 
lastnikom sodeluje pri plačilu 
sorazmernega deleža davka za 
kmetijsko zemljišče in plačilu 
morebitne dodatne obdavčitve 
lastnika zaradi oddaje njive (ki 
pa jih praviloma ne bi smelo 
biti). Dodatne storitve, ki jih na-
jemniku nudi lastnik, na primer 
oranje, brananje, gnojenje in 
drugo, pa so seveda lahko pla-
čljive (lahko tudi v deležu pride-
lane zelenjave in vrtnin). 

Vsi dogovori so v izključni 
pristojnosti ponudnika in na-
jemnika zemljišča, ki jih tudi 
ustrezno zapišeta v ustrezni 
pogodbi. Ob tem se najemniki 
tudi zavežejo, da bodo zelenjavo 
in vrtnine pridelovali izključno 
za lastne potrebe. Nadvse pri-
poročena je ekološka, še bolj 
zaželena pa tudi biološko dina-
mična metoda kot najstarejša 
ekološka metoda pridelave ze-
lenjave, vrtnin in zelišč.

Na spletni strani Liste za ra-
zvoj vrhniškega podeželja smo 
v ta namen odprli dodatno ru-
briko  oziroma dodali povezavo 
na posebni spletni program, ki 
bo omogočal, da se bodo lahko 
»srečali« lastniki neobdelanih 
kmetijskih zemljišč, ki so jih 
pripravljeni oddati pod navede-
nimi pogoji v najem na eni stra-
ni, na drugi pa občani, ki si željo 
take površine obdelovati in pri-
delovati lastno zelenjavo, vrtni-
ne in zelišča.  V listi  smo pripra-
vili tudi ustrezno informacijsko 
podporo, vodili bomo sezname 
ponudnikov in povpraševalcev, 
pri ponudbi dodajamo tudi po-
vezavo na Geodetsko upravo RS 
tako, da bodo povpraševalci hi-
treje našli »svojo njivo«.   

Dogovorili smo se tudi, da 
bomo ponudbe ponudnikov in 
povpraševalcev zbirali tudi v 
papirni obliki s pomočjo obraz-
ca, ki je priložen temu prispev-
ku v Našem časopisu ali preko 
rubrike Sodeluj z nami na 
spletni strani Liste za razvoj 
vrhniškega podeželja, pri čemer 
je treba v polje Sporočilo vpi-
sati enake podatke kot na tiska-
nem obrazcu. Lahko pa na sple-
tni strani liste odprete obrazec 

Obdelaj mojo njivo, ga shra-
nite na svojem računalniku, iz-
polnite zahtevane podatke in ga 
nato v rubriki Sodeluj z nami 
pripnete in odpošljete sporočilo.

Vsi osebni podatki, zbrani 
bodisi z obrazcem ali preko 
spleta, bodo hranjeni v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov.   

V  povezavi s tem se tako po-
novno obračamo na vse lastni-
ke zemljišč, primernih za njivo 
ali vrt, ki jih ne potrebujejo 
oziroma jih ne nameravajo več 
obdelovati in so jih pod pre-
dlaganimi pogoji pripravljeni 
oddati zainteresiranim obča-
nom v brezplačen najem in ob-
delovanje, da se odzovejo na to 
pobudo in nam to sporočijo ter 
s tem vsem, ki še nimajo svojega 
koščka zemlje, ki bi ga lahko ob-
delovali in na njem pridelovali 
svojo zelenjavo in vrtnine, to 
tudi  omogočijo. 

Prav tako pozivamo vse tiste 
občanke in občane, ki še nimajo 
svojega vrta ali njive, si pa želijo 
pridelati lastno zelenjavo, vrtni-
ne in zelišča, da se ravno tako 
odzovejo na to pobudo in se z 
aktivnim osebnim vključeva-
njem približajo  glavni ideji sa-
mopreskrbe v naši občini.   

V Listi za razvoj vrhniškega 
podeželja se že vnaprej zahva-
ljujemo vsem sodelujočim v tej 
pobudi, saj se zavedamo, da le s 
skupnimi močmi lahko oživlja-
mo vrhniško podeželje.

Lista za razvoj vrhniškega 
podeželja

http://lista-za-razvoj-
vrhniskega-podezelja.org

@ListaRVP (Facebook)

O B R A Z E C 
za »Obdelaj mojo njivo«

PODATKI:

Ime in priimek*

Naslov* 

Telefon* 

e-naslov 

IZPOLNI SAMO PONUDNIK:

Katastrska občina* 

Številka parcele* 

Velikost parcele* 

Namembnost* Njiva, sadovnjak, pašnih/travnik (pobriši nepotrebno)

Krajši opis (npr.: lega,

zaraščenost, breg ...)

 

Izjavljam, da sem lastnik omenjene parcele!

IZPOLNI SAMO POVPRAŠEVALEC:

Njivo bi najel v katastrski občini* 

V velikosti 

Od:                            do:                  m2

Morebitne dodatne želje:

Vpis podatkov v polja, označena z zvezdico, so obvezna. Ko obrazec pripnete sporočilu v rubriki Sodelujte z nami in odpošljete na naslov 
Liste, izjavljate, da so vpisani podatki resnični. Z vsemi osebnimi podatki bo Lista ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Izpolnjen obrazec lahko pošljete tudi na e-naslov:  lista.rvp@gmail.com

Kot smo vas prvič seznanili že v 
letu 2015, smo v Listi za razvoj 

vrhniškega podeželja oblikovali 
in takrat tudi prvič objavili 

projektno idejo z naslovom 
Obdelaj mojo njivo in si sam 

pridelaj svojo hrano, s katero smo 
želeli občanke in občane občine 

Vrhnika spodbuditi k povečani 
samopreskrbi, predvsem z 

zelenjavo,  vrtninami in zelišči.

Obdelaj mojo njivo 
in si sam pridelaj hrano

»Brez mam in žena bi na svetu turobno bilo!
Le kdo bi nas ljubil, objemal tesno?«

Vsem ženam in materam iskreno čestitamo
ob nedavnem dnevu žena in materinskem dnevu.

Vsem občankam in občanom Občine Vrhnika pa 
želimo mirne, vesele

in blagoslovljene prihajajoče velikonočne praznike.
Lista za razvoj vrhniškega podeželja
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 Ženske seveda moške v 
vsem podpiramo in tako smo 
pripravili v KD Stara Vrhnika 
na pustno soboto, 25. 2. 2017, 
otroško pustovanje in nato 
še Kantri večer za odrasle. 
Že prejšnji večer smo uredili 
prostor v Domu krajevne sku-
pnosti, ki se je tisti večer spre-
menil v Saloon Pr' lop. V ta 
namen smo postavili nihajna 
kavbojska vrata, ki sta jih izde-
lala vaška mojstra Janez Starič 
in Marko Garafolj, odslužena 
polkna pa je prijazno poklo-
nil mizar Janez Rožmanec, za 
kar se mu iz srca zahvaljujemo. 
Na steno smo obesili lovsko 
trofejo ogromnega jelena, na 
oder smo postavili nekaj bal 
sena, kavbojske klobuke, puško, 
škornje, kolo voza. Po dvorani 
smo izobesili tiralice, ker smo 
iskali  štiri nepridiprave in se-

veda razpisali bogate nagrade 
za najditelje »Wanted ★ Dead 
or alive«. Postavili smo nekaj 
lesenih miz, klopi in stolov. 
Otroško maškarado so vodi-
li plesalci skupine Vesoljski 
povžki Kristjan Starič, Lara 
Nagode, pod mentorstvom 
Tine Krvina. Za glasbo je skr-
bel DJ Matic Ogrin. Pripravili 
so različne igre za otroke in 
plesni nastop ter plesne ani-
macije.Vsem otrokom smo 
razdelili krofe, da so se malo 
okrepčali. Zmagovalcem smo 
razdelili nagrade, ki so jih 
prispevali prijazni podjetniki 
z Vrhnike: Slaščičarna Berzo, 
trgovine Levček, Kocka, An-
vina in pekarna Žito. Hvala 
vsem, otrokom ste polepšali 
dan. Še bolj na poskok in za-
res pa se je začelo ob 19. uri, 
ko nam je vsem  v živo zaigral 

Duo zimzelen, žena in mož, ki 
sta ubirala tipke na klaviaturi 
in kitari ves večer in skrbela za 
odlično plesno glasbo, seveda 
z veliko  kantri vložki. Med 
pavzami sem vajeti prevzela 
Anita Garafolj, ki sem bila tudi 
idejni vodja  kantri večera in z 
napovedovanjem pletla štrene 
tisti večer. Izvedli smo nekaj 
plesnih nastopov. Plesna sku-
pina za to priložnost, Cantri 
girls, je pod mentorstvom Tine 
Krvina pripravila energičen 
kavbojski nastop. Kavboje in 
kavbojke sem naučila Count-
ry line dance, katerega smo se 
naučili plesati vsi in ga bomo 
verjetno plesali na letošnji ga-
silski veselici. Prvič sta na odru 
nastopila tudi domači Duo son 
and mom Garafolj in zapela tri 
kantri pesmi. Šerif Johnny Kr-
vina in pomočnik Jacob the 
Glista sta vodila strelske obra-
čune na izpadanje in metanje 
podkvic na oviro.  Zmagoval-
ka je bila country girl – Kathy. 
Kavboji  smo si žejo gasili z 
odličnim nefiltriranim pivom 
iz lesenega soda. Res je bila  
kantri zabava na Stari Vrhniki 
prvič, morda pa ne zadnjič?

Anita Garafolj, foto: Joži 
Krvina

Člani našega društva smo se 
odločili za ptičja strašila. Pri-
znam, nihče se nas ni prestrašil, 
še ptički ne!

Pri Turšiču, kjer vsako leto na 
pustno soboto poskrbijo za ve-
selo rajanje maškar, ni bilo veli-
ke gneče. Zabavali so nas Krim-
ski lisjaki, pa tudi naše omizje je 
bilo veselo razpoloženo.

Sprašujem se, zakaj se na ta 
dan veseli vse manj ljudi – so 
časi res tako resni ali pa je vzrok 

kje drugje?
Res nimamo volje, da bi se 

poveselili s prijatelji, znanci, za-
plesali s človekom, ki je oblečen 
v kaj drugega, kot ga poznamo? 
Nas je ta  sodobni kapitalizem 
oropal norčavosti, sproščenosti? 
Je Facebook nadomestil nekda-
nja druženja v živo?

Metka Paškulin, 
Društvo ljubiteljev narave 

in običajev Notranjske

Obiska je bilo toliko, da or-
ganizator, Zavod Ivana Can-
karja Vrhnika, za prihodnje 
leto načrtuje selitev pustovanja 
v večjo – Slomškovo športno 

dvorano. Prireditev, ki je bila 
namenjena družinam oziroma 
predvsem njihovim najmanjšim 
članom, je vodila Pika Nogavič-
ka (Andreja Zupančič), na odru 

ali pred njim pa so se zvrstili Te-
ater Cizamo, vrhniške mažoret-
ke, akrobatska skupina Žabice, 
Plesna šola Urška – Vrhnika ter 
Pihalni orkester Vrhnika. Vrhu-
nec dneva je  bil ob razglasitvi 
najboljših mask – skupinskih in 
posameznih, ki jih izbrala tri-
članska žirija iz občinstva. (gt, 
foto: gt)

Vrhnika, 26. februar – Osrednje pustovanje 
v Cankarjevem mestu je drugo leto zapored 
potekalo v športni dvorani OŠ Ivana Cankarja in 
preseglo vsa pričakovanja. 

Vrhnika, 25. februar – Pustni čas vnese v naše 
vsakdanje življenje nekaj veselih trenutkov: na veliko 

pečemo krofe, flancate, šivamo pustne maske, za 
kratek čas se lahko prelevimo v zdravnika, faraona, 

meniha, laboda …

Stara Vrhnika – Pa je dozorela ideja, da bi 
pripravili zabavo v stilu Divjega zahoda. Želeli 
smo oživeti kavboje in Indijance, o katerih 
smo nekoč brali v stripih, gledali filme in se 
igrali v bližnjem gozdu. Na Stari Vrhniki je še 
dandanes veliko moških po duši kavbojev, 
nekateri izražajo svoje navdušenje z nošenjem 
kavbojskih klobukov, drugi gojijo ljubezen do 
konj …

Odlično obiskano 
pustovanje

Pustna 
Kantri zabava

Pustovanje
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Je najbolj razširjen osebni praznik 
v mnogih kulturah. Običaj je, da se 
slavljenca na njegov rojstni dan ob-
dari z darili. Po navadi je obdarovanje 
povezano  z rojstnodnevno zabavo v 
krogu prijateljev ali družine. Slavljen-
cu lahko pošljemo voščilnico z lepimi 
željami. Pisemska voščila so zamenjale 
različne oblike elektronskih voščilnic 
in sporočil v različnih oblikah in na 
spletnih straneh. V preteklosti so lju-
dje  namenjali več pozornosti prazno-
vanju godu kot praznovanju rojstnega 
dne. Zelo razširjen običaj na predvečer 
praznovanja godu je bila navada »ofi-
ranje«.  Zbrali so se sosedje, sorodniki 
ali prijatelji in se odpravili h godovniku, 
da bi mu zapeli kakšno ljudsko pesem. 
Slavljenec je nato povabil v hišo in po-
gostil prijatelje. Navada se je ohranila 
do današnjih dni, vendar jo  v različnih 
krajih različno poimenujejo. 

Nekoč so si znali vzeti več časa za 
medsebojno druženje, ki je ljudi pove-
zovalo med seboj in obogatilo njihovo 
vsakdanje življenje. Darila so bila skro-
mna, doma narejena ali pa jih ni bilo. 

Rojstnodnevne zabave na Lju-
bljanski cesti 29a na Vrhniki – 
odlična lokacija

Zabave za otroke 
V veliki, svetli in na novo opremljeni 

dvorani lahko izberete različne temati-
ke praznovanja: ledeno kraljestvo, Star 
wars, risani junaki, poslikava obraza 
z nastopom za starše, športna zabava, 
zabava izpolnjenih želja, prilagojena 
otrokovim in vašim željam. Prigrizki 
in pijača po dogovoru. 

Zabave za odrasle 
Zaplešite z nami in vašimi gosti v 

ritmih salse, sambe, čačačaja, svinga, 
polke, sirtakija, kavbojskih plesov in še 
in še. Popestrite si rojstni svoj rojstni 
dan, poslovno zabavo z odlično plesno 
animacijo.

Za več informacij in rezervacijo 
termina pokličite 070 298 450. 

Pomembno je, da se znamo veseliti 
življenja, da praznujemo življenje. Ve-
selje lahko izrazite tudi s plesom sku-
paj z nami. Veseli vas bomo.

Center plesa in vodenih vadb 
Prostyle

Včasih, ko še ni bilo električne 
razsvetljave, so daljši dnevi prinašali 
obrtnikom več časa za njihovo delo. 
Tako so na gregorjevo spustili nepo-
gorelo svečo v starem čevlju – če so 
bili čevljarji, ali pa v spleteni košarici 
potisnili po vodi. 

Dandanašnji otroci sami ali s po-
močjo staršev ali mentorjev izdeluje-
jo plovila iz naravnih materialov in jih 
prinesejo na potok Bela. To je zdaj že 
tradicija, katere je organizator Zavod 
Ivana Cankarja. Letos ni bilo ocenje-
vanja gregorčkov, zato tudi ne vemo, 

koliko natančno so jih spustili v vodo 
– bilo jih je zelo veliko. 

Člani našega društva so okrasi-
li ograjo ob potoku in prireditveni 
prostor na vasi. Na stojnici smo točili 
pijačo in poskrbeli za malico vseh so-
delujočih in nastopajočih na priredi-
tvi. Gasilci so spremljali dogajanje na 
vodi in ob njej, pomagali so pri spustu 
gregorčkov in na koncu plovne poti so 
jih pobrali iz vode. Za veselo razpolo-
ženje so igrali in peli člani ansambla 
Presenečenje in Vito Skvarča, na stoj-
nici  društva kmečkih in podeželskih 

žena so se posladkali s pečenimi do-
brotami, za otroke pa je poskrbel lut-
kar Boris Kononenko. Blagoslov gre-
gorčkov je opravil kaplan iz župnije 
Vrhnika. Na prireditvenem prostoru 
se je nam pridružil tudi naš dolgoletni 
predsednik društva, gospod Valentin 
Ogrin.

V imenu društva bi se rada zahva-
lila  predsedniku krajevne skupnosti 
Vrhnika – Vas, gospodu Miru Turku 
za denarni prispevek in gostilni pri 
Kranjcu za kuhano vino.  Čeprav ima-
mo v današnjem času sveče le še za 
okras, naj se ta vesel običaj prenaša še 
naprej na mlajše rodove. 

Meta P., Društvo ljubiteljev 
narave in običajev Notranjske

V ringu so se pomerili tekmoval-
ci  štirinajstih slovenskih klubov, 
med katerimi je bil tudi en lokalni 
predstavnik, Job Petrovčič iz Hor-
jula. Slovenska boksarska liga je bila 
ustanovljena pred šestimi leti z na-
menom promocije tega športa in da 
si boksarji lahko nabirajo tekmoval-
no kilometrino.  Zdaj v njej sodeluje  
več kot 25 klubov, na Vrhniko jih je 
prišlo 14. »Zaradi uvedbe lige se vidi 
napredek: tekmovalci postajajo kvali-
tetnejši. Tako da je bil ta korak upra-
vičen,« je povedala Biljana Nagode iz 
Boksarskega kluba Barje, ki je sicer 
dejavna tudi v Boksarski zvezi Slove-

nije. »V našem klubu smo se odločili, 
da finalno tekmovanje lige gostimo 
na Vrhniki – da ta šport nekoliko 
približamo občanom, sploh zato, ker 
boks še vedno velja za nekakšno tabu 
temo,« je dejala sogovornica, katere 
klub deluje že 15 let, vodi ga David 
Nagode, večkratni državni prvak v 
boksu in full kontaktu. Njegov varo-
vanec je tudi petnajstletni Job Petrov-
čič iz Horjula, ki se edini od približno 
petdesetih članov kluba ukvarja tudi s 
tekmovalnimi boji. »Niso vsi iz takega 
testa, zato se večina z boksom ukvarja 
samo kot rekreacijo – z izjemo Joba,« 
je pojasnila Biljana. 

Job trenira boks že tretje leto. Kot 
nam je zaupal pred dvobojem, so 
mu bili že od nekdaj blizu aktivnejši 
športi, sploh tisti, ki temeljijo na moči. 
»Treniral sem hokej, potem pa sem po 
naključju izvedel za Boksarski klub 
Barje in se takoj odložil palico v kot ter 
se včlanil. Treninge imam po trikrat 
tedensko na Vrhniki.« Kot je še dodal,  
meni, da je edino smiselno sodelovati 
v bojih, ker le tako lahko beleži svoj 
napredek.

 Športno popoldne se je  končalo 
še pred mrakom, ko so razglasili naj-
boljše klube v Sloveniji. Najžlahtnejše 
odličje je prejel Boksarski klub Ring 
Ptuj, sledila sta mu KB Intercom Celje 
in BK Portorož.  

Gašper Tominc, foto: GT

Vrhnika, 18. marec – V športni dvorani pri OŠ Antona 
Martina Slomška je potekalo finale slovenske boksarske lige, 
ki ga je z lokalno športno zvezo in Zavodom Ivana Cankarja 
organiziral domači Boksarski klub Barje. 

Gregorjevo je star ljudski običaj, ki ga radi obujamo; na 
gregorjevo se ptički ženijo in prinaša vonj po pomladi. 
Približuje se solsticij – za marec, ko se dolžina noči izenači z 
dnevom. 

Rojstni dan je osebni praznik, ki ga praznujemo ob 
obletnicah na dan svojega rojstva. 

Dejavnosti bodo sofinancirane tudi s strani RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Direktorat za družino; EU, Evropski socialni sklad, Naložba v vašo prihodnost 
in Občine Vrhnika.

VGC Skupna točka Vrhnika vam v aprilu nudi nekaj delavnic oz. 
predavanj, sicer pa smo za obisk in izvedbo različnih aktivnosti dosto-
pni vsak dan v delavniku, izjemoma tudi ob koncu tedna. Trenutno 
na različnih lokacijah izvajamo učno pomoč, različne aktivnosti na 
prostem ipd., veseli pa smo vsakršnega dodatnega predloga oz. ideje 
z vaše strani. Vse naše storitve so brezplačne. Vabljeni ste vsi – od 
najmlajših do najbolj zrelih. 

• APRIL:
–torek, 4. 4 ,ob 10.00, prostori v Društvu upokojencev – delavnica z 
naslovom Velikonočna dekoracija; za starejše, brezposelne pa tudi 
vsedruge,
–torek, 4. 4., ob 17.00, sejna soba na CSD Vrhnika – zadnje v sklo-
pu treh predavanj o Partnerstvu in ljubezni (predavateljica Branka 
Strniša),
–torek, 11. 4., ob 17.00, prostori v Društvu upokojencev – delavnica 
z naslovom Velikonočno ustvarjanje; za starše in otroke, sicer pa ste 
vabljeni tudi drugi,
– Sreda, 19. 4., ob 18.00, dvorana KVŠ (Klub vrhniških študentov) – 
Jamarski klub Železničar; predstavitev delovanja kluba in okoliških 
jam v neposredni bližini Vrhnike.
–četrtek, 13. 4., ob 13.00, sejna soba na Občini Vrhnika – tiskovna 
konferenca predstavitve VGC Vrhnika,
–torek, 25. 4., ob 17.00, prostori v Društvu upokojencev – preda-
vanje za starše in pedagoge, z naslovom Transgeneracijski prenos.

VGC Vrhnika
PON in SRE v času uradnih ur na CSD Vrhnika
TOR in ČET 8.00 – 16.00 v prostorih VGC na Tržaški 12
PET 8.00 -15.00 v prostorih VGC na Tržaški 12 oz. po dogovor
 
Kontaktna oseba: koordinator aktivnosti Rok Stražišar 
E-naslov: rok.strazisar@zpmmoste.net    tel: 064 259 033
Program aktivnosti lahko spremljate na strani Facebooka 
Skupna točka.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

Job Petrovčič in njegov trener David Nagode

V ringu so se merili boksarji

Gregorjevo

Praznujte rojstni dan
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Kot župnija želimo odgo-
voriti na papeževo apostolsko 
spodbudo Radost ljubezni in 
poglobiti zavest, da je družine 
temeljnega pomena v življenju 
slehernega človeka. Dobimo se 

na spodnjem igrišču župnijske-
ga vrtca, kjer bo za vse staro-
stne skupine pripravljen pester 
program. Druženje bomo zače-
li z predstavo Gregorja Čušina, 
nato pa bodo zanimivi gostje z 

nami podelili izkušnje iz dru-
žinskega življenja. Srečanje 
bomo sklenili s sveto mašo in 
prijateljskim druženjem. Otroci, 
mladi, starši in stari starši prav 
lepo povabljeni, da z nami soo-
blikujete prvi Dan družin. 

Župnija Vrhnika

Prostovoljci Karitasa se trudi-
mo, da ljudem v stiski lajšamo 
pomanjkanje (z materialnimi 
in denarnimi sredstvi ter s po-
govori oz. poslušanjem). Veliko 
jim pomeni, da jih poslušamo, 
da lahko povedo svojo težavo 
oziroma bolečino.

V Karitasu je 27 prostovoljcev,  
enajst rednih prostovoljk, dve 
prostovoljki pomagata v domu 
počitka, štiri prostovoljke s 
prostovoljnim delom za pravne 
zadeve in družinsko terapijo. 
Preostali občasno priskočijo 
na pomoč. V okviru Župnijske 
Karitas deluje tudi skupina pro-
stovoljk Žarek dobrote. 

Lani smo razdelili 52 069 
kg hrane. Oskrbujemo okrog 
284 družin oziroma 802 osebi. 
Opravili smo 3716 prostovolj-
nih ur. V Karitasu opravljajo 
prostovoljna dela tudi srednje-
šolci v okviru srednjih šol.

Karitas je odprt v ponedeljek 
dopoldne in sredo popoldne po 
dve uri.

Karitasu priskočijo na po-
moč: Škofijska Karitas (s hrano, 
šolskimi potrebščinami, akcije 
družin, botrstvo, plačevanje po-
ložnic …) dobri ljudje z denarni-
mi in materialnimi dobrinami, 
trgovine,  kjer so postavljene 
košare (trgovina Lidl, Mercator), 
DG69 podari zelenjavo.

Tudi sami se trudimo, da ima-
mo razne akcije, da lažje poslu-
jemo: v postni akciji zbiramo 
materialna in denarna sredstva, 
v maju z akcijo pomagajmo 
sošolcu Pokloni zvezek (zbrali 
smo 220 zvezkov), v avgustu in 
septembru imamo akcijo Poda-
ri pridelek (zbrali smo 366 kg 
razne zelenjave) in dobrodelni 
koncert.

Poleg redne delitve hrane, 
oblačil in plačevanja položnic 
smo lani organizirali še: obč-
ni zbor, romanje prostovoljcev 
(obisk Karitasa Novo mesto), 
dan služenja (za ostarele in bol-
ne), romanje ostarelih in inva-
lidnih oseb na Brezje, molitev 
pred Najsvetejšim, obdarovanje 

otrok – Miklavž, obisk starejših 
po domovih oziroma krajevnih 
skupnostih, udeležba na semi-
narju na mirenskem gradu  z 
naslovom V objemu dobrote, 
organizirali smo predavanje 
Kaj je demenca; predavala je 
Štefanija Lukič Zlobec. Redno 
vozimo hrano trem ostarelim 
ljudem,  prvi ponedeljek v me-
secu imamo obisk iz centra za 
krepitev zdravja.

Sodelujejo še s predstavniki 
občine, s Centrom za socialno 
delo, osnovnima šolama (Can-
karjeva šola in šola Antona 
Martina Slomška), z vrtcema 
(Župnijski vrtec Vrhnika, Vr-
tec Antonije Kucler), z domom 
počitka, društvom upokojencev, 
civilno zaščito in  zdravstvenim 
domom

Skupina Žarek dobrote
V skupino Žarek dobrote je 

vključenih devet prostovoljk, 
ki se srečujejo ob torkih po 
dve uri, razen ob praznikih 
in poleti. Izdelujejo butarice, 
adventne venčke, dekoracija 
dobrodelnega koncerta. Ob 
dnevu služenja so  pripravile 
darila, velikonočne in božične 
vizitke ter s simboličnim daril-
cem  razveselile prvošolce. Vsa 
denarna sredstva,  ki jih dobijo 
z izdelavo, podarijo Karitasu, da 
lažje poslujemo. Kdor ima željo 
izdelovati razne izdelke, se lah-
ko pridruži skupini. 

Povezovanje Župnijskega 
vrtca s Karitasom

Vrtec se  vse leto povezuje s 
Karitasom, saj vsak teden pri-
nesejo otroci skupaj z vzgojite-
ljicami stvari, ki jih starši doma 
ne potrebujejo. V postnem in 
adventnem času se še bolj vsi 
skupaj posvetijo, da zbirajo 
za določeno družino ali dolo-
čene stvari – obleko, igrače …  
Ob dnevu odprtih vrat so bili 
otroci v prostorih Karitasa ter 
sodelovali na likovni delavni-
ci. Sodelovanje med vrtcem in 
Karitasom je zelo pomembno. 

Otroci spoznajo tudi drugačno  
stran življenja (pomanjkanje 
hrane, obleke …). Tako jim pri-
vzgajajo čut do sočloveka.

Družinska terapija in 
pravna pomoč

V programu sodelujejo štirje 
prostovoljci. Povezovali in so-
delovali so z različnimi institu-
cijami (centri za socialno delo, 
Zavodom za poslovanje …), 
strokovnjaki in nevladnimi or-
ganizacijami. Uporabniki so se 
v program vključili prostovoljno 
ali so  jih napotili prek institucij; 
osebno, prek telefonskega klica 
ali elektronske pošte. Na voljo 
sta jim bila individualno sve-
tovanje in pomoč pri reševanju 
osebnih težav.

 
Prostovoljka, ki spremlja 

bolnike v Ljubljano na pre-
glede.

Ga. Malči Osredkar svoje 
prostovoljno delo opravlja kot 
spremljevalka starejših oseb iz 
Doma upokojencev Vrhnika 
na razne zdravniške preglede v 
Ljubljano. Dan poteka od pre-
vzema dokumentacije pacienta, 
vožnje z reševalnim vozilom, 
čakanja v ustanovi na vrsto za 
pregled, čakanje na prevoz z 
reševalnim vozilom nazaj do-
mov … Pomembno je, kako 
premagovati čas čakanja, da ni 
dolgčas; zapolni ga z obujanjem 
spominov, pogovorom, kavico … 
Ko pridejo nazaj, reševalec od-
pelje pacienta v njegovo sobo, 
ga. Malči pa v ambulanti odda 
dokumentacijo o bolniku. Hva-

ležna je Bogu, da je še toliko pri 
močeh in lahko pomaga ljudem, 
ki potrebujejo pomoč.

Socialna delavka ga. Simona 
Medic je zapisala, da je ga. Mal-
či že dolgo let njihova prosto-
voljka, na katero gleda kot so-
delavko. Je vedno dobre volje in 
s svojim pozitivnim pristopom 

vedno razveseli vse okrog sebe. 
Za stanovalce je zelo pomemb-
no, da jih spremlja nekdo, ki je 
prijazen, odločen, sočuten, zna 
potolažiti … Ga. Malči je prava 
oseba, ki tudi ob drugih prilo-
žnostih pride v dom in pomaga 
na prireditvah, svetih mašah … 
Njen prispevek v domu je zelo 

dragocen. Zahvaljujem se vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem 
ter dobrotnikom materialnih 
dobrin  in denarnih sredstev za 
njihovo nesebično pomoč. Brez 
njihove pomoči in odrekanja 
Karitas ne bi mogel delovati.

Marica Štirn

Župnija Vrhnika organizira v soboto, 6. maja 2017 
med 14.30 in 20.00 Dan družin z naslovom Lepo 
nam je skupaj. 

Karitas deluje na  podlagi prostovoljstva. 
Vsak, ki čuti stisko sočloveka, lahko brez 
zadržkov postane prostovoljec ne glede na 
narodnost in vero. Postati prostovoljec je 
plemenito dejanje, saj pomeni razdajanje 
samega sebe nekomu, ki je bolan ali je 
popolnoma tujec. Vendar pa mora vsak 
prostovoljec  Upoštevati Etični kodeks 
Karitasa. 

PODARIM 
DOBIM 

IZMENJAVA 

 

 

1. april 2017 
od 9:00 do 13:00 

v Beli dvorani 
Župnijskega vrtca, 

Voljčeva 21, Vrhnika. 
 

 

 

Izmenjava oblačil, igrač, otroške opreme ter manjših, 
a še uporabnih pripomočkov za dom. Prinešeno blago 
naj bo lepo ohranjeno ter čisto. Oblačila pa naj bodo 
sezonska, torej spomladanska in poletna. 

Več info na Facebooku: Skupina mamic Sončnice. 

Vabljeni veliki in mali, da smo skupaj prijazni do 
narave in naših denarnic. 

 

 

Delo 
Župnijske Karitas Vrhnika

Prvi Dan družin na Vrhniki
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Volilno skupščino je začel 
predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Vrhnika Ja-
nez Kikelj, ki je pozdravil vse 
prisotne člane in članice ter go-
ste, med njimi so bili tudi: župan 
Občine Vrhnika Stojan Jakin, 
župan Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik, član predsed-
stva Zveze borcev za vrednote 
NOB Slovenije Marjan Križ-
man, Vid Drašček – Območno 
združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Vrhnika - Borovnica, 
Zdravko Godnjavec, predse-
dnik Policijskega veteranskega 
društva Sever Ljubljana – odbor 
Vrhnika - Logatec, in Vesna Jeri-
na, predsednica ZB za vrednote 
NOB Logatec. V nadaljevanju je 
poudaril na zelo svojstven način 
in na resnično stanje življenja 
v naši bližnji in daljni okolici. 
Med drugim je povedal: »Naša 
organizacija že dolgo ni samo 
društvo veteranov NOB. Zdru-
ženja borcev so tudi organizaci-
je boja proti fašizmu, nacizmu, 

pa tudi rasizmu, ksenofobiji, 
šovinizmu,… Širimo resnico o 
osvobodilnem boju naših par-
tizanov, o njihovem žrtvovanju 
za slovensko zemljo in lepšo 
prihodnost. Naši predniki, ki 
so nam priborili svobodo in 
mir niso prijeli za puške zato, da 
bi mi sedaj po 75 letih to mo-
rali ali hoteli ponavljati. Želeli 
so, da je poraz fašizma v letu 
1945 predvsem zmaga miru in 
čas začetka nove dobe, dobe 
napredka in sožitja. V njihovih 
mislih so bili vedno dom, dru-
žina in praznovanje praznikov 
ob domačem ognjišču. Narod, 
ki so ga zapustile etablirane eli-
te, si je pridobil svobodo in mir 
sam. Brez partizanske vojske 
bi slovensko ozemlje postalo 
še lažji plen povojnih kupčkanj 
med zmagovalci samimi in tudi 
s »preoblečenimi« poraženci.« 

 Od vseh prisotnih je prejel 
velik aplavz in odobritve. Nato 
je delo skupščine potekalo po 
ustaljeni navadi, ki ga je vodilo 

izvoljeno delovno predsedstvo. 
Že na začetku so delo skupšči-
ne pozdravili številni prisotni 
gostje ter tako namenili še ve-
čji pomen samemu združenju. 
Sledila so poročila o enoletnem 
delovanju ZB za vrednote NOB 
Vrhnika. Samo delovanje je 
bilo uspešno in zelo aktivno. 
Naj omenimo samo nekatere: 
10. 1. udeležba na slovesnosti v 
Dražgošah, 16. 4. sprejem po-
hodnikov tradicionalnega Že-
lezničarskega pohoda (več kot 

tristo pohodnikov);  6. 5. pro-
slava ob osvoboditvi Vrhnike 
s pevskim zborom Pinkoti iz 
Trsta;  9. 7. udeležba na slove-
snosti na Pokljuki ob obletnici 
vzpona partizanskih patrulj na 
vrh Triglava; 17. 10. pripravili 
Grabeljškov večer,  na katerem 
je pisatelj Ivan Sivec predstavil 
svoje knjige o Celjskih grofih; 1. 
10. tradicionalna spominska slo-
vesnost na Drči; v decembru pa 
obiski starejših članov v Domu 
upokojencev in na domovih.

Vsa poročila so bila soglasno 
sprejeta. Volitve v organe ZB 
NOB Vrhnika so potekale jav-
no in soglasno so bili izvoljeni 
za obdobje 2017–2021: pred-
sedstvo: predsednik Jani Kikelj, 
podpredsednik Vojko Jerina ter 
člani: Alenčica Škerjanec, Loj-
ze Kos, Andrej Jerman Blažič, 
Simon Seljak, Leon Plahutnik, 
Leopold Strajnar ml. in Stojčo 
Tasev. Nadzorni odbor: Adela 
Cankar, Dragica Pelan in Teofil 
Bizjak ter namestniki Milevka 

Jurkovič, Milena Poglajen in 
Milena Svenšek.

Po volitvah je sedanji in tudi 
novi predsednik Jani Kikelj 
predstavil še  načrt za leto 2017, 
ki se tudi že aktivno izvaja. Ob 
koncu so vsi prisotni z velikim 
in bučnim aplavzom nagradili 
delovanje združenja, ki mora v  
prihodnje uveljavljati še vidnej-
šo vlogo v sedanji družbi ter 
privabiti v svoje vrste mlade in 
preudarne somišljenike.

Simon Seljak

Zbor smo začeli s podelitvi-
jo priznanj mladim planincem. 
Bronasti znak sta prejela Jonas 
Javornik in Anže Kofjač.

Po izvolitvi organov občnega 
zbora, kateremu je predsedoval 
Janez Petrič, je sledilo poročilo 
predsednika društva, Jožeta 
Šušteršiča, ki je nanizal po-
membne dogodke v letu 2016 in 
izpostavil število članov s pla-
čano članarino (kar 619 se nas 
»združuje« v društvu). Sledilo 
je poročilo načelnikov odsekov 
(Mladinskega, Markacijskega, 
Vodniškega, Gospodarskega in 
Odseka varuhov gorske narave), 
kjer je največ članov prisluh-
nilo načelniku Gospodarskega 
odseka, Romanu Novaku, ki je 
predstavil pestro delo članov 
odseka in mnogih prostovoljcev, 
ki so uspešno zbirali prostovolj-
ne prispevke med občani in jim 
za to ponudili lične planinske 
koledarje z motivom Planine 
in našega zavetišča; vse to za 
Planinsko kočo na Planini nad 
Vrhniko. Svoje pohode so pred-
stavile planinske skupine Veseli 
Triglavci, Lintverni, Triglavke, 
Zimzeleni, Cekinčki, Sončki in 
Barjani, ki so v letu 2016 opra-
vili 88 pohodov in prisluhnili 
trem  predavanjem; vseh akcij 
se je udeležilo 3157 udeležencev.

Naša blagajničarka Petra Kra-
šovec je predstavila finančno 
poročilo, ki je letos v prihodkih 
krepko večje  zaradi zbranih 
prispevkov, donacij in sponzor-
stva za novo planinsko kočo. 
Seveda brez poročila Nadzor-
nega odbora ni šlo in njegova 
predsednica Helena Petrič je 
potrdila, da smo v letu 2016 po-
slovali zakonito.

Vsa poročila so bila soglasno 
potrjena.

Program dela za leto 2017 so 
nekateri predstavili že v svojih 
poročilih za leto 2016, posebej 
pa sta cilje izpostavila predse-
dnik društva in načelnik Go-
spodarskega odseka. Milan Jer-
man je predstavil smel finančni 
načrt za  leto 2017, ki v največji 
meri sloni na dodatnem prido-
bivanju sredstev za izgradnjo 
nove koče in poravnavanju 
obveznosti do izvajalcev njene 
gradnje. Tudi program dela in 
finančni načrt sta bila soglasno 
sprejeta.

Nato je sledil pozdrav gostov, 
kjer je župan občine, Stojan 
Jakin, pozdravil udeležence 
zbora in z veseljem ugotovil, 
da smo ga v letu 2016 prijetno 
presenetili z aktivnostmi pri 
izgradnji koče in nam s svojimi 
besedami zaželel nadaljevanje 
in uspešno končanje te krepke 
investicije. Navdušen je bil nad 
odzivom občanov in podjetij v 
občini, ki so pokazali  zanima-
nje za zahteven projekt. Pred 
udeležence zbora so stopili 
še predsednik Meddruštve-
nega odbora planinskih dru-
štev Notranjske, Miro Mlinar, 

predsednik Planinskega dru-
štva Horjul, Bogdan Seliger, in 
predstavnik Turističnega dru-
štva Blagajana, Gregor Mesec, 
ter vsi  spregovorili o odličnem 
medsebojnem sodelovanju in si 
zaželeli čim prejšnje srečanje v 
novi planinski koči.

Da smo v letu 2016 dobro 
delovali, je potrdila tudi podeli-
tev društvenih diplom članom 
planinskih skupin in prosto-
voljcem (kar  sedemnajst se jih 
je zvrstilo pred predsednikom 
društva). Posebne časti pa so 
bili deležni dobitniki brona-
stega  znaka društva, Romana 

Jemec Opeka, srebrnega, Boris 
Rigler in več kot zasluženega 
zlatega Berto Sotler.

Po končanem občnem zboru 
se je še pozno v zasneženo noč 
ob pijači in jedači, za katero so 
poskrbeli naš najemnik Mitja 
Kovačič in pohodnice planin-
ske skupine Zimzelenih, ki so 
vedno pripravljene pomagati s 
slaščicami,  nadaljeval prijatelj-
ski pogovor med gosti in udele-
ženci; vsi v pričakovanju novih 
dogodkov v  povezavi z izgra-
dnjo nove koče na Planini.

Besedilo: Milan Jerman
Fotografije: Miran Klavora

Planinci Planinskega društva Vrhnika smo 
se konec februarja srečali na občnem zboru, 
na katerem smo natančno pregledali svoje 
poslovanje v letu 2016 in se seznanili z načrti za 
leto 2017.

Vrhnika, 13. marec – V mali dvorani Cankarjevega 
doma na Vrhniki je bila volilna skupščina članov 
Združenja borcev za vrednote NOB Vrhnika, ki 
združuje člane iz občin Vrhnika in Log - Dragomer. 
Skupščine se je udeležilo  več kot 80 članov in 
vabljenih gostov. V združenje je letos včlanjenih 
238 članov, ki so vključeni v krajevne organizacije: 
Vrhnika – mesto, Vrhnika – sever, Vrhnika – jug in 
Log - Dragomer. 

Društvo pregledalo poslovanje

Volitve v organe združenja borcev
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 Prav program sloni na varni 
vožnji vrhniških motoristov, ki 
ga prioritetno izvaja že vsa leta 
od ustanovitve. Zbrane člane in 
nekaj gostov je pozdravil pred-
sednik kluba Tomaž Remškar, 

ki je bil izvoljen lani. Prebral je 
tudi poročilo o delu Moto klu-
ba Nauportus Vrhnika in med 
uspešnimi akcijami poudaril 
naslednje:

– 24. aprila 2016 blagoslov 
motorjev pred cerkvijo sv. Pavla; 
udeležilo se ga je 34 motoristov,

– 21. maja 2016 na Ulovki  or-
ganizirali varno vožnjo za člane 
kluba in prijatelje iz Borovnice; 
udeležilo se je je 37 motoristov,

– 22. maja 2016  organizirali 
izlet po Goriških brdih in oko-
lici,

– nekaj članov se je udeležilo 

krvodajalskih akcij na Vrhniki v 
marcu, juliju in novembru,

– 25. septembra 2016 zaključ-
ni piknik v Ohonici z motoristi 
MK Bora Riders iz Borovnice.

Prebrali so tudi preostala po-
ročila, ki so jih člani kluba spre-
jeli soglasno. Na koncu je občni 
zbor sprejel še  načrt za leto 2017. 
Tako bo blagoslov motorjev 23. 
4. 2017 ob 13. uri pri cerkvi sv. 
Pavla, varna vožnja v Športnem 
parku Vrhnika 27. 5. 2017, izlet 
z Blažem Gregorcem 27. 8. 2017 
v Bistrico ob Sotli ter še nekaj 
izletov po dogovoru in seveda 
udeležba na krvodajalskih ak-
cijah RK Vrhnika. S sprejemom 
programa se je uradno  končal 
občni zbor MK Nauportus. 
Nato je sledilo družabno sreča-
nje ob prigrizku prave kranjske 
klobase, ki jih je pripravil član 
kluba Janez Garafolj.

Simon Seljak

Ne zamudite izteka filmske 
sezone v Kinu Bevke!

 Nedelja, 9. april, ob 18. 
uri: Ježek in vran na sirovi 
dirki, sinhronizirana animi-
rana dogodivščina, R. A. Si-
vertsen, 2015, Norveška. Ko 
vran Solan sliši za tradicional-
no dirko s sirom med svojim 
domačim krajem in sosednjo 

vasjo, ne more več misliti na 
nič drugega. Končno prilo-
žnost, da se dokaže kot veliki 
prvak! V navdušenju skrivaj 
stavi na zmago svoje ekipe: na 
kocko postavi hišo in delavni-

co svojega prijatelja, izumitelja 
Reodorja. Njegov nasprotnik, 
mlekar Kleppvold, z veseljem 
sprejme stavo. Solanovo pre-
pričanje v zmago zamaje Kle-
ppvold, ki v ekipo poleg prija-

telja povabi še besno gorilo. Bo 
Reodor oprostil Solanu? Bodo 
prijatelji kljub neenakim mo-
žnostim osvojili zmago in rešili 
svoj dom?

 
Ob dnevu Zemlje: nede-

lja, 23. april, ob 18. uri: Po-
vedka o jezeru, sinhroniziran 
dokumentarni film – čudovita 
resnična zgodba za vse genera-
cije, M. Röhr in K. Saarniluoto, 
2016, Finska. Dokumentarni 
film o Finski, deželi tisočerih 
jezer, nas popelje na pustolo-
vščino od bistrih potokov La-
ponske pa vse do jezerskega 
dna. Pripovedovalec poveže 
čudovite posnetke narave in 
živali skozi štiri letne čase z 
zgodbami, starimi verovanji in 
pravljičnimi bitji iz finske mi-
tologije.

Prisrčno vabljeni!

Ekipa
 Kina Bevke

V aprilu nas obiščeta 
ježek Ludvik in 
vran Solan, ki se ju 
spomnimo iz njune 
božične dogodivščine. 
Ob dnevu Zemlje 
pa si bomo ogledali 
čudovit in nenavaden 
dokumentarec 
o skrivnostih 
nedotaknjene narave 
in pravljičnih bitij. 
Vstopnina za odrasle 3 
evre, za otroke 2 evra. 

Vrhnika, 17. marca – Moto klub Nauportus 
Vrhnika je v gasilskem domu na Vrhniki  
organiziral občni zbor. Na njem so ocenili delo 
za leto 2016 in sprejeli program za letos. 

Varna vožnja 
v prioriteti

Predsednik kluba Tomaž Remškar

V a b i l o

Moto klub Nauportus z Vrhnike vabi motoriste na

BLAGOSLOV MOTORJEV
v nedeljo,  23. aprila 2017, ob 13. uri pri cerkvi sv. Pavla na Vrhniki.

Lepo vabljeni!

JP KPV d.o.o.

 Eno najpomembnejših pra-
vil  sta red in čistoča. V neredu 
in umazaniji je taka tudi ener-
gija in posledično tudi stano-
valci. Zato v pomladanskih 
dneh, ko se dan podaljša, to-
plota omogoča več zračenja in 
svetloba odkrije skrito umaza-
nijo; kot nalašč za pospravlja-
nje in čiščenje doma.

V času, ko se na novo prebu-
ja življenje, ki ga slavijo ljudje 
vseh ras in religij, je prišlo kar v 
navado, da so gospodinje pred 
velikimi prazniki, kot je velika 
noč, temeljito pospravile sta-
novanje. Spomnim se, da je 
moja mama to vzela zelo zares.  
Ne le, da je vse pospravila, pre-
čistila in prezračila, največkrat 
je tudi prestavljala pohištvo, 
tako da je bil občutek spre-
membe zelo očiten. Spomnim 
se tudi, da smo po mamini 
»generalki« (kot je ona to ime-
novala) zares  nekako drugače 
zaživeli. Takrat mi je bilo to 
všeč, razumela pa nisem. Zdaj 
vem, da je s tem dejanjem od-
stranila stare energije, ki so se  
vso zimo vlekle po kotih, in v 
dom spustila novo svežo ener-
gijo, ki smo jo začutili in v njej 
zaživeli vsi člani družine.

Če ste kljub prebujajoči se 

pomladi  brez energije in volje, 
če se vi ali drugi člani družine 
kar naprej počutijo utrujene  
in brezvoljne, če so otroci ne-
mirni ali se ne morejo spraviti 
k učenju,   če iščete pravega 
partnerja, pa ga kar ni in ni, 
poizkusite narediti generalno 
spomladansko čiščenje doma.  
Ne boste verjeli, kaj vse se 
zgodi potem!  Tudi če ste kar 
naprej nekaj bolni in nemočni, 
poleg tega pa tudi slabo spite,  
je zelo verjetno, da že dolgo 
bivate v domu, polnem slabih 
energij. V tem primeru samo 
čiščenje ne bo odpravilo vseh 
težav, bo pa gotovo omililo 
nekatere.

Izkoristite pomlad, očistite 
in pomladite  svoj dom, da bo-
ste vanj vnesli svežo energijo 
in življenje se vam bo spreme-
nilo.

Če vas zanima več o ener-
gijskem čiščenju doma in 
drugih vprašanjih feng 
shuija, vas vabim v sredo, 
5. aprila, ob 19. uri v klub 
Orfej, Sinja Gorica 87, na 
predavanje  ODSTRANI-
MO SLABE ENERGIJE IZ 
DOMA.

Ana Kovačič, 
svetovalka feng shui 

Kino Bevke

Pomladite 
svoj dom
Feng shui je starodavna kitajska veda, ki 
okolje (pokrajino, naselje, vrt, hišo, stanovanje, 
sobo) ureja tako, da bo na človeka  delovalo 
najugodneje; ne le funkcionalno, ampak 
predvsem energijsko. 
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 Kasneje (verjetno od jeseni) 
bo najdba stalno razstavljena v 
Mestnem muzeju v Ljubljani.

Replika kolesa, ki je dokaj 
verna kopija originala, bo na 
Vrhniki v času ur obiskov mu-
zeja in v Koliščarskem muzeju 
na Igu trajno na ogled, enako 
domnevno vozilo - ciza, ki ga je 
nosil  kolesni par iz jesenovega 
les,a čvrsto nasajen na 124 cm 
dolgi hrastovi osi. Tudi različne 
makete takega vozila so na  vo-
ljo kot spominek na izgubljeno  
in ponovno najdeno zgodovino 
iz  davne domovine naših pred-
nikov  v tem prostoru.

Neverjetno dovršen izdelek 
prazgodovinskega izdelovalca 
je hrastova os s čvrsto nasaje-
nima jesenovima kolesoma, kar 
nekoliko spremeni naš pogled 
na tiste čase. Če je bilo vozilo, 

so že bile tudi ceste, kakršne-
koli že po kakovosti, torej ko-
penski prevoz različnega bla-
ga od tam , kjer se je končala 
dolga plovna pot ali obratno( 
Vrhnika, Nauportus, Pampor-
ton, Pamporthmeion...) Ogled 
najdbe nas prepriča, da je kolo 
dokaj neenakomerno obrablje-
no, kar mu po tolikih leti težko 
očitamo. Premer novega kolesa 
je  bil prav verjetno kakšen cen-
timeter večji in samo kolo bolj 
pravilno okroglo.

Nadvse zanimivo je, da je iz 
izmerjene najdbe izračunani 
obseg kolesa točno 1/100 Era-
tostenovega stadija. Stadij, dol-
žinska mera,  ki je bila v različ-
nih časih in krajih zelo različna: 
od 150 do 235 m, Ksenofonov 
celo mnogo več ...  Eratosten je 
izbral 231m. Zakaj? In kdo je to 

sploh bil?  Grk Eratosthenes se 
je rodil l.276 pred NŠ v Cyreni,v  
današnji Libiji, šolal se je v Ate-
nah in Aleksandriji, prijateljeval 
je z Arhimedom in bil zaposlen  
kot upravnik slovite knjižnice v 
Aleksandriji v Egiptu. Na tem 
mestu je nasledil Apolonija Ro-
doškega, nam oznanega po  av-
torstvu epa Argonavtika.  Umrl 
je l.194 pred n. š. Bil je široko 
razgledan učenjak: temeljitelj 
geografije, astronom, mate-
matik in pesnik. S preprostimi 
pripomočki in z veliko ustvar-
jalnostjo je, ne da bi zapustil 
Egipt, že tedaj izračunal obseg 
Zemlje preko polov iz razlike 
vpadnih kotov sončne svetlobe 
ob poletnem solsticiju, točno 
opoldne v Asuanu na severnem 
povratniku in  v za znano raz-
daljo severneje ležeči Aleksan-
driji. Menim, da je tudi upo-
števal, da kraja nista na istem 
poldnevniku. Iz matematike je 
znano Eratostenovo sito, algori-
tem za določanje praštevil. Se-
veda je poznal tudi egipčanski 

stadij 157,5 m, s kakršnim so 
tedaj merili razdalje med kraji 
po obstoječih poteh. V Gizi si 
je ogledal in preštudiral tudi 
slovite  piramide z največjo, Ke-
opsovo (egipčansko: Kufujevo) 
piramido. Vedel je, da mora biti 
etalon za dolžino nekje varno 
spravljen in lahko dostopen za 
primerjalne meritve. 

Mnogo kasneje je iz podob-
nega merjenja oddaljenosti 
dveh krajev na istem poldnev-
niku (Pariz Barcelona) in dolo-
čitev metra kot desetmiljoninka 
dolžine loka med ekvatorjem in 
polom nastal naš kovinski pra-
meter,  varno shranjen v Fran-
ciji  (Sevres) še dandanes, ko je 
isti dolžinski meter definiran 
tudi drugače.

Eratosten je za svoj stadij iz-
bral stranico osnovnega kva-
drata Keopsove piramide. Ta 
skrivnostna, še vedno ne pov-
sem pojasnjena zgradba (grob-
nica mogočnega faraona), je bila 
in še vedno je, poleg sončne ure, 
koledarja in neke vrste kompasa 

za strani neba, tudi stabilen in 
trajen etalon za dolžino – Era-
tostenov stadij.

In vrhniško kolo je po obse-
gu točno 1/100 le-tega. Ali je to 
naključje, ne vem, je pa to kolo 
veliko starejše od Keopsove pi-
ramide (domnevno vsaj 700let). 
Torej je bila  piramida zgrajena 
v velikosti, ki jo je določalo  sto 
obratov potujoče merilne na-
prave – kolesa s premerom 73,5 
cm.

Mar je bila preprosta ciza, si-
cer tudi neke vrste predhodnica 
kasneje praktične in okretnejše 
kripce, prevozno sredstvo in 
potujoči vzvod, obenem tudi 
merilna naprava za merjenje 
dolžine poti? Zagotovo je bila 
taka meritev za razred boljša 
kot štetje korakov (ki so precej 
nedefinirana merska enota). Ka-
sneje se je premer izpopolnjenih 
koles, njihovih ležajev in vrtljive 
namestitve spreminjal od vozila 
do vozila in po izkušnji prilaga-
jal namenu. Čvrsto na os nasaje-
na kolesa so se do  zdaj ohranila 

predvsem pri šinskih vozilih na 
tirih z mnogo večjim krvinskim 
polmerom, kjer manjša razlika 
poti obeh koles olajša kotaljenje 
in ne povzroča čezmerne obra-
be. Daljšanje tirnih vozil  in mo-
torni pogon cestnih preko koles 
tudi na ovinkastih cestah pa sta 
privedla pri prvih do horizon-
talno vrtljivo vpetih parov osi 
in pri drugih tudi diferenciala 
pri kolesih gnanega para. 

 Naša zdajšnja in tudi starejša 
kultura je po ustnem izročilu 
in arheoloških najdbah še kako 
povezana z grško antiko, če 
verjamemo mitu o odpravi ar-
gonavtov preko naših ozemelj 
ali ne. 

Arheologinja dr. Mikl-Cur-
kova mi je ostala  v spominu po 
hudomušni izjavi: »Mi arheolo-
gi smo materialisti. Izkopljemo 
pomembno najdbo, jo umesti-
mo v čas in okoli nje spletemo 
zgodbo o tem.«

Janez Tomšič, Muzejsko 
društvo Vrhnika

Vrhnika, 7. marec – Muzejsko društvo 
Vrhnika je 25. obletnico obstoja obeležilo s 
predavanjem dr. Milana Trobiča o tihotapstvu 
in kontrabantstvu na Notranjskem. Dobro 
obiskano predavanje je popestril še najbolj 
znani slovenski »švercar« Martin Krpan.

Na stalni razstavi Moja Ljubljanica v vrhniškem 
Kulturnem centru gostuje še do konca februarja 
originalna arheološka najdba dr. Antona Veluščka na 
Starih gmajnah pri Verdu – 5200 let staro kolo z osjo.

»Tihotapstvo in kontra-
bantanje ni eno in isto, kot si 
mnogi napačno predstavljajo,« 
je začel predavanje etnolog in 
novinar Milan Trobič, ki je 
doktoriral iz omenjenih tem, 
sicer pa je tudi avtor mono-
grafij Furmani, Po Krpanovih 
sledeh in Še vedno na prepihu. 
Pri tihotapstvu gre za večje or-
ganizirane skupine, največkrat 
celo oborožene, ki čez mejo 
tihotapijo večje količine blaga. 
Lahko bi dejali, da gre že za 
organiziran kriminal. Pri kon-
trabantstvu pa gre navadno za 
posameznike ali manjše skupi-
nice, ki tihotapijo le »drobna-
rije«, zaslužek pa je skromen. 
Obe obliki sta dosegli vrh po 
vzpostavitvi rapalske meje leta 
1920, s čimer se je meja med 
kraljevinami Italija in SHS 
pomaknila do  zdajšnje Pla-
nine. Naselja ob meji so tedaj 
zaživela v vsej svoji veličini, saj 
so  bila nabavna in prodajna 
središča, ljudje pa so postali 
pravi mojstri v »švercu«, po-
služujoč se nadvse domiselnih 
ukan. Tiste kontrabantarje, 
ki so jih graničarji ujeli, so za 
dan ali dva zaprli v zapor, tiho-
tapce pa lahko tudi za več let. 
Konec druge svetovne vojne je 
prinesel bolj zaprto mejo, je pa 
zanimivo, da se je ravno v ti-
stem času dogajalo največje or-
ganizirano tihotapstvo – kar z 
vlakovnimi kompozicijami – v 
izvedbi OZNE oziroma kasne-
je UDBE. A kaj kmalu so tudi 
gmotne razmere v novi domo-
vini in draž zahodnih izdelkov, 
kot so na primer kava, čokola-

da ali kavbojke, pripeljale do 
tega, da se je »kontrabantanje«, 
ki mu tedaj niso več dejali tako, 
pač pa »šverc«, nadaljevalo. 

Najbolj znameniti »švercar« 
je vsekakor Levstikov literar-
ni junak Martin Krpan, ki naj 
bi bil doma z Vrha na Blokah. 
Njegov »dvojnik«, ki po postavi 
in opravi ni prav nič zaostajal 
za »originalom«, je v družbi ce-
sarja in ministra Gregorja obi-
skal predavanje in s kratkim 
dramskim vložkom dal piko 

na i večernemu snidenju. 
Predavanje o tihotapstvu 

in kontrabantstvu je bilo zelo 
dobro obiskano, hkrati pa tudi 
zelo strokovno. Ker so nekateri 
slušatelji tovrstno »obrt«  opra-
vljali celo sami ali njihovi starši, 
je bilo za neformalne pogovore 
po koncu predavanja še veliko 
tem. Tako Muzejsko društvo 
Vrhnika, ki je v svoji 25-letni 
zgodovini organiziralo 34 raz-
stav in izdalo šestnajst zborni-
kov (313 člankov) in mu danes 
predseduje Katarina Oblak 
Brown, po četrtstoletja obstoja 
še vedno več kot upravičeno 
opravičuje svoj namen usta-
novitve.

 Gašper Tominc, 
foto: GT

V a b i l o

MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA
praznuje 25. obletnico ustanovitve

in Vas tokrat v sodelovanju s Cankarjevo knjižnico Vrhnika vabi 

ob 15. obletnici izjemne najdbe 
5200 let starega PRAZGODOVINSKEGA 
LESENEGA KOLESA  na ogled najdišča Stare gmajne v Verdu.

Ogled bo 31. marca 2017 ob 17. uri 

Vodil ga bo arheolog dr. Anton Velušček, avtor in urednik mnogih publikacij s tematiko arheologije 
Ljubljanskega barja, med njimi tudi monografije Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas.

Zbirno mesto bo na parkirišču na Pritiski 
(del Verda v smeri proti Bistri, pri kapelici). V primeru dežja bo ogled prestavljen na 7. april 2017 ob 17. uri. Udeležba je 
brezplačna. Več informacij na md.vrhnika@gmail.com.

Muzejsko društvo Vrhnika
Vljudno vabljeni vsi člani društva in  drugi občani! 

Vir: rtvslo.si

Še nekaj o najdenem kolesu

»Šverc« kavbojk in soli

Predavanje je organiziralo muzejsko društvo v sodelovanju z ZIC 
Vrhnika in Cankarjevo knjižnico Vrhnika.
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Za uvod je nekaj stalnih bralcev 
Cankarjevih del v Močilniku prebralo 
nekaj zanimivih besedil, Tone Stanov-
nik pa je na svojo harmoniko zaigral 
venček pesmi slovenskih avtorjev. Re-
dnega občnega zbora se je udeležilo 
nekaj več kot  petdeset članov društva 
in povabljeni gostje, med njimi tudi 
župan Stojan Jakin. Zbrane je nago-
vorila predsednica društva Mirjam 
Suhadolnik, ki je tudi  predstavila po-
ročilo o delu TD Blagajana Vrhnika 
za leto 2016. Takoj na začetku moram 
dodati, da je bilo leto 2016 zelo stresno 
in razgibano. Poleg že tradicionalnih 
aktivnosti so se spopadali s težavami 
Močilnika, v upravljanje so prevzeli 
Stari maln, gostili so EUROP Raid iz 
Francije ter bili zelo zadovoljni z aktiv-
no skupino Lutke Blagajana. Mirjam 
Suhadolnik je izpostavila še nekatere 
aktivnosti, kot je pustovanje na Igu, 
kjer so svojim tradicionalnim druži-
nam Zmajevih in Mlinarjevih dodali 
še en sklop: argonavte z ladjo. Društvo 
je sodelovalo tudi na gregorjevem, ki je 
bilo lani zaradi prisotnosti RTV ekipe 
zelo odmevno. Društvo je bilo zasledi-
ti  tudi na Cankarjevih dnevih, na Fe-
stivalu kave, Argonavtskih dnevih na 
Festivalu hrane, kjer so članice pripra-
vljale domače dobrote. »25. junija smo 
imeli že 9. tradicionalno srečanje pri-
seljenih občanov z domačini Tu smo 
doma, ki smo ga združili s tekom Sta-
ra Vrhnika - Star maln. Tudi srečanje 
članov društva in podelitev priznanj 
blagajana je potekalo v Starem malnu 
v začetku septembra.

V december smo vstopili s tradici-
onalnim srečanjem narodnih noš ter 
ljudskih pevcev in godcev, ki ga zdru-
žimo s prednovoletnim srečanjem 
članov ter sodelavcev in podpornikov 
društva. Za uvod je naša lutkovna sku-
pina  uprizorila kratko uprizoritev z 
naslovom Moč besede.« Suhadolnika 
je spregovorila tudi o Starem malnu, 
ki ga po novem upravlja kar društvo 
samo. »Registrirali smo prostovoljstvo 
in pridobili vso potrebno dokumen-
tacijo. 1. in 2. maja smo organizirali 

prvomajski piknik kljub slabemu vre-
menu, želimo da prvomajsko srečanje 
postane tradicionalno.Posebno pozor-
nost si vsekakor zasluži obisk, postanek 
mladih Francozov, ki pod naslovom 
Europ raid potujejo po evropskih dr-
žavah. Lani so v  triindvajsetih dneh 
prepotovali  dvajset držav, za postanek 
v Sloveniji so si izbrali prav Star maln. 
Gostili smo  dvesto ljudi in 64 Peauge-
ojev 205. Pripravili smo prostor, večer-
jo, zajtrk in program.« 

Za razliko od Starega malna zgod-
ba v Močilniku  poteka drugače. »Že 
nekaj let zapored je Močilnik vzrok 
nezadovoljstva tako obiskovalcev kot 
lastnikov. Že v dveh letnih poročilih 
pred tem sem poročala o sporih zaradi 
prepovedi uporabe poti okrog izvira, 

zaradi programa, ki se odvija v priva-
tnem delu objekta, in tudi zaradi za nas 
spornega ugotavljanja meje s sosedom, 
ki bi nam rad odvzel del poti tudi na 
desnem bregu in onemogočil dostop 
do skale in spominskega obeležja.« 
Suhadolnikova se je zahvalila pro-
stovoljcem, ki pomagajo pri izvajanju 
projektov, pa tudi Našemu časopisu 
za objavo člankov in napovednikov ter 
Simonu Seljaku za fotografiranje doga-
janj. »Hvala županu Stojanu Jakinu in 
direktorici občine Vesni Kranjc za vso 
podporo in razumevanje problemov, 
ki nas tarejo. Želeli bi le, da občinski 
razpis za sofinanciranje turistične de-
javnosti najde pot do Našega časopisa 
že v decembru ali vsaj januarju.«

Nato so sledila še preostala poročila 
o delu v lanskem letu. Glede na dobro 
delo in res vrhunske aktivnosti so člani 
turističnega društva soglasno sprejeli 
vsa poročila. 

Pri točki nadomestne volitve  pa je 
sedanja predsednica Mirjam Suhadol-

nik izrazila željo za zamenjavo, saj je že 
lani privolila še za eno leto, tako da ji 
mandat teče že deveto leto. Vendar pa 
je redni občni zbor Mirjam Suhadolnik 
izvolil še za eno leto predsednikovanja. 

Od vseh prisotnih je prejela ogromen 
aplavz. Nato je bil soglasno sprejet še 
program dela za leto 2017. 

Na koncu so redni letni zbor poz-
dravili tudi gostje, ki so pohvalili delo 

vrhniških turistov, predvsem pa njiho-
vo prostovoljstvo, ki že krasi delo tudi 
v letu 2017.

Simon Seljak

Vrhnika, 9. marca – 
Turistično društvo Blagajana 
Vrhnika je v mali dvorani 
Cankarjevega doma na 
Vrhniki imelo redni občni 
zbor. 

Zahvaljujemo se Vrtnarstvu Hle-
bec, ki vsako leto priskrbi dobro in 
skrbno vzgojene sadike ter sponzor-
stvo za rože, ki jih delimo na našem 
sejmu, podjetju Unichem-Klubu Gaia  
za sponzorstvo pri celoletnih akcijah 
Komisije za lepše okolje (začne se s 
sejmom in  konča s podelitvijo nagrad 
v Starem malnu), Kompostarni Rosa 
za sponzorstvo komposta na sejmu, 
g. Smuku za brezplačne šampinjone 
in peko na sejmu, zahvala  velja tudi 
Zavodu Ivana Cankarja za pomoč pri 
postavitvi stojnic in ozvočenju na sej-
mu, ZŠAM Vrhnika za usmerjanje in 
varovanje prometa na sejmu ter PGD 
Verd, ki nam je za predstavitev predlo-
gov Komisije za lepše okolje prijazno 
odstopilo dvorano. Iskrena hvala tudi 

vsem dobitnikom blagajan, ki nas ve-
dno prijazno sprejmete in popeljete 
do svojih vrtnih kotičkov. Seveda pa 
brez pridnih sodelavk in sodelavcev v 
Komisiji za lepše okolje delo ne bi bilo 
opravljeno. Hvala vam za vaš trud in 
čas, ki ga prostovoljno delite z mano na 
terenu in v pisarni.

Spoštovani občani Vrhnike, tudi  
letos vas vabimo, da nam pomagate 
pri opazovanju naše občine. Ocenje-
vali bomo naslednje kategorije: stano-
vanjske hiše, najlepše cvetoče balkone, 
večstanovanjske objekte (sem sodijo 
večstanovanjske hiše; štiri stanovanja 
in več, bloki; ocenjujemo ocvetličenost 
in urejenost okolice), poslovne objekte; 
iskali bomo najlepše urejene gostinske 
lokale in trgovine (ocenjevali bomo 

njihovo zunanjo in notranjo urejenost), 
javne objekte; tokrat iščemo najlepše 
kozolce, avtobusna postajališča, kape-
lice in kašče. 

Glasovnico do 15. junija 2017 
pošljite na naslov: Turistično dru-
štvo Blagajana, Cankarjev trg 4, 
1360 Vrhnika. Glasovnica je tudi 
na internetni strani TD Blagajna/
www.blagajana.si/, lahko jo pošlje-
te tudi po e-pošti na naslov: dru-
stvo.blagajana@kabelnet.net. 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za 
sodelovanje in pozdravljamo vse ljubi-
telje lepega in čistega okolja. Uživajte 
v pomladi.

Predsednica Komisije za lepše 
okolje, Anita Čretnik

Turistično društvo Blagajana

G L A S O VA L N I  L I S T I Č
Stanovanjska hiša (vpišete naslov)

Najlepše urejen balkon (vpišete naslov)

Najlepše urejen javni objekt (kozolec, kašča, avtobusno postajališče, kapelica (vpišete naslov oz. lokacijo)) 

Najlepši večstanovanjski objekt (vpišete naslov in ime objekta oz. lastnika)

Najlepši poslovni objekt; trgovina, gostinski lokal (vpišete ime in naslov trgovine ali gostinskega lokala)

MOJ NASLOV

Turistično društvo Blagajana izjavlja, da bo podatke, zbrane na  obrazcu, uporabljalo izključno za potrebe organizacije in izvedbe akcije Blagajana.

V marcu smo člani Komisije za lepše okolje na občnem 
zboru TD Blagajana  predstavili poročilo za  minulo leto. Na 
tem mestu se zahvaljujemo g. Gašperju Tomincu, uredniku 
Našega časopisa, ki potrpežljivo umešča naše članke, čeprav 
nas včasih priganja datum oddaje. 

Komisija za lepše okolje ne počiva

Mirjam Suhadolnik še eno leto predsednica

Zahvala
Turistično društvo Blagajana se 
zahvaljuje vrhniškim tabornikom 
za sodelovanje, predvsem pa za 
postavitev mostička čez potok Bela 
pod mlinskim kolesom.
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Svoje izdelke lahko prodajate ali 
pa pripravite samo promocijsko 
predstavitev. Sejem se bo odvijal na 
Sodnijskem trgu ter na parkirišču pri 
Sodnijskem trgu na Vrhniki. Sejemska 
pristojbina: 12,20 EUR ali 15,25 EUR z 
DDV (odvisno od prostora, ki ga boste 
zavzeli). Obratovalni čas sejma:  od   
8.00 do 14.00  ure   

Pričakujemo, da svoje izdelke na 
tem sejmu ponudite po proizvodnih 
cenah. Pristojbine plačate pooblaščeni 
osebi pred sejmom.

Skupno dovoljenje za vse prodajalce 
sejma Vse za vrt in dom  bo pridobilo 

Turistično društvo Blagajna. Zato vas 
prosimo, da ob prijavi  predložite vsa 
potrebna dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti. Prosimo, da našo zahtevo 
upoštevate, v izogib morebitnim nelju-
bim zapletom s strani inšpekcijskih 
služb.

Prijave pošljite najkasneje do 14. 
4. 2017 preko elektronske pošte na 
naslov drustvo.blagajana@kabelnet.
net ali na naslov Turistično društvo 
Blagajana Vrhnika, Cankarjev trg 4, 
1360 Vrhnika. 

Sejem »Vse za vrt in dom« 
Proizvajalci bio hrane, vrtnarji, drevesničarji, 
izdelovalci orodij za vrtičkarje, vrtnih klopi in lop, 
cvetličnih korit in ostalih času primernih artiklov 
prisrčno  vabljeni da se udeležite našega sejma
v soboto 22. aprila 2017. 

P R I J AV N I C A
Ime in priimek:

Naziv in naslov:

Ponudba:                    

Želim najeti stojnico (ustrezno obkroži):                                                                   D A           N E

Kontaktna oseba: 

Telefon: 

Turistično društvo Blagajana

Na seji se je sprejel »predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o občinskem prostorskem načrtu 

– nadomestni habitati«. Habitate za 
ogrožene ptiče bi preselili iz obmo-
čja industrijske cone v Sinji Gorici 
in Hruševce na območje Verda, od 
Bistre do Ljubljanice. Lepo in prav, če 
bi bili s tem predhodno seznanjeni 
tudi lastniki zemljišč oziroma kmetje 
v Verdu. No, nato so se le dobili z žu-
panom, a vsebina dokumenta je ostala 
ista. Koalicija je nato na občinski seji 
kot glasovalni valjar povozila voljo 
kmetov in lastnikov teh zemljišč.

