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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla 29. maja.

Gradivo bomo zbirali do 16. maja.

Dobrova - Polhov Gradec

S podjetniki o njihovih željah
Občina je konec marca za podjetnike pripravila delavnico.
Namen interaktivne delavnice je bil, da bi se občina seznanila s predlogi in željami podjetnikov ter 
obrtnikov in  jih poskušala vnesti v svoje razvojne programe. Prisotni so izpostavili predvsem slabe 
prometne povezave in zapletene birokratske postopke, ki terjajo čas in energijo. Nekaj odgovorov so 
lahko dobili kar iz prve roke, saj je bil na delavnici tudi župan Franc Setnikar. 
Zbrani so delavnico dobro sprejeli, izrazili pa so željo, da bi jo še ponovili. --> 33

Log - Dragomer, Vrhnika, Borovnica

Novi zabojniki
Po novem tudi zabojniki za 
elektroniko.
Da z odpadno elektronsko opremo ne bo več 
težav, so v omenjenih občinah 
po novem na voljo tudi posebni 
zabojniki za tovrstne odpadke.

Vrhnika

Občina praznuje
Občinski praznik bo obeležila 
10. maja.

Praznovanje – Slavnostna akademija bo 
v Cankarjevem domu, kjer bodo praznik 
proslavili s kulturnim programom, 
podelitvijo občinskih priznanj in zdravico, 
kateri bo sledilo veselo druženje. Nina 
Vehar in Gabrijela Brelih bosta prejeli 
zlato plaketo, Ana Marta Grom, Bojan 
Lampreht in Draga Kepeš srebrno, 
Petar Radak in Rudolf Sedej pa 
bronasto. 

Borovnica

Z odgovori 
do nagrade
Sodelujte v nagradni anketi.

Občina je začela s pripravo Celostne 
prometne strategije. Da bi pridobila čim 
več podatkov, ki bi ji pomagali pri analizi 
stanja prometa in potovalnih navad 
v občini, vas vabi, da izpolnite spletni 
vprašalnik. Med pravilno izpolnjenimi 
vprašalniki bodo izžrebali prejemnike treh 
nagrad, ki jim bodo podarili tri 
lepo obnovljena starodobna kolesa.

Včasih se kdo huduje, 
da  delamo cenzuro, ker 
nekaterih člankov ne želimo 
objaviti. Tudi z odvetniki in 

grožnjami s prijavami na najrazličnejše 
urade, celo z izgubo službe pritiskajo, 
ker menijo, da jim je kršena pravica 
do svobode govora in izražanja. Naše 
delo naj ne bi bila presoja člankov, pač 
pa brezglavo objavljanje, ki degradira 
uredniško funkcijo na nivo tiskalnika 
besedil. Drugače povedano: kar naj bi 
prispelo v elektronski poštni nabiralnik, 
naj bi brez pripomb natisnili in poslali 
naprej oblikovalcu, da bi položil na 
časopisne pole. Sam sem drugačnega 
mnenja, saj časopis potrebuje neko 
roko, ki ga vodi in ureja, pa tudi pamet, 
da se opredeljuje do domnevno 
problematičnih člankov, ki so največkrat 
napisani z velikim čustvenim nabojem. 
Vsak poskus omejevanja seveda naleti 
na neodobravanje pisca in priljubljeno 
očitanje cenzure. Sploh če omenim, 
da bo treba članek zaradi programske 
zasnove poslati v branje tudi nasprotni 
strani, da bi pripravila odgovor. Na 
srečo v večini primerov s pisci najdemo 
stično točko in z nekaj soglasnimi 
posegi v besedilo, ki odstranijo čustvene 
nianse, besedilo pripravimo za objavo. 
V prihajajočih praznikih 
vam želim čim več 
sonca, druženja ter da bi 
se 3. maja spočiti vrnili 
na delovno mesto. 

Pogosto izmenjevanje hitrosti na regionalni cesti 
je preteklost. Direkcija RS za infrastrukturo je 
poenotila hitrosti na regionalnem odseku Vrh-
nika–Brezovica skozi naselje Drenov Grič in 
skozi Občino Log - Dragomer. Dovoljena hitrost 

je poenotena na 60 km/h, znotraj naselja velja 
omejitev 50 km/h. Znaki za omejitev 70 km/h 
so odstranjeni. Na regionalki oziroma, kot ji radi 
rečemo, na Tržaški to ni prva menjava omejitev 
hitrosti. Pogosto menjavanje hitrostnih omejitev 

naj bi bila posledica številnih novogradenj, no-
vih priključkov in sprememb prometnih tokov. 
Na Direkciji RS za infrastrukturo se strinjajo, da 
je stalno menjavanje največje dovoljene hitrosti 
moteče za voznika. 

Besede Cankarja
Svet je lep in dovršen, 
ne pozna nesoglasja, 

ne pozna nesreče. 
Ali ljudje, ki imajo nezdravo kri, 

opazijo pege celo na soncu, 
opazijo trnje na roži.

Ivan Cankar, Potovanje Nikolaja Nikiča, 1900

Omejevanje

Poenotili omejitev hitrosti
Vrhnika, Dragomer – Država je poenotila omejitve hitrosti na regionalki Vrhnika–Brezovica.
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Gašper Tominc

SVEČANO ODPRTJE: Glasbeni večer  
z Aniko Horvat in Big bandom Vrhnika
NOČ NA VRHNIKI: Neda Ukraden, Tabu,  
Kingston, Mambo Kings, Nipke & Trkaj, Ines Erbus,  
Batista Cadillac, ognjemet
ARGONAVTSKI KOLESARSKI MARATON
FESTIVAL HRANE, sejem domače in umetnostne obrti
ARGOTLON in veliko spremljevalnih prireditev ... 

16.–25. 6. 2017
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Investitor je AA Invest, d. o. o., 
Potoška cesta 12a, 
1370 Logatec.
Kontaktna oseba Sandi Kogovšek, 041/634 151, 
sandi.kogovsek@gmail.com

Eno trisobno stanovanje je vseljivo takoj, devet jih bo v 
objektu, ki ga pravkar končujemo, vseljivih konec maja 
2017. Logatec ima dve obrtni coni in veliko možnosti 
za zaposlitev, saj je v Logatcu registriranih skoraj 1.300 
pravnih subjektov. Brezposelnost je  manjša od povprečja v 
Sloveniji. Prav tako ima zagotovljene ustrezne  zmogljivosti 
v vrtcu in dve  kakovostni osnovni šoli. Zato je Logatec med 
mesti z največjim prirastkom prebivalstva, zaradi dobrega 
zraka, veliko sonca izven ljubljanske megle in pozitivnosti 
celotnega okolja pa tudi med mesti in kraji z največjim 
naravnim prirastkom. Še podatek – v Logatcu je povprečna 
velikost bivanjskega prostora 91m2! Tudi povprečna starost 

je nižja od povprečja v državi. Smo med desetimi občinami 
z najmlajšim prebivalstvom. Prav tako smo med najbolj 
mirnimi občinami glede kriminalitete.
Prednost lokacije s stanovanji je v tem, da lahko po urejenem 
pločniku pridete do 500 metrov oddaljenega centra – trgovin, 
banke, zdravstvenega doma, cerkve, šole, vrtca, občine … 
Tam sta tudi avtobusna in železniška postaja. Ob objektu je 
na novo urejena lokalna cesta s pločniki in javno razsvetljavo. 
Do zelenih površin, namenjenih za rekreacijo in sprehode, 
je le nekaj metrov. Idealno, če imate na primer kužka ali se 
želite le sprehoditi v naravi. Do avtocestnega odcepa proti 
avtocesti je le 50 metrov. 15 minut – 25 kilometrov je do 

Ljubljane. 
Stanovanja so povsem nova, zato imate zanje tudi vse 
jamstvo, ki ga morate v skladu z zakonom dobiti pri 
novogradnjah – za konstrukcijo objekta imate  deset let 
jamstva!
Objekt je zgrajen v skladu s sedanjimi predpisi in standardi, 
kar pomeni, da boste bivali varno (npr. potres) in varčno, 
saj bodo stroški bivanja majhni. Vsa stanovanja imajo 
talno gretje, ogrevanje je izvedeno s toplotno črpalko. Za 
zasteklitev je poskrbljeno z energetsko varčnimi okni s 
trislojno zasteklitvijo in vmesnim polnjenjem posebnih 
plinov za čim boljši energetski izkoristek. Fasada je obložena 
s toplotno izolacijo, debeline 15 centimetrov, pod tlakom 
pritličja je 20 centimetrov izolacije in v stropih mansardnih 
stanovanj 30 centimetrov izolacije! Energetska izkaznica je 
izdelana – B2.
Pritlična stanovanja imajo po celotnem stanovanju po 
tleh keramiko, enaka keramika se nadaljuje tudi v celotni 
kopalnici, da stanovanje tvori harmonično celoto. V 
nadstropjih je po celotnem stanovanju parket. Kopalnice 
imajo razgibano keramiko, katere kombinacije so izrisali 
strokovnjaki. Kopalnice so opremljene, v njih so banje za 
večerna razvajanja. 
Stanovanja so opremljena s protivlomnimi, protipožarnimi 
in protihrupnimi vhodnimi vrati v stanovanja. Tudi keramika, 
parket in notranja vrata so  kakovostna in  sodobnega videza.
Objekt je priključen na optični kabel, kar zagotavlja 
vrhunsko dobavo televizijskih programov in brezhiben  ter 
hiter internetni prenos.
Okolica objekta bo povsem dokončana, za 14 stanovanj v 
kompleksu je na  voljo 23 parkirišč. 

Nudimo vam le še dve dvosobni stanovanji, preostala so 
trisobna, vsa so manjših površin in  sodobne razporeditve. 
Kuhinja, jedilnica in dnevna soba so vedno skupen odprt 
osrednji prostor stanovanja. Vsa stanovanja so resnično 
svetla!
Za čim večjo intimo in mir v objektu ima objekt dva vhoda. V 
enem so le tri stanovanja, v drugem pa jih je šest.
V pritličju so ograjeni atriji, delno tlakovani in delno 
ozelenjeni. Največji je velik  kar 216 m2. Mansarda pravzaprav 
ni mansarda, saj je ob robovih povsod stojna višina, višina 
stropov pa je nadstandardne tri metre!
Vsem stanovanjem pripadajo kleti, ki so zidane in obložene 
s keramiko po tleh, velikosti od 3 do 5,5m2. V vsako klet je 
napeljana elektrika iz stanovanja! V objektu sta tudi dve 
kolesarnici.
Ker smo sami investitorji, je ob nakupu stanovanja vaš 
edini strošek poleg kupnine le še vpis lastninske pravice v 
zemljiško knjigo! Prodajna cena zajema torej prav vse stroške 
in davke! 

To so ena redkih povsem novih stanovanj, 
ki jih lahko kupite na tem koncu Slovenije! 

Vabljeni na ogled po predhodnem dogovoru.

  
POVRŠINA 
DELA 
STAVBE

UPORABNA 
POVRŠINA 
STANOVANJA

SHRAMBE m2 ATRIJI 
m2 

PRODAJNE 
CENE

STATUS

PRITLIČJE 1 TRISOBNO 74,2 70,8 3,4 216      160.000 €  
PRITLIČJE 2 DVOSOBNO 52 48,9 3,1 39      100.000 €  
PRITLIČJE 3 TRISOBNO 58,1 54,6 3,5 + KLET 32,5 31      135.000 €  
NADSTROPJE 4 TRISOBNO 76,2 70,7 5,5       127.000 €  
NADSTROPJE 5 DVOSOBNO 52,5 49,4 3,1         91.000 € REZERVIRANO
NADSTROPJE 6 TRISOBNO 58,2 54,7 3,5       101.000 € REZERVIRANO
MANSARDA 7 TRISOBNO 75,1 63,8 4,4       111.000 €  
MANSARDA 8 DVOSOBNO 52,4 49,4 3         88.000 €  

Površine in cene so razvidne iz preglednice:

Nova stanovanja 
v Logatcu
Za prodajo smo zgradili več novih stanovanj. Nekaj je že prodanih, 
preostala so vam na voljo za nakup. 

Oglasno sporočilo.



NAS CASOPIS 448/24.4. 2017 C M Y K 3

24. april 2017 3
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Ljubitelji kave, prihaja vaš praznik!
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika bo 20. maja ponovno organiziral lani zelo odmeven 
dogodek Dan za skodelico kave, na katerem je bilo mogoče poskusiti na desetine različnih 
vrst kave, pa tudi jedi z njenim priokusom. Dogajanje bo pred Cankarjevim domom, kjer 
boste lahko okusili kavno pivo, kavne sladice, ogledati si bo mogoče film o kavi ter se 
strokovno podučiti, kako kuhati kavo. Več o festivalu si lahko preberete na spletni strani 
visitvrhnika.si

Zelena luč ureditvi središča Polhovega Gradca
V skladu s prostorskim razvojem Občine Dobrova - Polhov Gradec, pri čemer je naselje 
Dobrova upravno središče, Polhov Gradec pa se razvija kot turistično, potekajo nadaljnji 
koraki. Občinski svetniki so na zadnji seji na mize dobili dokumentacijo za ureditev 
središča Polhovega Gradca  od avtobusne postaje do stare Severjeve hiše, in sicer v 
sodobno ter za prebivalce prijetno naselje. Predlog predvideva novo avtobusno postajo z 
informativno točko, tržni prostor in posodobitev prometne ureditve. Občinski svet se je s 
predlaganim strinjal. 

Zormana zamenjal Bezek
25. marca je na rednem letnem občnem zboru trinajst navzočih članov HUD Karel 
Barjanski v prostorih galerije Barje v Borovnici obravnavalo poročila o delu društva 
v  minulem letu, po razpravi sprejelo program dela za prihodnje leto ter razrešilo staro 
vodstvo in izvolilo novo. Dolgoletnega predsednika Jožeta Zormana, ki je po novem 
blagajnik društva, je zamenjal Žan Bezek. Podpredsednik društva pa je postal Jure 
Grimšič. V razpravi so kritično opozorili, da društvo počasi izgublja prvotni zagon in 
inovativnost, zato se od novega vodstva pričakuje, da bo obnovilo duha alternativne 
kulture ter bilo bolj kot dosedanje uspešno tudi pri tem, da se bo ustrezno finančno 
prepoznal prispevek društva k razvoju kulture v občini in širše.

Varna in urejena šolska zelenica
Aprila je Občina Horjul uredila spodnji del zelenice pod OŠ Horjul. Delavci so zravnali 
teren, ob robu igrišča posadili lovorikovce za bolj sproščeno in varno igro, poskrbeli so 
tudi za zasenčenje igral in igrišča z zasaditvijo javorjev in drevoreda na zgornji strani 
igrišča.

Tržnico začasno preselili
Tržnica, ki je eno leto delovala v športnem parku na Logu, so preselili na makadamsko 
parkirišče ob regionalni cesti. Prodajalci si želijo biti bolj vidni in pridobiti še katerega 
novega kupca. Na tem mestu, kjer je v idejni ureditvi središča naselja Log tudi sicer 
predvidena tržnica, naj bi le-ta delovala vsaj en mesec. Sicer pa ponudba še naprej ostaja 
zelo pestra: na lično urejenih stojnicah lahko vsak torek kupite različno domačo sezonsko 
zelenjavo in sadje, mleko in mlečne izdelke, domača jajca, kruh, med in cvetni prah, 
suhomesnate izdelke, hrenovke, moko in vino.

Vrhnika v Gonarsu
V Gonarsu je v nedeljo, 2. aprila, potekala tradicionalna zabavna prireditev Festa delle 
Rondini (Praznik lastovic), ki jo organizira lokalno združenje trgovcev in obrtnikov 
pobratene občine Gonars. Na povabilo župana Gonarsa so se srečanja v organizaciji 
Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika udeležili župan Vrhnike Stojan Jakin ter Košarkarski klub 
Vrhnika z ekipo starejših in mlajših pionirjev.

Prve novice
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VODOVODNE STORITVE
UREJANJE VRTOV
PREVOZI, SELITVE

VODVRT, Boštjan Kržič s. p. 
Verd 241 C

Tel. 031 872 741
bostjankrzic@gmail.com
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MAROSTARSKA NOČ 

v petek 19. maja ob 21. uri 

v soboto 20. maja ob 21. uri 

 

MAMBO KINGS

Blatna Brezovica

PERO LOVŠIN 

in ŠPANSKI BORCI
BIG FOOT MAMA

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

Začetek gradnje 
nove koče 

na Planini 
nad Vrhniko.
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Ugotovljeno je bilo, da je 
lani zdravstveni dom opravil 
več zdravstvenih storitev kot 
leto pred tem in tako rekoč vse 

programe  uresničil preko na-
črtovanih. 

Uspešnost dela zaposlenih 
je pripomogla k pozitivnemu 

finančnemu poslovanju, zato 
je zdravstveni dom presežnih 
204 tisoč evrov lahko namenil 
za poravnavo izgub iz prejšnjih 
let, ki pa s tem še niso povsem 
pokrpane. (gt)

Taka ureditev je prebival-
ce Delavskega naselja osvo-
bodila težkega prometa, a 
po drugi strani je v samo 
središče mesta pripeljala 
velike transportne kompo-
zicije. Zato je pred dnevi 
Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu obrav-

naval novo ureditev in sprejel 
odločitev, da se promet težkih 
tovornjakov ponovno usmeri 
na cesto skozi Delavsko naselje.

 Vendar, kot je dejal župan na 
nedavni občinski seji, nič prej, 
dokler se cesta primerno ne 
uredi. Obnova naj bi se začela 
še letos poleti. 

Na občinski seji so med dru-
gim govorili tudi o zastojih pred 
semaforjem pri Črnem orlu. 
Pretočnost iz smeri Ljubljane 
proti Verdu je v prometnih ko-
nicah izredno slaba. 

Župan Stojan Jakin je pojasnil, 
da je po mnenju državne službe 
za ceste semafor optimiziran, 

vsakršno podaljševanje zelene 
luči bi  povzročilo zastoje na 
drugih koncih Vrhnike. Občina 
je zato predlagala uvedbo oran-
žne luči s puščico, a dokončna 
odločitev je na strani države. 

(gt) 

»Skoraj vsako noč se zbujamo 
zaradi smradu. Kako spati? Pri 
zaprtih oknih, vklopljenih kli-
mah, če si jo kdo lahko privošči?! 
Smrdi po fekalijah, kompostu, 
kemikalijah ... Saj niti ne moreš 
vedno določiti! Seveda smrdi 
tudi čez dan, vendar je ponoči 
še bolj moteče. Kako je mogo-
če, da smo obsojeni na ta smrad 
in, da ni mogoče nič storiti? 
Ali ni naša človeška in ustavna 
pravica, da živimo v zdravem 
okolju? Marsikdo je že razmi-
šljal o selitvi, vendar, ne boste 
verjeli, kupci vedo za smrad, saj 
ga zavohajo že na avtocesti in 
posel gre seveda po gobe ali pa 
izsiljujejo z nizko ceno!« nam je 
zaupala stanovalka Zlatice. 