Župan je podal tudi predlog spo-
razuma o sodelovanju pri izgradnji 
lekarne na Vrhniki, natančneje na 
zelenici ob Ulici 6.maja. Čeprav sem 
svetnik že 10 let, nismo svetniki ni-
koli pridobili informacije, da je po-

trebna večja lekarna. Sedaj pa naj 
bi bile potrebe tako velike, da bi jo 
morali zgraditi v letu ali dveh. Ob-
čina bi šla lekarni Ljubljana (čeprav 
obstajajo tudi druge lekarne npr. Le-
karna Maribor, Ptuj, Celje, Gorenj-
ske lekarne…) tako na roko, da bi ji 
dodelila odplačno stavbno pravico 
na elitni lokaciji na Vrhniki. Lekar-
na bi plačala za dobo 50-ih let samo 
dobrih 400.000,00 €. Da bi občinski 
svetniki lažje podprli tak dogovor, ki 
za nas ni bil dober, je občina – vsaj 
tako menim - zaigrala na čustva in 
predlagala, da bi v zgornjih prostorih 
zgradila šolo za učence s prilagojenim 
programom, v pritličje pa bi zraven le-
karne umestili še slaščičarno in kebab.  
Da je Osnovna šola Ivana Cankarja na 
petih lokacijah je slabo. Da so učenci 
nad kebabom, slaščičarno, obkrože-

ni s parkirišči ter ločeni od matične 
šole, tudi ni dobro. Zato smo na seji 
predlagali in sedaj dopolnjujemo naše 
predloge. V kolikor občina res potre-
buje novo lekarno,  jo mora izbrati po 
poti, ki jo določajo predpisi in zako-
ni in pod enakimi pogoji, kot so jih 
dosegli v Ivančni Gorici. V Ivančni 
Gorici so namreč dosegli bistveno 
višjo ceno za bistveno krajše obdobje. 
Šolske prostore pa se naj raje rešuje na 
območju stare knjižnice, kjer je dovolj 
prostora za širitev v višino in v park 
ter v prostorih, ki jih zaseda trgovi-
na komunalnega podjetja Depo. Nad 
lekarno pa naj lekarna (ne občina) 
tako, kot v Ivančni Gorici, zgradi po-
trebne prostore za zdravstveni dom.  
Predlagam, da občina preneha brez 
neke urbanistične strategije izvajati 
projekte, ki so po mnenju aktivnih 
svetnikov, brez repa in glave. 

Za OO SDS 
Daniel Cukjati

V Kulturni center je prišlo kar nekaj 
Vrhničanov, predvsem žena, ki so si 
za svoj dan zaželele tudi nekaj kultu-
re. Za uvod v branje je predstavnica 
Doživljajskega razstavišča predstavila 
razstavo Moja Ljubljanica ter povabila 
vse prisotne, da bi si ob koncu branja 

Cankarjevih besedil lahko ogledali 
razstavne eksponate. Nato je besedo 
prevzel animator Boris Kononen-
ko ter skupaj z lutko Ivana Cankarja 
predstavljal bralce. Le-ti so bili razpo-
stavljeni na različnih koncih razstav-
ne dvorane, kjer je še vedno 5200 let 

staro kolo z osjo.
 Za uspešno branje  velja zahvala 

Doživljajskemu razstavišču Moja Lju-
bljanica, Cankarjevi knjižnici Vrhni-
ka in Turističnemu društvu Blagajana 
Vrhnika. Branje Cankarjevih besedil  
poteka že od septembra 2016 in se 
bo nadaljevalo še naprej ob sredah v 
Močilniku od 16.30 naprej. Vrhničani, 
vabljeni na tih, vendar z besedo glasen 
protest. 

Simon Seljak

Vabilo

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA

VABI NA SEJEM

VSE ZA VRT IN DOM
V SOBOTO, 22. APRILA 2017, 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.

Medijska pokrovitelja:
NAŠ ČASOPIS IN RADIO 1

V primeru dežja sejma ne bo.
Vabljeni!

Kebab in slaščičarne 
v šolo?
Občinski sveti so edini prostor, ko mora občinska uprava 
z županom na čelu, poslušati opozicijo. Zaradi dejavne 
opozicije, ki ima veliko vprašanj in predlogov, je postalo to 
za župana očitno tako moteče, da je točko dnevnega reda 
»Vprašanja in pobude«, prestavil iz druge na zadnjo točko 
dnevnega reda. S tem je prekinil več kot 20 letno prakso 
delovanja občinskega sveta. Izpostavil bom samo dve točki 
iz zadnje občinske seje.

Vrhnika, 8. marec –Turistično društvo Vrhnika je dan žena 
izkoristilo za nadaljevanje branja Cankarjevih besedil 
kot protest proti nemogočim razmeram v Močilniku. 
Branje je potekalo v vrhniškem Kulturnem centru, in to v 
Doživljajskem razstavišču Moja Ljubljanica.

Branje Cankarjevih besedil
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Kar hitro so se našli kritiki 
ideje, da si Desus nabira po-
ceni politične točke. To niti 
najmanj ni res. V Desusu ni-
smo povzpetniki in karieristi, 
ki bi tržili in služili na račun 
resne krize v državi, to je kriza 
obrambno-varnostnega sis-
tema. Res je,  telo nas več ne 
uboga kot v mladosti, glava pa 
še dela. Nismo imuni na nago-
vor predsednika Karla Viktorja 
Erjavca, ki je brez ovinkarjenja 
dejal, da se  terorizem lahko 
zgodi jutri tudi nam. Smo na 
to pripravljeni? Kakorkoli, Er-
javec je  tudi zunanji minister, 
bil je obrambni minister, ver-
jetno si zadev ne izmišljuje. 
Verjamem tudi Cerarju, ki mu 
je verjetno ušlo o novi sredo-
zemski migrantski poti, katero 
sta  verjetno  uspešno odkrili 
in  preprečili varnostno-obve-
ščevalni službi. Vendar se to ne 
razglaša v medijih.

Pred mesecm sem se o tej 
temi pogovarjal z vrhniško 
ravnateljico devetletke, kaj 
meni  o ponovni uvedbi slu-
ženja vojaškega roka. »Takoj,«   
je bil kratek odgovor. Nisem 
razumel, kaj ima vojaški rok 

z devetletko. Takoj mi je po-
jasnila. Sedaj v osnovno šolo 
hodijo že otroci, katerih očetje 
niso služili vojaškega roka in se 
nimajo od koga učiti osnovnih 
vojaških veščin …

Pred letom sem  objavil 
članek z enakim naslovom,  v 
katerem sem v prvem stavku 
napisal: »SDS hoče inovativno 
zakrpati praznino nacinalno-
varnostnega problema obram-
be RS z ustanovitvijo nacional-
ne garde. Ukinitev Teritorialne 
obrambe RS, ukinitev služenja 
vojaškega roka, posledično raz-
kraja, če se po domače izrazim 
»možatost«slovenskega fanta.«

Osebno bi takoj podprl tak 
koncept nacionalne garde , če 
se ne bi kazale neke težnje po 
strankarski vojski s kakšnim 
Tonetom na čelu.

Če izhajamo iz ustavne pra-
vice in dolžnosti, da ima vsak 
državljan pravico in dolžnost, 
da brani svojo domovino, me-
nim, da je v prvi vrsti treba tega 
državljana za to nalogo uspo-
sobiti. Idej je, kolikor hočemo. 
Renato Petrič, visok  morna-
riški častnik, je jasno nakazal, 
da v državi ne znamo združiti 

varnostnih potencialov. Kaj bi 
pa bilo treba združiti?

Tu ne morem mimo Trzin-
ske bitke 27/6 1991 ob 18.37, 
kjer sta policija in TO z ramo 
ob rami racinalno dobila bit-
ko in dala lekcijo JLA. Kakšno 
vlogo so imeli  gasilci in reše-
valci, bi bilo tudi  treba na glas 
povedati.

Prav tako sem v  omenjenem 
članku  napisal: Zaradi racio-
nalizacije obrambno-varno-
stnega sistema bi združil Mi-
nistrstvo za notranje zadeve in 
obrambo. Ob profesionalnem 
sestavu vojske, policije, gasil-
stva, reševalstva bi  v Tacnu 
ustanovil akademijo častni-
škega in podčastniškega kadra 
policije, vojske, gasilstva in re-
ševalstva. To bi bil profesional-
ni pedagoški kader za potrebe 
učnih centrov  v Sloveniji, kjer 
bi fantje služili obvezen vojaški, 
policijski, gasilski, reševalski 
rok. Po končanem usposablja-
nju bi v primeru potrebe delo-
val po teritorialnem načelu, v 
svojem domačem okolju ali pa 
bi ga kadrovali v profesinalni 
sestav obrambnega sistema RS. 
Tako usposobljeno rezervo bi 
lahko imenovali Teritorialno 
gardo.

Slovenija, zavaruj svojo sa-
mostojnost in suverenost.

Vid Drašček ,
DeSUS Vrhnika

Jo zebe? Ali pa je prav zares 
zbolela, smo se spraševali. Še 
jajc, ki smo jih od začetka janu-
arja skoraj vsak dan pobirali iz 
gnezda, ni bilo več videti. O, ne, 
to pa ne. Ko so ji otroci neko 
jutro prinesli svežo vodo, se 
je Liza namreč malce prema-
knila in pod njo so zagledali 

dve jajci. Bili sta topli. Od ta-
krat naprej je nismo več motili. 
Reno se je potrpežljivo stiskal k 
njej, jo čuval in prežal na more-
bitne nevarnosti. Vse do pone-
deljka, 27. februarja, ko pod njo 
nismo več opazili jajčk, pač pa 
dva majcena čivkajoča kljunč-
ka. Koliko veselja sta prinesla s 

seboj! Novica se je hitro razši-
rila po Želvici in v naslednjih 
urah so se mimo kokošnjaka 
čisto tiho in ne preveč od blizu 
vrstile kolone malih in velikih 
obiskovalcev. Da sta piščančka 
Lizina in Renova potomca ni 
dvoma – eden je povsem črn 
kot Liza, drugi pa ima kot Reno 
s perjem pokrite nožice. Mladi 
družinici smo dali čas, da se 
navadi na nove razmere, bomo 
pa še nekaj tednov še posebno 
pozorni, da se bodo vsi štirje 
kar najbolje počutili.
Anja Petelin, Vrtec Vrhnika

V soboto, 18. februarja, 
smo se na vrhniškem po-
kopališču poslovili od Ja-
neza Rozmana - Gorjana, 
partizana, kurirja in dol-
goletnega predsednika Sku-
pnosti borcev Dolomitskega 
odreda. Janez se je rodil 1. 
julija 1926 mami Marjanci 
in očetu Francu na Vrzden-
cu pri Horjulu v bajtarski 
družini. Mladost je preži-
vljal skupaj s sestro Tončko. 
Oče, avstro-ogrski vojak, se 
je pod odsluženi vojaščini 
vrnil na dom ter se izučil 
za mlinarja. Veliko je bral 
in bil za takratne čase  zelo 
naprednih misli in idej. Na 
vsakokratnih volitvah je ve-
dno agitiral proti kapitalu. 
Zaradi tega je bil pri takra-
tnih oblasteh nepriljubljen, 
če ne celo sumljiv. Na dom 
k Rozmanovim so velikokrat prišli na obisk 
k očetu žandarji. Janez je vse to opazoval iz 
varne razdalje in se očitno navzel očetovih 
naprednih pogledov na svet. Ko se je zače-
la druga svetovna vojna, je bil Janez star 
15 let. Do njega so prišle govorice, da se v 
Samotorici nad Horjulom zbirajo nekakšni 
,,četniki,, ki pa to v resnici niso bili. Obiskal 
ga je namreč vaški zaupnik Nace Istenič in 
mu povedal, da gre pravzaprav za parti-
zane, ki se borijo proti okupatorju, da pa 
potrebujejo hrano in orožje. Nekega večera so 
prišli k v Rozmanov mlin; vodil jih je kasnej-
ši narodni heroj Jaka iz Rovt. Bili so dobro 
oboroženi, pokriti pa so bili s triglavkami, 
na katerih je bila rdeča zvezda. Nekoč sta s 
partizani prišla k njim tudi Novozelandec 
Frenk in  še nek Avstralec. Partizani so se 
večkrat ponoči oglasili pri njih in kmetom iz 
Vrzdenca razlagali, za kaj se borijo. Vaščani 
so takoj začeli zbirati hrano za novo sloven-
sko vojsko. Vsi so bili navdušeni, med njimi 
ni bilo razdora, vendar to ni trajalo dolgo. 
V bližnjem Šentjoštu se je namreč pojavi-
la bela garda. Belogardisti so Janeza neki 
dan odpeljali s seboj, kjer je moral zaradi 
mladosti cepiti drva in stražiti. Zaprtega 
so imeli v farovški kleti. Od belogardistov je 
kar dvakrat ušel, vendar so ga venomer ujeli 
ter pripeljali nazaj v postojanko. V zadnjem 
primeru so ga postavili celo pred strelski vod. 
Da je ostal živ, se  mora zahvaliti mami, ki 
je zaprosila komandanta be-ga, da ga  ni 

ustrelil, saj je bil star šele 
17 let in edina moška roka 
pri hiši. Kmalu je prišla 
kapitulacija Italije, Janez 
pa je odšel v partizane. 
Vključil se je v Dolomitski 
odred, od koder je bil pre-
meščen med terence; opra-
vljal je tudi kurirske naloge 
med Dolomiti in kurirsko 
postajo TV-17 za Ljubljan-
skim vrhom. Vse do konca 
vojne je bil s soborci skrit v 
podzemni jami na Lesnem 
Brdu, ki leži med Dreno-
vim Gričem ter Horjulom. 
Nikoli jih niso odkrili, še 
najbližje smrti je bil, ko je 
voda zalila jamo skoraj do 
vrha, zapustiti je pa niso 
mogli zaradi bližine do-
mobranskih patrulj, ki so 
vseskozi prečesavale gozd, 
kjer je bila jama. Janez je 

bil kot kurir veliko na terenu, prav tako 
tudi na šolanju v Beli krajini. Ko se je po 
dolgem času vrnil na teren v domače kraje, 
je zvedel za tragično novico. Prvega julija 
1944 so namreč pripadniki t.i. Črne roke v 
Rozmanovem mlinu na Vrzdencu ubili tri 
vaščane, med  njimi tudi Janezovo mamo. Po 
končani vojni si je Janez ustvaril družino na 
Vrhniki. Bil je dolgoletni direktor vrhniške 
opekarne v Sinji Gorici in Kmetijske zadruge 
na Vrhniki. V prostem času je bil kar 18 let 
predsednik Skupnosti borcev Dolomitskega 
odreda in hkratni praporščak. Vsako leto je 
organiziral srečanje še živečih borcev Dolo-
mitskega odreda ter aktivistov. Dokler  mu je 
dopuščalo zdravje, je skrbel za obnovo par-
tizanskih obeležij  in grobov. Še posebno se 
je trudil pri obnovi kurirske postaje TV-17  
za Ljubljanskim vrhom nad Vrhniko, kjer 
je tudi spominska zbirka fotografij kurirjev  
in aktivistov, ki so kakorkoli povezani s to 
točko. Le-ta je postala že kar priljubljena 
izletniška točka raznih pohodnikov. Za svoje 
delo v partizanih je prejel medaljo za hra-
brost ter še več drugih odlikovanj. Janez, ki 
je bival v Domu upokojencev, se je zavedal, 
da se mu bliža zadnja ura, na katero pa je 
gledal s prezirom ter pogumom, tako kot na 
premnoge težke situacije med vojno. Janez, 
počivaj v miru v slovenski zemlji, za katero 
si se boril in jo neizmerno ljubil.

Miran Štupica

V slovo
Janez 

Rozman

Teritorialna garda
Desus je z idejo ponovne uvedbe služenja 
vojaškega roka na svojem desetem kongresu 
17. februarja vzpodbudil kar živahno razpravo 
stroke in laične javnosti. 

Od začetka februarja naša kokoš Liza sedi 
v svojem senenem gnezdu v kokošnjaku in 
se nikamor ne gane. Je žalostna, ker zaradi 
nevarnosti okužbe s ptičjo gripo (ki je nevarna 
pticam, ljudem pa na srečo ne) ne more na 
potep do Ljubljanice?

Pomembne novice 
iz kokošnjaka

Iz vrhniške tržnice

Turistična kmetija Pr' Soud
Naša kmetija je v podnožju Kamniških 
planin v vasici Zagorica pri Rovah. 

Imamo lastno klavnico za govedo in prašiče ter pre-
delavo mesa. Na kmetiji se ukvarjamo s prašičerejo 
in konjerejo za lastno porabo. 
Na vrhniški tržnici lahko izbirate v bogati po-
nudbi domačih mesnin Soud: izdelki iz svinj-
skega mesa (klobase, salame, salame - špehovke, 
hamburška slanina, panceta, želodec, krušna, mast, 
žolca, šunkarica ...) in izdelki iz konjskega mesa 
(konjske klobase, salame, pršut, hrenovke). Po naro-
čilu dobite tudi sveže svinjsko in konjsko meso.

Spoštovani kupci!
Poiščite nas na tržnici na Vrhniki

(torek, petek in sobota)!

Lepo vabljeni!
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Zbranim otroškim maška-
ram se je kurji zbor predstavil z 
ljudskima Kako poje petelinček 

in Petelinček je na goro šel. Peli 
in plesali so, da je perje kar lete-
lo. Sledila je modna revija super 

junakov, gasilcev, vitezov, pika-
polonic … in predvsem prin-
cesk, ki se jih je letos zbralo naj-
več, in na koncu še vsesplošno 
rajanje. Zares je bilo živahno 
kot v našem kokošnjaku. Pogu-
mnejše maškare so se kljub ve-
tru in mrazu z lonci, kuhalnica-
mi in  ropotuljami opremljene 
odpravile na glasen sprevod po 
Vrhniki. Stran z zimo, pridi po-

mlad, je bilo njihovo geslo. S hu-
panjem in spodbujanjem so se 
z njimi strinjali tudi mimoidoči. 
In misija Stran z zimo je (vsaj za 
tisti dan) res uspela. Pokazalo se 
je sonce in napovedanega dežja 
ni bilo vse do večera. Priznale 
pa so, da jim je malce pomagal 
tudi veter.
Anja Petelin, Vrtec Vrhnika, 

enota Želvica

Skoraj tako kot v Narodni 
galeriji, ki smo si jo ogledali v 
Ljubljani. Prijazna kustosinja 
nas je popeljala po poti, ki jo 
velikokrat prehodi škrat Gal. To 
zanimivo zeleno bitje je never-
jetno sramežljivo ali pa je dan 
zamenjalo za noč. Tiho smo 
sledili namigom, ki jih je nasta-
vljal  po različnih sobah in upali, 
da ga bomo vsak čas presenetili  
pri početju. Ko smo pokukali v 
njegovo sobico, je menda spal. 
Mi pa nismo povsem verjeli. 
Bolj verjetno se nam je zdelo, da 
je odšel na obisk k Povodnemu 
možu v Ljubljanico, kar tako, na 
eno kavico ali pa tolažit ošabno 
Uršiko, ki smo jo spoznali nekaj 
dni prej. Pri škratih je vse mo-
goče in nič zagotovo. Kako je 
zdaj z Uršiko? Ne vemo. Vemo 
pa, da je g. France, ki jo je menda 
osebno poznal, imel rad Sloven-
ce in domovino ter o tem veliko 
pisal. Naučili smo se našo hi-
mno, del njegove Zdravljice. 
Odkar imamo uspešne špor-
tnike, že majhni otroci vedo, kaj 
je himna. »To je Peter Prevc pa 
Ilka Štuhec!« In kako se zazna 
narodni  ponos pri otrocih? Ta-
kole, ponos v vseh okoliščinah! 
»Kakat grem!« reče deček. Dol-

go ga ni nazaj, zato grem pogle-
dat, kaj se dogaja. Iz stranišča se 
sliši petje: »Žive naj vsi narodi, 
ki hrepene dočakat …« Tišina in 
napenjanje!  Sledi samogovor: » 
Joj, na gre, mor'm še prtisn't!« 
Sledi napenjanje in še enkrat: » 
Žive naj vsi narodi, ki hrepene 
dočakat dan, da koder sonce 
hodi, prepir iz sveta bo pregnan 

… Še mal, s'm že!« Kaj je že? No, 
kakal je. Morda pa s sveta pre-
gnal prepir?! O, da bi ga le!!

Maškare smo preganjale zimo 
s kričanjem, poskakovanjem in 
vrtenjem. Pošteno smo se ogre-
le tudi s plesom. Naslednji dan 
pa že zjutraj sneg med dežjem! 
Zima nagajiva in toplota sonca, 
večni pomladni boj! Bojevali  so 
se tudi Rimljani, ki so jim bili 
naši kraji tako všeč, da so tu 
postavili lepo mesto in obzidje, 

za katerega so bili prepričani, 
da jih bo obvarovalo hudega. V 
postnem času se poglabljamo 
v življenje Rimljanov in svetni-
kov, ki so se rodili in pričevali 
na ozemlju Rimskega cesarstva. 
Spoznavamo njihovo življenje, 
hrano, obleko in žal tudi razva-
de, ki so jih pokopale. Vsak od 
nas ima v sebi kakšno razvado, 
ki ga mori in mu preprečuje, da 
bi duša svobodno zaživela. Zato 
prosimo  za milost, da se z nje-
no pomočjo odpovemo tistemu, 
kar nas oddaljuje od lepote, od 
bratstva in vsega tistega, kar 
nam preprečuje, da bi se kdaj 
zaslišal nad nami glas: »Ta je 
moj ljubljeni otrok, nad kate-
rim imam veselje.« Rimljanom 
obzidje ni pomagalo, ker so 
propadli sami v sebi, nam pa so 
ure tudi štete, če ne bomo  česa 

spremenili!
 No, če padeš v vodo in ne 

znaš plavati, so ti štete minute, 
ne ure. Da bi se znali rešiti iz 
takih zagat in da bi znali v vodi 
uživati, smo se starejše skupine 
udeležile plavalnega tečaja v Lo-
gatcu. Nekateri plavajo, drugim 
manjka čisto malo. Morda ima 
tudi kdo med nami občutek, da 
se potaplja v osebnih stiskah. 
Ker bi radi pomagali, smo se 
odzvali povabilu vrhniške Kari-
tas in v postnem času zbiramo  
različne stvari, s katerimi bomo 
skušali olajšati vsakdanjo stisko 
potrebnim. Vsakemu posebej 
hvala za najmanjši dar in Bog 
povrni.

Anica Košir 
Kropivšek

Če se letošnje šolsko leto pri nas vse vrti okoli 
kokoši, naj se pa še pust, smo sklenili v Želvici. 
In res se je na pustni torek v avli zbrala manjša 
jata kokoši, ki sta ji poveljevala kar dva petelina 
in pastirica, za povrh še en piščanec in tudi lepo 
število jajc – takih na oko, kuhanih in še celih.

V skupini Copatkov rojstne dneve otrok 
praznujemo na prav poseben način. Eden izmed 
naših novopečenih šestletnikov je navdušen 
nad policisti, zato smo se na dan njegovega 
praznovanja odločili obiskati vrhniško policijsko 
postajo. 

Ko vstopiš v Kaplanijo, 
ki je del Župnijskega 
vrtca, morda pomisliš, 
da si v moderni galeriji, 
namenjeni otroškim 
izdelkom. Z njih govorijo 
barve, šepetajo oblike, 
konstrukcije pa ponosno 
in modro molčijo, misleč, 
da so najimenitnejše. 
Kar nekam praznično in 
skrivnostno.

Ko smo že vsi polni pričako-
vanj prispeli na cilj, nas je pred 
vrati pričakal policist v uni-
formi. Povabil nas je v prostor 
dežurnega kolega, za katerega 
smo radovedni Copatki imeli 
veliko vprašanj. Zanimalo nas 
je vse od tega, kaj se skriva v 
njegovih zapisnikih, do tega, 
zakaj med dežurstvom gle-
da televizijo. Ker pa nismo le 
vedoželjni, pač pa tudi zelo 
pogumni, smo si ogledali tudi 
čisto pravi zapor. Komaj smo 
se vsi stisnili vanj! Spoznali 
smo tudi kriminalista, ki nam 
je predstavil svoje delo in ne-
katerim Copatkom celo vzel 
prstne odtise, pokazal pa nam 

je tudi svojo službeno izka-
znico. V svoje roke smo imeli 
priložnost vzeti pendrek, li-
sice, merilnik hitrosti, vide-
li smo, kako deluje alkotest, 
kako policisti zaustavijo pre-
hitrega voznika … Kot da to 
še ne bi bilo dovolj, smo lahko 
prav vsi pomerili neprebojni 
jopič in čelado. Za zaključek 
naše male dogodivščine smo 
lahko raziskali še notranjost 
policijskega avtomobila, na-
šega slavljenca pa so policisti 
še dodatno presenetili, saj so 
mu podarili otroško policijsko 
kapo in majico. 

Anja Žerjav Iz župnijskega vrtca

Copatki 
na policijski 
postaji

Ko-ko pust
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 V nedeljo ob devetih zjutraj 
smo se odpeljali do Kozine  in 
nato do vasi Petrinje do plano-
te, preko katere nas dolga ravna 
cesta, ki spominja na ameriško 
prerijo, vodi do kamnoloma 
na Črnem Kalu. Pod razvali-
nami črnokalskega gradu smo 
naredili postanek. Od tam 
se ponuja čudovit razgled na 
Trst, Tinjan, Rižansko dolino. 
Pod nami se je raztezal Črni 
Kal s svojo znamenito cerkvijo 

in nagnjenim zvonikom. Pot 
smo nadaljevali do Izole prav 
do vasi Šared, nato nas je pot 
vodila do naselja Korte. To je 
stara strnjena istrska vasica, 
nekdanja Izola. Tod je tudi ar-
heološko najdišče. Sprehodili 
smo se po vasi med ozkimi ka-
mnitimi ulicami, sledil je spust 
proti Luciji. Na levi se je odpi-
ral prekrasen pogled na polja v 
dolini Dragonje, pred nami pa 
pogled na Sečoveljske soline. 

Skozi Lucijo nas je pot vodila  
mimo Portoroža, kjer smo na 
koncu skladišča soli zavili str-
mo v hrib proti Belemu križu.
Tam smo zopet naredili kratek 
postanek in si ogledali ponuje-
no okolico še s tistega kraja.

Ko smo prispeli v Strunjan, 
smo tam pustili avtomobile 
in se peš podali do Izole. Spre-
hajali smo se med oljčnimi 
nasadi po najvišjih klifih na Ja-
dranu. Zaradi lepega sončnega 
vremena se nam je ponujal lep 
razgled, tokrat z druge strani, 
na Trst in Izolo. Sprehod smo  
končali v Simonovem zalivu v 
Izoli. Tako je bil krog sklenjen. 

Za DZA Vrhnika, 
Simon Jesenko

Vsaka skupina si je izbra-
la svojo pesem in jo utrjevala 
skozi različne dejavnosti, nato 
pa predstavila preostalim sku-

pinam na hodniku. Skupina 
Čebelice je spoznala pesem Na 
kolenu. Mamica deklice Maje 
nam je z veseljem posodila le-
senega konjička, ob katerem so 
se otroci radi zadrževali, plezali 
nanj in se samostojno gugali na 
njem. Pesem smo – kot slikopis – 
predstavili na hodniku, tako da 
so si jo lahko ogledali tudi drugi. 
V igralnici so otroci pomagali 

pobarvati narisanega konjička. 
Med utrjevanjem pesmi sva jim 
ponudili tudi izdelane konjičke 
iz kuhalnice in nogavic.

Kamenčki so si v kulturnem 
tednu iz zbirke Mehurčki Oto-
na Župančiča izbrali pesem 
Ciciban – Cicifuj. Pesem je 
strokovna delavka otrokom re-
citirala vsak dan, skupaj pa so 
s kretnjami uprizarjali njeno 
besedilo. Največ pozornosti in 
zanimanja je vzbudil del, kjer 
ptička prepeva: »Cicifuj, Cicifuj, 
Cicifuj, Cicifuj, fej in fuj!« Sle-

dnje besede so bile tudi vodilo 
za pogovor o higieni naših rok 
in preostalih delov telesa.

Skupina Drobižki je spoznala 
pesem Stari medo in jo utrjeva-
la s posnemanjem medvedove-
ga gibanja ob spremljavi bobna.  
V skupini Pingvinčki so otroci 
izdelali krone za lažje vživljanje 
v pesem Ples kralja Matjaža in jo 
gibalno predstavili drugim sku-
pinam. Skupina Mravljice  je z 
različnimi dejavnostmi (šivanje, 
pometanje, kuhanje, ipd.) spo-
znavala vsebino pesmi Lenka.

V naslednjem tednu si je vsa-

ka skupina izbrala še eno pesem 
iz zbirke. Zadnji dan smo si sku-
paj ogledali videoposnetek na-
stopa otrok in predstavitve sku-
pin na hodniku ter v prijetnem 
druženju zaključili teden.

Za Malo žabico 
zapisala 

Slavica Bjelobrk.

Obisk pri Francetu 
Lampetu – 90-letniku

Prostovoljke in prostovoljci redno obiskujejo ju-
bilante z okroglimi obletnicami in jim poklonijo 
skromna darilca. Še posebno se je obiska članic in 

člana DU Vrhnika razveselil naš član Franc Lam-
pe, ki praznuje 90 let.  Naši so mu voščilo kar za-
peli, nato pa je bil čas za obujanje spominov, tudi 
tistih, ko so pred pol leta naše prostovoljke prišle 
na klepet. Vsakega obiska je vesel in vedno vabi, 
naj še kaj pridejo. V imenu Društva upokojencev 
Vrhnika  Francu Lampetu želimo še naprej veliko 
vedrine in zdravja, naslednje leto pa nasvidenje! 

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Našim malčkom iz enote Žabica smo v tednu 
kulture predstavile pesnika Otona Župančiča 
in njegove pesmi iz zbirke Mehurčki. Za uvod v 
kulturni teden smo otroke razvedrile s pihanjem 
milnih mehurčkov, ki so jih z veseljem lovili in 
pokali. Z njimi smo jih razveseljevale večkrat in ob 
različnih priložnostih (pred zajtrkom, na hodniku, 
ob praznovanju rojstnega dne, na terasi).  Kulturni 
teden smo tudi zaključili s pihanjem in lovljenjem 
ter pokanjem milnih mehurčkov.

V programu dela Društva zdravljenih 
alkoholikov Vrhnika so tudi redni mesečni izleti. 
Tokrat smo se odpravili na Primorsko, kjer smo 
naredili krog po višje ležečem zaledju naše 
obale.

Pozdravljeni, dragi 
naši upokojenci in 
upokojenke!

Spet je mesec naokoli in čas za novičke, kaj 
smo počeli v društvu. Veseli smo, da je v času 
uradnih ur pisarna polna, ker poravnavate 
članarino. Kar veliko vas je, ki ste pohvalili, da 
nismo povišali prispevka. Saj vemo, kako prav 
pride vsak evrček!

Tisti, ki ste si šli ogledat Ljubljano in sejem 
turizma in hrane, pripovedujete, da vam je bilo 
všeč. Morda bomo še kdaj organizirali voden 
ogled po Ljubljani, saj jo premalo poznamo. 
Druženje pa tudi nekaj velja.

Družili smo se tudi na predavanju o odnosih 
med generacijami in na predavanju o holeste-
rolu in visokem krvnem tlaku. Škoda, da se 
premalo naših članic in članov udeležuje zelo 
zanimivih strokovnih predavanj, ki bi marsiko-
mu koristila. 

Zelo dejavne so bile prostovoljke in prosto-
voljci, ki so sestavili  petdeset humanitarnih 
paketov hrane ter jih dostavili pomoči potreb-

nim. Sicer pa prostovoljke obiskujejo naše sta-
rejše  po svojem programu, ki si ga  pripravijo na 
srečanjih vsak prvi ponedeljek v mesecu. Če ne 
veste, kam s časom in imate radi socialno delo, 
se jim pridružite. Z veseljem vas bodo vključile 
v svoje vrste. 

Kulturnice in kulturniki so pripravili prosla-
vo v počastitev dneva kulture  in marčevskih 
praznikov, kjer je nastopil MPZ Društva upoko-
jencev pod vodstvo pevovodje Jožeta Jesenovca.

Seveda brez pustnega rajanja ni šlo; bilo je ve-
selo, zabavno in slastno. Zbor članov društva je 
bil 15. marca v OŠ Ivana Cankarja, kjer smo vas 
seznanili z opravljenim delom in porabo finanč-
nih sredstev. Če koga zanima kaj več ali meni, da 
na zboru ni zvedel dovolj, so vsi dokumenti na 
voljo v društvenih prostorih v času uradnih ur.

Pripravljamo pa že izlet v knežje mesto Celje 
in v Žalec, kjer iz pip teče grenka tekočina, ki 
jo seveda treba plačati. Preberite obvestila in se 
oglasite v pisarni. Sicer pa vas pričakujemo na 
kakšnem klepetu. Pridite, ne bo vam žal.

Za UO:
Elica Brelih

Teden kulture: Mehurčki Primorska malo 
drugače
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Občni zbor DU Vrhnika
Vrhnika, 15. marec – V prostorih OŠ Ivana 

Cankarja je  bil občni zbor največjega društva na 
Vrhniki, ki združuje  več kot 1300 članic in članov 
– Društva upokojencev Vrhnika. 

Za uvodni kulturni program je poskrbel me-
šani pevski zbor društva pod vodstvom Jožeta 
Jesenovca, zatem pa je sledilo oblikovanje pred-
sedstva zbora z Igorjem Novljanom na čelu. Elica 
Brelih, dolgoletna predsednica društva, je v svo-
jem poročilu povedala, da člani opravljajo delo 
brezplačno, »… najlepše plačilo so besede zahva-
le, včasih celo solze sreče.« Lani je društvo imelo 
natanko 1322 članov, od tega dve tretjini žensk. 
Na daljši rok je opaziti rahlo zmanjšanje števila 
članstva,  za kar pa po njenem mnenju igra veliko 
vlogo tudi država s svojimi birokratskimi nesmi-
sli, ki otežujejo delo društva. Društvo  ima nepre-
mičnino, katere del jo uporabljajo za svoje prosto-
re, del pa jo dajejo v najem kot lokal. »Z lastnikom 
lokala dobro sodelujemo, redno plačuje. Rada pa 
bi poudarila, da to ni samo lokal za upokojence, 
ampak za slehernega obiskovalca.« Zbranim je še 
pojasnila, da bo društvo po novem sodelovalo z 
Večgeneracijskim centrom, ki je nedavno odprl 
vrata na Vrhniki, zato bo ponudba programov za 
starejše še pestrejša kot sedaj. 

Poleg predsednice društva so delo v  minulem 
letu predstavile tudi predsednice komisij. Milena 
Svenšek, ki predseduje socialni komisiji, je med 
drugim pojasnila, da so lani obiskali 84 jubilan-
tov, starih 90 let ali več. Ivanka Štumberger iz ko-
misije za zdravstvene dejavnosti je dejala, da so 
lani organizirali štiri predavanja na temo zdravja, 
Ivanka Sluga iz komisije za izlete pa je predstavila 
lanske izletniške podvige. Kot je dejala, se število 
enodnevnih izletov zmanjšuje zaradi  manjšega 
zanimanja. Je pa zato toliko več zanimanja za 

pohodniške podvige, ki jih izvajajo v komisiji za 
šport in rekreacijo, predseduje pa ji Janez Kenk. 
Kot je dejal, imajo pet skupin, ki  hodijo na eno-
dnevne pohode po vsej Sloveniji. Znotraj športa 
so zelo aktivni tudi balinarji in balinarke (Ma-
rinka Petkovšek) in pikadisti (Andrej Velkavrh). 
Dejavni so tudi v Komisiji za kulturno dejavnost, 
ki jo vodi Stanka Gerbec. Lani so organizirali 
več razstav, literarnih srečanj, predavanj, slišati 
je prepevanje (mešani pevski zbor), klekljajo in 
ustvarjajo. Lani je bila ustanovljena še komisija za 
volitve, priznanja in imenovanja, ki jo vodi Karel 
Jurjevčič, ki bo verjetno imela več dela prihodnje 
leto, ko bo volilno leto. Na občnem zboru je Ve-
sna Stare predstavila še projekt Starejši za starejše, 
v okviru katerega članice s pomočjo anketnega li-
sta povprašujejo občane, starejše od 69 let, kako 
živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo 
potrebujejo.   

Na zboru so podelili še društvena priznanja; 
prejeli so jih Metka Grom, Tone Jelovšek, Milan 
Jerman, Metka Krašovec, Gregor Mesec, Barbara 
Petrič, Andrej Velkavrh in Sonja Zalar Bizjak, po-
seben šopek pa je romal tudi predsednici Breliho-
vi. A tisto popoldne to ni bil edini šopek – prejela 
sta ga še Ema Obid in Tone Stanovnik. V društvo 
je namreč tradicija, da na občnem zboru naključ-
no razveselijo dva člana s šopkom. 

Zbora so se udeležili številni gostje, ki so poz-
dravili zbrane, zagotovo pa ne  smemo spregleda-
ti »prvega upokojenca v državi« Janeza Sušnika, 
ki predseduje Zvezi društev upokojencev Slove-
nije. Pohvalil je delo vrhniškega društva in izrazil 
obžalovanje, da lokalna skupnost ne daje društvu 
večjega priznanja  glede večje proračunske poga-
če. 

Po formalnem delu je sledilo druženje ob pijači 
in jedači. 

Gašper Tominc, foto: GT 

Svizci v Živem muzeju 
Krasa

V februarju smo Svizci krenili na pohod po 
Živem muzeju Krasa. Vodenje smo prepustili 
vodniku Milanu. Živi muzej Krasa je na stiči-
šču med Sežano, Lipico in slovensko-italijansko 
mejo. Ta kraški prostor sta zaznamovali čudovita 
narava in izjemna kulturna zakladnica. Tu so tla 
apnenčasta, zato so voda, burja in vplivi Sredoze-
mlja ustvarili krajino, ki jo je skozi stoletja soobli-
koval človek tako, da je čistil gmajno. Kamenje je 

zlagal v griže ali suhe zidove. Posebno zanimive 
so  pastirske hiške. Za ureditev kalov so izkoristi-
li naravne kotanje, ki so jih zatesnili in zaščitili 
s kamnito oblogo. Milan nas je opozoril tudi na 
kamnite mejnike, ki so urejali zemljiška razmerja. 
Vreme je bilo na naši strani, saj nas je grelo sonce. 
Vsi prevzeti od narave smo pozabili na čas. Pohod 
smo  končali v Lipici, kjer nas je že čakal avtobus 
in  nas odpeljal  na zasluženo kosilo. Lepa hva-
la našim vodnikom, ki nam lepšajo pohodniške 
dneve.

Zapisali: Jana Vuleta in Tatjana Pivk
Foto: Milan Jerman

Ko so na Bohorju 
cvetele jarice

Muhasto vreme se je poigravalo v prvih dneh 
marca tudi s Sončki, zato smo se v četrtek odpe-
ljali v Krško in skozi Brestanico ter Senovo do vasi 
Jablance, kjer smo na cesti proti Bohorju izstopili 
»na ovinku«. S hojo smo začeli nad strmo grapo 
Dobrovskega potoka, kjer je čez dolomitne pregra-
de lahkotno šumela  voda  bohorskega slapa Ubi-
javnika. 'Pestra kamninska sestava,' sem pomislila, 
ko je pritegnil našo pozornost  tuf – zelenkasta 
kamnina vulkanskega izvora. 'Vse to je Bohor,'  se 
mi je pogled ustavljal  na pobočjih s pomladnimi 
rožami v odtenkih bele, rumene, roza in modre 
ter nazadnje zastal na brunarici pod visokimi jel-
kami, obnovljeni partizanski bolnišnici v Trav-
nem lazu.  Po  oznakah  smo se spustili na gozdna  

in travna pobočja, se za nekaj trenutkov ustavili 
na razgledišču Petrova skala ter s pogledi objeli  
Krško polje in Gorjance v daljavi. Cvetoče prepro-
ge resja in visokih trav nad stezo so vabile, da bi 
malo  posedeli,  a  tik pred nami je že čakala koča  
pa tudi gospa Sonja Kostevc, varuhinja gorske na-
rave pri PD Bohor Senovo,  ki nas je popeljala po 
delčku Zasavske planinske poti v smeri Debelega 
vrha. V tihoti so nas sprejele stasite jelke in bu-
kve, ki skrbno varujejo zavarovana rastišča živo 
rumenih jaric. Tiste s fotografsko žilico so jarice  
zvabile nazaj v gozd, od koder smo se po isti poti 
vrnili do koče in se tam poslovili od gospe Sonje.  
Med potjo domov so mi tik nad gladino nakodra-
ne Save poplesavale živo rumene jarice z Bohorja, 
ki sem si ga predstavljala čisto drugače – malo po 
svoje, a to, kar  občutiš in vidiš na njegovih poteh,  
ponudi možnost, da  Bohor dojameš v njegovi 
razsežnosti.

Marija Dolinar

Sončki v Živem muzeju 
Krasa

Sončki smo se kot zadnja izmed skupin Pla-
ninskega društva Vrhnika oz. Društva upoko-
jencev Vrhnika z vodnikom Milanom sprehodili 
po območju med Sežano in Lipico, kjer je zaradi 
bogastva s tipičnimi kraškimi pojavi pred nekaj 
leti pod okriljem Občine Sežana nastal Živi mu-
zej Krasa. Ker listje še ni ozelenelo in ni zakrivalo 

naših pogledov, smo lahko nemoteno občudovali 
lepote, ki jih je ustvarila narava, ko se je poigrala 
z apnencem, ga razbrzdala, izdolbla in iz kamnov 
osamelcev ustvarila mogočne skulpture. Poleg 
naravnih danosti smo se srečali tudi s številno 
kulturno dediščino, ki jo je skozi stoletja soo-
blikoval človek s svojim delom, in sicer s suhimi 
zidovi, pastirskimi hiškami in obnovljeno novo 
štirno Sežana - Orlek.

Več fotografij si poglejte na spletni strani Pla-
ninskega društva Vrhnika – skupine Sončki.

Foto: Tatjana Rodošek

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Marija Petkovšek, Stara Vrhnika, Vrhnika (1923)
Jožefa Pikec, Cesta Dolomitskega odreda, Vrhnika (1923)

Justina Merlak, Verd, Vrhnika (1923)
Marija Golob, Sivkina ul., Vrhnika (1924)
Ivanka Tršar, Pot v Močilnik, 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)
Valentina Jerebic, Pot k Trojici, Vrhnika (1927)
Katarina Stanonik, Sušnikova c., Vrhnika (1932)
Jožefa Bagar, Idrijska c., Vrhnika (1937)
Kati Žgavec, Krožna pot, Vrhnika (1937)

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

Okrogli
jubileji v

marcu
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U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Pohod Barjanov na Križno 
goro 

Pot nas je vodila po  vijugasti stari cesti mimo 
Logatca vse do Podkraja, kjer smo zagrizli v breg. 
Med vožnjo smo občudovali zimsko idilo, saj so 
bile  visoke pokončne smreke odete v srebrnobeli 
plašč,  ki so ga božali prvi jutranji sončni žarki.  
Predajali smo se lepoti, ki nas je spremljala na 
vsej poti.  Ja, res lepo! Na poti proti Križni gori 
smo prišli v pravo pomlad. Pot na Križno goro 
in Svetega Duha je bila dolga dobrih 7 km. Na 
poti smo doživeli  pravo zimo, prijazno pomlad 

in skoraj nekaj jeseni. Naš  vodnik Frenk nam je 
pripovedoval razne zanimivosti, anekdote o kraju 
in  poteh,  kjer smo hodili. Hvala ti za lep dan, ki 
smo ga doživeli. Hvala tudi našim slavljencem za 
vse dobrote. Pa  še tole: letos februarja je minilo 
eno leto, kar sem postala članica skupine Barjani. 
Zahvaliti se moram sestavljavcem programa,  vo-
dnikom za izredno skrbno pripravljene planinske 
pohode in tudi naši planinski skupini za lep spre-
jem. Naj nas še naprej družijo strpnost, prijatelj-
stvo, dobra volja in pozitivna energija. Res, res se 
imamo lepo, le da dolgo bi tako bilo.

Besedilo: Emi Vinšek, 
foto: Stane Kržmanc

Barjani osvojili 
Pasjo ravan in Sivko

Zadnji četrtek v februarju 2017 smo šli Barjani 
na Pasjo ravan in Sivko. Pot nas je vodila skozi 
Horjul in Polhov Gradec do Črnega Vrha. Od 
tamkajšnjega gasilnega doma smo se podali peš 
po asfaltni poti proti Pasji ravni. Kmalu so nas 
markacije usmerile v gozd.  Med pestrim klepe-
tom in opazovanjem spomladanskega cvetja (te-
loha, trobentic) smo v zložnem vzponu prišli na 
vrh Pasje ravni. Prepričali smo se, da je res ravna. 
Pasjo ravan je sredi  sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja zravnala Jugoslovanska narodna arma-
da, ki je na vrhu postavila raketno bazo. Poseg 
je Pasjo raven z najvišjega hriba v Polhograjskem 
hribovju postavil na drugo mesto. Tako je Tošč 

s svojimi 1021 m  za  en meter prerasel Pasjo ra-
van, kjer so leta 2014 postavili vremenski radar, ki 
skupaj z vremenskim radarjem na Lisci pri Sev-
nici spremlja celostno vremensko dogajanje nad 
Slovenijo. Na območju Pasje ravni stoji ob cesti 
spomenik NOB, kjer smo se podali proti Sivki, 
ki je na zahodnem delu Polhograjskega hribovja. 
Pot nas je vodila mimo hiš in samotnih kmetij, ki 
so razmetane po pobočjih. Ob poti smo opazili 
nekaj tabel z zanimivimi napisi, najzanimivejši je 
bil: »Dneva ne moreš zadržati, lahko ga pa izko-
ristiš!« Ob tej misli smo hitro osvojili travnat vrh 
Sivke. Na velikem kamnu v obliki noge je med pr-
sti napis Sivka – 934 m. Nato je sledil pohod proti 
Suhemu Dolu in od daleč smo opazovali slikovi-
to cerkvico sv. Andreja. V Planini nad Horjulom 
smo  končali pohod, kjer nas je čakal avtobus. 

Besedilo: Valerija Žibert

Zimzeleni na Ključu
Na pustni torek smo šli Zimzeleni na Ključ in 

po okoliških grebenih med dolinama Horjulščice 
in Gradaščice. Začeli smo v Brezjah. Po vzponu 
po včasih nekoliko razmočeni stezi smo prispe-
li do Partizanskega doma na Ključu, v katerega 
okolici je imel med vojno oporišče Dolomitski 
odred in kjer se je večkrat boril z okupatorji. Po 
nekaj minutah nadaljnje hoje smo prispeli na 
vrh Ključa (610 m), od koder je med debli lepega 
hrastovega gozda razgled na eni strani po vrho-

vih Polhograjskih hribov , na drugo stran pa na 
Ulovko, Ljubljanski vrh in Krim. Naprej nas je pot 
vodila po grebenu med horjulsko in polhograjsko 
dolino, v smeri proti Korenu nad Horjulom. Na 
prelazu Prošca na cesti med Zaklancem in Sre-
dnjo vasjo smo se obrnili in skozi gozd prišli do 
cerkve sv. Urha, ki jo obkrožajo lepo obnovljeni 
ostanki turškega tabora. Po spustu v dolino smo 
izlet zaključili s praznovanjem okroglih obletnic 
naših dveh članov v gostilni v Brezjah.

Uroš Aleksić

Zimzeleni na Kozleku
Odpeljali smo se proti Ilirski Bistrici in nato do 

vasice  Vrbica v dolini reke Reke, kjer smo zapu-
stili avtobus. Proti  vzhodu  smo zagledali Kočan-
ski  Triglav,  kot ga je poimenoval Milan. Kmalu 
smo prispeli do ruševin cerkvice sv. Uršule, ki so 
jo zaradi snežnega meteža kasneje posvetili  Ma-
riji Snežni, zavetnici vasema Vrbica in Jablanica. 
Naslednja točka našega ogleda so bile ruševine 
starega gradu iz druge polovice 15. stoletja. Po 
gozdnih poteh smo se vzpenjali do prvega vrha 
(Sopil, 879 m) in kmalu osvojili  Srednji vrh (923 

m), od koder  smo  opazovali skoraj iz ptičje per-
spektive dolino reke Reke in Kočanijo.  Pred nami 
je bil le še najvišji Kozlek. Kmalu smo v majhni 
kotanji pod vrhom blizu prepadnih sten zagledali 
Kočo na Kozleku (997m), naš cilj.

Vrnili smo se po drugi, kar dolgi in dokaj strmi 
poti do vasi Jablanica, sredi katere stoji  propada-
joč Lazarinijev dvorec. Razveselili smo se »našega 
oranžnika«, saj so bile noge že kar utrujene. Spet 
pa smo oživeli na turistični kmetiji pod Premom, 
kjer smo čestitali našemu jubilantu in nadomesti-
li izgubljene kalorije.

Besedilo: Karli Mesarič

Vandrovke  obiskale  Osp, 
Tinjan in Rižano

Sedmi marec si bomo Vandrovke  zapomnile 
po obisku slovenskega dela Istre od  Ospa na  Ti-
njan, starega  naselja na vrhu Tinjanskega hriba,  
in v Rižano. Naša izhodiščna točka je bila vasica 
Osp, nad katero se dvigajo visoke navpične stene, 
več kot 200 m visoko, ki nudijo  užitke plezal-
cem. Narava se tam že   zelo prebuja: videli smo 
cvetoča drevesa, grmovnice, narcise, trobentice, 
vijolice. Kmetje hitijo z obrezovanjem oljk. Naša 
pot nas je popeljala v borov gozd po mehki poti, 
ki nas je pripeljala do  vasice Tinjan, ki leži 374 

m nad morjem. Tudi tam je cerkev, ki se imenuje  
po sv. Mihaelu. Zelo lep je bil razgled na vse stra-
ni neba, saj je bilo vreme primerno. Po kratkem 
počitku na Tinjanu smo se začeli počasi vračati 
po gozdni poti proti Rižani. Vodnik Milan nas je 
vodil po dobro označenih poteh. Uro in pol smo 
rabili, da smo prispeli v Rižano, prijetno vasico.  
V bližnji gostilni smo se okrepčali, izmenjali iz-
kušnje o pohodu in ugotovili, da je čas prehitro 
minil za druženje. Burja je pregnala oblake, po-
kazala se je jasnina neba in sonce je posijalo ob  
koncu našega pohoda.

Že se veselimo naslednjega. Zahvaljujemo se 
Milanu za prijetno pot in vse zanimivosti, ki nam 
jih je  povedal.

Fani Šurca
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Številka: 3505-4/2016
Datum:   6 .3. 2017

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLO-
GOV, 

podanih v času javne razgrnitve 

Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 

za počitniško naselje Prezid 1 – del

Na podlagi šestega odstavka 50. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUD-
PP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZU-
PUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US 
in 14/15 – ZUUJFO) je Občina Vrhnika, 
Oddelek za prostor, pripravila stališča do 
pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen 
osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za počitniško naselje 
Prezid 1 – del, podanih v času javne razgrni-
tve od 25. 1. 2017 do vključno 28. 2. 

 
Stališča so sestavni del spisa postopka pri-
prave Odloka o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za počitniško naselje Prezid 
1 – del in bodo javno objavljena na občinski 
spletni strani http://www.vrhnika.si ter v Na-
šem časopisu. Stališča bodo  prejeli vsi poda-
jalci pripomb.

 
Pripravljena so stališča do pripomb in pre-
dlogov:

–  podanih v knjigi pripomb v času javne raz-
grnitve,

– prispelih po pošti na Občino Vrhnika, Trža-
ška cesta 1, 1360 Vrhnika,
–    prispelih po elektronski pošti na naslov: 
prostor.obcina@vrhnika.si ali  
irena.kramaric@vrhnika.si

 

PRIPOMBE in STALIŠČA

Pripomba 1. 
V OPPN-ju je predvidena dovozna pot v 

naselje po parceli, št. 1647/62, k.o. Zaplana, 
ki ima na koncu obračališče na moji parce-
li. Prosim vas za obrazložitev, kako se bo to 
obračališče izvedlo po moji parceli, če ni iz-
polnjen pogoj za pravico graditi?

Stališče: Pojasnilo.
Dovozna pot se konča z obračališčem za 

intervencijska in komunalna vozila na dve 
strani. Del sega pa parcelo 1647/47 k.o. Zapla-
na, del pa sega na trenutno parcelo 1647/67 
k.o. Zaplana (oz. na predvideno parcelo P3). 
Obračališča so del načrtovane ureditve zuna-
njih površin.  Za pridobitev gradbenega do-
voljenja bo potrebno upoštevati vsa določila 
predvidena OPPN-ja in izvesti vse načrtova-
ne ureditve. V kolikor ne boste dovolili gradnje 
obračališča na delu vaše parcele, posledično 
ne boste mogli pridobiti gradbenega dovo-
ljenja ne za ureditve zunanjih površin ne za 
gradnjo objektov.

Pripomba 2.
V 17. členu OPPN v 5 členu navajate, da 

morajo biti objekti za lastne potrebe obli-
kovani skladno z oblikovanjem in materiali 
osnovnega objekta. Kadar so zasnovani kot 
prizidki k osnovnem objektu, se praviloma 
izvedejo tako, da se streha osnovnega objek-
ta podaljša oz. nadaljuje preko pomožnega 
objekta v istem materialu in naklonu, ali se 
priključi k osnovnemu kot prečna streha. 
Obenem pa v 2 in 3 alineji tega istega člena 
navajate, da imata lahko drvarnica in lopa, ki 
spadata med objekte za lastne potrebe, naj-
višjo točko merjeno od najnižje točke največ 
3,5 m. V kolikor se držimo osnovnega nače-
la oblikovanj objektov za lastne potreb (pri 
upoštevanju predpisanega naklona 35 – 45 
stopinj), ni mogoče izpolniti pogoja, da je 
največja višina objektov 3,5 m.

Stališče: Pojasnilo.
Stavek oz. del stavka, ki pojasnjuje pogoj 

za oblikovanje je naslednji: »…,da se streha 
osnovnega objekta podaljša oz. nadaljuje 
preko pomožnega objekta v istem materialu 
in naklonu,…«. Torej je določilo vezano na 
material in naklon ne pa tudi višino slemena 
oz. strešine. Navedeno določilo je mišljeno na 
način, da se strešina nadaljuje iz osnovnega 
objekta preko pomožnega :

- z istim naklonom in materialom,
- ter z smerjo slemena, kadar je to ustrezno; 

dovoljena pa je tudi prečna oz. pravokotna po-
stavitev slemena strehe pomožnega objekta na 
smer slemena osnovnega objekta.

Pripomba 3. 
OPPN ne more izdelati absolvent krajinske 

arhitekture.

Stališče: Pojasnilo.
Načrtovalec občinskega podrobnega pro-

storskega načrta (OPPN) je podjetje SONET, 
d.o.o., Ribiška pot 4, Vrhnika. Odgovorni vod-
ja izdelave, ki z žigom in podpisom jamči, da 
je podrobni prostorski načrt narejen strokovno 
in skladno z veljavnimi predpisi, pa je Slav-

ko Gabrovšek, univ. dipl. inž. Arh. (0737 IZS 
A-0297).

Pripomba 4. 
Upoštevati je treba vse sezname nosilcev 

urejanja prostora, smernice in celovito preso-
jo vplivov na okolje – odločbo; predvsem pa 
na delu zemljišča, kjer je podrobna namen-
ska raba G (gozdna zemljišča) ne bo posegov, 
soglasje Zavoda za gozdove in Zavoda RS za 
varstvo narave ter da je program dejavnosti 
začasno bivanje.

Stališče: Pripomba se delno upošteva.
V pripravi OPPN so bile upoštevane vse 

smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora 
in pridobljena odločba CPVO, iz katere je raz-
vidno, da v postopku priprave OPPN Prezid 
1 - del ni treba izvesti postopka celovite presoje 
vplivov na okolje.

Na delu zemljišča z namensko rabo G 
– gozdna zemljišča so skladno z usmeritva-
mi Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda 
za gozdove dovoljeni posegi le pod njihovimi 
pogoji, ki so v celoti vključeni v tekstualni del 
odloka. V nadaljevanju podajamo bistvene 
zahteve iz njihovih smernic:

V kolikor se načrtuje poseg v obstoječo ve-
getacijo je potrebno zaprositi za naravovar-
stvene pogoje. Glede na to, da je na območju 
gradnje počitniških hiš že prišlo do odstrani-
tve vegetacije,  pa je potrebno (kot nadomestilo 
za posekana drevesa na območju predvidene 
gradnje) na bližnje drevo, v senci, na višini 6 
- 10 m od tal postaviti leseno gnezdilnica (na-
tančnejši pogoji so navedeni v tekstu odloka). 
Pred izvedbo krčitve gozdnega drevja je treba 
pridobiti s strani Zavoda za gozdove ugoto-
vitveno odločbo, v kateri se določi količino in 
strukturo dreves za posek. Gospodarjenje z 
gozdom na sosednjih zemljiščih, mora ostati 
neovirano, do njih je potrebno zagotoviti ne-
oviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko 
mehanizacijo: ohraniti je potrebno stare ali 
zgraditi nove vlake, gozdne ceste, prostore za 
skladiščenje lesa. Odvečen odkopni material, 
ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v 
gozd, ampak le na urejene deponije odpa-
dnega gradbenega materiala oziroma ga je 
potrebno vkopati v zasip. 

Namenska raba je SP - površine počitniških 
hiš; kjer so dovoljene naslednje dejavnosti:

- začasno bivanje,
- šport in rekreacija na prostem.

Pripomba 5. 
Navedene so detajlne pripombe:
– gradijo se 4 (štiri) in ne 3 (tri) poči-

tniške hiše in zato so tudi predvidene 4 (štiri) 
in ne 3 (tri) parcele ter 5 (peta) parcela za ko-
munalne odpadke;

– predvidena gradnjo bo imela čezmeren 
vpliv na celotno območje, predvsem bo po-
večanje obremenitve obstoječe gospodarske 
javne infrastrukture – električno omrežje 
(transformatorska postaja Zaplana 1954);

– isti odstavek, dve različni tolmačenji šte-
vila počitniških hiš – pogoji PPIP;

– popraviti je treba popolno zmedenost 
glede števila in velikosti parcel : 4(štiri) in ne 
3 (tri) parcel za počitniške hiše ter 1 (ena) za 
postavitev ekološkega otoka;

– v ureditveni situaciji so predvidene 4 
(štiri) parcele – napaka, predvideno je 5 (pet) 
parcel;

– parcelacija in zakoličba je popolnoma 
nejasna, nepravilna, napačna – počitniško 
hišo 4 ste postavili na parcelo velikosti 12 m2 
(parcela za ekološki otok), na P5 pa ni poči-
tniške hiše.

Stališče: Pripomba se delno upošteva.
Vse tehnične oz. slovnične napake v tekstu-

alnem in grafičnem delu bodo popravljene.

Širjenje nizkonapetostnega omrežja za po-
trebe novogradenj na območju OPPN Prezid 
1 – del je (skladno z smernicami Elektro Lju-
bljana d.d.) možno v okviru kapacitete obsto-
ječe transformatorske postaje Zaplana 1954. 
V primeru, da je gradnja načrtovanih objektov 
pogojena s predhodno ureditvijo, prestavitvijo 
oz. nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske 
infrastrukture, ki je v lasti Elektro Ljubljana 
d.d., je investitor dolžan naročiti izvedbo in 
plačati vse stroške morebitne prestavitve ali 
predelave elektroenergetske infrastrukture, ki 
jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Pripomba 6. 
Upošteva naj se določilo iz občinskega 

prostorskega načrta Občine Vrhnika, po ka-
terem mora biti parcela, namenjena gradnji 
na območju za gradnjo počitniških hiš, velika 
najmanj 800 m2.

Stališče: Pripomba se upošteva.
Občinski podrobni prostorski načrt za po-

čitniško naselje Prezid 1 – del se popravi skla-
dno s pripombo.

 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l. r.

Številka: 3505-15/2015 (5-08)
Datum:   10. 3. 2017

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 

80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 
(109/12), 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO) župan Občine 

Vrhnika javno naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO 
OBRAVNAVO 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 

ZA PRENOVO VAŠKEGA JEDRA 
NASELJA VERD

1. PREDMET OBČINSKEGA PODROB-
NEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) se 
načrtuje prenovo vaškega jedra, in sicer pre-
novo objektov in zunanjih ureditev ter novo-
gradnje. Sestavni del OPPN je konservatorski 
načrt za prenovo. 

2. JAVNA RAZGRNITEV

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
OPPN bo potekala v času od 3. 4. do vključno 
5. 5. 2017. 

Dopolnjen osnutek OPPN bo v tem času 
na vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Od-
delka za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika in 
v prostorih KS Verd, Verd 100, Verd.

3. JAVNA OBRAVNAVA

Javna obravnava dopolnjenega osnutka 
OPPN bo potekala v sredo, 12. 4. 2017, ob 
17. uri v prostorih KS Verd.

4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI

V času javne razgrnitve ima javnost pravi-
co dajati pripombe in predloge na dopolnjeni 
osnutek OPPN. 

Pripombe in predloge je mogoče podati 
pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v 
Knjigo pripomb in predlogov ali  jih posredo-
vati po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tr-
žaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski 
naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.

ŽUPAN
 Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 

- ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-
-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US 

in 14/15 – ZUUJFO), v povezavi s 35. členom Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15), je župan 

Občine Vrhnika sprejel

SKLEP
o začetku priprave odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 

za počitniško naselje Prezid 2 – del

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo 

OPPN)

1) Na podlagi Odloka o Občinskem pro-
storskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, 
št. 27/14, 50/14 – popr., 71/14 – popr., 92/14 – 
popr., 53/15, 75/15 – popr.,  9/17, 9/17 – popr.; 
v nadaljnem besedilu OPN Vrhnika) je za 
območje z oznako ZA_2011 predvidena iz-
delava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (v nadaljevanju besedila OPPN).

2) Skladno z OPN Vrhnika je obmo-
čje namenjeno gradnji počitniških objektov 
za občasno bivanje (podrobna namenska 
raba: SP – površine počitniških hiš).

3) Skupina več investitorjev želi na 
območju zgraditi štiri počitniške objekte s 
spremljajočimi objekti in zunanjimi uredi-
tvami ter vso potrebno prometno, komunal-
no in energetsko infrastrukturo.

2. člen
(območje OPPN)

1) Območje leži v k.o. Zaplana in obsega 
zemljišča s parc. št. 1647/35, 1647/36, 1647/51, 
1647/50, 1647/33, vse k.o. Zaplana.

2) Območje OPPN se lahko v po-
stopku priprave spremeni.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

1) Strokovne rešitve se pripravijo na pod-
lagi :

– prikaza stanja prostora,

– Odloka o Občinskem prostorskem načr-
tu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 
– popr., 71/14 – popr., 92/14 – popr., 53/15, 
75/15 – popr.,  9/17, 9/17 – popr.),

– investicijskih namer investitorjev 
OPPN,

– smernic nosilcev urejanja.
2) Strokovne rešitve za posamezne prostor-

ske ureditve se lahko pripravijo v variantah, 
ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s 
prostorskega, okoljskega, funkcionalnega  in 
ekonomskega vidika.

4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih 

posameznih faz)

1) Postopek priprave OPPN se vodi skladno 
s 57. členom do 61. člena ZPNačrt, in sicer v 
naslednjih fazah in okvirnih rokih.

(glej preglednico)

2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi se pošlje Krajevni skupnosti 
Zaplana. 

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smer-
nice za načrtovanje prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti, so:

1. Elektro Ljubljana, d. d., Distribucijska 
enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 
1516 Ljubljana;

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

3. Komunalno podjetje Vrhnika, d. d., Jav-
na kanalizacija, Javna higiena, Javna razsve-
tljava, Javni vodovod, Plin, Pot na Tojnice 40, 
1360 Vrhnika;

4. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in 
komunalo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika;

5. Drugi nosilci urejanja prostora, če bi se v 
postopku priprave OPPN izkazalo, da so nji-
hove smernice potrebne.

6. člen
(obveznosti v  povezavi s financiranjem 

priprave OPPN)

Finančna sredstva za izdelavo strokovnih 
podlag, izdelave OPPN ter stroške smernic, 
mnenj in objav zagotavljajo investitorji pro-
storske ureditve: Katarina Švigelj, 1357 No-
tranje Gorice, Dejan Švigelj, 1381 Rakek, Kar-
men Prhat, 1000 Ljubljana, in Rajko Mivšek, 
1360 Vrhnika.

7. člen
(objava)

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

Št: 3505 – 7/2016
Vrhnika, 10. 3. 2017

 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 

80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 

99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016), Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015), Odloka o proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2017 (Naš časopis, št. 444/2016), 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE

OBNOVE PLANINSKIH DOMOV V 
LETU 2017

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPI-
SNA PODROČJA 

Predmet razpisa je sofinanciranje obnove 
planinskih domov na območju Občine Vrh-
nika. 

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČE-
NOST STROŠKOV

Upravičene osebe po tem razpisu so pla-
ninska društva, ki so člani Planinske zveze 
Slovenije in

registrirana po Zakonu o društvih (Ura-
dni list RS, št. 64/11 - UPB), ki so lastniki 
planinskih domov v Občini Vrhnika (v nada-
ljevanju: upravičene osebe) in imajo sedež v 
Občini Vrhnika.

Planinski dom je planinska postojanka ali 
zavetišče, ki je navedeno na seznamu koč Pla-
ninske zveze Slovenije. 

Projekt obnove je investicijski poseg pri 
vzdrževanju, ki lahko predstavlja rekonstruk-
cijo obstoječe stavbe ali novogradnjo na isti 
lokaciji (v primeru rušitve obstoječe stavbe). 
Zaprošeni znesek financiranja posameznega 
projekta lahko dosega do 100 % vseh predvi-
denih stroškov del, opravljenih v letu 2017.

Financiranje pomeni, kadar se uporablja 
samostojno, tako financiranje kot sofinan-
ciranje.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se 
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov in prihodkov finančne konstrukcije 
celotnega projekta (odhodki = prihodki). 

Upravičeni stroški so stroški gradbeno-
-obrtniških del na planinskih domovih, 
opreme in gradbenega materiala ter stroški 
projektne dokumentacije in dovoljenj.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji 
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo vse pogoje, 
navedene v tem razpisu.

Projekt, ki je predmet sofinanciranja, mora 
biti izveden v skladu s predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.

Dvojno financiranje ni dovoljeno, predla-
gatelji lahko pridobijo za isti namen sredstva 
samo iz enega vira.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, 
ki jo imenuje župan.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega po-
stopka izločene vse vloge, ki:
 niso bile oddane v razpisnem roku;
 jih ni vložila upravičena oseba. 

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev vloge je pet delovnih dni od pre-
jema obvestila o nepopolni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in ne-
popolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pra-
vočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru nakna-
dne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in 
po že izdani dokončni odločbi o izboru pro-
gramov spremeni odločitev in z izvajalcem 
ne sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev.

4. RAZPISNA DOLOČILA

Projekti se bodo točkovali po nasle-
dnjih določilih:

– skupna vrednost projekta obnove, 
predvidena v letu 2017 (do 5.000 EUR = 10 
točk, 5.001 EUR do 10.000 EUR = 20 točk, 
10.001 EUR do 15.000 EUR = 30 točk, 15.001 
EUR do 20.000 EUR = 40 točk, 20.001 EUR 
ali več = 50 točk).

– stopnja skladnosti projekta s cilji in pro-
jekti Strategije razvoja turizma v Občini Vrh-
nika (projekt ni vključen v strategijo = 0 točk, 
projekt je vključen v strategijo = 50 točk).

5. UPORABA  DOLOČIL
Komisija bo ustreznost vloge preverjala 

FAZA OKVIRNI ROKI

Sklep o začetku postopka marec 2017

Osnutek prostorskega akta april 2017

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora  april 2017
(30 dni)Obvestilo o CPVO

Dopolnitev osnutka prostorskega akta maj 2017

Javno naznanilo 7 dni pred začetkom javne 
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava junij 2016 (30 dni)

Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti julij 2017

Priprava predloga prostorskega akta avgust 2017

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora avgust 2017 (30 dni)
Predložitev usklajenega predloga prostorskega akta 
odboru in občinskemu svetu v sprejem september 2017

Sprejem prostorskega akta ter objava Našem časopisu september oz. oktober 2017
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iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih 
obrazcih, v obveznih prilogah in na more-
bitnem drugem priloženem materialu ter 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga iz 
uradnih evidenc.

Izbrani predlagatelji bodo prejeli sredstva 
glede na število točk, ki jih bo prejel njihov 
predlog. Vrednost točke bo izračunana gle-
de na skupno vrednost sredstev na razpisu 
in skupno število vseh dodeljenih točk na 
razpisu.

6. OKVIRNA VREDNOST SRED-
STEV

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za leto 2017, namenjenih za predmet tega 
razpisa, znaša 20.000,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJE-
NIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa 
morajo upravičene osebe porabiti v prora-
čunskem letu 2017, najkasneje do 30. 11. 2017, 
kar je tudi rok za oddajo zahtevkov z dokazili 
o izvedbi. 

8. RAZPISNI ROK
Razpis se bo začel 27. 3. 2017 (datum izida 

Našega časopisa) in  končal 3. 5. 2017.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo 

razpisa, prijavne obrazce za prijavo posame-
znega projekta in vzorec zahtevanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavnimi 
obrazci lahko predlagatelji prevzamejo v času 
uradnih ur v sprejemno-informacijski pisarni 
Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrh-
nika. Lahko pa tudi v elektronski obliki na 
spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhni-
ka.si – Razpisi, natečaji in naročila. 

10. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, dolo-
čene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora 
biti predložena na naslov: OBČINA VRH-
NIKA, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji 
strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA – RAZPIS 
PLANINSKI DOMOVI 2017«, do vključno 3. 
5. 2017 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv 
in naslov (sedež).

Posamezni predlagatelj lahko predloži eno 
vlogo.

Za prepozno  velja vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 3. 5. 2017 
oz. do tega dne ni bila predložena na Občini 
Vrhnika.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in  določili razpisa.

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresi-
rani dobijo v času uradnih ur Občine Vrh-
nika, na Oddelku za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, tel. 01/755-54-27. Vprašanja je  
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti 
na naslov matej.cernetic@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVE-
ŠČANJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjeva-
nja pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in 
vrednotenje le-teh bo  opravila komisija, ki 
jo določi župan Občine Vrhnika. Odpiranje 
vlog bo predvidoma 8. 5. 2017 in ne bo jav-
no. Občina Vrhnika (Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo) bo predlagatelje 
o izidu razpisa pisno obvestila v 30 dneh po 
zaključku razpisa. Na sklep o izboru se pre-
dlagatelj lahko v  osmih  dneh po prejemu pri-
toži pri županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe.

Številka: 410-54/2017 (3-01)
Datum: 9. 3. 2017

 Župan
 Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. 

grad.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 

80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 

99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016), Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015), Odloka o proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2017 (Naš časopis, št. 444/2016), 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 

SOFINANCIRANJE
UREDITVE IN NAKUPA OPREME 

ZA OTROŠKA IGRIŠČA ZA LETO 
2017

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPI-
SNA PODROČJA 

Predmet razpisa je sofinanciranje uredi-
tve in nakupa opreme za otroška igrišča na 
območju Občine Vrhnika ter usposabljanja 
odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje 
otroških igral in igrišč. 

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČE-
NOST STROŠKOV

Upravičene osebe po tem razpisu so kra-
jevne skupnosti v Občini Vrhnika, ki pose-
dujejo in/ali uporabljajo površine za namen 
otroškega igrišča (v nadaljevanju: upravičene 
osebe).

Projekt je investicijski poseg pri vzdrže-
vanju in/ali posamični sklop opreme, ki je v 
celoti in v svojih delih namenjen uporabi na 
razpisnem področju. Zaprošeni znesek finan-
ciranja posameznega projekta lahko dosega 
do 50 % vseh predvidenih stroškov del, opra-
vljenih v letu 2017.

Usposabljanje je udeležba na usposabljanju 
za preglede in vzdrževanje otroških igral in 
igrišč. Zaprošeni znesek financiranja posa-
meznega usposabljanja lahko dosega do 100 
% celotnega stroška usposabljanja.

Financiranje pomeni, kadar se uporablja 
samostojno, tako financiranje kot sofinan-
ciranje.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se 
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov in prihodkov finančne konstrukcije 
celotnega projekta (odhodki = prihodki). 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU

3.1 Na razpis se lahko prijavijo pre-
dlagatelji (upravičene osebe), ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
 imajo otroško igrišče v svoji lasti oz. ima-

jo soglasje lastnika ali zakupnika zemljišča 
(dokazilo: podpisana izjava o lastništvu oz. 
soglasje),
 zagotavljajo dostopnost površine upo-

rabnikom z dostopom na javno površino 
(dokazilo: podpisana izjava predlagatelja),
 upravljajo oz. bodo upravljali z otroškim 

igriščem, ga tekoče vzdrževali in vzpostavili 
igriški red (dokazilo: podpisana izjava predla-
gatelja) in
 imajo urejeno tehnično dokumentacijo 

(natančen načrt obnove in popis del s količi-
nami ter cenami) – pogoj ne velja za prijavo 
usposabljanja.

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, 

ki jo imenuje župan.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev vloge je pet delovnih dni od pre-
jema obvestila o nepopolni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in 
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile 
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru nakna-
dne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in 
po že izdani dokončni odločbi o izboru pro-
gramov spremeni odločitev in z izvajalcem 
ne sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev.

4. RAZPISNA DOLOČILA

4.1 Splošna določila razpisa
Projekt ustreza splošnim določilom, če: 
 ohranja ali povečuje učinkovitost upora-

be otroških igrišč,
 je celovit in zaokrožen ter tehtno vsebin-

sko obrazložen in načrtovan,
 je realno ovrednoten in ima uravnoteže-

no finančno zgradbo ter
 zagotavlja soudeležbo predlagatelja z la-

stnimi ali pridobljenimi sredstvi v višini vsaj 
50 %.

Usposabljanje ustreza splošnim določilom, 
če:
 se usposablja oseba, odgovorna za vzdr-

ževanje igrišča, ki ga poseduje ali uporablja 
predlagatelj,
 traja najmanj osem ur in ga izvaja in-

stitucija, ki ima akreditacijo s področja var-
nosti otroških igrišč oziroma je registrirana 
za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu 
na področju vzgoje in izobraževanja in ima 
najmanj pet let izkušenj z izvajanjem pre-
gledovanja in preizkušanja igral na otroških 
igriščih.

Najvišji mogoči znesek sofinanciranja 
usposabljanja je do 250 EUR na prijavitelja.

4.2 Prednostna določila:
 usposabljanje osebe, odgovorne za vzdr-

ževanje igrišča,
 celotna višina vrednosti projekta,
 postavitev novega igrišča ali celovita pre-

nova igrišča,
 število potencialnih uporabnikov otro-

škega igrišča,
 oddaljenost od prvega urejenega otroške-

ga igrišča,
 nujni projekti obnove, brez katerih bi 

bila uporaba prostorov bistveno okrnjena, 
nepopolna ali celo onemogočena ali katerih 
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na 
objektu, 
 upravičena oseba je v projektih, prijavlje-

nih na tovrsten razpis v prejšnjih letih oziro-
ma bo v tem letu pridobila sponzorska ali do-
natorska sredstva za namen urejanja igrišča 
(priložiti gradivo, ki to izkazuje).

5. UPORABA DOLOČIL
Izbrani bodo projekti, katerih predlagatelj 

in projekt/usposabljanje bo izpolnjeval vsa 
splošna določila ter bo visoko ocenjen pri 
prednostnih  določilih razpisa. Prednostna 
določila z večjo težo so navedena na začetku 
seznama. Usposabljanje ima prednost pred 
projekti. 

Izbrani predlagatelji bodo prejeli sredstva 
glede na število točk, ki jih bo prejel njihov 
predlog. Vrednost točke bo izračunana gle-
de na skupno vrednost sredstev na razpisu 
in skupno število vseh dodeljenih točk na 
razpisu.

Če odobrena sredstva po razdelitvi sred-
stev s strani komisije pri posameznem pro-
jektu presegajo  največji mogoči znesek oz. 
delež sofinanciranja celotne vrednosti pro-
jekta, komisija presežek sredstev razdeli med 
predloge preostalih prijaviteljev glede na šte-
vilo točk.

Komisija bo ustreznost vloge preverjala 
iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih 
obrazcih, v obveznih prilogah ter na more-
bitnem drugem priloženem materialu in na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga iz 
uradnih evidenc.

6. OKVIRNA VREDNOST SRED-
STEV

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za leto 2017, namenjenih za predmet tega 
razpisa, znaša 7.600,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJE-
NIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa 
morajo upravičene osebe porabiti v prora-
čunskem letu 2017, najkasneje do 30. 11. 2017, 
kar je tudi rok za oddajo zahtevkov z dokazili 
o izvedbi del.

8. RAZPISNI ROK
Razpis se bo začel 27. 3. 2017 (datum izida 

Našega časopisa) in  končal 3. 5. 2017.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo 

razpisa, prijavne obrazce za prijavo posame-
znega projekta/usposabljanja in vzorec zah-
tevanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavnimi 
obrazci vlagatelji lahko prevzamejo v času 
uradnih ur v sprejemno-informacijski pi-
sarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika. Lahko pa tudi v elektronski obliki na 
spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.
si – Razpisi, natečaji in naročila. 

10. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, dolo-
čene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora 
biti predložena na naslov: OBČINA VRH-
NIKA, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji 
strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA – RAZPIS 
OTROŠKA IGRIŠČA 2017«, do vključno 3. 
5. 2017 oz. najkasneje ta dan oddana na po-
šti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv 
in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več 
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno ozna-
čenem ovitku!

Za PREPOZNO  velja vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno na pošto do vključno 3. 5. 
2017 oz. do tega dne ni bila predložena na 
Občini Vrhnika.

Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali 
celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki 
jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije. 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in  določili razpisa.

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresi-
rani dobijo v času uradnih ur Občine Vrh-
nika na Oddelku za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, tel. 01/755-54-20. Vprašanja je  
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti 
na naslov sabina.ahcan@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVE-
ŠČANJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjeva-
nja pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in 

vrednotenje le-teh bo  opravila komisija, ki 
jo določi župan Občine Vrhnika. Odpiranje 
vlog bo predvidoma 8. 5. 2017 in ne bo jav-
no. Občina Vrhnika (Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo) bo predlagatelje 
o izidu razpisa pisno obvestila v 30 dneh po 
zaključku razpisa. Na sklep o izboru se pre-
dlagatelj lahko v  osmih  dneh po prejemu pri-
toži pri županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe.

Datum: 10. 3. 2017
Številka: 410-52/2017 (3-02)

 ŽUPAN
 Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. 

grad.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 

80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 

99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016), Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015), Odloka o proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2017 (Naš časopis, št. 444/2016), 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE 
OHRANJANJA IN RAZVOJA 

KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V 
OBČINI VRHNIKA V LETU 2017

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPI-
SNA PODROČJA 

Predmet razpisa je sofinanciranje ohra-
njanja in razvoja kmetijstva ter podeželja 
na območju Občine Vrhnika v letu 2017, ki 
vključuje naslednja področja:

A. ureditev nekategoriziranih poljskih poti 
in kolovozov,

B. vzdrževanje jarkov,
C. sofinanciranje delovanja društev 

in njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvo-
jem kmetijstva, podeželja in gospodarstva.

2. UPRAVIČENE OSEBE
Upravičene osebe po tem razpisu so kra-

jevne skupnosti v Občini Vrhnika in društva 
ter njihova združenja, ki se ukvarjajo z ra-
zvojem kmetijstva in podeželja na območju 
Občine Vrhnika.

3. NAMENI RAZPISA, RAZPISNI 
POGOJI IN  DOLOČILA PO PODRO-
ČJIH

A. SOFINANCIRANJE UREDITVE 
NEKATEGORIZIRANIH POLJSKIH 
POTI IN KOLOVOZOV

Namen sofinanciranja
Ureditev nekategoriziranih poljskih poti 

in kolovozov z namenom izboljšave dostopa 
do kmetijskih zemljišč. Naložba se ne izvaja 
izključno samo za enega lastnika. 

Višina razpisanih sredstev: 
10.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje ureditve nekategoriziranih 

poljskih poti in kolovozov, ki  so javno dobro 
oz. so v javni lasti.

Splošni pogoji upravičenosti:
– kopija katastrskega načrta oz. ustrezna 

karta z vrisom parcel, parcelnih številk in 
vrisom poti,

– mnenje pristojne kmetijske svetovalne 
službe.

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju Občine 

Vrhnika.
Upravičeni stroški 
Za poljske poti in kolovoze, ki  so javno do-

bro oz. so v javni lasti in jih koristijo kmetje 
ter drugi občani, občina zagotavlja  plačilo 
stroškov za nasipni material, stroške prevoza 
ter ureditev kolovoza (gredanje, valjanje, na-
sipanje …). Višina sofinanciranja aktivnosti je 
do 100 % upravičenih stroškov.

Finančne določbe
Najvišji znesek dodeljenih sredstev za 

to področje na posameznega prijavitelja je 
1.200,00 EUR.

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

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

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:

– izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis,
– kopija katastrskega načrta oz. ustrezna 

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

– mnenje pristojne kmetijske svetovalne 

službe.

B. VZDRŽEVANJE JARKOV

Namen sofinanciranja
Vzdrževanje barjanskih jarkov z namenom 

ohranjanja njihovega stanja in s tem omogo-
čanja obdelave kmetijskih zemljišč. Naložba 
se ne izvaja izključno samo za enega lastnika. 

Višina razpisanih sredstev: 
10.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje vzdrževanja barjanskih jar-

kov srednje velikosti, ki so v javni lasti.

Splošni pogoji upravičenosti:
– kopija katastrskega načrta oz. ustrezna 

karta z vrisom parcel, parcelnih številk in 
vrisom jarkov,

– mnenje pristojne kmetijske svetovalne 
službe,

– dela se izvajajo skladno z Uredbo o Kra-
jinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list 
RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C),

– v skladu z Zakonom o ohranjanju nara-
ve (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 
– ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) je  treba 
pred izvedbo za dela na naravnih vrednotah, 
zavarovanih območjih, ekološko pomembnih 
območjih in posebnih varstvenih območjih 
pridobiti dovoljenje za poseg v naravo (vloga 
na upravno enoto, priložiti natančen opis po-
sega in prikaz lokacije na karti).

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju Občine 

Vrhnika.
Upravičeni stroški 
Za obstoječe barjanske odvodne jarke sre-

dnje velikosti, ki so v javni lasti in omogočajo 
obdelavo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje 
značilne krajine v Občini Vrhnika, se zago-
tavlja  plačilo stroškov za čiščenje mulja in 
vegetacije (do premera 2 cm). Višina sofi-
nanciranja aktivnosti je do 50 % upravičenih 
stroškov. Dela se lahko izvajajo samo v ob-
dobju pred 15. marcem in po 30. septembru, 
s čimer se v največji mogoči meri ohranja 
biotska raznovrstnost. Dela se lahko izvajajo 
tudi  zunaj navedenega obdobja,  če je tako 
določeno z dovoljenjem za poseg v naravo.

Finančne določbe
Najvišji znesek dodeljenih sredstev za 

to področje na posameznega prijavitelja je 
3.500,00 EUR.

Določila za ocenjevanje:
– dolžina jarkov, katerih vzdrževanje se bo 

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

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:

– izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis,
– kopija katastrskega načrta oz. ustrezna 

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

– mnenje pristojne kmetijske svetovalne 
službe.

C. SOFINANCIRANJE DELOVANJA 
DRUŠTEV IN NJIHOVIH ZDRUŽENJ, KI 
SE UKVARJAJO Z RAZVOJEM KMETIJ-
STVA, PODEŽELJA IN GOSPODARSTVA

Namen sofinanciranja
Društva  so temelj za izmenjavo znanja in 

izkušenj med prebivalstvom, ki živi na pode-
želju, zato jih je treba spodbujati in dolgoroč-
no tudi  tako povečati kakovost življenja na 
podeželju.

Višina razpisanih sredstev: 
2.500,00 EUR

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje delovanja različnih nepro-

fitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih 
neprofitnih združenj, povezanih s kmetij-
stvom, gozdarstvom in razvojem podeželja, 
za pomoč pri stroških ustrezne infrastruk-
ture, potrebne za delovanje društva (najem 
prostorov/pisarne) in materialnih stroških 
ter stroških dela pisarne ter organov društva.

Pogoji upravičenosti:
– društva, registrirana za delovanje na 

območju Občine Vrhnika ali delujejo na 
območju Občine Vrhnika in njihov program 
ni sofinanciran iz drugih postavk proračuna 
občine,

– sofinancirajo se lahko izključno društva 
z nepridobitno dejavnostjo, 

– seznam članov društva z območja občine.

Upravičenci
Društva in njihova združenja, ki se ukvar-

jajo z razvojem kmetijstva in podeželja na 
območju občine.

Upravičeni stroški: 
– stroški ustrezne infrastrukture za de-

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

ter organov.
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Finančne določbe
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 100 

% upravičenih stroškov.
Najvišji znesek sofinanciranja je 1.000,00 

EUR. 

Določili za ocenjevanje:
– število predvidenih aktivnosti društva 

za člane z Vrhnike in občane Vrhnike v letu 
2017; brez občnih zborov in rednih sestankov 
društva – največ 50 točk (do 5 aktivnosti = 
10 točk, 6 do 10 aktivnosti = 20 točk, 11 do 15 
aktivnosti = 30 točk, 16 do 20 aktivnosti = 40 
točk, 21 do 25 aktivnosti = 50 točk)

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

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:

– izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis,
– seznam članov iz Občine Vrhnika,
– fotokopija najemne pogodbe (če ima 

društvo prostore v najemu).

4. SKUPNA VREDNOST SREDSTEV
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za 

leto 2017, namenjenih za področja tega razpi-
sa, znaša 22.500,00 EUR.

Izbrani predlagatelji bodo prejeli sredstva 
glede na število točk, ki jih bo prejel njihov 
predlog. Vrednost točke bo izračunana za 
vsako področje posebej glede na višino raz-
pisanih sredstev na posameznem področju 
in skupno število vseh dodeljenih točk na 
posameznem področju.

5. OBDOBJE ZA IZVEDBO AKTIV-
NOSTI IN PORABO SREDSTEV

Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2017 in 
bo predmet prijave na ta razpis, se lahko 
začne pred izdajo upravnega akta (sklepa oz. 
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev. 
Upravičeni stroški po tem razpisu so tisti, 
nastali v obdobju od 1. januarja 2017 do 30. 
novembra 2017 (skrajni rok za oddajo zahtev-
ka za izplačilo).

Ne glede na druga določila tega razpisa so 
upravičeni stroški za področje B vzdrževanje 
jarkov tudi tisti, nastali v obdobju od 1. no-
vembra 2016 do 31. decembra 2016.

Dokazila/plačani računi za  opravljene 
aktivnosti, ki jih upravičenec priloži skupaj 
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datu-
mom iz  prej navedenega obdobja. 

Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa 
morajo upravičene osebe porabiti v prora-
čunskem letu 2017 oz. v plačilnih rokih, kot 
jih določa Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. 
l. RS, št. 80/16).

6. RAZPISNI ROK
Razpis se bo začel 27. 3. 2017 (datum izida 

Našega časopisa) in  končal 3. 5. 2017.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo 

razpisa, prijavne obrazce za prijavo posame-
znega projekta in vzorec zahtevanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavnimi 
obrazci lahko vlagatelji prevzamejo v času 
uradnih ur v sprejemno-informacijski pi-
sarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika. Lahko pa tudi v elektronski obliki na 
spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.
si – Razpisi, natečaji in naročila. 

8. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, dolo-
čene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora 
biti predložena na naslov: OBČINA VRH-
NIKA, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji 
strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA – RAZPIS 
KMETIJSTVO 2017«, do vključno 3. 5. 2017 
oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot pri-
poročena pošiljka. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov 
(sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več 
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno ozna-
čenem ovitku!

Za PREPOZNO  velja vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno na pošto do vključno 3. 5. 
2017 oz. do tega dne ni bila predložena na 
Občini Vrhnika.

Za NEPOPOLNO  velja del vloge ali celo-
tna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih  
določa besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije. 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in  določili razpisa.

9. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH 
POGOJEV

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, 
ki jo imenuje župan.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 

vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok 
za dopolnitev vloge je osem delovnih dni od 
prejema obvestila o nepopolni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in ne-
popolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pra-
vočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru nakna-
dne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in 
po že izdani dokončni odločbi o izboru pro-
gramov spremeni odločitev in z izvajalcem 
ne sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev.

10. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresi-
rani dobijo v času uradnih ur Občine Vrh-
nika na Oddelku za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, tel. 01/755-54-20. Vprašanja je  
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti 
na naslov sabina.ahcan@vrhnika.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVE-
ŠČANJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjeva-
nja pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in 
vrednotenje le-teh bo  opravila komisija, ki 
jo določi župan Občine Vrhnika. Odpiranje 
vlog bo predvidoma 8. 5. 2017 in ne bo jav-
no. Občina Vrhnika (Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo) bo predlagatelje 
o izidu razpisa pisno obvestila v 30 dneh po 
zaključku razpisa. Na sklep o izboru se pre-
dlagatelj lahko v osmih  dneh po prejemu pri-
toži pri županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe.

Datum: 10. 3. 2017
Številka: 330-1/2017 (3-02)

 Župan
 Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. 

grad.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 

80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 

99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016), Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015), Odloka o proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2017 (Naš časopis, št. 444/2016), 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA SOFI-
NANCIRANJE

TURISTIČNIH PROJEKTOV V OB-
ČINI VRHNIKA ZA LETO 2017

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPI-
SNA PODROČJA 

Predmet razpisa je sofinanciranje turistič-
nih projektov v Občini Vrhnika za leto 2017, 
ki vključuje naslednja področja:

A. urejanje turistične infrastrukture
B. promocijsko gradivo
C. izobraževanja s področja turizma oz. 

trženja v turizmu
D. turistične prireditve, ozaveščanje in 

spodbujanje turizma

2. UPRAVIČENE OSEBE
Upravičene osebe po tem razpisu so:
– krajevne skupnosti na območju Občine 

Vrhnika, 
– društva, ki se že vsaj eno leto od dneva 

objave razpisa ukvarjajo s turizmom na 
območju Občine Vrhnika, imajo sedež v 
Občini Vrhnika in njihov program ni sofi-
nanciran iz drugih postavk proračuna občine.

3. NAMENI RAZPISA, RAZPISNI 
POGOJI IN DOLOČILA PO PODRO-
ČJIH

A. UREJANJE TURISTIČNE INFRA-
STRUKTURE

Namen in predmet sofinanciranja
Urejanje turistične infrastrukture, ki iz-

boljšuje privlačnost in pogoje za obisk turi-
stov v občini, povečuje turistično ponudbo, 
možnosti za oblikovanje turističnih proizvo-
dov in trženje ponudbe obiskovalcem.

Višina razpisanih sredstev: 
14.000,00 EUR

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju Občine 

Vrhnika, društva, ki se že vsaj eno leto od 
dneva objave razpisa ukvarjajo s turizmom 
na območju Občine Vrhnika, imajo sedež v 
Občini Vrhnika in njihov program ni sofi-
nanciran iz drugih postavk proračuna občine.

Upravičeni stroški 
Stroški materiala, opreme in storitev. 

Finančne določbe
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 50 % 

upravičenih stroškov.

DOLOČILA za ocenjevanje:
 celotna višina vrednosti projekta,
 stopnja skladnosti projekta s cilji in 

projekti Strategije razvoja turizma v Občini 
Vrhnika,
 projekt neposredno izboljšuje možnosti 

za prihodke na področju turizma,
 predvideno letno število uporabnikov 

infrastrukture,
 jasen prikaz in realnost pričakovanih re-

zultatov projekta.
Določila z večjo težo so navedena na za-

četku seznama. 
Dokumentacija, ki mora biti priložena 

vlogi:
– izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obrazec,
– izpolnjen obrazec 2.1, področje A – ure-

janje turistične infrastrukture, 
– mnenje Zavoda Ivana Cankarja za kul-

turo, šport in turizem Vrhnika,
– soglasje lastnika zemljišča za izvedbo 

posega,
– morebitna dovoljenja in soglasja, ki so v 

skladu s predpisi potrebna za izvedbo posega.

Prijavitelji, ki prijavljajo več projektov, mo-
rajo za vsak projekt izpolniti svoj obrazec 
tega področja.

B. PROMOCIJSKO GRADIVO 

Namen in predmet sofinanciranja
Sofinanciranje  priprave promocijskega 

gradiva za promocijo turistične ponudbe 
občine.

Višina razpisanih sredstev: 
1.000,00 EUR

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju Občine 

Vrhnika.
Upravičeni stroški 
Stroški  priprave promocijskega gradiva za 

promocijo turistične ponudbe občine.

Finančne določbe
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 50 % 

upravičenih stroškov.

Določila za ocenjevanje:
 stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in 

projekti Strategije razvoja turizma v Občini 
Vrhnika,
 projekt neposredno izboljšuje možnosti 

za prihodke na področju turizma,
 predvideno število bralcev oz. ogledov 

gradiva,
 višina predvidenih stroškov za  pripravo 

gradiva.
Določila z večjo težo so navedena na za-

četku seznama.

Promocijsko gradivo mora biti usklajeno 
s celostno grafično podobo Vrhnike, ki jo 
pripravlja Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika.

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:

– izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obrazec,
– izpolnjen obrazec 2.2, področje B – pro-

mocijsko gradivo, 
– mnenje Zavoda Ivana Cankarja za kul-

turo, šport in turizem Vrhnika.

C. IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA 
TURIZMA OZ. TRŽENJA V TURIZMU

Namen in predmet sofinanciranja
Izobraževanje s področja turizma, obliko-

vanja turističnih proizvodov, trženja v turiz-
mu, strokovni ogledi dobrih praks.

Višina razpisanih sredstev: 
1.000,00 EUR

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju Občine 

Vrhnika, društva, ki se že vsaj eno leto od 
dneva objave razpisa ukvarjajo s turizmom 
na območju Občine Vrhnika, imajo sedež v 
Občini Vrhnika in njihov program ni sofi-
nanciran iz drugih postavk proračuna občine.

Upravičeni stroški 
Stroški izobraževanja, vendar ne več kot 30 

EUR na osebo. Hrana in pijača nista upravi-
čen strošek.

Finančne določbe
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 100 

% upravičenih stroškov.

Določila za ocenjevanje:
 predvideno število udeležencev izobra-

ževanja,
 stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in 

projekti Strategije razvoja turizma v Občini 
Vrhnika,
 projekt neposredno izboljšuje možnosti 

za prihodke na področju turizma,
 višina predvidenih stroškov izobraževa-

nja.
Določila z večjo težo so navedena na za-

četku seznama.
Dokumentacija, ki mora biti priložena 

vlogi:

– izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obrazec,
– izpolnjen obrazec 2.3, področje C – 

izobraževanja s področja turizma oz. trženja 
v turizmu, 

– mnenje Zavoda Ivana Cankarja za kul-
turo, šport in turizem Vrhnika.

D. TURISTIČNE PRIREDITVE, 
OZAVEŠČANJE IN SPODBUJANJE 
TURIZMA

Namen sofinanciranja
Sofinanciranje turističnih prireditev, oza-

veščanje o pomenu in možnostih v turizmu, 
spodbujanje razvoja turizma v občini, pro-
mocija občine.

Višina razpisanih sredstev: 
4.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje stroškov turističnih pri-

reditev v Občini Vrhnika in dejavnosti za 
ozaveščanje in spodbujanje razvoja turizma 
v občini, sofinanciranje stroškov predstavitev 
občine na sejmih.

Upravičenci
Društva, ki se že vsaj eno leto od dneva 

objave razpisa ukvarjajo s turizmom na ob-
močju Občine Vrhnika, imajo sedež v Občini 
Vrhnika in njihov program ni sofinanciran iz 
drugih postavk proračuna občine.

Upravičeni stroški: 
– stroški turističnih prireditev v Občini 

Vrhnika,
– stroški dejavnosti za ozaveščanje in spod-

bujanje razvoja turizma v občini,
– stroški predstavitev občine na sejmih,
– stroški poslovanja društva (stroški pros-

tora, pisarniški material ipd.).
Hrana in pijača nista upravičen strošek.

Finančne določbe
Delež sofinanciranja aktivnosti ni omejen.

Določila za ocenjevanje:
 predvideno število obiskovalcev priredi-

tev oz. programov društva,
 število predvidenih prireditev oz. aktiv-

nosti društva za ozaveščanje o pomenu in 
možnostih v turizmu, spodbujanje razvoja 
turizma v občini, promocija občine,
 stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in 

projekti Strategije razvoja turizma v Občini 
Vrhnika,
 število članov društva iz Občine Vrhnika 

s plačano članarino v tekočem ali prejšnjem 
letu,
 vključevanje (etnološke) dediščine kraja.
Določila z večjo težo so navedena na za-

četku seznama.
Dokumentacija, ki mora biti priložena 

vlogi:
– izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obrazec,
– izpolnjen obrazec 2.4, področje D – 

turistične prireditve, ozaveščanje in spodbu-
janje turizma,

– seznam članov iz Občine Vrhnika s 
plačano članarino v tekočem ali prejšnjem 
letu.

4. SKUPNA VREDNOST SREDSTEV
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za 

leto 2017, namenjenih za področja tega razpi-
sa, znaša 20.000,00 EUR.

5. OBDOBJE ZA IZVEDBO AKTIV-
NOSTI IN PORABO SREDSTEV

Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2017 in 
bo predmet prijave na ta razpis, s lahko začne 
pred izdajo upravnega akta (sklepa oz. odloč-
be) upravičencu o dodelitvi sredstev. Upravi-
čeni stroški po tem razpisu so tisti, nastali v 
obdobju od 1. januarja 2017 do 30. novembra 
2017 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izpla-
čilo). Za kasnejše zahtevke si Občina Vrhnika 
zaradi postopkov preverjanja in potrjevanja 
pridržuje pravico, da jih ne izplača.

Dokazila/plačani računi za izvedene aktiv-
nosti, ki jih upravičenec priloži skupaj z zah-
tevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz  
prej navedenega obdobja. 

Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa 
morajo upravičene osebe porabiti v prora-
čunskem letu 2017 oz. v plačilnih rokih, kot 
jih določa Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. 
l. RS, št. 80/16).

6. RAZPISNI ROK
Razpis se  bo začel 27. 3. 2017 (datum izida 

Našega časopisa) in  končal 3. 5. 2017.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo 

razpisa, prijavne obrazce za prijavo posame-
znega projekta in vzorec pogodbe.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavnimi 
obrazci lahko vlagatelji prevzamejo v času 
uradnih ur v sprejemno-informacijski pi-
sarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika. Lahko pa tudi v elektronski obliki na 
spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.
si – Razpisi, natečaji in naročila.

Vlagatelji morajo zaprositi za mnenje Za-
voda Ivana Cankarja Vrhnika vsaj deset dni 
pred zaključkom razpisa. 

8. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse ob-
vezne priloge, dokazila in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti 
predložena na naslov: OBČINA VRHNIKA, 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodar-
stvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapeča-
teni ovojnici z izpisom na prednji strani: »NE 
ODPIRAJ – VLOGA – RAZPIS TURIZEM 
2017« do vključno 3. 5. 2017 oz. najkasneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba 
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več 
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno ozna-
čenem ovitku!

Za PREPOZNO  velja vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno na pošto do vključno 3. 5. 
2017 oz. do tega dne ni bila predložena na 
Občini Vrhnika.

Za NEPOPOLNO  velja del vloge ali celo-
tna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih  
določa besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije. 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in  določili razpisa.

9. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH 
POGOJEV IN UPORABA DOLOČIL

Izpolnjevanje pogojev in  določil ugotavlja 
komisija, ki jo imenuje župan. Sofinancirani 
bodo samo predlogi, ki bodo skladni z name-
nom oz. predmetom sofinanciranja. Višina 
sofinanciranja izbranih predlogov je odvisna 
od ustreznosti predlogov glede na določila. 
Prednostna določila z večjo težo so navedena 
na začetku posameznega seznama določil. 
Komisija bo ustreznost preverjala iz podat-
kov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, 
v obveznih prilogah ter na morebitnem dru-
gem priloženem materialu in na podlagi po-
datkov,  ki jih ima iz uradnih evidenc.

Izbrani predlagatelji bodo prejeli sredstva 
glede na število točk, ki jih bo prejel njihov 
predlog. Vrednost točke bo izračunana za 
vsako področje posebej, glede na višino raz-
pisanih sredstev na posameznem področju in 
skupno število vseh dodeljenih točk na posa-
meznem področju.

Če odobrena sredstva po razdelitvi sred-
stev s strani komisije pri posameznem pro-
jektu presegajo  največji mogoč znesek oz. 
delež sofinanciranja celotne vrednosti pro-
jekta, komisija presežek sredstev razdeli med 
predloge preostalih prijaviteljev glede na šte-
vilo točk.

Dvojno financiranje ni dovoljeno, predla-
gatelji lahko pridobijo za isti namen sredstva 
samo iz enega vira.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok 
za dopolnitev vloge je osem delovnih dni od 
prejema obvestila o nepopolni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in ne-
popolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pra-
vočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru nakna-
dne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in 
po že izdani dokončni odločbi o izboru pro-
gramov spremeni odločitev in z izvajalcem 
ne sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev.

10. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresi-
rani dobijo v času uradnih ur Občine Vrh-
nika na Oddelku za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, tel. 01/755-54-27. Vprašanja je  
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti 
na naslov matej.cernetic@vrhnika.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVE-
ŠČANJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjevanja 
pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in nji-
hovo vrednotenje bo  opravila komisija, ki 
jo določi župan Občine Vrhnika. Odpiranje 
vlog bo predvidoma 8. 5. 2017 in ne bo jav-
no. Občina Vrhnika (Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo) bo predlagate-
lje o izidu razpisa pisno obvestila v 30 dneh 
po  končanem razpisu. Na sklep o izboru se 
predlagatelj lahko v osmih  dneh po prejemu 
pritoži pri županu Občine Vrhnika. Po prete-
ku roka za pritožbe bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe.

Datum: 9. 3. 2017
Številka: 410-51/2017 (3-02)

 ŽUPAN
 Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. 

grad.
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Gre za strateški razvojni do-
kument občine, ki temelji na 
celostnem pristopu pri načrto-
vanju prometa ter aktivni vlogi 
občanov pri izboljšanju prome-
tnega načrtovanja, prometne in-
frastrukture, varnosti v prome-
tu ter spremembah potovalnih 
vzorcev in navad s ciljem izbolj-
šanja mobilnosti in kakovosti 
življenja v občini. S strategijo, ki 
bo izdelana do konca novembra 
letos, bo občina tudi izpolnila 
pogoj, da lahko v prihodnjih 
letih kandidira za pridobitev 
dodatnih finančnih sredstev 
za izgradnjo infrastrukture in 
sofinanciranje ostalih ukrepov 
na področju trajnostne mobil-
nosti iz kohezijskih sredstev in 
sredstev sklada za podnebne 
spremembe. Javna predstavitev 
CPS Borovnica ter stanja pro-
meta in prometne varnosti je 
bila 23. marca v Osnovni šoli 
dr. Ivana Korošca v Borovnici. 
Predstavniki odbora, občin-
ske uprave in podjetja Locus 
so predstavili proces priprave 
strategije ter oblike vključeva-
nja različnih deležnikov. Več 
na www.borovnica.si v rubriki 
Aktualna obvestila. 

Andrej Klemenc

Kaj je celostna prometna 
strategija občine? 

Celostna prometna strategija 
pomeni nov pristop k pro-
metnemu načrtovanju, ki se 
je v Evropi in drugjev svetu uve-
ljavil v zadnjem desetletju. Te-
melji na obstoječih metodah 
prometnega načrtovanja in 
jih nadgrajuje z oblikami in 
orodji, ki omogočajo vklju-

čevanje prebivalcev in upo-
rabnikov prometnih sistemov. 
Stremi k optimalnemu pro-
metnemu sistemu, v katerem 
bo vsak način potovanja najbolj 
razširjen tam, kjer so njegove 
očitne prednosti in v katerem 
bo prestop z enega potovalnega 
sredstva na drugega čim bolj 
enostaven tako s tehničnega 
vidika kot tudi z vidika plačeva-
nja storitev prevoza. Celostna 
prometna strategija ni teri-
torialno zaprt dokument. 
Upošteva dinamiko sprememb 
prometne infrastrukture, pro-
metnih sistemov in potovalnih 
navad v sosednjih okoljih. Pri-
zadeva si za takšne spremem-
be, ki omogočajo optimalno 
izbiro zdravju in okolju najbolj 
primernih ter časovno konku-
renčnih potovalnih načinov na 
regionalni ravni tudi za občane 
Borovnice. Celostna prometna 
strategija bo tako strateški do-
kument, s katerim bo občina 
Borovnica aktivno soobliko-
vala trajnostno mobilnost na 
zahodnem delu Ljubljanskega 
barja in v ljubljanski urbani re-
giji.  

 
Izdelana Celostna pro-

metna strategija je pogoj, 
da bo občina v prihodnjih 
letih lahko kandidirala za 
pridobitev dodatnih finanč-
nih sredstev za izgradnjo 
infrastrukture in sofinan-
ciranje ostalih ukrepov na 
področju trajnostne mobil-
nosti. Z njo občina stopa 
na pot trajnostnega razvoja 
tudi na področju prometa in 
mobilnosti.

Temeljno vodilo pri izdela-
vi CPS Borovnica je aktivno 
državljanstvo, kar ne pomeni 
le sodelovanja in vključevanja 
širše javnosti v pripravo rešitev, 
ki jih predlagajo strokovnjaki in 
občinska uprava. Pomeni tudi 
aktivno podporo prebivalcem, 
da oblikujejo razvojne izzive 
na področju prometa in mobil-
nosti, se medsebojno uskladijo 
glede prioritet, sooblikujejo 
ustrezne rešitve ter sodelujejo 
pri njihovem uresničevanju in 
vrednotenju. S tem namenom 
bomo poleg posvetov v posa-
meznih naseljih v občini ter 
tematskih delavnic o žele-
zniškem prometu, cestni infra-
strukturi, prihodnosti motori-
ziranega prometa ter podpori 
pešačenju, kolesarjenju in jav-
nemu prevozu ter kombiniranju 
le tega z drugimi vrstami pre-
voza, oblikovali tudi običajne 
in spletne vprašalnike. Njihov 
namen ne bo le ta, da čim bolje 
spoznamo potovalne navade in 
prepričanja ljudi o posameznih 
vrstah prevoza, niti predvsem 
spreminjanje vrednot in pred-
stav, povezanih z mobilnostjo 
v vsakdanjem življenju. Tudi 
tu nas bodo v prvi vrsti zani-
mali izvedljivi predlogi glede 
tega, kako v občini izboljšati 
prometne storitve in kakovost 
življenja. Opravili bomo tudi 
terenski ogled stanja v celo-
tni občini in izvedli intervjuje 
s ključnimi akterji na podro-
čju prometa v občini. Ob tem 
bomo v sodelovanju z društvi, 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovni-
ca ter strokovnjaki in nevladni-
mi aktivisti od drugje izvedli 
različne ozaveščevalne, iz-
obraževalne in promocijske 
dogodke. Omogočili bomo, 
da se npr. ljudje bolje seznani-
jo z električno mobilnostjo in 
alternativnimi pogoni, novimi 
oblikami po meri posamezni-

kov ukrojenih storitev javnega 
prevoza, skupnostno ekonomi-
jo na področju mobilnosti ter 
preizkusijo zložljiva, električna 
in tovorna kolesa. S tovrstnimi 
dogodki se bomo med 15. in 
22. septembrom vključili tudi 
v Evropski teden mobilnosti 
2017, ob tem pa ne bomo poza-
bili niti na našo bogato železni-

ško dediščino, možnost njene 
izrabe v rekreacijsko-turistične 
namene ter na razvoj hitre že-
lezniške povezave na evropski 
ravni. 

Nagrade za občane 
Za boljšo motiviranost bomo 

poskrbeli tudi z nagradami. 
Med tistimi, ki boste najbolj ak-

tivno sodelovali, bomo izžrebali 
dve starodobni kolesi, ki so ju 
lepo obnovili v okviru projekta 
ponovne uporabe DEPO, ter či-
sto novo in za vse člane družine 
primerno kolo PONY, ki je v 
lanskem letu s pomočjo podje-
tja Gorenje vstalo od mrtvih.  

Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 
19. redni seji, 16. marca, potrdil, da se je začel 
proces priprave Celostne prometne strategije 
Občine Borovnica in imenoval odbor za pripravo 
strategije.

Razpisi za sofinanciranje programov v 2017

 

Župan Občine Borovnica je objavil naslednje 
javne razpise: 

 
• za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju kulture v občini Borovnica v letu 2017, 
 rok za prijavo je 18. 4. 2017 do 12. ure, 
• za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v občini Borovnica v letu 2017, 
 rok za prijavo je 24. 4. 2017 do 12. ure, 
• za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Borovnica v letu 2017, 
 rok za prijavo je 18. 4. 2017 do 12. ure. 
 
Razpisi so objavljeni na spletni www.borovnica.si/razpisi in na oglasni deski v prostorih občine Borovnica. Razpisna 
dokumentacija je dostopna na istem spletnem naslovu, lahko jo dobite tudi na sedežu Občine Borovnica v času 
uradnih ur. 

Direktor 
mag. Jernej Nučič 

Vabilo

Občina Borovnica in Vrtnarstvo Rahne vabita vse občane, 
da se vključijo 
v tradicionalno akcijo 

NA VSAKO POLICO CVETLICO za lepšo 
Borovnico! 
Akcija bo potekala v času od 10. do 15. aprila 2017 
v Vrtnarstvo Rahne na DOLU:

PONEDELJEK–PETEK: 9.00–12.00 in 15.00–18.00, 
SOBOTA: 8.00–12.00. 

V soboto, 8. aprila, boste cvetlice lahko prevzemali tudi na borovniški tržnici. 
  

OBČINA BOROVNICA 
Vabljeni!

Na podlagi smernic za pri-
pravo CPS bo občina izpolnila 
pogoj za možnost kandidira-

nja za kohezijska sredstva in 
sredstva sklada za podnebne 
spremembe v podporo razvoju 

trajnostne mobilnosti. Občin-
ski svet je tudi glasoval, da se 
odločitev o začetku 30-dnev-
nega postopka javne obravna-
ve osnutka razvojne strategije 
občine Borovnica 2017–2027+ 
prestavi na naslednjo sejo. Do 
takrat bodo svetniki pripravili 
svoje predloge sprememb in 
dopolnitev, občinska uprava 
pa bo poskrbela za dopolnitev 
nekaterih podatkov z najbolj 
aktualnimi.

Andrej Klemenc 

Začetek priprave prometne strategije

Poročilo z občinske seje
Na svoji 19. redni seji je Občinski svet Občine 
Borovnica 16. marca potrdil letne programe za 
področja kulture, športa in turizma, se seznanil z 
začetkom procesa oblikovanja Celostne prometne 
strategije Občine Borovnica (CPS Borovnica), 
imenoval odbor za pripravo CPS Borovnica ter 
sprejel ustrezne prerazporeditve med postavkami 
proračuna, ki bodo omogočile njeno pravočasno 
izdelavo. 
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Najdražja kanalizacija daleč 
naokoli, 3. del
Borovniški občinski svet je na svoji janu-
arski seji izglasoval več kot 100 % povi-
šanje cen komunalnih storitev. 
 Kaj je rojilo po glavi izvoljencem ljud-
stva, do danes ni uspelo pojasniti niko-
mur. Cene javnih storitev so povišali v 
povprečju za več kot 100 %, še posebej 
izstopa 450-odstotno povišanje omrežni-
ne za kanalizacijo. Pa naj začnem pri 
prvi postavki. Vodarina – torej stroški 
dostave vode do naših pip – se je po-
dražila za 24 %. Če upoštevam, da je 
glavni strošek te postavke upravljanje z 
vodovodnim omrežjem, bi sklepal, da so 
se v enem letu močno podražili elektrika, 
material in delo. A statistični zavod tega 
ni zaznal. Inflacija je bila le nekaj-od-
stotna. In če pokomentiram še povišanje 
omrežnine. Tu je glavni strošek amorti-

zacija čistilne naprave in cevovodov. Da 
bom bolj ljudsko napisal, je to videti tako: 
- S svojim denarjem smo zgradili čistilno 
napravo. 
- Občina jo je dala v najem KPV. 
- KPV občanom zaračunava najemnino 
za naše omrežje.

Tak način so svetnikom pojasnili z dej-
stvom, da bo treba nekoč kanalizacijo 
zgraditi na novo in do takrat je treba 
vplačevati znesek revalorizacije.  To 
je videti nekako tako: z ženo kupiva 
avto, sinko ga da v najem sosedu, ki mi 
nato računa najemnino, najemnino 
pa daje sinu, da si čez čas lahko kupi 
nov avto. Prav bi bilo, da si ga kupi s 
svojim denarjem, tako kot jaz.  Zame je 
tak način popolnoma zgrešen.  In naj 
pokomentiram še svoje preroške besede 
izpred nekaj let: »Čistilno napravo bomo 
plačali trikrat.« 

1. Smo jo plačali iz občinskega, držav-
nega in evropskega denarja – gre torej 
za naš denar. 
2. Vsi, ki smo se priklopili, smo plačali 
sorazmerni del glede na velikost hiše (se-
števek je spet cela naložba). 

3. Z uporabnino – seštevek omrežnin – 
bomo prej ko slej kupili novo omrežje.
Politika nam je v letih priprave  pro-
jektov  EU »čistila« možgane s poceni 
evropskim denarjem. Danes je jasno, 
da bomo ta denar trikrat plačali. Če bi 

imela vsaka hiša svojo biološko čistilno 
napravo, bi zanjo povečini dala malo več 
kot za doplačilo komunalnega prispevka, 
vzdrževanje pa bi družino mesečno stalo 
bistveno manj kot sedaj odšteje za meseč-
ni znesek omrežnine za kanalizacijo. Za 
konec le še misel: najdražja storitev je ti-
sta, ki jo ponuja le en ponudnik. Mogoče 
bi pa konkurenca naredila red, kdo ve.   
  

P. S.: kolikor sem uspel preveriti, je vse 
to skladno s predpisi in normativi, ki ve-
ljajo za to področje. Naslov članka je le 
logično nadaljevanje tistega izpred nekaj 
let, cen storitev nisem primerjal. Zgoraj 
zapisane besede so moje osebno mnenje. 
  

Občan Igor Trček

P R E J E L I  S M O

Postavka Enota Nove cene Stare Povečanje

Vodarina 0,6198 0,4995 24,1%

Omrežnina vodarina DN 20 3,7626 2,8576 31,7%

Storitev odvajanja odpadne vode 0,2824 0,2214 27,6%

Okoljska dajatev 0,0528 0,0528  
Omrežnina odvajanja odpadne vode DN 
20 1 9,5048 5,2007 82,8%

Storitev čiščenja odpadne vode 0,419 0,3471 20,7%
Omrežnina čiščenja odpadne vode DN 20* 
(delno subvencionirana) 8,6244 1,564 451,4%

Povprečno povečanje 106,4%

Išče se
Ivanka iz Borovnice, ki je sodelovala v mladinskih 
delovnih brigadah pri izgradnji avtoceste Niš–
Paračin v letih 1959 in 1960. 

Zopet bi jo rada srečala njena prijateljica Jelka iz Ljubljane. Za 
kakršnekoli informacije o njenem trenutnem prebivališču oz. kon-
taktu vam bomo hvaležni. Pokličite nas na 031 223 033 (Danilo 
Furlan).

Levo Ivanka, desno Jelka.

Tečaj rolanja v Borovnici
Prvo srečanje bo 10. aprila ob 17. uri na parkirišču za 
OŠ Borovnica. 

Tečaj je namenjen različnim starostnim skupinam (od 3. leta na-
prej), predznanje ni pomembno. Skupine bomo oblikovali glede na 
število prijav in sposobnosti oz. predznanje. 

Več informacij na spletni strani: www.ekolaskar.com
Podjetje Vivian
040 462 373

Vabilo

Jamarski klub Borovnica

vas vabi na predavanje 
in odprtje razstave

Prekop žrtev iz Krimske jame 
v soboto, 8. aprila 2017, ob 19. uri, v dvorani nad 
vrtcem v Borovnici.

Projekt prekopa žrtev iz množičnega morišča Krimska jama se je začel 
novembra 2015 in po enaindvajsetih delovnih akcijah zaključil oktobra 2016 
s pokopom posmrtnih ostankov 31 oseb v Begunjah pri Cerknici.

Program:
-  sobota, 8. 4., 19.00: predavanje arheologa izr. prof. dr. Antona 

Veluščka in speleologa izr. prof. dr. Andreja Mihevca ter odprtje razstave,

-  nedelja, 9. 4., 9.00–18.00: ogled razstave Vsako noč je požrla 
koga iz naših krajev.

Vabljeni!

Vabilo

Čistilna akcija tudi v naši 

občini
1. aprila bo tako v naši občini kot tudi v večini 
drugih krajev na območju Ljubljanskega barja v 
sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika 
potekala organizirana akcija spomladanskega 
čiščenja okolice.
 
Akcija bo izpeljana v vsakem vremenu (razen v primeru snega). 

Za osnovne šole in vrtce 
bo čistilna akcija v petek, 31. marca. 

Zbirno mesto, kjer boste prejeli rokavice in vreče za pobiranje odpadkov in 
malico, bo pred stavbo Občine Borovnica, na Paplerjevi ulici 22, v Borovnici, v 
soboto, 1. aprila, ob 8.00. Tiste, ki boste čistili ob cestah prosimo, da s seboj 
prinesete odsevne jopiče oz. telovnike. Nekaj jih bo sicer na razpolago tudi 
na zbirnem mestu.

Akcija je namenjena: 

•  ureditvi okolice prometnih poti ter ureditvi otroških in športnih igrišč, 
sprehajalnih (tudi gozdnih) poti in njihove okolice, 

•  ureditvi okolice brežin, strug, potokov, rek, jezer, ribnikov in jarkov, 
barjanskih travnikov, gozdov, kraških jam ter drugih kraških in barjanskih 
naravnih posebnosti, 

•  druženju in medsebojnemu spoznavanju ter krepitvi duha sodelovanja 
med občani. 

 

Občina Borovnica bo koordinirala dejavnosti društev in posameznikov ter 
izvajalcev javne službe. Komunalno podjetje Vrhnika bo zbrane odpadke 
brezplačno prepeljalo v Zbirni center Vrhnika.
 
 Vse predstavnike društev oziroma vodje skupin na čistilni akciji prosimo, da 
nas predhodno, najkasneje do 24. marca, obvestite o tem, koliko oseb se 
namerava akcije udeležiti in katero območje namerava posamezna skupina 
čistiti, koliko vreč na podlagi dosedanjih izkušenj potrebujete ter na katerih 
mestih naj bi zbrane vreče prevzelo JP KPV. 

Vabljeni ste tudi, da se v ponedeljek, 20. marca, ob 18.00, v 
sejni sobi Občine Borovnica na Paplerjevi ulici 22 v Borovnici udeležite 
kratkega sestanka v zvezi z organizacijo in izvedbo čistilne akcije. 

Mesta za odlaganje vreč bodo 24. marca objavljena na spletni strani 
www.borovnica.si v rubriki Aktualno. 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Andreja Klemenca, 
tel. 01 750 74 68, 041 222 783, 
andrej.klemenc@borovnica.si.

Vabljeni!
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Pri njeni izvedbi pa sta sode-
lovala tudi Kulturno društvo 
Borovnica in Folklorna skupina 
Šumnik, predvsem s pripravo 
scenografije, za kar je poskrbe-
la Slavica Marta Ošaben, in pri 
povezovanju prireditve, za kate-
ro je scenarij in besedilo napisal 
Rok Mihevc, povezovali pa so 
ga trije pari najmlajših članov 
KD Borovnica. 

Z barvitimi in zelo raznoli-
kimi odrskimi postavitvami se 
je predstavilo šest folklornih 
skupin: FS Ligojna in FS Cep-
ci iz KUD Ligojna, FS Šumnik 
in FS Bistra iz KD Borovnica, 

Mladinska FS iz KD sv. Miha-
ela Grosuplje in FS Rak iz KD 
Rak Rakek. Videli smo plese iz 
vse Slovenije, ki so jih avtor-
ji povezali pod naslovi Mi se 
mamo radi, Splet prekmurskih 
plesov, Veseli čas prihaja, Splet 
gorenjskih plesov, Furež in plesi 
vzhodne Štajerske in Ples pod 
vaško lipo. Zanimiva so tudi 
imena posamičnih plesov, ki 
so bili združeni v odrske posta-
vitve: Ta potrkana, Noj katoliš, 
Ta požugana, Gorički valček, 
Sotiš, Gospod - gospa, Pajeriš, 
Zibenšrit, Mrzulin ... in še jih ne 
zmanjka. Pa naštejmo še vodje 

skupin: v Ligojni delujejo Mir-
ko Verbič, Sebastjan Svete in 
Martin Novak, v Grosupljem 
Veronika Kalar, na Rakeku Vida 
Žlogar in  v Borovnici Jerneja 
Grdadolnik in Liljana Kogovšek, 
ki jo je na srečanju nadomešča-
la Nataša Grom. Srečanje je 
strokovno pospremila Marija 
Kapušin, ki prihaja s Primorske 
in tudi sama vodi FD Gartrož iz 
Nove Gorice, ki se redno uvršča 
na državni kakovostni nivo. Po 
prireditvi je ga. Kapušin z vod-
jami skupin spregovorila o nji-
hovem mentorskem in koreo-
grafskem delu ter možnostih za 

nadaljnje piljenje in nadgradnjo 
odrskih postavitev. In ne naza-
dnje je pomemben del srečanja 
tudi druženje ob pogostitvi, ki 
jo je organizator pripravil za 
nastopajoče, odlično pa izvedla 

Gostilna Godec v dvorani OŠ 
Borovnica. Gostujoče skupine 
so pohvalile domačine za izre-
dno prijazen sprejem in odlično 
organizacijo dogodka, še dolgo 
pa je v dvorani odmevala pe-

sem ob zvokih »žive muske«! Za 
spominske posnetke je poskr-
bela fotografinja Eva Križaj.

Naše izhodišče je bila vas z 
zanimivim imenom, Skadan-
ščina, kjer smo pustili svoje ko-
njičke ter v tradicionalni krog 
sprejeli nove člane. Tokrat se 
nas je zbralo 28 in pod Tatja-
ninim vodstvom smo se podali 
proti vrhu. Pot je bila zanimiva, 
čudovito barvita, pa tudi blata 
je bilo precej manj od pričako-
vanj. Otroci so se zabavali z 
iskanjem zvončkov, prvih zna-

nilcev pomladi. Kar nekaj časa 
je trajalo, ko pa so našli prvega, 
se je odprlo in od povsod so se 
slišali navdušeni vzkliki sreč-
nih najditeljev. Po uri in pol 
hoda se je gozd umaknil gole-
mu vrhu, kjer je močno zapi-
hala burja. Hitro smo jo mah-
nili proti koči, ki nam je zaradi 
svoje lege ponudila odlično 
zavetje ter res izjemen razgled 
na slovensko obalo. Otroci so 

ob pogledu na morje že začeli 
kovati načrte za plavalno sezo-
no, potem pa navdušeni zavze-
li otroško igrišče. Po malici in 
počitku smo se povzpeli še na 
sam vrh Slavnika, kjer pa smo 
zaradi res močnega in mrzlega 
vetra komaj vzdržali skupinsko 
fotografiranje. Vrnili smo se 
po isti poti, nazaj grede odkrili 
tudi res čudovito drevo za ple-
zanje, na samem cilju pa izve-
dli skupinsko »martinčkanje« 
ter se poslovili, kot se spodobi. 
S pesmijo in željo, da bo tudi 
naš marčevski izlet tako čudo-
vit. Komaj čakamo! 

Za PD Borovnica zapisala 
Tina Vuleta

V topli galeriji Barje smo na 
mrzel zimski večer doživeli 
neponovljivo predstavitev, po-
svečeno Martinu Kojcu in nje-
govim knjigam, ki jih je založba 
Domus izdala lani. Borovniča-
ni smo z zanimanjem sprejeli 
znanstvenico, filologinjo in 
slavistiko Francko Premk in 
njenega moža Janeza Premka, 
ki sta se nam tokrat pridruži-
la kot prevajalca in duhovna 
naslednika zapuščine Martina 
Kojca. Večer je z vprašanji po-
vezala njuna hči dr. Eva Premk 
Bogataj. Predstavili so knjige 
Prebujajoči se človek, Sreče-
vanja z Martinom Kojcem in 
Moč spomina in pozornosti. 
Prevajalca sta pripovedovala 

o svojih srečevanjih s Kojčevo 
ženo Tončko in posinovljen-
cem, profesorjem arhitekture 
Dušanom Moškonom, prigo-
dah Martina Kojca, tem, kako 
sta Kojčev nauk živela in upo-
rabljala v vsakdanjem življenju 
in zakaj ter kako sta prevajala 
Kojčeve knjige. Janez Premk, po 
poklicu odvetnik, po duši pa od 
enajstega leta pesnik, ki je napi-
sal 17 pesniških zbirk, je pripo-
vedoval o številnih sorodnostih 
med sabo in Martinom Kojcem: 
»Oba sva imela zasebno posve-
tovalnico, Kojc za dušne stiske 
in pomoč za izhod iz njih, sam 
pa sem kot odvetnik pomagal 
pri reševanju pravnih zagat. 
Kojčeve knjige nagovarjajo vsa-

kega od njegovih klientov. Moje 
pesmi so pa vedno bolj posveče-
ne spraševanju o smislu življe-
nja in iskanju izhoda iz stisk, ki 
jih na dnu vedno povzroča ne-
skladnost z naravnimi zakoni.« 
Na vprašanje, kaj mu pomeni 
Kojčeva misel, je Janez Premk 
povsem v duhu Kojčevega po-
zitivnega gledanja na življenje 
odgovoril: »V času najtežjih ži-
vljenjskih preizkušenj in stiske 
sem se srečal s Kojčevo mislijo 
in imel možnost prepričati se 
v resničnost njegovega stavka, 
da ko je stiska najhujša, je po-
moč najbližja. In da je vse za 
nekaj dobro.« Izvedeli smo, da 
je ob prevajanju zadnje Kojčeve 
knjige pesnik dobil neizčrpen 
navdih in uspel napisati celo 
dve pesniški zbirki. S tem nam 
je, kakor njegov duhovni učitelj 
Martin Kojc, zapustil dragocen 
vir duhovnega bogastva tudi za 
čas najhujših stisk.

Simona Stražišar

Po decembrski igri teme in luči na Planini nad 
Vrhniko in januarski snežni sankaški pravljici 
na Domu pod Storžičem se je mladinski odsek 
PD Borovnica v soboto, 18. februarja, odpravil 
na Primorsko. Točneje, na Slavnik oz. primorski 
Triglav. Izleta smo se zelo veselili tako otroci kot 
starši, še posebej ko nas je na avtocesti tik pred 
Nanosom pozdravilo sonce na jasnem nebu.

V Borovnici sta dr. Francka Premk, hči literarne 
zgodovinarke dr. Marje Boršnik, in Janez Premk 
predstavila Martina Kojca (1903–1978). Usoda je 
hotela, da je le mesec dni po predstavitvi, tako 
kot Martin Kojc tudi Janez Premk umrl pri 77 letih.

18. februarja je vrhniška izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti pripravila območno srečanje folklornih skupin. 
Prireditev Veseli čas prihaja smo si lahko ogledali v dvorani OŠ 
Borovnica, 

Vabilo

Društvo invalidov Vrhnika 
Vabi vse člane društva invalidov Vrhnika iz Borovnice na

Srečanje 
V petek, 31. marca, ob 17. uri v Gostilni Godec.
Društvo invalidov Vrhnika , Predsednik Ciril Podbregar

Vljudno vabljeni!

Območno srečanje folklornih skupin 

Veseli čas prihaja

Kojc v Borovnici prvič, 
pesnik Premk zadnjič

Planinci osvojili primorski Triglav
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Folklora ni nujno samo način 
za ohranjanje kulturne dedi-
ščine in ljudskega izročila. Za 
člane FS Bistra je folklora tudi 
sinonim za: 
• ustvarjalno preživljanje pro-

stega časa v poznem otroštvu, 
• polnost življenja in varno izo-

gibanje pastem v mladosti, 
• spomine na številne anekdo-

te, 
• spomine na nedolžne lumpa-

rije in namerno neubogljivost, 
• bogastvo občutenja, da pripa-

daš in v skupini manjkaš, če 
te ni na vajah, 

• srčno strast za učenje novega 
zaporedja gibov, 

• razvoj empatije do zapuščine 
prednikov, 

• oblikovanje srčne kulture, 
• oblikovanje naših osebnosti, 
• zgled, kako vzgajati in imeti 

rad. 

Je tudi opomnik, da ne bi 
kdaj pozabili, da je bila folklora 
naša pot in opora, naša krušna 
mati, naša svetloba in topel 
objem. Tam smo se srečevali, 
si poskušali deliti mlade skrbi, 
si najstniško in mladostno, a 

zavzeto in resno delili nasvete, 
razlivali žalost in včasih užalje-
nost, drug z drugim delili srečo, 
polnili srca s skupnimi doži-
vetji, doživljaji in gostovanji, si 
bogatili dušo z nenehnimi hu-
mornimi pripetljaji in smehom. 
Skupaj smo odkrivali tančice 
skrivnosti sveta odraslih, spo-
znavali možnost, da se med nas 
postavijo nasprotujoča si stali-
šča in mnenja. Pogosto smo bili 
drug drugemu avtoriteta, vča-
sih in po potrebi le pivski pri-
jatelji, a v resnici drug drugemu 
vedno obramba, steber in opora. 
S spodbudnim nasmehom smo 
se opogumljali pri korakanju v 
starševstvo in z razumevanjem 
opazovali, kako nas vpetost v 
poklicno in družinsko življenje 
trga narazen. Uspelo je tej sili, 
da nas je imela 20 let vsakega v 
svojem kotu, ponekod sta bila 
na kupu po dva. A naša srca, 
misli, nevidne niti so ostale 
močne, trdne, skoraj zavozlano 
povezane. Na prvih vajah po 
dobrih 20 letih smo folklorniki 
ugotovili, da je vse isto kot prej, 
da si še vedno brezpogojno za-
upamo in se drug na drugega v 
polni meri lahko zanesemo, da 
se je duh folklore v naša srca 
naselil neločljivo in da si še ve-
dno in ponovno želimo del sebe 
deliti z drugimi na nedeljskih 
vajah. Na trenutke nas preši-

ne, da nam morda že nekoliko 
škripljejo kosti, a presenetljive 
ideje, smeh, lumparije, nagaji-
vost in veselje do življenja nas 
niso pustili na cedilu, zato vas z 
navdušenjem vabimo na zabav-
ni večer,  da boste z nami delili 
radoživost in slovenske tradici-

onalne zvrsti, kot so petje, ples, 
neodpuščanje uspeha, fovšija, …

Pričakujemo vas na dan 
zemlje, v soboto, 22. aprila 
ob 20. uri v šoli v Borovnici.

Za FS Bistra Nataša Grom

Prav tako pogumni so bili 
otroci v skupini Sovice, ki so 
oblečeni v Sneguljčico, smrkca, 
škrata in drugo po skupinskem 
slikanju veselo zarajali skupaj 
z Gumbki. Po počitnicah, ki 
smo jih otroci iz enote Sonček 
kot običajno preživeli v glav-

ni enoti Mavrica, so se Sovice 
v svoji sobi razveselile nove-
ga kotička. Kotiček so iz sobe 
Škratov v Mavrici preselili hi-
šnika Marko Žitko in Marjan 
Debevec ter Boštjan Hribar, ki 
je naknadno naredil še vratca. 
Sovice se iskreno zahvaljujejo 

vsem trem. Precej deževen in 
pust februar smo si še dodatno 
popestrili z glasbo. Na začetku 
meseca sta nas obiskala Andraž 
Turk in Blaž Kovač, ki sta nam 
na kitaro zaigrala popularne in 
že kar ponarodele zimzelene 
uspešnice od Mačka Murija do 
Adija Smolarja. Konec meseca 
pa smo pomigali v ritmu afri-
škega bobna, na katerega nam 
je zaigral Djonas Ahmed Ab-
dillah. 

Za enoto Sonček zapisala 
Jasna Gabrovšek

Februarja smo v enoti Sonček kulturni 
praznik obeležili z igranjem na male 
instrumente in prepevanjem otroških 
ljudskih pesmic. Kulturi je sledil pust in 
z veseljem lahko rečem, da so se tudi 
najmlajši Gumbki pogumno pustili obleči 
v levčka, medvedka, pikapolonico in druge 
maškare.

Folklornik – oseba, ki pleše, poje, igra 
… v folklorni skupini (njen član). Folklorist 
– znanstvenik, ki raziskuje folkloro. Folklora – folk-
lore = znanje ljudstva; ljudska duhovna kultura, 
tudi širše – ljudska kultura nasploh. Vir: jskd.si

FS Bistra je zopet aktivna

Tudi letos smo se na pustni dan z 
vrtčevskimi otroki odpravili na glasno 
povorko po Borovnici in obiskali 
predstavnike občine.

»Vse je isto kot prej, 
samo od nekod 
so se vzeli 20 let 

stari otroci.«
Edi Debevec

Mesec kulture v enoti Sonček ne Bregu

Pustovanje v TVD Partizan

 Ob igranju na instrumente 
in piskanju piščalk smo v spre-
vodu odšli na kratek sprehod po 
Borovnici, da so nas opazili prav 
vsi občani, ki so tisti trenutek 
bili v bližini trgovin in šole. Za-
bavno pustno rajanje smo nada-
ljevali v TVD Partizan ob glas-
beno-plesnih animacijah. Tam 
smo rajali skupaj z maškarami, 
ki so nas prišle pogledat tudi od 
drugod, saj je bil to čas zimskih 

počitnic. Najmlajši otroci pa so 
po svoje pustovali v osrednjem 
vrtcu Mavrica, saj smo bili v 
tem času skoraj vsi združeni 
pod eno streho, zato je bilo ra-
janje še toliko bolj zanimivo. 

Za vrtec Borovnica 
vzgojiteljica Tina Mazi
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Glavne naloge pri izvajanju 
dejavnosti oskrbe s pitno vodo 
so upravljanje z vodovodnim 
omrežjem, objekti in napra-
vami za oskrbo s pitno vodo, 
zagotavljanje zadostne količi-
ne zdravstveno ustrezne pitne 
vode uporabnikom in varnost 
oskrbe z vodo v skladu z ve-
ljavnimi predpisi. Lani smo 
spremljali stanje kakovosti pi-
tne vode na štirih ločenih sis-
temih za oskrbo s pitno vodo 
na območju občine Horjul, in 

sicer Horjul–Ljubgojna, Vrzde-
nec–Žažar, Zaklanec–Podolni-
ca–Lesno Brdo in Koreno–Sa-
motorica. Strokovna podlaga 
za izvajanje notranjega nadzora 
nad skladnostjo pitne vode je 
pravilnik o pitni vodi. Notranji 
nadzor je izvajal Nacionalni 
laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano Maribor. Na te-
renu je bilo odvzetih 35 vzorcev 
za mikrobiološke preizkuse in 6 
vzorcev za fizikalno-kemijske. V 
vseh vodovodnih sistemih so 

se čez leto pojavljali neskladni 
vzorci. V odvzeti vodi so bile 
prisotne bakterije Escherichia 
coli (E. coli) in koliformne bak-
terije, ki so znak fekalnega one-
snaženja. Pregled rezultatov 
skladnosti pitne vode po vodo-
vodih (notranji nadzor 2016) je 
v tabeli. Priprava vode je stalno 
potekala na dveh sistemih za 
oskrbo s pitno vodo: Vrzdenec 
in Koreno–Samotorica (dezin-
fekcija z UV-žarki). Za vodovod 
Horjul je bila priprava vključe-
na (kloriranje – natrijev hipo-
klorit) stalno. Ob ugotovitvah 
mikrobiološke neskladnosti  
pitne vode smo zaradi tveganja 
za zdravje ljudi razglasili zača-

sni ukrep prekuhavanja pitne 
vode v prehranske namene, iz-
vedlo se je čiščenje objektov in 
dezinfekcija pitne vode. Primer-
java mikrobioloških rezultatov 
laboratorijskega preizkušanja 
vzorcev pitne vode iz notranje-
ga nadzora, za katerega je zadol-
žena občina kot upravljalec, in 
državnega monitoringa, ki ga 
izvaja ministrstvo za zdravje, 
kaže, da ni bistvenih razlik med 
rezultati, ki izkazujejo kakovost 
pitne vode v pipah pri uporab-
nikih. Na spletni stani Občine 
Horjul so objavljena vsa poroči-
la o spremljanju kakovosti pitne 
vode.

Občina Horjul

Horjul, 16. marec – Župan Janko Prebil in 
direktorica Javnega holdinga Ljubljana Zdenka 
Grozde sta ob prisotnosti predstavnikov 
občinskega sveta, občinske uprave ter drugih 
gostov na območju gradbišča, kjer bo po 
načrtih župana že prihodnjo pomlad stala in 
obratovala nova čistilna naprava, slovesno 
položila temeljni kamen.

Obveščamo vas, da bo v mesecu aprilu 
na območju občine Horjul organiziran 
reden odvoz kosovnih odpadkov,  nevarnih 
gospodinjskih odpadkov, električne in 
elektronske opreme ter gum. 

Zahvala za pomoč pri požaru
Iskrena hvala vsem sosedom, posebej pa gasilcem, ki so 

se 12. marca v pravem času odzvali na klic na pomoč in 
uspeli požar v stanovanjski hiši omejiti in pogasiti. Hvala 
za vso nudeno pomoč. 

Celarčevi, po domače Klamovi, 
iz 

Vrzdenca

Oskrba s pitno vodo je del obvezne javne 
službe, za katero v režijskem obratu s pomočjo 
vodovodnih odborov skrbi Občina Horjul. 

Občina pristopila k urejanju vodotoka na Vrzdencu 
Občina Horjul 
se je v preteklem letu celostno lotila urejanja poplavne varno-
sti vodotokov na celotnem območju občine. V teku so izdelave 
študij poplavne varnosti na območju Vrzdenca pri cerkvi Sv. 
Kancijana, Ljubgojščica–Vovčne in naselja Ljubgojna, prede-
la Stojanška in Stare ceste v Horjulu. Za projekt na območju 
Vrzdenca je Direkcija RS za vode občini že izdala vsa potrebna 
soglasja, zato je bil v začetku marca že objavljen javni razpis za 
izbor izvajalca za ureditev hudournika pri cerkvi Sv. Kancijana. 
Dela obsegajo ureditev prodnih pregrad, brežine in dna hudo-
urnika ter razcevitev dela vodotoka. Ocenjena vrednost javnega 
naročila znaša skupaj z DDV 130.540 evrov, računamo pa, da 
nam bo na javnem razpisu uspelo to ceno znižati. Ob uspešno 
izbranem izvajalcu, naklonjenem vremenu in tekoče izvedenih 
gradbenih delih predvidevamo, da bodo dela na tem odseku do 
poletja 2017 zaključena. Najpomembnejše pa je, da se bo poplav-
na varnost na območju močno izboljšala. 
  

 Pregled sofinanciranja MKČN v letu 2016 
 
Lani je občina sofinancirala male komunalne čistilne napra-
ve tako, da je vlagateljem vrnila do 30 % stroškov za nakup in 
postavitev MKČN. S pomočjo občine sta bili postavljeni dve 
mali komunalni čistilni napravi, za katere je občina namenila 
skupaj 2.389,73 evra.  Občina namerava nadaljevati s sofinan-
ciranjem postavitve MKČN tudi letos, vendar bo delež znižan 
za dodatnih 10 odstotkov, saj želi občina spodbuditi občane, da 
čim hitreje uredijo ustrezno odvajanje odpadnih voda iz svojih 
bivališč. Zavedati se moramo, da smo vsi zavezani k varovanju 
okolja, če želimo imeti pitno vodo tudi v prihodnje. Več o razpi-
su za sofinanciranje bo na občinski spletni strani. 

O B Č I N S K E  N O V I C E

»Čistilna naprava Horjul je 
eden večjih in pomembnejših 
projektov za našo občino,« je 
dejal župan Prebil in izrazil za-
dovoljstvo nad vsemi vključeni-
mi v projekt, ki so pri pripravi 
dokumentacije in poteku dru-
gih postopkov zaenkrat dobro 
sodelovali ter dejal, da si dobre-
ga sodelovanja želi tudi pri sami 
izvedbi. Prisotne je pozdravila 
tudi predstavnica investitorja 
projekta, direktorica Javne-
ga holdinga Ljubljana Zdenka 
Grozde in prav tako misel str-
nila v želji po konstruktivnem 
sodelovanju in nemotenem po-
teku del. Slovesnega dogodka 
so se poleg svetnikov in svetnic, 
direktorice občinske uprave 
Mojce Kucler Dolinar in njenih 
sodelavcev ter ostalih gostov 
udeležila še direktor podjetja 
Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 
Krištof Mlakar ter predstavnik 
izvajalca podjetja Hidrotehnik 
d.d. direktor Klemen Zajc.

Nova čistilna naprava, vredna 
1.950.000 eurov, bo nadomestila 

obstoječo, ki je predvsem zara-
di širitve naselja Horjul in s tem 
povečanja uporabnikov bistve-
no preobremenjena. Nova, ki 
bo v bližini obstoječe, bo po 
velikosti skoraj petkrat večja – 
za 1950 populacijskih enot. Na 
lokaciji bo potekala izgradnja 
več objektov, in sicer: razbre-
menilnika s priključnim iztoč-
nim jaškom; upravnega objekta 

v velikosti dobrih 150 m², ki bo 
združeval upravne prostore in 
nekatere tehnološke funkci-
je; zadrževalnega bazena; SBR 
bazena; zalogovnika odvečne-
ga blata; lokalnega črpališča 
priključnih kanalov Vovčne in 
Športni park, ki pa se v primeru, 
da bo omogočeno gravitacijsko 
priključevanje na glavni kanal, 
le-ta ne bo izvedel. Dotočni 
oziroma glavni kanal za meša-
ne vode se bo namreč od obsto-
ječe čistilne naprave do lokacije 
nove le podaljšal. Po tehnolo-
škem procesu, ki se bo odvijal 
v čistilni napravi, se bo za iztok 
očiščenih odpadnih vod v Hor-
julščico zgradila nova iztočna 
cev in glava. Večina naštetih 
objektov bo vkopana v zemljo. 