Dejstvo je, da slovenska za-
konodaja nima vzvodov, s ka-

terimi bi lahko merili smrad, 
posledično tudi ni posledic za 
upravljavce kompostarn. Obe 
imata potrebno okoljevarstveno 
dovoljenje, inšpekcijski pregledi 
pa doslej še niso odkrili poseb-
nih kršitev. A ne glede na to, 
smrad ostaja. Lani, po odmev-
ni televizijski oddaji o smradu 
in ko je Vrhniko obiskala celo 
varuhinja človekovih pravic, je 
država obljubljala premike na 
tem področju, a potem se je 
zopet ustavilo. Po poročanju 
Dnevnika okoljsko ministrstvo 
potrebuje novo raziskavo, kako 
smrad sploh meriti. Raziskoval-
ci naj bi tudi določili, s katerimi 
mejnimi vrednostmi neprije-
tnih vonjav je sploh še mogoče 
živeti. Študija ne bo končana 
pred letom 2019. 

Občinski proračun je lani 
imel rezerviranih  dvajset ti-
soč evrov za merjenje smradu, 
vendar denar ni bil porabljen, 
je na nedavni seji dejal župan 
Stojan Jakin, ker meritve ne 
bi bile legitimne oziroma ne 
bi imele zakonske podlage, na 
katere bi se lahko opirale. Zato 
so letos del tega denarja name-
nili civilni iniciativi, ki se bori 
proti smradnim emisijam na 
Vrhniki, da ga je uporabila za 
odvetniške storitve, s katerimi 
bodo poskušali revidirati okolj-
sko dovoljenje Saubermacherju. 
Omenjena družba je namreč po 
zapisih civilne iniciative nedav-
no  od Agencije RS za okolje in 
prostor dobila tudi dovoljenje 
za kompostiranje muljev iz či-
stilnih naprav  pa tudi dovolje-
nje za kompostiranje odpadkov 
iz črnih kant.

Tistim predelom Vrhnike, ki 
so najbližji kateri od kompo-
starn, tako verjetno vse do leta 
2019 ne bo preostalo drugega, 
kot da si še naprej zatiskajo no-
sove ali pa se preselijo.

Gašper Tominc 

Vrhnika, 7. april – V središču Vrhnike je pred  
nedavnim nastala sprememba prometne signalizacije, 
ki tovornjakom, ki prihajajo iz ljubljanske strani, pri 
gostilni CH prepoveduje zavijanje desno na cesto, ki 
vodi skozi Delavsko naselje, marveč morajo peljati 
do naslednjega križišča in tam zaviti proti cerkvi sv. 
Lenarta (Robova).

V zadnjem času zopet večkrat smrdi iz kompostarn, 
zato smo v elektronski predal že prejeli pisma 
ogorčenih bralcev, ki se morajo pred smradom 
zapirati v stanovanja. S strahom pričakujejo poletje, 
ko bo stanovanja treba zračiti, a kako le, če zunaj 
smrdi! Ne gre se prehitro veseliti, a mogoče se na 
koncu  predora le kaže drobna lučka.

Konec marca se je sestal svet Zdravstvenega 
doma Vrhnika, ki je pregledal revizorjevo in 
poslovno poročilo za  minulo leto.

OBVESTILO OBČANOM

Javna razgrnitev in javna obravnava
Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike 
(del Hrib – Gradišče).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo od     
3. 5. do vključno 2. 6. 2017. 
Dopolnjen osnutek OPPN bo v tem času na vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankar-
jev trg 11, Vrhnika, in v prostorih KS Vrhnika – Center, Vas, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka                          
bo v sredo, 10. 5. 2017, ob 17. uri                                               
v prostorih KS Vrhnika – Center, Vas.

Vrhničani si zopet 
zatiskajo nosove

Zdravstveni dom 
poravnava izgubo 
za nazaj

Tovornjaki ponovno skozi Delavsko naselje

Spoštovani! 

Ob prazniku Občine Vrhnika 
Vas vljudno vabim na 

s l a v n o s t n o  a k a d e m i j o ,

v sredo, 10. maja 2017, ob 20. uri,  
v Veliko dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki. 

Naš praznik bomo proslavili s kulturnim programom, 
podelitvijo občinskih priznanj in z zdravico, 

kateri bo sledilo veselo druženje. 

Župan Občine Vrhnika 
Stojan Jakin

Vabilo velja  
tudi za vaše spremljevalce.

Več informacij na koncu vrhniških strani – v okviru uradnih objav občine.
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Nekaj vidnejših projektov iz strategije
Preusmeritev tranzitnega prometa na obvozno cesto – do leta 2035

Preoblikovanje uvozov na avtocesto – do leta 2035

Pločnik Cesta Krimskega odreda, Gabrče, osvetlitev prehoda na Robovi in Verdu – leta 2017

Pločnik Verd–Podgora – do leta 2021

Vzpostavitev omrežja kolesarnic, omrežja izposoje in souporabe koles – leta 2021

Gradnja novih mostov – vsakih pet let en objekt

Uskladitev voznih redov JPP z dejanskimi potrebami prebivalcev – do leta 2021

Enostaven nakup vozovnic (povečanje števila urbanomatov ...) – do leta 2021

Vzpostavitev prevozov do železnice na Verdu in do postajališča na Brezovici – do leta 2021

Vzpostavitev železniške proge do Ljubljane – do leta 2050

Ureditev parkirišča P+R za avtodome – do leta 2021

Ureditev plovnosti Ljubljanice – izdelava strokovnih podlag do leta 2021

Vzpostavitev privezov za plovila na Ljubljanici in vzpostavitev plovne linije z Ljubljano – skladno s strokovnimi 
podlagami

Vrhnika, 6. april – Občinski svet je na svoji redni seji 
potrdil predlog celostne prometne strategije, ki so 
jo za občino pripravili v Ljubljanskem urbanističnem 
zavodu. Dokument je nujno potreben za morebitno 
črpanje evropskih sredstev, hkrati pa podaja tudi 
smernice razvoja trajnostne mobilnosti. Svetniki 
so sicer pozdravili strategijo, a so nekateri izrazili 
dvome v realnost zapisanih ciljev.

Vrhnika, 14. april – Zdravstveni dom ima nove 
kadre in nov program – dolgo pričakovano 
logopedijo. 

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

Zgodnje preprečevanje go-
vorno-jezikovnih težav je nujno, 
saj s tem vplivamo na kakovost 
otrokovega življenja v priho-
dnosti. Na nacionalni ravni ima 
govorno-jezikovne težave slaba 
tretjina otroka, in v tem pogle-
du tudi Vrhnika in njena širša 
okolica nista nobena izjema. 
Zato je z aprilom Zdravstveni 
dom Vrhnika bogatejši za nov 
program »logoped«, ki ga vrši 
Meta Dolinar, prof. spec. in reh. 
ped. Kot je dejala, je že pošteno 
zavihala rokave, saj je zanima-
nja zelo veliko. Da bi preprečila 
naval, ki bi podaljšal čakalne 
vrste, svetuje, da otroci, ki so 

logopedsko že obravnavani v 
drugih zdravstvenih ali vzgoj-
no-izobraževalnih ustanovah, 
tam tudi ostanejo. »Obravnave 
pri nas trajajo po več mesecev, 
odvisno od primera, najbolj 
idealno pa je, če so na vrsti vsa-
kih štirinajst dni – ker le tako 
je mogoče najučinkoviteje na-
predovati.« Dolinarjeva je še 
dodala, da prihajajo tudi otroci 
s težjimi primeri, ko težave na 
področju govora in jezika ter 
odstopanja pomembno vpli-
vajo na vsakodnevno sporazu-
mevanje in učenje otroka - te-
daj svetuje, da je otrok voden s 
strani celotnega tima (zdravnik, 

logoped, psiholog in special-
ni pedagog). Več podrobno-
sti o programu in terminih 
ambulante najdete na spletni 
strani Zdravstvenega doma 
Vrhnika www.zd-vrhnika.si 
Konec februarja je z delom v 
zdravstvenem domu zaključila 
zdravnica mag. Damjana Žol-
nir, dr.med.spec., namesto nje 
v ambulanti dela Maja Knez 
Miklič, dr.med. spec. pediatri-
je. Nov obraz, čeravno ste jo 
pred časom že lahko srečevali 
po ambulantah zdravstvenega 
doma, pa je tudi Tonja Jurjec, dr. 
med. spec. Obe prihajata iz Lju-
bljane in ju je Cankarjevo me-
sto pozitivno presenetilo, kajti 
kot sta nam zaupali v kratkem 
pogovoru, tukajšnji starši ne 
trkajo množično na vrata am-

bulante že ob prvem kašlju in 
glavobolu otroka, kot se to rado 
dogaja v prestolnici. Kljub nju-
ni mladosti, pravita, ju starši je-
mljejo resno in upoštevajo nju-
na navodila. Dosledno sta začeli 
uvajati presejalni test Denver II, 
s katerim testirata razvoj otrok, 
kajti prej ko so odkrite razvojne 
motnje, prej je tudi mogoče za-
četi z zdravljenjem in nudenjem 
strokovne pomoči, kar daje ve-
čje možnosti, da bo otrok lah-
ko v največji meri razvil svoje 
zmožnosti, ne glede na stopnjo 
prizadetosti. Sogovornici sta 
še dejali, da se lahko še vedno 
opredelite za njuno ambulan-
to – urnik le-te in kontaktne 
podatke pa najdete na spletni 
strani zdravstvenega doma. 

Gašper Tominc, foto: GT

Strategija je nastajala eno 
leto s pomočjo javnih razprav, 
anket občanov in intervjujev 
pomembnejših de-
ležnikov prometa 
na Vrhniki. Iz tega 
je pripravljavec izlu-
ščil najpomembnejše 
smernice za pripravo 
dokumenta, ki teme-
ljijo na zagotavljanju 
varnih površin za 
pešce in kolesarje, 
zagotavljanju ugo-
dnega in udobnega 
javnega potniškega 
prometa med Lju-
bljano in Vrhniko, 
umiritvi tranzitne-
ga prometa v mestu, 
oživitvi parkirišča 
P+R in izkoriščenju 
reke Ljubljanice kot 
turistične in potoval-
ne žile. Dokument je potreben 
za črpanje evropskih sredstev, 

a boj zanje ne bo lahek, kaj-
ti za nemestne občine, kot je 
Vrhnika, je na voljo 26 milijo-

nov, več kot 60 občin pa tre-
nutno že pripravlja strategijo. 

Pripravljavce strategije je prese-
netilo,   da zelo malo občanov 
uporablja javni prevoz. Sodeč iz 
1360 pravilno izpolnjenih anket, 
se javnega potniškega prometa 
poslužuje le 3 % anketiranih. 
Večina jih do prestolnice potuje 
z vozilom. Zato je ena od smer-
nic strategije uvedba uporabni-
kom prijaznega javnega prome-
ta, kar pa bo mogoče šele – kot 
je na primer ugotavljal svetnik 
Boštjan Erčulj (SMC) –, ko bo 

cena vozovnice ugo-
dnejša od vožnje z 
avtomobilom. 

Strategija  name-
nja veliko pozornosti 
tudi turizmu, kjer naj 
bi pomembno vlogo 
odigrala trenutno 
neizkoriščena obli-
ka mobilnosti, ki jo 
nudita Ljubljanica 
ter obvodni prostor. 
Svetnik Viktor Sla-
dič (LRVP) je ob tem 
pripomnil, da bi bilo 
za vrhniški turizem 
bolje, če bi razvijali 
klasično turistično 
infrastrukturo, Da-
niel Cukjati (SDS) pa 
je menil, da mora dati 

strategija prednost domačinom 
pred turisti.

Poseben del Celostne prome-
tne strategije je tudi Akcijski del, 
ki vključuje prometne projekte 
in terminski  načrt izvedbe. Ali 
ta pije vodo ali ne, bo pokazal 
čas. Kot je na občinski seji dejala 
predstavnica LUZ-a, je njihovo 
delo priprava dokumenta, samo 
dejansko izvajanje strategije pa 
je v rokah občine. Nekaj nani-
zanih projektov  že poteka ali pa 

naj bi ugledali luč sveta v bližnji 
prihodnosti (pločniki, prehodi 
za pešce, kolesarske poti). Ob 
teh pa je v dokumentu naniza-
nih še nekaj smelih projektov, 
kot na primer obvoznica, ki naj 
bi bila zgrajena do leta 2035, pa 
železniška proga do Ljubljane 
leta 2050. Sladič je menil, da 
večina ključnih projektov verje-
tno ne bo izpeljanih, Janez Ki-

kelj (SD) pa je menil, da bi bilo 
bolje, da bi bili cilji terminsko 
postavljeni bližje sedanjosti in 
posledično tudi bolj uresničljivi. 

Ne glede na različne poglede 
na strategijo se je večina svetni-
kov strinjala, da je ta potrebna 
in na koncu z  dvajsetimi gla-
sovi za (dva vzdržana) potrdili 
dokument. 

Gašper Tominc

Novi pediatrinji in logopedinja

Logopedinja Meta Dolinar, prof. spec. in reh. ped.

Prometna strategija ali knjiga želja?

Župan Stojan Jakin: »Nimamo zagoto-
vil, da nam bo uspelo, lahko pa se trudimo. 
Tudi v preteklosti smo si že zastavili šte-
vilne cilje, jih nekaj dosegli, nekaj tudi ne, 
vendar kljub temu rezultate vidimo povsod 
okoli sebe. In imamo možnost, da smo bolj-
ši. Strategija ni muha enodnevnica. Določa 
smer, proti kateri potujemo v prihodnost. 
Pozdravljam vsak velikopotezni načrt, ki 
skuša Vrhniki dodati nekaj novega. Mor-
da se v danem trenutku niti ne zavedamo, 
kaj je tisto, kar bomo v prihodnosti najbolj 
potrebovali. Zavedamo pa se, da je celosten 
pristop k urejanju prometa eden izmed 
ključnih elementov za vplivanje na  kako-
vost bivanja vseh občank in občanov.«
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Na povabilo župana Gonar-
sa so se srečanja v organizaciji 

Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika 
udeležili župan Vrhnike Stojan 

Jakin ter Košarkarski klub Vrh-
nika z ekipo starejših in mlajših 
pionirjev.

V uradnem delu skupnega 
programa sta navzoče nago-
vorila župan gostiteljev Mari-
no del Frate in vrhniški župan 
Stojan Jakin. Letos mesti obele-
žujeta že 42-letnico pobratenja. 
Oba župana sta  glede na do-
godke iz zgodovine poudarila 
velik pomen pobratenja in iz-
razila željo po dobrem sodelo-
vanju tudi v prihodnje. Otroški 
pevski zbor iz Gonarsa je zapel 
vse tri himne in tudi slovenska 
jim ni delala težav. Tako kot 
lani ob isti priložnosti sta se 
tudi letos v prijateljski tekmi 
pomerili ekipi starejših in mlaj-
ših pionirjev košarkarjev iz po-
bratenih mest. Tokrat so starej-
ši pionirji premagali gostitelje, 
mlajši pa so morali priznati poraz.  
Nato sta sledila druženje in 
ogled prireditve, ki spominja 
na druženje na Stari cesti v času 
Argonavtski dni. 

To je čas, ko se naše okolje 
prebuja in povsod okoli nas se 
poraja novo življenje. Cvetje in 
listje se je že začelo bohotiti, 
prav tako se pomlaja tudi stalež 
divjadi. Samice pričakujejo svo-
je mladiče, ki bodo po rojstvu 
popolnoma odvisni od matere. 

Divjad je na koncu brejosti 
precej lahek plen plenilcev. Vi-
soka divjad v okolici domov in 
v bližini človekovih naselij nima 
naravnih sovražnikov in ni pri-
pravljena na napade naših hi-
šnih ljubljenčkov. Lovci Lovske 
družine Vrhnika smo pogosto 

priče poškodovanih, v mukah 
poginjajočih brejih srn, ki so jih 
načeli spuščeni ali potepuški 
psi. Večina psov je ubogljivih 
in se odziva na naše klice. Ko 
pa pride na sled divjadi, se v 
njih prebudi prvinski nagon, ki 
vzbudi starodavno željo po lovu 
in lahko od brejosti onemoglo 
divjad že samo s preganjanjem 
privede na konec njenih moči. 
Medtem, ko psi prosto tekajo 
po travnikih in med grmovjem, 
lahko med drugim postane 
tarča neljubega napada tudi ne-
bogljen mladič, ki v navidezno 

varnem zavetju čaka na svojo 
mater, da se bo vrnila k njemu.

Tudi lovci sami smo lastniki 
štirinožnih prijateljev in imamo 
v svojih temeljnih aktih (čeprav 
pse uporabljamo za lov) zapisa-
no, da mora biti lovski pes, ki ni 
na lovu, stalno ob lastniku in 
privezan; v času poleganja pa je 
lov z njimi celo prepovedan. Da 
bi bilo neljubih dogodkov čim 
manj, vas lovci Lovske družine 
Vrhnika prosimo, da na vseh 
sprehodih v naravi, tudi v bliži-
nah hiš in cest, uporabljate po-
vodce in psov ne puščate prosto 
tekati naokrog. 

Za LD Vrhnika – 
Metod Luzar

Pomlad in topli dnevi nas vse pogosteje vabijo 
v naravo na dolge sprehode.

V okviru izobraževanja novih lokalnih 
turističnih vodnikov po Vrhniki in okolici je 
tudi spoznavanje in vodenje po tematski poti  
Rupnikova linija.

V Gonarsu je v nedeljo, 2. aprila, potekala 
tradicionalna zabavna prireditev Festa delle 
Rondini (Praznik lastovic), ki jo organizira lokalno 
združenje trgovcev in obrtnikov pobratene občine 
Gonars. 

Verd, 24. marec – Medtem ko v začetku leta 
potekajo občni zbori lokalnih prostovoljnih gasilskih 
društev, se zaključijo s skupščino Gasilske zveze 
Vrhnika, ki je letos potekala v Verdu. Zbrane sta 
nagovorila predsednik zveze Vinko Keršmanc in 
poveljnik Benjamin Svenšek, prisotni pa so se 
seznanili tudi z namero o ustanovitvi novega 
gasilskega društva v Občini Borovnica. 

Tematska pot  Rupnikova 
linija je bila odprta lani juni-
ja in je kot taka še vedno zelo 
sveža. Da smo prebivalci Za-
plane, občani Vrhnike in dru-
gi to želeli, pričata zelo dober 
odziv in obisk. Kadarkoli se 
boste podali na to pot, vedno 
boste koga srečali. Sam osebno 
obiskovalce povprašam tudi o 
njihovih vtisih in ti so polni 
pohval nad potjo, tablami in 
tudi nad urejenostjo. Če  bi 
vprašali mene, je bil to zadetek 
v polno. Toda sam osebno sem 
najbolj vesel navdušenja, ki ga 

je pokazal g. Miloš Habrnal – 
avtor knjige Rupnikova črta in 
druge jugoslovanske utrdbe v 
letih 1936–1940 – nad potjo.