Za nemoteno delo čistilne na-
prave se bo postavila tudi nova 
transformatorska postaja, tele-
fonska linija, vodovodni priklju-
ček ter uredila dostopna cesta z 
novim cestnim priključkom. 
Kar je za prebivalce Horjula, 
posebej stanujoče v bližini no-
vega infrastrukturnega objekta, 
še pomembno, je navedba oce-
ne vplivov na okolje: kvaliteta 
Horjulščice in bližnje okolice se 
bo z novo pridobitvijo izboljšala, 
učinki do okolja bodo pozitivni. 
Nemotena bo tudi umestitev v 
prostor, saj bo čistilna naprava 
primerno oddaljena od naselja, 
pogled pa bo zakrival kozolec.

Nadja Prosen Verbič

Zbiranje kosovnih 
odpadkov,nevarnih gospo-
dinjskih odpadkov, električne 
in elektronske opreme ter gum 
bo za vse občane na enem sku-
pnem zbirnem mestu – pri 
Športnem parku Horjul. Zato 
vas naprošamo, da odpadkov 
ne odlagate pri kontejnerjih 
ali drugih mestih, temveč od-
padke pripeljite v Horjul, kjer 
bo pri Športnem parku Horjul 
(ob Vrhniški cesti) za to pose-
bej pripravljen prostor. 

 Na lokaciji pri ŠPOR-
TNEM PARKU HORJUL 
se bodo zbirali izključno: 

- kosovni odpadki, gume: 
v ponedeljek, 10. aprila 
med 9. in 19. uro 

- nevarni gospodinjski 

odpadki, električna in ele-
ktronska oprema: v pone-
deljek, 10. aprila in torek, 
11. aprila  med 9.30 in 17. 
uro v posebni zbiralnici 

  
Prosimo vas, da zgoraj na-

vedena termina dosledno 
spoštujete, ker odlaganje izven 
navedenega časa ne bo mogo-
če.

Prosili bi tudi, naj vas ne 
moti, če bo oseba, ki bo nad-
zirala odlagališče povprašala 
po vašem osebnem imenu. 
To bo storila iz razloga, ker je 
odlaganje kosovnih odpadkov 
namenjeno samo občanom in 
občankam Občine Horjul.

Občina Horjul

Vodovod

Štev. 
odvzetih 
vzorcev

Mikrobiološki preskusi

skladen neskladen Ecoli enterokoki Koliformne 
bakterije

Clostridium 
perfringens s 

sporamiMB FK

Horjul 4 1 3 1 1
Ljubgojna 3 2 1 1
Vrzdenec 4 2 3 1 1
Žažar 3 2 1 1
Zaklanec 3 1 2 1 1
Podolnica 3 3
Lesno Brdo 6 1 4 2 1 2
Koreno 4 3 1 1
Samotorica 5 1 3 2 1 2

SKUPAJ 35 6 25 10 2 0 10 0

Odvoz 
odpadkov

Poročilo o pitni vodi

Položen temeljni kamen 
za čistilno napravo 
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Izbor naj mehanika sta že 
tretje leto zapored organizira-
la revija Mehanik in voznik ter 
spletni portal Žurnal24. Primož 
Rožnik iz Euroservisa Avto Ro-
žnik iz Horjula je zmagovalec 
vseh treh tekmovanj, zato smo 
ga vprašali, kje vidi priložno-
sti za naprej, kaj so mu zmage 
prinesle in kakšen je osnovni 
namen tekmovanja: “Namen 
tekmovanja je dvigniti popula-
rizacijo poklica in širši publiki 
povedati, da je ta poklic danes 
vse bolj zahteven. Potrebno je 
znanje z različnih področij, saj 
je skozi leta tehnologija izredno 
napredovala, tudi zato je delov-
na ura malo dražja, a glede na 
razmere v tujini, še vedno zelo 
poceni,” je povedal trikratni 
zmagovalec, ki pa se naslednje-
ga tekmovanja ne bo več udele-
žil kot tekmovalec, temveč pri-
ložnost in nov izziv vidi v vlogi 
člana komisije, nam je zaupal in 
pojasnil, da je priložnosti treba 
dati tudi drugim. Za naslov Me-
hanik leta 2016 se je na tekmo-
vanju, ki je potekalo konec lan-
skega leta v šolskih učilnicah in 
delavnicah Srednje poklicne in 

strokovne šole Bežigrad – Lju-
bljana,  je pomerilo 10 finali-
stov. Ti so morali pokazati tako 
znanje teorije kot prakse. V šol-
skih učilnicah so reševali teore-
tične naloge s področij klimat-
skih sistemov, vulkanizerstva 
in mehanične stroke. V drugem 
delu pa so tekmovalci morali 
pokazati kar nekaj praktičnega 
znanja iz elektrotehnike, odkriti 
in odpraviti napake pri nastavi-
tvi žarometov pri avtomobilu 
ter pred občinstvom opraviti 
še praktični preizkus menjave 
in premontaže pnevmatike na 
enem kolesu ter na slepo pre-
poznavati predmete, povezane 
z delom v mehaničnih delavni-

cah, pri vseh nalogah pa jih je 
preganjal čas.

Zmagovalec je postal človek 
z veliko znanja in izkušnjami, 
ki jih je pridobival v svoji me-
hanični delavnici, nekoč še ob 
mentorstvu očeta, ki je z dejav-
nostjo začel. Izučeni strojni teh-
nik je imel veselje do tovrstnega 
dela že od majhnega in tudi 
danes je po njegovem mnenju 
interes tisto najpomembnejše: 
“Redno imam na praksi vajence. 
Kar jemljejo kot teorijo v šoli, 
jim jaz pokažem še v praksi na 
avtu in tudi zanje je kasneje 
stvar laže dojemljiva. Pogosto 
pa jim dam še kakšno nalogo 
za domov, da stvar raziščejo, 

dopolnijo in če je fant zaintere-
siran, bo gotovo našel rešitev na 
internetu.” Dejstvo je, da se je 
poklic mehanika v zadnjih letih 
močno spremenil, spremenil se 
je tudi način dela, saj tehnologi-
ja izredno hitro napreduje: “Že 
gum se ne da zamenjati brez 
uporabe računalnika, prav tako 
ne moreš preveriti delovanja 
zavor.” Rožnik je dodal: “Zato 
je za mlade, ki imajo interes do 
računalnikov in avtomobilov, 
to odličen poklic.” Glede na 
raznolikost področij, ki jih da-
nes poklic mehanika zajema, in 
napredek, pa se po mnenju naj-
boljšega aktualnega mehanika 
prepočasi spreminja šolski pro-

gram: “V šoli sicer imajo delav-
nico in praktični pouk, vendar 
je težko celotnemu razredu v 
eni uri razložiti celotno opera-
cijo in odpravo napake. Potem 
je pač tako, da tisti, ki imajo in-
teres, so bolj zraven, ostali stran, 
in potem smo ponovno tam, da 
je na koncu rezultat izšolanega 
mehanika odvisen od njegove-
ga interesa.” Skladno s tem se na 
mehanično šolo danes ne vpi-
sujejo fantje z nizko povprečno 
oceno, temveč tudi odličnjaki, 
ki jih to delo zares zanima. Po 
besedah Primoža Rožnika se 
poklic mehanika danes vsaj v 
nekaterih delih lahko primerja 
tudi s poklicem zdravnika: “Iz-
obraževalni proces traja lahko 
sedem let in tudi avtomobilu 
je ob napaki potrebno dati di-
agnozo, za kar se porabi največ 
časa, saj je treba najti in odkriti 
napako. Leta nazaj si imel za 
vsako lučko eno napako, danes 
se prižge na primer lučka na 
motorju in je samo po evrop-
skem zakonskem protokolu spi-
sek tisočih napak, potem pa ima 
še vsak proizvajalec svoje šifre, 
tako da brez računalništva v 
tem poslu danes res več ne gre. 
Poleg računalništva pa je po-
trebnega še nekaj znanja kemi-
je in fizike, saj moraš razumeti 
princip izgorevanja bencina v 
motorju ter tisto, kar na koncu 
ostane, pa tudi postopke spaja-
nja različnih materialov, da veš, 
kdaj se za katero lepilo odločiti.”

Zmaga Primožu Rožniku ni 
dala le nekakšne potrditve zna-
nja in dobrega dela, pač pa tudi 
kar nekaj medijske pozornosti. 
Po njegove nasvete so v zadnjih 

treh letih prišle različne sloven-
ske medijske hiše ter ga vključe-
vale v različne oddaje. Tudi na 
ta način je zrasla prepoznav-
nost Euroservisa Avto Rožnik, 
kamor prihajajo stranke, ki od 
njega pričakujejo predvsem 
strokovno znanje. Sicer pa je 
najboljši mehanik mnenja, da 
je kazalnik dobrega dela, če ti 
stranko uspe obdržati: “Najbolj 
sigurno, da zadržiš stranko, je, 
da si do nje pošten. Da ji znaš 
razložiti, kje je napaka in kaj 
je treba narediti, da ji pokažeš, 
katere dele si zamenjal in da so 
ti deli res zamenjani. Včasih je 
treba narediti tudi kompromis 
in se s stranko pogovoriti, če kaj 
ni najbolj nujno oziroma je po-
trebnih veliko popravil, takrat 
se pokliče in pove okvirno ceno, 
da se odloči, kaj ja in kaj ne. S 
takšnim delom si ustvariš tudi 
zaupanje in dober je občutek, ko 
dobiš v popravilo tudi novejše 
avtomobile, ki so še v garanciji, 
saj veš, da si si s preteklim de-
lom pridobil zaupanje.”

Ker pa smo ravno v mesecu 
menjave pnevmatik naj meha-
nik 2016 opozarja, da je dobra 
guma sicer zelo pomembna 
zaradi oprijema cestišča, ven-
dar poudarja, naj vozniki ne 
varčujemo in odlagamo niti z 
menjavo brisalcev: “Brisalec je v 
resnici osnova varnosti, saj ti na 
cesti nič ne pomeni dobra guma 
in zavora, če ne vidiš, kam pe-
lješ.” Pa srečno.

Nadja Prosen Verbič 
Foto: Anže Petkovšek

Vir: www.zurnal24.si##

Objavljene bodo tudi infor-
macije o organiziranih delavni-
cah za potencialne prijavitelje, 
na katerih bodo bolj podrobno 
predstavili javni poziv in razpi-
sno dokumentacijo. Na razpis 

se lahko prijavijo tako fizične 
kot pravne osebe, ki imajo stal-
no bivališče oziroma sedež na 
območju LAS ter pravne ose-
be javnega ali zasebnega prava 
v javnem interesu, ki delujejo 

na območju LAS. Na razpisu 
bodo podprte naložbe za:   
• spodbujanje in razvoj turi-

stične ponudbe, 
• spodbujanje trajnostne pri-

delave hrane, 
• aktiviranje tradicionalnih 

virov, 
• podporo naložbam, 
• ohranjanje naravnih virov, 
• izvajanje dejavnosti za utrje-

vanje zavesti o lokalni pripa-
dnosti, 

• oblikovanje in uporabo mo-
delov medgeneracijskega 
sodelovanja in vključevanja 

vseh ranljivih skupin v go-
spodarske in družbene de-
javnosti. 

 
Če se prepoznate v kateri 

od zgornjih tematik, vam sve-
tujemo, da spremljajte spletno 
stran in pravočasno oddate 
svojo vlogo.

Občina Horjul

Lani je tudi Občina Horjul pristopila k Lokalni 
akcijski skupini Barje z zaledjem (v nadaljevanju 
LAS Barje z zaledjem), ki skrbi za sofinanciranje 
dejavnosti iz strategije lokalnega razvoja na 
regionalnem in kmetijskem področju. Ta mesec je 
bil na spletni strani www.lasbarje.si objavljen prvi 
javni razpis v programskem obdobju 2014–2020, 
naslednji bo verjetno objavljen januarja 2018.

Najboljši mehanik 
leta 2016 po izboru 

dveh slovenskih 
medijskih hiš je že 
tretje leto zapored 

Primož Rožnik iz 
Horjula. V deseterici 

najboljših mu družbo 
dela tudi Matic 

Vrhovec iz Podolnice. 
In kdo ve, morda 

naslednje leto naziv 
najboljšega ostane v 
Horjulski dolini, prav 

gotovo pa ne več v 
rokah aktualnega 

zmagovalca, saj ta 
glede na leta izkušenj 

izzive vidi drugod, 
nam je povedal.

Najboljši mehaniki 
prihajajo iz Horjulske doline

Objava javnega razpisa 
LAS Barje z zaledjem 
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Oblikovale številne narodno-
-zabavne skupine, za preseneče-
nje večera pa je poskrbela mla-
dina PGD Horjul. 

V navadi je že, da horjulski 
gasilci namesto veselice na za-
četku leta pripravijo koncert 
narodno-zabavne glasbe, ki 
vselej privabi obilo obiskovalcev. 

Nanj so tudi letos povabili nekaj 
ansamblov iz horjulske doline 
in tistih, ki so v Horjul prišli od 
drugod. Dobrodošlico vsem je 
uvodoma zaželel predsednik 
PGD Horjul Boštjan Zamejc, 
nato pa mikrofon predal glasbi. 
Da je bilo tudi tokrat veselo, so 
poskrbeli ansambli Nemir, Ju-
reta Zajca, Mladi godci, Petra 
Finka, Čepon in skupina Špica 
ter ansambel Raubarji, ki je obi-
skovalce zabaval še po koncertu 
dolgo v noč. Za smeh in vrsto 
šal na svoj in tuj račun je tokrat 
poskrbel Miro Klinc – Klobase-
kov Pepi, za pijačo in jedačo pa 
domači gasilci. Vrhunec tokra-

tnega večera je bil nastop mla-
dih horjulskih gasilcev in gasilk 
pod mentorstvom Špele Zdešar, 
ki so ob glasbeni spremljavi 
prikorakali pod oder ter na ves 
glas odpeli gasilsko himno Ga-
silci smo in pogasimo, zraven 
pa izvedli še navidezni požarni 
napad. Točka je navdušila skoraj 
do zadnjega kotička zapolnjeno 
dvorano, posebej pa najmlajše 
obiskovalce, ki so tudi po odpeti 
pesmi še nekaj časa korakali in 
si mrmrali gasilsko koračnico.

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

V organizaciji Turističnega 
društva Horjul je pustovanje 
letos ponovno potekalo tudi v 
Horjulu. Izpred Metrelovega 
parkirišča je vesela druščina 
pustnih šem v sprevodu krenila 
po Ljubljanski ulici proti Ob-
činskemu trgu. Ob spremljavi 
domače glasbe so se skozi Hor-
jul sprehodile številne živalske 
vrste, čarovnice, indijanci, klov-
ni, mnogi pravljični in risani ju-
naki, rožice, vremenski pojavi, 

gasilci, delavci in vojaki, celo 
ptujski kurent je prišel v goste. 
Številni so si prišli ogledati spre-
vod, nekateri pa so se mu pri-
družili na trgu, kjer so maškare 
zarajale ob glasbi, se zbranemu 
občinstvu predstavile in izvedle 
tudi nekaj avtorskih nastopov. 
Različni so bili načini, kako na 
člane žirije narediti vtis in si pri-
služiti praktične nagrade. Sicer 
pa je bila izbira med mnogimi 
unikatnimi in zares zanimivimi 

kostumi zahtevna. Izstopale so 
nekatere skupinske maske in 
te so bile deležne najmočnej-
ših aplavzov ter komentarjev 
moderatorja Toma Gabrovška, 
tokrat preoblečenega v pika-
polonico. Ta je ob razglasitvi 
tako na oder poklical najboljše 
– skupinsko masko nefiltrirano 
pivo, glasbeno legendo Louisa 
Armstronga z bendom, skupino 
pajkov, junaka iz risanke A je to 
ter ptujskega kurenta. Čeprav 
so bile nagrade podeljene, sla-
be volje ni bilo, saj je bila prav 
vsaka pustna maškara deležna 
pustnega krofa, ki se je ta dan 
prilegel vsakomur.

Nadja Prosen Verbič 
Foto: np

Sodelujoči so s štirimi mož-
mi na igrišču in vratarjem 
pokazali svoje nogometne 
sposobnosti, preigravanja in 
vznemirljive strele na gol. V 

finalu so se za naslov najboljše 
ekipe na turnirju pomerili čla-
ni ekip Krive noge in Salkon, ki 
je na koncu tudi slavila zmago 
z rezultatom 5 : 4. Tretje mesto 

so zasedli lanski zmagovalci, 
ekipa Ključavničarstvo Kunc. 
Pokale najboljšim ekipam ter 
Samu Lisjaku (ekipa Krive 
Noge) za najboljšega strelca, 
Domnu Maroltu (ekipa Krive 
noge) za najboljšega vratarja in 
Blažu Končanu (ekipa Salkon) 
za najboljšega igralca je po-
delil župan Janko Prebil. Ce-
lodnevni turnir je tako znova 
popestril športno-nogometno 
dogajanje.

Mj Horjul, 24. februar – Na pustno nedeljo so se 
pustne šeme zbrale na parkirišču pri podjetju 
Metrel, od tod pa krenile proti Občinskemu trgu, 
kjer so zarajale, si nagrade razdelile in letošnjo zimo 
odpodile.

V začetku marca je Športno društvo Žažar 
že tradicionalno organiziralo turnir v malem 
nogometu. Na parketu horjulske športne 
dvorane se je pomerilo deset ekip: ŠD Špik, 
ŠD Šentjošt, Salkon, Kilovar, All strar, Povezani, 
Amater, Krive noge, Ključavničarstvo Kunc in ŠD 
Žažar.

PGD Žažar je v športni dvorani Horjul organiziralo 
tekmovanje za pokalno tekmovanje Gasilske zveze 
Slovenije v spajanju sesalnega voda, ki so se ga 
udeležile tudi ekipe iz sosednje Hrvaške.

Horjul, 18. februar 
– V dvorani pri 
Osnovni šoli Horjul 
je v organizaciji PGD 
Horjul potekal XI. 
tradicionalni koncert 
Veselo v Horjulu.

Gasilsko tekmovanje v spa-
janju sesalnega voda, ki šteje 
za točke pokalnega tekmova-
nja Gasilske zveze Slovenije, 
so letos člani PGD Žažar v 
športni dvorani pripravili že 
sedmo leto zapored. Število 
prijavljenih ekip, 37 moških in 
27 ženskih, med katere spada-
jo najboljše slovenske ekipe, je 
napovedovalo, da bo za sam 
vrh treba pokazati vse svoje 
znanje in hitrost in to seveda 
brez napak. Po napetih dvobo-

jih po sistemu izpadanja in na-
predovanja boljših v naslednjih 
krog so se pri članih v finale 
uvrstili ekipi PGD Kebelj 2 in 
PGD Starše, ki se je na koncu 
veselila zmage s časom 15,10 
sekunde. Tretje mesto pa je 
po napetem dvoboju osvojila 
ekipa PGD Oplotnica A1, ki je 
premagala hrvaško ekipo DVD 
Andrilovec. Prav ta pa je posta-
vila najboljši čas, in sicer 14,92 
sekunde. Na tekmi so nastopili 
tudi člani PGD Žažar, ki so na 

koncu dosegli 17. mesto. Med 
članicami je suvereno zmagala 
ekipa PGD Hajdoše A, ki je bila 
boljša od ekipe starejših gasilk, 
prav tako iz PGD Hajdoše, tre-
tje pa so bile članice PGD Ko-
menda. Z odlično organizacijo 
se je društvo znova izkazalo kot 
dober gostitelj številnih ekip iz 
celotne Slovenije in Hrvaške, 
za še boljše vzdušje in zabavo 
pa so po koncu tekmovanja 
poskrbeli tudi člani ansambla 
Prosen. Vsem tekmovalnim 
ekipam se zahvaljujemo za so-
delovanje, domačim gasilkam 
in gasilcem ter vsem ostalim 
pa za pomoč pri izvedbi tek-
movanja.                      Mj 

Zopet Veselo v Horjulu

Mednarodno gasilsko tekmovanje

Pustna povorka v HorjuluTurnir v futsalu 
ŠD Žažar
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Na pustni torek smo se naše-
mljeni odpravili na sprevod po 
Horjulu in obiskali dom starej-

ših občanov, kjer so otroci s pe-
tjem ljudskih pesmi in plesom 
stanovalcem popestrili pustno 

dopoldne. Po odhodu iz doma 
smo se vrnili v telovadnico vrt-
ca, kjer smo priredili čisto pra-
vo pustno zabavo. Z rajanjem 
smo odganjali mraz in zimo ter 
slavili prihod toplejših dni. Pu-
stovanje je bilo prijetno.  

Irena Kušar

Z otroki smo se pogovarjali 
o njegovem življenju, delih in 
pomenu kulturnega praznika. 
Dan pred praznikom smo se 
zbrali v telovadnici, kjer smo ob 

začetku prireditve zapeli slo-
vensko himno. Nato so se pred-
stavile vse skupine z različnimi 
točkami. Otroci so zaplesali ob 
glasbi, deklamirali in peli pe-

smice. 
Prostor, v katerem se je odvi-

jala prireditev, smo popestrili 
z izdelki otrok, ki so upodobili 
Prešerna, njegovimi deli in seve-
da slovensko zastavo. Za konec 
smo poslušali himno in vzdušje 
je bilo res praznično.

Barbara Rožmanec

Prav vsak otrok si je razgiba-
no predstavo, polno številnih 
dogodivščin, ogledal z velikim 
zanimanjem in z miško podoži-

vel celo paleto čustev, od veselja, 
žalosti in velike sreče na koncu. 

Marinka Batagelj

V dnevih  pred slovenskim kulturnim praznikom 
smo se tudi v vrtcu Horjul spominjali našega 
največjega pesnika Franceta Prešerna. 

Tradicionalno je bil pust v našem vrtcu zelo 
vesel. Otroci in vzgojiteljice smo se spremenili v 
princeske, pikapolonice, miške, kavboje in ostale 
šeme. 

Februarja smo si z otroki starejših 
skupin iz vrtca Horjul v Lutkovnem 
gledališču Ljubljana ogledali predstavo 
avtorice Svetlane Makarovič Sapramiška. 

V februarju smo v skupino Čebele povabili 
mamice. Kot po navadi so si tudi tokrat otroci 
zavihali rokave in čistili igralnico ter pomagali pri 
urejanju materialov, da bi bila igralnica čim lepša, 
ko bodo vanjo vstopile njihove mame. 

Vabilo

Knjižnica Horjul vabi!

Branko Lipnik – 
Potepanja 
20. april ob 18.00, Knjižnica Horjul 
Knjiga Potepanja je zbirka kratkih spominskih zgodb od l. 1945 do danes. 
Avtor piše o otroštvu v Mariboru, študiju, delu v tujini, pedagoškem 
delu v osnovni šoli, ukvarjanju s slikarstvom, tekom itd. Dodani so še 
Popoldanski aforizmi in epigrami (1994–2005). 
  

Ura pravljic 
4. april ob 18.00 
Vabimo vas na redno mesečno uro pravljic v Knjižnici Horjul. 
  

KUD Galerija C. C. U. 

Pozdrav pomladi
 30. marec ob 17. uri. 
Prijave na horjul@mklj.si ali na 01 308 5800. 
V pričakovanju pomladi bomo ustvarjali pisane spomladanske rože in 
ptice.

Vabljeni!

V sredo, 22. februarja, malo 
pred peto uro popoldan so se 
že slišali prvi veseli glasovi pred 
vrati vrtca. Otroci so s svojimi 
mamicami v dobrem razpolo-
ženju in zelo urejeni prihajali v 
vrtec. Svoje mame so popeljali 
v garderobo, kjer so se najprej 
uredili, nato pa odšli v igralnico, 
kjer so lahko delali s pripravlje-
nimi materiali. Na hodniku so 
imeli pripravljeno še glasbeno 
delavnico, v kateri so izdelali 
ropotuljo iz balona, ki so ga na-
polnili z rižem. Otroci so si tako 
v prvem delu večera z mamami 
lahko prosto izbirali dejavno-
sti. Po približno eni uri smo 
zaključili s samostojnim delom 
in pripravili igralnico za sku-
pno dejavnost. Posedli smo se 
na stole v krogu ter se prešteli. 
Videli smo, da se je današnjega 
večera udeležilo 43 otrok s svo-
jimi spremljevalci, ter ugotovili, 
da sta manjkala le dva prijatelja. 
Zanju smo zapeli bans Gremo 
lovit medveda. Sledila je zvočna 
pravljica, pri kateri so udeležen-

ci sledili zgodbi ter jo spremljali 
z ustreznimi instrumenti glede 
na prikazano sliko. Po zgodbi 
je sledila igra tišine, v kateri so 
otroci svojim mamicam raz-
delili obeske za ključe iz filca v 

obliki ovčke, ki so jih ob manjši 
pomoči izdelali sami. Ura se je 
približevala pol sedmi zvečer 
in večer z mamami se je poča-
si približal koncu. Sledila je še 
manjša pogostitev s suhim sad-
jem in sokom. Mame so si med 
seboj izmenjale še nekaj besed, 
otroci nekaj navihanih zamisli, 
nato pa so se počasi odpravili 
proti domu. Vrata vrtca so se 
zaprla še za zadnjimi obiskoval-

ci. O veselem dogajanju v vrtcu 
so govorili le še papirčki, ki so 
ostali po mizah in tleh, ter stoli 
in mize, ki jih je bilo treba pri-
praviti, da se bodo otroci v na-
slednjem dnevu lahko nemote-
no igrali in obujali spomine na 
popoldne, ko so v vrtec pripelja-
li svoje mamice. 

Barbara Čepon

Večer z mamami

Sapramiška

Ob kulturnem praznikuPust v vrtcu
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Občina Dobrova - Polhov 
Gradec si v zadnjih letih po-
sebej prizadeva za preboj na 
področju turizma. Na začetku 
tega meseca ji je uspelo stopiti 
stopničko naprej na tej uspešno 
začrtani poti – Polhov Gradec 
je prejel bronasti znak Slovenia 
Green destination – Zelena. 
Aktivna. Zdrava. in se pridru-
žil elitni skupini destinacij in 
ponudnikov v Zeleni shemi slo-
venskega turizma (ZSST). Gre 
za celovito zasnovan nacionalni 
sistem za pospeševanje razvoja 
trajnostnega turizma v Sloveni-
ji na vseh stebrih trajnostnega 
razvoja, okoljskem, družbenem 
in ekonomskem. Shema, katere 

lastnik je Slovenska turistična 
organizacija, je namenjena tako 
destinacijam kot tudi ponudni-
kom turističnih nastanitev in 
turističnim agencijam. Polhov 
Gradec se je tako pridružili de-
stinacijam, ki svojo trajnostno 
poslovanje na področju turiz-
ma presojajo z mednarodni-
mi orodji Green Destinations 
Standard in ETIS, kar mu bo 
omogočilo tako nacionalno kot 
mednarodno primerljivost in 
vidnost.

Za ocenjevanje na nacional-
ni ravni je bila za Polhov Gra-
dec izdelana izčrpna analiza 
stanja, ki opredeljuje vplive na 
turizem in prijetnost bivanja 

v kraju, tako za prebivalce kot 
obiskovalce. V njej so navedena 
mnoga zavarovana in varova-
na območja naravne dediščine, 
nacionalno pomembna obmo-
čja kulturne krajine, objekti 
kulturne dediščine državnega 
pomena, lokalna kulinarika in 
lokalno pridelana hrana, ki ob 
vzdržnem razvoju turistične 
ponudbe zagotavljajo trajnostni 
razvoj destinacije z vseh vidikov 
trajnostnega razvoja: okoljskega, 
socialnega in gospodarskega.S 
pridobitvijo bronastega znaka 
ZSST za lokacijo Polhov Gradec, 
se bodo prizadevanja prek raz-
ličnih aktivnosti turističnega 
razvoja ter ozaveščanja lokal-
nega prebivalstva, gospodar-
stva, obiskovalcev in preostalih 
deležnikov o pomenu trajno-
stnega turizma le še pospešeno 
nadaljevala. Zelena (okoljsko in 
družbeno odgovorna) destina-
cija namreč ni projekt, naloga 

oziroma odgovornost zgolj ak-
tivno vključenih, temveč nekaj, 
kar lahko dosežemo samo vsi 
skupaj – vsi deležniki v destina-
ciji, tako v javnem, nevladnem 
kot zasebnem sektorju – in to 
ne samo v turizmu, temveč na 
vseh področjih delovanja. Ne 
nazadnje pa ste v tem procesu 
ključni tudi vsi, ki v kraju živite. 
Izrednega pomena je namreč, 
da je Polhov Gradec najprej pri-
jeten in prijazen za vse, ki tu de-
lamo in živimo. S tem bo takšen 
tudi za ljudi, ki nas obiščejo. 

Nadja Prosen Verbič 
 

Simbioza … povezani starejši in mlajši. Z roko v roki. 
Na tak način smo se letos že medgeneracijsko družili 
ob gibanju in uspešno zaključili projekt Simbioza 
giba v OŠ Polhov Gradec.

Polhov Gradec se je pridružil 12 destinacijam, ki 
so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske 
turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja 
trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan 
Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. 

Vabilo

ČISTILNA AKCIJA v Polhovem Gradcu
Sobota, 1. april 2017
Več: http://www.polhovgradec.si                                 Vabljeni!

Dogodki in novosti v  aprilu

Naj vas tudi tokrat povabimo, da spremljate naše 
dogodke, obiščete grajsko knjižnico ali pa razveselite in 

presenetite svojo ljubezen. Morda je prav Polhov Gradec kraj, 
kjer lahko skleneta in potrdita svojo ljubezen – naj bo DA. 

  
Vabljeni v grajsko knjižnico 
Knjižnica je v pomlad vstopila v osveženi podobi. Vabimo vas, da 
si na knjižnih policah naše knjižnice izberete nekaj zase. Vašega 
obiska bomo veseli vsak četrtek od  17. do 19. ure in ob sobotah 
od 10. do 12. ure. Literatura: Zbornik Domači kraji; zbornik 
občine Dobrova - Polhov Gradec in okoliških krajev, letnik 3, št. 
3, 2017, Boštjan Gorenc – Pižama: SLOLvenski klasiki 1; Vinko 
Möderndorfer: Kot v filmu; Louis Sachar: Zeleno jezero. Filmi 
in risanke: Sinova soba, Bandita, Življenje žuželk, Maček 
Muri, 1. del: Rojstni dan. 
  
Salamijada 
Lovska družina Polhov Gradec vas v soboto, 1. aprila, ob 11. uri, 
vabi na Salamijado. Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah, 
in sicer: navadna salama in divjačinska salama. Najboljši trije tek-
movalci bodo nagrajeni. Obiskovalci boste lahko okusili različne 
salame. Možen bo tudi nakup salam in drugih dobrot iz Blagajeve 
dežele. Vljudno vabljeni! 
  
Literarni večer 
Društvo upokojencev Polhov Gradec vas v petek, 21. aprila, ob 
18. uri, vabi na literarni večer. Gost bo pisatelj Ivan Sivec. Bodite 
z nami. 
  
Kres na prvi maj 
Zadnji večer v aprilu, 30. 4. ob 20. uri, vabljeni na kresovanje pod 
skakalnico v Polhov Gradec. 
  
Še vedno pa velja vabilo ... 
Ogled dvorske cerkve 
Topli pomladni žarki nas vabijo v naravo, če pa na pot pride deže-
ven dan in še niste spoznali gotskega bisera v Dvoru, je naše pova-
bilo ponovno na mestu. Marjan Malovrh, lokalni turistični vodič, 
vas bo tudi v nedeljo, 2. aprila, od 16. do 18. ure vodil skozi 
preteklost in zanimivosti dvorske cerkve. Vodenje je brezplačno. 
Vabljeni! 
  
Krajevni muzej
V Krajevnem muzeju Polhograjske graščine bodo 22. aprila 
potekale konservatorske delavnice. Več informacij o delavni-
cah si lahko preberete tudi na spletni strani Turističnega društva 
Polhov Gradec, www.td-polhovgradec.si. Vljudno vabljeni! 
  
Poroka v romantični Polhograjski graščini, le korak iz Ljubljane Se 
želite poročiti v grajskem parku, ki ga obdajajo okoliški hribi, v ze-
lenem okolju, stran od mestnega vrveža in gneče? Vabimo vaju, da 
svojo ljubezen potrdita v objemu Polhograjske graščine. Možen je 
dogovor za cerkveni obred v v župnijski cerkvi Marijinega rojstva 
ali znameniti gotski cerkvi sv. Petra v Dvoru. Termini porok se 
usklajujejo glede na prvo prijavo para za posamezno soboto. Pokli-
čita nas, veseli bomo vajinega obiska.  
  
Čaj z grofom Blagajem
Vabimo posameznike in mlade pare, ki bi želeli za nekaj časa 
postati grof Blagaj ali grofica Antonija ter v njunem imenu 
voditi program Grajske čajanke za goste. Prijava naj vsebuje kratek 
življenjepis. Zaželjeno je znanje tujih jezikov. Vaše prijave spreje-
mamo na e-naslov: info@grad-polhovgradec.si ali info@dobrova-
-polhovgradec.si. 
  
Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na voljo: 

Polhograjska graščina, 031 776 259, 
info@grad-polhovgradec.si 
www.grad-polhovgradec.si 
Spremljajte nas tudi na FB- strani Polhograjska graščina. 

Pripravile: 
Ana Oblak, Nina Slana, Julija Buh 

Lokalni ponudniki, predstav-
niki društev, občine in Javnega 
zavoda Polhograjska graščina 
so poleg turističnih programov 
in priložnosti, ki jih nudi zelena 
in raznolika Polhograjska doli-
na, mimoidočim postregli še z 
nekaterimi lokalnimi izdelki in 
pridelki. S predstavitvenim fil-
mom in slikovno bogatimi pro-
mocijskimi materiali so obisko-
valce skušali pritegniti in jim 
približati podeželsko občino, ki 
je le streljaj oddaljena od mesta 
Ljubljana. Izkušnja razstavljav-
cev je bila prijetna in koristna, 
tudi zato, ker je bila to odlična 
priložnost ne le za promocijo 
na enem najbolj obleganih tu-
rističnih sejmov, pač pa tudi 
mesto za mreženje, izmenjavo 
dobrih praks in morda celo 
iskanje skupnih produktov in 
poti z različnimi ponudniki.

Na osrednji turistični sejem-

ski prireditvi v Sloveniji Natour 
Alpe-Adria, ki je tudi letos nada-
ljevala s trendom, usmerjenim v 

promocijo zelenega, aktivnega 
turizma, se je na začetku febru-
arja predstavilo več kot 330 turi-
stičnih ponudnikov iz Slovenije 
in različnih evropskih držav ter 
tudi z nekaterih bolj eksotičnih 
celin. Vzporedno z njim sta se 
odvijala še sejem okusov, tako 
imenovani mednarodni sejem 
gastronomije in gostinsko-ho-

telske opreme, ter mednarodni 
sejem sladoleda. Po ocenah or-
ganizatorja se je v štirih dnevih 
skozi razstavne hale sprehodilo 
okrog 15.000 obiskovalcev, kar 
je po njegovem mnenju izredno 
zadovoljivo. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Ljubljana – Na 28. sejmu Natour Alpe-Adria, ki se 
je od 1. do 4. februarja odvijal na Gospodarskem 
razstavišču, se je s svojo turistično ponudbo in 
nekaterimi lokalnimi ponudniki predstavila tudi 
Občina Dobrova - Polhov Gradec.

Občina na osrednjem 
turističnem sejmu

Bronasti znak za Polhov Gradec

V naslednjih mesecih, do kon-
ca šolskega leta, bomo izpeljali 
še drugi del projekta Simbioza. 
To je e-Simbioz@, ki izboljšu-
je računalniško znanje starejše 
generacije. Z e-delavnicami 

želimo starejšim ponuditi ra-
čunalniška izobraževanja, ki v 
modernem svetu predstavljajo 
pomemben dejavnik družbe-
nega življenja. Družili se bomo 
na petih delavnicah marca in 

aprila. Prvi sklop delavnic je 
namenjen osnovni rabi inter-
neta in odkrivanju nevarno-
sti spleta ter zaščiti podatkov. 
Drug sklop delavnic pa bomo 
prilagodili vašim željam in po-
trebam. Prvo delavnico smo že 
izpeljali, vse babice in dedke ter 
druge starejše pa vabimo na na-
slednji delavnici, ki bosta pote-
kali 12. in 19. aprila ob 9. uri 
v računalniški učilnici v OŠ 

Polhov Gradec. Na delavnicah 
bodo učenci nudili pomoč sta-
rejšim pri spoznavanju in delu 
z računalniško tehnologijo ter 
programi pod mentorstvom in 
strokovnim vodstvom g. Jure-
ta Kramarja. Vabljeni vsi, ki si 
želite izvedeti kaj novega in se 
družiti na e-način. Veseli bomo 
vašega obiska!  

Koordinatorica projekta 
Simbioza šole Nina Bagar

Povabilo na e-druženje
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DALMATINSKA FEŠTA z Grupo Point  
22. aprila 2017 v Butajnovi ob 20. uri!

Vabljeni!

 

Gost 13. delavnice, kuharski 
mojster Robert Merzel, vodja 
kuhinje in svetovalec za kuli-
nariko na Brdu pri Kranju, je 
pripravil odlične recepte, po-
leg tega pa je vseskozi delil še 
praktične nasvete za pripravo 
jedi. Predstavil je, kako zdravo 
in hitro pripraviti preproste jedi, 
ki z neverjetnimi okusi očarajo, 
kar je bilo opaziti tudi tokrat. 
Ta čas pa so otroci, oblečeni v 
čarovnice, princeske, klovne, 
vražičke, najrazličnejše živali in 
druge pravljične ter domišljijske 
junake, nadvse uživali. V čarov-
niški šoli so se učili največjih in 
najskrivnostnejših čarovniških 
trikov, pripravljali in ustvarjali 
čarovniške paličice, kuhali vre-
me, spoznali čarovniško abece-

do, skakali čez ogenj in se učili 
najrazličnejših čarovniških ple-
sov. Ob koncu so skupaj začeli 
odganjati zimo, za sodelovanje 
pa si je prav vsak zaslužil odli-
čen in okusen pustni krof.

Na 12. delavnici, ki je poteka-
la 16. februarja v prostoru OŠ 
Dobrova, pa so udeleženci pod 
mentorstvom Anice Tomšič iz-
delovali rdeče nageljne iz krep 
papirja. Mojstrica tovrstne obr-
ti je bila pripravljena z njimi de-
liti svoje dolgoletne izkušnje in 
nasvete, ki bodo udeležencem 
prišli prav tudi, ko bodo k delu 
pristopili sami in želeli nadgra-
jevati pridobljeno znanje ter si s 
trajnim cvetjem polepšati dom 
oziroma ga pokloniti komu v 
dar. 

Pod naslovom Ekološka pre-
hrana je potekala 11. delavnica 
Zdravje na vsakem koraku, ki je 
bila izvedena 9. februarja v avli 
OŠ Polhov Gradec. Mag. Ve-
sna Alič je pripravila zanimivo 
izobraževanje za potrošnike 
ter jih seznanila z razlikami, ki 
jih prinašajo pridevniki, kot so 
“ekološko, integrirano in kon-
vencionalno”. Opomnila je, da 
so vsi ti pod določeno vrsto 
kontrole, medtem ko “domače” 
temelji zgolj na ravni zaupanja 
potrošnika prodajalcu oziroma 
pridelovalcu. Dotaknila se je 
ekološke pridelave in predelave, 
naštela je tehnike in tehnolo-
gije ekološkega kmetovanja ter 
poudarila njegov celostni po-
men: “Življenje z naravo in ne 
le preživetje.” Povedala je, da je 
v občini Dobrova - Polhov Gra-
dec registriranih 12 ekoloških 
kmetij, navzoče potrošnike pa 
spodbudila, naj kupujejo  lo-
kalne pridelke in izdelke, saj je 
kakovost teh veliko boljša.

Župan Franc Setnikar je ob 
zaključku delavnic čestital vsem 
udeležencem in dejal, da so de-
lavnice namenjene preventivi in 
občanom koristijo bolj kot po-
trošnja časa za računalnikom 
ali televizijo, zato bodo z njimi 
nadaljevali tudi naslednjo jesen. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Na pustno soboto, 25. februarja, je v 
dopoldanskem času v prostorih Osnovne šole 
Polhov Gradec potekala zaključna delavnica 
Zdravje na vsakem koraku. Na njej so odrasli 
spremljali in okušali kulinarične mojstrovine 
Roberta Merzela, otroci pa so v pustnih kostumih 
skupaj s čarovnico Uršulo preganjali zimo in 
uganjali pustne norčije. Ob zaključku se je zbranim 
pridružil še župan Franc Setnikar in sedemnajstim 
najbolj zvestim obiskovalcem delavnic izročil 
simbolična darila ter pohvalil njihova prizadevanja, 
ki bodo prav gotovo pripomogla k zdravemu 
vsakdanu.

Porodila se jim je namreč 
ideja, da bi v prazničnih dneh 
svojim obiskovalcem ponudili 
vsaj malo zimske idile. Vendar 
pa je moral Malovrh, ki je tudi 
glavni jasličar v polhograjski 
župniji, sodelovanje zamakniti. 
V Ljubljano so tako prvi sneg 
prinesli sv. trije kralji. V noči 

s 5. na 6. januar je Malovrh 
skupaj s sinovi  prvič zasne-
žil Deželo savn v Atlantisu in 
obiskovalcem ustvaril pogled 
na zimsko idilo. “Zjutraj je bil 
pogled res fantastičen,” je za-
dovoljno povedal. Zaradi moč-
nega vetra so nato zasneževa-
nje za nekaj dni prekinili, nato 

pa delo nadaljevali. “Letošnji 
januar je bil izredno mrzel. 
Zasneževali smo v res ekstre-
mnem mrazu, saj je termo-
meter pokazal tudi kar  –16,6 
°C in ker se je na snežnem 
topu hitro nabiral led, je bila 
potrebna stalna prisotnost za 
čiščenje šob in ostalih vital-
nih delov,” je pojasnil. Toda 
izkušnja in doživetje sta bila 
na strani Malovrhovih in 

tudi naročnikov ter obiskoval-
cev Vodnega mesta pozitivna, 
zato se obeta sodelovanje tudi 
prihodnjo zimo.

Nadja Prosen Verbič 
Foto: arhiv Malovrhovih

Za stanovanjsko hišo družine Malovrh iz 
Polhovega Gradca je sneg ravno dobro skopnel, 
a ne zaradi senčne lege, pač pa, ker ga je večji del 
letošnje zime proizvajal doma narejen snežni top. 
Ker njegov izumitelj Marjan Malovrh novice preko 
bloga (http://snegnaredi.blogspot.si) spretno 
pošilja v svet, so ga našli tudi v Vodnem mestu 
Atlantis in ga povabili k sodelovanju.

Parkirišče je zagotovljeno pred lekarno. 

Lekarna ima v svoji ponudbi zdravila na zelen in bel recept, zdravila, ki se dobijo brez recepta, homeo-
patska 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 bolnika, 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

Polhograjci zasneževali 
Atlantis

Zaključek delavnic

Vabilo

Druga medgeneracijska delavnica Med generacijami pletemo vezi 

NAM SE KVAČKA 
SOBOTO, 8. APRILA, OB 10. URI pri Pograjskem domu. 

Tokrat se povezujemo s Slovensko filantropijo, ki je pobudnik akcije Dan za spremembe – dan za sodelovanje. 
Babice, dedki, otroci, mamice, očetje – dobimo se v Pograjskem domu.

S seboj prinesite kvačke! 
Bodi sprememba, ki jo želiš v svetu. 
Vabi društvo za kakovost življenja Lep je dan
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 Vse, kar ga trenutno drži po-
konci, je sposobnost govora in 
razmišljanja, ki sta hvala Bogu 
ostala neprizadeta. Oh, kakšna 
volja do življenja. Pridem na 
obisk in mi z nasmehom pove, 
da je naredil 28 vdihov samo-
stojno, brez aparatur. Izvem, da 
je začel čutiti nekatere dele tele-
sa. Premikati jih ne more. Dogo-

dek je družino, starša in sestri, 
pretresel in prizadel. Vsak dan 
upati na najbolje, biti notranje 
boje in hkrati ostati močan je 
vse prej kot lahko. Vsak posa-
mezni član družine mora biti 
trden, drugače se bodo porušili 
kot domine. Družina je podala 
vlogo za rehabilitacijo v tujini in 
trenutno še ne ve, kdaj bo. Ne 

glede na vse, je nujno potreb-
na takojšna rehabilitacija na 
domu. Misel na samoplačniško 
rehabilitacijo – fizioterapije, 
adaptacijo hiše in vse, kar bo še 
sproti prišlo, je ne glede na vse 
hud psihičen pritisk in hkrati fi-
nančna stiska. Novica, da pride 
aprila Primož domov, je prinesla 
veselje, a hkrati neizmeren strah. 
Kam postaviti posteljo za nego? 
Kako bo mama zmogla biti na 
voljo 24 ur na dan, vsak dan? 
Zakaj … kako … kdo … koliko … 
Sama vprašanja. Ni odgovorov.

Skozi oči Primoža 
Ležim in čakam. Čakam, da 

bo čas obiskov. Pripada mi le 1 
ura družbe. Mami ima razpo-
red obiskov pri meni. In čakam 

… Slišim, da je čakalna vrsta. Ko-
liko ljudi. Koliko podpore. Vliva 
mi voljo. Nisem sam. So trenut-
ki, ko bijem notranji boj in bi kar 
zaspal, da ne bi razmišljal o vseh 
negativnih stvareh. Ironija, tudi 
zaspati ne morem. Nisem utru-
jen. Utrujene so le oči, ki begajo 
sem in tja. Opazujejo medicin-
sko osebje. Vesel sem, da lahko 
govorim, da imam smisel za 
humor. S tem tudi drugim po-
kažem, da se nisem predal. Ni 
lahko. Ležati, delati nič in že 
mesece čakati odgovor na vpra-
šanje: bo kdaj bolje? Bom celo 
življenje ujet? Ujet v negibnem 
telesu. O, glava pa kljub vsemu 
dela. Pa še kako. Imam ideje. Že-
lje. Ambicije. Življenje je dobilo 
smisel. Našel sem pot. Želim si 
stopiti nanjo z vso težo. In začu-
titi tla pod nogami. To lahko do-
sežem. Upanje ostaja. Sem tako 
daleč, da sem začutil telo. Vem, 
da mi bo rehabilitacija pomaga-
la. Spet se vse ustavi pri denarju. 
Koliko bo stalo družino? Kako 
bomo zmogli? Denar bo pošel, 
jaz pa si želim napredka. Želim 
si napredka, a po drugi strani 
nočem biti v napoto. Tako se 
počutim. Brez nezgode ne bi 
bilo bremen. Ne smem gleda-
ti na to s takšnim negativnim 
pridihom. Jaz živim, družina se 
je povezala in skupaj so stopili 
tudi krajani, občani. Slišim, da 
mi pripravljajo dobrodelno pri-
reditev. Neizmerno sem vesel 
za takšen korak. Korak, ki je na-

menjen samo meni. Korak, za 
katerega upam, da vam ga bom 
lahko vrnil. Z nogami trdno na 
tleh. 

Prepletanje veselja, hvaležno-
sti, stiske in bolečine je tako 
združilo dobre ljudi, ki bodo 
pomagali Primožu. Na dobro-
delni prireditvi bomo zbirali 
prostovoljne prispevke. Zbrani 
prispevki bodo družino razbre-
menili finančne stiske.

Spuščanje 
gregorčkov v Božno

Gregórjevo je praznik, po-
vezan z zaljubljenci, saj se po 
ljudskem izročilu 12. mar-
ca ženijo ptički. In če osve-
tlimo še zgodovino: svetnik 
Gregor Veliki je bil rojen okoli 
l. 540 v Rimu in je veljal za 

idealnega papeža ter cerkve-
nega učitelja. A ko so leta 1582 
spremenili koledarski sistem iz 
julijanskega v gregorjevega, se 

je gregorjevo premaknilo nazaj, 
zato ga sedaj praznujemo 12. 
marca in ne na prvi koledar-
ski spomladanski dan. Sveti 
Gregor je zavetnik rudnikov, 
zidarjev, izdelovalcev gum-
bov in pozamentov (našitkov), 
učenjakov, učiteljev, študentov; 
priporočale so se mu žene za 
rodovitnost, pomagal je zoper 
kugo, predvsem pa je patron 
glasbenikov, pevcev, pevskih 
zborov ter zborovskega in ko-

Sončen dan, 11. marec, je popoldan doživel 
pravo zaljubljeno žvrgolenje … morda ne 
ptic sinic, res pa se je slišal smeh in vrišč 
otrok. Kar okoli 100 udeležencev vseh starosti, 
tudi štirinožnih, je pospremilo najmlajše 
člane družin k splavitvi čolničkov in splavov 
po reki Božni v čast slovenskega praznika 

Jerajeva je spregovorila o ak-
tualnem, ne ravno rožnatem 
dogajanju v državi. Eden od ka-
zalcev tega je po njenem mne-
nju tudi vedno večje odseljeva-
nje mladih v tujino, kjer iščejo 
boljše priložnosti. Spregovorila 
je še o »starih strukturah«, ki 
se preko sorodstvenih povezav 
zajedajo v večino pomembnej-
ših položajev v državi, pa tudi 

o pomanjkanju vizije vlade. 
Med drugim je še dejala, da se v 
stranki počasi že pripravljajo na 
volitve, v primeru zmage pa bo 
stranka povabila k sodelovanju 
tako posameznike kot stranke, 
ki si želijo potegniti Slovenijo 
naprej. 

 Če je Jerajeva govorila o splo-
šnem stanju v državi, se je Logar 
osredotočil na odgovornost za 

položaj slovenskega bančnega 
sistema. Kot predsednik držav-
nozborske komisije, ki raziskuje 
to temo, je pojasnil, da na dan 
prihajajo skrb vzbujajoči podat-
ki, ki kažejo, kako so nekateri 
poznali bančni sistem do obisti 
in ga izkoriščali za lastne inte-
rese. Obžaluje, da Slovenija ni 
šla po poti Islandije, ki se je po 
podobni bančni polomiji takoj 
lotila preiskave odgovornosti ter 
v razmeroma kratkem obdobju 
prišla do rezultatov, ki so se ka-
zali v obliki sodnih postopkov 
zoper odgovorne. Po njegovem 
bo potrebno tudi pri nas od-
govorne postaviti pred sodišča, 
sicer se bo slaba bančna praksa 
nadaljevala tudi v prihodnje. V 

sklepnem delu pogovora, kjer je 
lahko s svojimi vprašanji in pre-
dlogi sodelovalo tudi občinstvo, 

so javnosti predstavili še na 
novoustanovljeni ženski odbor 
SDS za občini Dobrova - Pol-

hov Gradec in Horjul, katerega 
predsednica je Katja Doles.

 Gašper Tominc, foto: GT

Polhov Gradec, 2. marec – V dvorani kulturnega 
doma v Polhovem Gradcu je potekal tako 
imenovani Poslanski večer s poslancem SDS 
Anžetom Logarjem in gostjo Alenko Jeraj. Hkrati 
so pred začetkom pogovornega večera ustanovili 
tudi Ženski odbor SDS občin Dobrova - Polhov 
Gradec in Horjul. 

Mlad, 17-letni Primož se je v prometni nesreči 
hudo poškodoval. Od septembra 2016 leži v UKC 
Ljubljana in negibno čaka, da mu kdo pove, kaj 
se bo zgodilo … Bo še kdaj lahko obrnil glavo, se 
usedel, samostojno jedel, hodil? Bo vse življenje 
hrom od vratu navzdol?

Vabilo

DOBRODELNA 
PRIREDITEV bo 22. aprila 2017 
ob 19.00 v športni dvorani OŠ Polhov Gradec. 

Pričakujemo 20 nastopajočih: 
ansambli, posamezniki, godba, pevski zbori … 

Znani in manj znani, pa zato nič manj dobrega srca.
Njihov nastop bo brezplačen. 

Za vas. Za Primoža. 

Postanite del zgodbe. Dobrodošli.

Dobri ljudje, ki se ne bodo udeležili dogodka in bi radi prispevali, lahko to 
storijo z nakazilom na: TRR, odprt pri NLB: 

SI56 0214 0008 9842 562 Sklic: SI 00 285581  
Namen nakazila: družina Trobec 

  Hvala za Vaše dobro srce.

Zahvala
 
V Krajevni skupnosti Črni Vrh je marca potekala akcija za pomoč Primožu, ki 
je v prometni nesreči utrpel hude telesne poškodbe. Odziv je bil zelo velik in 
je presegel meje krajevne skupnosti. Z darovanimi prispevki smo vsaj malo 
olajšali finančno stisko Primoževe družine. Pokazali smo jim, da v nesreči 
niso sami in jim dali spodbudo za naprej. Solidarnost in želja pomagati sta 
vrlini, ki navdihujeta in dajeta veselje.

Iskrena hvala vsem za darovana sredstva. 
  Svet Krajevne skupnosti Črni Vrh

>>

Za Primoža gre

Logar in Jerajeva o aktualnih temah, ustanovili tudi ženski odbor
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Razkazal nam jo je eden iz-
med poklicnih gasilcev Dami-
jan Plestenjak, ki je obenem 

tudi član PGD Polhov Gradec. 
Ogledali smo si garažo, vozila in 
kamione, ki so parkirani zunaj, 

in še nekaj kamionov v drugih 
garažah. Pokazal nam je tudi 
prostor, v katerem sprejemajo 
intervencijske klice.  Na koncu 
pa smo si ogledali še dva staro-
dobnika, ki sta največji ponos 
gasilcev brigade. Brigada je ču-

dovita, vsi zaposleni opravljajo 
častno delo in s tem mnogim 
pomagajo. Otroci so bili nav-
dušeni, prav tako tudi vsi ostali 
in nedeljsko dopoldne je minilo, 
kot bi mignil.

Otroci in tudi mnogi poho-
dniki, ki so šli po Mačkovem 
grabnu, so prav z veseljem opa-
zovali, kako je bil ledeni slap iz 
tedna v teden bolj mogočen in 
tudi zanimive oblike.

  Letos ni bilo nič drugače. V 
petek pred počitnicami, 24. 
februarja, so se pred vrati Kul-

turnega doma Šentjošt zbrale 
maškare. Princeske, vitezi, smu-
čarski skakalci, čarovnice, mo-

čeradi in še mnogi drugi so sku-
paj z ekipo bronastih slovenskih 
rokometašev (v katere smo bili 

preoblečeni animatorji) začeli s 
kratkim ogrevanjem. Najprej so 
bile na vrsti naše glasilke, sledile 
pa so še roke in noge. Po nekaj 
odpetih bansih smo se posedli 
in počakali na nadaljnja navo-
dila. Čakalo nas je napeto tek-
movanje, v katerem so morale 
skupine sestaviti kratko koreo-
grafijo na pustno pesem in po-
jesti celo čokolado le z vilicami 
in noži (pa tudi igralno kocko). 
Sliši se zapleteno, a kljub temu 
so se vse maškare prebile skozi 
naloge in osvojile glavno nagra-
do, krofe. Sledilo je še kratko  
pustno rajanje, nato pa je veči-
no maškar domov pregnal sneg 
(namesto one njega). 

  
Mirjam Tominc, 

Študentsko društvo Silaq 

V nedeljo, 5. marca, je gasilska mladina PGD 
Hruševo s spremstvom obiskala gasilsko brigado 
Ljubljana. 

Predstavili bomo našo novo pridobitev, na 
katero smo vsi zelo ponosni. 

Januarski mraz smo letos izkoristili za to, 
da smo napeljali cev iz potočka, kjer izvira 

voda, in pustili, da je voda tekla dan in noč 
po previsni skali in vejah. 

Vsako leto študentsko društvo Silaq pripravi 
pustovanje za otroke in odrasle.

Vabilo   
  

na celovečerni koncert  Folklorne skupine Grof 
Blagaj z gosti (Pevska skupina Cintare) 

Od nitke do noše 
V soboto, 8. aprila 2017, ob 19. uri  
v Kulturnem domu Jakoba Trobca Polhov Gradec 

 
Vabljeni!

ralnega petja. Proslavil se je namreč s tem, 
da je uredil cerkveno petje (gregorijanski 
koral). 

Upodabljajo ga v papeških oblačilih s 
škofovsko palico, knjigo, lahko ima pisal-
no pero ali goloba.

Društvo za kakovost življenja Lep je 
dan je spuščanje gregorčkov v Božno pri-
pravilo že drugo leto. 

Organizatorke so mlade mamice, ki 
širijo svoje družinske vrednote preko 
društva navzven in hkrati ohranjajo slo-
vensko tradicijo. 

Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujejo 
vrtcu in šoli Polhov Gradec, gostilni Po-
grajski dom, zavodu Polhograjska Grašči-
na in PGD Polhov Gradec. Društvo je bilo 
ustanovljeno novembra 2015 in bomo o 
njem še veliko slišali, saj organizira tudi 
medgeneracijske in lego delavnice, skupi-
ne za mamice, prav tako pa tudi vsako-
letni septembrski dobrodelni pohod na 
stari grad za šolski sklad. 

Društvu lahko pišete na elektronski 
naslov drustvolepjedan@gmail.com ali 
ga poiščete na spletu (srce-me-povezuje.
si/lepjedan). 

  Sebastjan Vehar

>>

In to je: polhograjska noša. 
Projekt rekonstrukcije obla-
čenja Polhograjčanov je bil iz-
peljan na podlagi upodobitve 
avstrijskega slikarja Golden-
steina, ki je leta 1838 naslikal 
moškega in žensko iz okolice 
Polhovega Gradca; slika pa 
je bila skupaj z opisom leta 
1844 objavljena v ljubljanskem 
nemškem časopisu Carniola. 
Par predstavlja enega od pra-
žnjih načinov oblačenja kmeč-
kega prebivalstva ob hladnej-
ših dneh v okolici Polhovega 
Gradca, Dobrove in Vrhni-

ke. Obuvala je izdelal Primož 
Štajnar iz Škofljice, polhov-
ko je sešil Branko Grebec iz 
Žlebiča pri Ribnici, vsa druga 
oblačila pa Andreja Stržinar z 
Ovsiš pri Podnartu. Peča (žen-
ska ruta) je Slavcova (Franc 
Osredkar,  Polhov Gradec 58) 
iz prve polovice 19. stoletja in 
je svojevrsten primer poveza-
ve noše s preteklostjo. Vabimo 
vas, da z nami preživite večer 
ljudskega izročila na malo 
drugačen način. 

Folklorna skupina Grof 
Blagaj, www.fs-grofblagaj.si 

Pustovanje s Silaqom

Ledeni slap

Pridite na 
celovečerni koncert!

Obisk gasilske brigade
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Začeli smo v tekmovalnem duhu, z 
zabavnimi igrami. Vse otroke in nji-
hove animatorke smo razdelili v več 
skupin, ki so med seboj tekmovale. 
Prva igra je bila, Ugani, kaj se skriva v 
vreči? Nadaljevali so s kotaljenjem žoge 
med stožci, na loparjih za namizni te-
nis so prenašali plastične pokrovčke 
na drugo stran dvorane. Za bogatitev 
besednega zaklada so si izmišljali naj-
različnejše besede na določeno črko. V 
tretjem delu pa so sledile igre na izpa-
danje – okameneli ptiči in gnilo jajce. 
Proti koncu je  naša Martina otroke še 
malo razveselila z glasbo. Ob spremlja-
vi klavirja so peli otroške pesmice in 
zraven tudi zaplesali. Sledila ja nagra-
da. Ker so se vse skupine zelo potrudi-

le, so si prav vsi, majhni in veliki, malo 
mlajši in malo starejši, pa tudi pridne 
animatorke ter seveda mamice, ki so 
pomagale pri igrah, zaslužili nagrado. 

Kakšno? Seveda – slastne palačinke 
z nutelo in banano. Zanje je poskrbel 
naš mladi pek Žan, ki sta mu pomagali 
kuhinjski pomočnici Andreja in Ka-

tja. Otroške jezičke pa smo zmočili s 
toplim čajem. Veseli smo, da Črni Vrh 
kot majhen kraj še vedno premore tako 
veliko število otrok, ki se radi udeležijo 

takšnih druženj, saj je v dvorani mrgo-
lelo kot živo mravljišče. 

Za KD Katja Skopec

Utrinki in pogledi na domače narav-
ne lepote, ki jih je v pesnitvi zapisal Mi-
lan Košir, tokrat pa svojevrstno prebral 
Marko Jankovec, so uvodoma spomnili 
na eno večjih bogastev tu živečih; na 
izredno bogastvo jezika – slovenščine, 
je opomnila urednica zbornika Do-
mači kraji Ljudmila Bokal. V predsta-
vitvi tretje številke tega zbornika, ki je 
nastal v okviru Turističnega društva 
Polhov Gradec in pod botrstvom iz-
dajatelja in založnika Občine Dobro-
va - Polhov Gradec, je nekaj več besed 
namenila duhu slovenskega jezika in 
ga med drugim povzela po akademiku 
Alojziju Rebuli, ki ga je opredelil z iz-
razom duh resnice, saj je to jezik, ki ne 
prihaja iz salonov, niti ne iz grofovskih 
stanovanj, pač pa iz kmečkih ust, iz ze-

mlje in je ohranil neko svojo temeljno 
pristnost. Da ga je moč občutiti tudi 
v člankih zbornika, čigar izhodišče je 
tokrat narava, naši gozdovi, je dejala in 
preletela teme ter navedla vse avtorje 
prispevkov: dr. Mitja Zupančič piše o 
naših gozdovih, dr. Nada Praprotnik 
ob 180-letnici odkritja Blagajevega 
volčina besede namenja tej rastlini, Pri-
mož Bizjan obravnava ptiče, Vid Klan-
čar strokovno opisuje župnijsko cerkev 
sv. Janeza Evangelista v Šentjoštu, Kse-
nija Pišljar svoj zapis namenja zgodovi-
ni šolstva na Dobrovi, Barbara Ivančič 
Kutin objavlja intervju s polhograjsko 
učiteljico Nadjo Lili Založnik, dnev-
nik vojnega ujetnika Franca Pečenika 
pa dopolni še zgodba Jožeta Marolta o 
konjih. Zbornik zajema še spomin na 

Jožico Kavčič in sestavek ob odprtju 
razstave fotografij Cirila Velkovrha na 
Dobrovi, pojasnilo o nastanku dobro-
vskega vrha izpod peresa Janeza Doli-
narja, Milan Košir tokrat piše o pred-
metih iz svoje bogate etnološke zbirke, 
Gašper Tominc pa je prispeval kroni-
kalni popis dogodkov v občini Dobro-
va - Polhov Gradec v  letih 2014 in 2015. 
Domači kraji se razkrivajo tudi v pe-
smih, ki so jih prispevali Primož Bizjan, 
Marjan Malovrh, Božidar Pahor, Alojz 
Tome, Katarina Tominec in Milan Ko-
šir. V uvodnem delu je predstavljena 
monografija o Dobrovi, ki je izšla ob 
300-letnici dobrovske božje poti.

 Nato je roko besedi podala pesem, 
ki jo je kronala slovenska himna. Ven-
ček prvih se je spletal okrog pesnitev 
Otona Župančiča, temu se je pridružil 
venček Kosovelovih in nazadnje še z 
burjo navdahnjenih Alojzija Gradni-
ka. Tehnologija sodobnega časa je bila 
vpletena v različne pristope, ki se jih 
je Dramsko društvo Neptun tokrat 
uporabilo, da le bi občinstvu na ne-

koliko inovativnejši način približalo 
dela naštetih avtorjev. Preko filmov 
in fotografij, ki so jim podlago dajali 
sporočilni zvočni posnetki, so zbrani 
spoznali tudi rojstne hiše, vasi in bi-
stvene utrinke življenj dotičnih sloven-
skih pesnikov. Dinamiko vsebine na 
platnu pa je vsake toliko razburkala v 
živo odpeta ali odigrana točka igralcev, 
otrok in izurjenih članov dramskega 
društva. Letošnja kulturna prireditev 

je bila po mnenju mnogih nekaj dru-
gačnega. Upam si pomisliti celo, da bi 
se znala kosati celo z letošnjo državno 
prireditvijo ob slovenskem kulturnem 
prazniku. A zadržim komentar zase in 
si le še želim tovrstnih prireditev čim 
več, tudi na lokalnem odru.

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv 

Polhov Gradec, 7. februar – Dramska skupina Neptun je 
na predvečer slovenskega kulturnega praznika pripravila 
prireditev, na kateri so se spomnili Župančiča, Gradnika, 
Kosovela in Prešerna ter njihovih pesnitev in življenjskih 
drobtinic. Uvod pa je bil namenjen Domačim krajem, tretji 
številki zbornika občine Dobrova - Polhov Gradec.

Otroci so komaj pričakali 
zaslužene zimske počitnice, 
vendar so prav hitro 
zakorakali nazaj v šolske 
klopi. Kar prvi dan počitnic, 
v ponedeljek, 27. februarja, 
smo člani KD Črni Vrh 
poskrbeli, da so se počitnice 
začele aktivno.  Zanje smo 
pripravili prijetno počitniško 
druženje.

Ob prazniku o pesnikih

Počitniško druženje
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Zelo sproščeno in mestoma 
tudi smeha polno vzdušje obč-
nega zbora TD Polhov Gradec, 
ki je bil najbolj množično obi-
skan doslej, sta dodatno raz-
svetlila pesem in optimizem 
dvanajstih članic pevskega 
zbora Svetlice. Njihovi začetki 
iz l. 2014 so doživeli do danes 
veliko pevskih ponovitev in 
predstav širom Slovenije in z 
leti postajajo kot vino, vse bolj-
še! Ne ustrašijo se niti petja na 
porokah. Kulturni program je 
z več instrumenti in manj petja 
dopolnil tudi štiričlanski Šundr 
band pod taktirko Vilija. V izčr-

pnem finančnem poročilu smo 
izvedeli, je bila največja naložba 
lani odkup zimskega vrta od 
prejšnje najemnice Irene Mre-
žar, za finalna dela, izolacijo, 
zasteklitev in urejeno ogrevanje 
so ji plačali 7.500 evrov, tako da 
je s tem povračilom društva in 
tudi sedanjega najemnika, ki je 
odkupil gostinski inventar, za-
dovoljno zaključila svojo dolgo-
letno gostinsko dejavnost. 

  
Zahvale in nagrade 

Prva zahvala je šla ponovno 
Milki Bokal za pripravo gradiva 
za zbornik občine, Aleš Vogrin-

čič je prejel priznanje za celole-
tni trud v krajevnem muzeju, 
ki ga ima društvo v najemu za 
simboličen evro na mesec, Nina 
Zibelnik za organizacijo vsako-
letne bučijade in ostalih prire-
ditev, Alja Vintar in Anamarija 
Čuden za pripravo pustovanja, 
Matic Zibelnik pa je letošnji 
naj naj član društva in je prejel 
uokvirjeno grafiko z motivom 
polhka (avtor Matjaž Dekleva) 

tudi v zahvalo za organizaci-
jo nogometne prireditve Vigi 
vigi cup. Za piko na i pa se je z 
dobrodelno gesto oglasila Sara 
Polančec in najavila dobrodelni 
koncert  22. aprila zvečer v OŠ 
Polhov Gradec z 20 nastopajo-
čimi, na katerem bodo zbirali 
prispevke za Primoža, ki je imel 
lani hudo prometno nesrečo in 
je prikovan na posteljo, hrom in 
priklopljen na aparate, a vseeno 

zgovoren in optimističen. Va-
bljeni torej 22. aprila zvečer v 
OŠ Polhov Gradec. 

Ideje za naprej 
Občina Dobrova - Polhov 

Gradec dobro sodeluje z dru-
štvom. Lanski posek slabega 
drevja, ki je za seboj pustil pol-
no štorov, bo letos do poletja 
saniran. Ponudbe izvajalcev, ki 
bodo štore odstranili in zasadi-

li novo drevje, so že prispele. Še 
vedno je živa ideja o izgradnji 
igrišča za mini golf, za kar se je 
že pred leti kandidiralo za sred-
stva Mercatorjeve trgovine, a so 
na koncu zmagali otroci vrtca. 
Novejša pa je ideja o izgradnji 
igrišča za odbojko na mivki, ki 
bi se ga lahko kakor igrišče za 
mini golf oddajalo turistom in 
domačim.

Sebastjan Vehar 

 Jurčki so letošnji pustni vi-
kend preživeli pri izseljenih 
Slovencih v Frankfurtu. Na 
pot so se odpravili v petek po-
poldne. Seveda so si priskrbeli 
šoferja in izposodili kombi. 
K sreči jim sneženje na poti 
v Nemčijo ni veliko nagajalo, 
tako da so do večera (v dobrih 
9 urah) že prispeli na cilj. Po 
dobro prespani noči in obil-
nem zajtrku so si privoščili 
ogled mesta. Tokrat so bili že 
tretjič v Frankfurtu, a prvič v 
sončnem vremenu. Tako so 
prvič doživeli čudovit razgled 
z 200-metrske stolpnice Main 

Tower, od koder se je videlo vse 
zanimivejše atrakcije mesta, 
saj ni bilo časa za obisk vseh. 
Med sprehodom po mestu 
so si ogledali tudi stolnico sv. 
Bartolomeja, ki je med bom-
bardiranjem med 2. svetovno 
vojno ostala edina neporuše-
na stavba v okolici. Poskusili 
so tudi tradicionalni »hmeljev 
napitek«, saj je Frankfurt znan 
po velikem številu malih pivo-
varn. Zvečer je sledil glavni do-
godek – igranje na pustni za-
bavi za rojake v dvorani pri sv. 
Bonifaciju v Sachsenhausnu, 
Frankfurt. Tokrat so nastopi-

li kot Jurčki z divjega zahoda 
(kavboji in kavbojka) in igrali 
ter uživali pozno v noč. Seveda 
ni manjkalo smeha ob pogledu 
na domiselne pustne šeme. 
Najboljše maske so bile tudi 
nagrajene, od 4. do 1. mesta so 
se zvrstili Robin Hood, Pika 
Nogavička, banani in indijan-
sko pleme. Ob dobri kulinariki 
(seveda niso manjkale kranj-
ske klobase, pečenka, krofi in 
slovensko vino) in čudoviti 
družbi jim je čas hitro minil. V 
jutranjih nedeljskih urah so se 
polni lepih vtisov in spominov 
odpravili nazaj v Slovenijo. Ob 
tej priložnosti se člani ansam-
bla Jurčki zahvaljujejo podjetju 
Prigo, pri katerem so si izposo-
dili kombi za varno in nadvse 
udobno potovanje. 

(BJ)

Ansambel Jurčki so 25. februarja že tretjič igrali 
za Slovence, ki živijo v Frankfurtu ob Majni in 
njeni okolici. V vikend paketu so združili prijetno s 
koristnim in poleg igranja izkoristili tudi priložnost 
za druženje z rojaki in ogled mesta.

Turistično društvo Črni Vrh je po daljšem premoru 
letos spet začelo aktivno delovati. Za nami je prva 
prireditev. V nedeljo, 12. marca, smo pripravili 
dogodek z naslovom Zimski večeri nekoč.

Petkov večer 10. marca sta gostilno Pograjski 
dom napolnila kar dva občna zbora društev 
– poleg turističnega še društvo Vetrnik iz 
Babne Gore. In celo župan je v sproščenem 
vzdušju priznal, da se je odpravil le na enega, 
a nepričakovano s svojo tehtno besedo 
počastil kar oba! 

S prireditvijo smo želeli obu-
diti vsaj malce vzdušja iz časov, 
ko še ni bilo elektrike in televi-
zije. Kaj vse so takrat počeli naši 
dedki in babice! Na oder smo 
povabili šest domačinov, ki so 
nam prikazali nekaj utrinkov 
iz preteklih časov in takratnega 
vaškega življenja. Z njimi so se 
pogovarjale in jim zastavljale 
vprašanja članice društva. Naj-
prej smo spoznali Anico Maček 
in Anico Bradeško. Pokazali 
sta, kako so včasih česali volno 
na t. i. gredešah in jo predli na 
kolovratih. Opisali sta dele ko-
lovrata in povedali, čemu kaj 
služi, Simona pa jima je vmes 
zastavljala vprašanja o čiščenju 
in striženju ovc, pridobivanju 
volne, izdelkih in takratni pro-
daji, na katere sta z veseljem 
odgovarjali. Na koncu je Simo-
na dodala še nekaj informacij o 
tem, kaj se je dogajalo z ovčerejo 
po letu 1950. 

Drugi del pogovorov je pre-
vzela Reneja in vprašanja posta-
vljala našima drugima gostoma, 
Valentinu Oblaku in Ferdinan-

du Kopaču. Tine in Nande, kot 
ju poznamo, se ukvarjata s ple-
tenjem košev, košar, peharjev, 
“cambahov” in še bi se kaj našlo. 
Ker pa z leti prsti radi začnejo 
nagajati, je pletenje včasih pre-
zahtevno, zato Tine zadnje čase 
raje izdela kakšen ročaj oz. “štil”. 
Skupaj sta nam prikazala, kako 
se izdela vitra (iz leskove pali-
ce), ki potem služi za pletenje, 
in postopek pletenja koša. Med 
delom sta odgovarjala na zasta-
vljena vprašanja. Tretja tema pa 
je bilo klekljanje. Cirila je naj-
prej predstavila še danes aktiv-
no klekljarico Marijo Trobec in 
Antonijo Justin. Pred sabo sta 
imeli t.i. »punkelj« s klekeljni, 
nitmi in bucikami. Pokazali sta 
nam, kako spretni morajo biti 
prsti, da na koncu nastane lična 
bela čipka. Na ogled pa so bile 
Marijine že izdelane prečudo-
vite čipke. 

Ob vsem tem dogajanju so 
se sredi odra ves ta čas manjši 
otroci trudili z luščenjem fižola 
in ličkanjem ter robkanjem ko-
ruze. Za popestritev programa 

so zapeli tudi nekaj pesmi: Izi-
dor ovčice pasel, Tanja in Nina 
ter Po Koroškem po Kranjskem 
že ajda zori. Prav za to prilo-
žnost so se zbrali člani treh Žu-
levih generacij, ki so nam zapeli 
in zaigrali stare ljudske pesmi v 
slogu starega ljudskega petja, ki 
so ga na njihovi domačiji zelo 
radi gojili. Za konec so zaigrali 
zelo staro polko, katere avtor 
ni znan. Ker pa so jo tako radi 
preigravali, so jo poimenovali 
kar Žuleva polka. Ob koncu 
prireditve smo vse obiskovalce 
povabili, da si pobliže ogleda-
jo izdelke in delo ter gostom 
zastavijo še kakšno vprašanje. 
Med obiskovalci pa je med pri-
reditvijo krožil tudi vprašalnik, 
in sicer zato, da bi izvedeli, kaj 
jih najbolj zanima, saj namera-
vamo v jesenskem in zimskem 
času izvajati različne delavnice. 
Če ste zamudili tokratno prilo-
žnost, se obrnite na tdcrnivrh@
gmail.com. Upamo, da smo 
starejšim dali možnost obuditi 
kakšen lep spomin na pretekle 
dni, otrokom pa pričarali del-
ček zimskih večerov, kakršne so 
preživljali naši dedki in babice.

 Turistično društvo 
Črni Vrh

Občni zbor TD Polhov Gradec

Zimski večeri nekoč Jurčki so pustovali 
v Frankfurtu
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Po uvodnem pozdravu je 
predsednica društva Ivanka 
Kokelj prebrala poročilo za leto 
2016. Lani je društvo organizi-
ralo več strokovnih ekskurzij, 
tečaj peke peciva, nekaj članic se 
je udeležilo strokovne ekskurzi-
je v Bruselj, ki jo je organizirala 
Zveza kmetic Slovenije, sode-
lovale smo z društvi, šolami in 
občinami s pečenimi dobrota-
mi pri pogostitvah, pripravile 

smo predavanje o kremah in 
mazilih. Med drugim smo lani 
organizirale kuharske tečaje in 
enega že letos, udeležile smo se 
občnega zbora Zveze kmetic 
Slovenije in ostalih dogodkov, 
na katere smo bile povabljene. 
Sodelovale smo tudi na držav-
nih kmečkih igrah. Članice 

upravnega in nadzornega od-
bora smo se redno udeleževale 
sestankov, vsak prvi ponedeljek 
v mesecu, razen ko to ni bilo 
potrebno (običajno med pole-
tnimi meseci). Predsednica je 
predstavila tudi program dela 
za letos. V načrtu so tri stro-
kovne ekskurzije, prva je že do-
ločena za 23. marec, ko bomo šli 
na Polzelo in v Žalec. Predlogi 
za druge so bili Kobarid, Bovec 
in Mirna Peč (po Jakobovi in 
Slakovi poti), udeležile se bomo 
državnih kmečkih iger, srečanj 

Pred začetkom občnega zbo-
ra sta nastopila violinistka Pe-
tra Herič in harmonikar Dani-
jel z Reke. Čudovita uglašenost 
in virtuoznost obeh izvajalcev 
sta prijetno presenetila vse 
udeležence. V nadaljevanju 
so bile predstavljene vse de-
javnosti društva v prejšnjem 
obdobju. Gre dejansko za šte-
vilne aktivnosti, namenjene 
potrebam vsakega člana. Bilo 
je organiziranih pet izletov, 
dvanajst daljših pohodov in 
30 pohodov v okviru nordijske 
hoje. Januarja je bilo organizi-

rano tudi vsakoletno srečanje 
ob obletnici delovanja društva, 
ko je Matko Zdešar predstavil 
svoje potovanje po Japonski. 
Še posebej so bile zanimive 
njegove razlage za nas daljnega 
in včasih težko razumljivega 
sveta. Anka Tomšič je orga-
nizirala 22 likovnih delavnic 
in 3 delavnice izdelovanja 
suhega cvetja. Organizirana 
je bila tudi likovna razsta-
va v šoli. S suhim cvetjem pa 
so se nekateri člani udeležili 
tudi razstav na Pragerskem in 
Vranskem. Bili smo tudi na sre-

čanju upokojencev v Pliberku 
v Avstriji, srečanju upokojen-
cev območne zveze v Notranji 
Gorici, trgatvi na Primorskem 
in prireditvi v okviru dejavno-
sti za tretje življenjsko obdobje 
v Cankarjevem domu. De-
cembra pa smo se zabavali na 
prednovoletni zabavi. Kot go-
stje so se letos občnega zbora 
udeležili Franc Setnikar, župan 
občine, Marjan Pograjc, pred-
sednik KS Dobrova, ravnatelj 
osnovne šole Dobrova Viljem 
Kovačič, Franc Slak, predse-
dnik območne zveze Vič, ter 
predstavniki sorodnih društev 
iz Horjula, Vrzdenca in Polho-
vega Gradca. Vsi udeleženci so 
v svojih pozdravnih govorih 
poudarili res pestro delovanje 
društva, za kar pa je še pose-
bej zaslužen predsednik Tone 
Tomšič. 

Rajko Komat

Polhov Gradec, 25. februar – Zadnjo soboto v 
februarju smo imeli člani društva upokojencev 
Polhov Gradec redni letni občni zbor, ki je bil že 37. 
po vrsti.

Prvo soboto februarja, 4. februarja, smo se članice 
Društva kmečkih in podeželskih žena Dobrova - 
Polhov Gradec in Horjul srečale na rednem letnem 
občnem zboru društva v Zaklancu v gostišču Pr’ 
Škof.

V skladu z letnim programom dela je bil 17. 
februarja organiziran letni občni zbor Društva 
upokojencev Dobrova. Udeležilo se ga je 
173 upokojencev in gostov. Kot že nekaj let 
prej, je tudi letos srečanje brezplačno gostila 
Osnovna šola Dobrova. Da je sodelovanje s šolo 
obojestransko, kaže tudi vsakoletna pomoč 
upokojenih članov društva pri urejanju prometa 
v času začetka novega šolskega leta.

Zbrali smo se v Pograjskem 
domu. Občnega zbora se je ude-
ležilo 119 članov, kar je skoraj 
polovica članstva. Uvod v občni 
zbor so pripravili mladi fantje 
Godbe Dobrova - Polhov Gra-
dec: Anton Čuden, Blaž Laznik, 
Tadej Dolinar in Aljaž Sečnik. 

Hvala Gregorju Čudnu, ki nam 
je te pridne fante pripeljal. Obč-
ni zbor se je začel z nagovorom 
predsednika društva Marjana 
Plestenjaka. Pozdravil in pred-
stavil je povabljene goste, ki so 
se udeležili našega srečanja. To 
so predsednik ZDUS Janez Su-

šnik, predsednik območnega 
združenja upokojencev Anton 
Slak, predsednik Mestne zveze 
upokojencev Marjan Sedmak, 
predsednik DU Dobrova Anton 
Tomšič, predsednik DU Horjul 
Matko Zdešar, predsednica 
DU Vrzdenec Vera Kranjec se 
je opravičila in poslala name-
stnico Heleno Kobetič, direktor 
Javnega zavoda Polhograjska 
graščina Gregor Čuden, ki je 
poskrbel tudi za ozvočenje, in 

župan  občine Dobrova - Polhov 
Gradec Franci Setnikar.

Za delovnega predsednika 
je bil izvoljen Janez Novak, ki 
je zelo profesionalno opravil 
svojo nalogo. V uradnem delu 
smo slišali poročilo predsedni-
ka, finančno poročilo, poročilo 
nadzornega odbora in častnega 
razsodišča. Sledila so poročila 
predsednikov komisij, ki delu-
jejo v okviru društva: komisija 
za socialo, komisija za izlete, 
komisija za šport in rekreacijo, 
komisija za kulturo in balinar-
ska sekcija. Sledila je razprava. 
Predsednik se je zahvalil vsem 
predsednikom in članom ko-
misij za vse aktivnosti in dobro 
opravljanje dela v okviru dru-
štva. Posebno je pohvalil delo 
balinarske sekcije ter ustanovi-
tev in že tudi rezultate komi-
sije za kulturo, ki je nastala na 
pobudo tajnice društva Cecilije 
Jarc. Razpravi so se pridružili 
tudi gostje, ki so pohvalili delo 
in dejavnosti društva. Župan 
Franci Setnikar je čestital za do-
bro opravljeno delo v društvu in 
zaželel podobnega nadaljevanja. 
Posebno je pohvalil delo bali-
narske sekcije in pohodnikov 

ter zaključil z besedami: »Zdrav 
duh v zdravem telesu!« Izvo-
ljen je bil začasni predsednik 
komisije za šport in rekreacijo 
Janez Novak. Podeljeni sta bili 
dve priznanji za požrtvovalno 
delo v društvu. Priznanje sta 
prejela blagajničarka in vodja 
telovadbe Milena Pustovrh in 
predsednik komisije za izlete 

Lado Nartnik. Občni zbor se 
je zaključil s pesmijo. Milena 
Pustovrh je prebrala dve pesmi, 
ki jih je napisal član komisije 
za kulturo Milan Košir, in sicer 
Pesem upokojenca in Črni vrh 
– najlepši kraj. Cecilija Jarc pa 
je zaključila občni zbor s svojo 
pesmijo Plamen. 

CJ

Vabilo
 

DU Polhov Gradec, 
komisija za kulturo

vabi na 

Literarni večer v 
Polhograjski graščini
Petek, 21. 4. 2017, ob 18. uri 

Gost: mag. Ivan Sivec, pesnik, pisatelj, popotnik 
  

Vljudno vabljeni! 

Občni zbor DU Polhov Gradec

Občni zbor DU Dobrova Občni zbor društva 
podeželskih žena 
in deklet

Predavateljica Neva Železnik o demenci

>>
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Kdor si je predstavo ogle-
dal prvič, se je lahko prepričal, 
zakaj. Pred začetkom nam je 
režiserka Lucija Trobec pove-
dala nekaj o sami predstavi in 
tematiki, ki jo obravnava. Lo-
teva se namreč ene od motenj 
hranjenja, s katero se na žalost 
spopada vedno več mladih, to je 
anoreksija. Mladostniki in tudi 
odrasli, ki bolehajo za anoreksi-
jo, pretirano nadzorujejo svoje 
hranjenje. Njihov največji strah 
je, da bi se zredili. Zavračajo vse 
vrste hrane, še posebej visoko 
kalorično. Posledice te bolezni 
so za organizem zelo uničujo-
če, lahko vodijo celo v smrt. Po 
odigrani predstavi so se nam 
na odru pridružili vsi ustvar-
jalci Iluzije in z veseljem odgo-
varjali na vprašanja, ki smo jih 
zanje pripravili šolski novinarji. 
V njihovi družbi smo se imeli 
zelo lepo in nestrpno že priča-
kujemo naslednjo igro, ki se je 
bodo lotili. 

Člani
 novinarskega krožka

 Ogled muzikala Alica v 
čudežni deželi

Po dolgih dnevih čakanja 
je končno napočil četrtek, 16. 
februar, ko smo se po pouku 
z nabito polnim avtobusom 
odpravili v Maribor. Viktorija 
Hribovšek, učiteljica angleščine, 
nas je tega dne peljala na ogled 
muzikala Alica v čudežni de-
želi. Z nami so šle še učiteljice 
Francka Hribernik, Maja Šajn 
in Ana Jurca. Po približno dveh 
urah smo prispeli pred naku-
povalni center v Mariboru, kjer 
nas je čakala naša razredničarka 
Irena Meycen Reyes, ki je Ma-
riborčanka. Najprej smo imeli 
prosto in tega smo bili kar vese-
li, saj smo imeli ta dan pouk po 
običajnem urniku in nam je od-
dih prišel kar prav. Nekateri so 
ga izkoristili za prigrizek, drugi 
za malo nakupovanja, tretji pa 
samo za pohajkovanje. Po po-
novnem skupnem snidenju smo 
se odpravili na drugo maribor-
sko gimnazijo. Vsebino predsta-
ve Alica v čudežni deželi smo že 

vse poznale, vseeno pa nismo 
vedele, kaj nas čaka. Učiteljice 
so nam razdelile karte in našle 
smo svoja mesta. Dvorana se 
nam je zdela kar malo majhna. 
Čeprav smo vedele, da bo pred-
stava v angleščini, je bilo vseeno 
malo čudno, ko se je začelo, saj 
so peli in govorili v angleščini. 
Na srečo sta bili na obeh stra-
neh odra tabli, kjer so bili ves 
čas predstave podnapisi. Ko so 
se zavese zagrnile prvič, sem se 
ustrašila, da je že konec, nato pa 
sem se spomnila, da se je začel 
odmor. Ker sem želela gledati 
naprej, se mi je odmor grozno 
vlekel. Na srečo ga je le bilo en-
krat konec in smo si lahko do 
konca ogledali predstavo. Kljub 
temu da je predstava dolga kar 
dve uri in dvajset minut, se je 
meni zdelo, da je čisto prehitro 
minilo, ampak, žal, vsaka stvar 
se mora enkrat končati. Ocena? 
Bilo je super. Ob 20.15 smo se 
spet usedli na avtobus in odpe-
ljali proti Polhovemu Gradcu. 
Polni doživetij in tudi utrujeni 
od dolgega dneva nismo kaj 
dosti počeli in vožnja je hitro 
minila. Doma so nas pričakali 
starši in odšli smo domov. 

Tadeja Rožnik, Maja 
Železnikar in Anastazija 

Tominc, 6. b

Prireditev sta povezovala 
Taja iz 5. A-razreda in Maks 
Mikša iz 3. A-razreda. Imeli 
smo tudi žirijo, in sicer: Gajo, 
Emo in Vida. Žirija je svojo 
nalogo vestno opravila. Za 
zmagovalce smo pripravili 
naslednje nagrade: 1. mesto 
– vožnja s šolskim kombijem 

do radarja na Pasji ravni in 
obisk muzeja na Črnem Vrhu, 
2. mesto – ogled Zoo parka 
Rozman in 3. mesto – vstopni-
ca za Kino Kolosej. Ko so na-
stopajoči odpeli, odplesali ter 
tako in drugače pokazali vse, 
kar znajo, je svojo nalogo pre-
vzela žirija in izbrala tri zma-

govalce: prvo mesto je zasedla 
točka Prijateljstvo (ki jo je iz-
vedla skupina, sestavljena iz 
Ane Jankovec, Tjaše Mrzlikar, 
Neli Dolinar in Ane Zibelnik) 
s pesmijo Čukov Prijateljstvo, 
na drugo mesto so se zavih-
tele Piratke iz Šentjošta (Ajda, 
Neja, Lea in Sara), 3. mesto pa 
je zasluženo zasedla Tajda Sta-
novnik s pesmijo Na izi. Prire-
ditev je bila uspešna, a hkrati 
smo tudi videli, kje bi jo lahko 
še izboljšali. Zbrali pa smo tudi 
nekaj prostovoljnih prispevkov 
za šolski sklad.

Učitelji OPB

26. januarja 2017 se je v naši šoli odvijala 
prireditev OPB IMA TALENT z 19 točkami. 
Povabljeni so bili tudi starši, nekaj se jih je 
odzvalo na vabilo in so otroke z veseljem 
spodbujali in uživali v predstavah. Med 
nastopajočimi so bili solisti, skupine, plesalci, 
instrumentalisti itd.

V sredo, 22. februarja, je v Kulturnem domu 
Jakoba Trobca za učence predmetne stopnje naše 
šole potekal kulturni dan. Obiskali so nas člani 
gledališke skupine Teatro Šentjošt in nam odigrali 
predstavo Iluzija, ki je na odrih že več kot leto dni 
in je požela že cel kup zelo dobrih kritik. 

OPB ima talentOŠ Polhov Gradec 

O predstavi Iluzija

na državni in regijski ravni, se-
minarjev in posvetov, srečanj 
med društvi, na katera bomo 
povabljene, izbora kmetice leta 
ter FFS – obnovitvenega teča-
ja za zainteresirane. Navzoče 
sta pozdravila tudi podžupana 

občin Dobrova - Polhov Gra-
dec Franc Rejec in Horjul Janko 
Prebil, ki sta poudarila pomen 
druženja občanov v različnih 
društvih in se hkrati zahvalila 
našemu društvu za njegov pri-
spevek v lokalnem okolju. Ta 

dan je bila v naši sredi tudi ak-
tualna kmetica leta Jelka Krivec 
iz DPŽ Mirna Peč, ki je na krat-
ko predstavila njihove dejavno-
sti in nas povabila k sebi domov. 

Po končanem uradnem delu 
občnega zbora je sledilo preda-
vanje Neve Železnik, avtorice 
knjige Temne sence demence. 
Spregovorila je demenci, ki jo je 

s staranjem prebivalstva vedno 
več, in nam zaupala, da preizku-
šajo cepivo in zdravilo, ki naj bi 
veliko obetala. Več o tem je Že-
leznikova napisala v 48. številke 
Zarje v lanskem letu. Poudarila 
je še, da če opazimo znake de-
mence pri svojcu, ga čim prej 
odpeljimo k splošnemu zdrav-
niku. Ta lahko bolnika napoti 

k nevrologu ali psihiatru, ki 
edina lahko podata dokončno 
diagnozo in predpišeta zdravi-
la, predvsem takšna, ki zmanj-
šujejo agresivnost, nespečnost, 
depresivnost itd. S temi in še 
drugimi dobrimi napotki je bi-
vša podpredsednica Alzheimer 
Slovenija Spominčica zaključi-
la predavanje. Zastavili smo ji 

še nekaj vprašanj, na katera je 
odgovorila. Potem smo končali 
tudi neuradni del občnega zbo-
ra in se še nekaj časa družili.

Daljši prispevek lahko pre-
berete na www.mojaobcina.si/
dobrova-polhov-gradec.

Andreja Dolinar

>>

 Na podlagi 219. člena Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/2007, 114/2007 – ZIPRS0809, 

61/2008, 99/2009 – ZIPRS 1011 in 3/13), 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Dobrova-Polhov Gradec za programsko 
obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 
106/2015) in Statuta Občine Dobrova-

-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 
26/2012) objavlja Občina Dobrova-Polhov 

Gradec naslednji

JAVNI RAZPIS
za ohranjanje in spodbujanje 

razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Dobrova-Polhov Gradec v 

letu 2017

I. PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini Dobrova-Polhov Gra-
dec za naslednje ukrepe:

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

• UKREP 3: Pomoč za plačilo zavaro-
valnih premij (28. člen Uredbe Komisi-
je (EU) št. 702/2014)

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

• UKREP 5: Podpora  društvom  na 
področju primarne kmetijske proizvo-
dnje

• UKREP 6: Pomoč za naložbe v pre-
delavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis 

• Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju nekmetij-
skih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja 

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

• UKREP 9: Enkratna pomoč dija-
kom in študentom kmetijskih šol

II. UKREPI IN OSNOVNI PO-
GOJI ZA KANDIDIRANJE NA 
JAVNI RAZPIS 

Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ 
dve vlogi na javni razpis in največ eno 
vlogo za posamezni ukrep. 

Upravičenci pomoči z izvedbo ne 
smejo pričeti 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 su-
bjekti, ki so:

- naslovniki neporavnanega naloga 
za izterjavo na podlagi predhodnega 
sklepa Komisije EU, s katerim je bila 
pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom;

- podjetja v težavah;
- upravičenci, ki nimajo poravnanih 

zapadlih obveznosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne upo-

rablja za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z 

izvozom v tretje države ali države čla-
nice, in sicer če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribu-
cijske 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 ukre-
pe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 se ne dodeli za davek na 
dodano vrednost razen, kadar po pred-
pisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Osnovni pogoji na podlagi de 
minimis Uredbe Komisije (EU) št. 
1408/2013 

De minimis pomoč v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 

18. decembra 2013 se uporablja za po-
moč 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 dejavnosti v tretje države ali 
države članice, kot je pomoč, neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo;

– pomoči, ki se dodelijo pod pogo-
jem, da se domačim proizvodom pri 
uporabi daje prednost pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravi-
čeni tisti subjekti, ki nimajo poravna-
nih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

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

Če je vlagatelj dejaven v primar-
ni proizvodnji kmetijskih proizvo-
dov in tudi v enem ali več sektor-
jih oziroma ima druge dejavnosti, 
ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe (EU) št. 1407/2013, se na-
vedena uredba uporablja za po-
moč, dodeljeno v zvezi s slednji-
mi sektorji ali dejavnostmi, če je 
na ustrezen način, na primer z 
ločitvijo dejavnosti ali stroškov, 
zagotovljeno, da primarna proi-
zvodnja kmetijskih proizvodov ne 
prejema pomoči de minimis, do-
deljene v skladu z Uredbo (EU) št. 
1407/2013.

Če je vlagatelj dejaven v primar-
ni proizvodnji kmetijskih proi-
zvodov ter v sektorju ribištva in 
akvakulture, se določbe Uredbe 
Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 
27. junija 2014 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis v sektorju ribištva in akva-
kulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 
2014, str. 45; v nadaljnjem bese-
dilu: z Uredba Komisije (EU) št. 
717/2014/EU) uporabljajo za po-
moč, dodeljeno v zvezi s slednjim 
sektorjem, če je na ustrezen način, 
na primer z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov, zagotovljeno, da pri-
marna proizvodnja kmetijskih 
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proizvodov ne prejema pomoči 
de minimis, dodeljene v skladu z 
Uredbo (EU) št. 717/2014.

Osnovni pogoji na podlagi de 
minimis Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013

Do de minimis pomoči v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z 
dne 18. decembra 2013 niso upraviče-
na podjetja iz sektorjev:

- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o delovanju 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 pro-
izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna 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 ko-
ličinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi teko-
čimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih proizvodov pred uvože-
nimi.

Do finančnih spodbud niso upravi-
čeni tisti subjekti, ki nimajo poravna-
nih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravi-
čena mikro, majhna in srednje velika 
podjetja, ki so po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno be-
sedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji 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 enotne-
mu podjetju na podlagi pravila »de 
minimis« v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis  (Uradni list 
EU L  352, 24.12.2013) ne sme preseči 
200.000,00 EUR  v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obli-
ko 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 odstavka tega člena, ter je poleg 
tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki so-
dijo na področje uporabe Uredbo Ko-
misije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba 
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, 
če podjetje na ustrezen način, kot je 
ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v 
sektorjih, ki so izključeni iz področja 
uporabe te uredbe, ne prejemajo po-
moči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

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

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega 
od naslednjih ciljev:

- izboljšanje splošne učinkovitosti 
in trajnosti kmetijskega gospodarstva, 

zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvo-
dnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higi-
enskih razmer ali standardov za dob-
robit živali, če zadevna naložba presega 
veljavne standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infra-
strukture, povezane z razvojem, prila-
gajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih ze-
mljišč in izboljšanjem zemljišč, oskrbo 
in varčevanjem z energijo in vodo.

Podukrep 1.1: Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v 
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo 
na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne doku-

mentacije za novogradnjo (rekonstruk-
cijo) hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskih gospodarstvih;

B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali 
adaptacije hlevov in gospodarskih po-
slopij na kmetijskih gospodarstvih, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji 
ter ureditev izpustov (stroški materia-
la);

C. stroški nakupa nove ali rabljene 
kmetijske mehanizacije;

D. stroški opreme hlevov in gospo-
darskih poslopij;

E. stroški nakupa rastlinjaka, mon-
taže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo 
namakalnih naprav;

F. stroški nakupa in postavitev za-
ščite pred neugodnimi vremenskimi 
razmerami (protitočne mreže…);

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

H. stroški nakupa računalniške pro-
gramske opreme.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe (ustrezajo kri-
terijem za mikro, podjetja), dejavne v 
primarni kmetijski proizvodnji, s sede-
žem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za na-

črtovano 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 potekel);

- dokazila, da se investicija se izvaja 
na območju občine;

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

- pridobljena soglasja za izvedbo in-
vesticije (npr.: kulturnovarstveno, oko-
ljevarstveno,….),

- dokazilo o presoji vplivov na okolje 
za investicije za katere mora biti opra-
vljena (presoja vplivov na okolje mora 
biti opravljena pred datumom dodeli-
tve pomoči).

Pomoč se ne dodeli:
- naložbam za skladnost s standardi 

Unije;
- investicijam, ki se izvajajo izven ob-

močja občine;
- investicijam, ki so financirane iz 

drugih javnih virov Republike Slove-
nije ali EU;

- za že izvedena dela;
- stroškom, povezanim z zakupnimi 

pogodbami;
- nakupom proizvodnih pravic, pra-

vic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditvijo letnih rastlin;
- stroškom v zvezi z odvodnjavanjem; 
- nakupom živali in samostojnim na-

kupom kmetijskih zemljišč;

- obratnim sredstvom,

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov na-

ložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek dodeljene po-
moči za posamezno naložbo na kme-
tijskem gospodarstvu lahko znaša do 
2.500 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega po-
dukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva. 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetij-
skih zemljišč in pašnikov.

Pomoč se lahko dodeli za namen 
urejanja kmetijskih zemljišč (A) (ne-
zahtevne agromelioracije) in pašnikov 
(B).

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta kmetijskega 

zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 
pašniki); 

- stroški izvedbe del za nezahtevne 
agromelioracije; 

- stroški nakupa opreme za ograditev 
in pregraditev pašnikov z ograjo;

- stroški nakupa opreme za ureditev 
napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe (ustrezajo kri-
terijem za mikro, podjetja), dejavne v 
primarni kmetijski proizvodnji, s sede-
žem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za na-

črtovano 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 potekel;

- dokumentacija potrebna za izvedbo 
naložbe,

- pridobljena soglasja za izvedbo in-
vesticije (npr.: kulturnovarstveno, oko-
ljevarstveno,….)

- dovoljenje lastnika zemljišča za iz-
vedbo naložbe, 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 ob-

močja občine;
- investicijam, ki so financirane iz 

drugih javnih virov Republike Slove-
nije ali EU;

- stroškom, povezanim z zakupnimi 
pogodbami;

- nakupu proizvodnih pravic, pravic 
do plačila in letnih rastlin;

- zasaditvi letnih rastlin;
- delom v zvezi z odvodnjavanjem; 
- nakupom živali in samostojen na-

kup kmetijskih zemljišč;
- obratnim sredstvom;

Intenzivnost pomoči: 
– do 50% upravičenih stroškov. 

Najvišji skupni znesek pomoči lahko 
znaša do 2.500 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega po-
dukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kme-
tijskih gospodarstev, ki so vključeni v 
skupno naložbo. 

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

Cilj pomoči je sofinanciranje dela za-
varovalnih premij za zavarovanje kme-
tijske proizvodnje, z namenom kritja 

izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 
- naravnih nesreč; 
- slabih vremenskih razmer, ki jih je 

mogoče enačiti z naravnimi nesrečami 
in 

- drugih slabih vremenskih razmer; 
- bolezni živali ali škodljivih organiz-

mov na rastlinah ter 
- zaščitenih živali. 

S pomočjo se spodbuja kmetijske 
pridelovalce, da zavarujejo svoje pri-
delke pred posledicami škodnih do-
godkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
- strošek zavarovalne premije, vključ-

no s pripadajočim davkom od prometa 
zavarovalnih poslov, ki krije stroške 
za nadomestitev izgub zaradi slabih 
vremenskih razmer, ki jih je mogoče 
enačiti z naravnimi nesrečami in dru-
gih slabih vremenskih razmer, bole-
znimi živali ali škodljivih organizmov 
na rastlinah ter zaščitenih živali in ne 
zahteva ali določa vrste ali količine pri-
hodnje kmetijske proizvodnje.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro, podjetja, dejav-
na v primarni kmetijski proizvodnji 
in imajo sedež na območju občine, ki 
sklenejo zavarovalno pogodbo za teko-
če leto, ki je vključena v sofinanciranje 
po nacionalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica, z obra-

čunano višino nacionalnega sofinan-
ciranja;

- pomoč ne sme ovirati delovanja 
notranjega trga zavarovalniških stori-
tev, biti omejena na zavarovanje, ki ga 
ponuja eno samo zavarovalniško pod-
jetje ali skupna podjetij in biti pogoje-
na s tem, da se zavarovalna pogodba 
sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v 
zadevni državi članici;

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

Intenzivnost pomoči:
- do 20% upravičenih stroškov. Po-

moč skupaj s pomočjo po nacionalni 
uredbi o sofinanciranju zavarovalnih 
premij za zavarovanje primarne kme-
tijske proizvodnje ne sme preseči 65% 
stroškov zavarovalne premije. 

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

Cilj pomoči je varovanje in ohranja-
nje značilnosti kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški naložbe v opredmetena 

sredstva (stroški za nabavo materiala 
za obnovo, stroški za izvajanje del);

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro, podjetja, dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji in 
imajo sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za na-

črtovano 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 potekel);

- dokazila, da se investicija se izvaja 
na območju občine;

- dokazilo, da je stavba vpisana v re-
gister nepremične kulturne dediščine 
(RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristoj-
no za kulturo;

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

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

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

- dokazilo, da se naložba izvaja na ob-
močju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 60% upravičenih stroškov. Naj-

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

Vlogo za pomoč v okviru tega podu-
krepa predloži nosilec ali član kmetij-
skega gospodarstva. 

UKREP 5: Podpora delovanju 
društev dejavnih na področju pri-
marne kmetijske proizvodnje 

Cilj pomoči je razvoj dejavnosti 
društev, ki delujejo na področju pri-
marno kmetijsko proizvodnjo.

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije za tečaje, seminar-

je, predavanja, ki so vsebinsko vezani 
na dejavnosti  primarne kmetijske pro-
izvodnje,

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

- stroški prevoza in stroški vstopnin 
za strokovne oglede, vezane na dejav-
nosti primarne kmetijske proizvodnje;

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

marne kmetijske proizvodnje in imajo 
sedež v občini.

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

za upravičene stroške, za katere se uve-
ljavlja pomoč,

- program izobraževanja oz. usposa-
bljanja povezanega s primarno kmetij-
sko pridelavo.

- dokazilo o dostopu do pomoči vsem 
upravičencem na območju občine,

Pomoč se ne dodeli:
- za stroške, ki nastanejo za udele-

žence, ki nimajo stalnega bivališče v 
občini.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov. Ne 

glede na določilo iz prejšnje alineje se 
pomoč ustrezno zniža, če bi z odobre-
no pomočjo presegli 15.000,00 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.

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 de-
javnosti na kmetijskih gospodarstvih 
v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter širjenje nek-
metijskih dejavnosti na kmetijskih go-
spodarstvih.

Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih 

proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sorti-

mentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in 

izdelkov s kmetij;
D turizem na kmetiji;
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E dejavnosti povezane s tradicional-
nimi znanji na kmetiji, storitvami in 
izdelki;

F vzreja in predelava vodnih orga-
nizmov;

G dejavnost povezana s tradicional-
nimi znanji na kmetiji, storitvami ozi-
roma izdelki.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne doku-

mentacije; 
- stroški gradnje ali obnove objekta; 
- stroški nakupa opreme in naprav.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-

jajo s predelavo in trženjem oziroma z 
nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem 
v občini Dobrova-Polhov Gradec.

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

ali dokazilo o registraciji dejavnosti ali 
drug ustrezen dokument,

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

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

- dokazilo, da se naložba izvaja na ob-
močju občine

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Naj-

višji znesek dodeljene pomoči je 5.000 
EUR. Ne glede na določilo iz prejšnje 
alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi 
z odobreno pomočjo presegli 200.000 
EUR, v obdobju zadnjih treh proračun-
skih 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 7: Pomoč za izobraževa-
nje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kme-
tiji ter predelave in trženja 

Cilj pomoči je doseganje višje ravni 
strokovne izobraženosti in usposoblje-
nosti kmetov in njihovih družinskih 
članov s področja nekmetijskih dejav-
nosti na kmetiji ter predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov, ki niso proi-
zvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Podukrep 7.1: Individualno izo-
braževanje in usposabljanje 

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacij in šolnin za tečaje, 

seminarje in predavanja povezana z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter prede-

lavo in trženjem kmetijskih proizvo-
dov;

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

- stroški prevoza in stroški vstopnin 
za strokovne oglede, povezanih z nek-
metijskimi dejavnostmi ter predelavo 
in trženjem kmetijskih proizvodov. 

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

nih izobraževalnih programov poklic-
nega, srednjega in višjega strokovnega 
izobraževanja ter javno veljavnih štu-
dijskih programov,

- za stroške, ki nastanejo za udele-
žence, ki nimajo stalnega bivališče v 
občini.

Upravičenci do pomoči:
- nosilci in družinski člani kmetijskih 

gospodarstev, vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev, 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. uspo-

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

- dostopnost do pomoči vsem upra-
vičencem na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Ne 

glede na določilo iz prejšnje alineje se 
pomoč ustrezno zniža, če bi z odobre-
no 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 8: Izboljšanje gospo-
darske vrednosti gozdov (ukrep 
de minimis)

Cilj pomoči je izboljšanje konku-
renčnosti gozdarstva, razvoj novih 
proizvodov ter uvajanje novih proizvo-
dnih tehnologij in izboljšanje varnosti 
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 gospo-

darstvo v lasti ali najemu najmanj 5 ha 
gozda;

- soglasje Zavoda za gozdove za na-
črtovan poseg;

- mapna kopija z vrisano predvideno 
traso gozdne vlake;

- druga dokumentacija potrebna na 
izvedbo investicije.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Naj-

višji znesek dodeljene pomoči je 2.500 
EUR.

Ne glede na določilo iz prejšnje ali-
neje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli 200.000 
EUR, v obdobju zadnjih treh proračun-
skih 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 dija-
kom in študentom kmetijskih šol

Cilj pomoči je spodbujati mlade, 
da se odločajo za šolanje na kmetijskih 
šolah, s čemer želimo doseči boljšo izo-
brazbeno strukturo na kmetijah. 

Upravičenci do pomoči:
- dijaki in študentje kmetijskih in 

gozdarskih šol ali univerz, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu 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 prete-
klem šolskem letu;

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

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

- dijaki in študentje ponovno vpisani 
v isti letnik in študentje, ki izgubijo sta-
tus, do pomoči niso upravičeni. 

Upravičenci predložijo naslednjo 
dokumentacijo:

- izjavo, da bo prosilec prevzemnik 
kmetije;

- potrdilo o katastrskem dohodku 
kmetijskega gospodarstva;

- kopijo zadnjega šolskega spričevala;
- potrdilo o višini prejemanja štipen-

dije (če jo prosilec prejema).

Intenzivnost pomoči:
- enkratna pomoč do višine 450 € na 

dijaka in študenta v tekočem šolskem 
letu.

V. OKVIRNA VIŠINA SRED-
STEV IN MERILA ZA OCENJE-
VANJE VLOG

Skupna okvirna višina nepovratnih 
sredstev, ki so namenjena za ukrepe za 
razvoj podeželja po tem javnem razpi-
su, je 30.200 EUR. (glej preglednico)

V kolikor bodo zaprošena sredstva 
posameznega ukrepa nižja od razpi-
sanih sredstev posameznega 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 odstotek pomoči soraz-
merno zniža. 

VI. ROK PORABE DODELJE-
NIH SREDSTEV 

Vlagatelji za sredstva dodeljena za 
leto 2017 vložijo zahtevek za izplačilo 
najkasneje do 30.4.2018.

VII. Način prijave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo 

vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, 
ali oddajo neposredno na sedežu ob-
čine. 

Ovojnica mora biti opremljena z 
naslednjimi podatki: Občina Dobro-
va-Polhov Gradec, Stara 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 jav-
ni razpis se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 19.5.2017

VIII. Obravnavanje vlog in po-
stopek odobritve

Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog 

bo 23.5.2017, v prostorih občine Do-
brova-Polhov Gradec. Odpiranje vlog 
ni javno. Prispele vloge bo pregledala 
in strokovno ocenila komisija, ki jo 
imenuje župan občine Dobrova- Pol-
hov Gradec. 

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

sni dokumentaciji,
- nepopolne vloge, ki jih v navede-

nem roku vlagatelj ne dopolni ali jih 
dopolni neustrezno,

in zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in 

prilogah,
- ki so vložene v nepravilno opre-

mljenih ovojnicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za 

prijavo,
- ki jih bo komisija, na podlagi meril 

za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila 
kot neustrezne,

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razu-

mljiva in ima priložene vse priloge. 

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

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pra-

vilniku odloča na predlog strokovne 
komisije župan oziroma oseba, ki jo 
pooblasti župan. 

Vlagateljem katerih vloge izpolnju-
jejo predpisane pogoje iz predpisov in 
javnega razpisa in so za namen zagoto-
vljena sredstva se izda sklep o pravici 
do sredstev.

V obrazložitvi sklepa o pravici do 
sredstev je utemeljena odločitev in v 
primeru pozitivne odločitve oprede-
ljena višina dodeljenih sredstev, namen 
in upravičeni stroški za katere so sred-
stva namenjena.

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

Hkrati s prejemom sklepa bodo 
vlagatelji pozvani k podpisu pogodbe, 
s katero se uredijo medsebojne obve-
znosti med prejemnikom in Občino 
Dobrova-Polhov Gradec. Vlagatelji 
morajo podpisano pogodbo posredo-
vati na občino v roku osem (8) dni od 
prejema, drugače se šteje da odstopajo 
od pogodbe.

VI. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija (navodila 
in obrazci) je na voljo na spletni strani: 
http://www.dobrova-polhovgradec.si. 
Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve 
na elektronski naslov info@dobrova-
-polhovgradec.si, posredujemo tudi po 
elektronski pošti. 

Kontaktna oseba občinske uprave za 
informacije 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 vlaga-

jo zahtevke na predpisanem obrazcu.

Upravičenci lahko vlagajo zah-
tevke:

- za izplačilo upravičenih sredstev v 
letu 2017 najkasneje do 30.11.2017, 

- za izplačilo upravičenih sredstev v 
letu 2018 najkasneje do 30.4.2018.

Izplačilo se upravičencu izvrši po 
opravljenih delih na podlagi računa in 
potrdila o plačilu računa.

Na podlagi popolnega zahtevka, se 
sredstva izplačajo na vlagateljev tran-
sakcijski račun. Nakazilo na transak-
cijski račun šteje, da je bilo zahtevku v 
celoti odobreno.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se 
o spremembah odloči z odločbo. Na to 
odločbo pritožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zah-
tevami predpisov, javnega razpisa ali 
odločbe o pravici do sredstev se zavrne.

XII. Spremljane namenske pora-
be sredstev

Namensko porabo proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in podeželja v Občini Dobrova-
-Polhov Gradec spremlja komisija. Na-
men porabe sredstev lahko ugotavlja 
tudi nadzorni odbor občine. 

Vlagatelj je dolžan vrniti nenamen-
sko porabljena sredstva skupaj z zako-
nitimi zamudnimi obresti, ki se obra-
čunavajo od dneva plačila upravičencu 
do dneva vračila sredstev. V teh prime-
rih ne more pridobiti sredstev za dobo 
petih let.

Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno 

ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen 

pridobitve sredstev navajal neresnične 
podatke,

– da je vlagatelj za isti namen in iz 
istega naslova ponovno pridobil fi-
nančna sredstva pred iztekom za to 
določenega obdobja v razpisu,

– da je vlagatelj odtujil (prodal) ne-
premično 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 pred-
videval v prijavi na razpis,

– druge nepravilnosti pri uporabi 
sredstev.

XIII. Informacije
Dodatne informacije po telefonu: 

01 3601 800, kontaktna oseba: Helena 
Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče 
posredovati tudi po elektronski pošti: 
helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Št.: 430-0011/2017-1
Datum: 15.3.2017

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih

Ukrep Višina razpisanih 
sredstev v EUR

Odstotek 
sredstev v %

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredme-
tena ali neopredmetena sredstva na kme-
tijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo 

9.000 30%

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij 400 1%

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranja-
nje kulturne in naravne dediščine 2.500 8%

UKREP 5: Podpora društvom na področju 
primarne kmetijske proizvodnje 5.000 17%

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

4.000 13%

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in uspo-
sabljanje na področju nekmetijskih dejav-
nosti na kmetiji ter predelave in trženja 

2.500 8%

UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vre-
dnosti gozdov 5.000 17%

UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in 
študentom kmetijskih šol 1.800 6%
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Komunalne položnice 
so višje

Spoštovane 
sokrajanke 

in sokrajani! 
Vabimo vas 

na predstavitev 
idejne rešitve 

za območje središča 
Dragomera, 

ki bo v četrtek, 
6. aprila, ob 18.00 
v večnamenskem 

prostoru
OŠ Log - Dragomer. 

 Lepo vabljeni,

 delovna skupina 

 Najbolj se je povišala cena 
oskrbe s pitno vodo, ki pa bo 
precej nižja, kot je predlagala 
vrhniška komunala. Namesto 
predlagane cene 0,9787 evra/
m3 so svetniki po živahni raz-
pravi potrdili kompromisno 
ceno 0,82 evra/m3. Stroške 
po novih cenah bodo občani 
prvič poravnali z marčevsko 
položnico.

 Tokratna redna seja občin-
skega sveta je prinesla spre-
membe na položnicah za ko-
munalo, ki bodo skoraj za deset 
odstotkov višje. Spremenile so 
se tako cene oskrbe s pitno 
vodo kot odvajanje odpadnih 
voda oziroma storitve, pove-
zane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi na-
pravami. Vrhniška komunala 
je, kot smo izvedeli na seji, na 
podlagi uredbe o metodologi-
ji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva 
okolja pripravila elaborate, v 
katerih je predlagala zvišanje 
cen. Najbolj drastično bi se po 
predlogu vrhniške komuna-

le zvišale cene oskrbe s pitno 
vodo. Direktorica komunale 
je predlagala okoli šestdeset 
odstotkov višjo ceno vodarine, 
omrežnina, povezana z oskrbo 
s pitno vodo, pa bi po njenem 
predlogu ostala nespremenje-
na. Za povprečno štiričlansko 
družino bi se oskrba s pitno 
vodo povišala za nekaj več kot 
štiri evre. Gradivo je še pred 
sejo, kot je v navadi, obravna-
val pristojni odbor, ki je občin-
skemu svetu predlagal, da se 
cena oskrbe s pitno vodo zviša, 
vendar na višino, kot jo plaču-
jejo Vrhničani. 

V precej dolgi razpravi so 
svetniki direktorico Brigito 
Šen Kreže spraševali o glavnih 
vzrokih za takšno povišanje 
cen vode. Kot je pojasnila, je 
eden izmed glavnih elementov, 
ki je vplival na zvišanje cen, 
veliko število okvar na vodovo-
dnem omrežju, ki je zelo dotra-
jano: »Če pogledamo, koliko 
okvar je drugje in koliko je za-
daj porabljene pitne vode, je to 
strošek, ki pri nižji porabi vode 
zelo vpliva na cene. 27 malih 

in večjih okvar, to ni malo.« 
Dodala je, da so v primerjavi z 
letom prej lani imeli štiri večje 
okvare več. Sicer pa smo še iz-
vedeli, da na ceno vpliva tudi 
gradnja nove infrastrukture, ki 
zahteva dodatno vzdrževanje. 
Na vprašanje, kaj lahko občina 
naredi, da se cene ne bodo še 
naprej zviševale, je odgovorila, 
da ceno najbolj znižujejo veli-
ki porabniki, v Borovnici je to 
Fenolit, veliko pa bi naredili 
tudi z obnovo vodovodnega 
sistema, saj bi zmanjšali šte-
vilo okvar, ki zelo vplivajo na 
višino cene. 

Na koncu so svetniki potr-
dili ceno, ki je višja, kot jo je 
predlagal odbor, a občutno 
nižja od tiste, ki jo je predlaga-
la komunala. Po novem bodo 
uporabniki za vsak porabljen 
kubični meter vode plačali 82 
centov, kar je 16 več kot do 
sedaj. Oskrba s pitno vodo se 
bo za povprečno štiričlansko 
družino, ki porabi 12 kubič-
nih metrov vode na mesec, 
povišala za 2 evra, evro več pa 
bodo stale storitve, povezane z 
greznicami in malimi komu-
nalnimi čistilnimi napravami. 
Družine, ki so priklopljene na 
kanalizacijo, pa bodo za odva-
janje odpadnih voda plačevale 
2 evra več, torej bo skupaj z 
vodo položnica višja za okoli 
4 evre. 

V. L.  

Sicer pa so svetniki na seji 
sprejeli letni program športa za 
letošnje leto, na dnevnem redu 
je bila tudi pobuda za začetek 
postopka spremembe že spre-
jetega prostorskega načrta za 
poslovno-proizvodno cono na 
Logu. Med drugim so odločitev 
o sprejemu novega poslovnika 
občinskega sveta ter statuta 
občine prestavili na prihodnjo 
sejo ter sprejeli sklep o ustano-
vitvi komisije občinskega sveta 
za javno-zasebno partnerstvo 
za športni park Dragomer.

Svet je na tokratni redni seji 
soglasno sklenil, da se začne 
s postopkom za spremembo 
občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN) za 
poslovno-proizvodno cono 
(PPC) na Logu, seznanili pa 
so se tudi z obrazložitvami k 
usmeritvam, ki jih je dal občin-
ski svet. Kot smo izvedeli, je bil 
odlok o OPPN PPC sprejet že 
sredi leta 2013, a se investitorji 
niso dogovorili, zato je na mize 
prišla pobuda za spremembo 
odloka. Tako bi v delu poslov-
no-proizvodne cone vendarle 
lahko začeli z naložbami, opre-
mljanje območja pa bi se izvaja-
lo fazno. V nadaljevanju naj bi 
stekli postopki za spremembo, 
po predvidenem načrtu pa naj 
bi spremenjen OPPN občinski 
svet obravnaval na junijski re-
dni seji, še pred tem pa bo treba 

izdelati osnutek sprememb in 
dopolnitev, pridobiti smernice 
za urejanja prostora, izdelati 
strokovne podlage, izvesti jav-
no razgrnitev in javno obravna-
vo ter pridobiti mnenja nosilcev 
urejanja prostora.

Na svetniških mizah je bil 
tudi predlog statuta občine in 
poslovnika občinskega sveta, 
ki sta bila precej podobna do-
kumentoma, ki so ju svetniki 
obravnavali na decembrski 
seji. Svetniki so v debati izpo-
stavili, da so pričakovali, da bo 
dokumenta tudi pred drugim 
branjem obravnavala statu-
tarno-pravna komisija, ter na 
koncu sprejeli sklep, da bodo 
glasovanje o obeh dokumentih 
prestavili na naslednjo sejo ob-
činskega sveta. Sicer pa so bili 
soglasni pri spremembi odloka 
o priznanjih, in sicer bo naziv 
častnega občana podeljen naj-
več enkrat na dve koledarski leti. 
Soglašali so tudi z odredbo za 
postavitev naprav za umirjanje 
prometa, sprejeli program dela 
sveta ter za članico odbora za 
gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe ime-
novali Ireno Trček. Pod streho 
je tudi nov letni program športa 
občine Log - Dragomer, sezna-
nili pa so se tudi s poročilom o 
zaključku evropskega projekta 
Visoka cona na Lukovici.

Na koncu so svetniki sprejeli 

še sklep o ustanovitvi komisije 
občinskega sveta za javno-za-
sebno partnerstvo za športni 
park Dragomer. Ta naj bi imela 
pet članov, najmanj trije naj bi 
bili člani občinskega sveta, iz-
polnjevati pa bi morali podob-
ne pogoje, kot jih morajo člani 
nadzornega sveta. Torej – imeti 
najmanj VI. stopnjo izobrazbe 
ter izkušnje s finančno-raču-
novodskega ali pravnega po-
dročja. Svetniki so v razpravi 
razmišljali, ali so ta merila za 
izbiro članov primerni, spraše-
vali pa so se tudi o navzkrižju 
interesov glede na to, da bodo v 
komisiji sedeli občinski svetniki. 
Na koncu so svetniki najprej za-
vrnili amandmaja, ki ju je vložil 
svetnik Cukjati. Ta je predlagal, 
da svetnikom ni treba izpolnje-
vati meril glede potrebne izo-
brazbe, ki veljajo za ostale člane 
komisije, zavrnjen pa je bil tudi 
amandma, ki je predvidel, da 
lahko komisija po lastni preso-
ji naroči neodvisno strokovno 
mnenje, ki naj bi ga poravnali s 
pomočjo občinskega proraču-
na. Potrdili pa so amandmaja 
komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve, imenovanja in ad-
ministrativne zadeve, ki je med 
drugim predlagala, da bi ko-
misija delo opravljala do konca 
mandata občinskega sveta, ter 
sprejeli sklep o ustanovitvi prej 
omenjene komisije, v katerem 
so opredeljeni njeni nameni in 
cilji, predvideno je ugotavljan-
je vzrokov, določeni pa so tudi 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
njeni člani.  

V. L. 

LEGENDA
  1. GASILSKI DOM IN DOM KRAJANOV
  2. TOSKANA
  3. VRTEC
  4. RAZŠIRJEN UVOZ V DRAGOMER
  5. OTROŠKI KOLESARSKI PARK
  6. PARK Z OTROŠKIMI IGRALI
  7. BALINIŠČE
  8. VEČNAMENSKA ASFALTNA PLOŠČAD
  9. MANJŠA ASFALTNA PLOŠČAD
10. ODBOJKA NA MIVKI
11. PLAŽA
12. TRIBUNA
13. TENIŠKA IGRIŠČA
14. VAŠKI TRG
15. LIPA IN DROGOVI ZA ZASTAVE
16. VODOTOK
17. VEČNAMENSKI OBJEKT STANOVANJA, TRGOVINE
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LEGENDA 
1. Gasilski dom in dom krajanov 
2. Toskana 
3. Vrtec 
4. Razširjen uvoz v Dragomer 
5. Otroški kolesarski park 
6. Park z otroškimi igrali 
7. Balinišče 
8. Večnamenska asfaltna ploščad 
9. Manjša asfaltna ploščad 
10. Odbojka na mivki 
11. Plaža 
12. Tribuna 
13. Teniška igrišča 
14. Vaški trg 
15. Lipa in drogovi za zastave 
16. Vodotok 
17. Večnamenski objekt, stanovanja, trgovine

Predstavitev 
idejne 
rešitve

Svetniki o poslovni coni
Občinski svet je na precej obsežni februarski 
redni seji zvišal višino pomoči ob rojstvu 
novorojencev, zvišale pa so se tudi cene 
komunalnih storitev. 

Občinski svet je na februarski redni seji potrdil 
nove cene obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. Za povprečno štiričlansko 
družino z greznico se bo položnica povišala za 
okoli 3 evre, takšna družina, ki živi v hiši, ki je 
priklopljena na kanalizacijo, pa bo od marca 
dalje plačevala okoli štiri evre več.
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Po dolgih letih tudi v Drago-
mer prihaja trgovina. Občinski 
upravi je v kraj uspelo pritegni-
ti novega trgovca. Prehrambne 
izdelke boste tako že v prvi 
polovici aprila lahko znova ku-
pili tudi tukaj. »Po dolgoletnih 
neuspešnih pogajanjih s števil-
nimi trgovci smo še toliko bolj 
veseli, da se je podjetje M-Orel, 
ki ga imamo za lokalno-pri-
padno podjetje, odločilo, da 
v Dragomeru odpre trgovino. 
Verjamem, da je tudi lokalna 
pripadnost podjetja Orel po-
magala pri tem, da se je trgovec 
lahko odločil za ta korak, ki bo 
za naše občanke in občane ve-
likega pomena,« nam je zaupal 
župan Miran Stanovnik.

Na trgovskih policah nove 
manjše živilske trgovine boste 
lahko dobili praktično vse, kar 
potrebujete za osnovno preskr-
bo, od svežih salam in sirov v 
delikatesi, pekovskih izdelkov, 
svežega sadja in zelenjave do 
ostalih prehranskih in drugih 
osnovnih izdelkov, ki jih po-
trebuje vsako gospodinjstvo. 
Kot nam je povedal direktor 
podjetja Jelko Orel, bodo trgo-
vino odprli v najetem prostoru 
nasproti dragomerske picerije, 

razprostirala pa se bo na pribli-
žno 80 kvadratnih metrih. Tr-
govec ima dolgoletne izkušnje 
s prodajo živil, ukvarjajo pa se 
tudi z veleprodajo gostincem. 
»Že pred več kot tridesetimi leti 
je začela delovati naša prva za-
sebna trgovina na Zaplani. To 
je bila prva ali pa druga zaseb-
na trgovina v Sloveniji,« nam je 

povedal Orel, ki je v najboljših 
časih imel kar 18 poslovalnic 
in več kot 120 zaposlenih. Ka-
sneje se je podjetje usmerilo v 
veleprodajo gostincem ter dis-
kontno prodajo, pred nekaj leti 
pa so znova odprli tudi živilske 
trgovine. Dragomerska trgovi-
na bo njihova peta, trenutno 
imajo odprte štiri poslovalnice 
na Vrzdencu, v Logatcu, Hote-
drščici in Šentvidu ter prodaj-
no skladišče v Sinji Gorici. 

»Intenzivno se pripravljamo 
na odprtje trgovine. Stekli so 
vsi potrebni procesi, polniti 
bomo začeli trgovske police,« 
nam je zaupal direktor in dodal, 
da si želi, da bi trgovina zaživela 

ter nam naštel nekaj prednosti, 
ki jih imajo manjše trgovine v 
primerjavi z velikimi trgovski-
mi centri: »V teh prodajalnah 
se navežejo pristni stiki. Tu se 
prodajalci pogovarjajo s kupci, 
izmenjavajo mnenja in se po-
slušajo. Te trgovine so domače. 
To je posebnost manjših trgo-
vin, kupci in prodajalci so po-
vezani, se poznajo, si naredijo 
uslugo in poznajo navade drug 
drugega.« Trgovina naj bi bila 
odprta od ponedeljka do petka 
od sedme ure zjutraj do sedme 
popoldan, v soboto pa od 7. do 
13. 

V. L. 

Občina Log - Dragomer je izbrala ponudnika za 
izdelavo projektne dokumentacije za revitalizacijo 
Stare šole na Logu. Izbrano je bilo podjetje 
Savaprojekt, ki je bilo tudi edini ponudnik. Ta bo 
dokumentacijo izdelal za 27 tisočakov brez davka.

Konec februarja se je zaključil rok, do katerega 
so starši lahko oddali vlogo za sprejem otroka v 
Vrtec Log - Dragomer za naslednje šolsko leto. 
Kot so nam pojasnili v vrtcu, so prejeli 36 vlog iz 
občine Log - Dragomer ter še petnajst iz ostalih 
občin. Komisija za sprejem otrok bo vloge 
obravnavala aprila, glede na pravilnik pa bodo 
prednost pri sprejemu, tako kot vsa leta do zdaj, 
imeli otroci iz matične občine.

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka bo 
več kot enkrat višja kot do sedaj.

Trgovske police bo napolnil M-Orel, trgovec 
iz sosednje vrhniške občine. V manjši živilski 
trgovini boste od ponedeljka do sobote lahko 
kupili vse osnovne prehrambne izdelke, svežo 
zelenjavo in sadje, v delikatesi pa izbirali med 
različnimi vrstami sadja in sirov ter kupili 
pekovske izdelke.

Vabilo

Sobota, 1. april, od 9. ure do 14. ure 

ČISTILNA AKCIJA: začetek ob 9. 
uri: 

- pred gasilskim domom v Dragomeru – za območje 
Dragomera in Lukovice 
(koordinator Blaž Rupnik, tel. št. 041 261 480), 

- v Športnem parku Log – za območje Loga 
(koordinator Mihael Lenaršič, tel. št. 041 534 205).

Akcija bo v vsakem vremenu, zato vsem priporočamo, da se oblečete vremenu pri-
merno in poskrbite za varnost (npr. škornji, odsevni jopiči ...). 

DAN ODPRTIH VRAT CIVILNE 
ZAŠČITE
V Občini Log - Dragomer: začetek ob 11. uri pred ga-
silskim domom v Dragomeru. 

Na dan civilne zaščite bodo poleg občinskih gasilskih enot predstavili tudi tehnično 
gasilsko opremo Gasilske zveze Vrhnika, opremo civilne zaščite Uprave RS za zaščito 
in reševanje ter druge lokalne organizacije in društva, ki so vključena v sistem zaščite 
in reševanja. 

Zaključek in skupna malica ob 13. uri v Gasilskem domu Dragomer.

Udeležite se dogodkov v čim večjem številu! 
OBČINA LOG - DRAGOMER                                                    Vabljeni!

Medtem ko so svetniki višino 
pomoči vsako leto usklajevali z 
indeksom rasti življenjskih po-
trebščin, bo znesek po novem 
fiksen. Predlagala ga je skupina 
svetnikov, ki je pomoč zvišala z 
amandmajem, ki ga je občinski 
svet podprl. Občinski svet je 
znesek denarne pomoči ob roj-
stvu otroka do zdaj usklajeval 
vsako leto. Lani pa so na predlog 
odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejav-
nosti, ki je predlagal nagrado v 
višini 500 evrov na novorojen-
ca, občinski upravi naložili, da 
začne s postopkom spremem-
be odloka. Vodstvo občine naj 
bi pripravilo analizo posledic 
spremembe višine pomoči na 
proračun, preučili pa naj bi tudi, 
katerim drugim ciljnim skupi-
nam bi bilo pomoč še smiselno 
nameniti. Občinska uprava je 
nato preverila, kakšno denarno 
pomoč svojim občanom ob roj-
stvu otroka namenijo nekatere 
druge slovenske občine. Sve-
tniki so na mize dobili predlog 
uprave, da bi pomoč zvišali na 
višino, primerljivo s sosednjimi 
občinami, in sicer 250 evrov. Kot 
je na seji pojasnil župan, občine 
ob rojstvu otroka staršem na-
menijo različno, nekateri starši 
ne dobijo nič, v Moravskih To-
plicah pa so najbolj radodarni 
in rojstvo otroka nagradijo s kar 
1000 evri. Dodal je še, da so tudi 

v naši sredini druge ciljne sku-
pine, ki bi jim denarna pomoč 
še kako prišla prav. Po živahni 
razpravi je skupina svetnikov 
tik pred glasovanjem vložila 
amandma, s katerim so znesek 
zvišali na kar 500 evrov. Sedem 
svetnikov je amandma podprlo, 
pet jih je bilo proti, eden pa se je 
glasovanja vzdržal.

Čeprav denarni prispevki, ki 
jih za novorojence namenijo 
občine, niso neposredna spod-
buda odločitvi za otroka, so 
bili podporniki višanja pomoči 
enotni, da je to pozitiven znak, 
s katerim občina svojim obča-
nom sporoča, da podpira ro-
dnost. Občina Vrhnika staršem 
ob rojstvu novorojenca nameni 
150 evrov, novopečeni brezo-
viški starši dobijo 180 evrov, v 
Občini Dobrova - Polhov Gra-
dec dajo 260, v Horjulu 275, naj-
več pa so do sedaj dobili mladi 
starši v Borovnici, kjer pomoč 
znaša 400 evrov. V Ljubljani so 
do pomoči upravičene le soci-
alno najbolj ogrožene skupine 
občanov, podobno je v Trzinu, 
v Kamniku ta pomoč znaša 100 
evrov, na Bledu 250, Jesenicah 
200, Jezerskem 500 za prvoro-
jenca in za vsakega nadaljnjega 
otroka 100 evrov več, v Domža-
lah pa novorojenci za dobrodo-
šlico dobijo To-to paket.  

V. l. 

Zbiranje predlogov 
Zbiranje predlogov za podelitev 
priznanj Občine Log - Dragomer za 
leto 2017
 
Podelili bomo naslednja priznanja:

- častni občan Občine Log - Dragomer
- grb Občine Log - Dragomer,
- priznanje Občine Log - Dragomer.

Predloge za podelitev priznanj Občine Log - Dragomer je tre-
ba poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na sedežu 
občine do 28. 4. 2017 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, 
imenovanja in administrativne zadeve, z oznako: »Ne odpi-
raj – javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
Občine Log - Dragomer.« 

Več o razpisu si preberite na spletni strani Občine Log - Dra-
gomer pod razpisi.

OBČINA LOG - DRAGOMER
OBČINSKA UPRAVA

Aprila v Dragomeru vrata 
odpira trgovina

Občina je januarja na portalu 
javnih naročil objavila vabilo 
za oddajo ponudb. Do roka so 
dobili le eno, in sicer je to oddal 
Savaprojekt. Kot nam je poja-
snila urbanistka Rebeka Skalja 

Kure, so še pred objavo javnega 
naročila pri različnih ponudni-
kih izvedli informativna pov-
praševanja in dobili podobne 
informativne ponudbe, kot jo 
je oddal izbrani ponudnik. Ta 

ima izkušnje z energetsko sana-
cijo in rekonstrukcijo objektov 
kulturne dediščine, pogodba 
pa še ni pravnomočna. Izvedeli 
smo še, da bo ponudnik izdelal 
idejno zasnovo ter projekta za 
gradbeno dovoljenje in izvedbo 
prenove. Dokumentacija naj bi 
bila izdelana še letos. Občina 
je za izdelavo projektne doku-
mentacije v okviru projekta teh-
nične pomoči Evropske investi-

cijske banke ELENA dobila 17 
tisočakov. Kot smo že poročali, 
je konec lanskega leta postala 
lastnica celotne Stare šole, ki 
pa trenutno sameva, saj se je iz 
stanovanja, ki ga je občina ku-
pila konec leta, že izselila zadnja 
stanovalka. Objekt naj bi v pri-
hodnjih letih celovito obnovili, 
vanj preselili občinsko upravo, 
uredili arhiv ter ga namenili 
širši javnosti.                    V. L. 

Vrtec Log - Dragomer je letos 
prejel manj vlog kot običajno. 
Tokrat jih je prispelo 51, veči-

na iz matične občine. Tako kot 
lani je tudi letos vlogo za vpis 
otroka v vrtec oddalo 36 ob-

čanov, ostalih petnajst prošenj 
pa so dobili iz okoliških krajev. 
Kot nam je povedala pomoč-
nica ravnateljice Tea Likar, so 
vloge dobili tudi z Vrhnike, iz 
Bevk, z Brezovice, iz Notra-
njih Goric ter celo s Turjaka. 
Izvedeli smo še, da bo komi-
sija aprila obravnavala 48 vlog, 
vloge treh otrok, ki septembra 
ne bodo izpolnjevali starostne-
ga pogoja 11 mesecev, pa bodo 
uvrstili na čakalni seznam. Še 
vedno je največ povpraševanja 

po prostih mestih v vrtčevskih 
oddelkih za prvo starostno 
obdobje, letos so tako dobili 
največ vlog za vpis otrok, ki so 
bili rojeni leta 2016. O številu 
sprejetih otrok trenutno še ne 
morejo govoriti. Pomočnica 
ravnateljice Tea Likar nam je 
pojasnila, da je za takšne in-
formacije še prezgodaj. Najprej 
se bo morala sestati komisija, 
oblikovati pa bo potrebno tudi 
nove oddelke. 

  V. L. 

Za novorojenčka po 
novem 500 evrov

Prispelo je 51 vlog za vrtec

Dokumentacijo bo izdelal Savaprojekt
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Mladina našega društva je uspešno začela leto 2017. 
Minilo je že nekaj dogodkov, ki so popestrili njen 
koledar.

Lansko jesen je v občini Log - Dragomer vrata 
odprla ambulanta splošne medicine. Odprta je tri 
dni na teden, tri ure na dan, in sicer v ponedeljek 
in petek med 9. In 12. uro ter v sredo popoldan 
od 15. do 18. ure. V moderno opremljeni ordinaciji, 
ki deluje v prvem nadstropju dializnega centra 
Fresenius, za svojo zdravnico lahko izberete dr. Ano 
Švigelj. V čakalnici smo se pogovarjali s tremi izmed 
tristo opredeljenih pacientov. Zanimalo nas je, zakaj 
so se odločili, da bodo za svojo zdravnico izbrali dr. 
Švigelj ter katerih pridobitev si še želijo v kraju.

Pod okriljem Zdravstvenega 
doma Vrhnika v dragomerski 
ordinaciji delujeta zdravnica 
dr. Ana Švigelj in medicinska 
sestra Anja Zapušek. Kot nam 
je v pogovoru zaupala zdravni-
ca, ji je delo v ambulanti, ki je 
bila vzpostavljena popolnoma 
na novo, izziv. »Vse, kar je novo, 
je na začetku težko, stresno, pa 
tudi sveže, zanimivo,« pravi dr. 
Švigelj, ki nam je priznala, da je 
na začetku potrebovala nekaj 
časa, da se je privadila na bolj 
umirjen ritem ter dejstvo, da se 
ambulanta polni postopoma. A 
kot je dodala, ima zato več časa 
za paciente in se jim lahko bolj 
posveti, kot bi bilo to mogoče v 
ambulanti z zelo velikim števi-
lom opredeljenih pacientov. Pri 

delu ji je pomembno to, da se 
človek dobro in varno počuti 
ter da je natančna in odgovor-
na pri svojem delu. »Človek ni 
samo pacient, poleg vseh svojih 
bolezni in terapij nosi svojo ži-
vljenjsko zgodbo in kadar me 
spusti vanjo, sem še posebej 
počaščena,« še pravi zdravnica. 

Za zdravnico Švigelj se je do 
zdaj odločilo tristo pacientov, 
v čakalnici smo se pogovarjali 
s tremi. »Vesela sem, da je na 
tem koncu nekaj novega,« je kot 
glavni razlog, da je za zdravnico 
izbrala dr. Ano Švigelj, navedla 
Marta Martinčič iz Dragomera. 
Povedala nam je še, da je krajši 
delovni čas ambulante ne moti, 
saj se v nujnih primerih paci-
enti še vedno lahko odpeljejo v 

vrhniški zdravstveni dom. Kot 
je dodala, je lekarna, ki je bila 
odprta decembra, velik plus 
pri celoviti zdravstveni storitvi, 
vendar bi se za obisk ambulante 
odločila tudi v primeru, da le-
karna ne bi delovala na istem 
hodniku. »Tu mi je všeč in tudi 
zdravnica je prijetna. Za zame-
njavo zdravnice sem se odločila 
tudi zato, ker se mi zdi, da lju-
dje samo jamrajo česa ni, ko pa 
imajo nekaj pred nosom, pa tega 
ne koristijo,« je še povedala naša 
sogovornica, ki je opozorila, da 
vse težko pridobljene pridobitve 
lahko občani zlahka izgubijo, če 
jih ne bodo uporabljali.

Mira iz Dragomera pa nam je 
povedala, da so se za menjavo 
zdravnika odločili, ker s prej-
šnjim niso bili zadovoljni, kot 
smo izvedeli, je bil neprijazen in 
neoseben. »Zdravnik mora biti 
do vseh enak in naj si za pacien-
ta vzame čas. Tudi če je pacient 
starejši, ima pravico do nadalj-
nje obravnave pri specialistih. 
40 let plačevati za zdravstvo, 
potem pa ni nič od tega. Če je 
človek star čez sedemdeset let, 
je mnenje, da nima pravice za 
nadaljnjo obravnavo, absurd,« 
je še povedala Dragomerčanka, 

njen spremljevalec pa je dodal, 
da je prednost ambulante tudi v 
tem, da je dosti bližje kot Zdra-
vstveni dom Vrhnika. Obe naši 
sogovornici sta se strinjali, da 
je lekarna prednost. »V lekarni 
sem bila že nekajkrat in sem 
zadovoljna s storitvami in po-
nudbo,« je še dejala Marta Mar-

tinčič in dodala, da bi v Drago-
meru potrebovali le še trgovino 
in bankomat: »Tudi z manjšo 
trgovino sem zadovoljna, prav-
zaprav imam še rajši manjše kot 
večje trgovine. Krasno se mi zdi, 
da se bo odprla trgovina, ker 
ima Dragomer toliko starejših 
občanov, da je res potreba. Naj-

bolj pomembno je, da v kraju 
dobimo osnovne potrebščine in 
nam ni treba za vsak kilogram 
moke in liter mleka sesti v avto.« 
Popolnoma enakih misli sta bila 
tudi druga dva naša sogovorni-
ka: » Zdaj bi v Dragomeru po-
trebovali še kakšno trgovino in 
bankomat, pa bi imeli vse.« 

LOG PRI BREZOVICI 

040 662 443    www.glorious-salon.si 

 

 

PEDIKURA (klasična, medicinska)  od 19€ 
MANIKURA (gelish, gel)  od 15€ 
NEGE OBRAZA  od 23€ 
MASAŽA, LIMFNA DRENAŽA od 20€ 
PODALJŠEVANJE TREPALNIC, JAPONSKA METODA VRISOVANJA OBRVI 

 

Akcija velja do konca aprila 2017. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, Izpostava Ljubljana, je 7. marca v 
sodelovanju z Občino Medvode v kulturnem 
domu v Medvodah pripravila osrednjo regijsko 
slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite 
za leto 2016. V imenu Občine Log - Dragomer 
so se slovesnosti udeležili namestnik poveljnika 
Civilne zaščite Občine Log - Dragomer Domen 
Rozman, poveljnik gasilskega poveljstva Občine 
Log - Dragomer Pavel Remškar, član gasilskega 
poveljstva Občine Log - Dragomer Rok Meglen in 
prejemnik priznanja iz naše občine. 

Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga praznujemo 1. marca, se od-
govorni zahvalijo tistim reševalcem, organizatorjem in izvajal-
cem, ki so v preteklem letu učinkovito opravili naloge zaščite 
in reševanja med naravnimi in drugimi nesrečami. Priznanja 
in nagrade Civilne zaščite so bila podeljena najbolj zaslužnim 
pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, sku-
pinam, občinam, gospodarskim družbam, društvom, zavodom 
in raznim organizacijam za zasluge in prispevke pri razvijanju 
in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči 
ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Slavnostni 
govornik je bil generalni direktor Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Darko But.