Res je bilo naključje, toda 1. 
aprila se je zbralo osem bodo-
čih turističnih vodnic, da sem 
jim odkrival tančice te poti. 
Tudi kandidatke so bile dobro 
pripravljene in skupaj z njiho-
vimi vprašanji ter mojo razla-
go smo izobraževanje naredili 
zanimivo in prijetno. Nenaza-
dnje, bunkerji bolj sodijo v mo-
ško področje, mar ne?

Ob sami poti so tudi ener-

getske točke, menda pomagajo.  
Mehkoba poti, čudovit dan ter 
prekrasni razgledi so postopo-
ma tudi kandidatkam privabili 
nasmeh na lice in  preživet dan 
je bil zelo bogat duhovno  in 
tudi z znanjem.

Na koncu smo se poslovili 
kot stari znanci z obljubo, da 
se bomo na tej poti še srečali, 
bodisi kot vodniki ali pa kot 
obiskovalci.

 Tako, spoštovane bralke in 
bralci Našega časopisa, vlju-
dno vabljeni na Zaplano in 
ogled tematske poti  Rupniko-
va linija. 

Zagotovo ne boste prišli 
samo enkrat.

Bojan Grošelj

Gasilska zveza Vrhnika, ki 
združuje gasilska društva ob-
čin Vrhnika, Borovnica in Log - 
Dragomer, je lani zabeležila 149 
dogodkov zaradi intervencije. 
Slaba tretjina je bila nesreč v 
prometu, skoraj ravno toliko pa 
tudi požarov ter nudenja teh-
nične in druge pomoči. Glede 
na to, da je PGD Stara Vrhnika 
postalo gasilska enota širšega 
pomena, je lani zabeležilo re-
kordnih 78 izvozov, sledijo mu 
Vrhnika (50), Verd (40) in Bo-
rovnica (20). Celotno gledano 
je tako vsaj eno gasilsko društvo 
sodelovalo na intervenciji vsak 
poltretji dan. Omeniti velja dve 
zahtevnejši intervenciji: požar v 

naravi na Krasu, kjer je 23 ope-
rativcev s šestimi vozili varo-
valo bližnje vasi pred požarom, 
ter posredovanje pri prometni 
nesreči gorečega tovornega vo-
zila, ki je v bližini Štampetove-
ga mostu zdrknilo z avtoceste. 
»Ob tem smo si nabrali veliko 
znanja in novih izkušenj,« je bil 
jedrnat poveljnik Svenšek. 

Vsa pomoč  terja veliko od-
rekanja prostemu času, zato ni 
presenetljivo, da se je Keršmanc, 
predsednik zveze, še posebej 
zahvalil tudi vsem družinskim 
članom gasilcev »… da razu-
mejo naše delo in nas pri tem 
podpirajo.«

Leto so zaznamovali tudi 

drugi mejniki, ki niso opera-
tivne narave. »Člani PGD Pa-
dež – Pokojišče - Zavrh so za-
čeli z gradnjo novega gasilskega 
doma, prevzeti sta bili dve novi 
vozili (PGD Log je dobilo vozilo 
za prevoz gasilcev -bolničarjev, 
PGD Stara Vrhnika pa vozilo za 
posredovanje v prometnih ne-
srečah),« je zbranim na skupšči-
ni pojasnjeval poveljnik Svenšek 
in med drugim dodal, da so pre-
verili tudi operativne načrte za 
posamezne občine, številni ga-
silci so opravili različne tečaje 
in se udeleževali številnih tek-
movanj (mladinci in mladinke 
PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 
so v Kopru postali državni pr-
vaki). Dejavna je bila tudi gasil-
ska mladina, članice in veterani, 
ki so se vsak na sebi lasten način 
vključevali v gasilske vrste.

Posebnost letošnje skupščine 
je bila seznanitev prisotnih o 
ustanavljanju novega gasilskega 
društva: Prostovoljno industrij-
sko gasilsko društvo Fenolit. 
Kot je dejala Mojca Jeraj iz ome-

njene družbe, je društvo nekoč 
že obstajalo, s ponovno obudi-
tvijo pa se bo požarna varnost 
kraja še povečala. Keršmanc, 
predsednik zveze, je pojasnil, 
da je vrhniška gasilska zveza k 
predlogu Fenolita podala pozi-
tivno mnenje, kar je pogoj, da se 
začnejo postopki vključevanja 
društva PIGD Fenolit v Gasil-

sko zvezo Slovenije. 
Gostje – župani in predstav-

niki sosednjih gasilskih zvez 
– niso skoparili s pohvalami. 
Vrhniški župan Stojan Jakin je 
izrazil zadovoljstvo, ker pri ga-
silcih ni čutiti politike, kot se 
rado dogaja na drugih podro-
čjih. Borovniškega župana Boja-
na Čebelo je  navdušilo dejstvo, 

kako se gasilci počasi levijo tudi 
v bolničarje in se tako spogledu-
jejo še z eno od humanih strok. 
Simon Strgar, podžupan Obči-
ne Log - Dragomer, pa je dejal, 
da kljub velikim finančnim iz-
zivom, ki jih pričakuje občina, 
le-ti ne bodo krnili sredstvev, 
namenjenih gasilcem. 

Gašper Tominc

Pse na povodce!

Vrhnika na festivalu v Gonarsu

Sestal se je vrh gasilske zveze

Bodoči vodniki 
po Rupnikovi liniji
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Gostujoča razstava s fotogra-
fijami in  besedili odkriva pol 
stoletja arhitekturnega načrto-
vanja slovenskih vrtcev. Gre za 
prvo tovrstno razstavo (avtorici 
Špela Nardoni Kovač in Damja-
na Zaviršek Hudnik, uradni na-
slov razstave je: Iz malega raste 
veliko, pol stoletja slovenskih 
vrtcev), ki odkriva, da je bila 
arhitektura vrtcev po krivici 
pomaknjena v ozadje. Kot je 
dejala Nardoni Kovačeva, vrtci 
vendarle vplivajo na otroka in 
posredno tudi na družbo, zato 
je  treba nameniti veliko pozor-
nosti arhitekturnim rešitvam.

 Nista pomembna le funkci-
onalni in tehnični vidik, mar-
več tudi likovni in estetski, ki 
omogočata, da se otroci dobro 
počutijo v prostoru. Razstave 
med drugim odkriva, je dejala 
Zaviršek Hudnikova, da zadnja 
leta nekateri vrtci doživljajo 
prenove in energetske sanacije, 
a velikokrat na račun arhitek-
turne kakovosti, kar se v praksi 
kaže, da so prostori za bivanje 
slabši kot pred obnovo. V kuri-
kulumu predšolske vzgoje ima 
prostor pomembno mesto, je 
avtoricama razstave pritrdila 
Lidija Jerše iz Zavoda za šol-

stvo RS, saj otroci v njem pre-
živijo veliko časa. Enakih misli 
je bila tudi ravnateljica Vrtca 
Vrhnika Marta Samotorčan, ki 
je dejala, da imajo njihovi vrt-
ci vsak po eno večjo športno 
igralnico, v samih igralnicah 
pa lahko s premičnimi polica-
mi oblikujejo poljubne kotičke.
Zelo pomembne so tudi zuna-
nje površine, ki ne nudijo samo 
možnosti igre, ampak tudi uče-
nja. Ker tako prostor oblikuje 
in vzgaja otrokovo osebnost, je 
po njenem mnenju izredno po-
membno, da ima funkcionalno 
in estetsko noto.

Vse javne vrtčevske enote v 
vrhniški občini so prenovljene. 
Nazadnje – jeseni – so rezali 
trak pri bevški enoti Rosiki, kjer 
so prizidali dodatno igralnico. 
»Ko sem začel mandat, sem iz-
javil, da ne bomo delali vrtcev,« 
je na odprtju razstave dejal žu-
pan Stojan Jakin, kajti njegovi 
predhodniki so vrtcem že na-
menili določeno pozornost. A 
prostorska stiska je pripeljala 
do tega, da je bil prvi Jakinov 
projekt ravno vrtec na Poštni 
v središču Vrhnike,  zdajšnja 
enota Komarček. »To je danes 
po meni znanih podatkih edi-

ni vrtec v Sloveniji, ki je našel 
svoje mesto v objektu, ki je bil 
pod spomeniškim varstvom.« 
A vse le ni v fasadi, je menil žu-
pan, pomembna je tudi vsebina 
in izrazil veliko spoštovanje 
Samotorčanovi, dolgoletni rav-
nateljici, tudi nedavni dobitnici 
Kumerdejevega priznanja, za 
uvajanje ekološke misli tako pri 
najmlajših kot v inovativne de-
lovne procese znotraj vrtca. Po-
leg govorov omenjenih gostov je 
bilo dogajanje v Cankarjevem 
domu obarvano še s  spremlje-
valnim programom v veliki 
dvorani, ki so ga s plesnimi in 
pevskimi točkami oblikovali 
otroci ter vzgojiteljice. Razstavo 
o arhitekturni zgodovini slo-

venskih vrtcev, ki jo dopolnju-
jejo še otroške risbe in makete 

vseh vrhniških vrtčevskih enot, 
si lahko ogledate do 2. maja. 

Gašper Tominc, 
foto: GT

JP KPV d.o.o.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Festival_kave_plakat_B1.pdf   1   23.3.2017   8:31:33

Theatro Šentjošt je z izjemno 
igro prikazalo globine anore-
ksije, ki je med nami še vedno 
tabu tema. Ob počastitvi ma-
terinskega dne in dneva žena 
pa smo v Kulturnem društvu 
pripravili že tradicionalni Po-
mladni večer. Plesna skupina 
Vesoljski povžki je pripravila 
enourno prireditev, katero so 
s svojim nastopom popestri-
li še Anže in Vid Bogataj ter 
Maša Kenk in klekljarska sku-

pina Kulturnega društva Stara 
Vrhnika, ki je pripravila tudi 
svojo prvo razstavo. Kleklja-
rice ustvarjajo od jeseni dalje 
enkrat tedensko pod mentor-
stvom gospe Petre Fefer. Slišali 
smo tudi kaj menijo najmlajši 
o svojih mamicah in prebra-
li kaj je o mami in klekljanju 
zapisala gospa Julka Fortuna, 
vse obiskovalce pa je nagovoril 
tudi predsednik krajevne sku-
pnosti, gospod Jani Krvina. Za 

pripadnice nežnejšega spola so 
otroci izdelali tudi vaze, ki so 
jim jih poklonili ob prihodu. 
Prireditev so povezovali David 
Potrebuješ, Aljaž Osredkar in 
Jakob Garafolj. 

V aprilu smo se na Stari Vrh-
niki pridružili čistilni akciji in 
očistili našo vas. Veliko smeti 
smo našli ob nogometnem 
igrišču in ob poti do Hamexa. 
Zgleda, da nekateri še vedno 
uporabljajo naravo za odlaga-
nje svoje nesnage…

Tina Krvina
Foto Joži Krvina

Ko iz malega zraste veliko
Vrhnika, 4. april – Vrtec Vrhnika letos praznuje 70 
let, kar bo obeležil z osrednjo slovesnostjo konec 
maja. Za uvod v jubilejno leto so v osrednjem 
kulturnem hramu mesta odprli gostujočo 
razstavo o arhitekturi vrtcev na Slovenskem in 
likovno razstavo otrok Vrtca Vrhnika. 

Ko smo s kavbojci pregnali zimo, smo v pomlad 
vstopili z gostovanjem gledališke predstave 
Iluzija. 

Pomladno dogajanje 
na Stari Vrhniki
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 Ker  grof rože ni poznal, jo je 
poslal prijatelju Henriku Freyer-
ju, kustosu  ljubljanskega muze-
ja, in ga prosil za določitev vrste. 
On je spoznal, da je to povsem 
nova vrsta volčina in jo poi-
menoval po najditelju, Daph-
ne Blagayana. Blagajev volčin 
je zavarovan od leta 1898 in je 
simbol naših naravovarstvenih 
prizadevanj. Skoraj  trideset let 
je veljal za posebnost gore sv. 
Lovrenca, kasneje pa so ga za-
čeli odkrivati tudi na različnih 
koncih Slovenije: na  Jeterbenku, 
na širšem Polhograjskem hri-
bovju, v okolici Zidanega Mosta 
in Kozjega, na Trebuši, v okolici 
Vrhnike in drugje.

Rastišče Blagajevega  volčina 
v  Smrečju velja za enega večjih 
v Sloveniji.  Ker z možem živiva 
ob njegovi neposredni bližini, 
že več desetletij z zanimanjem 

opazujeva in spremljava njego-
vo rast. V teh letih so se  raz-
mere za rast spreminjale, nekaj 
zaradi podnebnih sprememb, 
naravnih ujm, posegov v naravo 
in nekaj zaradi nevestnega rav-
nanja obiskovalcev, ki so ga leto 
za letom trgali in ruvali. Da bi 
vsaj slednje preprečila ali omili-
la, sva se vpisala v članstvo PD 
Žiri, kjer sva se udeležila preda-
vanj na temo varovanja ogrože-
nih rastlinskih vrst in leta 1980 
postala člana Gorske straže. 
Stik sva vzpostavila  tudi  z Bi-
otehniško fakulteto v Ljubljani, 
kjer sva  spoznala  prof. Staneta 
Peterlina, slovenskega strokov-
njaka za varstvo naravne dedi-
ščine, ki je naš kraj v spremstvu  
študentov prav kmalu obiskal. 
Od takrat pa do danes prihaja 
na smreške brežine skoraj vsa 
leta, sedaj v spremstvu sopro-

ge in drugih ljubiteljev narave, 
kjer lahko v miru občudujejo to 
edinstveno rožo. V teh letih so 
se med nami spletle prave prija-
teljske vezi.

V letošnjem jubilejnem letu  
odkritja blagajane pa nas je v 
začetku aprila obiskala ena naj-
večjih slovenskih botaničark, 
dr. Nada Praprotnik, doma iz 
Žirovnice. Z njo in v družbi 
z zakoncema Peterlin smo se 
sprehodili po bližnjih gozdnih 
stezah in občudovali izjemno 
lepe dišeče cvetove.  

Njene  delovna predanost, 
strokovnost  in sočutnost do 
naravne dediščine so že doslej 
obrodile obilo sadov. Dolga leta 
je bila kot vodja Kustodiata za 
botaniko zaposlena v Prirodo-
slovnem muzeju Slovenije. Vodi 
Alpski botanični vrt Julijana v 
Trenti, ureja in strokovno obde-
luje stare muzejske herbarijske 
zbirke in se ukvarja z zgodovi-
no botaničnih raziskovanj na 
Slovenskem. Raziskala je življe-
nje in delo mnogih botanikov 

oziroma naravoslovcev: Karla 
Zoisa, Henrika Freyerja, Karla 
Dežmana, Angele Piskernik, 
Balthasarja Hacgueta  … Piše 
poljudne prispevke o rastlin-
stvu in varstvu naravne dedi-
ščine, strokovne članke in mo-
nografije, proučuje sistematiko, 
razširjenost in slovenska poime-

novanja praprotnic in semenk 
v Sloveniji, prireja samostojne 
razstave, sodeluje v radijskih in 
televizijskih oddajah, napisala 
je več knjižnih del in še bi lahko 
naštevala. V zadnjih desetletjih 
se je posvečala znameniti ra-
stlini, kraljevski roži slovenske 
cvetane, in svoje delo okronala 
s knjigo Blagajev volčin – naša 
botanična znamenitost. 

Vesela in ponosna sva bila, 
da nama je bilo dano spozna-
ti dr. Nado Praprotnik, gospo 

skromnega značaja in širokega 
znanja.  Tisto sredino popol-
dne je kar prehitro minilo. Ko 
smo  končali z ogledom in se-
dli za mizo, se  nismo  pogo-
varjali o politiki in številkah, 
pač pa z vsem spoštovanjem o 
čudežnem stvarstvu narave in 
neprecenljivih lepotah naše do-
movine, ki  žal marsikomu niso 
mar. Že ob slovesu sem vedela, 
da takega srečanja nikoli ni mo-
goče pozabiti.

Sonja Malovrh

Letos  mineva 180 let, ko je neki kmet z Gore pri 
Polhovem Gradcu našel dišečo rožo in jo prinesel  
grofu Blagaju, ki se je ljubiteljsko ukvarjal  z 
naravoslovjem, zlasti z botaniko.

V a b i l o

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE 
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA VRHNIKA

v sodelovanju z

OBČINO VRHNIKA in
ZAVODOM IVANA CANKARJA 
ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA

vas vabi na 

proslavo 
ob 72. obletnici 
osvoboditve 
Vrhnike 
izpod naci-fašističnega okupatorja.

Proslava s kulturnim programom 
bo v soboto, 6. maja 2017, ob 20. uri
v veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.

Slavnostna govornica bo ministrica za obrambo 
gospa ANDREJA KATIČ.

V kulturnem programu bo nastopil 
ŽENSKI PEVSKI ZBOR KOMBINAT.
Janez Kikelj, l. r., predsednik ZB NOB Vrhnika

Pred proslavo bodo ob 17. uri predstavniki Občine Vrhnika in 
Združenja borcev za vrednote NOB Vrhnika položili 
venec na spomenik padlim v NOB na Drči.

Vstop je prost, vljudno vabljeni!

Prof. Stane Peterlin, dr. Nada Praprotnik in zakonca Malovrh

Botaničarka dr. Nada Praprotnik v Smrečju

Vrhnika, 12. april 
– V Grabeljškovi 
dvorani Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika je 
bila predstavitev ene 
največjih krajevnih 
skupnosti občine 
Vrhnika, KS Vrhnika 
– Vas. V njej živi 1425 
moških in 1546 žensk, 
ki so razdeljeni v okoli 
1000 gospodinjstev, s 
763 hišnimi številkami 
in na površini 16.772 
km2. Predstavitev so 
popestrili še z razstavo 
na 16 panojih, ki 
so v sliki in besedi 
predstavljali življenje 
v tej veliki krajevni 
skupnosti. Razstava je 
na ogled v Cankarjevi 
knjižnici do konca aprila 
2017. 