Na prireditvi je bilo ljubljanski regiji podeljenih kar 181 pri-
znanj in nagrad, prejemnik priznanja pa prihaja tudi iz naše ob-
čine. Bronasti znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za požrtvo-
valno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, 
je prejel Tomaž Požar, vodja gasilsko-reševalne enote gasilske-
ga poveljstva Občine Log - Dragomer in član PGD Dragomer 
- Lukovica. Prejemniku priznanja izrekajo čestitke tudi župan 
Občine Log - Dragomer Miran Stanovnik s sodelavci, štab Ci-
vilne zaščite Občine Log - Dragomer in gasilsko poveljstvo Ob-
čine Log - Dragomer

Mladinski občni zbor je bil v 
petek, 20. januarja. Na njem so 
pregledali dogajanje preteklega 
leta in izrazili svoje želje za letos. 
Skupaj so pozdravili in uradno 
sprejeli v svoje vrste kar 15 no-
vih članov. Kar nekaj mesecev 
so se počasi pripravljali na kviz 
gasilske mladine. Ta je bil v so-
boto, 11. marca, v prostorih OŠ 

Log - Dragomer. Tekmovanja so 
se udeležili s kar sedmimi eki-
pami. V kategoriji pionirjev so 
tekmovale štiri ekipe, ki so za-
sedle deveto, enajsto, dvanajsto 
in trinajsto mesto. V kategoriji 
mladicev sta tekmovali dve eki-
pi, ki sta zasedli prvo in sedmo 
mesto. Ekipa pripravnikov je za-
sedla prvo mesto. Z osvojenimi 

odličji sta se ekipi mladincev in 
pripravnikov uvrstili na regijsko 
tekmovanje. Pohvaliti moramo 
tudi člana našega društva To-
maža Požarja, ki je marca prejel 
bronasti znak Civilne zaščite. 
Podeljen mu je bil zaradi njego-
vega truda in vloženega časa v 
opravljanje nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči. Pomagal je pri 
ustanovitvi gasilsko-reševalne 
enote v poveljstvu Log - Dra-
gomer, ki ga trenutno tudi vodi.

Vsem udeležencem tekmova-

nja gasilske mladine čestitamo 
za dosežen uspeh in želimo 
veliko sreče ter uspeha tudi v 
prihodnje. Zahvalili bi se vsem, 
ki ste pripomogli k uspešni iz-
vedbi tekmovanja, in upamo na 
uspešno sodelovanje tudi v pri-
hodnje. Vse čestitke namenja-
mo tudi Tomažu Požarju in se 
mu zahvaljujemo za vložen trud 
in čas, ki ju je namenil gasilcem.

Z gasilskim pozdravom, na 
pomoč! 

PGD Dragomer - Lukovica

Ste že izbrali novo zdravnico?

Dvojna gasilska zmaga Priznanje 
Tomažu 
Požarju
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Tokratno Semenjavo smo se odločili 
popestriti s predavanjem. Vsi udele-
ženci so se strinjali, da je predavanje 
dobra ideja za popestritev Zelemenjav-
nih srečanj, zato se bomo organizatorji 
tudi v prihodnje potrudili organizirati 
kaj podobnega.

Tokratno predavanje je vodila Štefka 
Čamernik, predstavnica podjetja Bio-

brazda iz Dragomera, ki letos praznuje 
25-letnico obstoja. Njihova lastna bla-
govna znamka izdelkov za vrtičkarje 
obsega deževnike, organsko gnojilo 
za dognojevanje, mikroorganizme in 
zemljo. Vsi izdelki imajo narejene ana-
lize in ne vsebujejo težkih kovin. Ga. 
Števka je z nami delila tudi izkušnje 
in nasvete, ki jih leta in leta prinašajo 

stranke v njihovo trgovino. Med dru-
gim smo izvedeli, kako se spopadati s 
škodljivci, povečati pridelke, negovati 
rastline, kdaj se lotiti opravil na vrtu 
... Hrana, pridelana doma, ima čedalje 
večjo težo, zato smo po predavanju na 
veliko menjali semena peteršilja, bučk, 
paradižnika, solat, fižola ... Naslednjič 
se vidimo predvidoma maja, na Ze-
lemenjavnem dogodku Flancarija, ko 
bomo menjali sadike (flance) in ostalo. 

KUD Kosec

Tudi na letošnji, tokrat že četrti Semenjavi, ki jo je organiziral 
KUD KOSEC, smo se zbrali zelenoprsti ljubitelji sadja in 
zelenjave. 

V KUD Kosec želimo ustanoviti lutkovno skupino, zato smo 
v svojo sredino povabili samostojnega lutkarja, animatorja in 
pravljičarja Borisa Kononenko. Ta se je na Vrhniki že uveljavil 
z zgodbami za otroke in odrasle o Ivanu Cankarju. 

 Dobili smo se v prostorih stare šole v naši občini in začeli spoznavati osnove 
lutkarstva. Pod vodstvom mentorja smo se igrali s profesionalnimi lutkami ter 
spoznavali njihove skrivnosti. Ugotovili smo, da so nekatere veščine sicer zah-
tevne, da pa zna biti usvajanje le-teh tudi zabavno in poučno. Presenečeni smo 
bili, kaj vse je lahko lutka in kaj lutka pravzaprav vse zmore. Bili smo navdu-
šeni in odločeni, da ustanovimo skupino. Bilo je lepo in ustvarjalno. Prijetno 
je presenetila igrivost vseh treh prisotnih generacij. Ta igrivost pa je osnova 
za lutkovno gledališče. Želeli bi si le, da bi se mladi promocijskega programa 
udeležili v večjem številu. V želji, da se nam pridružite in ustanovimo sami 
svojo lutkovno delavnico, vas vabimo, da se nam jeseni pridružite. 

KUD Kosec

 
 

v četrtek 30.3.2017 ob 18:00 uri 

.

 

 
 

Kosec 
gostil lutkarja 
Borisa

Semenjava z Biobrazdo

Vabilo

TEHNIKE SPROŠČANJA
12. 4. ob 17. uri v prostorih KUD Kosec na Logu 
v stari osnovni šoli.

Zdravstveni dom Vrhnika, Center za krepitev zdravja in KUD KOSEC

Prisrčno vabljeni, zanimivo bo.
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Kaj narediti s podedovano 
čudovito staro vilo? Bi jo ob-
novili, dali v najem ali prodali 
najboljšemu ponudniku? Kako 
se znebiti nadležnega podnaje-
mnika? Vse to so se na odru ga-
silskega doma spraševali igralci 
iz Borovnice in ob komičnih za-
pletih približno dve uri zabavali 
občinstvo. Kot nam je pojasnila 

predsednica KUD Kosec Anica 
Vengust, so gledališko skupino v 

občino povabili ob dnevu žena 
in predstavo namenili pred-

vsem vsem ženskam. 
V. L. 

Februarja so stekle priprave 
za občni zbor društva. Pripra-
vili smo poročila po sekcijah, 
finančno poročilo za leto 2016 
in okvirni program za delo dru-
štva v letošnjem letu, vključno 
s finančnim načrtom. Sredstva 
društva so omejena in ne za-
gotavljajo velikih možnosti za 
raznovrstno dejavnost. Tudi 
zaradi tega smo letos povišali 
članarino za dva evra. Nada-
lje smo se na zboru odločili 
z večino glasov prisotnih, da 
spremenimo dosedanji način 
praznovanja rojstnih dni naših 
članov. Opustili smo darila po-
sameznikom in namesto tega 
predvideli letno srečanje tistih, 
ki bodo izpolnili okrogli jubilej 
po osemdesetem letu na po-
sebni pogostitvi, o kateri boste 

pravočasno obveščeni. Vsem pa 
bomo namenili voščilnice.

Ob osmem marcu, dnevu 
žena, smo organizirali tradici-
onalni pohod po Ljubljanskem 
barju. V veliko zadovoljstvo 
nam je bilo, da se je pohoda 
udeležilo veliko naših članic, 
ki so uživale v prelepem sonč-
nem dnevu in se Pri Pavlet ob 
zvokih harmonike našega To-
neta poveselile ob priložnostni 
pogostitvi. Seveda ni manjkala 
niti rožica. 

S telovadbo bomo ob koncu 
marca zaključili, nadaljevali 
bomo s pohodi po bližnji oko-
lici. Novost je razgibavanje vsa-
ko jutro na športnem igrišču v 
Dragomeru. Pobuda gospoda 
Krašovca, ki jo je podal na obč-
nem zboru, je »meso« postala. 

Število udeležencev se povečuje 
in v interesu vseh je, da bi se kot 
dejavnost obdržala. Pridite in z 
aktivnim življenjem obogatite 
družabno življenje ter poskrbite 
za lastno zdravje in dobro poču-
tje. Še vedno so pridni balinarji 
in balinarke, šahisti, za pikado 
potrebujemo še kakšnega pri-
vrženca.

Ne pozabite na vsak drugi 
torek v mesecu, ko se v upoko-
jenskem kotičku merita krvni 
tlak in nivo sladkorja v krvi ter 
vam strokovne delavke Zdra-
vstvenega doma Vrhnika tudi 
podrobneje predstavijo določe-
no temo oziroma problematiko, 
s katero se srečujemo v jeseni 
življenja in vpliva na zdravje in 
počutje posameznika. Tudi pro-
jekt Starejši za starejše je v pol-
nem teku. Tisti, ki boste letos 
izpolnili 69 let, pričakujte prvi 
obisk prostovoljk.

Aprila nameravamo orga-

nizirati prvi izlet v tem letu. 
Program izleta je opisan v zgi-
banki, ki smo jo razdelili na 
občnem zboru. Prijavite se in 
na ta način omogočite izved-
bo izleta. Luštno bo. Tisti, ki 
zgibanke nimate in bi jo želeli 
dobiti, nas obiščite v kotičku 
v času uradnih ur. Vse člane 
prosimo, da čim prej poravna-
jo članarino društva za tekoče 
leto. Verjetno je kdo med vami 
na to obveznost pozabil. Lahko 
ste bili zadržani, odsotni, pa še 
se najdejo razlogi za neplačilo. 
Ker bi naše društvo rado izpol-
nilo obveznosti do zveze in čim 
bolj nemoteno opravilo začrta-
ne naloge, verjamemo, da boste 
tudi to formalnost izpolnili (v 
društvenem prostoru vsak to-
rek med 10.00 in 12.00).

Dragica 
Krašovec 

Kranjci so se vabilu balinark 
odzvali  v polnem številu, zato 
smo igrali v mešanih ekipah 
ženske-moški na vseh štirih 
igriščih. Kranjci so presenetili 
vsako udeleženko s prekrasno 
vrtnico v čast 8. marcu. Vrtni-
co so podarili tudi naši Jani, 
ki nas je prišla pozdravit na 
balinišče. Vsakega člana ekipe 
Kranjcev je Metka okrasila z 
mučeniško medaljo iz suhih 

češpelj na vrvici … No, po vseh 
obdarovanjih pa se je začelo 
zares; priprava igrišča, sesta-
va ekip ... Tekme so potekale 
v zelo prijetnem vzdušju, so-
dnikov in centimetrov nismo 
potrebovali. Rezultate smo 
beležili, vsi udeleženci so se 
trudili zmagati, vendar vsem 

Lado Kralj, pisatelj, literarni 
kritik, teatrolog, dramaturg, 
urednik in prevajalec, pa ver-
jetno še kaj, je bil rojen leta 
1938 v Slovenj Gradcu. V roke 
smo vzeli dve njegovi deli, in 
sicer Kosec koso brusi in Če 
delaš omleto. V prvem delu 
pisatelj opisuje več zgodb in-
telektualcev, ki se v različnih 
časovnih obdobjih srečujejo z 
različnimi težavami. Zgodba 
je vsaka zase zaključena ce-
lota in med seboj niso pove-
zane. V drugem romanu, Če 
delaš omleto, bralec misli, da 
gre za avtobiografski roman. 
A pisatelj pravi, da ne gre za 
pravo avtobiografijo, ker je 
precej stvari izmišljenih, vse-
eno pa  je v romanu tudi ve-
liko preverjenih biografskih 
dejstev. Vsekakor gre za za-
nimivo, a nadvse tragično ži-
vljenjsko pot glavne junakinje. 
Od kod naslov? Avtor pove, da 
neki ruski pregovor pravi, da je 
treba ubiti jajce, preden nasta-
ne omleta. Pisatelj nam pred-
stavi tragično povojno usodo 
in življenjsko pot prezrte pisa-
teljice Milene Mohorič, rojene 
leta 1905, ki je leta 1933 pustila 
službo učiteljice in se posvetila 
pisanju. Prelomnico v njenem 
življenju pomeni pot v Sovjet-
sko zvezo. Po vojni so ji sina in 
moža zaprli na Golem otoku. 
Mož je tam tudi umrl. Sama 
pa je zaradi krutih zasliševanj 
doživela psihični zlom, ki jo je 
iz zapora vodil v psihiatrično 
ustanovo, pa iz nje zopet v 
zapor. Pretresljiva pripoved 
bralca ne pusti ravnodušnega. 
Zapis časa in dogodkov, ki se 
ne bi smeli zgoditi in še manj 
kdajkoli ponoviti.

Pravo božanje duše smo 
po branju besedil Kralja ob-

čutili ob prebiranju proznih 
in pesniških del Vide Bresto-
ve. Tiho, tiho, srce je občutena 
lirika mlade pesnice, s pravim 
imenom Majda Peterlin, ki jo 
je kot mlado dekle ujela vojna. 
Komaj 17-letna je stopila med 
partizane in že v tistem času 
objavila nekaj pesmi s parti-
zansko tematiko. Po vojni je 
delovala kot učiteljica, pisa-
teljevanje in pesništvo pa po-
svetila mladinski tematiki. Li-
rične pesmi so bile objavljene 
šele mnogo let po njeni smrti. 
Vsekakor si zaslužijo, da jih lju-
bitelji poezije bolje spoznajo. 

Po Pavčku, Zlobcu, Koviču 
smo vzeli v roke tudi poezijo 
Janeza Menarta. Pesmi šti-
rih so bile prvič objavljene 
že davnega leta 1953. Danes, 
šest desetletij kasneje, niso 
nič manj aktualne in prepri-
čljive. Menarta poznamo tudi 
zaradi uglasbenih del, mnogih 
aforizmov, ki smo jim sledili v 
dnevnem časopisju, pa tudi 
mnogih pesniških zbirk, ki 
jih je izdal. Če vzamete v roke 
Statve življenja, ki smo jih pre-
birali mi, boste lahko krono-
loško sledili izdajam zbirk in 
raznovrstnim stihom, ki pro-
nicljivo, radoživo, na trenutke 
celo vizionarsko razkrivajo 
bistvo problemov, s katerimi 
se je pesnik srečeval. Lepa be-
seda, občutek za jezik, rimo in 
raznovrstna tematika so tisto, 
kar te prisili, da knjigo vzameš 
v roke spet in spet. Toliko za 
danes. Naj vam namignem, 
da se nam v pomladnih dneh 
obeta prava literarna poslasti-
ca. Kakšna, naj za zdaj ostane 
skrivnost. Veliko bralnih užit-
kov vam želim. 

Dragica Krašovec 

Uživamo 
v branju
Z lahkotnejših in zabavnih pripovedi Ivana 
Sivca smo člani krožka na pobudo naše Alenke 
preskočili na veliko zahtevnejše branje, ki zahteva 
malo več zbranosti in poznavanja nekega 
drugega časa ter takratnih razmer.

V petek, 10. marca, na s soncem obsijan praznik 
“mučenikov”, smo dragomerske balinarke na 
balinišču BŠD Dragomer odigrale družabno in 
prijateljsko tekmo z ekipo Kranjci z Vrhnike. 

Pozdrav pomladi 
na balinišču

Borovničani nasmejali občinstvo

Čas prehitro teče, da bi lahko podrobno in 
sproti svoje člane obveščali o dogodkih Društva 
upokojencev Dragomer Lukovica.

Gledališka skupina 
Šota Kulturnega društva 
Borovnica je na povabilo 

domačega KUD Kosec 
poskrbela za nasmejano 

vzdušje občinstva v 
gasilskem domu na 

Logu. Tokrat so se 
predstavili s svojo novo 
komedijo Dediščina, ki 
so jo prvič uprizorili na 

silvestrski večer.

Pomladno razpoloženje v 
DUDL-u
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Z izhodišča v Koštabani, 
istrski vasici nad Dragonjo s 
prelepo cerkvijo sv. Kuzme 
in Damijana, smo krenili na 
pot doline Dragonje. Maka-
damsko cesto, ki je namenjena 
predvsem kolesarjenju, smo 
prehodili do desnega pritoka 
Pinjevec ali Rokava, ki se izliva 
v reko Dragonjo. Občudovali 
smo kamnito ploščad, kaskade 
in manjši slap. Tu smo se obr-
nili in po makadamski cesti 
nadaljevali do manjše jase ob 
reki Dragonja, kjer smo imeli 

postanek. Izza oblakov je posi-
jalo tudi nekaj sončnih žarkov. 
Na poti nas je očarala neokr-
njena narava z oljčnimi nasadi, 
njivami, vinskimi trtami, ki jih 
krasijo osamele kamnite hiške. 
Opazovali smo tudi lastnike 
pri zadnjem pomladanskem 
rezu trt. Rože, značilne za pri-
morsko rastlinje, se že odpirale 
pomladne cvetove. Nad dolino 
Dragonje, s traso, dolgo 10 ki-
lometrov, smo pustili zadnji 
pogled. Prišli smo do asfal-
tne ceste, avtobusne postaje 

Dragonja II, kjer je bil naš cilj. 
Primorske pa le nismo zapu-
stili kar tako. Ustavili smo se v 
Kopru in se sprehodili ob obali 
s pogledom na morje, jadrnice 
in ladje ter si ogledali stari del 
mesta. V lepem sončnem vre-
menu smo si ob obali pri ka-
varnici privoščili dobro kavico 
s slastnimi krhkimi flancati, ki 
jih je spekla Marija iz Borov-
nice. Ko smo se vračali proti 
Dragomeru je bilo pričako-
vati oblačno vreme. Nastal je 
vremenski preobrat. Naš član 
Bojan je pripomnil, da smo s 
Primorske prinesli sonce in 
požel val smeha dobre volje 
ostalih članov. Vsi se vodniku 
Alešu zahvaljujemo za lepo 
preživet izletniški dan.          Lili 

ni šlo. Nekaj nas je moralo pri-
znati poraz, ki pa smo ga hitro 
pozabili, ko smo druženje pre-
selili v toplejši prostor, kjer smo 
se še malo okrepčali. Tukaj se 
nam je tudi pridružila naša ba-
linarka Jana in na posebno željo 
Kranjcev se je vabilu odzvala 
tudi ga. Ančka Kociper. Tudi 
ona je prejela v dar rdečo vrtni-

co in se z nami malo poveselila. 
Res so od sile tile Kranjci! Naj 
še povem, da z ekipo Kranjcev 
igramo v 2. medobčinski ligi 
in tam gre bolj zares, vendar 
vedno športno-korektno in pri-
jetno. Da pa smo si zimski čas 
po končani ligi skrajšali, smo 
balinarke Dragomera skupaj s 
Kranjci decembra na igrišču go-

stilne Kranjc odigrale že drugo 
predbožično tekmo. Tudi takrat 
je bilo kljub mrazu zelo prijetno 
in veselo. Mislim, da smo bili 
na ta dan vsi enotni, da s takimi 
družabnimi dogodki nadaljuje-
mo in si tako napolnimo bateri-
je po mrzli zimi. 

Inka

Po poti doline Dragonje
V nedeljo, 19. februarja, so člani Planinskega 
društva Rega načrtovali planinski izlet na 
Primorsko. Zbranih 26 članov se nas je zapeljalo 
po primorski cesti Koper–Šmarje–Dragonja. 

ŠD Dragomer - Lukovica je 22. februarja v prostorih 
PGD Dragomer - Lukovica organiziralo občni zbor 
društva, na katerem je izvolilo novo vodstvo. 

ŠD Dragomer - Lukovica 
ob začetku sezone

Dosedanjemu predsedniku 
Josipu Kovačeviču in članom 
odborov se je namreč iztekel 
4-letni mandat. Za člane izvr-
šnega odbora so bili izvoljeni 
Tadej Kramar, Dejan Trivič, 
Nejc Kovač, Mark Winterleitner 
in Anže Njivar. Za predsednika 
društva je bil po krajši pred-
stavitvi soglasno izvoljen Mark 
Winterleitner. V nadzorni odbor 
društva so bili izvoljeni Dane 
Mlakar, Matija Nik in Rok Sojer, 
v disciplinsko komisijo pa Janez 
Gaberščik, Stevo Olip in Anže 
Valentinčič. Člani društva smo 
takoj poprijeli za delo in marca 
začeli z zbiranjem prepotrebnih 
donacij in sponzorskih sredstev, 
saj želimo članom zagotoviti 
kakovostno rekreacijo po čim 
ugodnejši ceni. Prav tako smo 
v tem času že izvedli prvo de-
lovno akcijo v športnem parku 
Dragomer in začeli s pripravo 
športnih igrišč na letošnjo se-
zono. 

Ena od želja društva za leto 
2017 je, da na območju Občine 
Log - Dragomer obudi teniško 
šolo in otrokom iz občine in 

okolice omogoči teniško udej-
stvovanje z izkušenimi in pre-
danimi vaditelji. V ta namen je 
društvo k sodelovanju povabilo 
Teniško šolo Bobi, ki deluje v 
sosednji občini Brezovica. Doz-
dajšnja priporočila omenjene 
šole nam vlivajo upanje, da je 
bila odločitev pravilna. Vodja 
teniške šole Bobi Matej Gru-
škovnjak je ob tej priložnosti 
dejal: “Teniški klub oz. šolo 
Bobi smo ustanovili leta 2012 v 
Notranjih Goricah z namenom 
teniškega opismenjevanja čim 
večje mase ljudi na območju 
občine Brezovica. Po skoraj pe-
tih letih delovanja lahko rečem, 
da moramo biti s storjenim zelo 
zadovoljni. Več kot 50 pokalov 
naših tekmovalcev na turnirjih 
TZS, 60 otrok, ki se trenutno uči 
tenisa v naši teniški šoli, rekre-
ativna teniška liga – v njej je v 
letu 2016 nastopilo več kot 30 
moških in 12 žensk. Zelo smo 
ponosni tudi na svoj novi teni-
ški balon, ki stoji v Notranjih 
Goricah in je sploh edini na tem 
območju. S tem lahko svojim 
članom in otrokom ponudimo 

domovanje in treniranje skozi 
celo leto. Glede na dejstvo, da se 
v našo šolo tenisa vpisuje tudi 
vedno več otrok iz sosednjih 
občin (Log - Dragomer, Vrh-
nika) smo se začeli ozirati tudi 
širše. Menim, da ima Športni 
park Dragomer odlične infra-
strukturne pogoje za tenis, ki pa 
prejšnja leta žal niso bili dovolj 
dobro izkoriščeni. V sodelova-
nju s ŠD Dragomer - Lukovica 
vidimo veliko priložnost za vse 
majhne in malo večje teniške 
nadobudneže, da se preizkusijo 
v teniški igri. Zato lepo vablje-
ni na brezplačne teniške tečaje, 
ki jih bomo aprila organizirali 
v Športnem parku Dragomer. 
Na tečajih se boste spoznali s 
trenerji in našim načinom dela. 
Prijave na brezplačne aprilske 
teniške tečaje sprejemamo na 
telefon 041 737 451 ali preko 
e-naslova info@bobi.si. Prijave 
zbiramo do 3. aprila. Več o nas 
lahko izveste na www.bobi.si.”

Za vse dodatne informacije 
smo vam v društvu na voljo 
preko elektronske pošte sddra-
gomerlukovica@gmail.com, 
obvestila o delovanju in vabila 
na delovne akcije pa lahko spre-
mljate tudi na spletni strani 
društva sddl.si. 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 

110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in v skladu z Na-
cionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), 3. člena 

Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Log - 
Dragomer (Uradni list RS, št. 122/2007, 80/2009, 
106/2012, 86/2016) je Občinski svet Občine Log - 
Dragomer na 15. redni seji dne 22. 2. 2017 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE LOG - DRAGOMER ZA 

LETO 2017

1. člen

Letni program športa Občine Log - Dragomer 
za leto 2017 opredeljuje programe športa, ki se 
sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, 
njihovo vsebino ter višino in namen sredstev, 
predvidenih v občinskem proračunu.

2. člen

V proračunu Občine Log - Dragomer je za leto 
2017 za Razpis – šport (proračunska ostavka 
18009, konto 41200001) predvidenih 100 % ce-
lotnega zneska konta Sofinanciranje športnih 
vsebin izvajalcev letnega programa športa. 

3. člen

S sredstvi za transferje neprofitnim organi-
zacijam in ustanovam se bodo sofinancirali 
naslednji programi športa, uporaba športnih 
objektov ter strokovne in razvojne naloge na 
področju športa v Občini Log - Dragomer gle-
de na vsebino:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, 
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj 
obveznega izobraževalnega programa

1.1  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

⇒ "Zlati sonček"
⇒ "Ciciban planinec"
⇒ ostali  programi, ki jih organizirajo izvajalci 
športnih programov za predšolske otroke

V okviru teh programov Občina Log - Drago-
mer sofinancira propagandno gradivo, strokov-
ni kader (v primeru, da se programi ne izvajajo 
v rednem delovnem času) in najem objektov za 
izvedbo največ 60-urnih programov za skupine, 
v katerih je največ 20 otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa znašajo 2,50 % celo-
tnega zneska konta 41200001.

  1.2  Interesna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok:

⇒ "Zlati sonček"
⇒ "Krpan"
⇒ "Naučimo se plavati"
⇒ mladi planinec, planinska šola, planinski ta-
bor

V okviru zgoraj navedenih programov Občina 
Log - Dragomer sofinancira strokovni kader in 
propagandno gradivo, pri programu „naučimo 
se plavati“ strokovni kader za izvedbo 10-ur-
nih tečajev plavanja za učence prvih razredov 
osnovne šole za skupine, v katerih je največ 10 
otrok.

⇒ drugi programi za skladen razvoj gibalnih 
sposobnosti otrok in mladostnikov

V okviru teh programov Občina Log - Dra-
gomer sofinancira propagandno gradivo, or-
ganizacijo in izpeljavo občinskih, regijskih in 
državnih šolskih prvenstev ter udeležbo na teh 
prvenstvih, najem objektov za največ 80-urne 
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programe za skupine, v katerih je naj-
več 20 otrok.

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju navedenih vsebin športa 
znašajo 17,00 % celotnega zneska 
konta 41200001.

   1.3  Športna vzgoja otrok, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport (od 
6 do 14 let):

1. cicibani in cicibanke
2. mlajši dečki in mlajše deklice
3. starejši dečki in starejše deklice

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov, 
strokovni kader ter materialne stroške 
programov. Najvišje število ur sofi-
nanciranja strokovnega kadra in naje-
ma objektov je opredeljeno v Merilih 
za vrednotenje športa v Občini Log 
- Dragomer, ki so sestavni del Pravil-
nika o sofinanciranju športa v Občini 
Log - Dragomer.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa znašajo 20,00 
% celotnega zneska konta 41200001.

  1.4  Športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami:

⇒ programi prilagajanja otrok na 
vodo
⇒ programi jahanja
⇒ programi iger z žogo
⇒ drugi programi za otroke s poseb-
nimi potrebami

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov 
in strokovni kader za izvedbo 80-ur-
nih programov za skupine, v katerih je 
največ 10 otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa znašajo 0,00 
% celotnega zneska konta 41200001.

1.5  Interesna športna vzgoja mladine:

⇒ programi športa, katerih namen je 
izboljšanje športnih znanj, zagotavlja-
nje psihofizičnih sposobnosti mladi-
ne, odpravljanje negativnih vplivov 
sodobnega življenja, preprečevanje 
zdravju škodljivih razvad in zadovo-
ljevanje človekovih potreb po igri in 
tekmovalnosti

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov 
in strokovni kader za izvedbo največ 
80-urnih programov za skupine, v ka-
terih je največ 20 mladih.

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju navedenih vsebin športa 
znašajo 3,00 % celotnega zneska 
konta 41200001.

1.6  Športna vzgoja mladine, usmerje-
ne v kakovostni in vrhunski šport (od 
15 do 18 oz. 20 let):

⇒ kadeti in kadetinje
⇒ mladinci in mladinke

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov 
in strokovni kader za izvedbo progra-
mov, ki obsegajo največ 1100 ur.

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju navedenih vsebin športa 
znašajo 15,00 % celotnega zneska 
konta 41200001.

1.7  Športna vzgoja mladine s posebni-
mi potrebami:

c) programi športne vadbe, tekmovanj 
in tečajev
ci) posebni programi za posamezne 
vrste primanjkljajev oziroma ovir

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov 
in strokovni kader za izvedbo 80-ur-
nih programov za skupine, v katerih je 
največ 10 mladih.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa znašajo 0,00 
% celotnega zneska konta 41200001.

1.8  Interesna športna dejavnost štu-
dentov:

⇒ programi športa, ki so dopolnilo 
intelektualnemu delu študentov in 
pripomorejo k polnejši uresničitvi člo-
veka, bogastvu njegovega telesnega in 
duševnega zdravja ter integriteti oseb-
nosti

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov 
in strokovni kader za izvedbo največ 
80-urnih programov za skupine, v ka-
terih je največ 20 študentov.

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju navedenih vsebin športa 
znašajo 0,50 % celotnega zneska 
konta 41200001.

2. Športna rekreacija

⇒ programi vadbe v različnih špor-
tnih panogah

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov 
za izvedbo 80-urnih programov za 
skupine, v katerih je največ 20 članov 
in članic. Za socialno in zdravstveno 
ogrožene občane ter občane, starejše 
od 65 let pa Občina Log - Dragomer 
sofinancira tudi strokovni kader.

Sredstva, namenjena sofinancira-
nju teh programov znašajo 8,00 % 
celotnega zneska konta 41200001.

3. Kakovostni šport

⇒ programi priprav in tekmovanj 
ekip in posameznikov, registriranih 
športnikov, ki nimajo objektivnih stro-
kovnih, organizacijskih in materialnih 
možnosti za vključitev v program vr-
hunskega športa in ki jih program 
športne rekreacije ne zadovoljuje, so 
pa pomemben dejavnik razvoja športa

V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov 
za izvedbo največ 320-urnih progra-
mov. 

Sredstva, namenjena sofinan-
ciranju teh programov znašajo 
10,00 % celotnega zneska konta 
41200001.

4. Vrhunski šport

⇒ programi priprav in tekmovanj 
športnikov, ki imajo status mednaro-
dnega, svetovnega ali perspektivnega 
razreda

V okviru teh programov Občina Log 
- Dragomer sofinancira izvedbo pro-
gramov v obsegu največ 1200 ur za 
vrhunske športnike v individualnih 
športnih panogah ter za ekipe v kolek-
tivnih športnih panogah, katerih člani 
so kategorizirani vrhunski športniki. 

Občina Log - Dragomer v letu 2017 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje 
tovrstne dejavnosti.

5. Šport invalidov

⇒ programi z namenom ohranjanja 
gibalnih sposobnosti in zdravja, revi-
talizacije, resocializacije, razvedrila in 
tekmovanja invalidov, ki se prostovolj-
no ukvarjajo s športom
V okviru teh programov Občina Log - 
Dragomer sofinancira najem objektov 
in strokovni kader za izvedbo 80-ur-
nih programov za skupine, v katerih je 
največ 10 invalidov.

Občina Log - Dragomer v letu 2017 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje 
tovrstne dejavnosti.

6. Športni objekti

Na podlagi Meril za vrednotenje 
športa v Občini Log - Dragomer, se 
upravljavcem teh športnih objektov 
sofinancira objekte, ki jih lahko upo-
rabljajo vsi občani – v času, ko se na 
teh objektih ne izvaja letni program 
športa.

Sredstva, namenjena sofinancira-
nju te vsebine znašajo 3,50 % celo-
tnega zneska konta 41200001.

7. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih ka-
drov v športu

Občina Log - Dragomer sofinancira 
izobraževanje in  usposabljanje stro-
kovnih delavcev, ki delajo pri izvajal-
cih športnih programov v Občini Log 
- Dragomer in se obvežejo, da bodo pri 
teh izvajalcih opravljali strokovno delo 
še najmanj tri leta ter izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev, ki delajo pri izva-
jalcih športnih programov v Občini 
Log - Dragomer a že najmanj eno leto. 
Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov poteka 
s sodelovanjem Inštituta za šport in 
OKS-ZŠZ.

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju teh vsebin znašajo 2,50 % 
celotnega zneska konta 41200001.

8. Znanstveno - raziskovalna de-
javnost

Občina Log - Dragomer lahko so-
financira znanstvenoraziskovalne 
projekte, katerih izsledki imajo apli-
kativno vrednost na področju športa 
v Občini Log - Dragomer. Hkrati mo-
rajo biti finančna sredstva, namenjena 
kritju preostalega dela stroškov za po-
samezen projekt iz drugih virov, zago-
tovljena v celoti.

Občina Log - Dragomer v letu 2017 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje 
tovrstne dejavnosti.

9. Založniška dejavnost

Občina Log - Dragomer lahko sofi-
nancira dejavnost izdajanja strokovne 
literature in drugih periodičnih in ob-
časnih športnih publikacij ter propa-
gandno gradivo za športne dejavnosti 
v Občini Log - Dragomer.

Občina Log - Dragomer v letu 
2017 ne predvideva sredstev za so-
financiranje tovrstne dejavnosti.

10. Velike mednarodne, državne, 
medobčinske in občinske športne 
prireditve

Občina Log - Dragomer sofinancira 
materialne stroške športnih priredi-
tev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o 
športu, medobčinske in občinske pri-
reditve, ki imajo namen pospeševati 
motivacijo za šport in športno aktiv-
nost ter imajo promocijski učinek na 
šport, gospodarstvo in turizem. Med 
te prireditve se ne štejejo šolska špor-
tna tekmovanja.

Sredstva, namenjena sofinancira-
nju teh vsebin znašajo 0,00 % ce-
lotnega konta 4120001.

11. Informacijski sistem na podro-
čju športa

Občina Log - Dragomer lahko za svoje 
potrebe sofinancira programe izde-
lave informacijskih baz na področju 
organizacije športa, športnih objektov, 
financiranja športa in športnih pro-
gramov ter razvide, ki so določeni z 
Zakonom o športu, prav tako pa tudi 
nakup za to potrebnih tehnoloških 
pripomočkov. V letu 2017 Občina 
Log - Dragomer ne bo sofinancirala 
izdelave in vzdrževanja lastne spletne 
aplikacije.

Občina Log - Dragomer v letu 2017 ne 
predvideva sredstev za sofinanciranje 
tovrstne dejavnosti.

12. Delovanje društev in športnih 
zvez, ki opravljajo na ravni lokal-
ne skupnosti strokovne, organiza-
cijske in razvojne naloge v športu

Občina Log - Dragomer s sredstvi za 
kritje osnovnih materialnih stroškov 
in plačilo storitev, povezanih  z njiho-
vo dejavnostjo, sofinancira delovanje 
športnih društev in zvez, ki na občin-
ski ravni opravljajo strokovne, organi-
zacijske in razvojne naloge v športu

Sredstva, namenjena sofinancira-
nju tega delovanja znašajo 18,00 % 
celotnega zneska konta 4120001.

4. člen

Občina Log - Dragomer mora naj-
pozneje v dveh mesecih po spreje-
mu letnega programa športa objaviti 
Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje vsebin in programov, 
naštetih v tretjem členu Letnega pro-
grama športa Občine Log - Dragomer 
za leto 2017.

Delitev sredstev, predvidenih za sofi-
nanciranje posameznih vsebin oziro-
ma programov med kandidate, ki se 
bodo prijavili na Javni razpis, se bo 
opravila v skladu z Merili za vrednote-
nje športa v Občini Log - Dragomer, ki 
so sestavni del Pravilnika o sofinanci-
ranju športa v Občini Log - Dragomer.

Številka: 671-1/2017
Dragomer, 22.2.2017

 Občina Log - Dragomer
    Župan

         Miran Stanovnik, l.r.

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 

- ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 
določil 4. in 5. točke Nacionalnega pro-

grama športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 
31/00), 5. člena Pravilnika o sofinancira-
nju športa v Občini Log - Dragomer (Ura-
dni list RS, št. 122/07, 80/09, 106/12 in 

86/16), Letnega programa športa Občine 
Log - Dragomer za leto 2017 (sprejet na 
15. redni seji Občinska sveta Občine Log 
– Dragomer, dne 22. 2. 2017) ter sklepa 
župana o objavi javnega razpisa (št. 671-

1/2017 z dne 27. 3. 2017), objavlja Občina 
Log - Dragomer, 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH 

VSEBIN IZVAJALCEV LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA NA 
OBMOČJU OBČINE LOG - 
DRAGOMER, V LETU 2017

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZ-
PISA:

Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 
1358 Log pri Brezovici

2. PREDMET JAVNEGA RAZ-
PISA:

Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje športnih vsebin, ki so v javnem 
interesu v Občini Log - Dragomer in 
sicer:

I. Športna vzgoja otrok, mladi-
ne in študentov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa 

I.1. Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok:

»Zlati sonček«
»Ciciban planinec«
ostali programi, ki jih organizirajo 

izvajalci športnih programov za pred-
šolske otroke

I.2. Interesna športna vzgoja šoloob-
veznih otrok:

»Zlati sonček«
»Krpan«
»Naučimo se plavati«
mladi planinec, planinska šola, pla-

ninski tabor
drugi programi za skladen razvoj 

gibalnih sposobnosti otrok in mlado-
stnikov

I.3. Športna vzgoja otrok, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport (od 
6 do 14 let):
 cicibani in cicibanke
 mlajši dečki in mlajše deklice
 starejši dečki in starejše de-

klice
I.4. Športna vzgoja otrok s posebni-

mi potrebami:
 programi prilagajanja otrok 

na vodo
• programi jahanja
 programi iger z žogo
 drugi programi za otroke s 

posebnimi potrebami
Občina Log - Dragomer v letu 2017 

ne predvideva sredstev za sofinancira-
nje tovrstne dejavnosti.

  I.5. Interesna športna vzgoja mla-
dine:
 programi športa, katerih na-

men je izboljšanje športnih znanj, za-
gotavljanje psihofizičnih sposobnosti 
mladine, odpravljanje negativnih vpli-
vov sodobnega življenja, preprečevanje 
zdravju škodljivih razvad in zadovolje-
vanje človekovih potreb po igri in tek-
movalnosti

I.6. Športna vzgoja mladine, usmer-
jene v kakovostni in vrhunski šport (od 
15 do 18 oz.20   

let):
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1. kadeti in kadetinje
2. mladinci in mladinke
I.7. Športna vzgoja mladine s poseb-

nimi potrebami:
 programi športne vadbe, tek-

movanj in tečajev
 posebni programi za posa-

mezne vrste primanjkljajev oziroma 
ovir

Občina Log - Dragomer v letu 2017 
ne predvideva sredstev za sofinancira-
nje tovrstne dejavnosti.

I.8. Interesna športna dejavnost štu-
dentov:
 programi športa, ki so dopol-

nilo intelektualnemu delu študentov 
in pripomorejo k polnejši uresničitvi 
človeka, bogastvu njegovega telesnega 
in duševnega zdravja ter integriteti 
osebnosti

II. Športna rekreacija
programi vadbe v različnih športnih 

panogah

III. Kakovostni šport 
programi priprav in tekmovanj ekip 

in posameznikov, registriranih špor-
tnikov, ki nimajo objektivnih stro-
kovnih, organizacijskih in material-
nih možnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa in ki jih program 
športne rekreacije ne zadovoljuje, so 
pa pomemben dejavnik razvoja športa.

IV. Vrhunski šport 
Občina Log - Dragomer v letu 2017 

ne predvideva sredstev za sofinancira-
nje tovrstne dejavnosti.

V. Šport invalidov
Občina Log - Dragomer v letu 2017 

ne predvideva sredstev za sofinancira-
nje tovrstne dejavnosti.

VI. Športni objekti 
Na podlagi Meril za vrednotenje 

športa v Občini Log - Dragomer, se 
upravljavcem športnih objektov ob-
činskega pomena iz 6. točke prej ome-
njenih meril sofinancira objekte, ki jih 

lahko uporabljajo vsi občani – v času, 
ko se na teh objektih ne izvaja letni 
program športa.

VII. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu

Občina Log - Dragomer sofinancira 
izobraževanje in usposabljanje stro-
kovnih delavcev, ki delajo pri izvajal-
cih športnih programov v Občini Log 
- Dragomer in se obvežejo, da bodo pri 
teh izvajalcih opravljali strokovno delo 
še najmanj tri leta ter izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev, ki delajo pri izva-
jalcih športnih programov v Občini 
Log - Dragomer že najmanj eno leto. 
Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov poteka 
s sodelovanjem Inštituta za šport in 
OKS-ZŠZ.

VIII. Znanstveno - raziskovalna 
dejavnost

Občina Log - Dragomer v letu 2017 
ne predvideva sredstev za sofinancira-
nje tovrstne dejavnosti.

IX. Založniška dejavnost
Občina Log - Dragomer v letu 2017 

ne predvideva sredstev za sofinancira-
nje tovrstne dejavnosti.

X. Velike mednarodne, državne, 
medobčinske in občinske športne 
prireditve

Občina Log - Dragomer v letu 2017 
ne predvideva sredstev za sofinancira-
nje tovrstne dejavnosti.

XI. Informacijski sistem na po-
dročju športa 

Občina Log - Dragomer v letu 2017 
ne predvideva sredstev za sofinancira-
nje tovrstne dejavnosti.

XII. Delovanje društev in športnih 
zvez, ki opravljajo na ravni lokalne 
skupnosti strokovne, organizacijske in 
razvojne naloge v športu

Občina Log - Dragomer s sredstvi za 

kritje osnovnih materialnih stroškov 
in plačilo storitev, povezanih z  njiho-
vo dejavnostjo, sofinancira delovanje 
športnih društev in zvez, ki na občin-
ski ravni opravljajo strokovne, organi-
zacijske in razvojne naloge v športu.

3. SUBJEKTI, KI SE LAHKO 
PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS:

Izvajalci letnega programa športa v 
Občini Log - Dragomer so:
 športna društva;
 zveze športnih društev, ki jih 

ustanovijo društva za posamezna ob-
močja oziroma športne panoge;
 zavodi, gospodarske družbe, 

zasebniki in druge organizacije, ki so 
na podlagi zakonskih predpisov regi-
strirane za opravljanje dejavnosti na 
področju športa;
 vrtci in osnovne šole;
 ustanove, ki so ustanovljene 

za opravljanje dejavnosti v športu in so 
splošno koristne in neprofitne;
 organizacije invalidov, ki iz-

vajajo športni program za invalide. 

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZ-
POLNJEVATI IZVAJALCI ŠPOR-
TNIH VSEBIN:

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 biti najmanj devet mesecev 

registrirani s sedežem v Občini Log - 
Dragomer v skladu z veljavno zakono-
dajo in izvajati programe, namenjene 
občanom Občine Log - Dragomer;
 imajo zagotovljene material-

ne, prostorske, kadrovske in organiza-
cijske pogoje za uresničitev načrtova-
nih športnih aktivnosti.

Športna društva in zveze imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
letnega programa športa. 

Občinska proračunska sredstva, na-
menjena športnim vsebinam, lahko 
izvajalci pridobijo le na osnovi kandi-
dature na javnem razpisu. 

Posamezni izvajalci športnih vsebin 
lahko s svojimi programi za občinska 

proračunska sredstva kandidirajo za 
posamezne vsebine le enkrat letno. 

Športne zveze lahko kandidirajo za 
sredstva le na podlagi tistih športnih 
programov, ki jih izvajajo same in ki jih 
posamezna društva, članice športne 
zveze, ne vključujejo v svoje programe, 
s katerimi kandidirajo za sredstva. 

5. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH 
SREDSTEV:

Višina sredstev razpisa po spreje-
mu Odloka o proračunu Občine Log 
- Dragomer

za leto 2017 je 45.500 €. Sredstva 
bodo razdeljena skladno z Letnim 
programom športa Občine Log - Dra-
gomer za leto 2017 (sprejet na 15. re-
dni seji Občinskega sveta Občine Log 

– Dragomer, dne 22. 2. 2017, objavljen v 
Našem časopisu št. 447 dne 27.3.2017).

6. MERILA ZA VREDNOTENJE 
ŠPORTNIH VSEBIN:

Merila za vrednotenje športnih pro-
gramov so določena s Pravilnikom o 
sofinanciranju športa v Občini Log - 
Dragomer. 

7. DOLOČITEV OBDOBJA, V 
KATEREM MORAJO BITI PO-
RABLJENA SREDSTVA:

Sofinancirajo se programi, ki se 
bodo izvedli v letu 2017. Rok za porabo 
sredstev je 31. 12. 2017. Sredstva niso 
prenosljiva.

8. ROK IN NAČIN ZA PREDLO-
ŽITEV VLOG:

Predlagatelji morajo vloge oddati pri-
poročeno po pošti ali osebno na naslov 
Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na 
Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, in si-
cer v sprejemno pisarno Občine Log 

– Dragomer. Upoštevali bomo samo 
vloge, ki bodo prispele v sprejemno pi-
sarno Občine Log – Dragomer do dne 
18. 4. 2017 do 12 ure ne glede na to, ali 
so bile dostavljene po pošti ali osebno. 

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumen-

tacije ter vsebovati zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane vloge ne 

bodo upoštevane. 
Vloga v zaprti kuverti mora biti 

označena z imenom in naslovom pre-
dlagatelja, v spodnjem levem kotu pa 
opremljena s pripisom »Razpis - šport 
2017, št. zadeve: 671-1/2017«.

9. DATUM ODPIRANJA VLOG:
Odpiranje vlog bo komisija za vre-

dnotenje športnih vsebin opravila po 
preteku razpisnega roka. V primeru 
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanj-
kljivo dokumentacijo bodo predla-
gatelji pozvani, da v roku 8 dni vlogo 
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih po 
določenem roku predlagatelj ne dopol-
ni, se s sklepom Občine Log - Drago-
mer zavržejo.

10. DODATNE INFORMACIJE:
Vse dodatne informacije v zvezi z 

razpisom so vam na voljo na Občini 
Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 
5, 1358 Log pri Brezovici,  po telefonu 
750 77 03, oziroma po elektronski pošti 
obcina@log-dragomer.si.

11. RAZPISNA DOKUMENTA-
CIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo na sedežu Občine 
Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 
5, 1358 Log pri Brezovici, od dneva 
objave javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog. 

Razpisna dokumentacija je objavlje-
na na spletni strani www.log-drago-
mer.si in jo je možno dobiti tudi po 
elektronski pošti. 

12. IZID JAVNEGA RAZPISA:
Predlagatelji programov bodo o izi-

du javnega razpisa obveščeni v roku 30 
dni po preteku rokov za pritožbe. 

Številka: 671-1/2017
Datum: 27.3.2017

OBČINA LOG - DRAGOMER
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NOVICE

Humanistično in umetniško društvo »O« je v 
sodelovanju s programom Moje Ljubljanice 3. 
marca 2017 na Rojišču #46 organiziralo iz
vedbo projekta BRGS – FRAGMENTS OF THE 
PRESENT, improvizacijo na prepariran snare 
boben, strunske objekte, feedback zvočnike 
in računalnik. Jaka Berger – BRGS je že leta 
eden tistih centralnih motorjev domače ne
odvisne scene, brez katerih si težko predstav
ljamo tako njeno javno podobo kot njeno ak
tivno drobovje. Znotraj vrste mlajših kreativcev 
gre v njegovem primeru nedvomno za prototip
sko pojavo, za pobudnika, ki koplje v vse pore 
telesa nekomercialne kulture. V prvi vrsti ga 
seveda poznamo kot glasbenika – bobnarja 
in zvočnega raziskovalca, ter sekundarno kot 
zelo pomembnega organizatorja dogodkov, 
založnika, radijskega sodelavca in zaganjalca 
aktivnih prostorov ter skupnosti. Med drugimi 
je sodeloval z glasbeniki kot so Marko Karlovčec, 
Samo Šalamon, Achille Succi, Antti Virtaranta, 
Rieko Okuda, Maria Džukljev in v skupinah 
Sportbilly Krši embargo, JakaundKiki, Borghesia, 
Ludovik Material, Barka tone in bele plombe, 
Darla smoking. Na Rojišču je predstavil svoj 
najnovejši projekt: solo ploščo Fragments of 

Občina Vrhnika je leta 2016 uspešno kandidirala na raz
pisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva 
iz Kohezijskega sklada Evropske unije za sofinanciranje 
izdelave Celostne prometne strategije. V izdelavo so bili 
aktivno vklju čeni tudi prebivalci Vrhnike, saj najbolje poz
najo posebnosti kraja, izzive in pričakovanja na področju 
prometa. V ta namen so bili organizirani številni dogodki, 
delavnice in javne razprave. Eden izmed prvih rezultatov je 
vizija razvoja trajnostne mobilnosti na Vrhniki, v okviru ob
veščanja javnosti pa si v pritličju Kulturnega centra Vrhnika 
lahko ogledate razstavo ilustracij Barbare Jurjevčič, ki so 
nastale tekom zadnje javne razprave in jo je pripravil LUZ.

8. marca je na stalni razstavi Moja Ljubljanica potekalo 
branje Cankarjevih del, ki smo ga priredili v sodelovanju 
s Turističnim društvom Blagajana in Cankarjevo knjižnico 
Vrhnika.

ROJIŠČE #46

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 20092014.

št.08

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE
VAS VABIMO NA EKOLOŠKO – ARHEOLOŠKO PRIREDITEV
OB LJUBLJANICI IN RIBNIKIH V VERDU.

22. APRIL
od 10.00 do 17.00

PROST VSTOP
V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO PRIREDITEV PRESTAVLJENA!

Foto: Žiga Gruden

Foto: Žiga Gruden

Ilustracija: Barbara Jurjevčič

Foto: Andrej Lupinc

ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

Marca so v razstavišču Moja Ljubljanica odmevali zanimivi zvoki. V 
začetku meseca nas je navdušila sodobna in hkrati zelo prvinska 
glasba, ob dnevu žena je oživela Cankarjeva beseda, za nadaljnji raz
voj pomembna srečanja na državni, medobčinski in lokalni ravni so 
se vrstila v učilnici razstavišča. Med njimi o sodelovanju z mladimi in 
nevladnimi organizacijami,  razvojnih usmeritvah, plovnosti Ljubljanice, 
Cankarjevem letu, strokovnih vprašanjih s področja dediščine in drugo. 
Rezultati bodo predstavljeni v strateškem dokumentu, ki je v izdelavi. 
Vsem programskim partnerjem se za nove izkušnje iskreno zahva
ljujemo! Moja Ljubljanica ostaja odprta za različne oblike sodelovanja,  
veseli bomo vaših pobud in novih doživetij.  
22. aprila bomo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami obeležili 
Svetovni dan zemlje, zato vas vljudno vabimo na obisk Ljubljanice in 
ribnikov v Verdu, kjer si lahko ogledate tudi nov informacijski modul. 
Ekološke in podvodne arheološke dejavnosti bomo združili v pester 
program. 

MOJA LJUBLJANICA
ZAVOD ZA PODVODNO ARHEOLOGIJO
SKUPINA STIK
RIBIŠKA DRUŽINA VRHNIKA
TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA
HUMANISTIČNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO »O« 

22. 4. 2017 od 10.00 do 17.00
SVETOVNI DAN ZEMLJE
 
Program: www.mojaljubljanica.si  

2017
APRIL

JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00

RAZSTAVA KOLO 5.200
Podaljšana do 17. junija

the present, ki je izšla pri založbi Zvočni prepihi 
(https://zvocniprepihi.bandcamp.com/album/
brgsfragmentsofthepresent). Zaradi na
rave prosto improvizirane glasbe, je bil koncert 
edinstven in neponovljiv. Posebnost tokratnega 
Rojišča pa je bila realnočasovna uporaba, ne le 
razširjenih tehnik igranja, ampak kompleksne
ga polja manipulacij ali procesiranja zajetega 
zvočnega signala v živo s sistemom »feedback 
zvočnikov«, katerih integralni element je snare 
boben, »vmesnik – interface za manipulaci
jo feedback elektronike oziroma oscilacij, ki 
vzniknejo znotraj povratne zanke električne
ga zvočnega signala« (povzeto po recenziji 
Žige Puclja na Radiu Študent, ki je dostopna 
na http://radiostudent.si/glasba/tolpabumov/
brgsfragmentsofthepresent). 

Koncert v razstavišču Moja Ljubljanica se je 
izkazal za odlično potezo, saj so se zvok, pri
stop in proces sodobnega ustvarjanja odlično 
vklo pili v ambient zgodovinskih artefaktov reke 
Ljubljanice, ki je aktualiziral prvinske pristope 
mišljenja in inovacij uporab »orodij« ustvarjanja.

Avtor: Žiga Gruden

april.indd   2 20. 03. 2017   13:38:16
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   5. Pomladna   
�vezitev

Frizerski salon BEBA, salon s 25-letno tradicijo z Vrhnike, bo profesionalno poskrbel za vašo pričesko, po 
zadnjih modnih trendih! Pridružite se jim na FB strani Frizerski salon BEBA in bodite na tekočem o vseh 
trendih in akcijah! 

Modna trgovina MINI MAKSI, ki se nahaja v centru Spar na Vrhniki, bo eno izmed vas oblekla v novo 
kolekcijo pomlad/poletje! Nudijo vam ženska, poslovna, športna oblačila ter oblačila za ženske z močnejšimi 
postavami, do št.50. Pridružite se jim na FB strani minimaksi!

Lepotni salon LUPO z Vrhnike bo s svojim individualnim pristopom poskrbel za vaš obraz in manikuro! 
Pridružite se FB strani Lepotni salon LUPO!

Gostilna BAJC iz Sinje Gorice je vsem dobro znana. Eno izmed vas, bo po osvežitvi skupaj s partnerjem, 
bogato pogostila. Seveda, se tudi njim pridružite na FB strani Gostilna Bajc s prenočišči!

Drage bralke, 
bliza se pomlad in z njo 
ze nasa 5. Pomladna 
osvezitev! Tako smo samo 
za vas tudi letos 
pripravili pomladno 
osvezitev, ki je bo delezna 
ena izmed vas! 

Skupaj s Frizerskim salonom BEBA, Lepotnim 
salonom LUPO, Modno trgovino MINI MAKSI in 
Gostilno BAJC, vas bomo osvežili in  skupaj z 
vašim partnerjem pogostili v skupni vrednosti do 
300 evrov!  Srečno nagrajenko bomo ob 
dogovorjenem terminu spremljali na njeni 
"preobrazbi" in v naslednji številki tudi predstavili!

 Sodelujete lahko prav vse, tako, da pošljete prijavo s svojim naslovom, telefonom 
ter pripisom »Pomladna osvežitev« na naše uredništvo (Naš Časopis, Tržaška 9, 1360 

Vrhnika) do vključno 12. aprila. Lahko pa se seveda prijavite tudi na FB stran Naš 
Časopis ali na elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si.

Ne odlasajte in se hitro prijavite :)

V skupni 

�edn�ti do 
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Frizerski salon BEBAF i ki l BEBA, salon s 25-letno tradicijo z Vrhnike, bo profesionalno pl 25 l t t di ij
zadnjih modnih trendih! Pridružite se jim na FB strani Frizerski salon BEBA i
trendih in akcijah!

Modna trgovina MINI MAKSI, ki se nahaja v centru Spar na Vrhniki, bo eno izmed va
kolekcijo pomlad/poletje! Nudijo vam ženska, poslovna, športna oblačila ter oblačila za žens
postavami, do št.50. Pridružite se jim na FB strani minimaksi!

Lepotni salon LUPO z Vrhnike bo s svojim individualnim pristopom poskrbel za vaš obraz in manikuro! 
Pridružite se FB strani Lepotni salon LUPO!

Gostilna BAJC iz Sinje Gorice je vsem dobro znana. Eno izmed vas, bo po osvežitvi skupaj s partnerjem, 
bogato pogostila. Seveda, se tudi njim pridružite na FB strani Gostilna Bajc s prenočišči!

Drage bralke, 
bliza se pomlad in z njo 
ze nasa 5. Pomladna
osvezitev! Tako smo samo
za vas tudi letos
pripravili pomladno 
osvezitev, ki je bo delezna 
ena izmed vas! 

Skupaj s Frizerskim salonom BEBA, Lepotnim 
salonom LUPO, Modno trgovino MINI MAKSI in 
Gostilno BAJC, vas bomo osvežili in  skupaj z 
vašim partnerjem pogostili v skupni vrednosti do 
300 evrov!  Srečno nagrajenko bomo ob 
dogovorjenem terminu spremljali na njeni 
"preobrazbi" in v naslednji številki tudi predstavili!

Sodelujete lahko prav vse, tako, da pošljete prijavo s svojim naslovom, telefonom 
ter pripisom »Pomladna osvežitev« na naše uredništvo (Naš Časopis, Tržaška 9, 1360 

Vrhnika) do vključno 12. aprila. Lahko pa se seveda prijavite tudi na FB stran Naš 
Časopis ali na elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si.

Ne odlasajte in se hitro prijavite :)

ečno nagrajenko bomo
orjenem termiminunu ssprprememljljalalii na njeni 

preobrazbzbi"i iin v naslednji številki tuddii prprededstavili!
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Razstava je zastavljena na 
sodoben in interaktiven način, 
vsebina pa že od konca novem-
bra 2016 navdušuje širšo  in 
strokovno javnost. Obiskovalci 
si lahko ogledajo deblak, ki  so 
ga našli v Ljubljanici na Vrhni-
ki in velja za enega najdaljših v 
Evropi. Na ogled je postavlje-

no tudi najstarejše ohranjeno 
leseno kolo na svetu, staro kar 
5.200 let. Ta strokovnjake pre-
seneča z natančno in izjemno 
domišljeno izdelavo, ki priča, 
da je kolo izdelal pravi mojster, 
ki je pri delu upošteval celo kr-
čenje in raztezanje lesa.

Za tako pomembno razsta-

vo se spodobi, da jo predsta-
vimo čim širšemu občinstvu, 
zato smo se povezali z družbo 
TAM-TAM, ki nam z mestimi 
plakati, postavljenimi po ce-
lotni Sloveniji, pomaga obve-
ščati javnost. Skupaj lahko po-
membno vrhniško zgodovino 
umestimo v številne občine in 
kraje po vsej Sloveniji ter o ne-
pozabni razstavi informiramo 
na prepoznaven način, saj je 
mestni plakat edini format, ki 
živi in diha skupaj z mesti.

Razstava bo odprta do Mu-
zejske poletne noči, ki bo letos 
v soboto, 17. junija. (tt)

Pri izdelavi lutk so otroci 
drug drugemu pripovedovali 
o doživetjih pravljičnih likov. 
Marčevska delavnica je bila 
nekaj posebnega: na s soncem 
obsijani terasi TOSCANE so 
se malčki prelevili v risarje, sli-
karje in pravljičarje. Svoje tri 
domišljijske risbe so pobarvali 
in nato ubesedili v avtorsko 
pravljico, ki jo je Vesna zvesto 
zapisovala. Kmalu vam bomo 
lahko predstavili ilustrirane 
pesniške prvence malčkov. V 
bralnem krožku smo prebirali 

tri avtorje; Lada Kralja, Vido 
Brestovo in Janeza Menarta. 
Več o dejavnosti BK si lahko 
preberete v članku članice na-
šega bralnega krožka, Dragice 
Krašovec. Izpeljali smo zbor 
članov Društva DVIG, ki smo 
ga obogatili z »mini« izdajo še-
stih pesmi Dragice Krašovec, ki 
jih je ilustrirala Milka Erbežnik. 
Poročila, načrte za leto 2017 in 
pesmi si boste lahko prebrali na 
naši spletni strani iold.si. Izdali 
smo tretjo številko revije Pogo-
vori z občani, v kateri vam pred-

stavljamo življenjske zgodbe 
Lovra Sodja, Jakoba Dolinarja 
in Toneta Kršmanca. Sponzorji, 
iskrena hvala, brez vas revija ne 
bi izšla.

Aprila vabimo
Babice, dedke in starše, da 

pripeljete svoje predšolske otro-
ke od 3. do 7. leta, na delavnico 
Od pravljice do lutke v Toscano 
16. 4. od 17,15 do 18,15. Prosimo, 
da se prijavite vsaj štiri dni prej, 
ker vodja delavnice pripravi za 
vsakega otroka »lutko – poliz-
delek«, ki ga na delavnici do-
končajo sami. Otrok naj prinese 
s seboj škarje. 

Prijave pošljite na e-naslov: 
vesna.kucan9@gmail.com ali 
pokličite po telefonu 

031 638 787.

Kulturni dom Vrhnika do 17. 6. 2017 vabi na 
razstavo, ki v ospredje postavlja pomembna 
obdobja vrhniške in svetovne dediščine, od 
prazgodovine do današnjih dni. Skupaj s specialisti 
za mestni plakat, družbo TAM-TAM, pa o nepozabni 
razstavi informiramo javnost po  vsej Sloveniji.

Februarja in marca s predšolskimi otroki smo 
na februarski delavnici OD PRAVLJICE DO LUTKE 
spoznali novo slovensko pravljico in upodobili like v 
lutkah. 

Mestni plakati 
na vrhniško razstavo 
vabijo po vsej Sloveniji

Dvig, društvo 
za tretje življenjsko obdobje

Vabilo

ŠD Šentjošt organizira 8. aprila ob 9. uri 

8. tradicionalni turnir v namiznem 
tenisu.
Dodatne informacije na št. 041 29 66 44

Vabljeni!
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Kaj je predelava odpadkov?
Z visokotehnološkim postopkom iz me-
šanih komunalnih odpadkov izločijo vse 
še koristne surovine (plastiko, papir, ko-
vine itd.), ki gredo v tovarne za recikli-
ranje. Temu postopku rečemo mehanska 
obdelava odpadkov.
Druga vrsta obdelave odpadkov je biolo-
ška -  to pomeni, da ločeno zbrane biolo-
ške odpadke razgradijo  s podobnimi po-
stopki, kot se dogajajo v naravi, le da so 
hitrejši in brez prisotnosti kisika.
Na tak način iz bioloških odpadkov nas-
tane kompost, pri tem pa nastaja bioplin, 
ki ga zbirajo in uporabijo za proizvodnjo 
elektrike in toplote.
Najboljša  tovarna za predelavo 
odpadkov  je največji kohezijski 
projekt s področja okolja v državi
RCERO Ljubljana sprejme več kot 170 ti-
soč ton odpadkov na leto, sredstva zanj 
pa so prispevali Evropska unija, občine 
in država. Objekti in naprave za prede-
lavo odpadkov poskusno obratujejo od 
novembra 2015, eno leto kasneje pa je 
bilo izdano uporabno dovoljenje. RCERO 

Ljubljana bo s pretekom poskusnega 
obratovanja upravljala ljubljanska Snaga. 
Danes je v projekt, ki je primer dobre 
prakse na področju sodelovanja in pove-
zovanja občin, vključenih 43 občin. 
Čas je za krožno revolucijo
Za zadovoljitev naših potreb in želja že 
več kot desetletje uporabljamo en pla-
net in pol.  To pomeni, da porabljamo 50 
odstotkov več virov (energija, hrana itd.), 
kot jih zmore planet proizvesti. Naša na-
loga je vse napore usmeriti v to, da višjo 
gospodarsko vrednost in kakovost življe-
nja ustvarimo z manj naravnimi viri. Naš 
cilj je krožno gospodarstvo, za prehod 
vanj pa je RCERO Ljubljana izjemnega 
pomena, saj obnavlja naravne vire, ude-
janja ponovno uporabo, optimizira in za-
pira krožno zanko.
Vabljeni na obisk!
Z veseljem vas vabimo na dan odprtih 
vrat, ki bo v petek, 7. aprila 2017, med 
10. in 17. uro na Cesti dveh cesarjev 101. 
Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro 
popeljali po objektih in napravah tovarne 
za predelavo odpadkov.

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana je 
najsodobnejši objekt za predelavo odpadkov v Evropi. V njem 
predelujejo mešane in biološke odpadke tretjine Slovenije. 

V RCERO Ljubljana  
je vključenih že  
43 slovenskih občin

clanekRCERO_nasCasopis_1.indd   7 13/03/17   11:54
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SSE načeloma služijo pripravi tople 
sanitarne vode (v nadaljevanju TSV), 
prilagojeni sistemi pa so lahko tudi v 
podporo ogrevanju stavbe, predvsem 
za energetsko učinkovite stavbe, v ka-
terih je poraba energije za ogrevanje 
stavbe enaka ali celo  manjša od ener-
gije, ki jo stavba potrebuje za pripravo 
TSV. Poznamo ploščate in vakuumske 
SSE. Vakuumski imajo zaradi vakuum-
skih cevi, v katerih se preteka grelna 
tekočina, boljši izkoristek, potrebna 
površina je zato manjša. So pa nekoli-
ko dražji, zato je ekonomika vgradnje 
primerljiva s ploščatimi.

Usmerjenost in vgradnja SSE ni tako 
nujno potrebna natančno proti jugu, 
kot je priporočljivo za fotovoltaiko za 
proizvodnjo električne energije. Nače-
loma SSE vgradimo na streho stavbe; 
primeren naklon strehe je od 20 do 70 
stopinj, streha pa mora biti orientirana 
med JV in JZ. Sistemske rešitve je mo-
goče vgraditi tudi na strešne površine, 
ki so obrnjene proti V ali Z, le da mora 
biti v takih primerih naklon strehe vsaj 
40 stopinj. Običajna potrebna površina 
ploščatih SSE zgolj za pripravo TSV za 
družinsko hišo znaša 8 m2 ob 500 l za-
logovniku TSV, pri vakuumskih pa je 
površina lahko manjša, in sicer okoli 5 
m2. Priporočljiva je izključno vgradnja 
sistemskih rešitev, kjer proizvajalec 
sistema glede na število oseb v gospo-
dinjstvu, naklon in usmerjenost strehe 
ter izbrani tip SSE izračuna potrebno 
površino SSE,  prostornino hranilnika, 
glede na kritino priporoči tudi tipska 
prijemala za SSE, uvodnice za cevi in 
kable ter predvidi tudi skladno vgra-
dnjo generatorja toplote za ogrevanje 

stavbe. Le na tak način je mogoče 
doseči učinkovito in dolgotrajno de-
lovanje SSE in pričakovane prihranke 

pri energiji. Tipsko vgrajeni SSE na 
strehi tudi ne kazijo videza stavbe, saj 
so poravnani s strešno kritino stavbe. 
Svetuje se tudi vgradnja SSE na streho, 
katere kritina je še v dobrem stanju, 
da bi  se v življenjski dobi SSE izognili 

njihovemu premeščanju ob zamenjavi 
kritine ali ostrešja.

Ob SSE stavba potrebuje tudi običaj-
ni generator toplote, ki skrbi za ogreva-
nje stavbe in pripravo TSV v zimskih 
mesecih in v dneh, ko ni dovolj sonca. 
Generator toplote je lahko poljuben; 
primerni so tako kotli na zemeljski plin, 
kotli na lesno biomaso in tudi toplotne 

črpalke. SSE še posebno »pašejo« h 
kotlom na lesno biomaso, saj se v ta-
kem primeru izognemo kurjenju lesne 
biomase poleti, ko je odjem toplote in 
s tem izkoristek zgorevanja lesa manjši.

Načeloma lahko pričakujemo, da 

bomo s SSE proizvedli okoli 2/3 po-
trebne energije za pripravo TSV, kar v 
običajni družinski hiši prinese prihra-
nek okoli 2.500 kWh na leto. V pole-
tnih mesecih s SSE praktično v celoti  
zadostimo potrebam po TSV, spomla-
di in jeseni do polovice, pozimi pa s 
SSE povečini ni učinka.

Prihranek v primeru, da TSV sicer 

pripravljamo z električnim bojlerjem, 
znaša 350 EUR na leto, v primeru pri-
prave TSV z zemeljskim plinom je pri-
hranek 150 EUR, v primeru toplotne 
črpalke zrak/voda pa okoli 130 EUR 
na leto. Vgradnja SSE je zelo primerna 

tudi v kombinaciji s sodobnimi kotli na 
lesno biomaso, kjer je sicer prihranek 
manjši, vendar sta odjem toplote in s 
tem izkoristek zgorevanja lesa manj-
ša, kurjenje lesa poleti pa je za mnoge 
moteče.

Gradbena zakonodaja in Akcijski 
načrt za skoraj nič energijske stavbe 
predpisujeta delež obnovljivih virov 
energije, ki jih mora stavba zagotovi-
ti pri  zadostitvi potreb po toploti za 
ogrevanje in pripravo TSV. Po letu 
2020 bo moral biti ta delež večji od 50 
%. Pri energetsko učinkovitih stavbah 
bodo zato SSE bistveno pripomogli pri 
doseganju tega cilja tudi v primerih, da 
bomo stavbe ogrevali na primer s kotli 
na zemeljski plin.

Ekosklad nudi subvencije za vgra-
dnjo SSE, in sicer največ 20 % prizna-
nih stroškov naložbe oziroma največ 
200 EUR za kvadratni meter vgrajenih 
SSE za največ 20 m2 SSE. Med priznane 
stroške naložbe spadajo nakup in vgra-
dnja SSE, zalogovnika toplote, črpalke, 
ekspanzijske posode in cevne poveza-
ve. Torej za običajno družinsko hišo z 
8 m2 površine SSE lahko lastnik pridobi 
do 1.600 EUR nepovratnih sredstev. 

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

Mag. Peter Petrovčič, 
energetski svetovalec ENSVET

STARA CESTA 41, VRHNIKA
Da vam bo orodje v ponos, poskrbi ROTKOS

www.rotkos.si GSM 040 835 935
 Vrtni stroji priznanih proizvajalcev :

 Akumulatorji za vozila in kmetijsko 
mehanizacijo:  Moll, Vesna  

 Motorne žage McCulloch-Husqvarna
in Jonsered: 

 Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Tomos in Piaggio:    

 Nudimo vam servis vseh bencinskih, električnih in ACCU strojev,
orodij, skuterjev in mopedov, ostrenje rezilnega orodja, ….

 Prodaja ročnega orodja, rezervnih delov,
pribora, olj in maziv

Vsa energija na Zemlji izvira iz Sonca. Sprejemniki sončne 
energije (v nadaljevanju SSE)  so najbolj čisto, trajnostno 
in enostavno koriščenje te energije brez zapletenih 
posredniških naprav in sistemov.

Vabilo

Vabilo na izobraževanje

KODA 95 – 6. maj 2017 (program 2017)

Sprejemniki sončne energije 
za pripravo tople sanitarne vode

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika (OOZ Vrhnika) za 
prevoznike in šoferje organizira redno usposabljanje voznikov 
za prevoz potnikov/blaga v cestnem prometu po predpisanem 
programu za leto 2017. Izobraževalni dogodek bo v prostorih 
OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika – Dom obrtnikov v 
soboto, 6. maja 2017, z začetkom ob 7. uri zjutraj. Usposabljanje 
bo trajalo do 13. ure. Vnaprejšnja prijava je obvezna na št. 051 619 
215, 01 755 77 40 ali po e-pošti: adela.cankar@ozs.si  – pokličite za 
prijavnico.

Iz vsebine usposabljanja:

ZDRAVJE PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA
Ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti; načela 

zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkohola, drog  ali drugih 
snovi, ki lahko vplivajo na obnašanje voznika; psihofizično 
stanje voznika in njegovo ravnanje v neugodnem psihičnem ali 
psihofizičnem stanju; simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in stresa; 
faze stresa (faza alarma, faza odpora, faza izčrpanosti); načini 
tehnike in metode sproščanja za voznike …

SOCIALNA ZAKONODAJA –  pravila glede časa vožnje, 
počitkov, odmorov in uporaba tahografa
Kotizacija 7-urnega usposabljanja je za člane, pri članih zaposlene 
in družinske člane  34,20 evra, za nečlane pa 40,00 evrov (DDV v 
ceni). Vljudno vabljeni na izobraževalni dogodek.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Vabljeni!
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Na vprašanje, zakaj vrtnariti 
v visokih gredah, je z več argu-
menti lepo odgovorila redna 
bralka revije Biobrazda Lju-
ba Fišer iz Sodincev, ki si je že 
nekaj sezon nazaj omislila tri 
visoke grede, v katerih uspešno 
vrtnari: »Poleg tega, da je pride-
lek obilnejši, imajo dvignjene 
grede še nekaj prednosti. Naj-
pomembnejša se mi zdi ta, da 
se mi med vrtnarjenjem ni več 
treba sklanjati. Si predstavlja-
te, kako je kopati vrt, če te boli 
križ?! Ob tem velikokrat pomi-
slim na starejše in na invalide, 
ki se klasičnega vrtnarjenja ne 
morejo lotiti, tak vrt pa bi brez 
težav obdelovali in si s tem po-
pestrili svoj dan in jedilnik. Na 
dvignjenih gredah je tudi bi-
stveno manj plevela. Zemlja je 
rahla in jo je užitek obdelovati. 
Na gredi nikoli ni nič praznega 
prostora; takoj, ko nekaj pobe-
rem, nadomestim z drugo sadi-
ko, tako da imam vedno kaj za 
v lonec, a se pri tem nikoli ne 
utapljam v odvečnem pridelku, 
kot se mi je pogosto dogajalo 
na starem vrtu. Pri klasičnih 
gredah me je prav tako zelo 
motilo, da nisem mogla nabrati 
solate za kosilo, če je pred tem 
deževalo, s pomočjo dvignjenih 
gredic pa lahko vrtnarim tudi v 
dežju in blatu, saj imam okrog 
korit narejene poti iz betonskih 
plošč.«

O številnih prednostih viso-
kih gred je v naši reviji pisala 
tudi Marija Dolenc, univ. dipl. 
inž. agr., in sicer:

– rastline oskrbujemo 
udobneje, pridelke pobiramo 
stoje, brez napornega sklanja-
nja ali čepenja. Mnogo manj 
trpi naša hrbtenica, kar je zelo 
dobrodošlo za starejše ljudi pa 
tudi za mlajše generacije,

– za tiste z majhnim vrtom 
je pomembno dejstvo, da si 
tako lahko povečajo povr-
šino obdelovanja. Zlasti na 
gomilastih gredah, kakršne že 
stoletja intenzivno uporabljajo 
na Kitajskem. Prav od tam se je 
zamisel za visoke grede razširila 
v Evropo,

– prvovrstni, bujni pridel-
ki brez uporabe kemije,

– toplejša tla omogočajo 
zgodnejši pridelek. Organ-
ske snovi v sredini grede med 
razkrajanjem oddajajo toploto, 
zato se zemlja na visoki gredi 
spomladi prej segreje, kar po-
sledično pomeni, da lahko prej 
sadimo ali sejemo,

– na površini visoke grede 
voda ne zastaja, v notranjosti 
pa zadrži dovolj vlage, da rastli-
ne uspevajo tudi v vročih pole-
tnih dneh, 

– grede ni treba vsako leto 
prelopatiti, saj zaloga humusa, 
ki sproti nastaja v notranjosti 
grede, zadošča za pet do šest let 
intenzivnega vrtnarjenja.

Kako  narediti visoko 
gredo?

Za izdelavo vrtne grede boste  
poleg samega ogrodja oz. korita 
potrebovali naslednji material: 

večje veje, olesenele odpadke, 
šibe, manjše veje, dračje, listje, 
kompost, predelan hlevski gnoj, 
travno rušo, šoto, vrtno zemljo.

V nadaljevanju predlagamo 
način, kako se lotite polnjenja 
grede. Če boste imeli samo 
okvir grede (brez dna), je zelo 
priporočljivo, da na tla posta-
vite  in na okvir pritrdite gosto 
kovinsko mrežo, ki bo vrtnine 
obvarovala pred morebitnimi 
obiskovalci, kot so voluharji, 
krti, miši, ki si, če ne prej, vsaj 
pozimi  v njej najdejo prezimo-
vališče.

 (1) Prva stvar, ki je v gredi 
potrebna, je drenaža, zato na 
dno okvirja zložite debele veje, 
mednje dodajajte manjše, troh-
neči les iz gozda in podobno. (2) 
Dodajte travno rušo, s koreni-
nami obrnjenimi navzgor, lah-
ko dodate tudi grobe vrtne od-
padke. (3) Vse skupaj prekrijte z 
odpadlim trohnečim listjem in 
dobro potlačite. (4) Zdaj lahko 
čez potresete plast zemlje in 
pognojite s konjskim gnojem. 
(6) Naslednja plast zemlje je 
šota ali pa zemlja, pomešana s 
šoto, (7) zadnja – zgornja plast 
pa mora biti rahla, s komposti-
ranjem nastala zemljica, v ka-
tero boste lahko sejali in sadili.  
Čeprav je sicer najugodnejši čas 
za izdelavo visoke grede pozno 
jeseni, ko je v naravi na voljo ve-
liko uporabnega materiala, ki ga 
potrebujemo za polnjenje grede, 
pa je tudi čisto v redu, če se iz-
delave  lotimo spomladi. Takrat 

material za polnjenje grede 
pridobimo z obrezovanjem in 
podobno. Miša Pušenjak v svoji 
novi knjigi Visoke grede in vr-
tički v posodah svetuje takole: 
»Gredo je najbolje postavljati v 
jeseni, da spomladi celoten sis-
tem gretja in gnojenja že dobro 
deluje. Če smo se odločili za 

spomladansko postavitev gre-
de, mora biti vsaj 14 dni pokrita 
s slamo, koruznico, smrečjem 

… in počivati, da začne sistem 
delovati in se do prve spomla-
danske setve in sajenja dobro 
ogreje.« 

Kar  zadeva lege, naj bo greda 
na sončni strani in po dolži-

ni obrnjena v smeri sever-jug. 
Okvirna višina grede je od 80 
do 125 cm, za primerjavo se 
orientirajte z višino kuhinjske-
ga pulta.

Prispevek je pripravljen kot povzetek 
člankov, objavljenih v prejšnjih revijah 
Biobrazda.

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

»Zamisel in princip visoke grede sta povsem 
enaka kakor visoke gomile, le da smo zaradi 
estetskih razlogov visoko gomilo uokvirili, 
postavili v nekakšen okvir, da je lažje 
obvladljiva pa tudi očem prijetnejša,« razmišlja 
Miša Pušenjak.

Vrtnarjenje v visokih gredah

Dragomer, Pod Lovrencem 1 

Čaji in zelišča, ekološke moke,
žita, otrobi, kaše, zdrobi,....
ekološka olja in sokovi
medeni izdelki, darilni program...

Ekološka semena, 
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 

TRGOVINA

SEMENARNA

          Več o ponudbi na:
        www.biobrazda.si 
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ODVOZ KOSOVNIH 
ODPADKOV
Kosovne odpadke v občinah Borovnica, Log - 
Dragomer in Vrhnika bomo letos odvažali štirikrat, 
in sicer ob sobotah, 
11. marca, 
13. maja, 
16. septembra, 
in 
11. novembra 2017.

Vabimo vas tudi k sodelovanju v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo 
potekala po naslednjem razporedu, vsakič med 15. in 18. uro:

DRAGOMER – na parkirišču ob gasilskem domu – torek, 18. april 2017

BOROVNICA – na železniški postaji – sreda, 19. april 2017

VRHNIKA – pred osnovno šolo na Tržaški cesti – četrtek, 20. april 2017

Oddajanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačno. Prinesite 
oz. pripeljite ostanke barv, čistil, topil, zdravila, motornih in jedilnih olj, 
kemikalij, kozmetike ter baterije in akumulatorje, fluorescentne cevi, pršila 
in odpadno embalažo, onesnaženo z nevarnimi snovmi, in druge nevarne 
odpadke. Več o odvozu kosovnih in nevarnih odpadkov si preberite na naši 
spletni strani www.kpv.si. V teh dneh lahko na iste lokacije ob istem času 
prinesete oz. pripeljete tudi odpadno električno in elektronsko opremo. 

VELIKA ČISTILNA AKCIJA 
bo v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika v soboto, 1. aprila 2017. 
Skupaj očistimo okolje in stopimo v lepo čisto pomlad.

JP Komunalno podjetje Vrhnika 
Vabljeni!



NAS CASOPIS 447/27.3. 2017 C M Y K 57

27. marec 2017 57
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siSkupne strani

»Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«

V soboto, 18. februarj,a je v 45 Mercatorjevih prodajalnah po 
Sloveniji potekala humanitarna akcija Mercatorja in Rdečega križa 
Slovenije – Sosed sosedu sosed. Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

Akcija je potekala tudi na Vrhniki v trgovini Mercator na Robovi 
cesti. Občani so se na akcijo lepo odzvali, zbrali so veliko hrane, 
ki so jo prejele socialno ogrožene družine in posameznike, ki so 
upravičeni do pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa 
Vrhnika.

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 mesec, po potrebi tudi več-
krat, nudimo brezplačno izposojo literature. Prijave: vsak dan od 
8. do 14. ure v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, na telefon 
7502-447 ali na e-naslov: rk.vrhnika@siol.net

Krvodajalska akcija

Spomladanske krvodajalske akcije, ki je bila na Vrhniki orga-
nizirana za občane Vrhnike, Borovnice in Loga - Dragomerja v 
ponedeljek, 20., in v torek, 21. marca 2017, se je udeležilo 376 kr-
vodajalcev. 

Prisrčna zahvala vsem, ki ste se odzvali vabilu na krvodajalsko 
akcijo in lepo vabljeni na naslednjo, poletno, ki bo v ponedeljek, 17., 
in v torek, 18. julija 2017.

Z vašo pomočjo »življenje teče dalje«!

Merjenje krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in 
trigliceridov

Redno si merimo krvni tlak, krvni sladkor in nadzorujemo hole-
sterol in trigliceride.Kje in kdaj? Na Območnem združenju Rde-
čega križa Vrhnika, Poštna ulica 7B, vsak prvi torek v mesecu od 8. 
do 10. ure. Za merjenje krvnega sladkorja, holesterola in trigliceri-
dov morate biti obvezno tešči!

Zimske počitnice na Debelem rtiču

Tudi letos je devet otrok iz občin Vrhnika, Borovnica in Log - 
Dragomer zimske počitnice od 25. februarja do 4. marca, preživelo 
na morju – na Debelem rtiču. Pripravili so jim zanimiv program: 
spoznavni ples, testiranje plavanja, športne igre, pravljice za naj-
mlajše, kino večer, ples v maskah, ples srčkov, izlet v Koper, glasbeni 
in pravljični program, Rtič ima talent, učenje francoščine, delavni-
co v čarobnem gozdičku, različne ustvarjalne delavnice, potopisno 
predavanje  in zaključni večer.

Letovanje je bilo za otroke brezplačno,  plačano s sredstvi FIHO.

Krvodajalske akcije so se udeležili tudi gasilci iz Borovnice.)

R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A

Ne 
spreglejte – 
napovednik 
pomembnih 
dogodkov
Vabimo vas k 
sodelovanju v akciji 
zbiranja  

NEVARNIH ODPADKOV, 
ki bo potekala po naslednjem razporedu, vsakič 

med 15. in 18. uro:
DRAGOMER – na parkirišču ob gasilskem domu 

– torek, 18. april 2017
BOROVNICA – na železniški postaji – sreda, 19. 

april 2017
VRHNIKA – pred osnovno šolo na Tržaški cesti – 

četrtek, 20. april 2017

Oddajanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je 
brezplačno. Prinesite oz. pripeljite ostanke barv, čistil, 
topil, zdravila, motornih in jedilnih olj, kemikalij, koz-
metike ter baterije in akumulatorje, fluorescentne cevi, 
pršila in odpadno embalažo, onesnaženo z nevarnimi 
snovmi, in druge nevarne odpadke. Več o akciji zbi-
ranja nevarnih odpadkov si preberite na naši spletni 
strani www.kpv.si.

V teh dneh lahko na iste lokacije ob istem času 
prinesete oz. pripeljete tudi

 ODPADNO ELEKTRIČNO IN 
ELEKTRONSKO OPREMO, 

DRAGOMER – na parkirišču ob gasilskem domu 
– torek, 18. april 2017

BOROVNICA – na železniški postaji – sreda, 19. 
april 2017

VRHNIKA – pred osnovno šolo na Tržaški cesti – 
četrtek, 20. april 2017

Oddajanje odpadne električne in elektronske opre-
me (OEEO) iz gospodinjstev je brezplačno. Prinesite oz. 
pripeljite odpadne aparate (TV, računalnike, moni-
torje, pralne in sušilne stroje, hladilno-zamrzovalne 
aparate, štedilnike, sesalnike,  sušilnike, brivnike, ra-
dije, MP3-je, telefone, igrače na baterijo ali polnilnik, 
električno orodje, elektronske tehtnice, varčne sijalke, 
baterije, akumulatorje …). 

VELIKA ČISTILNA AKCIJA 
pa bo v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhni-
ka  v soboto, 1. aprila 2017. 

Skupaj očistimo okolje in stopimo v lepo čisto pomlad.

Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
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K o m u -
n i k a c i j a 
je pogoj 
za vklju-
čevanje in 
sp or a z u-
mev a nje 
p o s a m e -
znika v 

skupino. Vsak človek jo razvije že v zgodnjem 
otroškem obdobju. V družini otrok dobi prve 
izkušnje in se začne učiti izmenjavanja svo-
jih razmišljanj, čustev, hotenj z drugimi. Z 
ustrezno komunikacijo je mogoče različno 
reševanje problemov, kar pa določa kakovost 
medsebojnih odnosov. V komunikaciji je ena 
oseba prejemnik, druga pa oddajnik sporoči-
la. Oba sogovornika se v vlogah izmenjujeta. 
Pri tem ni pomembna le vsebina, temveč tudi 
način izražanja. Izražamo se lahko verbalno 
ali neverbalno. Pri neverbalni komunikaciji 
lahko pogled, ton glasu, mimika obraza po-
vedo več kot besede. V družini ima komuni-
kacija vedno dvojno vlogo, in sicer družinske 
člane med seboj povezuje v celoto, hkrati 
pa jih tudi razmejuje. Komunikacija je torej 
pomemben dejavnik v razvoju in življenju 
družine, saj izrazito vpliva tudi na kasnejše 
medosebne odnose v odrasli dobi.

Medosebni odnosi v družini
Medosebni odnos je odnos, v katerem sta 

soudeleženi najmanj dve osebi. Vse, kar se 
dogaja v odnosih med posameznimi člani 
družinskega sistema, vpliva na družino kot 
celoto in pusti v življenju vsakega člana, ki 

jo sestavlja, svojo posebno sled. Družinski 
medosebni odnosi torej niso pomembni le za 
otroka v njegovem razvojnem obdobju. S se-
boj jih nosimo vsi, ne glede na spol in starost. 
S sporočili, ki smo jih dobili, uravnavamo 
svoje življenje tudi zunaj družinskega sveta. 
Medosebne odnose tako opredelimo glede 
na osebe, ki so vanje vključene.

Partnerski odnos je odnos med dvema 
odraslima, ki nista v krvnem sorodstvu. Zanj 
se odločita skupno. Ta odnos temelji na zau-
panju, ljubezni in medsebojnem spoštovanju. 
Oba si tega odnosa želita, zanj nosita enako 
odgovornost.

Starševski odnos je brezpogojen in je 
odnos staršev do otroka. Ne glede na to, kaj 
otrok stori, ostaja del družine in ji vedno 
pripada. Prav ta izkušnja brezpogojne spreje-
tosti in ljubljenosti je bistvena popotnica za 
otrokovo življenje in je temelj za navezovanje 
kasnejših odnosov.

Odnosi med brati in sestrami  so od-
nosi, katerih značilnost je, da si oseb ne iz-
beremo sami. Zato smo v takem odnosu 
prisiljeni vztrajati tudi, če nasprotna oseba 
ni takšna, kot si želimo.

Komunikacija v družinskih odnosih se 
izboljš,a kadar smo pripravljeni odprto po-
slušati in sprejeti sogovornika ter pri tem 
prevzeti tudi del svoje odgovornosti.

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in družinskih študij,
spec. zakonske in družinske terapije

N A Š E  Z D R A V J E

POSVETOVALNICE V LOKALNI 
SKUPNOSTI: april 2017

KS Podlipa (gasilski dom Podlipa)

Patronažna sestra Biljana Petković 
(051/390-921)
Tretja sreda v mesecu, 19. 4. 2017  
med  
9.00 in 10.00  

KS Stara Vrhnika (Krajevna skupnost Stara Vrhnika)

Patronažna sestra Biljana Petković 
(051/390-921)
Tretji torek v mesecu, 18. 4. 2017  med 
9.00 in10.00     

KS Dragomer (Društvo upokojencev Dragomer)

Patronažna sestra Petra Šest Pleško 
(051/390-922)

Drugi torek v mesecu, 11. 4. 2017  
med 9.00 in 10.00. 

Blatna Brezovica (v prostorih krajevne skupnosti)

Patronažna sestra  Monika Trček  
(051/652-811)
Druga delovna sreda v mesecu, 12. 4. 
2017  med 9.00 in 10.00

Sinja Gorica  (gasilski dom)

Patronažna sestra Maja Srećković 
(051/390-926)
Drugi torek v mesecu, 11. 4. 2017  
med 9.00 in 10.00  

Breg - Pako(gasilski dom Breg - Pako – 
prizidek)

Patronažna sestra Klara Sadar 
(051/390-929)
Druga sreda v mesecu, 12. 4. 2017  
med 9.00 in 10.00

KS Drenov Grič (gasilski dom)

Patronažna sestra Veronika Logar  
(051/390-925)
Tretji četrtek v mesecu, 20. 4. 2017  
med 9.00 in 10.00 

KS Log (v prostorih splošna ambulante dr. Ane 
Švigelj,  prvo nadstropje dializnega centra) – NIČ VEČ 
V GASILSKEM DOMU

Patronažna sestra Katja Krvina 
(051/390-923)
Prva sreda v mesecu, 5. 4. 2017 med  
9.00 in 10.00

KS Velika Ligojna (v stari šoli v Ligojni)

Patronažna sestra Monika Trček (051/652-811)

Prvi torek v mesecu, 4. 4. 2017  med 
9.00 in 10.00

KS Verd (gasilski dom)

Patronažna sestra Mojca Černelč 
(051/390-927)
Drugi torek v mesecu, 11. 4. 2017 
med 9.00 in 10.00

Vljudno vabljeni mlajši in starejši!

NOVO – individualne posve-
tovalnice staršem ob prihodu 
novega člana v družino 

Namen in cilj:  za boljšo pripravo 
na dojenje, spremljanje in pomoč pri 
dojenju otrok, dojenje po enem letu, 
kako je s skupnim spanjem otrok in 
staršev, kako ob bolezni, kako ob te-
žavah pri dojenju … Dobrodošli vsi 
starši in tisti, ki se na starševstvo šele 
pripravljate.

Kdaj in kje: vsak prvi torek v me-
secu med 12.00 in 13.00 v sejni sobi 

Zdravstvenega doma Vrhnika (drugo  
nadstropje, levo po hodniku, zadnja 
vrata). Naslednje srečanje bo 4. 4. 2017.  
Posvetovalnice bo vodila patronažna 
sestra Katja Krvina, dipl. babica, IB-
CLC svetovalka za dojenje. Za infor-
macije in naročanje jo lahko pokličete 
na tel.  št. 051/390-923.

Aktualno 
v Zdravstvenem domu Vrhnika

Komunikacijo definiramo kot izmenjavo informacij v 
procesu interakcije, pri tem pa je sleherna interakcija tudi 
komunikacija.

Nasvet strokovnjaka

Komunikacija 
v družinskih 
odnosih

Na delavnici se bomo učili pra-
vilne tehnike hoje, delali vaje za 
krepitev telesa s pomočjo palic, 

raztezne in sprostitvene vaje. De-
lavnica se bo začela v četrtek, 6. 
aprila, ob 10.30 z zbirališčem na 

parkirišču pri Štirni. Za zagotovi-
tev mesta so obvezne predhodne 
prijave, ki jih sprejemamo na št. 
01/755 51 57 ali po elektronski 
pošti

 janja.tekavc@zd-vrhnika.si.

Njeni značilni znaki oziroma 
simptomi so: težave s koncentra-
cijo, spominom in odločanjem, 
utrujenost in zmanjšana količina 
energije, občutja krivde, ničvre-
dnosti, brezupa, pesimizem, ne-
spečnost ali čezmerna količina 
spanja, izguba interesov … Lahko 
povzroča hude duševne bolečine 
in negativno vpliva na opravlja-
nje posameznikovih opravil, tudi 
tistih enostavnih in vsakodnev-
nih. Posledično pogosto prinese s 
seboj težave v medosebnih odno-
sih bodisi doma ali na delovnem 
mestu. V hujši obliki lahko depre-
sija privede celo do samomora. A 
vendarle, dandanes depresijo lah-
ko uspešno zdravimo in prepre-

čujemo. Kljub temu pa se veliko 
ljudi, ki ima tovrstne težave, ne 
obrne po pomoč – bodisi zato, ker 
jih je sram, bodisi zato, ker pri sebi 
ne prepoznajo znakov depresije. 
Ravno zato letošnji svetovni dan 
zdravja ljudi spodbuja k boljšemu 
razumevanju tega, kaj depresija 
sploh je, in kako jo preprečevati 
oziroma zdraviti. 

Glede na to, da se v Zdravstve-
nem domu Vrhnika zavedamo, 
kako zelo pomembno je zgo-
dnje preprečevanje depresije, še 
preden se pojavijo prvi znaki, v 
Centru za krepitev zdravja orga-
niziramo delavnice spoprijema-
nja z anksijoznostjo, depresijo 
in stresom. V okviru svetovnega 

dneva zdravja bomo za Vas or-
ganizirali delavnico TEHNIKE 
SPROŠČANJA.  Na delavnici se 
boste seznanili in osvojili različne 
načine sproščanja, med katere so-
dijo tudi dihalne vaje, progresivna 
mišična relaksacija in vizualizaci-
ja pomirjujočega kraja.

Če se želite naučiti, kako uspe-
šno premagovati in se spopadati z 
vsakodnevnimi stresnimi situaci-
jami, ki so eden poglavitnih razlo-
gov za nastanek depresije, se nam 
pridružite na delavnici

TEHNIKE SPROŠČANJA v 
torek, 4. 4. 2017, ob 16.30 ali 
pa v petek, 7. 4. 2017, ob 10. uri 
v Cankarjevem domu na Vrh-
niki (telovadnica).

Zaradi omejenega števila ude-
ležencev se je treba na delavnico 
predhodno prijaviti na tel. št. 

01/ 755-51-57   ali na 
ckz@zd-vrhnika.si

S hojo v pomlad
Center za krepitev zdravja (Zdravstveni dom Vrhnika) 
v aprilu organizira delavnico nordijske hoje, ki bo 
potekala ob rednih tedenskih srečanjih.

Vsako leto 7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja. 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ga je letos 
namenila boju proti depresiji, eni najpogostejših 
duševnih motenj sodobnega časa. Depresija lahko 
prizadene kogarkoli, ne glede na narodnost, starost, 
spol ali izobrazbo. 

Svetovni dan 
zdravja 2017 – 
depresija
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N A Š E  Z D R A V J E
ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA
Prim. Anton Kenig, dr. med., 
specialist pediater in specialist 
radiolog – Ultrazvok trebušnih 
organov (jetra, trebušna slinavka, 
ledvice, vranica), sečnega mehurja, 
prostate in testisov, ščitnice ter vse  
druge vrste ultrazvočnih preiskav – 
rama, koleno, mehka tkiva ...

ULTRAZVOK KOLKOV 
NOVOROJENČKOV in svetovanje v 
primerih bolezni otrok 
Doc. dr. Rina Rus, specialistka 
pediatrinja – Za zgodnje odkriva-
nje nepravilnosti v razvoju kolka je 
zelo pomemben UZ- pregled kolkov 
v najzgodnejšem obdobju po rojstvu 
otroka. Tako lahko odkrijemo mo-
rebitne nepravilnosti in preprečimo 

kasnejše težave otroka pri hoji in 
vseh aktivnostih od takrat, ko shodi, 
naprej. Preiskavo se v večini prime-
rov opravi do tretjega meseca staro-
sti. Najnovejša priporočila so, da bi 
morali imeti vsi otroci opravljen UZ 
kolkov med 6. in 8. tednom starosti. 

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST
Marko Hudnik, dr. med., spe-
cialist kardiolog – Poleg kardio-
loških pregledov in snemanja EKG 
opravljamo tudi UZ (ultrazvočni) 
pregled srca (ehokardiografija). Pre-
iskava je neboleča in varna za prei-
skovanca in zdravnika. Dr. Hudnik 
jo priporoča tudi športnikom, pred-
vsem zaradi izključitve pomembne 
prirojene srčne napake, ki je pri ve-
liki telesni aktivnosti lahko usodna.

AMBULANTA ZA KRČNE ŽILE IN 
ŽILNO KIRURGIJO
Dr. Matej Makovec, specialist 
kirurgije (kirurgija ven) – Opra-
vljamo preglede bolnikov s krčnimi 
žilami, drobnimi žilicami, dolgotraj-
nimi ranami, bolečinami v nogah 
ter ultrazvočne preglede. Bolniki, 
ki  potrebujejo operacijo, se  lahko 
naročijo na lasersko operacijo in 
druge  sodobne načine zdravljenja. 
Za nadaljnje informacije  pokličite 
na telefonsko številko 041- 302- 203.

DERMATOLOGIJA
Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. 
med., specialist dermatovene-
rologije – Na voljo je dermatološko 
svetovanje s področja vseh kožnih 
bolezni in alergij ter dermatoskopija.

GINEKOLOŠKO IN ONKOLOŠKO 
SVETOVANJE
Prim. mag. Vida Stržinar, dr. 
med., specialistka ginekologije, 
onkologinja  – Nudimo: ginekolo-
ško svetovanje s pregledom dojk in 
onkološko svetovanje.

PREVENTIVNI PREGLEDI PROSTATE
Primož Rus, dr. med., spec. spl. 
med. – Rak na prostati je dolgo 
pritajena bolezen, zato ne dovoli-
te, da bolezen napreduje predaleč; 
odkrijemo jo lahko pravočasno in 
jo v takem primeru tudi lažje obvla-
dujemo. Moški po 50. letu starosti 
potrebujejo pregled prostate, ki ob-
sega prstni rektalni pregled in test iz 
kapljice krvi. 

ARTERIOGRAFIJA
Primož Rus, dr. med. spec. dru-
žinske medicine – Neinvazivno, 
neboleče merjenje togosti arterij-
skega žilja. Namenjena je odkriva-
nju sprememb na malih arterijah in 
aorti.  Za bolnike na zelo enostaven 
način lahko odkrijemo spremem-
be na arterijskem žilju, ki pokažejo, 
kdaj  sta potrebna nadaljnja diagno-
stika in zdravljenje bolezni srca in 
ožilja, kot so arterijska hipertenzija, 
ateroskleroza, sladkorna bolezen, ki 

lahko pripeljejo do srčnega infarkta, 
možganske kapi ipd.

GLEŽENJSKI INDEKS (GI)
Merjenje gleženjskega indeksa (GI) 
je priporočljivo za vse kronične bol-
nike z arterijsko hipertenzijo, bole-
znimi srca in ožilja. S to meritvijo 
dopolnjujemo našo diagnostično 
dejavnost. Če imate bolečine v no-
gah pri hoji, je preiskava zelo po-
membna, da ne  nastanejo neljubi 
zapleti bolezni oziroma zamašitve 
arterijskega žilja. Primerna je tudi 
za starejše ljudi, ki takšne bolečine 
v nogah velikokrat imajo, težave pa 
pripisujejo kateri drugi bolezni.

Z pregledom žilja (arteriogra-
fijo in meritvijo gleženjskega 
Indeksa) hitreje prepoznamo 
bolezni srca in ožilja in izbolj-
šamo kakovost zdravljenja.
Za bolnike, opredeljene v naši 
ambulanti, je preiskava BREZ-
PLAČNA!
Na preglede se naročite:

– osebno v ambulanti Stara ce-
sta 4A na Vrhniki,

– po telefonu 041- 302 – 203 in 
01-7504-755, 

– na elektronsko pošto: ambu-
lanta.dr.rus@gmail.com.

V naši ambulanti dela tudi zdrav-
nica Ljubomira Prebil - Božovič, 
dr. med., spec. splošne medici-
ne, ki prav tako sprejema bolnike, 
tudi tiste, ki so bili pri njej že opre-
deljeni. 

Pri nas še sprejemamo nove pa-
ciente: otroke, mladostnike  in 
tudi odrasle. Lahko si izberete 
osebnega družinskega zdravni-
ka.

STUDIO R, d.o.o.
Stara cesta 4 a, 1360 Vrhnika

Zdravstveni center za 
preventivo, zdravstveno 

svetovanje in izobraževanje
Referenčna ambulanta 

družinske medicine 

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

Veljavnost 
osebnih 
dokumentov
V prihodnjih mesecih bo potekla 
veljavnost večjemu številu 
potnih listov in osebnih  izkaznic.  
Predlagamo, da pravočasno 
preverite, ali imate ustrezen 
dokument za potovanje in če je le-
ta veljaven.

 Da bi zamenjava osebnih dokumentov po-
tekala tekoče, brez čakalnih vrst in v zadovolj-
stvo državljank in državljanov Republike Slo-
venije kot uporabnikov storitev, obveščamo, 
da pravočasno oziroma tudi pred datumom 
poteka veljavnosti dokumentov vložite vlogo 
za izdajo nove osebne izkaznice in/ali novega 
potnega lista. Pravočasna vložitev vloge za iz-
dajo dokumenta je zagotovilo za zmanjšanje 
prioritetnih izdelav osebnih dokumentov, ki 
motijo procese redne izdelave.

Vlogo za izdajo nove osebne izkaznice ali 
potnega lista lahko vložite na katerikoli uprav-
ni enoti ali krajevnem uradu drugih upravnih 
enot v Republiki Sloveniji.

Vlogo za izdajo osebnega dokumenta lahko 
vložite zgolj osebno, za mladoletnega otroka 
pa vlogo vloži zakoniti zastopnik. Če je otrok 
starejši od osem let, mora biti navzoč, da se 
podpiše. Vlogi mora biti priložena tudi stara 
osebna izkaznica oziroma stari potni list in 
primerna fotografija ali potrdilo z referenčno 
številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni 
obliki). Ob vložitvi vloge se lahko odločite za 
vročitev izdelanega dokumenta na upravi eno-
ti ali na domu s priporočeno pošto. 

Obveščamo vas, da Pošta Slovenije, d. 
o. o., s februarjem 2017 ob sobotah ne do-
stavlja do naslovnikov priporočenih pi-
sem s storitvijo povratnica in s storitvijo 
osebna vročitve ter pošiljk, ki se osebno 
vročajo v upravnih postopkih, med kate-
re sodijo tudi pošiljke, ki vsebujejo oseb-
no dokumente.

Upravna enota Vrhnika

Poziv k ureditvi 
GERK-ov
Kampanja oddaje zbirnih vlog za 
leto 2017 se bo letos iztekla 6. maja, 
zbirno vlogo pa bo mogoče oddati 
še v 25-dnevnem zamudnem roku – 
do 31. maja 2017. 

Ker zbirne vloge ni mogoče vložiti, če ima-
jo podatki v RKG napake, je treba na upravni 
enoti čim prej urediti podatke in odpraviti mo-
rebitne napake. Skrajni rok za ureditev podat-
kov je en dan pred oddajo zbirne vloge.

Informacije o napakah in opozorila lahko 
vlagatelji najdejo na spletni strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na stra-
ni »Javni pregledovalnik grafičnih podatkov 
MKGP«, in sicer z vpisom KMG-MID številke.

Za ureditev GERK-ov se lahko predhodno 
dogovorite za termin na telefonskih številkah 
7507-862 ali 7507-876 oz. se zglasite na sedežu 
Upravne enote Vrhnika, Tržaška cesta 1, pritli-
čje – soba 15, v času uradnih ur.

 Upravna enota Vrhnika
Vabljeni!

PROFESIONALNA ZEMLJA
KGZ Krpan 70L

Substrat Gramoflor G8

Bele šote, črne šote  in vlaken 

Vsebuje glino za vsrkavanje
 vode in hranil

ŠIROK IZBOR
SEMENSKEGA KROMPIRJA

Na zalogi 
imamo:

holandski rumeni
čebulček
vrtno orodje
zalivalne sisteme
sadike solate
primule, mačehe

...vse za prihajajočo pomlad

Profesionalni substrat G8
 je iz mešanice:

KGZ KRPAN z.o.o
Agrocenter VRHNIKA - Jelovškova 7, 1360 Vrhnika 

tel.: 01/7506 840

Slike so simbolične. Ponudba velja do razprodaje zalog. Cene so v EUR z DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in cen. 
Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo. 

AKCIJA
od 1.2. do 31.5.2017 oz. do razprodaje zalog

ZEMLJA za lončnice
10,45€/60L

BIO KONJSKI GNOJ V PELETIH
 in 10,90€/7kg 18,50€/20kg

ZEMLJA za vrt
10,80€/70L

TEKOČE MINERALNO GNOJILO
za balkonsko cvetje z dodanim gvanom

5,90€

BIO-SUBSTRAT 
za paradižnik in zelenjavo  8,30€/40L

GREEN CUBES ZELEN KOCKE
za 50% manj zalivanja

11,30€/2kg
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Namen srečanja, na katerega 
se je odzvalo skoraj štirideset 
posameznikov, je bil, da strnejo 
glave in podajo predloge, kako 
bi primerno obeležili prihajajoči 
jubilej. Kot je dejal Boštjan Ko-
privec, direktor Zavoda Ivana 
Cankarja Vrhnika, naj bo vo-
dilo »Cankar vsak dan«, kar ne 
pomeni, da bo vsaka prireditev 
namenjena pisatelju, temveč naj 
se mu posvetijo vsaj z mislijo, 
citatom, odlomkom ali na kak 
drug način. 

Tatjana Oblak Milčinski, ki 
vodi Cankarjev dom, je pred-
stavila drobec aktivnosti, ki so 
potekali leta 1976, ob Cankarjevi 
stoletnici rojstva. Tedanje leto je 
zaznamovala kopica kvalitetnih 
kulturnih dogodkov tako na lo-
kalni ravni kot na nacionalni, za 
nameček so tega leta celo eno od 
ladij Splošne plovbe poimenovali 
po Vrhniki. Tako je bilo nekoč, 
kako pa bo prihodnje leto? Dej-
stvo je, da se svet vrti hitreje, kot 
se je leta 1976: lokalna skupnost 
in država nista več tako pove-
zani, razdalje so večje. Kot je 
bilo slišati na sestanku, je vlada 
prihodnje leto resda razglasila 
za Cankarjevo leto, kako naj bi 
ga pa počastila v programskem 
smislu, pa zaenkrat še ni znano. 
Sicer naj bi bil imenovan Častni 
odbor za počastitev 100. oble-
tnice smrti Ivana Cankarja, član 
katerega je tudi vrhniški župan, 
a se odbor doslej še ni sestal.  
Na sestanku je bila izražena že-
lja, da bi država obeležila oble-
tnico smrti na Vrhniki, a glede 
na to, da Cankarjevo mesto za 
kaj takega nima najbolj primer-
nih prostorov, je malo verjetno. 
Zato bo lokalna skupnost ver-
jetno prepuščena sama sebi in 
svoji iznajdljivosti. Nekaj pro-
jektov je že nakazanih: izšla naj 
bi otroška slikanica, organizirali 

naj bi različne ustvarjalne de-
lavnice na šoli, izdali spominski 
koledar, izšel bo strip… Na se-

stanku so predstavniki društev 
nanizali še dodatne ideje, kako 
bi že ustaljene in predvidene 
programe za leto 2018 obogatili 
s Cankarjevim pridihom. 

Če bi tudi vi radi sodelo-
vali bodisi z idejami bodisi 
s programom, potem to čim-
prej sporočite Tatjani Oblak 
Milčinski, ki je koordina-
torka dogodkov. Njen elek-

tronski naslov je kultura@
zavod-cankar.si , telefon pa 
755 76 48. 

Kot je bilo rečeno na se-
stanku, bodo vse dogodke 
vnesli v skupni koledar, s či-
mer bo poskrbljeno, da ne bi 
sočasno potekali dve ali več 
prireditev. 

Gašper Tominc

Vrhnika, 16. marec – Drugo leto bo 
11. decembra minilo sto let od smrti 
Ivana Cankarja, kar bo občina Vrhnika 
še posebej obeležila, največjega 
pisatelja pa se bo spomnila tudi država. 
Toda na kakšen način? Prvi delovni 
posvet na temo je potekal sredi marca. 
Na povabilo Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika, Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
in Osnovne šole Ivana Cankarja so se 
v osrednjem kulturnem domu mesta 
zbrali soustvarjalci kulturnega in 
turističnega življenja v občini Vrhnika. 

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. 

Razstavni prostori so odprti še eno uro po zaprtju blagajne.

Občasne razstave: 

KO IDEJA POSTANE LASTNINA: Peter Florjančič in intelektualna 
lastnina
Od številnih idej izumitelja Petra Florjančiča do nekaj uspešnih patentov, ki so 
mu prinesli slavo, ugled in bogastvo. Poseben del razstave naslavlja avtorske 
pravice, patente in znamke. Na ogled do 7. 5. 2017.

Z ELANOM DO ZVEZD. Elan in njegovi predhodniki
Razstava predstavlja bogato zgodovino tovarne Elan in njeno izredno raznoliko 
proizvodno dejavnost. Na ogled do 17. 9. 2017.

Supersvetloba
Razstava o začetkih in razvoju laserske tehnologije v Sloveniji. Predstavljeni so 
številni izdelki in področja njihove uporabe. Izvedeli boste,  kako laser deluje, in 
spoznali njegove najpomembnejše lastnosti. Na ogled do 3. 12. 2017.

SKORAJ VSE O ZVOKU 
Razstavo o zvoku spremljajo eksperimenti, glasbila, »gluha soba« in poseben 
del za najmlajše. Na ogled do 3. 12. 2017.

Ana in Teddy: Medved v Sloveniji 
Razstava celovito predstavlja rjavega medveda in osvetljuje odnos do te  naše 
največje zveri skozi čas. Na ogled do 3. 12. 2017.

Spored prireditev:

sobota, 1. 4., ob 9.30: delavnica Spoznajmo kaligrafijo (obvezne predhodne 
prijave)
nedelja, 2. 4., ob 16.00: voden ogled občasne razstave Z Elanom do zvezd z 
avtorjem Vladimirjem Vilmanom 
od srede, 5. 4., do petka, 7. 4., od 9.00 do 13.00: peti Dnevi meroslovja (učenci 
bodo preko delavnic in primerov iz prakse spoznavali svet merjenj in meroslov-
ja, ki je poln zanimivosti, ugank in presenečenj. V sodelovanju z Uradom RS za 
meroslovje. Obvezne prijave.)
nedelja, 9. 4., od 11.00 do 18.00: dan inovatorjev s Petrom Florjančičem 
Ob 11.00 obisk Petra Florjančiča, od 12.00  naprej delavnice za otroke, ob 15.00 
voden ogled razstave Ko ideja postane lastnina in pogovor s sodelavcem Urada 
RS za intelektualno lastnino. Na ta dan vas od 11.00 dalje vabimo tudi na ogled 
zelo zanimivih in aktualnih izumov, ki vam jih bodo predstavili člani inovator-
skega centra Aktivni slovenski inovatorji. 
nedelja, 16. 4., od 14.00 do 18.00:  prikaz stavljenja črk in tiskanja na tiskarski 
stroj Tiegl 
sobota, 22. 4., ob 9.30: delavnica peke kruha v krušni peči (obvezne predhodne 
prijave)
nedelja, 23. 4., ob 16.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice, sobotne 
delavnice so plačljive. Na delavnice se prijavite preko telefona 01/750 66 72, 
041/957 146 ali elektronske pošte programi@tms.si.

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

Odprto: od torka do petka, nedelje 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, 2. 4., ob 15.00: mesečno vodstvo po muzejskih 
zbirkah
četrtek, 27. 4., in petek, 28. 4., med 10.00 in 13.00: počitniške 
delavnice za otroke (prijave niso potrebne)

April v TMS

Klavirski recital
22. aprila ob 19.30 bo v dvorani Glasbene šole 
Vrhnika koncert akademske glasbenice pianistke 
in profesorice klavirja Ane Rus. 

Svojo umetniško popotovanje začela prav tu, na Glasbeni 
šoli Vrhnika. Na sporedu bodo dela J. S. Bacha, J. Brahmsa, 
C. Debussyja in S. Prokofjeva. Vljudno vabljeni!

                                                                                                      M. T.

Kako 
bomo 
obeležili 
Cankarjevo 
obletnico?
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Do 2. aprila 2017
bo v galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki na ogled razstava ročnih in likovnih izdelkov učencev, 

ki na OŠ Ivana Cankarja obiskujejo interesne dejavnosti: 
oblikovanje gline, ročne spretnosti in klekljanje: 

NAŠI PRSTKI USTVARJAJO.

Od 18. marca 2017 je v avli Cankarjevega doma na Vrhniki na ogled dokumentarna razstava 
JSKD OI Vrhnika: 

50 LET OBMOČNE REVIJE PEVSKIH ZBOROV.

V torek, 4. aprila 2017, ob 17.30 
Vas skupaj z Vrtcem Vrhnika vabimo na odprtje likovne razstave otrok 

ob 70. obletnici Vrtca Vrhnika: 

IZ MALEGA RASTE VELIKO – POL STOLETJA SLOVENSKIH VRTCEV.
Razstava bo na ogled do 3. maja 2017.

V petek, 21. aprila 2017, ob 19. uri 
Vas vljudno vabimo na slikarsko razstavo:

Marko Jakše: 
POKLON JOŽEFU PETKOVŠKU.

Odprtje bo v Galeriji Kašča v Verdu.

Razstave v Cankarjevem domu si je mogoče ogledati 
od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure, 

ob nedeljah od 10. do 12. ure in ob drugih prireditvah.

Vabljeni!

R A Z S T A V EZavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev dom Vrhnika

TALIA GLEDALIŠČE CELJE

50 ODTENKOV ŽENSKE 
Komedija

SREDA, 29. marec 2017, ob 20. uri
Igra: Barbi šov – Barbara Vidovič
Ena igralka in petdeset odtenkov!

50 odtenkov ženske je komedija, ki resnico pokaže na zabaven način. 
Podlaga za predstavo so vsem dobro znani dogodki iz resničnega 
življenja. Kaj se dogaja z dojenčico v zibelki, ko preračunljivo budi 
starše? Kako najstnica rešuje težavo s tretjo izgubo »nedolžnosti«? 
Kateri odtenek se pokaže v odnosu z »ljubečo« mamico, »čudovitim« 
sinkom, »razumevajočim« možem, sošolkami, ljubimcem, 
sodelavkami in ne nazadnje: v radostnih trenutkih staranja. Po tej 
predstavi bodo ženske končno razumljene in razkrite – ali pa tudi ne.
 
Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Otroški abonma 11. 
šola 2016/17 
in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Nadomestni termin!

SOBOTA, 1. april 2017, ob 11. uri 

Eka in Brina Vogelnik (po ljudskih motivih)
MOJCA POKRAJCULJA
Lutkovna predstava

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Predstava traja 40 minut, 3 +-

 
Gostovanje predstave je bilo napovedano za 
11. marec 2017, a je zaradi tehničnih težav 
v ansamblu prestavljeno na 1. april. 2017. 
Cenjenim abonentom se opravičujemo zaradi 
spremenjenega termina.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev dom Vrhnika

PROSPOT d.o.o.
Producent: Jurij Franko

MAMMA MIA
Muzical
NEDELJA, 21. maj 2017, ob 19. uri
Najuspešnejši muzikal vseh časov prihaja na Vrhniko! Predstava je prilagojena velikosti odra, 
kar bo gledalcem omogočalo še bolj intimno doživetje predstave.
 
Muzikal MAMMA MIA! oživlja glasbeno zapuščino legendarne skupine ABBA. 
Vse od njegove premiere leta 1999 na West Endu v Londonu, 
si ga je v več kot 40 državah in 170 mestih po vsem svetu ogledalo prek 54 milijonov gledalk in gledalcev.

Romantično zgodbo polno optimizma in življenjske energije, ki se odvija na grškem otoku, izvajajo vrhunska slovenska umetniška imena: 
Simona Vodopivec Franko (Donna), Lina Rahne/Veronika Kozamernik (Sophie), Alenka Godec (Rosie), Damjana Golavšek (Tanya), Uroš Smolej/Jure 
Sešek (Sam), Gojmir Lešnjak – Gojc (Bill), Marjan Bunič (Harry), Matjaž Kumelj (Sky) 
ter mnogi drugi.

Večne glasbene uspešnice skupine ABBA so ob izjemnih koreografijah Mojce Horvat ter pod dirigentsko taktirko maestra Patrika Grebla prvič zaživele 
v slovenskem jeziku, za kar je z odličnimi prevodi poskrbel glasbenik in kantavtor Tomaž Domicelj.

Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 
2016/17 
in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

PETEK, 17. marec 2017, ob 19.30 

Stephen Sachs
MEGLICA (Bakersfield mist)
Komedija, prva slovenska uprizoritev

SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
Režija: Jernej Kobal
Igrajo: Minca Lorenci, Branko Završan 

Predstava traja  eno uro in 30 minut, nima odmora.

v Cankarjevem domu
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do 2. aprila 2017
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.
Razstava bo odprta do 2. aprila 2017.

do maja 2017
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA

50 LET OBMOČNIH REVIJ PEVSKIH 
ZBOROV
Dokumentarna razstava, avla Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 28. 3. 2017, ob 17.30.
Vstopnina: 3 €, otroci: gratis vstopnice.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA

NAGAJIVA POMLAD
Revija predšolskih pevskih zborov občin Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer 
in Brezovica
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 29. 3. 2017, ob 20. uri.
Prodaja vstopnic preko eventim.si
TALIA GLEDALIŠČE

50 ODTENKOV ŽENSKE
Komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 30. 3. 2017, ob 19. uri.
Vstop prost.
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA

ŠVICA – S KOLESOM
Predavanje: Urban Čepon in Martine Mole

Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 30. 3. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POVEDKA O JEZERU
Art film; dokumentarec, Finska

SOBOTA, 1. 4. 2017, ob 11. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

OTROŠKI ABONMA in IZVEN

Eka in Brina Vogelnik: MOJCA 
POKRAJCULJA
Lutkovna predstava 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 1. 4. 2017, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SMRKCI; SKRITA VAS 3D
Animirana komedija, sinhro, ZDA, 6 +

 
SOBOTA, 1. 4. 2017, ob 17.30.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEPOTICA IN ZVER 3D 
Romantična fantazijska drama, ZDA

 
SOBOTA, 1. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MESEČINA
Art film; drama, ZDA

 
NEDELJA, 2. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SMRKCI; SKRITA VAS 
Animirana komedija, sinhro, ZDA, 6 +

NEDELJA, 2. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA
DEŽELA LA LA
Art film: romantična glasbena drama, ZDA

Program 
prireditev 
konec marca in april

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

TOREK, 4. 4. 2017, ob 17.30.
Vstop prost.
VRTEC VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

IZ MALEGA RASTE VELIKO: POL 
STOLETJA SLOVENSKIH VRTCEV
Likovna razstava otrok ob 70. obletnici vrtca Vrhnika
Razstava bo odprta do 3. maja 2017.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 6. 4. 2017, 17.30.
Interna prireditev JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA 

ŽIV ŽAV 2017
Območna revija otroških pevskih zborov občin Vrhnika in Log - Dragomer in 
Borovnica.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 7. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAŠA IN MEDVED
Art film; animirana, sinhronizirana družinska pustolovščina, Rusija, 6+

 
PETEK, 7. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DUH V ŠKOLJKI
ZF akcijski film, ZDA

NEDELJA, 9. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SMRKCI; SKRITA VAS 
Art film; drama, sinhro, ZDA, 6 +

 
NEDELJA, 9. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SAMO KONEC SVETA
Drama, Kanada, Francija

SREDA, 12. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstop prost.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

BALETNI VEČER
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 13. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

HITRI IN DRZNI 8
Akcijski kriminalni triler, 
ZDA, Japonska, Francija, Kanada, Ameriška Samoa

 
PETEK, 14. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NEPRIČAKOVANO OČKA
Art film; komična drama, Francija, Velika Britanija

PETEK, 14. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZBEŽI!
Srhljivka, ZDA

 
SOBOTA, 15. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SMRKCI; SKRITA VAS 3D
Animirana komedija, sinhro, ZDA, 6 +

SOBOTA, 15. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

HITRI IN DRZNI 8
Akcijski kriminalni triler, 
ZDA, Japonska, Francija, Kanada, Ameriška Samoa

 
NEDELJA, 16. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA
JEŽEK IN VRAN NA SIROVI DIRKI
Art film; animirana družinska pustolovščina, sinhro, 6+

NEDELJA, 16. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TIHA STRAST
Art film; biografska drama, Velika Britanija

PETEK, 21. 4. 2017, ob 19. uri.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA             
Marko Jakše
POKLON JOŽEFU PETKOVŠKU
Slikarska razstava 
Galerija Kašča v Verdu

SOBOTA, 22. 4. 2017, ob 18. in 20.30.
Gratis vstopnice. 
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE
Dve izbrani predstavi
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 23. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 10 €.
ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA in MEŠANI PEVSKI ZBOR MAVRICA VRHNIKA

18. POMLADNI GALA KONCERT
Evrovizijske uspešnice
Dirigent: Marko Fabiani; zborovodkinja: Darinka Fabiani
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 27. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEGO BATMAN FILM 3D
Animirana, sinhronizirana družinska pustolovščina, 
ZDA, Danska, 6+

 
ČETRTEK, 27. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POTOVANJE ČASA
Liffe 2016, art film; dokumentarni film, ZDA

PETEK, 28. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JEŽEK IN VRAN NA SIROVI DIRKI
Art film; animirana družinska pustolovščina, sinhro, 6+

PETEK, 28. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MOJ ZMENEK NA SLEPO
Art film; komična drama, Nemčija

SOBOTA, 29. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI ŠEF 3D
Družinska animirana komedija, sinhro, ZDA, 6 +

SOBOTA, 29. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

IZGUBLJENO MESTO »Z«
Biografska akcijska pustolovščina, ZDA

NEDELJA, 30. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI ŠEF 
Družinska animirana komedija, sinhro, ZDA, 6 +

NEDELJA, 30. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TIHA STRAST
Art film; biografska drama, Velika Britanija

NAPOVEDUJEMO: NEDELJA, 21. 5. OB 19. uri
Vstopnina: 35 €
PROSPOT d.o.o., ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

MAMMA MIA
Muzical; igrajo: Simona Vodopivec Franko, Lina Rahne/Veronika Kozamernik, 
Alenka Godec, Damjana Golavšek, Uroš Smolej/Jure Sešek, Gojmir Lešnjak – 
Gojc, Marjan Bunič, Matjaž Kumelj in drugi. 
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. Vse kinopredstave  so v veliki dvorani Cankarjevega doma.

V mesecu aprilu smo vam pripravili kar 24 različnih terminov, ko bi boste lahko privoščili sprostitev in zabavo v našem kine-
matografu. Tako se hitro približujemo številki 100 dogodkov v okviru našega delovanja letos, ki jo bomo dosegli v mesecu maju. 
Poleg števila projekcij pa se veča tudi obisk, kar dokazuje, da ste naš kinematograf vzeli za svojega in vanj radi prihajate, ne le iz 
vrhniškega konca, temveč tudi iz okoliških krajev. Do konca februarja beležimo preko 3000 obiskovalcev. V aprilu bodo na svoj 
račun prišli najmlajši saj smo pripravili raznolik program, ki vsebuje: animirano komedijo Smrkci: Skrita vas (2D in 3D), 
družinsko pustolovščino Ježek in Vran na Sirovi dirki, uspešnico Lego Batman film 3D, uspešnico Maša 
in medved in dolgo pričakovano družinsko animacijo Mali šef (2D in 3D). Med kakavostne art filme ta mesec ponujamo: 
prejemnik oskarjev za najboljši film Mesečina, francosko komično dramo Nepričakovano očka, pretanjena in pogosto 
humorna zgodovinska drama o življenju in delu ene največjih pesnic vseh časov Emily Dickinson, Tiha Strast, ter nemško 
komično dramo Moj zmenek na slepo. Med komercialno podprte filme smo v program uvrstili uspešnico preteklega 
meseca Lepotica in Zver 3D, akcijski triler Hitri in drzni 8, grozljivko Zbeži, ter znanstveno fantastični film 
Duh v školjki (Scarlet Johansson).

Vse aktualne informacije o dogajanju v kinu najdete na spletni strani kino-vrhnika.si in facebook.com/kinovrhnika. Prav 
tako pa so na voljo kino letaki in mesečni plakat na vidnih mestih po mestu. V kolikor pa želite izvedeti informacije pred ostalimi 
se prijavite na e-novice preko naše spletne strani. Zaradi dinamičnosti ponudbe filmskih naslovov so možne zamenjave v 
programu, zato spremljajte naše objave v prej omenjenih glasilih.

Za Kino Vrhnika, Žiga Novak

K I N O
V R H N I K A
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Individualno učenje 
računalništva
V Cankarjevi knjižnici Vrhni-
ka nudimo brezplačno individualno 
izobraževanje računalništva za upo-
kojence in brezposelne – termin po 
dogovoru. Mentor: Nejc Pokec. Prijave 
in več informacij na ucimose@drugi-
-korak.si ali po telefonu 031/400-936 
vsak delavnik med 10. in 12. uro. 

Priprave na maturo
Vabljeni vsi dijaki četrtega letnika 
oziroma vsi tisti, ki bi želeli izboljšati 
svoje gimnazijsko oziroma srednješol-
sko znanje. Tečaj se bo začel v soboto, 
1. 4. 2017,  ob 10.00 in bo trajal tri 
šolske ure. Nameravamo izvesti osem 
srečanj. Cena celotnega tečaja znaša 80 
evrov (mogoče je plačilo v dveh obro-
kih). Več informacij in prijave na 031 
732 740 (Tamara Merlini).

Priprave na porod in 
starševstvo
V sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Vrhnika vas vabimo na tečaj 
Priprava na porod in starševstvo.  Trajal 
bo od 16.30 do 18.30, in sicer: 4.,  6., 11.  
in 13. april 2017 v Grabeljškovi dvorani 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Prijave 
so zaželene na e-naslov: solazastarse@
zd-vrhnika.si. Vljudno vabljeni!

Pravljična urica o 
zeliščih za otroke
V sodelovanju z Društvom 
Kneipp in Majo Artenjak vas vabimo 
na pravljično urico o zeliščih. V sredo, 
5. 4. 2017, ob 17.00 v Cankarjevo hiško 
na Mladinskem oddelku. Pravljičarka 
Nika Čelešnik.

Svetovalno središče na 
Vrhniki
Brezplačno in zaupno informiranje 
in svetovanje odraslim pri odločitvah 
za izobraževanje in učenje v računal-
niški učilnici Kemis. Dodatne informa-
cije in prijava po tel.: 01 510 22 70. 
Termini v aprilu:

Termini:
sreda, 5. april: 8.00 – 11.00
ponedeljek, 10. april: 15.00 – 18.00
sreda, 19. april: 8.00 – 11.00

Zaključek pravljičnih uric 
v Podlipi
Obveščamo vas, da se bomo na 
zadnji pravljični urici v tej sezoni dru-
žili v ponedeljek, 10. aprila 2017. Tako 
kot  po navadi bo  trajala od 17.30 do 
18.15 v šoli v Podlipi. Lepo vabljeni vsi 
otroci, ki ste se pridno udeleževali pra-
vljičnih uric. Skupaj se bomo poveselili 
in ustvarjali!
Sonja in Barbara

Predstavitev KS Vrhnika 
VAS
V sredo, 12. 4. 2017, ob 18.00 
vas vabimo v Grabeljškovo dvorano 
na osrednji dogodek predstavitve KS 
Vrhnika VAS. Prireditev bodo s svo-
jimi nastopi obogatili Oktet Raskovec, 
Župnijski vrtec Vrhnika, Dom upoko-
jencev Vrhnika, Klavirski trio Rupnik. 
Prireditev bo povezovala Mirjam Su-
hadolnik. Njihovo razstavo si lahko v 
prostorih knjižnice ogledate do konca 
aprila 2017.

Potopisno predavanje 
KVŠ: Iran
»Na potopisnem predavanju 
vas bom popeljala čez severozahodni 
del Irana, kjer je gorovje pokrito s pa-
šniki, do puščave in vasi iz blata na 
jugu. Sprehodili se bomo skozi mestne 
bazarje, polne življenja, in prestolnice 
starega perzijskega kraljestva, kjer imaš 
občutek, da se je čas ustavil,« je napisala 
Ana Bizjak. V sodelovanju s Klubom 
vrhniških študentov vas vabimo v četr-
tek, 13. 4. 2017, ob 19.00 v Grabeljškovo 
dvorano.

Predavanje Depresija v 
nosečnosti in po porodu
Zaradi depresije in tesnobe  v no-
sečnosti in po rojstvu trpi vsaka sed-
ma mamica. Spregovorili bomo tudi 
o tem, kaj lahko stori partner in kako 
lahko pomagamo svojci. Predavanju 
bo sledil pogovor, čas bo za vaša vpra-
šanja in misli. Vabljeni vsi radovedni, 
nosečnice in mame, očetje, mladi, ki 
vas starševstvo še čaka, in manj mla-
di, tisti z izkušnjo depresije, ali tisti, 
ki tovrstnih stisk ne poznate od blizu. 
Dr. Zalka Drglin je raziskovalka na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
in svetovalka za ob porodne stiske z 
dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica 
in avtorica znanstvenih, strokovnih in 
poljudnih prispevkov, med drugim tudi 
priročnika Zima v srcu. Vabljeni v pe-
tek, 21. 4. 2017, ob 18.00 v Grabeljškovo 
dvorano. V sodelovanju z Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje.

Zaključna pravljica na 
Vrhniki
Otroke in odrasle vabimo na za-
ključno pravljico sezone 2016/2017. 
Sreda, 26. 4. 2017, ob 17.00 v Grabelj-
škovi dvorani. Naša gostja bo Milena 
Oblak Erznožnik, ki bo po pravlji-
ci pokazala jogijske vaje za otroke, s 
pomočjo katerih se bomo vživljali v 
pravljične junake in s katerimi se lah-
ko sproščamo tudi doma. Pravljičarka 
Nika Čelešnik.

RAZSTAVE

Razstava suhega cvetja
Marija Nagode je ljubiteljica na-
rave, še posebno cvetja v naravi. V za-
dnjem času se posveča izdelavi cvetja 
iz krep papirja, za katerega je prejela 
certifikat za visoko kakovost od Obr-
tno-podjetniške zbornice Slovenije. 
Razstava njenih cvetličnih aranžma-
jev bo na ogled v prostorih Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika do konca maja 2017.

Razstava KS Vrhnika Vas
Prijazno vabljeni na ogled razstave, s 
katero se do konca aprila predstavlja 
Krajevna skupnost Vrhnika VAS.

C A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K AC A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K A

Dejavnosti bodo sofinancirane tudi s strani RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Direktorat za družino; EU, Evropski socialni sklad, Naložba v vašo prihodnost 
in Občine Vrhnika.

• Tečaj kitajske kulture in kitajskega jezika
Vabljeni na tečaj kitajskega jezika in kulture, ki poteka vsak torek ob 
17.00 v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Prijave in več informacij:  kata-
rina.birtic@hotmail.com ali po telefonu 041 955 708. Tečaj bo vodila 
Katarina Birtič, univ.dipl. sinologinja in sociologinja kulture, https://
biinkaa.wordpress.com. 

• Motivacijsko predavanje Damjane Bakarič
Nekdanja novinarka (Pop tv, Preverjeno, 24 ur, Rtv, Tednik, Odmevi) 
je septembra 2016 pri Mladinski knjigi izdala knjigo: Na tesnobi, ki 
jo je napisala za vse, ki se bojujejo z izjemnim stresom, izgorelostjo, 
anksioznostjo in paničnimi napadi. Zato vas vabimo na njeno preda-
vanje v sredo, 5. 4. 2017, ob 18.00 v Grabeljškovo dvorano.

• Plesi za dušo
Plese vodi Darja Bažec, ki ima že več kot 20-letne izkušnje z vodenjem 
tovrstnih plesov. Srčno vabljeni starejši in brezposelni vsak četrtek od 
9.15 do 10.45 v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve knjižnice Vrhnika. 
Informacije in prijave po tel.: 01 750 9441, GSM: 031 682 230, Darja 
Bažec. 

• Dom brez odpadkov
Povsem običajna štiričlanska družina iz Logatca se je odločila, da si bo 
zadala pomemben okoljevarstveni cilj – dom brez odpadkov. V času 
nore potrošnje jim je s spremembo nakupnih navad uspelo zmanjšati 
količino odpadkov za 90 % in hkrati  povečati kakovost hrane, čistil in 
kozmetike, ne da bi za to porabili več denarja kot prej. Kako jim je to 
uspelo? Pridite 19. 4. 2017 ob 18.uri v Grabeljškovo dvorano in boste 
izvedeli. Ob dnevu Zemlje vas vabimo v sodelovanju z Majo Nagode 
in Klubom vrhniških študentov. 

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

Cankarjeva knjižnica Vrhnika vabi
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Povedala vam bom še skriv-
nost, ki je veliko ljudi sploh ne 
pozna. Pripravljeni?

Torej, smučarji imamo svo-
jega zavetnika. Duhovnik Ber-
nard je živel v 10. stoletju. Živel 
in delal je v francoskem meste-
cu Montjoux, kjer je med dru-
gim nudil pomoč izgubljenim 
pohodnikom na alpskem pre-
lazu. Zaradi svojega 40-letnega 
misijonskega dela v Alpah je 
dandanes znan kot sveti Ber-
nard, zavetnik smučarjev.

Nad našimi glavami naj bi 
bdel in jih čuval, kadar se poda-
mo na bele smučarske strmine. 
A glave vendarle niso tako ne-
dotakljive in neranljive, kot je 
bronast spomenik sv. Bernarda. 
To pomeni, da jih moramo na 
smučanju dodatno zavarovati. 
Še nekaj let nazaj, ko smo Vrh-
ničani s svojo navzočnostjo ži-
vahno napolnili  zdaj opuščeno 
smučišče Ulovka, nismo vsi no-
sili čelad.  Zdaj pa je temu dru-
gače. Sem in tja se vedno najde 
kakšen smučar, ki ne nosi čela-
de. Zakonsko je predpisano, da 
čelado nosijo le otroci do 14. leta 
starosti, vendar pa je čedalje več 
takšnih, ki svoje glave (čeprav so 
starejši od 14 let) radi preventiv-
no zavarujejo.

Glede omamnega kuhanega 
vina, piva ali pa katere druge 
žlahtne kapljice, je treba ravnati 
preudarno. Smučarske koče po-
nujajo pestro izbiro alkoholnih 
pijač, vendar je priporočljivo, 
da pri njihovem  uživanju ne 

pretiravamo. Alkohola (če je že 
nujno) naj  bi spili toliko, da ga 
imamo, tako na oko, »za jezik 
pomočit« (natančneje to pome-
ni 0,24 mg/L izdihanega zraka).

Tako, zaenkrat je dovolj opo-
zoril, svaril in kritik  glede na-
šega vedenja med zimskim od-
dihom. Saj vas bom še pregnala 
s smučišč! Dovolj je, da smo na 
kratko preleteli zgodovinski 

razvoj prelepe smučke, se spo-
mnili, da preudarneje upora-
bljamo ročne zavore, spoznamo 
ali ponovimo smučarska pravila 
ter za naslednjo sezono kupimo 
čelado, če je še nimamo. Čeprav 
naj bi nas sv. Bernard na smuča-
nju čuval, to ni dovolj zadovo-
ljivo zagotovilo, da bomo varni 
vedno in povsod. Za varnost 
smo odgovorni sami in nihče 
drug. Zdaj pa, če imamo mo-
žnost, si še zadnjič  nadenimo 
smuči in še preden izpod snega 
pokuka trava, zakljukajmo po 
hribu navzdol.

Lea Grom

Za veselje domačih navijačev 
je poskrbel 21-letni Vrhničan 
Hadalin, ki se je znova izkazal 
kot mojster prvih voženj, ko 
je z visoko startno številko 46 
ujel še zadnjo vstopnico za fi-
nale, svoj prvi finale v Kranjski 
Gori. Hadalin je vpisal 30. čas 
prve vožnje ter nastopil kot prvi 
na startu finalne vožnje, kjer je 
na koncu njegov nastop zado-
ščal za 22. mesto, kar je njegov 
najboljši dosežek na vitranški 
progi.

»Zelo sem zadovoljen. Mo-
ramo vedeti, da sem prišel v 
finale z najvišjo številko. Bilo je 
korektno. Pred domačimi navi-
jači prvič v trideseterici, da sem 
jim dal neko zahvalo za ta vi-

kend, ker so nas spodbujali tudi 
v slabšem vremenu. Druga vo-
žnja res ni bila najboljša, nisem 
se najbolj sprostil. Imel sem tudi 
malce težav s smučarski čevlji, 
ker so bili mehki. Kljub temu 
mislim, da mi je uspela solidna 
vožnja, ne najboljša. Postavil 
sem tretji čas druge vožnje. Za-
dovoljen sem z 22. mestom in 
novimi deveti točkami za sve-
tovni pokal,« je dejal Hadalin, 
ki je zadovoljen s sezono, v ka-
teri je zablestel z 10. mestom na 
svetovnem prvenstvu v Sankt 
Moritzu. 

(STA,
 foto: Leon Novak)

Pa smo skoraj na koncu! Marec že diši po taljenju 
snega in prvi pomladanski žarki nas bodo kmalu 
pobožali. Za nas, snegoljube, bo pomlad gotovo 
prišla prehitro. Ampak nič ne de, naslednje leto 
bodo zimske radosti tako ali tako spet tu.

V mesecu, ki je za nami smo izvedli vrsto novih 
projektov s katerimi se lahke vesti pohvalimo 
in povemo, da so dali smučanju na Vrhniki nov 
zagon.

Kranjska Gora, 5. marec - Avstrijec Michael Matt 
je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih 
smučarjev v Kranjski Gori. Gre za njegov prvenec. 
Drugo mesto je pripadlo Italijanu Stefanu Grossu 
(+0,30), tretji je bil Nemec Felix Neureuther 
(+0,46). Edini slovenski finalist Štefan Hadalin 
(+2,29) je osvojil 22. mesto.

Hadalin z največ navijači

Organizirali smo smučarski 
izlet v Gerlitzen, ki je bil poln 
smučarskega navdušenja, le-
pega vremena, dobre volja, a 
brez poškodb! V sodelovanju z 
ZIC Vrhnika, ki je nase prevzel 
stroške učiteljev in prevoza, 
smo izvedli izlet na Cerkno, 
po dostopni ceni, za otroke 
občine Vrhnika. To smo letos 
izpeljali prvič in se pri tem 
potrudili, da bi bilo smučanje 
omogočeno tudi socialno šib-
kejšim saj se zavedamo, da je 
plačilo za marsikoga prevelik 
zalogaj. Upamo in verjamemo, 
da so bili otroci zadovoljni in 
denar ni šel v nič.

Naši člani so nastopili tudi 
na četrti tekmi NPR na Cer-
knem. Tekmovali so starejši 
člani; Aljaž Kužnik, Maša Er-

žen, Klara Trček, od mlajših, 
ki si jih v prihodnje želimo še 
več, pa so nastopili; Mark Mu-
šič, Žiga Preinfalk, Aleks Jović 
in naš najmlajši Nal Škof. Vsi, 
brez izjeme, so obračunali s 
progo in zasedli zavidljiva me-
sta, čestitamo!

Na Krvavcu se je med zim-
skimi počitnicami odvijal eno 
tedenski ozirom tridnevni te-
čaj smučanja. Poleg vrhniških 
otrok so se nam pridružili 
tudi otroci iz sosednjih občin. 
Ponosno lahko povemo, da je 
naša učiteljica Anja Moškerc 
zavzeto učila tudi otroka s po-
sebnimi potrebami, upamo si 
reči, da smo pripravljeni na vse! 
Tečaja se je udeležilo skupaj 40 
otrok, učilo pa jih je 6 naših 
učiteljev. Bilo je veliko smeha, 

kepanja, zdrave igre, tudi ka-
kšen padec predvsem pa smo 
bili vsi skupaj zadovoljni. Na 
tej točki se zahvaljujemo oko-
liškim podjetjem ProSaf Vrh-
nika in Bistra voda, ter Rauch 
in Nimm2soft za zaključna 
darila in praktične nagrade. 
Hkrati smo nudili možnost 
dvema učiteljema smučanja, 
da opravita zahtevano prakso, 
da postaneta učitelja 1. stopnje. 

Sedaj smo že pozdravili 
mesec marec, ki napovedu-
je pomlad. To smo izkusili 
na Soriški planini, kjer nas je 
pred tekmo ujel dež in ja bila 
ta odpovedana. In ker nam 
smučanja seveda še ni dosti, 
organiziramo še en, zadnji v 
tej sezoni, smučarski izlet na 
Turracher höhe 18.3. Nikar ne 
zamudite priložnosti, da zimi 
rečemo adijo na pravi način - s 
smučanjem!

Zima se bliža koncu Šesti del: Pa se sliš' od 
svet'ga Bernarda zvon



Š P O R T

NAS CASOPIS 447/27.3. 2017 C M Y K 65

27. marec 2017 65
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

 Zadnjih nekaj let je bil vodja 
priprav predsednik nogome-
tne sekcije Matevž Kustec, ki 
je poskrbel, da so bile priprave 
izpeljane odlično. Letos pa smo 
se odločili, da bomo zaradi mo-
žnosti igranja z več nasprotniki 
na pripravah zamenjali lokacijo. 
Tako smo se odpravili v Umag 
v hotel Sol Garden, ki nam je 
nudil enako kvaliteto kot Mae-
stral v Novigradu. Organizator 
Timotej Kranjc nam je zagoto-
vil odlična igrišča, prijateljske 
tekme in avtobusni prevoz na 
treninge in tekme. Fantje so se 

poleg dveh treningov na dan 
še kopali v bazenu, navijali za 
druge selekcije, si ogledali svoje 
tekme na video analizah in se 
družili med seboj in s svojimi 
vrstniki iz drugih klubov. Kot 
smo že vajeni, so nas na recepci-
ji hotela in v restavraciji pohva-
lili, da so se naši fantje obnašali 
lepo in da z njimi ni bilo težav. 
Tako se že veselimo naslednjih 
priprav.

Zimska liga U-13
Ekipi U-12 in U-13 sta kot 

ena ekipa nastopali v zimski 

ligi U-13 v Radomljah. Cilj je bil 
poizkusiti nove zamisli trener-
jev in da fantje ostanejo v stiku 
z igro 9 na 9. S predstavo naših 
fantov sva trenerja zadovoljna, 
saj je ekipa odigrala všečen no-
gomet in zabeležila več zmag 
kot porazov. Vreme nam je slu-
žilo, tako se je prestavil samo 

en krog zaradi snega, vse ostale 
pa smo odigrali po razporedu. 
Selekcija U-13 je odigrala tudi 
prijateljski tekmi v Dekanih in 
Celju, kjer so se fantje pomerili 
v igri 11:11.