Grabeljškova dvorana je 
bila nabito polna krajanov in 
gostov prireditve. Nekateri so 
morali sedeti tudi pred odpr-
timi vrati dvorane. Prireditev 
je povezovala Mirjam Suha-
dolnik. Za prelep in vrhunski 
kulturni program pa so po-
skrbeli in se predstavili kar v 
KS živeči umetniki: Klavirski 
trio Rupnik, Oktet Raskovec 
in Župnijski vrtec Vrhnika z 
otroškim pevskim zborom in 
mladimi plesalkami. Zbrane je 
nagovoril sedanji predsednik 
KS Vrhnika – Vas Mirko Turk, 
ki je predstavil delo in financi-
ranje obnove infrastrukturnih 
objektov v sedanjem manda-
tnem obdobju. Predstavil pa je 
tudi program dela in želje kra-
janov za nove obnove urejanja 
pločnikov, cest in pripadajoče 
infrastrukture: »Naša velika in 

dolgoletna želja je ureditev in 
izgradnja novega pločnika od 
novega mostu čez potok Bela 
proti Tankovski cesti, saj je ob 
lepih vikendih postala nevarna 
za pešce in pohodnike na Pla-
nino in Stari Maln. Želja pa je 
tudi, da se uredi celotna Tan-
kovska cesta, ki bi razbremenila 
center Vrhnike in Ulico 6. maja 
ter postala kot obvoznica za ce-
loten promet.« Spregovorila sta 

tudi župan Stojan Jakin in di-
rektorica Cankarjeve knjižnice 
Sonja Žakelj, ki sta pohvalila 
projekt predstavitve krajevnih 
skupnosti občine Vrhnika, ki 
lahko krajane še bolj združuje 
in povezuje. Sledile so še pred-
stavitve delovanja in aktivno-
sti Župnijskega vrtca Vrhnika, 
Doma upokojencev Vrhnika, 
Gostilne Pr' Kranjc, ki je po-
skrbela za pogostitev, in Aleša 

Ogrina, barmana in predse-
dnika barmanov Slovenije, 
ki je zbranim namešal nekaj 
odličnih coctailov. Skoraj dvo-
urna predstavitev je resnično 
pokazala življenje in dogodke 
v KS Vrhnika – Vas, ki deluje 
v dobrobit krajanov. Takih do-
godkov bi moralo biti več, so 
ob koncu komentirali nekateri 
prisotni.

Simon Seljak

Predstavitev KS Vrhnika Vas
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Četrtek, 27. april
23. TRADICIONALNI POHOD PO 
VRHNIŠKI POTI
Zbor na Trgu Karla Grabeljška, start ob 7. uri. Pohod traja 7 ur. Informacije: 
Jože Školc, 031 523 787.
Planinsko društvo Vrhnika 

Ponedeljek, 1. maj
PRVOMAJSKA BUDNICA
Po ulicah Vrhnike ob 6. uri. 
Pihalni orkester Vrhnika

ŽIVEL 1. MAJ!
Praznični piknik v Starem malnu od 10. ure naprej z Ansamblom 
Presenečenje, zeliščarico Terezijo Nikolčič, ŠK Izza ovivnka, lokalnimi 
proizvajalci in pridelovalci, 1. maja tudi kulinarično doživetje z MasterChefom 
Slovenije Darkom Klemnom. Vabijo: Turistično društvo Blagajana, Krajevna 
skupnost Vrhnika Vas, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Torek, 2. maj
TEK PO MEJAH KRAJEVNE 
SKUPNOSTI DRENOV GRIČ - 
LESNO BRDO
Športni park Drenov Grič ob 10. uri, prijave od 8. ure naprej. Informacije: 
Tomaž Jelovšek, 041 344 716, tomaz@sd-dren.si. Vabi ŠD Dren, Drenov Grič 
- Lesno Brdo.

Četrtek, 4. maj
SKODELICA BREZ KAVE
Razstava keramičnih izdelkov Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana 
in Lipa Domžale; 
mentorica Lučka Šičarov. Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki ob 19. uri. 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sobota, 6. maj
BALINARSKI TURNIR V 
POČASTITEV OBČINSKEGA 
PRAZNIKA
Zbor na balinišču DU Vrhnika ob 8. uri. Informacije: Marinka Petkovšek, 040 
847 042.
Društvo upokojencev Vrhnika

»OSVOBODITEV« – 
ŽELEZNIŠKA POSTAJA 
VRHNIKA – MESTO
Predstavitev zgodovine vrhniške železnice, idejne zasnove za obnovo postaje, 
okrogla miza, razstava in koncert skupine Oholo! Železniška postaja Vrhnika – 
mesto, Jelovškova ulica 4, od 15. ure naprej. 
Humanistično in umetniško društvo »O«, Klub vrhniških študentov, Mala 
mestna galerija, Moja Ljubljanica, Zavod NaNovo, Muzejsko društvo Vrhnika

POLAGANJE VENCA PADLIM 
BORCEM ZA SVOBODO
Na Drči ob 17. uri.
ZB NOB Vrhnika

72. OBLETNICA OSVOBODITVE 
VRHNIKE
Proslava z Ženskim pevskim zborom Kombinatke. Velika dvorana 
Cankarjevega doma na Vrhniki ob 20. uri.
ZB NOB Vrhnika, Občina Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 

Torek, 9. maj
PRIZORI IZ SVETEGA PISMA
Likovna razstava Maše Bresan Mašuk. Cerkev sv. Trojice, ob 18. uri.
Društvo Nauportus viva

Sreda, 10. maj
DAN ODPRTIH VRAT 
CANKARJEVE SPOMINSKE HIŠE 
NA KLANCU
Z dišečo kavo, čokoladnimi hruškami in vrhniško igro Brkljc. Cankarjeva 
spominska hiša od 9. do 18. ure.
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sreda, 10. maj 
PO POTEH CANKARJEVE 
MLADOSTI
Brezplačno vodenje po Vrhniki. 
Cankarjeva spominska hiša, ob 9. uri.
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sreda, 10. maj 
DAN ODPRTIH VRAT 
MUZEJSKEGA DRUŠTVA 
VRHNIKA IN STALNE RAZSTAVE 
FLORISA OBLAKA
Tržaška cesta 23, od 10. do 19. ure.
Muzejsko društvo Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 
PRAZNIKU OBČINE VRHNIKA
Podelitev občinskih priznanj in kulturni program. Velika dvorana Cankarjevega 
doma na Vrhniki, ob 20. uri.
Občina Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Četrtek, 11. maj
POZDRAV POMLADI
Dan odprtih vrat Kompostarne Rosa s prikazom delovnih strojev in s pivsko 
fontano. Kompostarna na Stari Vrhniki 95 a, ob 9. uri.
ROKS Recikliranje, d. o. o. 

POTOPISNO PREDAVANJE
Mihaela Rus: Treking okoli Manasluja – Nepal. Bazen ali Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, ob 20. uri.
Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sobota, 13. maj
POD JASNIM NEBOM RDEČA 
ROŽA
Celovečerni koncert Mešanega pevskega zbora Ivana Cankarja z gosti. Velika 
dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri.
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Ponedeljek, 15. maj
ALEŠ IZ RAZORA
Javna premiera radijske igre; 
režija in priredba po Ivanu Cankarju Mirč Kragelj.
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 20. uri. RTVSLO Radio 
Slovenija, 3. program – ARS, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Torek, 16. maj
POJ Z MENOJ
Letni koncert otroških pevskih zborov Miškolini in Kuštravci. 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 18. uri.
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Četrtek, 18. maj
RIMARAJA
Zaključek šestega Festivala otroške poezije. Velika dvorana Cankarjevega 
doma na Vrhniki, ob 18. uri.
Uroš Vošnjak, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Glasbena šola Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Petek, 19. maj
EVROPEJČKI NA VRHNIKI
Javna kulturna prireditev, v primeru dežja bo dogodek 19. maja. Šolsko igrišče 
pred Kulturnim centrom, od 10. do 12. ure.
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Antona Martina Slomška, OŠ Brezovica, OŠ 
Borovnica, OŠ Log - Dragomer, OŠ Log  -Dragomer POŠ Bevke, Vrtec Vrhnika, 
Dom upokojencev Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sobota, 20. maj
FESTIVAL KAVE – DAN ZA 
SKODELICO KAVE
Pokušanje kave in drugih kavnih dobrot  in spremljevalni strokovni program; 
igre, delavnice, filmi o kavi
Park pred Cankarjevim domom, od 9. do 17. ure.
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Ponedeljek, 22. maj
PRVA ČETRTINA STOLETJA 
MUZEJSKEGA DRUŠTVA 
VRHNIKA 
Javna kulturna prireditev, velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 
19. uri Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana 
Cankarja Vrhnika

Torek, 23. maj
PLAKAT MIRU
Razstava mednarodnega natečaja za Plakat miru. Galerija Cankarjevega doma 
na Vrhniki, ob 19. uri.
Lions klub Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Sreda, 24. maj
NAŠA NARAVA
Predstavitev knjige Janeza Črnača, Janeza Papeža in Vlada Jeharta, mala 
dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 19. uri
Fotoklub Diana in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Četrtek, 25. maj
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, ob 11.30.
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

V prvem delu je nastopi-
la družina Jakob z Zavrha pri 
Dobrni, ki goji ljudsko pesem 
po vzoru pohorskega zbiratelja 
narodnega blaga Jurija Vodov-
nika. Izvor in pomen pesmi je 

predstavila Irena Artank, ki 
skrbno pripravlja program, da 
s svojimi štirimi sestrami in 
bratom kar najbolj doživeto za-
pojejo naše že skoraj pozabljene 
pesmi. Navdušeno odobrava-

nje poslušalcev jih bo gotovo 
vzpodbudilo, da bodo še naprej 
raziskovali in zbirali ljudsko 
gradivo za svoje nastope. Že do-
slej so bili povabljeni na sreča-
nja ljudskih pevcev po različnih 
krajih Slovenije, prav tako tudi 
v našo prestolnico. Ob dnevih 
folklore v Beltincih so nastopili 
kot demonstracijska skupina za 
učenje večglasnega petja.

V drugem delu je za medge-

neracijsko povezavo nastopila 
skupina šestih učencev iz OŠ 
Sostro. Zapeli so več narodnih 
pesmi, ki so jih z velikim ob-
čutkom za ritem podkrepili z 
Orffovim instrumentarjem. S 
kitaro jih je spremljala njihova 
učiteljica Lilijana Stepic. Njiho-
vo prisrčno izvedbo so poslu-
šalci nagradili z dolgotrajnim 
aplavzom.

Pred zaključnim delom kon-

certa je Marta Rijavec, predse-
dnica Mešanega pevskega zbora 
DU Vrhnika, predstavila njego-
vo delovanje. Skupina deluje že 
več let. Do lani je ob spremljavi 
harmonike, klarineta in kitare 
pela dvoglasne pesmi. Pred do-
brim letom pa je zbor prevzel 
zborovodja Jože Jesenovec, ki je 
do  zdaj pripravil program ljud-
skih in umetnih pesmi.

Za zaključek koncerta so od-

peli več pesmi. Njihovo petje je 
bilo na dostojni višini, čeprav bi 
bilo lepo, da bi se jim pridružilo 
še več moških glasov. S Pomla-
dno pesmijo pod vodstvom Li-
lijane Stepic so skupaj z orffovci 
zaključili uspešen koncert.

Zapisala Stanka Grbec, 
foto: Željko Jadanić

V sredo, 22. marca 2017, je v mali dvorani CD na 
Vrhniki zazvenel koncert treh glasbenih skupin, 
ki ga je pripravila Komisija za kulturo pri Društvu 
upokojencev naše občine.

Cankarjevi 
dnevi 2017 
(27. april – 25. maj)

Pomladni koncert
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Zbrali smo se ob 9. uri zju-
traj na zdaj že standardnih 
lokacijah. Vreme nam je bilo 
resnično naklonjeno in temu 
primerno je bila odlična tudi 
udeležba, saj se je čistilne akci-
je udeležilo več kot  štirideset 
krajanov. Še posebno ponosni 

smo na letošnjo »zasedbo« 
osnovnošolskih otrok, kar pri-
ča, da se pomena čistega oko-
lja zavedajo že naši najmlajši. 
Verjamemo in upamo, da se za 
čistočo naše vasi tudi v priho-
dnje ni bati. Zbrali smo kar lep 
kup odpadkov in upamo, da 

bo iz leta v leto manjši. Koor-
dinator čistilne akcije je bil Ta-
dej Končan, ki je poskrbel, da 
je vse potekalo brez zapletov. 
Na koncu so se vsi sodelujoči 
okrepčali z zasluženo malico 
v Gostilni Jurca v Podlipi ter v 
Gostilni Kasarna v Smrečju. 

Vsem udeležencem čistilne 
akcije se najlepše zahvaljuje-
mo za sodelovanje. S številčno 
udeležbo ste pokazali, da vam 
je mar za urejenost in čistočo 
naše krajevne skupnosti. 

Barbara Kuzmič, foto: 
Tadej Končan

V lanskem in letošnjem letu 
smo pristopili k širšemu ureja-
nju KS Verd, kar bo objavljeno 
v naslednjem Našem časopisu. 
Čistilno akcijo smo izvedli v 
soboto, 1. aprila. Zbrali smo se 
pred gasilskim domom ob 9. 
uri. Očitno so nekateri (pred-
vsem odrasli) vzeli akcijo, kot 
prvo aprilsko šalo in tako so bili 
najštevilčnejši  obiskovalci mla-
di gasilci z Verda, z mentorjem 
Franjem, Anito, in Miranom. 
Predsednik KS Verda, g. Tomaž 
Gorišek je najprej preveril ju-
tranjo prisotnost. Vreče in ro-
kavice, ki jih je zagotovilo Javno 
komunalno podjetje   d. o. o 
Vrhnika, so dobile nove lastnike. 
V treh skupinah smo se podali 
po vasi. Glede na to, da je park 
v Verdu redno vzdrževan, smo 
v letošnjem letu nabrali le slabo 
vrečo smeti. Otroci, so se spo-
padli z embalažo za pivo, katera 
je bila vsaj dve desetletji vrašče-
na v korenine drevesa. Pot smo 
nadaljevali v smeri Bistre, do 
sprehajalne poti med Janezovo 
vasjo in Verdom. Pot ima po-

sebno ime »pasja pot«, kar pove, 
da lastniki tam radi sprehajajo 
svoje štiri nožne ljubljenčke. 
Poudariti moram, da lastniki 
skrbno pospravijo za svojimi 
prijatelji, kar pa ne morem reči 
za ljudi, ki odmetavajo plastično 
embalažo, ovojni papir sendvi-
čev in podobno kar ob poti, v 
naravo. Druga skupina je nada-
ljevala pot skozi vas Verd mimo 
pokopališča, kjer je prav tako 
naletela na odpadke, ki niso bili 
primerno in na pravo mesto 
odloženi. Okolico Maroltove 
posesti smo zaradi gradbenih 
del in nevarnosti raje pustili 
na miru. Priljubljeno zbirališče 
mladih, Matjaževka je zadihala 
saj se je v njej nabralo kar nekaj 
plastike. Uporabniki le pospra-
vite za seboj in uživajte v športu 
in naravi. Retovje v smeri Mirk 
je solidno vzdrževano.

Cesta do kamnoloma Verd 
je zgodba zase in se vsako leto 
ponavlja. S fotografskim apara-
tom smo ujeli nekaj utrinkov za 
našo bogato nabirko. Moramo 
zapisati, da smo nabrali nekaj 

manj odpadkov, vendar je cesta 
vseskozi tik ob vozišču obložena 
z vrečkami od malic in ploče-
vink. Očitno je kriza pokazala 
zobe in ob zmanjšanem številu 
voznikov je tudi manj smeti. Nič 
pa nas ne bo motilo, če klavne 
odpadke ne odlagate v naravo! 

Pot proti ribnikom je v prena-
vljanju in večjih odpadkov ni. 

Pošteno opravljeno delo si 
zasluži pošteno malico. Za to 
je poskrbela Krajevna skupnost 
Verd, za pijačo in logistično po-
moč pa PGD Verd. Zahvala ve-
lja obema.

Želimo si, da bi v naši vsako-
letni akciji sodelovalo več kraja-
nov in bi tako lahko počistili več 
in bolje. Vsekakor je potrebno 
razmišljati tudi o preventivi in 
sankcijah za nemoralneže, ki ob 
poplavi informacij, kljub vsemu, 
onesnažujejo našo naravo. Bo-
dimo odgovorni do narave in 
do naših potomcev, ki bodo v 
prihodnosti zagotovo pisali o 
naši brezvestnosti. Za rokavice 
se zahvaljujemo tudi krajanki 
ge. Bogar. 

Za odvoz odpadkov je poskr-
belo Javno komunalno podjetje 
d. o. o Vrhnika.

Franjo Čretnik

Vabilo

Velika skavtska zbiralna akcija 
starega papirja
 

Vabljeni vsi, da star papir pripeljete v soboto, 6. 5. 2017, 
med 9. in 13. uro na parkirišče pri pokopališču na Vrhniki. 
Skavti bi  letos radi kupili nove šotore, saj so zdajšnji že zelo dotrajani. 
Denar za nakup  novih bomo poskušali dobiti tudi z zbiranjem starega papirja, 
pri čemer pa nam lahko pomagate tudi Vi! 

Denar od zbranega papirja bo v celoti namenjen za nakup novih, že težko pričakovanih, šotorov.
Za podarjeni star papir se vam že v naprej lepo zahvaljujemo!
 

Argonavti – skavti z Vrhnike
Vabljeni

Vabilo

Pohod po krožni romarski poti v 
Smrečje
Pohod bo 1. 5. 2017. Odhod 7:30 izpred gasilskega doma v 
Podlipi, pohod bo voden. Maša v Smrečju ob 9.uri
Pohod ni zahteven, 3 ure hoje, primerno za družine Za okrepčila poskrbite sami
V primeru slabega vremena pohod odpade

ŠD LIPA Podlipa-Smrečje in KS Podlipa Smrečje
Vabljeni

K vsakoletni, že tradicionalni akciji čiščenja naše 
okolice, smo tudi letos pristopili gasilci iz Verda. 
Lahko smo upravičeno ponosni na našo vas, vas, 
ki ima med drugim tudi najstarejše kolo na svetu.

V soboto, 1. aprila 2017, je v večini krajev 
na območju Ljubljanskega barja potekala 
čistilna akcija. Na pobudo Občine Vrhnika in 
Komunalnega podjetja Vrhnika jo je v Podlipi in 
Smrečju organizirala Krajevna skupnost Podlipa 
- Smrečje. 

v

Darila za:

v

v

20%
popust

Ob 20 letnici nase 
trgovine, vam podarjamo 
20% popust ob  nakupu 

nad 20€.
Popust velja ob prilozitvi 

kupona do 31.5.2017

v

v

rojstni dan 
obletnice

krst
obhajilo
birmo 
poroko

poslovna, saljiva in unikatna 
darila

ter druge priloznosti, 
ki bodo razveselila 

vsakogar, najdete pri 
nas v 

 

na Stari cesti 10 
na Vrhniki.

LEVCKU

Čistilna akcija v Verdu Čistilna akcija v Podlipi
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Navedeni predlog je prispeval 
k novim delitvam, v tem pri-
meru na področju nacionalne 
obrambe, je pred dnevi v Dnev-
niku zapisal predsednik Zveze  
veteranov vojne za Slovenijo 
general Ladislav Lipič. Veterani 
naj bi bili proti ponovni uvedbi 
obveznega služenja vojaškega 
roka.

Slovenska vojska mora biti 
naborniška, je v sobotnem 
Objektivu Dnevnika na dveh 
straneh s skorajda doktorsko 
dizertacijo obrazložil magister 
Anton Peinkiher, prvi mož ob-
veščevalnega oddelka vojaške 
obveščevalne službe že pred 
osamosvojitvijo. Ja, zanimivo 
branje, vendar kdo se bo potre-
sel s pepelom in priznal zablodo 

naše obrambne strategije, dolge 
27 let? Predsedniki republike, ki 
so vrhovni poveljniki, predse-
dniki vlad, ministri za obram-
bo?

Enostavno ne razumem Zve-
ze veteranov, da so proti nabor-
niški vojski. Sicer general Lipič 
v prispevku nasprotuje klasič-
nemu služenju vojaškega roka, 
ne  obrazloži pa konkretnih 
rešitev. Sicer pa ne najdem de-
finicije klasičnega služenja, zato 
menim, da se njegova strategija 
loči od DeSUS-ovega predloga 
v odtenku. Tudi ne more biti 
drugače, saj smo prehodili isto 
vojaško pot in smo v glavnem 
vsi veterani in vsi v DeSUS-u, 
hočeš ali nočeš.

V prispevku general Lipič celo 

predlaga kazensko odgovornost 
za tiste, ki so odgovorni za kata-
strofalno stanje na obrambnem 
področju. Ni težav, Tone jih je 
v svojem prispevku lepo naštel. 
Samo svinčnik, glave skupaj 
in napišimo ovadbo za oslabi-
tev obrambne moči države. Jo 
bomo napisali tudi proti samim 
sebi? Jaz osebno nimam slabe 
vesti. Vemo, kako se je začela 
slabiti obrambna moč slovenske 
države, pa so šli tisti, ki bi mo-
rali  kaj ukreniti, molče s pogle-
dom v tla mimo. Zopet  pišem o 
nedovoljeni trgovini z orožjem, 
ki je postavila kriminalne teme-
lje novi slovenski državi.

Čestitke brigadirjema  Kle-
menu Medji in Toniju Turku 
pred dnevi za organizacijo 25. 
obletnice ustanovitve 530 Uč-
nega centra na Vrhniki, kjer  je 
kar nekaj generacij slovenskih 
vojakov odslužilo vojaški rok. 
Lepo pripravljeno, vendar na 
prireditvi nisem videl načelnika 
GŠSV, niti predsednika ZVVS 

oziroma predstavnika ZVVS.
Mlada slovenska država ima 

vojaško izkušnjo v osamosvoji-
tveni vojni. S skupnimi močmi, 
organizirani v TO, Milici, Ci-
vilni zaščiti, zdravniških služ-
bah, gasilcih smo sovražnika 
odposlali v druge kraje. Leta 
1991 ni bilo dvajsetletnika, ki ne 
bi znal rokovati s puško. Skoraj 
vsi zdravniki so bili rezervni 
častniki sanitete, vsi gasilci so 
odslužili vojaški rok. Boljšega 
obrambnega potenciala Slove-
nija v tistem trenutku ni mogla 
imeti.

 Kaj pa sedaj? Smo uničili 
večstoletno slovensko  vojaško 
dediščino? Preprečujemo slo-
venskim fantom  morebitno 
obrambo domovine?

Preberite si Tonetov prispe-
vek v sobotnem Objektivu 
Dnevnika z naslovom Slovenska 
vojska mora biti naborniška.

Vid Drašček 
DeSUS - Vrhnika 

Vabilo

Motoklub Nauportus Vrhnika v sodelovanju z Motoristi za motoriste 
vas vabi na

Dan varne vožnje 
za motoriste in motoristke
27. 5. 2017 med 9. in 15. uro, v Športnem parku 
Vrhnika

Prireditev je namenjena preventivi v cestnem prometu.
Program: 

–  prikaz in vadba varne vožnje z motornimi kolesi pod nadzorom 
policista inštruktorja

–  prikaz in vaja uporabe defibrilatorja
–  predstavitev reševanja poškodovanca iz osebnega avtomobila
–  ZŠAM Vrhnika organizira vožnjo s poganjalčkom za najmlajše

Udeležba na prireditvi je brezplačna. Vsi, ki bodo opravili praktični del, 
bodo  dobili potrdilo in darilo.

Vabljeni vsi udeleženci v prometu in želimo prijetno druženje!
Motoklub Nauportus Vrhnika v sodelovanju z Motoristi za motoriste

DeSUS  je zapičil kopje v čelo naši obrambni 
strategiji in predlaga ponovno uvedbo obveznega 
služenja vojaškega roka, da  bi sanirali katastrofalno 
stanje v Slovenski vojski. Za slovenskega vojaka gre, 
smo enotni v DeSUS.

Komunalni prispevek skladno z veljavnimi predpisi 
predstavlja plačilo sorazmernega dela dejanskih 
stroškov na območju opremljanja zemljišč s 
komunalno opremo, ki ga zavezanec plača občini 
in je ena od obveznosti, s katero se prej kot slej 
neposredno ali posredno sooči vsak investitor ali 
lastnik objekta, to je v primeru gradnje, nakupa 
ali adaptacije, pa tudi vsak občan, ki živi v občini, 
ki gradi komunalno opremo in  tako izboljšuje 
opremljenost stavbnih zemljišč s to opremo, na 
katero se priključuje posamezni občan.

 Med drugim me je zani-
malo, kdo vodi investicijo ob-
nove ceste Podčelo – Podlipa, 
kajti zmotilo me je, da se pri 
obnovi niso popravili moteči 
ovinki. Povprašal sem tudi, ali 
je res, da občina pripravlja do-
kumentacijo za obnovo pro-
storov Rokodelskega doma, ki 
bi služili potrebam uprave 
muzeja Moja Ljubljanica, ozi-
roma potrebam nove uprave 
novega javnega zavoda. Zani-
malo me je tudi zakaj je bil po 
dveh dneh umaknjen razpis za 
dodelitev stavbne pravice na 
Zelenici za gradnjo lekarne in 
oddelkov šole, in to kljub dej-
stvu, da smo večkrat poslušali, 
da je investicija potrebna in da 
s postopkom dodelitve stavb-
ne pravice ne bi bilo nič naro-
be. Na sami seji nisem dobil 
nobenega odgovora, pa čeprav 
bi jih po mojem mnenju lahko 
občinska uprava podala. Baje 
so mi obljubljeni pisni na na-
slednji seji. 

Na seji je bilo govora tudi 
o komunalnem prispevku 
za priklop na kanalizacijsko 
omrežje. Položnice zanj dobi-
vajo po Verdu in Stari Vrhni-
ki. Predstavnik Liste za razvoj 
podeželja in Vrhnike je opozo-
ril na slabo pripravljene odloč-
be, ki jih prejemajo omenjeni 
občani. Zanimivo, kasneje v 
pogovoru, lahko si pa to pre-
berete tudi na njihovi spletni 

strani, je pojasnil, da je komu-
nalni prispevek v Pivki kar 63x 
nižji od našega. Pivčani plača-
jo okoli 40 evrov, mi pa 2300 
evrov. 

Na eni od prejšnjih sej je bilo 
govora tudi o razpisih, ki naj bi 
bili pisani na kožo določenega 
dobavitelja kamenih agrega-
tov, kar je kasneje s sklepom 
potrdila tudi Državna revizij-
ska komisija. 

Ne dolgo nazaj je prišlo do 
spremembe sestave občin-
skega nadzornega odbora. 
Predsedniško mesto, kljub 
dogovoru med svetniškimi 
skupinami izpred dveh let, ni 
pripadlo največji opozicijski 
svetniški skupini (SDS), tem-
več članu, ki ga je v začetku 
mandata predlagal Desus. Za-
nimivo pa je, da bo na predlog 
župana ena izmed letošnjih 
nalog občinskega nadzornega 
odbora, tudi pregled Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika in si-
cer naj bi pregledali področje 
delovanja športa, natančneje 
Poletnega vklopa. Da to po-
dročje in projekt vodim jaz 
osebno, pa je verjetno zgolj 
naključje. 
Za OO SDS Daniel Cukjati

Način njegove odmere ter 
druga razmerja  v zvezi s tem v 
R Sloveniji natančno ureja po-
dročna zakonodaja in predpisi, 
izdani na njeni podlagi, seveda 
pa ima zadnjo besedo pri do-
ločanju podrobnejših meril za 
njegovo odmero lokalna sku-
pnost oziroma posamezna ob-
čina.

In ker občino vodi župan, 
odločitve pa sprejema občin-
ski svet, je skladno z veljavno 

zakonodajo odločitev o tem, v 
kakšni višini občani prispevajo 
svoj delež, to je sorazmerni del 
dejanskih stroškov na območju 
opremljanja zemljišč s komu-
nalno opremo, ki se na koncu 
odraža preko odločb o odmeri 
komunalnega prispevka za pri-
klop na določeno vrsto komu-
nalne opreme, v pristojnosti 
slednjih, to je županov in občin-
skih svetov posameznih občin.

In tudi tukaj se kaže občutek 

županov in občinskih svetov 
do sokrajanov, predvsem pa do 
njihovih pričakovanj, težav, saj 
imamo na eni strani občine, ki 
to finančno breme gradnje ko-
munalne opreme preko komu-
nalnega prispevka na občane 
prenašajo v najmanjši mogoči 
meri in jih  tako bremenijo zelo 
malo, na drugi strani pa imamo 
občine in župane in občinske 
svete oziroma zadostno večino 
predstavnikov v teh svetih, ki 
tega občutka nimajo in se ne 
ukvarjajo preveč s tem, od kje 
bodo občani uspeli zbrati denar, 
potreben za plačilo komunalne-
ga prispevka. Da bo le čim več 
denarja prišlo nazaj v občinski 
proračun, si mislijo slednji.

Nekateri župani in občinski 
sveti tako sledijo načelu: Manj 
bremenimo občane, bolje je za 
vse, drugi pa ravno obratno in 
z obrazložitvijo, da visok komu-
nalni prispevek privablja elitne 

investitorje, kot je to v primeru 
Občine Vrhnika. Kje so že ti eli-
tni investitorji ?

V  povezavi s tem različne 
poglede občin, županov in ob-
činskih svetov ponazarjamo s 
primerom odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka za pri-
klop na kanalizacijo iz Očine 
Pivka, kjer sledijo potrebam, 
predvsem pa zmožnostim svo-
jih občanov, in primerom od-
ločbe o odmeri komunalnega 
prispevka iz Občine Vrhnika, 
kjer  po našem mnenju tega 
čuta ni zaznati. Ob tem poudar-
jamo, da gre za dve, po vsebini 
enaki odločbi dveh različnih 
občin, s katerima se zavezan-
cem odmerja komunalni pri-
spevek za priklop objekta na 
kanalizacijsko omrežje, in ki sta 
mimogrede obe gradili javno 
kanalizacijsko omrežje v okviru 
istega projekta Čista Ljubljanica, 
ki je bil financiran pod enakimi 
pogoji, v enakih razmerjih in iz 
istih virov.

Zaradi omejitev v prostoru, 
namenjenem objavi v Našem 
časopisu, je iz obeh odločb 
predstavljen le del, iz katerega 
je razvidna višina odmerje-
nega komunalnega prispevka. 
Komentar potem, ko boste 
prebrali primera obeh odločb, 
lahko zadržite zase ali pa ga 
izrazite na spletni strani Liste 
za razvoj vrhniškega podeželja, 
kjer si lahko obe odločbi ogle-
date v celoti v rubriki “Piši“. Ja, 
komunalni prispevek je lahko 
tudi takšen.
http://lista-za-razvoj-vrhniskega-
podezelja.org

Lista za razvoj vrhniškega 
podeželja     

Pestro dogajanje 
na občinskih 
sejah
So svetniki, ki komaj čakajo, da se seja občinskega 
sveta zaključi in smo svetniki, ki komaj čakamo 
na zadnjo točko dnevnega reda, ko lahko 
postavljamo vprašanja in podajamo pobude. Tako 
sem na zadnji seji zastavil nekaj vprašanj.

Uničena vojaška dediščina

V Občini Vrhnika drago, 
v Občina Pivka pa …. Presodite sami!
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Plezalni center se nahaja v 
bivši industrijski coni v Liko 
in je odprt že tretje leto. Spr-
va je bil namenjen treningom 
slovenske reprezentance, sedaj 
pa ga s pridom izkoriščajo še 
drugi plezalci. V društvu so 
pred časom prišli na idejo, da 
bi prostor prilagodili tudi otro-
kom (sicer ti že sedaj plezajo v 
okviru društvenih treningov) 
z dodatnimi športnimi igra-

li. Kot je dejal Aljoša Grom iz 
društva, je med najbolj pri-
ljubljenimi zagotovo zip-line, 
posebej prilagojen otrokom. 
»Imamo še tobogane, plezalne 
stene posebej za otroke, po-
stavimo poligone… Ves čas so 
zraven prisotni animatorji, ki 
poskrbijo še za organizacijo 
raznih športnih iger z žogo, 
vrvjo ali drugimi športnimi 
rekviziti. Dosedanje izkušnje 

kažejo, da so otroci nad nude-
nim navdušeni, zadovoljni pa 
so tudi starši, ker se otroci po-
šteno preznojijo.« Na voljo sta 
tudi kuhinja in jedilnica, kar 
je pri zabavah, kot je rojstno-
dnevna, zelo dobrodošlo. 

Najem je mogoč med vi-
kendi, od petka do nedelje, po 
predhodni najavi. (040 522 260, 
Mojca oziroma plezalnicen-
ter@gmail.com). Odprt imajo 
tudi FB profil (Plezalni center 
Verd), kjer si lahko ogledate ga-
lerijo fotografij ali stopite v stik 
z organizatorjem. 

Gašper Tominc, foto: GT 

Verd – Vrhniško društvo SCT po novem v 
plezalnem centru v Verdu nudi tudi organizacijo 
športno-adrenalinskih rojstnih dni.

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov  
Vrhnika  smo v sodelovanju s PP Vrhnika v torek, 21. 
3. 2017, v dopoldanskem času organizirali in izvedli 
prometno preventivno akcijo.

Akcija je namenjena ozave-
ščanju voznikov in vsem upo-
rabnikom vozil, da se je treba 
pred začetkom vožnje prive-
zovati in tako zmanjšati mo-
žnost poškodb ob morebitnih 
nezgodah. Akcija je v jutranji 
urah  potekala pred vrhniškim 
vrtcem na Poštni ulici in župnij-
skim vrtcem na Voljčevi cesti.  
V preventivni akciji smo člani 
ZŠAM Vrhnika in policisti PP 
Vrhnika ozaveščali  o pomenu 
privezovanja ne glede na dol-
žino poti. Otroci in odrasli so 
prejeli tudi zloženko. Ugotavlja-
mo, da se je stopnja privezanosti 
otrok in odraslih povečala. Izje-
me pa so in bodo ostale. Niko-
mur ne želimo, da bi jih izučila 
slaba izkušnja, ki je lahko tudi 

tragična. V nadaljevanju smo 
v sodelovanju z OŠ dr. Ivana 
Korošca v Borovnici izpeljali 
Akcijo Pasovček  s postopki pri-
penjanja v otroške sedeže in nji-
hovo pravilno uporabo. Otroci 
so prejeli tudi napotke za varno 
vožnjo v vozilu. Za sodelovanje 
se šoli najlepše zahvaljujemo in 
upamo, da smo vsaj malo pri-
pomogli k večji varnosti otrok.  
Letos smo se odločili, da  bomo 
izvedli akcijo  zunaj večjih mest, 
v manjših šolah in vrtcih. S to 
prakso bomo nadaljevali tudi v 
nadaljevanju. 

Agencija za varnost v ce-
stnem prometu Republike 
Slovenije si je v nacionalnem 
programu postavila kar nekaj 
preventivnih akcij za vse skupi-

ne udeležencev v cestnem pro-
metu. Člani ZŠAM Vrhnika se 
bomo trudili, da bomo s svojim 
deležem pripomogli k uresni-
čevanju vizije NIČ, kar pomeni 
nič mrtvih na cesti. Letošnja 
statistika nam trenutno ne 
kaže najbolje. Delamo v skladu 
s sloganom Aktivno za varnost 
v cestnem prometu. Naj apel ve-
lja tudi motoristom, ki so v tem 
spomladanskem času najbolj 
ranljiva skupina na cesti.

Zahvala za opravljeno pre-
ventivno akcijo velja PP Vrhni-
ka, policistoma Vilijemu Jerebu 
in Andreju Majcnu ter članom 
ZŠAM Vrhnika: gospe Mariji 
Žemljič, Ignacu Zemljiču, Na-
cetu Jerini, Franju Čretniku, 
Slavku Jerebu, Tonetu Tomšiču, 
Karolu Jurjevčiču in Janezu Šu-
štaršiču.

Predsednik ZŠAM Vrhnika
Franjo Čretnik

Z isto skladbo Igra bez kraja pa je 
na festivalu Vaš šlager sezone že takoj 
osvojila tudi nagrado za najboljšo de-
bitantko. V osemdesetih in devetdese-
tih letih je posnela številne albume, ki 
so dosegali odlične prodajne naklade. 
Srce u srcu, Vrati se s kišom, Samo je 
nebo iznad nas, Ne zovi me u ponoć, 
Zašto tvoj telefon šuti, To mora da je lju-
bav, Oči tvoje govore, Boli, boli, Ko te ne 
zna, Došlo doba da se rastajemo, … so 
naslovi skladb, ki se jih zanesljivo spo-
minjajo starejše generacije. Njen najve-
čji hit Zora je, ki ga je napisal Đorđe 
Novković, je bil preveden v kar trinajst 
svetovnih jezikov. Mlajše generacije je 
osvojila po letu 2001, ko je izšel album 
Nova Neda, in napovedal svež veter v 
njenem glasbenem ustvarjanju. Da se 
nadjemo na pola puta, Žuto, Viljamov-
ka, Leggiero in Ljubavnik je le nekaj na-
slovov, ki zadnja leta polnijo koncertne 
dvorane po vsem Balkanu. Petdeset 

let glasbenega ustvarjanja obeležuje 
prav letos, zato so organizatorji Noči 
na Vrhniki ujeli ravno pravšnji trenu-
tek in jo tokrat povabili v goste v naš 
kraj. Predno bo 17. junija nastopila na 
velikem odru Noči na Vrhniki smo jo 
zaprosili za kratek intervju.

Neda Ukraden, ali bi se tudi sami strinjali, 
da v glasbenem smislu poznamo dve Nedi, 
tisto pred letom 2000 in po njem? Kako ste 
sama doživela to glasbeno reinkarnacijo?