Igralni dan
V soboto, 18.2., je v dvorani 

OŠ Antona Martina Slomška 
potekal igralni dan za interesne 
dejavnosti za otroke v občini 
Vrhnika, ki ju vodita Športno 
društvo Dren in Nogometni 
klub Vrhnika. Udeležilo se ga je 
66 otrok, le polovica teh fantov 
trenira v enem izmed nogome-
tnih klubov. Za drugo polovico 

pa v klubu upamo, da se nam 
bo ponovno pridružila na no-
vem igralnem dnevu, ki bo 
predvidoma v mesecu maju, ali 
pa kar na treningih. Če pa bi se 
nam kdo rad pridružil, je več kot 
dobrodošel. Vse informacije do-
bite na spletni strani sd-dren.si

 Za tiste, ki niso povsem na 
tekočem z dogajanjem v košar-
karskem svetu, na kratko pono-
vimo, da smo pred mesecem 
pisali o uspehu članske ekipe 
Rosa Vrhnika, ki ji je že sredi 
sezone uspel obstanek v tretji 
ligi. In to z izredno mlado eki-
po. Sredi februarja je Športna 
zveza v Cankarjevem domu na 
Vrhniki organizirala prireditev 
Športnik Vrhnike za leto 2016. 
Dogodek je dodobra zapol-
nil kulturni hram in kar nekaj 
obiskovalcev si je prireditev 
ogledalo stoje. Polna dvorana je 
večkrat bučno zaploskala tudi 
našim košarkarjem. Pohvale sta 
prejela dva igralca ter ekipi mla-
dincev in članov.

Žiga Habat je svojo tekmo-
valno sezono začel v KK Vrh-
nika. Kmalu je pokazal velik 
potencial in dobre rezultate. 
Kot igralec generacije 1997 je 

z domačo ekipo (U-14) osvojil 
drugo mesto na tekmovanju 
Mini pokal Spar za sezono 
2011/2012. Svojo košarkarsko 
pot je kot kadet  nadaljeval z 
novo oblikovano ekipo članov 
KK Vrhnika. Njegov prispevek 
je bil iz sezone v sezono večji, 
kar so opazili tudi drugi klubi 
in trenerji  v Sloveniji. Vabili 
so ga v svoje vrste, Žiga pa se je 
raje kalil v domačem klubu pod 
vodstvom trenerjev Vlada Beka 
in Matica Vidica. Preboj med 
najboljše mu je uspel v letu 2015, 
ko so ga povabili v mladinsko 
reprezentanco Slovenije, ki je 
v avstrijskem Oberwaltu pod 
vodstvom trenerja Aleksandra 
Sekuliča dosegla tretje mesto 
in s tem uvrstitev v divizijo A. 
Tako je v sezoni 2015/2016  na-
stal tudi prestop v Union Olim-
pijo, kjer je Žiga igral kot mla-
dinec in z ekipo dosegel tretje 

mesto. Vzporedno se je kalil v 
škofjeloškem LTH Castingu in 
igral v 1. SKL. Preizkusil se je 
tudi v ulični košarki in v sezoni 
2014 na tekmovanju državnega 
prvenstva Samsung 3 x 3 postal 
državni prvak v kategoriji U-18.

Rok Savič je svojo tekmo-
valno sezono začel v domačem 
kraju kot nogometni vratar pri 
NK Vrhnika. Pri dvanajstih le-
tih je nogometno žogo zamenjal 
za košarkarsko. Svoje fizične 
sposobnosti in dobro motoriko 
je iz nogometnih vrat prenesel 
pod koše in kmalu postal ključ-
ni igralec domače košarkarske 
ekipe. Pred dvema letoma je 
začel tekmovati v ulični košar-
ki Samsung 3x3. S soigralci je 
pridobival znanje in izkušnje, 
ki so ga v sezoni 2015/2016 pri-
peljale na treninge slovenske 
reprezentance za selekcijo U-18. 
Priložnost za dokazovanje je 
izkoristil na kvalifikacijah za 
EP v Ulični košarki 3 x 3 v Rigi, 
kjer je pod vodstvom domačega 
trenerja Matica Vidica dosegel 
prvo mesto v skupini. Tako je 

slovenski reprezentanci pribo-
ril nastop na Evropskem prven-
stvu. Ob igranju ulične košarke 
se je Rok preizkusil še v tekmo-
vanju v atraktivnem zabijanju. V 
lanski sezoni je zmagal na dveh 
turnirjih, v Piranu in  Laškem. 
Vrhunec pa je vsekakor dosegel 
v domači dvorani, ki je v decem-
bru 2015 gostila Slovenski dan 
košarke ALL STARS, kjer je po-

razil vso konkurenco.
Ekipa mladincev se je v 

prejšnjih dveh sezonah prebila 
iz 2. SKL v 1.B SKL. Največji 
domet je dosegla na kvalifika-
cijah maja 2016, ko se je prebila 
med  šestnajst najboljših ekip v 
Sloveniji in tekmovanje v sezoni 
2016/2017 začela v 1.A SKL.

Ekipa članov se je po šestle-
tnem premoru, pod taktirko 

trenerja Matica Vidica na novo  
oblikovala v sezoni 2012/2013 
in tekmovanje začela v najnižji 
4.SKL. Ekipa je bila sestavljena 
pretežno iz domačih fantov. Cilj 
so bila najvišja mesta v ligi in 
prehod na višji nivo tekmova-
nja ( 3. SKL), kar je ekipi uspelo 
v sezoni 2015/2016. 

Andrej Smrekar, KK Vrhnika

Upali smo, da bomo smučali 
tudi na smučišču Skibor, ven-
dar nam je narava ponagajala 
in pobrala ves sneg. Želeli smo 
si vremensko ugodne razmere, 
zato smo smučali od ponedelj-
ka do srede, kar se je izkazalo za 
dobro odločitev, saj nam je bilo 
vreme naklonjeno vse tri dni.

Po strminah smučišča Cer-
kno je vijugalo več kot 90 otrok 
v lepih rumenih majčkah, za 

njimi ali pred njimi pa najboljši 
smučarski učitelji in učiteljice 
ekipe Superpolh. Vse tri dni je 

bilo čutiti pozitivno energijo, 
veliko otroških nasmehov in 
dobre volje. Sklepala so se nova 

poznanstva in prijateljstva, 
predvsem pa smo se naučili ve-
liko novih smučarskih veščin.

Vsem sodelujočim, staršem, 
otrokom in našim učiteljem, se 
zahvaljujemo za sodelovanje. 
Skupaj smo ustvarili nepoza-
ben smučarski teden. S tem 
projektom počasi zaključujemo 
smučarsko sezono, hkrati pa se 
že pripravljamo na spomladan-
ske aktivnosti na prostem. Za 
otroke bodo to tečaji rolanja, za 
odrasle pa tečaji nordijske hoje. 
Več kmalu na www.superpolh.si 

Pridruži se nam tudi ti in gi-
baj z nami!

Ekipa Superpolh,
 foto: Superpolh

Tudi letos smo se v Nogometni šoli Dren odločili 
za priprave v Hrvaški Istri. Priprave v našem klubu 
niso obvezne, so pa izredno zaželene, zato še 
bolj veseli dejstvo, da se je letos priprav udeležilo 
66 otrok iz selekciji U-10, U-11, U-12, U-13 in U-14 
in 5 trenerjev ter dva spremljevalca (vodja in 
pomočnik).

Med zimskimi 
počitnicami je 
ekipa Superpolh 
že tradicionalno 
organizirala tečaje 
smučanja, ki smo 
jih tokrat izvedli na 
smučišču Cerkno. 

V šali bi lahko napisali, da vseh uspehov vrhniških 
košarkarjev preprosto ni mogoče  objaviti v eni 
številki Našega časopisa. A v vsaki šali je kanček 
resnice. 

Pohvale za vrhniške košarkarje

Superpolhove smučarske počitnice

ŠD Dren

Nogometne priprave v Umagu



Š P O R T

NAS CASOPIS 447/27.3. 2017 C M Y K 66

27. marec 2017 66
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

O tem, na kakšen način se bomo 
gibali, odločamo sami. Možnosti je 
veliko, le izbrati moramo, kar nam 
najbolj ustreza. Za kolesarjenje si mo-
ramo vzeti nekaj več časa, pri tenisu 
smo odvisni od soigralca, vremena in 
najema igrišča, fitnesi in vadbe v no-
tranjih prostorih pa nas prikrajšajo za 
svež zrak in prijetno gibanje v naravi. 
Tek je sicer super, a kaj ko dolgoročno 
škoduje sklepom, pa še težko je začeti. 
Teči na primer deset minut je težko, 
hodi pa lahko vsak. Torej, zakaj ne bi 
izbrali hojo. Da hoje na bi bila le spre-
hod, jo je treba »oplemenititi«. Tako 
izberemo nordijsko hojo. Vrhunska 
izbira! 

Lahko jo izvajamo kjer koli, po 
klančini ali ravnini, po makadamu, 
gozdnih in travnatih poteh in tudi v 
snegu, primerna za vse starosti vade-
čih in njihove telesne pripravljenosti, 
niso potrebna nikakršna posebna 
oblačila, vadba je družabna, lahko se 
je naučiti pravilne tehnike in ni kom-
plicirana za izvajanje, gibanje v nara-
vi dokazano pozirivno vpliva na splo-
šno psihično počutje in dobro voljo. 
Pri gibanju sodelujeta zgornji in spo-
dnji del telesa, ob pravilnem gibanju 

je vključenih 90% mišic, pokurimo 
do 46% več kalorij kot pri navadnem 
sprehodu, zmanjšuje pritisk na kolena 
in sklepe, odlična je za krepitev srca 
in pljuč, idealna za odpravi bolečin v 
vratu, ramenih in pri težavah s hrbte-
nico in še in še. 

Da ne boste naokoli hodili sami, se 
nam lahko pridružite. Letos bomo 
prvič vpeljali tudi dopoldansko vad-
bo. Začnemo 27. marca. Vadba bo 
potekala ob ponedeljkih in sredah, 
dobivali pa se bomo ob 8:30. Vaš 
prvi obisk je brezplačen. Cena vadbe 
je ugodna, za člane kluba še cenejša. 
Pohitite s prijavo, časa imate do 24. 
marca! Lahko se nam pridružite tudi 
na popoldanski vadbi, ob ponedeljkih 
in sredah ob 18:00. Prijavite se lahko 
na izzaovivnka@gmail.com. Na tem 
naslovu smo dosegljivi tudi za vse in-
formacije. Obiščite tudi našo spletno 
stran www.izzaovivnka.si ali Facebo-
ok Športni klub Izza ovivnka. Vstopi-
te v pomlad aktivno in s stilom! 

ŠK Izza ovivnka
Barbara Š.

Stres je čisto naraven odziv našega 
telesa na morebitno bližajočo se nevar-
nost. Gre za trenutno reakcijo, ki pride 
in mine. V sodobnem času pa notranje 
napetosti  še kar trajajo in trajajo. Težje 
jih je tudi sprostiti. Posledica stresa so 
tudi kronično napete mišice, lahko pa 
tudi bolečine v mišicah. Vzroki telesne 
napetosti so različne psihične obreme-
nitve. Kronični stres je tisti, ki negativ-
no vpliva na naše zdravje in iz nas črpa 
energijo.

Pri progresivnem sproščanju mišic 
gre dobesedno za postopno sproščanje 
mišic in mišičnih skupin. Z zavestnim 
krčenjem in sproščanjem mišičnih 
skupin zmanjšamo skoraj vso mišično 
napetost, posledično pa izboljšamo 
duševno zdravje. Tehnika je zelo upo-
rabna in učinkovita tudi v vsakdanjem 
življenju.

V skrbi za vaše zdravje  vas vabimo, 
da se nam  pridružite na pilates vadbi, 

ki poteka ob torkih in četrtkih od 18,45 
do 19,45 ure na Vrhniko, Ljubljanska 
cesta 29a, 1. nadstropje. V mesecu 
aprilu in maju velja poseben popust na 
drugega družinskega člana. Za prijave 
ali informacije pokličite 040 559 991.

Pilates zdrava hrbtenica, termini v 
dopoldanskem času ob 8,30 uri, na Ro-
bovi 1, na Vrhniki. Kontakt, vaditeljica 
pilatesa Ana 040 126 826

Za vse, ki delate v turnusih ali raz-
ličnih izmenah je po dogovoru  možen 
pilates dopoldne ali popoldne.

Želiva vam pomlad polno energije, 
gibanja in sproščenosti.

Vaši vaditeljici pilatesa Ana in 
Breda

Kljub vsemu pa ostajata potrebi po 
ravnovesju in po občutku kontrole svo-
jega življenja globoko zakoreninjeni v 
vsakem izmed nas.

Hatha joga že v svojem imenu nosi 
ravnovesje. Združuje sonce »ha« in 
luno »tha«. Združuje aktivni, mo-
ški in pasivni, ženski princip. Delo in 
sprostitev.  Z redno prakso se vzpo-
stavi ravnovesje - krepi se telo, um se 
umirja, korak skozi življenje postane 
samozavesten, notranji kompas pa se 
naravna za učinkovito krmarjenje med 
dnevnimi obveznostmi in  nujnim po-
čitkom. Ključnega pomena pa je, da 
so asane oz. jogijski položaji izvedeni 
pravilno, da so prilagojeni telesni kon-
stituciji, sposobnostim in splošnemu 
počutju posameznika. Le tako steče 
nemoten pretok energije, ki odpravlja 
morebitne blokade, tako na telesni kot 
duševni ravni. 

Glede na našo raznolikost - konsti-
tucij, sposobnosti, želja, potreb in ne-
nazadnje tudi življenjskih slogov, pri 
svojem poučevanju zagovarjam indi-
vidualiziran pristop, ki pa je možen le 
v manjših skupinah oziroma z učenjem 
posameznika, v izbranem času v dne-
vu. Vadba hatha joge je primerna za 
tiste z željo po intenzivnem samoraz-
iskovanju, za tiste, ki se želijo polniti z 
močjo za nove zahtevne podvige in za 
vse tiste, ki si želijo uresničevati svoje 
osebne cilje učinkoviteje. 

Joga je orodje, ki ponese izkustvo iz 
jogijske podloge na življenje.

Več informacij: www.drugi-korak.si
kontakt: joga@drugi-korak.si, 

041/215-897
Tanja Bukovec

Pilates vadba je vadba za duha in telo. Ta vadba ima svoje 
principe in številne koristi. Progresivno sproščanje mišic pa 
je odličen način sprostitve, s katerim zaključimo našo uro 
pilates vadbe. Današnji način življenja nam narekuje, da 
moramo biti ves čas maksimalno učinkoviti in kos vsem 
življenjskim izzivom, zato je notranja napetost neizogibna. 

Uniformiranost je preteklost. Delavnik od 8h do 16h 
tudi. Pozno popoldanske in večerne ure prostega 
časa prav tako. Dnevni urniki se snujejo sproti… 
Vse to kliče po sposobnosti hitrega prilagajanja 
življenjskim spremembam, ki pa nas lahko hitro 
pustijo izčrpane, zmedene in v večnem iskanju našega 
notranjega kompasa. Čas masovnega potrošništva, 
individualizacije, ogromne ponudbe izdelkov in storitev 
na trgu, spodbujanja unikatnosti, edinstvenosti… Vse 
to je privedlo do razmaha različnih življenjskih slogov, 
želja in posameznikovih potreb. 

040 560 807 

gibzavse@gmail.com 

040 560 807 

gibzavse@gmail.co 

m

ponedeljek, sreda in petek 

NOVO 

AJ Z NAMI TUDI TI! 

040 560 807 

gibzavse@gmail.com 

040 560 807 

gibzavse@gmail.co 

m

za OTROKE in ODRASLE 

Nordijska 
hoja 
na Vrhniki
Rekreacija v naravi je pomemben del vsakdana in to 
v Športnem klubu Izza ovivnka dobro vemo. Zato smo 
pripravili programe, ki bo h gibanju spodbudila tudi ostale. 
Dnevi se spomladi daljšajo in postajajo vse toplejši, zato se 
je veliko lažje odpraviti od doma v naravo. Četudi smo imeli 
v službi naporen dan, se zvečer splača sprostiti z gibanjem v 
prijatni družbi.

Individualiziran 
pristop pri učenju joge

Pilates, stres 
in sproščanje mišic
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V soboto nam je predavatelji-
ca in mednarodna sodnica El-
vira Valant, ki je bila na volilni 
skupščini mednarodne strelske 
zveze ISSF izvoljena v komisi-
jo za premikajoče se tarče za 
mandatno obdobje 2015–2018, 
predstavila splošna tehnična 
pravila ter nekatere pravilnike 
ISSF in pravilnike SZS. V nede-
ljo smo se seznanili s pravili za 
pištole in puške ter se podrob-
neje ustavili pri najpomemb-
nejših temah obeh disciplin. 
Različne teme je predavateljica 
popestrila s konkretnimi pri-
meri iz svojih bogatih sodniških 
izkušenj. Sledilo je reševanje 
testnih vprašanj, ki pa za tiste, 
ki smo pozorno sledili predava-
nju, niso bila pretežka. Cilj se-
minarja ni, da bi kandidati znali 
vsa pravila na pamet, ampak da 
znamo v njih poiskati odgovore, 
ki jih potrebujemo v dani situa-
ciji, pred tekmovanji, med  njimi 
in po njih.

Vsi kandidati smo seminar 
uspešno opravili in si pridobi-
li naziv sodnik. Zdaj nas čaka 
pridobivanje izkušenj na tek-
mah, za začetek pod vodstvom 
izkušenih sodnikov. Že takoj 
prve izkušnje nas čakajo na pri-
hajajočih regijskih prvenstvih, 
katerih organizatorji smo letos 
na Vrhniki in upamo, da nam 
bo uspelo. Seveda s tem učenja 
še ni konec, saj smo z novim 
olimpijskim ciklom dobili tudi 
nekaj sprememb v starih pravi-
lih in le-te je pač treba osvojiti, 
saj so v veljavi že od 1. januarja 
2017.  Tako smo se pridružili 
uspešnim preostalim članom 
sodnikov, ki nas je sedaj na Vrh-
niki sedem. (BL).

Pester 
strelski vikend

V soboto, 25. februarja, smo 
se strelci SD Vrhnika udeležili 
četrtega memoriala Vladimirja 
Kebra v Slovenskih Konjicah. 
Odmevnejših rezultatov sicer 
nismo dosegli, smo pa z udelež-
bo počastili spomin na prvega 
trenerja našega trenerja Bojana 
Lamprehta. Med pionirkami se 
je zelo dobro znašla Meta Do-
brovoljc, ki je v kvalifikacijah 
osvojila drugo mestu, za Gro-
supeljčanko Saro Slak, a je po 
odličnem boju v finalu zasedla 
četrto mesto. Ekipa pionirjev v 
sestavi Ambrož Jilek, Jošt Čre-
tnik in Jaka Čretnik je zasedla 
sedmo mesto. Med člani v ka-
tegoriji open je četrto mesto 
zasedel Bojan Lampreht, osmo 
pa Vladimir Ravnikar. Med 
članicami je bila tretja Natalija 
Oberč Grmek. S pištolo sta na-
stopila Bojan Lampreht in Mar-
cello Notersberg, žal pa se nista 
uvrstila v finale.

Pred memorialom je potekal 
tudi peti krog Kekčevega pokala, 
v katerem smo nastopili z ekipo 
mlajših pionirjev. Med mlajšimi 
deklicami je Ajda Kogoj Fabčič 
osvojila deveto mesto, med fan-
ti  pa Jošt Čretnik 24. in Klemen 
Grmek 31. mesto. Ekipno so 
osvojili deseto mesto, tako da 
jim ni uspelo ponoviti lanskega 
uspeha. 

V nedeljo, 26. februarja, smo 
na Vrhniki gostili regijsko pr-
venstvo v streljanju s serijsko 
zračno puško,  ki se ga je ude-
ležilo 94 strelcev primorsko-no-
tranjsko-kraške regije. To je bila 
tudi prva večja preizkušnja za 
naše nove sodnike. Kljub nekaj 

spodrsljajem so jo ob pomoči 
starejših kolegov uspešno pre-
stali. Je pač še vedno v veljavi 
stari izrek, da so za dobro delo 
potrebni kilometri,  ki jih bodo 
vsekakor dobili.

Tudi po tekmovalni  strani 
smo bili uspešni. Devet mladih 
članov je doseglo norme za na-
stop na državnem prvenstvu, ki 
bo letos, po dveh letih, ponovno 
na  Rogli. Med mlajšimi pionir-
ji so bili uspešni Jošt Čretnik 
na petem, Lovro Zamejc na 
osmem in Klemen Grmek  na 
devetem mestu. Ekipno so bili 
drugi. Med mlajšimi pionirka-
mi sta bili Ajda Kogoj Fabčič na 
tretjem mestu in Zoja Noters-
berg na četrtem. 

Med pionirji je Ambrož Jilek 
zasedel četrto mesto, Jaka Čre-
tnik šesto, med pionirkami je 
zmagala Meta Dobrovoljc, Sen-
ta Bajrektarevič je bila peta. Pri 
članih je bil drugi Bojan Lam-
preht, šesti Vladimir Ravnikar 
in sedmi Aleš Rom, ekipno so 
zasedli drugo mesto. 

Med članicami je bila druga 
Benjamina Rudolf, tretja Mojca 
Rus in peta Natalija Oberč Gr-
mek; med ekipami so zasedle 
prvo mesto.

Med veterani sta zmagali obe 
ekipi, moška in ženska, tudi po-
samezno so vsi člani ekip stali 
na stopničkah. Razveselil pa 
nas je tudi naš Matija, ki je po 
operaciji in uspešnem okreva-
nju ponovno začel s treningi in 
že kar na prvem nastopu osvojil 
zlato.

Ob koncu tekmovanja pa tudi 
že med njim smo čas, ki je bil na  
voljo, izkoristili za prijetno dru-
ženje ob jedači, saj je naš Franjo 
Čretnik za najmlajše poskrbel 
z vročimi hrenovkami, Kata-
rina Jilek pa nas je razvajala z 
odličnim bogračem. Posebna 
zahvala  velja tudi sosedom na 
strelišču, Lokostrelskemu klubu 
VLR Vilijem, ki nam je odstopil 
del njihovega prostora, ki smo 

ga uporabili za garderobo. Gle-
de na mnenja udeležencev smo 
ponovno dobili potrditev, da 
smo se dobro pripravili, tekmo 
izpeljali na nivoju in ne glede 
na izide in rezultate utrdili vezi 
med strelci v regiji.

V soboto, 28., in nedeljo, 29. 1. 2017, je v 
prostorih strelišča v Ljubljani potekal seminar 
za nove strelske sodnike za disciplini puška in 
pištola. Udeležili smo se ga tudi štirje kandidati iz 
SD Vrhnika: Sabrina Marija Japelj, Natalija Oberč 
Grmek, Jurij Medic in Jan Rom. 

Gimnastični 
pozdrav
Gimnastično društvo Vrhnika združuje 
ritmičarke in akrobate. V prejšnji številki Našega 
časopisa se je predstavila skupina, ki jo sestavljajo 
deklice, ki spoznavajo osnove ritmične gimnastike, 
v tokratni številki pa vam predstavljava skupino 
naših najmlajših akrobatov, od 4 do 6 let.

Skupino sestavlja 18 nadobudnih vrtčevskih otrok in prvošol-
cev, ki radi prihajajo v telovadnico, da se tam kaj novega naučijo. 
Srečujemo se dvakrat na teden. Vsako uro začnemo z uvodnim 
pozdravom. Učiteljici otrokom pripraviva več uvodnih iger, s 
katerimi ogrejemo naša telesa. 

 Med uro spoznavamo različne načine gibanja, kot so lazenje, 
plazenje, plezanje, skakanje. 

Otroci so najbolj navdušeni nad malo prožno ponjavo, na ka-
teri izvajajo različne skoke: »špičke«, »pajace« in »skrčke«, naj-
starejši pa so se že preizkusili tudi v levjem skoku. Poleg tega 
radi plezajo na plezalni steni, delajo vzmik, prevale, mostove,  
predore … 

Zelo radi imajo poligon, ki pa ga je treba na koncu ure sveda 
tudi pospraviti.

 Navadno zaključimo s kakšno umiritveno igro. Otroci imajo 
najraje igro Telefonček ali pa izštevanko En kovač. Tako kot se 
ura začne, se tudi konča s pozdravom.

Vsako leto pripravimo tri nastope: prvi in drugi sta letos že za 
nami, na tretjega pa lepo povabimo vse prijatelje in znance, saj v 
maju pokažemo, kaj smo se  med letom naučili. 

Obvezni del tega nastopa je tudi pogostitev! 
Tako zaključimo naše druženje in že nestrpno pričakujemo 

oktober, ko se zopet vidimo. 
N. K

 in 
T. P. P.























Novi strelski sodniki na Vrhniki
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14. 2. 2017 – Zavetišče 
ostalo brez strehe

Načrt pohodov je nanesel, da sem moral danes 
voditi planinsko skupino društva na Kozlek. Sicer 
sem bil  usmerjen v vodenje, a delček misli mi je 
uhajal na Planino.

Že zjutraj, ko sta na pohode odhajali kar dve 
skupini, Barjani in Zimzeleni, so me pohodniki 
in tudi pohodnice spraševali, kdaj lahko pridejo 
na pomoč pri razgradnji našega zavetišča. Seveda 
sem takoj poklical Romana na Planino in sporočil 
mi je, da bo kakšna roka prišla prav naslednji dan, 
ko bodo odstranjevali strešnike.

Pohod smo  končali in ravno v času slastne ma-
lice sem imel dva klica: najprej me je klical naš 
sponzor, ki je želel z dronom ovekovečiti s ptičje 
perspektive zavetišče, in nato, glej ga zlomka, me 
je nujno klical Roman in mi povedal, zaradi če-
sar sem moral zajeti sapo, da strešnikov ni več na 
strehi.

Kaj naj rečem, ostal sem brez besed, kajti dana-
šnja ekipa je bila enako dobra kot včerajšnja in če 
bi bili v »svinčenih« časih, bi jih z veseljem ime-
noval udarnike.

Ko sem Romana vprašal, zakaj tako hitro, sem 
dobil odgovor: »Saj si rekel, da že zamujamo po 
sprejetem terminskem načrtu.« Jaz in moj dolg je-
zik. Kapo dol, ekipa, a dron bo jutri vseeno prišel.

Foto: Matjaž Dremelj

15. 2. 2017 – Tretji dan 
dela na Planini

Današnji dan je mineval v odstranjevanju 
ostrešja, odvozu odpadkov v dolino in postavlja-
nju novega ostrešja nad zabojnika ter pokrivanje 
s strešniki.

Mojstri so se lotili napeljevanja elektrike v za-
bojnika in, kot vse kaže, obiskovalci niti ne bodo 
čutili spremembe pri ponudbi, ki jim je bila znana 
v zavetišču.

Za nami je danes ostala le lupina zavetišča, ki jo 
je s ptičje perspektive posnel dron.

Še kakšen dan ali dva bo nekaj dela okoli zaveti-
šča, ki bo do konca tedna tudi obdano z ograjo, da 
bodo gradbeniki lahko začeli s svojimi deli: naj-
prej z rušenjem objekta in nato izkopom za novo 
kočo. Tudi dva WC-ja bomo postavili – kakšno 
razkošje! Saj je bil sedaj samo eden.

Foto: Stane Kržmanc 

16. 2. 2017 – PZS o 
Zavetišču na Planini

Planinska zveza Slovenije je danes v E-novi-
cah PZS, 7/2017, objavila novico, da »Vrhničani 
»menjajo« zavetišče na Planini«.  Prosili smo jih 
še,  naj novici dodajo besedilo, da bo zavetišče 
nemoteno delovalo v dveh zabojnikih z dvema 
mobilnima WC-jema (enim več, kot v  nekda-
njem zavetišču) in bo odprto še naprej ob petkih, 
sobotah, nedeljah in praznikih.

17. 2. 2017 – »Udarniki« 
zapustili Planino

Četrtek je minil, kot bi trenil, in Romanova eki-
pa je ta dan preživela ob pospravljanju še zadnjih 
»uporabnih« ostankov zavetišča. Med drugim je 
odstranila tlakovce, ki jih bomo ponovno položili 
ob novi koči. Tako zavzeto so delali, da ni bilo 
časa za fotografiranje dogajanja. Zato pa smo si 
priborili tri fotografije, ki kažejo prenos masivnih 
miz in klopi na svoje novo mesto in še zadnji dim 

iz popolnoma oskubljenega dimnika. Že navse-
zgodaj zjutraj so naju z Romanom klicali prosto-
voljci, kaj in kdaj se bo kaj delalo, a dokler ne bodo 
stene podrte, si lahko vsi odpočijemo, nato pa bo 
sledilo čiščenje še uporabnih zidakov, ki jih bomo 
potrebovali pri obnovi drvarnice. Smo se pa zato 
popoldne na Planini srečali projektant, Polde 
Torkar, izvajalec gradbenih del, Refik Družanović, 
izvajalec odstranitve starega objekta in izkopa za 
novega, Rajko Mivšek, ter člani Gospodarskega 
odseka, in sicer naš nadzornik, Jernej Drašler, na-
čelnik, Roman Novak, in Milan Jerman. Dorekli 
smo podrobnosti o ureditvi gradbišča in postop-
ke odstranitve. Tako bo že jutri postavljena zašči-
ta gradbišča in podrt stari objekt, da bi nato lahko 
»rešili« še kakšen uporaben zidak. Med tem pa že 
pridno deluje zavetišče pod novimi pogoji, in sicer 
zelo uspešno.                            Foto: Milan Jerman

18. 2. 2017 – Zavetišča 
skorajda ni več

Včerajšnja napoved se je uresničila: zaščitna 
ograja je postavljena in naše zavetišče je dokonč-
no vzelo slovo. Ostal je le še kup ruševin, iz kate-
rih bomo že jutri poskusili rešiti kakšen upora-
ben zidak za prenovo drvarnice, kakšen pa se bo 
znašel tudi na licitaciji ob uradnem odprtju nove 
planinske koče.

Foto: Roman Novak

19. 2. do 14. 3. 2017 – 
Od tega datuma  naprej 
govorimo le o Planinski 
koči na Planini

Z vrtoglavo naglico so si nato sledili naslednji 
dogodki:

• odvoz ruševin zavetišča,
• zakoličba gradbene jame,
• izkop gradbene jame in odvoz materiala.

Ravno včeraj je težka mehanizacija za nekaj 
časa zapustila Planino v pričakovanju geodetov, 
izvajalca gradbenih del, projektanta in nadzorni-
ka, ki bodo do konca tedna zakoličili objekt nove 
planinske koče in naslednji teden bomo začeli s 
temeljenjem.

Foto: Milan Jerman
Vsa besedila: Milan Jerman

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Ponovno dobro organiziran 
pokal je potekal  ves dan. Začeli 
smo z zmagama v kiku – Aljaž 
je z dvema osebnima rekordo-
ma (83 in kasneje še 85  udarcev 
v  dvajsetih sekundah) osvojil 
zlato medaljo. Nato so sledile 
borbe. Brez odličja, a po dobri 
borbi so se na 5. do 8. mesto 
uvrstili Gabriel, Jaka in Ahme-
dina. Okrog vratu sta bronasto  
medaljo obesila Nikolaj, katere-
ga nasprotnik je na koncu slavil 
z zlatim odličjem, ter Lara, ki je 
prikaza borbenost in zelo do-
ber dvoboj. S srebrom se lahko 
pohvali kar pet tekmovalcev. 

Najdaljšo pot do tega odličja je 
imel Tian, ki je ugnal dva na-
sprotnika, v finalu pa prikazal 
odločnost, a hkrat sproščenost  
proti odličnemu slovenskemu 
reprezentantu. Ožbolt, katere-
mu je za zlato na koncu zmanj-
kalo le malo časa, in Miha, ki je 
v finalu moral priznati premoč 
reprezentantu, sta za srebro 
premagala po enega nasprotni-
ka, Nika in Olja (slednja je tek-
movala v višji kategoriji) pa sta 
prikazali odličen napredek ter 
lepi finalni borbi, ki jima ju je 
namenil žreb. Do zlatega odličja 
so se priborili štirje tekmovalci. 

Leon, ki sicer ni imel nasprotni-
ka, pokazal pa je željo in izpe-
ljal odlično borbo ter premagal 
nasprotnika iz druge kategorije, 
ter Nal, ki je v finalni borbi s po-
slušnostjo in zbranostjo prema-
gal nasprotnika. Aljaž se je na 
kiku »dobro ogrel« in do zlate 
medalje prišel po dveh odličnih 
borbah ter zmagah. Za zlato je 
dve zmagi potreboval tudi Žan, 
ki je pokazal, kako se obrestu-
jeta pridnost ter vztrajnost na 
treningih! Dekleta in fantje so 
si priborili tudi skupinsko tretje 
mesto. 

Ne glede na končno uvrstitev 
je zelo pomembno, da so vsi 
tekmovalci zares napredovali 
in prikazali odlične borbe. 

(nč)

Taekwondo klub Pantar Vrhnika

Iz Litije vrnili z medaljami
5. marec – Kar  štirinajst naših tekmovalcev je 
nastopilo na  enajstem  pokalu v taekwondoju  
Šmartno - Litija. 
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P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Za začetek  tokratnega oglašanja smo izbrali dve anekdoti.

Člana Gospodarskega odseka je klical nadzorni in ga obvestil, da so vse 
poti na Planino spolzke. Članu se je to zdelo malo čudno, saj na poteh ni 
bilo ne snega ne ledu, pa tudi dalj časa je bilo vreme brez padavin. A hitro 
je dobil odgovor: »Poti so spolzke od solz obiskovalcev Planine, ki so se 
poslavljali od zavetišča.«
Oskrbnik Mitja je prejel telefonski klic: »A je koča odprta?« in kratek ter 
jedrnat odgovor našega Mitje je bil: »Ne, podrta!«

Prava gradbena dela na Planini se bodo vsak hip začela in nič več nas ne 
more ustaviti in prepričani smo, da se ravno tako ne bo ustavilo zbiranje 
prostovoljnih prispevkov in sponzorskih ter donatorskih sredstev (pred-
vsem v denarni obliki).
Od zadnjega javljanja imamo naslednje sponzorje in donatorje:

Od 16. februarja do vključno 14. marca smo prejeli prostovoljne prispevke od naslednjih fizič-
nih in pravnih  oseb – abecedni seznam: anonimni darovalci, Artač Tajda, Artač Žiga, Bilič Voji-
slav, Bizjak Teofil, Dizdarević Franjo, Dizdarević Milica, Dolinar Marija, Grom Nace, Habič Marija, 
Hočevar Žiga, Jurjevčič Karol in Marinka, Justin Betka, Kalič Ivan, Karlin Silva, Krašovec Gorazd, 
Mileusnič Mišo, Prebil Meri in Oto, Rahne Emil, Rajh Anton, Rečnik Uroš, Repnik Tonček, Saje 
Sašo in Rozi, Šinkovec Alojz, Škrjanec Jože in Urbančič Nuša in Franci.

Začeli smo z gradbenimi deli za novo 
kočo

In kje smo 
s 

sredstvi 
14. marca?

Sponzor 2 Sponzor 3 Sponzor 3 Donator 1

Donator 2 Donator 2 Donator 2 Donator 3

Donator 3 Donator 3 Drugi donatorji Drugi donatorji

• sedežu društva, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, ob sredah 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

Z izvajalci se redno sestajamo in usklajujemo še zadnje podrobnosti, 
veliko skrb  namenjamo notranji opremi – od kuhinje do jedilnice in 
sanitarij – ter za vse skupaj iščemo najugodnejše rešitve. Zavedamo 
se, da bo sedaj večina našega časa minila na Planini, saj bo vedno 
nekdo prisoten ob gradbenih delih.

Planinsko društvo                     Gospodarski
Vrhnika                                                odsek

Prostovoljne 
prispevke 

sprejemamo 
na:

Kaj 
trenutno 
delamo?

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

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših (Zimzeleni, Sončki in Barjani) najdete v Upo-
kojenskem kotičku Našega časopisa, vse objavljene članke pa si lahko v celoti preberete in si 
ogledate še več fotografij na spletni strani Planinskega društva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

Iz marčevskega koledarčka
Datum Dogodek Ura Organizator / vodnik

30. 3. Predavanje: Švica – s kolesom 19.00 Urban Čepon in Martina Mole ter PD VRHNIKA

Podlaga Znesek v € %

Zavetišče - prostovoljni prispevki 15.163,63 5,37

Sedež PD - prostovoljni prispevki 9.041,71 3,20

TIC - prostovoljni prispevki 3.981,84 1,41

TRR - fizične osebe - prostovoljni prispevki  3.785,00 1,34

Donacije (storitev) - fizične osebe 1.020,65 0,36

Donacije (prispevki) - pravne osebe 18.321,65 6,49

Donacije (storitev) - pravne osebe 8.427,02 2,98

Sponzorstvo - prispevki 28.500,00 10,09

Sponzorstvo - storitev 144.858,84 51,30

Občina Vrhnika 20.150,00 7,14

Koledarji - prostovoljni prispevki  29.100,05 10,31

SKUPAJ 282.350,39 100,00
   

Skupaj gotovina 128.043,88 45,35

Skupaj storitev 154.306,51 54,65

ROMAN NOVAK

DRUŽINA 
SKVARČA

Pevci in pevke 
MePZ Mavrica

Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo 

Vrhnika - Borovnica

BOŠTJAN KOPRIVEC 

Montažne storitve 
Matjaž Gabrovšek, s. p.
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Storitve

Če imate poln urnik in 
vam čez dan zmanjka časa za 
hišna opravila, vam nudim 
čiščenje (sesanje, pomiva-
nje tal, prah ...) stanovanja 
ali hiše. Cena po dogovoru.                               
Kontaktna št. 040 744 502.

Naučim vas oblikovati iz 
gline. Več informacij na tel. št. 
051 346 179. 

Katering za dogodke kot 
so: sv. krst, sv. birma, valete, 
poroke, maturanski plesi, roj-
stnodnevne zabave, pikniki … 
Pijača po nabavnih cenah za 
bralce Našega časopisa. Tel.: 
051/684-975, Zavod Jeterbenk.

Nudim strokovno pomoč 
pri težavah s partnerskim 
odnosom in pri vzgoji otrok. 
Tel.: 041 239 769 ali www.src-
na-moc.si.

Vedežujem in rešujem vse 
vaše težave, večinoma zakon-
ske. Zato, če jih imate, pokličite, 
rešila bom vašo težavo po zelo 
hitrem postopku. Tel.: 051 251 
489.

Nudim energijske tret-
maje in svetovanje za 
osebno in duhovno rast.                                       
Telefon: 051 346 179. 

Nudim učno pomoč šoloob-
veznim otrokom. Po izobrazbi 
sem pedagoginja in imam 
veliko izkušenj ter zagotavljam 
odlične rezultate. Več informa-
cij: 051 346 179 

Računovodske storitve in 
davčno svetovanje že od leta 
1999, Andreja Piskač s. p., Hor-
julska cesta 116, 1356 Dobrova. 
041 581 584 ali 040 904 859.
Starejšim osebam nudim vso 
oskrbo na domu, tudi nepo-
kretnim. Ozdravim levkemijo, 
sladkorno bolezen, nekatere 
vrste raka. Preprečim osteopo-
rozo. Zeliščar, 031 006 155.

Sestavimo različne po-
godbe, uredimo zemljiško-
knjižno stanje, svetujemo pri 
dedovanju in delovnopravnih 
razmerjih. Pokličite na tel. št: 
051-318-052.

Inštruiram matematiko za 
osnovno in srednjo šolo, tudi 
na vašem domu. Informacije 
na telefonsko številko: 031 
392-842

Izvajamo najrazličnejša 
zaključna dela (krovsko-

-kleparska, izdelava podstreh, 
vgradnja in dobava oken, bar-
vanje napuščev in fasad, knauf 
suhomontaža, izvajamo adap-
tacije...). Imamo svoje stroje in 
orodje, s katerimi zagotavljamo 
visoko kvaliteto in zaključek 
projekta v dogovorjenem roku. 
Smo z Vrhnike. LesnaMont 
d.o.o. : 041 792 742

Nudim učno pomoč šoloob-
veznim otrokom za matemati-
ko, angleščino in slovenščino. 
Po izobrazbi sem univ. dipl. 

pedagoginja. Imam večletne 
izkušnje na področju pouče-
vanja. Pri svojem delu sem 
uspešna. Lokacije poučeva-
nja: Vrhnika, Log - Dragomer, 
Horjul in Borovnica. Več in-
formacij:  041 878 661. Lepo 
povabljeni.

Samskim pomagamo najti 
novo ljubezen - življenjskega 
partnerja. Organiziramo 
zmenke z ujemanjem – ena 
na ena, izlete ter butične spo-
znavne dogodke za samske. 
Več informacij lahko dobite 
na gsm: 041 564 939, www.
planetzmenkov.si  &  planetz-
menkov@gmail.com.  

Poučujem klavir in elek-
trične klaviature. Ponujam 
možnost učenja pri meni na 
Vrhniki ali pri vas doma. Več 
informacij: 041 878 661. 

Sem družinska mediator-
ka. Nudim pomoč pri reševa-
nju sporov. Mediacija je obli-
ka alternativnega reševanja 
sporov v zadovoljstvo vseh 
vpletenih, brez posredovanja 
sodišča. Povabljeni. Kontakt: 
041 878 661

Ima vaš osnovnošolec ali 
srednješolec težave pri ma-
tematiki? S svojim znanjem 
in izkušnjami na področju 
pomoči pri učenju matemati-
ke lahko pomagam, da bodo 
te težave hitro mimo. Pokli-
čite na 041 621 343. Slavica 
Peševska.

Inšturiram angleščino in 
slovenščino za OŠ in sre-
dnjo šolo; sem profesorica 
z večletnimi izkušnjami pri 
inštruiranju. Zaradi bližine 
najprimerneje za kandidate 
z Dobrove, iz Polhovega 
Gradca, Horjula z okolico; 
mogoče tudi za vse od dru-
god.Tel. št.: 031/350-076.

Računovodske in knjigo-
vodske storitve, davčno in 
poslovno svetovanje, stalno 
izobraževanje ter oseben 
pristop. Nudimo zanesljivost, 
konkurenčno ceno, strokov-
nost s 25-letnimi izkušnjami 
za normirane in dejanske 
s.p., za gospodarske družbe. 
Dacar računovodenje, Sonja 
Dacar, s. p., Pavkarjeva pot 
22, 1360 Vrhnika, 41 387 523, 
sonja.dacar@gmail.com

Nepremičnine,   
gradnja

Oddam sobo s kopalnico 
in sanitarijami v stanovanjski 
hiši v horjulski dolini. Kon-
takt na št. 051 318 052.

Prodam zazidljivo parcelo 
v izmeri 530 m2 za gradnjo 
stanovanjske hiše na Lukovici 
pri Brezovici. Vsa infrastruk-
tura, na katero se objekt pri-
ključuje, je ob parceli. Dostop 
urejen po asfaltirani cesti 
doparcele. Za dodatne infor-
macije pokličite po telefonu 
na: 030 931 750.

Poceni prodam PVC okna, 1 
kom – 180 x 140 cm, 2 kom – 80 
x 140 cm. Tel.: 031 627 959 

Izdelujem razne lesene kon-
strukcije (nadstreški, ostrešja, 
zamenjava kritine, izoliranje 
podstrehe, vsa kleparska dela 

– žlebovi). Opravim ogled, sve-
tujem, izdelam predračun. Mo-
žnost dobave vsega potrebnega 
materiala in odvoz odpadnega. 
Telefon: 041 653 428.

Na Vrhniki menjam prijetno, 
32 m2 veliko stanovanje v 
bližini zdravstvenega doma in 
avtobusne postaje. Stanovanje 
je v mirnem bloku v visokem 
pritličju in je vpisano v zemlji-
ško knjigo. Obsega kuhinjo z 
jedilnico, sobo z balkonom ter 
kopalnico z WC-jem. Ker sta-
novanje ne dosega potrebe naše 
družine, iščemo zamenjavo za 
večje stanovanje (na Vrhniki) z 
dogovorom ob našem doplačilu. 
Ponudbe na gsm 041-962-888.

Na Dolu pri Borovnici prodam 
zazidljivo parcelo v izmeri 
1100 m2. Cena po dogovoru. 
Telefon: 041 439 499.
 
V Horjulu oddam prostor v 
velikosti 40 m2, primeren za 
skladišče ali mirno poslovno 
dejavnost. Možnost najema 
dodatnega prostora za pisarno. 
Cena po dogovoru. Kontakt: 
041-692-666.
 
Prodam manjšo samostojno 
stanovanjsko hišo na Bloški 
Polici, 80 m2, zgrajena l. 1850, 
adaptirana l. 1975. Priključki: vo-
dovod, elektrika, telefon, poleg 
hiše stoji gospodarsko poslopje, 
hiša ima tudi lasten vrt. Hiša s 
pripadajočim zemljiščem (970 
m2) je bremen prosta in vpisana 
v zemljiško knjigo, ob hiši je tudi 
prostor za parkiranje. Hiša je 
potrebna adaptacije. Energijska 
oznaka stavbe: G. Cena po dogo-
voru. Za več informacij prosim 
pokličite: 041 502 870. 

V Srednji vasi pri Polhovem 
Gradcu (na lepi lokaciji) pro-
dam zazidljivo komunalno 
opremljeno parcelo (voda, 
elektrika, asfaltirana cesta - do 
parcele), v izmeri 710 m2. Tel.: 
041 653 155 ali 01 75 40 636.

Kupujeva hišo z vrtom na ob-
močju Vrhnike in okolice. Cena 
do 150.000 evrov. Tel. št.:  040 
211 544.

Zamenjamo lastniško dvosob-
no stanovanje, 62 m2, letnik 
2003, na Vrtnariji (Vrhnika) za 
cca 45 m2 veliko v pritličju ali z 
dvigalom v centru Vrhnike. Tel: 
051 355 143.

Prodam 2 nova ALU okna, 90 
x 90 cm, z ruletami in zunanjimi 
policami. Prodam tudi elektro 
gradbeno omarico oziroma 
ploščo. Telefon: 041 751 421.

Na Lukovici prodam zazidljivo 
parcelo velikosti 550 m2; sonč-
na lega, dostop asfalt, ob parceli 
voda, elektrika in  drugi komu-
nalni priključki. Cena po dogo-

voru. Za dodatne informacije 
pokličite na št.: 030 931 750.

Na Vrhniki menjamo 
prijetno svetlo stanovanje, 
40 m2, v neposredni bližini 
trgovin (Spar, Hofer, Lidl) in 
avtobusne postaje. Stanovanje 
je v mirnem bloku v tretjem 
nadstropju in je vpisano v 
zemljiško knjigo. Obsega 
pa dnevni prostor, kuhinjo, 
prostorno kopalnico, spalnico, 
klet in manjšo shrambo. 
Iščemo zamenjavo za večje 
stanovanje na Vrhniki ali na 
relaciji Vrhnika–Ljubljana z 
našim  doplačilom. Ponudbe 
na GSM: 041 359 863.

Turizem

Lep apartma za do 4 osebe, 
Červar – Porat (do Poreča 5 
km), blizu morja, infrastruk-
tura kolesarske in sprehajalne 
poti, oddajam po ugodni ceni. 
Tel.- 041 828 455.

Kmetijstvo

Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani s 
kovinsko armaturo in ventilom 
za izpust. Cena 100,00 EUR za 
kos. Vse preostale informacije 
na št. 040 25 88 99.

Na hribovski ekološki kmetiji 
vam nudimo kokošja jajca. 
Mogoča dostava po dogovoru. 
Tel.: 031 526 543 (Marija).
 
Kupim motorno žago znamke 
Husqvarna ali Stihl, lepo ohra-
njeno, malo rabljeno, novejšo, 
in motorno kosilnico,
bočno na nitko, takoj kupim za 
gotovino. Tel.: 041/541-858.

Odkupujemo krave, telice in 
bike za zakol. 
Tel.: 031/387 922. 

Motokultivator, koso, mul-
čar, frezo, traktor, priko-
lico in drugi stroj, tudi v 
okvari kupim (041 407 130).

Sprejmem stare deske, ore-
hove, češnjeve, jesenove... Tel.: 
031 643 602.

Iščem primeren travnik 
za postavitev čebeljih panjev. 
Dostopno z osebnim avtomo-
bilom. Lokacija okolica Drago-
merja ter relacija Dobrova–Pol-
hov Gradec. Sporočite na gsm: 
040/470-222, Matjaž

Prodam kranjsko podolgovato 
repo. Kosmato ali olupljeno. 
031 683 050.

Prodam bukova drva, suha, 
žagana na dolžino 0,5 m. Tel: 
041 807 941

Prodam  leglo terierjev 
jack russell z rodovnikom,  
brez papirjev. V pasji druži-
nici je šest samčkov in ena 
samička. Kužki so bele barve, 
glava in lise na hrbtu pa so 
rjave in črne barve. Datum 
kotitve –    1. november. Kužki 

so zdravi, živahni  in igrivi. 
Cena: 250 evrov in stroški 
cepljenja (približno 50 evrov).                                              
Informacije: 040 546 385.

Ugodno prodam konzolni 
cirkular za drva. Cirkular 
ima kovinsko konstrukcijo in 
je  kakovostne domače izdela-
ve. Poganja ga tri fazni 3 KW 
elektromotor. Premer (vidia) 
lista je 400 mm. Za ogled 
pokličite 031 286 588. 

Prodam dve telici simen-
talki, odstavljeni; 200 kg 
in 170 kg. Okolica Vrhnike.                   
Tel.: 031 852 871.

Prodam hlevski gnoj. 
041321602.

Zaradi selitve podarim 
mačka – samca, bele bar-
ve, rodovnik ragdoll – s 
papirji, star šest let, sterilizi-
ran. Zraven dam še praskal-
nik. Informacije: 031 342 212.

Prodam obračalnik- 
zgrabljalnik sena Panonija  
240 in nakladalko sena  SIP  
19 z aluminijastimi stranicami. 
Oboje rabljeno in dobro 
ohranjeno. Tel. 041 223 393.

Starine

Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa ali 
lojtrnik in druge stare pred-
mete kupim. Tel.: 031 878 351.

Podarite odvečne knjige, 
priročnike …? Pokličite, z 
veseljem pridem, jih odpe-
ljem in ohranim. Tel.: 030 996 
225.

Prodam kamnit portal vrat 
in rešetke za okna (gavtre). 
Telefon: 031 730 552.

Šivalni stroj znamke Singer, 
starejši, na nožni pogon, pro-
dam za simboličen znesek ali 
celo podarim. Hkrati lahko 
oddam tudi obleke. Tel.: 041 
666 953 (Vrhnika).

Svete podobice (stare pild-
ke) in stare molitvenike 
zbiram. Če ne veste, kam z 
njimi, zavreči jih pa nočete, 
jih lahko podarite meni. Po-
štnino lahko povrnem. Prav 
tako zbiram zanimive zgodbe 
v  povezavi s starimi podobi-
cami in molitveniki; zakaj so 
nekomu veliko pomenili, o 
doživljajih in kdaj so jih dobili 
/romanjih, birmah .../. Že vna-
prej lepa hvala! Dana Ivančič, 
Rupa 5, 5230 Bovec. 

Ostalo

Imam več ženskih oblačil, 
lepo ohranjenih. Pokličite na 
številko: 01 755 10 18. 

Prodam digitalni TV spreje-
mnik in anteno Big Star. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 549 280
 
Prodam kvačkane prtičke iz 
belega garna ter gobeline oziro-
ma slike v okvirju. Prodam tudi 
električni pekač premera 50 cm.                                  
Telefon: 031 439 994.

Prodam elektromotor z vo-
dno črpalko, strešnik Tondach: 
norma – 50 kosov, zareznik 

– 100 kosov. Prodam tudi voz 
gumar. Tel.: 031 255 648.
 
Prodam tri starejše lestence 
(lustre) in starejši kotel za žga-
njekuho. Tel.: 031 627 959.

Za primerno ceno iščem pro-
stor (okolica Vrhnike, Dobrova, 
Horjul ali Polhov Gradec) za 
postavitev jajcomata. Telefon: 
031 550914

Prodam glasbeni stolp 
»Sharp« (radio, kasete, CD) z 
zvočniki. Cena po dogovoru. 
Telefon: 031 643 212.

Dva zvočnika v lesenem 
ohišju; 31,5 x65,0 x 30,5cm, z 
nizko, srednje in visokotoncem 
ter bas refleksnim sistemom, 
moči 100W, nizko in srednje-
tonski zvočnik brez ohišja, 
moči, 40W ter glasbeni stolp 
Korting-300, z radijem, kaseto-
fonom in ojačevalcem, ugodno 
prodam. Cena po dogovoru.             
Tel.: 031/844-575.

Zaradi zaprtja obrti proda-
jam lepo ohranjene delovne 
in pisalne mize, stole, omare, 
skladiščno omaro s  tridesetimi 
predali za droben material, sten-
ske predalčnike z elektronskimi 
komponentami, stekleno vitrino 
s kovinskim ogrodjem, osci-
loskop in še kaj. Mogoč ogled 
po predhodnem dogovoru na 
telefonsko številko: 041 619 322 
(Vrhnika).

Nagrado 500,00 EUR nudim 
tistemu, ki na našem naslovu na 
Dolu pri Borovnici uredi inter-
netni priključek.
Informacije: 041 489 666, Bo-
štjan ali 041 542 442, Janez

Kolo, rabljeno, 18 ali 20 col, za 
8-letno deklico, kupim. 070 999 
985, po drugi uri popoldan. 

Motorji, avtomobili

Prodam moped Ciao, gene-
ralno obnovljen, bordo rdeče 
barve. Tel.: 041 619 322.

 »Delo«

Zaposlimo samostojnega mi-
zarja. Info na 041-635-910.

Zaposlimo dekle za delo v 
strežbi v Horjulu. 
Tel.: 041 537 844.
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GRADBENA DELA IN IZKOPI

• Razni izkopi • Traktorski prevozi
• Adaptacije - novogradnje
• Fasade • Urejanje dvorišč 

• Raznih škarp
 Bojan Nadlišek s.p.

Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

T: 041 742 018

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

Stara cesta 52, 1360 Vrhnika

059 020 696  031 525 101

Barvne odtenke mešamo po želji

Ugodne cene lazur za les 
Arbonit in Sigmalife

KMETIJSKA ZADRUGA IG z.o.o.

Odkup živine in drugih kmetijskih viškov
ODKUPUJEMO IN PRODAJAMO MLEKO, ŽIVINO, ŽITA 
IN OSTALE KMETIJSKE VIŠKE. SKUPAJ Z DOBAVITELJI 
POSKUŠAMO DOSEČI NAJBOLJŠE POGOJE NABAVE IN CENE 
PRODANEGA BLAGA, DOSTAVE IN AKCIJE PRI PRODAJI 
KMETIJSKEGA REPROMATERIALA.

S ČLANI IN POSLOVNIMI PARTNERJI SODELUJEMO PO PRINCIPU, DA JE 
CENA PRODANEGA BLAGA KONKURENČNA NA TRGU. 
SKRBIMO, DA JE PRODAJA IN PLAČILO KOREKTNO.S PRODAJO BLAGA PA 
ZAGOTAVLJAMO 
PLAČILO V 30 DNEH.

ZAGOTOVITE SI BOLJŠE PRODAJNE POGOJE KOT DOSLEJ IN SE NAM 
PRIDRUŽITE.SODELOVANJE Z NAMI JE ENOSTAVNO IN POŠTENO . 

POKLIČITE NAS NA TELEFONSKO ŠT.
 051 44 11 48 HELENA 
ALI 
040 912 116 MARINKA
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Za Zavarovance 

vZajemne 

BREZPLAČNO

PROGRAM AKTIVNEGA
VAROVANJA ZDRAVJA

VARUH 
ZDRAVJA
Pri Vzajemni odslej ne boste več samo 
zavarovani. vaše zdravje zdaj tudi varujemo.

Vključite se v Varuh zdravja in uveljavljajte njegove 
številne prednosti:
• brezplačne preventivne zdravstvene storitve
• naročanje pri zdravnikih specialistih 
• brezplačni tečaji
• zdravstvene informacije
• aktiven oddih in ugodne počitnice
• ugodnosti pri nakupih opreme za šport ... in

PAKET DOBRODOŠLICE!

Od 1.4. 2017 dalje je poslovalnica 
Vrhnika za vas odprta: 

Ponedeljek: 10:00 - 12:30 in 13:00 - 17:00
Sreda: 10:00 - 12:30 in 13:00 - 17:00
Petek: 10:00 - 12:30 in 13:00 - 15:00
Torek in četrtek zaprto.

Veseli bomo vašega obiska v 
poslovalnici na Ljubljanski cesti 16, 
1360 Vrhnika

Oglas Varuh zdravja 136x196_(30-8-2016).indd   1 15. 03. 2017   12:08:35

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

od

EUR
/mesec

Najbolj atraktiven športni terenec na 
trgu navdušuje z bogato serijsko opremo, 
dinamičnim dizajnom, inteligentnim aktivnim 
štirikolesnim pogonom, zavidljivo nizko 
porabo goriva in nepremagljivo ceno. 

Popolnoma novi Kia

18.990 

EUR

169 ali

od

EUR
/mesec

Maksimalni užitek z napredno tehnologijo, aktivno 
varnostjo, privlačnim videzom ter minimalnimi 
stroški, ki jih zagotavlja paleta izredno varčnih 
motorjev in aerodinamično izpiljena karoserija. 

9.990 

EUR

89ali

od

EUR
/mesec

Prostorski presežki, brezkompromisna varnost 
in popolno udobje že v najosnovnejši različici. 
Najsodobnejši motorji novemu cee’d-u omogočajo 
kar 20 % nižjo porabo od svojega predhodnika. 

10.990 

EUR

99ali

KIA - Največ avta za vaš denar
AVTOTRADE, Sinja Gorica 11, Vrhnika, telefon 01 750 51 99
Kombinirane porabe goriva: 3,2-8,5 l/100km, poraba el. energije: 147 Wh/km, emisije CO2: 85-197 g/km CO2, 
emisijska stopnja: EURO 6 in 6b, emisije NOx: 0,004-0,160 g/km.

Akcijska ponudba EOM = 0% velja ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing 
Slovenija, d.o.o. Rio, Sportage in cee’d: ponudba zajema obdobje financiranja do 60-72 mesecev, 20% - 25% polog in plačilo 20% - 25% preostanka vrednosti, EOM = 0%, 
stroški odobritve 0 EUR. Akcijski ponudbi akcijskega financiranja in popusta ob plačilu z gotovino se med seboj izključujeta in obeh ugodnosti ni mogoče uveljavljati hkrati. 
Cena 18.990 EUR velja za gotovinsko plačilo ob nakupu novega Sportaga 1.6 GDI LX Active. Popust 1.200 EUR oz. navedena cena na oglasu velja ob plačilu z gotovino. 
Cena 10.990 EUR velja za gotovinsko plačilo ob nakupu novega cee’d 3dr 1.4 CVVT LX Fun. Popust 1.200 EUR oz. navedena cena na oglasu velja ob plačilu z gotovino. 
Cena 9.990 EUR velja za gotovinsko plačilo ob nakupu novega Rio 5dr 1.2 CVVT LX Active. Popust 800 EUR oz. navedena cena na oglasu velja ob plačilu z gotovino. Cene 
vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do 
odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na 
voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA-138x196.indd   1 10/03/17   16:47
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Kogar imaš rad, nikoli ne umre … 
Le daleč, daleč je …

Imel si rojstni dan, objeli smo te, ti 
voščili in nazdravili, takoj za tem 

pa si odšel.

MEHO 
ABDAKOVIĆ

1. 2. 1953 – 1. 2. 2017
Vedno boš naš sonček.

Žena Derviša, sinova Mirsad in Zahid ter hčerki Mirsada 
in Suvada, snahi Ermina in Mersiha, zeta Rasmir in Najdin 

ter vnuki Melisa, Edvin, Tajra, Tian, Melina, Naj in Lian.
Sinja Gorica, februar 2017

Ko nekdo, ki ga imaš rad, 
postane spomin, 

ta spomin postane zaklad.
ZAHVALA

Ob nenadni izgubi naše mami, 
babi in tašče

ZDENKE 
KROMPIČ

roj. Jurjevič
(1952–2017)

Hvala vsem, ki jo nosite v spominu. 

Sinova Uroš in Dejan z družinama

Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo? 
Pošljite nam jo po elektronski 

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

(besedilo v wordu, sliko kot 
priponko)  ali po klasicni pošti 

na Naš casopis, Tržaška 9, 
1360 Vrhnika. Cena zahvale je 

68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
 še naslov placnika in telefon. 

v

v

v

Zastal je tvoj korak, 
utihnil je tvoj glas,

za vedno se iztekel je tvoj čas,
a v srcih naših boš ostal,

saj si veliko lepega nam dal.

Z AHVAL A
Na pragu pomladnih dni nas je v 98. letu zapustil naš 

dragi mož, ata, dedek in pradedek

MIHAEL MARKIČ
7. 7. 1919 – 3. 3. 2017

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, znancem, Društvu 
upokojencev Vrhnika ter nekdanjim zaposlenim v IUV za izrečeno sožalje, 

darovano cvetje in sveče ter za spremstvo na njegovi poslednji poti. Hvala ga. 
dr. Prebilovi za dolgoletno zdravstveno oskrbo, gospe dr. Teji Krašna, osebju 

ZD Vrhnika – NMP in patronažni službi za zdravstveno pomoč v zadnjih dneh 
njegovega življenja. Zahvala tudi gospodu dekanu Blažu Gregorcu za lepo 

opravljen obred, Kvartetu Raskovec za zapete pesmi in Pogrebni službi Vrhovec. 
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi. 

Žalujoči: žena Marija, hči Majda, zet Miro, vnuk Mitja z 
ženo Mojco, vnuk Matej s Tadejo, pravnuki Manja, Metka, 

Maša, Maja, Matevž in nečaki 
Vrhnika, marec 2017

www.avtoh isa - se l i skar .s i Delavn ik  -  SALON:
pon -  pet  (9.00 –  17.00)

sobota  (8.00 –  12.00)

Delavn ik  -  SERVIS:
pon -  pet  (8.00 –  17.00)

sobota  (8.00 –  12.00)
sa lon:  01/7502-252   |    se rv i s :  01/7502-253
proda ja@avtoh isa - se l i skar .s i se rv i s@avtoh isa - se l i skar .s i

KUPON

KUPON

KUPON

KUPON

Servis za vozila vseh blagovnih znamk
Pooblaščen servis Citröen in Chevrolet

Pranje in čiščenja vozil
Zunanje pranje, notranje čiščenje, globinsko čiščenje

3D Avtooptika
Merjenje, diagnoza, nastavitev

Vulkanizerstvo
Premontaža, balansiranje, krpanje, prodaja pnevmatik

-20% storitve
Popusti ne veljajo za kleparske in

ličarske storitve

5€
Osnovno zunanje pranje

29€
Avtooptika

20€
Premontaža + balansiranje

Cena velja  za 13’’ - 16’’ jeklena platišča
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    Zelo uspešno, z dvajsetletnimi 
    izkušnjami, inštruiram kemijo 
    za Gimnazije, druge SŠ, OŠ in 
             pripravljam na maturo.

         
ATOKEM Zlatko Šorn s.p.
e-pošta: zlatko.sorn@siol.net

INŠTRUKCIJE KEMIJE
         Tel.:031-352-124

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

Z AHVAL A
Ob boleči izgubi drage žene, mami 

in mame 

FRANČIŠKE 
BURJAK, 

rojene Pišljar 
se iskreno zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Evi Gorup Cedilnik in dr. Metki Križič, 

osebju Onkološkega inštituta, še posebej zaposlenim na Paliativnem oddelku 
in osebju Doma upokojencev Vrhnika, vsem, ki ste ji pomagali lajšati bolečine 

in ji omogočili, da se je lahko mirno poslovila. Iz srca se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se prišli posloviti od nje. 

Iskrena hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za svete maše in 
v dobre namene. Hvala Pogrebni službi Vrhovec, trobentaču, Kvartetu Raskovec in 
Mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru svetega Pavla za ganljivo petje. Posebej 
se zahvaljujemo gospodu kaplanu Gašperju Mauku za opravljen pogrebni obred 
in izbrane besede. Draga mami, hvala za zgled vere in dela. Tvoj nasmeh ostaja v 

naših srcih.

Mož Matevž, hčerka Matejka s sinom Nikolajem, sin 
Miran z družino
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www.usluge-lavanda.si

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

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.

Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

Tiho je odšla 

IVANA MRAK,
rojena Vidmar

Od nje smo se poslovili 17. 2. 2017 na Vrhniki. Hvala vsakemu, ki je karkoli 
dobrega storil zanjo, ji namenil lepo besedo ali samo topel pogled. 

Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit, darovali cvetje in sveče. 

Hčerka Tatjana z družino

Z AHVAL A
V 69. letu starosti nas je zapustila 
naša draga mami in stara mama 

MARIJA SAMOTORČAN 
iz Dolenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem za vso pomoč, 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. 

Lepo se zahvaljujemo župniku za opravljen pogrebni obred ter Pogrebni službi 
Vrhovec. Iskrena hvala vsem.

Žalujoči: vsi njeni
Februar 2017

Z AHVAL A
V večnost k dobremu Bogu je 

odšel dragi oče

JOŽE 
DEBEVEC

s Padeža
(1937–2017)

Iskreno se zahvaljujemo vsem duhovnikom (g. Janezu Šilarju, g. Maksu Ipavcu, 
g. Janezu Kebetu in g. Blažu Dobravcu), sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem  za tako veliko udeležbo ob njegovem slovesu. Vsem najlepša hvala 

za molitve, darove za  sv. maše in sveče. Posebno se zahvaljujemo vsemu 
zdravstvenemu osebju, še posebno dr. Eriku Breclju, dr. Majdi Žagar in sestri 

Damjani Košir ter patronažnima sestrama Mojci Černelč in Klari Sadar.

Sinovi Marko; Jože, Roman, Boštjan in hči Metoda z 
družinami

Z AHVAL A
V 72. letu nas je zapustil dragi 

mož, oče, dedi, brat in stric 

ANTON 
DEBEVEC 

Ivanov Tone iz Brezovice pri 
Borovnici

27. 4. 1945 – 16. 2. 2017
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darove za svete maše. Zahvala Urgentni službi 

Vrhnika, reševalcem in KOIIM UKC Ljubljana. Zahvala tudi g. župniku Janezu 
Šilarju za lep pogrebni obred, Pogrebni službi Pieta, borovniškim pevcem, 

pogrebcem, g. Volku za ganljiv govor in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Vsi njegovi
Februar 2017, Brezovica pri Borovnici, Ljubljana

Z A H V A L E  I N  O G L A S I

Vsaka  težava premagat' se da,
zavese življenja nihče ne pozna.
Ko se zagrne, se vse spremeni,

cvet nam utrgan veni.
(Stanko Malešič)

Z AHVAL A
V 92. Letu starosti se je poslovila 
draga mama, babica in prababica

JUSTINA 
MALEŠIČ

                                    rojena Rozman,   30. 6. 1924
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na zadnji poti. Hvala gospodu 
župniku za tolažilne besede, pogrebcem, Pogrebni službi Vrhovec za celotno 

organizacijo slovesa.

Vsi njeni
Šujica, marec, 2017

Nekoč nekje se zopet srečamo …

Tiho je odšel naš dragi mož, ati in 
dedi

JANEZ 
ZALAZNIK

Trstinarjev Janez z Dobrove
28. 7. 1940 – 23. 2. 2017

Zahvaljujemo se medicinskemu osebju Bolnišnice dr. Petra Držaja in Bolnišnice 
Golnik. Zahvala g. župniku Alojziju Golobu za lep obred slovesa ter Pogrebni 
službi Vrhovec, pevcem in trobentaču. Posebna zahvala velja Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Dobrova in Gasilski zvezi Dolomiti ter sosedom za darove. 

Iskrena hvala vsem za besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in darove  za svete 
maše. Hvala tudi vsem, ki ste Janeza v tako velikem številu pospremili na njegovi 

zadnji poti.

Žena Hermina, hčerki Darinka in Mojca z družinama
Marec 2017

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

(Mila Kačič)

Z AHVAL A

SLAVKA 
ČERNIČ

8. 1. 1950 – 13. 2. 2017
Hvala vsem, ki je v času njene bolezni niste pustili same. Hvala sosedom za vso 

podporo in pomoč. Hvala njenim sestram Juli, Nadi, Vidi in Silvi; bile ste najboljša 
ekipa. Hvala dr. Zvezdani Jablanov za vso pomoč in človeški odnos. Hvala 

Pogrebni službi Vrhovec in gospodu župniku Antonu Golobu za lepo opravljen 
obred. In iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste 
se v tako velikem številu poslovili od nje. Mami, hvala tudi tebi za čas, ki smo ga 

preživeli skupaj.

Franci, Helena z družino in Miha z družino
Dobrova, februar 2017

Paziš in gledaš na nas, 
v srcih naših vedno slišal se bo tvoj glas.

 
V 82. letu starosti nas je zapustil 

naš dragi mož, ati in ata 

PETER KENK st. 
s Stare Vrhnike (1935–2017)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.

Žena Ana, sin Peter, hčerki Tatjana in Mira z družinami
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Nagradna križanka S U D O K U

Navodila za igranje:  
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo 
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat 
uporabi ena izmed danih rešitev. 
Nobena številka ali barva se torej v 
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu 
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč 
pri reševanju si lahko pomagate z 
zaznamki, ki jih vpišete v prazna 
polja.

J U N I O R

Nagradno geslo prejšnje križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom Vinka Bizjaka, se je glasilo: »Na morje v Dugo uvalo«. V uredništvo smo 
prejeli ogromno pisem z rešitvami, sreča pa je bila naklonjena naslednjim: Anici Troha iz Borovnice, Gregorju Stevanoviču z Vrhnike 
in Milojki Selan iz Šujice. Nagrajenci bodo nagrade – 30, 20 in 10 evrov – prejeli po pošti. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite 
najkasneje do 14. aprila na naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Nagrajenci bodo prejeli praktične nagrade, ki 
jih poklanja Ansambel Jurčki. 

REŠI ME

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Reši me!
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KMALU OPTIKA
TUDI PRI VAS DOMA
Odlična televizija, hiter internet in 
napredna telefonija

Preverite 
ponudbo 
paketov 
Modri in 
TopTrio.

TC MERCATOR VRHNIKA, Robova cesta 6 | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net
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Paketa Modri vam na enem mestu 
prinašata:
• televizijo z več kot 235 programi,
• brezskrbno mobilno telefonijo z 
možnostjo priklopa od 1 do 3 dodatnih 
številk,

• internet s hitrostjo do 100 Mb/s,
• brezskrbno fiksno telefonijo.

Paketi TopTrio pa vključujejo:
• televizijo z različnimi programskimi 
shemami,

• hiter in zanesljiv internet,
• fiksno telefonijo z vključenimi minutami 
za klice v vsa slovenska fiksna omrežja.

Dodatne informacije:


	01_prva_447
	02_3_uvodna
	04_25_vrhnika
	26_29_borovnica
	30_33_horjul
	34_43_dobrova
	44_51_log
	52_59_skupne
	60_63_kultura
	64_69_sport
	70_74_oglasi
	75_krizanka
	76_zadnja