V karieri sem zamenjala več stilov 
glasbe, veliko frizur, nešteto stajlin-
gov. Zadnjič sem dobila komentar, da 
sem pravi glasbeni kameleon. In to je 
pravzaprav bil moj plan in plan moje 
ekipe – prilagoditev tržišču, samo hit 
pesmi te lahko obdržijo na tem mestu. 
Če aktualnega hita nimaš, hitro poto-
neš v pozabo.

Vaši koncertni nastopi so skorajda vedno 
razprodani. Kje še vedno najdete energijo 
za vaše oboževalke in oboževalce pod 
odrom oz. od kod energija za vseh petdeset 
let?

V življenju malo spim in veliko delam, 
to je moj recept za energijo. Poleg tega 
pa obožujem glasbo, glasba je moje ži-
vljenje, moja služba, moje poslanstvo.

Ali lahko na kratko naredite primerjavo 
med dogajanjem na glasbeni sceni v časih 
bivše skupne države in kako jo občutite 
danes?

Sigurno je velika razlika, moji glasbe-
ni kolegi skoraj ne obstajajo več, zame-
njala se je celotna glasbena generacija, 
če ne celo dve. Mladi poslušajo glasbo, 
ki jo prej ne bi poslušal nihče, prav 
tako se danes glasbe ne kupuje, ampak 

se enostavno dobi na internetu, You 
Tube je naredil revolucijo. Spremenilo 
se je vse, še najbolj tehnologija, ki je za 
sabo potegnila ogromne spremembe v 
vseh industrijah in ne samo v glasbeni. 
Sama ustvarjam še vedno tako, da naj-
večkrat poslušam svoje srce.

V zadnjih letih ste imeli kar nekaj duetov 
(Učiteljice, Djomla KS, Ivan Zak, …). Kako 
izbirate glasbenike s katerimi snemate 
duete, kako pride do sodelovanja?

Iskreno, ne izbiram glasbenikov, 
duet določi pesem. Če je pesem dobra 
in če je meni všeč, če »paše« dvema 
glasbenikoma, potem je to to.

Ali nam za poletne mesece, morda že za 
Noč na Vrhniki, pripravljate kakšno novo 
skladbo? 

Pripravljeni imam dve super pesmi, ki 
ju je napisal Dušan Bačić, prva nosi 
naslov Favorit in močno verjamem v 
to, da bosta pesmi prava poletna hita.

Imate za konec kakšno sporočilo za publiko, 
ki vas bo junija pričakala na Vrhniki?

Seveda imam, slišala sem, da je na 
Vrhniki vedno odlično organiziran 
dogodek, zato vas pričakujem vse, sta-
rejše in mlajše generacije. Pripravite se, 
ker vas čaka nora zabava!

Iskrena hvala za odgovore, 
še naprej vam želimo vse najboljše 

pri glasbenem ustvarjanju 
in se veselimo 

vašega nastopa 
na Vrhniki!

Adrenalinski 
rojstni dan?

Vam je že kliknilo?

Intervju s pevko Nedo Ukraden

Legendarna 
Neda Ukraden 

na Noči na Vrhniki
Že v bivši Jugoslaviji je veljala za eno največjih imen 

zabavne in popularne glasbe. Kariero je začela davnega 
leta 1967, ko je posnela prvo skladbo za skupino           

Radio Sarajevo. 
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Na  omenjeni trasi sta z mo-
žem nabrala kar sedem vreč 
smeti. Prevladovale so ploče-
vinke piva. Očitno je trasa iz-
redno priljubljena med ljubitelji 
vsebine rdeče embalaže, saj sta 
na enem mestu našla kar 145 
kosov.

Letošnjo čistilno akcijo so 
pripravila društva (športno, 
kulturno in PGD ) v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo Bev-
ke. Prvoaprilske sobotne akcije 
se je udeležilo  več kot trideset 
vaščanov. V treh urah so uspeli 
prehoditi vse okoliške poti, na-
ravoslovno učno pot proti Lju-
bljanici, pot skozi Mali plac in 
cesti proti Drenovemu Griču in 
Logu. Del poti po vasi in cesto 

proti Blatni Brezovici so že dan 
prej temeljito očistili učenci 
POŠ Bevke. V času čistilne ak-
cije je uspelo očistiti tudi dva 
oglasna kozolčka ter urediti 
grmičke ter  druge površine v 
športnem parku. Ob zaključku 
so se udeleženci lahko podkre-
pili z okusnimi picami Hrusty 
in Barbarinimi palačinkami.

Čeprav vsako leto spomladi 
poberemo smeti, čeprav ima-
mo v vasi kar nekaj ekoloških 
otokov in da vsi vemo, kako po-
membna je zdrava in čista na-
rava za naše zdravje in počutje, 
se je v času ene čistilne akcije 
nabralo za celo traktorsko pri-
kolico smeti. Čeprav vsi govo-
rijo, da je treba vzgajati otroke, 

da smeti ne bodo odmetavali 
kjerkoli, menim, da smo  teža-
va odrasli. Predvsem nekaj pri-
merkov, ki jim ni mar, kaj, kam 
in na kakšen način odložijo 
ostanke. Med njimi prevladuje-
jo ljubitelji piva in cigaret. Tudi 
kakšen lastnik kosovnega mate-
riala očitno ne ve, da na vrhni-
ški komunali tovrstne odpadke 
prevzamejo zastonj.

Hvala vsem, ki ste se odzva-
li povabilu in nekaj ur svojega 
časa namenili za skupno do-
bro. Hvala učiteljicam/učitelju 
v POŠ Bevke, da ste otrokom 
pokazali, kako naporno je čistiti 
za drugimi. Prepričana sem, da 
sami ne bodo več odmetavali 
svojih smeti kjerkoli. Hvala Ko-
munalnemu podjetju Vrhnika 
za pomoč pri odvozu smeti.

Na koncu apeliram še na la-
stnika v začetku omenjenih 
pločevink – so ljudje, ki si s pro-

dajo pločevink služijo vsakdanji 
kruh. Obstajajo ekološki otoki 
in smetnjaki. Zato jih prav zares 
ni treba odmetavati v naravo. 

Če mi kdo ne verjame,  ga lepo 
povabim, naj se nam naslednje 
leto pridruži ob približno is-
tem času. Navadno je praktični 

pouk tisti, ki ti najbolj ostane v 
spominu.

Andreja Lenarčič

Tako je začela svojo pripoved, kako je doživela 
čistilno akcijo v Bevkah ena od vaščank, ki 
je pobirala smeti ob cesti, ki pelje proti 
Drenovemu Griču. 

Pohodniška sekcija Društva Nauportus viva je 
organizirala že 13. pohod društva. Tokrat se nas 
je  šestnajst članov našega društva odpravilo 
na pohod po domačem terenu, in sicer iz Velike  
Ligojne do Divje jame nad Vrzdencem in nazaj.

Društvo Nauportus viva je na malce drugačen 
način obeležilo materinski dan. V soboto, 25. marca 
2017, so si z arheologinjo Ivanko Kurinčič ogledali 
muzej Moja Ljubljanica. 

Medtem ko so odrasli uživali 
v ogledu razstave, so otroci na 
ustvarjalnih delavnicah, ki jih je 
vodila Polona Kovačič, ustvar-
jali presenečenja za mame in 
babice. Tako najmlajši kot tudi 
starejši udeleženci so se strinjali, 
da je bil lep popoldan.

V torek, 28. marca 2017, je bilo 
živahno v Beli dvorani Župnij-
skega vrtca. Nauportus viva in 
Župnijski vrtec Vrhnika sta v 
goste povabila gospo Ivanko 
Učakar, upokojeno slavistko, 

knjižničarko in pravljičarko. 
Gospa Ivanka je doma iz Ka-
mnika in pripoveduje pravljice 
in zgodbe po vrtcih, osnovnih 
šolah, v zadnjem času pa tudi 
domovih za starejše po  vsej 
Sloveniji. Pravljičarka je navdu-
šena tudi nad našim Ivanom 
Cankarjem in je z veseljem 
prišla med nas. Zgodbe zbira iz 
knjižnega gradiva in ustnega iz-
ročila ter jih prilagodi glede na 
poslušalstvo.   Bil je prijeten do-
poldan, ko je gospa Ivanka otro-

kom doživeto pripovedovala 
pravljice, in sicer škotsko o mali 
in veliki lisici in nemško z na-
slovom Mamka Bršljanka. Nato 
je povedala židovsko pravljico o 
Benjaminu, ki mu je krojač de-
dek ob rojstvu sešil odejo. Ko 
je odejica začela razpadati, mu 
je dedek iz nje napravil plašč. 
Tudi plašč se je strgal. Povedala 
je tudi slovensko pravljico iz Brd 
o Cufulini, posebni živali, ki v 
tekmi premaga srako. Društvo 
Nauportus viva, vrtec in pra-
vljičarka so tako s konkretnim 
dogodkom pokazali, kako pri-
jetno je lahko medgeneracijsko 
sodelovanje.

Besedilo: Ivana Rus
Foto: Polde Rus

 V nedeljo, 5. marca  2017, 
smo se zbrali pred cerkvijo 
sv. Jurija v Veliki Ligojni. Tam 
nam je g. Rudi Sedej, že 40 let 
ligojnski cerkovnik, na kratko 
predstavil znamenitosti 
cerkve, za kar se mu ob tej 
priložnosti tudi zahvaljujemo.

 Kljub deževnemu vremenu 
smo pot nadaljevali, in sicer do 
Raspotja in naprej do Mavsari-
je, kjer je prenehalo deževati. 
Tam se nam je že odprl razgled 
na Horjulsko dolino, Samoto-
rico, Koreno in vas Zaklanec 
vse do Ljubljane. Pot smo nato 
nadaljevali do Divje jame nad 
Vrzdencem; to je  približno 
80 m dolgo kraško jamo. Tla 
v jami so bila zelo mokra in 
temu primerno  spolzka, ker je 
prej  nekaj dni deževalo. A od  
ogleda jame nas to ni odvrnilo; 
ogled je bil še posebno zanimiv 
za tiste, ki so bili v jami prvič. V 

jami sicer ni kapnikov, name-
sto njih krasijo stene in strop 
lišaji, ki se  ob soju baterijskih 
svetilk svetijo kot kristali. Za-
nimivi so tudi jamski prebival-
ci – netopirji –, ki visijo z jam-
skega stropa. V jamski dvorani 
smo »nauportusovci« preizku-
sili akustiko in svoje glasove  
ter zapeli eno narodno. 

Po ogledu jame  nas je  pot 
vodila do Gradišča nad  Ža-
žarjem, kjer smo dosegli naj-
višjo točko našega pohoda. Z 
markantnega platoja, na ka-
terem so si železnodobni lju-
dje zgradili  naselje in kjer so 
prebivalci Žažarja ob svetem 
letu 2000 zgradili daleč nao-
koli najvišji križ, smo se raz-
gledovali  po celotni Horjulski 
dolini; pogled je splaval vse do 
bele Ljubljane in še dlje.  Kot na 
dlani smo imeli celo Ljubljan-
sko kotlino, na jugu Borovnico, 

Vrhniko z okolico,  na zahodu  
Ulovko in Podlipsko dolino. 
Kot pozdrav z neba se nam je 
zazdela  mavrica, ki se je bočila 
nad Koreno in nam oznanjala, 
da se dež poslavlja in umika 
soncu.

Po fotografiranju smo se 
spustili po strmi poti  skozi 
gozd do kmetije pri  Fonjkar-
ju, nato pa do naših gostiteljev 
Mirka in Minke Verbič, po 
domače Škupenkov. Tam smo 
potolažili  želodce z domačimi 
klobasami in kislim zeljem, pa 
tudi za posladek je bilo poskr-
bljeno. Ob malici in dobri ka-
pljici se je naša družba razgo-
vorila in celo zapela. Spodobi 
se, da se gostoljubnim Škupen-
kovim iz srca zahvalimo. 

Dobre volje smo se vrnili v 
Ligojno, nazaj k avtomobilom. 

Hoje je bilo dobre tri ure, s 
postanki pa je pohod trajal 
dobrih pet ur. Vzdušje je bilo 
kljub ne preveč lepemu vreme-
nu enkratno. Skupaj smo pre-
živeli lepo nedeljsko popoldne.   

 Zapisala 
Jana Rus

Vabilo

Društvo Nauportus viva v okviru 
Cankarjevih dni
vabi na  odprtje razstave z naslovom 

Prizori iz svetega 
pisma
akademske slikarke Maše Bersan Mašuk

v torek, 9. maja 2017, ob 18.30 v cerkvi 
svete Trojice na Vrhniki.

Ruska umetnica, ki že desetletja živi in ustvarja v Sloveniji, 
je s svojimi poslikavami stropov in sten pustila pomemben 
pečat na številnih sakralnih objektih pri nas.
Avtorico in njen ustvarjalni opus bo predstavila likovna 
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Odprtje bo popestrila 
glasbena spremljava kvarteta Quartissimo.

Pred  odprtjem, ob 18. uri, bo v cerkvi maša.  Večer bo s 
pesmimi popestril otroški zbor Nauportus.

Razstava bo na ogled do sobote, 13. maja 2017, 
vsako popoldne od 16. do 19. ure.

Vabljeni!

Išče se lastnik ...

K Divji jami 
nad Vrzdencem

Novice iz Društva Nauportus viva
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Bevške gasilke smo se odločile, da je prišel čas 
za naš pomladanski izlet. Naša vodnica Alenka 
nam je tokrat hotela predstaviti slovenski Dunaj 
– majhno vasico v bližini Krškega. Ponosne, 
da bomo spoznale naselje s tako imenitnim 
imenom, smo se drugo soboto v aprilu odpravile 
na pot.

Branje Cankarja se nadaljuje

Dogovorili smo se, da  bomo 
šli na aktivni sprehod na trav-
nik, kjer se bomo igrali in telo-
vadili z žogami. Vzeli smo vrečo 
žog in se z navdušenjem odpra-
vili v naravo. 

Do cilja – travnika smo mo-
rali najprej prehoditi klanec. 
Malce smo bili zadihani, ampak 

na vrhu nas je pozdravil cvetoč 
travnik in takoj smo pozabili na 
utrujenost. 

Z veseljem smo tekali po 
travniku in opazovali živali in 
rastline. 

Ko smo potešili radovednost, 
smo se umirili in začeli telo-
vaditi z žogami. Igrali smo se 

različne igre in pri tem razvijali 
naravne oblike gibanja (kota-
lili, lovili, podajali, metali smo 
žoge). 

Bilo je zabavno in igrivo, zato 
je čas hitro mineval in počasi 
smo se odpravili nazaj v vrtec.

 Bili smo veseli, razigrani in 
kljub utrujenosti še vedno ži-
vahni. 

PRVOMAJSKI PIKNIK,
ki bo trajal kar dva dni,

Vabljeni na 

1. maja  pa vas v Starem malnu čaka
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Sodelovali bodo:

Koča pri Starem malnu I Betajnova 80, 1360 Vrhnika I tel: 051 251 013 I mail: info@star-maln.si I www.star-maln.si

ANSAMBEL PRESENEČENJE
ZELIŠČARICA TEREZIJA NIKOLČIČ

 ŠK IZZA OVIVNKA Z GIBALNO DELAVNICO
 MOJSTER COCTAILOV ALEŠ OGRIN

LOKALNI PRIDELOVALCI IN PROIZVAJALCI

Vsem, ki boste med 27. aprilom in 2. majem obiskali Star 
maln,  Doživljajsko razstavišče ponuja ogled razstave Moja 
Ljubljanica  z 20 % popustom na vstopnino. Ne zamudite 
priložnosti, da si ogledate najstarejše leseno kolo na svetu, ki 
bo pri nas razstavljeno le še do 17. junija 2017. Ob obisku se 
za kupon obrnite na osebje koče v Starem malnu.
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Pomladni utrinek

Turistično društvo Blagajana 
Vrhnika in Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika nadaljujeta tih, vendar glasen 
protest branja Cankarjevih del v 
našem Močilniku. 

Branje  traja že sedmi mesec, in to od aprila 
naprej vsako sredo od 18. ure. Eden izmed stal-

nih bralcev, Janez Tomšič, je zapisal svoj komen-
tar: »Pravzaprav je imel Cankar veliko srečo, 
da so v tistih časih posedovali Močilnik ljudje 
kot Kotniki, Lenarčiči, Tomšiči, Preki, sicer ne 
bi smel tukaj nič pisati o tem naravnem bise-
ru našem Močilniku.« Torej Vrhničani, branje 
Cankarjevih del se nadaljuje, zato ste vabljeni v 
Močilnik vsako sredo ob 18. uri.

Simon Seljak

Skozi okno pri Delfinih je pokukalo toplo sonce 
in z veseljem smo se odpravili v pomladni dan. 

Svoje enodnevno popoto-
vanje smo začele z ogledom 
ostankov rečnega pristanišča 
Neviodunum (v prevodu – 
Novo mesto ), ki je bilo zgrajeno 
v drugi polovici  prvega stoletja 
na poti iz takratne Emone v 
Sisak. Sedaj nekaj kamnitih ko-
sov in najdenih predmetov spo-
minja na veličastje nekdanjega 
mesta ob reki Savi. Odpravile 
smo se proti staremu delu Kr-
škega. Z ogledom Mencingerje-
ve hiše in mestnega muzeja smo 
počasi spoznavale zgodovino in 
utrip tega mesta. V njem je bi-
valo kar nekaj pomembnih ljudi, 
ki so tlakovali pot  zdajšnjemu 
življenju, kot na primer Janez 
Vajkard Valvasor – človek, ki 
je želel vedeti vse. Zadnja leta 
svojega življenja je preživel prav 
v Krškem. Mesto je v nas pustilo 
pečat lepega in urejenega. Nato 
nas je pot vodila proti Dunaju. 
Ugotovile smo, da trditev, ki 
opisuje to naselje (tam so take 

strmine, da morajo imeti še 
kure košarico, da jim ne pobe-
gnejo znesena jajca )popolnoma 
velja. Za nas, ki smo navajene 
'Marosta' in ravnine, je bila pot 
kar malo stresna. Pomirilo nas 
je šele srečanje z veselim Dunaj-
čanom, ki ga je nekoč nekdo za-
rezal v deblo bukve in še  vedno 
razveseljuje vse, ki se povzpne-
jo na gradišče nad vasico. Pred 
kosilom smo se ustavile na zelo 
lepo prenovljenem gradu Raj-
henburg. Najprej smo srečale 
sveže poročeni par, ki je v nas 
prebudil romantično vzdušje. 
Popolnoma pa smo se stopile, ko 
smo zagledale še oznako, da na 
gradu prodajajo domačo čoko-
lado in liker. Čeprav je bil grad 
predstavljen kot stavba z burno 
in ničkaj lepo preteklostjo, nam 
je bil takoj všeč. Njegova veliča-
stna arhitektura in razstava o 
delovanju in življenju menihov 
trapistov sta prevladala nad te-
mačnim delom zgodovine, ko 

so bili v gradu takšni in dru-
gačni zapori. Sledilo je kosilo 
v prijetnem ambientu ribnikov 
in nato še obisk bazilike Lurške 
Marije. Pred vrnitvijo domov 
smo se kot vedno ustavile še pri 
domačih gasilcih. Tokrat smo si 
izbrale poklicno gasilsko enoto 
Krško. Sprejeli so nas Ana So-
mrak, predsednica GZ Krško, 
Avgust Mlakar, podpredsednik 
GZ Krško in trenutni vodja iz-
mene s svojo ekipo poklicnih 
gasilcev. Bile smo navdušene 
nad opremo, vozili, čolni in 
tehniko, predvsem pa nad prija-
znostjo, ki smo je bile deležne. S 
pomočjo gasilske lestve smo se 
dvignile kar 32 metrov nad me-
sto in si lahko ogledale Krško 
in njegovo okolico tudi z višine. 
Bilo je veličastno! Hvala članici 
Alenki, da nas je popeljala po 
krajih, ki jih same najbrž ne bi 
obiskale. Hvala obema šoferka-
ma Marti in Špeli, da sta varno 
vrteli volan in poskrbeli, da smo 
preostale lahko v miru opazo-
vale svet okrog sebe. Hvala pa 
predvsem gasilki in gasilcem, 
ki so nam odprli vrata svojega 
drugega doma. Zelo lepo so nas 
sprejeli. Kot smo jim rekle ob 
slovesu: »Še se bomo videli!« 

Andreja Lenarčič, 
predsednica PGD Bevke

Bevčanke in
veseli Dunajčan
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S temi besedami smo nagovo-
rili vse, ki želijo in zmorejo spre-
meniti svet s svojim občutkom 
za dobro in sočloveka. Člani 
Ansambla Presenečenje smo se 
odločili, da otrokom podarimo 
vsaj delček drugega darila, vsaj 
malo sanj, čeprav le za kratek 
čas. Ansambel Presenečenje, ki 
deluje v okviru KUD Drenov 
Grič - Lesno Brdo, je 25. marca, 
na materinski dan, priredil že 
peti dobrodelni koncert, drugič 
za otroke socialno šibkih družin 
vrhniške občine. Koncert je bil 
na praznik vseh mam in ma-
mic. Mama je ena prvih besed, 
ki jo spregovori otrok in ga spre-
mlja od rojstva do smrti. Vsaka 

mama želi svojemu otroku vse 
dobro. Včasih mu lahko ponudi 
le svojo ljubezen, ki je velika, pa 
vendar včasih premalo za otro-
kovo srečo in razvoj. Zato smo 
koncert namenili tudi otrokom, 
ki so prikrajšani za mnoge stva-
ri, ki se sicer zdijo umevne same 
po sebi: dostojno življenje, šola-
nje, prijatelji, igra. 

Povezali smo se z ZPM Moste 
- Polje, ki že več kot 60 let skrbi 
za enake možnosti in zdrav psi-
hofizični razvoj otrok in mla-
dostnikov. Kot neprofitna hu-
manitarna organizacija delujejo 
v javno korist na številnih po-
dročjih in pomagajo predvsem 
otrokom in mladostnikom. So 

tisti, ki trkajo na odgovorno 
starševstvo, prijazno, odgovor-
no, solidarno, strpno in odprto 
družbo. Predstavnica ZPM Mo-
ste - Polje, gospa Miklavčičeva, 
je bila naša gostja.

Dvorana gasilskega doma na 
Drenovem Griču je bila zapol-
njena do zadnjega kotička, v za-
odrju pa poleg Ansambla Prese-
nečenje še naši prijatelji: odlična 
vokalno-instrumentalna skupi-
na Romantico in izvrstna dva 
Petra: Peter Perše, citrar, in 
Peter Jeromel, kitarist, domači 
folkloristi ter naša povezovalka 
Mirjam Suhadolnik.

Ansambel Presenečenje v  
sestavi harmonikarjev Janeza 
in Jožka, kitarista Staneta, ba-
skitarista Andreja ter vokala 
Mirana in Irene deluje že pet 
let. Druži nas veselje do naro-

dno-zabavne glasbe in to vese-
lje radi delimo na prireditvah 
znotraj Občine Vrhnika in tudi 
drugod. Za peti dobrodelni 
koncert smo pripravil šestnajst 
skladb: nekaj novih in nekaj iz 
programa prejšnjih koncertov. 
Od Slakovih Kje mamici bi rož 
nabral, Mama, prihajam do-
mov, Grabljice, Med cvetlicami 
po logu, Noč na morju, Čebelar, 
V dolini tihi do Avsenikovih 
Čez zelene trate, Kadar bom 
vandral, Miheličevega Vesele-
ga Ribn'čana, Ruparjeve Vesele 
družbe, Nocoj je druga rekla mi 
Mladih Dolenjcev, Žarek sreče 
Fantov z vseh vetrov, Kranjsko 
dekle Alpskega kvinteta in ne 
nazadnje lastne skladbe Drenov 
Grič, katere avtorja sta Franc 
Lukan in baskitarist Ansambla 
Presenečenje Andrej Kos. Na 

odru so nam družbo delali fol-
kloristi, ki so veselo zaplesali ob 
igranju valčkov in polk.

Voka l no -i n s t r u nent a l na 
skupina Romantico prihaja iz 
Ljubljane in njene okolice. So 
častilci izvirnih melodij in be-
sedil, brez žanrskega predzna-
ka. Njihov repertoar sestavljajo 
lastne avtorske skladbe, v njiho-
vi glasbi pa se prepletajo vplivi 
slovenskega fantovskega petja, 
operetnih harmonij in  sodob-
nejših zvrsti. Pozdravili so nas 
s pesmijo Osti jarej (Ostani 
mlad), najstarejšim znanim 
zapisanim slovenskim pozdra-
vom oz. napitnico. Poleg te  pe-
smi so se predstavili še s petimi 
skladbami, katerih avtor glasbe, 
besedila in aranžmajev je njihov 
vodja, tenorist in kitarist Mario 
Koritnik.

Citrar Peter Perše in kitarist 
Peter Jeromel kot priložnostna 
zasedba nimata posebnega ime-
na. Skupaj sta igrala že na Ko-
roškem, od koder prihajata, saj 
sta oba priseljena na Vrhniko.  
Rada igrata slovensko ljudsko 
glasbo, velik vir veselja so tudi 
pesmi Mihe Dovžana. Zato sta 
za nastop izbrala dve Dovžano-
vi:  Sanjave oči in Tina s Trzina 
ter Venček slovenskih ljudskih. 
Z njunimi citrami in kitaro sta 
ogrela srca poslušalcev. 

Ob zaključku koncerta smo 
vsi sodelujoči, skupaj z občin-
stvom, zapeli Slakovo V dolini 
tihi in Venček narodnih. Nikar 
ne mislite, da je bilo z zadnjo 
pesmijo konec druženja. Niti 

slučajno; svoj meh je raztegnil 
še Joško, Oto je zaigral na bari-
ton, Janez na klarinet ....

Čeprav bo morda zvenelo 
neskromno, pa vendar lahko z 
veseljem zapišemo, da je kon-
cert v celoti uspel. Občinstvo 
je bilo zadovoljno, nastopajoči 
pa srečni, da so se občani v tako 
velikem številu odzvali klicu 
po pomoči najšibkejšim, za kar 
smo jim iskreno hvaležni. Če je 
že življenje nekaterim otrokom 
obrnilo hrbet, jim ga mi tokrat 
gotovo nismo.

Ansambel Presenečenje se 
za uspešen koncert zahvaljuje 
vsem nastopajočim, vokalno-
-instrumetalni skupini Roman-
tico, citrarju Petru Peršetu in 
kitaristu Petru Jeromlu, Mir-
jam Suhadolnik, ki je v vezno 
besedilo vpletla prelepe verze 
Toneta Pavčka, in domačim 
folkloristom. Zahvaljujemo se 
tudi Francu Jelovšku, stalnemu 
sodelavcu za ozvočenje, Mihi 
Kržmancu za oblikovanje pro-
mocijskega materiala, DG 69, 
gospodu Jožetu Habetu, gospo-
du Jožetu Šušteršiču, M Orlu,  
Gostilni Pri Kranjcu, Gostilni 
Turšič in Vinotoču Vidrih za 
pogostitev.  Zahvaljujemo se go-
spem KUD-a, še posebno Stan-
ki Koprivec in Marjeti Tomšič 
za  izdelavo cvetja in okrasitev 
odra ter Marjanci Jelovšek in 
Jožetu Podboju, ki sta spreje-
mala obiskovalce.

Za Ansambel Presenečenje
Irena Kržmanc

Delavnico je  vodila gospa 
Marija Nagode z Vrzdenca, ki  
je pred  nedavnim za izdelavo 
cvetličnih aranžmajev iz papir-
ja prejela certifikat za visoko ka-
kovost  od Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije. 

Delo je potekalo v prostorih 
stare šole v Podlipi v šestih ve-
čerih,  vsak dan od 3 do 4 ure 
oziroma dokler cvetlični aran-

žma ni bil dokončan.   Gospa 
Marija nas je oskrbela  s po-
trebnim materialom: krep pa-
pirjem ustreznih barv, žičkami 
in krojnimi vzorci z navodili 
za izdelavo in vsako fazo  prak-
tično prikazala, tako da je delo 
nemoteno potekalo. Izdelki, ki 
so nastajali, so dobivali podobo 
pravih cvetov iz narave. Med 
delom je vladalo sproščeno in 

prijetno vzdušje, ob zaključku 
pa je vsaka odnesla svoj šopek 
domov, kjer bo še dolgo v okras 
in spomin na prijetno druženje. 

Ob zaključku delavnic smo 
v dvorani gasilskega doma pri-
pravile razstavo  narejega cvetja, 
ki je bila odprta v soboto, 8., in 
v nedeljo, 9. aprila,  in so si jo z 
zanimanjem  ogledali številni 
domačini in krajani.

Udeleženke se ob zaključku 
delavnic zahvaljujemo gospe 
Mariji Nagode za prijetno sode-
lovanje in vodenje, KS Podlipa 
- Smrečje pa za  organizacijo. 

Sonja Malovrh

Pozni zimski čas in v začetku  pomladi so 
podlipske in smreške žene ter dekleta obiskovale 
delavnico, kjer so se učile veščin izdelave rož iz 
papirja. 

Pravijo, da moramo odrasli dati otrokom dve 
darili: prvo so korenine, drugo pa krila, ki jih 
ponesejo v srečno življenje z vsem, kar sodi zraven. 

Peti dobrodelni koncert Ansambla Presenečenje

Rože iz papirja Vabilo

Glasbena šola vabi na 

Vpis v šolsko leto 2017/18
Vpis v predšolsko glasbeno vzgojo ter glasbeno in baletno pripravnico poteka brez sprejemnega izpita, za vpis na 
inštrumente in petje pa se opravi preizkus glasbene nadarjenosti. Ta poteka pred tričlansko komisijo, sestavljeno iz 
učiteljev glasbene šole. Traja približno 5 minut; v tem času otrok zapoje eno ali dve pesmici po lastnem izboru ter 
ponavlja ritmične in glasbene motive, ki mu jih predstavi eden od članov komisije.

Za vpis v predšolsko vzgojo, glasbeno pripravnico ter plesno pripravnico kandidati izpolnijo prijavnico, ki jo oddajo 
eni od komisij v terminih sprejemnih preizkusov. Kriterij za sprejem je ustrezna starost. V primeru prevelikega števila 
prijav imajo prednost starejši otroci. Seznam sprejetih učencev bo objavljen na oglasni deski glasbene šole in na njeni 
spletni strani. Dodatne informacije o vpisu dobijo vsi sprejeti učenci po pošti.

Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti za šolsko leto 2017/2018 bodo potekali 

V prostorih Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, Vrhnika:

V PETEK, 26. maja 2017 od 16.30 do 18.30 in 

V PONEDELJEK, 29. maja 2017 od 16.30 do 18.30.

V prostorih OŠ Horjul – vpis na dislocirani oddelek Horjul (klavir, harmonika, kljunasta flavta, 

prečna flavta, violina): PETEK, 26. maja 2017 od 17.00 do 18.00 in 

PONEDELJEK, 29. maja 2017 od 17.00 do 18.00

V prostorih Glasbene šole Vrhnika, oddelek Borovnica, Paplerjeva ulica 5 (klavir, 
harmonika, violina, kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet in orgle): 

v PETEK, 26. maja 2017 od 17.00 do 18.00 in 

PONEDELJEK, 29. maja 2017 od 17.00 do 18.00

Prednost pri sprejemu v glasbeno šolo imajo otroci iz šolskega okoliša: 
občina Vrhnika, Horjul, Borovnica in Log Dragomer. 
Več podrobnosti na spletni strani: gsv.si

Dobrodošli k vpisu!
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 Čez peščeno igrišče smo se napotili 
in se po klancu spretno spustili. Tam 
čakalo jih je obilo izzivov in razisko-
vanje se je kaj hitro začelo. Preden so 
svoje gibalne spretnosti preizkušali, 
smo še gasilsko fotografijo pri cvetoči 
forziciji naredili. Najbolj zagnani so na 

nižji tobogan korajžno splezali in se po 
njem navdušeno spuščali. Tudi hišica 
na drevesu za nekatere ni ovira, le pri 
spustu prav prideta spodbuda in pod-
pora.  Z veseljem so vijolice opazovali 
in zvokom trobentice z zanimanjem 
prisluhnili. Na klopci smo se sončnim 

žarkom prepustili, želodčkom malico 
privoščili in za žejo poskrbeli. Tudi 
stopnice za nas niso ovira, zato smo se 
jih  ob vrnitvi poslužili in jih po dveh 
ali štirih premagovali. Ko so otroci po 
kosilu ležalnik dobili, so si še zaslužen 
počitek privoščili in sladko zaspali.

 
Enota Žabica

Slavica Bjelobrk 
in Maja Hosta

V četrtek, 6. aprila 2017, 
je dvorana Cankarjevega 
doma na Vrhniki zavibrirala 
v zvokih otroškega 
zborovskega petja. Kot 
vsako leto je Območna 
izpostava JSKD Vrhnika  
tudi letos pripravila revijo 
otroških in mladinskih 
pevskih zborov.

 Predstavilo se je enajst zborov s pe-
tih osnovnih šol: OŠ Borovnica, OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ A. M. 
Slomška Vrhnika, OŠ Log - Dragomer 
in POŠ Bevke. Revija je bila internega 
značaja, mladi pevci, zborovodkinje in 
ravnateljice ter ravnatelj osnovnih šol 
so spremljali nastope vseh zborov iz 
dvorane. Mislili smo tudi na starše in 
revijo posneli ter dali staršem možnost, 
da si lahko priskrbijo spominski DVD. 

Kot vse revije v organizaciji JSKD je 
revijo pospremila strokovna spremlje-
valka, zborovodkinja Barbara Kovačič, 
ki je po reviji spregovorila z zborovod-
kinjami o njihovem delu. Pohvalila 
je izbor pesmi na reviji in zanimive 
pristope pri izvajanju programa, saj 
so zborovodkinje pripravile tudi ko-
reografije za več pesmi in otroci - gle-
dalci so bili naravnost navdušeni. Prav 
posebno doživetje pa je bila zaključna 
skupna pesem, ki je zazvenela kar iz 
nabito polne dvorane. Združenim zbo-
rom je dirigirala Tina Vahčič, pesem 

Ko si srečen, pa je na klavirju spremlja-
la Tanja Avsec. In bili smo srečni! 

Na Živžavu so zapeli: Otroški PZ 
Miškolini OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, 
zborovodkinja Ljubica Jelovšek; OPZ 
Četrtinka OŠ Antona Martina Slom-
ška Vrhnika, zborovodkinja Urška Za-
mejc; Otroški PZ OŠ Log - Dragomer 
OŠ Log - Dragomer, zborovodkinja 
Mojca Lorber; Otroški PZ Ivanček OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika, zborovodki-
nja Tanja Avsec; Otroški PZ Kuštravci 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, zboro-
vodkinja Ljubica Jelovšek; Otroški PZ 
POŠ Bevke OŠ Log - Dragomer POŠ 

Bevke, zborovodkinja Mojca Lorber; 
Otroški PZ Cofki OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika, zborovodkinja Tanja Avsec; 
Mladinski PZ OŠ Antona Martina 
Slomška Vrhnika, zborovodkinja He-
lena Grbac; Mladinski PZ OŠ Log 
- Dragomer OŠ Log - Dragomer, zbo-
rovodkinja Mojca Lorber; Pevski zbor 
Drumlca OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, 
zborovodkinja Tanja Avsec; Dekliška 
vokalna skupina Desetinke OŠ dr. Iva-
na Korošca Borovnica, zborovodkinja 
Tina Vahčič. 

JSKD OI Vrhnika

Čebelice male sva na aktivni sprehod peljali, da 
dolinico bi spoznali. V koloni so vrstnika za roko držali 
in se po pločniku proti dolini podali.

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 maju nudi nekaj delavnic oz. pre-
davanj, sicer pa smo za obisk in izvedbo različnih aktivnosti dostopni 
vsak dan v delavniku, izjemoma tudi ob koncu tedna. Trenutno na raz-
ličnih 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 pa ste vsi – od najmlajših do 
najbolj zrelih. 

• Maj
Četrtek, 20. 4., ob 9.30: Varstveno-delovni center Vrhnika - Idrija 
(VDC) – delavnica za kognitivni trening z naslovom Aerobika 
možganov. Preostali termini so še 25. 4., 4. 5. in 11. 5.
Ponedeljek, 8. 5. in 22. 5. ob 17.30 v prostorih Osnovne šole 
Antona Martina Slomška – pogovorne skupine Karmen Vergolin z 
naslovom Skupina za starše; za starše otrok od 6. do 18. leta sta-
rosti. Pogovori skupine bodo  usmerjeni na: dileme vzgoje, gradnjo  
otrokove samopodobe, vstop otrok v šolo ter na pomen sodelovanja 
šole in staršev, spoznavanje metod učenja, preživljanje prostega časa, 
postavljanje meja, reševanje konfliktov v družini, odnose z najstniki 
in vprašanja izbire srednje šole, pa tudi na oblike zasvojenosti med 
mladimi ter nasilje. Preostala termina sta še 5. 6 in 19. 6.

Program aktivnosti lahko spremljate na strani Facebook Skupna 
točka.

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 dogovoru

Kontaktna oseba: koordinator aktivnosti Rok Stražišar, e-naslov: rok.
strazisar@zpmmoste.net,  tel: 064 259 033.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

Dobreknjige.si je spletni 
portal s priporočilno 
literaturo, namenjen 
promociji dobrega branja. 

Njegovo zanesljivost, nepristran-
skost in ažurnost vzajemno zagota-
vljamo slovenske splošne knjižnice v 
sodelovanju z literarnimi kritiki ter 
našimi bralkami in bralci, uporabniki 
portala o dobrih knjigah. Portal na-
menjamo vsem, ki v poplavi literature 
iščete nekaj »res dobrega« zase, zato 
vključuje vrhunska in tudi vsa tista 
manj zahtevna dela, ki so po mnenju 
knjižničarjev še lahko vir bralne rasti. 
Projekt sofinancira Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije. URL na-
slov: http://www.dobreknjige.si/

Število ogledov na portalu po 
knjigah (12. 3. – 12. 4.) 
1798 Narkoman nikoli, Popović, 
Simon in Kobal, Helena
602 Kit na plaži, Möderndorfer, 
Vinko
413 Obmiruj, nato odidi, Boyne, 
John

401 Čudo, Palacio, R. J.
374 Most na Drini, Andrić, Ivo
339 Skrivna zgodovina, Tartt, 
Donna
313 Ubežnica, Munro, Alice
274 Kdo si, Aljaska? Green, John
265 Samogovori, Neuman, Andrés
239 Sramota, Athwal, Sarbjit Kaur 
in Hudson, Jeff

MAROSTARSKA NOČ 
BLATNA BREZOVICA

v petek 19. maja ob 21. uri 

MAMBO KINGS
v soboto 20. maja ob 21. uri 

 

v športnem parku pod velikim šotorom

PGD BLATNA BREZOVICA  

   BIG FOOT MAMA
PERO LOVŠIN in ŠPANSKI BORCI

Živžav

Čebelice v dolini Dobreknjige.si
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Dobro formo je še nadgradil na 
druigem Pokalu Strelske zveze Slo-
venije, ki je bil 1. in 2. 4. 2017 v Novi 
Gorici. V izjemno slabih  razmerah je 
v osnovnem delu zadel kar 122 tarč od 
125. V polfinalni in finalni serij, kjer se 
strelja samo z enim strelom, pa je od 
50 mogočih zadel 47 tarč, kar je naš 
nov DR in višji rezultat od trenutno 

veljavnega svetovnega rekorda. Trenu-
tni svetovni rekord znaša 45 tarč in je 
bil postavljen v New Delhiju, v Aca-
pullcu pa je bil izenačen. To je doslej 
najvišji doseženi rezultat v Sloveniji in 
tudi na mednarodnih tekmovanjih, ki 
v sedanjem olimpijskem ciklu do To-
kija  potekajo po novih pravili . Naš 
drugi udeleženec tekmovanja Aleš 
Hozjan je v finalu zasedel šesto. mesto.

Državno prvenstvo – 
Rogla 2017

V športni dvorani na Rogli je bilo 
1. in 2. aprila 26. državno prvenstvo 
v streljanju z zračnim orožjem za vse 
kategorije. V lepem sončnem vreme-
nu se je na pot podala devetnajstčlan-
ska karavana strelcev; vsi v upanju, da 

bodo dosegli svoj najboljši rezultat v 
sezoni. Že v predtekmovanju so mo-
rali mladi strelci preko ovir, saj je bilo 
treba za nastop na DP izpolniti nor-
mo, ki je različna glede na kategorijo, 
v kateri nastopajo.

V soboto, 1. aprila, so bili na vrsti 
naši najmlajši. V kategoriji starejši 
dečki se je najvišje povzpel Jaka Čre-

tnik, ki je s svojim osebnim rekordom 
osvojil 15. mesto, kar je med  devet-
desetimi strelci zelo dobra uvrstitev. 
V kategoriji st. deklic je Meta Dobro-
voljc tudi letos ciljala na stopničke, 
vendar je bila na žalost prekratka za 
dva kroga, tako da je na koncu osvojila 
odlično peto mesto med štiridesetimi 
nastopajočimi. Naj številčnejši so bili 
mlajši dečki, kjer je bilo prijavljenih 
kar 120 tekmovalcev, naš najboljši 
pa je bil Lovro Zamejc na 28. mestu. 
Tudi pri deklicah je bilo skoraj  štiri-
deset nastopajočih, Zoja Notersberg 
pa je osvojila odlično  dvanajsto me-
sto, kar je njen najboljši rezultat, odkar 
je zamenjala puško. Imeli smo tudi 
samo eno ekipo, in sicer ml. dečki, ki 
so med 23.ekipami osvojili štirinajsto 
mesto. V kategoriji cicibanov letos 

nismo imeli nastopajočih, saj norme 
niso bile izpolnjene. V soboto je s pu-
ško nastopil še Bojan Lampreht, ki je 
po nesrečni prvi seriji nato odlično 
nadaljeval, vendar je rezultat 596,8 na 
koncu zadoščal le za 41. mesto.

V nedeljo so bili nastopi s pištolo in 
starejše kategorije. V kategoriji članov 
s pištolo je Marcello Notersberg več 
kot odlično opravil svoj prvi nastop 
na velikih tekmovanjih, saj je pištolo 
dobil šele nekaj tednov pred DP. Med 
80 tekmovalci je osvojil 24. mesto. 
Preostali nastopi: Benjamina Rudolf 
med članicami 31. mesto, mladinka 
Sabrina Marija Japelj 20. mesto, kade-

ta Jan Rom in Jurij Medic na 24. in 33. 
mestu, kadetinja Anja Umek pa prav 
tako s svojim prvim nastopom na ve-
likih tekmovanjih na 23. mestu.

Za mnoge je bil rezultat pričako-
van, nekateri so presenetili samega 
sebe, nekateri pa so bili razočarani. 
A kaj? Vse to je šport, zmagovalec je 
vedno samo eden, preostali se mu 
lahko samo približajo. Glede na to, da 
je večina naših mladih tekmovalcev 
zamenjala kategorijo, bo prihodnja 
sezona precej delovna in natrpana, 
tako da se bo dvignil nivo rezultatov. 
Tekmovanje se ne konča z nezadovolj-
stvom, ampak z veseljem, da smo bili 
del velikega in letos rekordnega števila 
strelcev na res prekrasni prireditvi na 
Rogli. (BL)

Državna reprezentanca v trapu se je konec marca udeležila 
Svetovnega pokala v Acapulcu v Mehiki. Najboljši v 
reprezentanci je bil naš strelec Denis Vatovec, ki je zasedel 
21. mesto v svetovni konkurenci z izvrstnim rezultatom 118 
zadetkov od 125 mogočih.

Včasih človek le sedi na robu kakšne 
visoke točke in dolgo zre v daljavo. Vča-
sih le tiho  opazuje življenje okoli njega. 
Včasih se povsem zatopi v strmenje ene 
same podrobnosti. Kadar hodi, hodi 
kot srna, lahkotno, previdno in priso-
tno. Pozorno opazuje vsak gozdni pre-
mik. Poveže se z dihom gozda, postane 
del njega. Pogosto preživi v njem  ves 
dan, včasih v njem tudi prespi. Spozna 
ga v bleščečih jutrih, v hladu pripek, v 
zatonu dneva in v skrivnostnih nočeh. 
Spozna njegov vonj, njegove zvoke, nje-
gove prebivalce, njegov ritem, njegovo 
neprestano preobražanje, zven živega 
miru. Kadar je človek naravnan na 
zven gozda, se živali ob njem obnašajo 
normalno, ne poniknejo. »Pustijo« se 
mu videti in tudi same radovedno po-
gledujejo k njemu.

Takrat ga gozd sprejme in se mu 
odpre. Preplavi ga val, rekla bi krhke 
moči, v katerih uvidi svojo minljivost 
in silovitost bivanja obenem. Moč, ki 
zna spustiti iz rok vsakršna bremena, 
kot so zamere, sovraštvo in skrbi iz či-
ste potrebe, strasti, ljubezni do svobo-
de, ki jo znata gozd in življenje v njem 
tako stanovitno uresničevati. Moč, ki 
mu zgladi obraz, pomiri želodec in 
jetra,  uredi prebavo, osvobodi oči ... 
Gozd postane zdravnik, ki odvzame 
vsakršno bolezen. Postane vodnik iz 
vsakršne nejasnosti. Postane ljubimec, 

ki ljubkuje najbolj intimno. Kadar hoče 
človek narediti kaj za svoje zdravje, po-
tem naj diha, kot diha gozd. Znati se 
mora sprostiti in dovoliti tišini v njem, 
da ga preplavi. Takrat ni ničesar,  o če-
mer bi moral razmišljati, o čemerkoli 
tuhtati, se za karkoli sekirati, se za kar-
koli naprezati ... Le je, le diha počasi in 
globoko in živi zlit z utripom gozda. Po 
takem notranjem vzdušju mora človek 
hrepeneti. Ko mu enkrat uspe doživeti 
to predajo, potem se vse postavi na pra-
vo mesto. Potem doume, da ne more 
ničesar narediti za zdravje. Lahko le 
preneha s tem in preprosto je zdrav. To 
je velika stvar, doumeti namreč, zakaj 
je narava vselej zdrava, dokler vanjo ne 
poseže človek!? In zakaj postane človek 
zdrav v istem trenutku, ko preneha de-
lati, da bi tak postal? Že samo dejstvo, 
da si za nekaj prizadeva,  priča, da tega 
nima. Čeprav je človeku dano zdravje 
v zibelko, ga stanovitno izgublja z iska-
njem zunaj sebe. Najti mora mir, ki ga 
ne peha v vse smeri v iskanju nečesa 
pač. Mir, v katerem telo diha tako, kot 
diha meditant. Zato pojdi v gozd, vze-
mi si čas, pusti vse  druge rekreacije in 
filozofije in diete in tablete in najdi re-
snično zdravilo zase – svoj gozdni dih.

Marjetka Oblak 
za Društvo Hosta 

Denis Vatovec – 
boljši od svetovnega rekorda

Denis Vatovec na prvem mestu in Aleš Hozjan na šestem

V gozd po mir, navdih in 
zdravje
Kadar želimo, da gozd 
postane naš zaveznik, 
prijatelj in vodnik, se 
moramo znati povezati 
z njim. Gozd je živ, gozd 
zaznava in se odziva. Da 
bi nekdo začutil gozd, 
mora veliko časa biti v 
njem. Čutenje gozda 
od človeka terja mir in 
čuječnost. 
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Pohod  Vandrovk na 
Goro Oljko

Kadarkoli smo smo se peljali  preko  Trojan po 
Savinjski dolini, smo zagledali hrib, na katerem 
stoji  mogočna dvostolpna cerkev.  Ali bomo kdaj 
stali tam gori? Želja se je udejanjila  4. aprila, ko 
smo se z vodnikom Milanom odpeljali v  Šmar-
tno ob Paki, kjer smo zapustili avtobus.

Opremljeni z nahrbtniki in pohodnimi  pali-
cami smo krenili po asfaltni cesti proti našemu 
cilju,  Gori Oljki. Pot ni bila samo asfaltna, tudi 
makadam  je škripal pod nogami. V zvoniku cer-
kve na Gori Oljki je zvon oznanjal dvanajsto uro, 
ko smo  prispeli tik pod vrh. Kar malo utrujeni 
smo bili in ko smo pred planinsko kočo zagledali 
klopce, smo  kar hitro posedli in naročili osvežu-

jočo pijačo. Dobro smo se podprli  z enolončnico 
in svežim  kruhom.

Sledil  je  ogled baročne  cerkve,  ene najlepših 
in najbolj izpostavljenih v Sloveniji. Milan nam 
je o cerkvi povedal veliko zanimivega. Pod  njo 
smo si ogledali tudi podzemno svetišče z božjim 
grobom. 

Gora Oljka je kraški osamelec, ki se dviga nad 
nasadi hmelja v Spodnji Savinjski dolini. Dobro je 
vidna z avtoceste med Vranskim in Celjem. Na-
njo  se lahko povzpnemo po več poteh. 

Čas je hitro mineval in ko smo si vse ogleda-
li, smo počasi krenili proti dolini. Tako je minil 
dan, drugačen od drugih,  poln zanimivosti, ve-
selja  in spoznavanja še enega kotička naše lepe 
dežele. Hvala vodniku Milanu in naslednji mesec 
nasvidenje.

Fani Šurca

Barjani na Primožu in 
Šilentaboru

Pot na Šilentabor smo začeli pred Vojaškim 
muzejem. Naš vodnik Milan nas je popeljal po 
poti proti hribu jugovzhodno od Pivke – Primožu 
(718 m). Vseskozi so nas spremljali bujno cvetoča 
narava, zvončki, trobentice, beli žafrani,  pa tudi 
cvetoči dren in mačice. Pot nas je popeljala mimo 
energijskih točk. Razgledna tabla je odkrivala, za 
katero težavo pomaga kamen, označen s številko. 
Malo pod vrhom Primoža so nas pričakale raz-
valine cerkvice, ki je bila posvečena sv. Primožu 
in sv. Felicijanu. Hrib ima že od nekdaj pomem-
ben strateški položaj, saj je z vrha lepo vidna vsa 
Pivška kotlina. Kadar je obilo padavin, so vidna 
jezera (17).  

Dominanten položaj Primoža je prišel še po-

sebno do izraza med obema vojnama, ko so Itali-
jani na njem zgradili eno največjih utrdb, vojaški 
objekt s številnimi rovi in bunkerji. Mimo utrdb 
smo se spustili na kolovoz, ki nas je ob robu pa-
šnikov pripeljal na označeno razpotje. Desno je 
pot peljala na Šilentabor. Ko smo prispeli na večji 
razgledni travnik, smo ga že videli (751 m). Tam 
se odpira lep razgled proti Vremščici, Nanosu, 
Pivški kotlini, grebenu Javornikov,  Sv. Trojici, 
Snežniku in hribovju nad dolino reke Reke. Milan 
nam je povedal zgodovino hriba, ki se imenuje 
tudi Silni tabor. 

Po drugi poti smo se vračali proti Pivki. Pohod 
se je končal dokaj razburljivo: našega Tonija je 
odpeljala nujna medicinska pomoč. Na srečo se 
je vse dobro končalo. Toni se je še isti dan vrnil 
domov.

Besedilo: Milena Žnidaršič, 
foto: Stane Kržmanc

Barjani na 
Petričevem  hribu

V torek,  14. marca, smo se Barjani z vodniko-
ma Frenkom in Sonjo  odpravili na Petričev hrib. 
V kraju Lohača smo izstopili in po makadamski 
cesti krenili  navkreber. Na prelazu smo zavili na 
travnato površino, polno belih žafranov, proti 
Petričevemu hribu (937 metrov). Ker je bilo lepo 
sončno vreme, smo imeli  čudovit razgled na  bli-
žnje  hribe in gore. Kar hitro smo se odpravili po 
pašnikih naprej do Lovske koče Planina. Prava 
paša za oči so bili telohi, zvončki, trobentice  in 
kronce ali veliki zvončki. 

Pri koči smo se okrepčali  in pohod  nadaljeva-
li po gozdni cesti proti cerkvi sv. Marije (iz leta 
1630).  Ustavili smo se pred staro italijansko pod-
zemno utrdbo, iz katere smo zaslišali klicanje na 
pomoč. Ugotovili smo, da v rovu že drugi dan leži 
poškodovan tuj državljan, potreben pomoči. Oba 
vodnika in nekaj Barjanov je poskrbelo za najnuj-
nejše ukrepe in poklicalo pristojne službe. Kmalu 
je prispelo osebje NMP in gasilci, ki so poškodo-
vanca oskrbeli in ga prinesli iz rova.  Pomirjeni, 
da smo naredili nekaj dobrega, smo nadaljevali 
pohod do romarske cerkve sv. Marije, nato pa se 
po strmi gozdni poti spustili v Planino, kjer nas 
je pogostila slavljenka Marija. 

Marinka Grom

Zimzeleni skozi Zalo
Drugi pohod v marcu je Zimzelene popeljal na 

Pot v Zalo. Hojo smo začeli na vznožju Golega 
vrha in se spuščali po mogočnem jelovem gozdu, 
kjer smo si ogledali številna mravljišča. Prehodili 
smo najvišji vrh Zale, 899 m, in razposajeno pre-
gledali vse skrivnosti jase z gozdno kočo. Malo 
niže nas je čakala mahovnata medvedka Špela 
z nagajivim mladičem. Od tam smo nadaljevali 
hojo do zadnjih obronkov gozda, kjer se nam je 
razširil panoramski razgled preko vsega Škofjelo-
škega hribovja do Julijcev, kjer je kraljeval Triglav. 

Za pot skrbijo člani TD Žirovski vrh. Želje po-
hodnikov so povezali s povestjo Ivana Tavčarja 
V Zali in postavili panoje, na katerih lahko pre-
beremo ljubezensko zgodbo in preverjamo svoje 
znanje.  

Naslednja točka ogleda je bila znana kmetija 
Mrak. Nas so posebno zanimale izrezljane podo-
be in pohištvo, delo pokojnega gospodarja Cirila 
Kavčiča. Gospodinja nas je povabila tudi v hlev 
in nam ponosno pokazala velike hladnokrvne 
slovenske konje. Naša pot se je nadaljevala mimo 
samotnih kmetij, zopet skozi gozd v divjo, mrač-
no globel. Zlagoma smo premagovali ovinke proti 
vrhu mimo zadnje kmetije. Na slemenu Žirovske-
ga vrha smo videli bunkerje Rupnikove linije in se 
razveselili rumenega avtobusa, ki nam je prišel 
naproti in nas popeljal v Žiri, kjer smo proslavili 
Jožetovih sedemdeset let.

Zapisala Anka Pažin, 
foto: Sonja Zalar Bizjak

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Spoštovane in spoštovani
Ker je ozelenela narava, smo tudi mi bolj ži-

vahni, predvsem po vrtičkih in na sprehodih. 
Privoščite si vsaj pol ure sprehoda po sončku in 
poklepetajte s sosedi ali znanci, saj bo to dobro 
za obe strani.  Če pa je kaj več volje, se pridru-
žite skupini Vandrovke ob torkih in počutili se 
boste bolje, saj boste v dobri družbi, poklepetali 
boste ob kavici in tako napolnili baterije za de-
lovni dan. Če kdo pomišlja, da bi se pridružil 
skupini, ki hodi dvakrat na mesec malo dlje 
od doma in na malo daljšo pot, ga vabimo, da 
se oglasi v društveni pisarni, kjer bo dobil vse 
ustrezne informacije. 

Seznanili vas bomo tudi o drugih dejavnostih, 

ki  potekajo vse leto. Če imate veselje do petja, so 
še mesta v pevskem zboru. Naš mešani pevski 
zbor je pripravil čudovit koncert z gosti, le škoda, 
da ni bilo več poslušalcev.

Članice balinarske sekcije so pripravile turnir 
v pikadu, maja pa bodo organizirale otvoritve-
ni turnir v balinanju. Sicer pa aktivno trenirajo 
vsak ponedeljek, sredo in petek. O izletu v Celje 
bomo pisali naslednjič, pripravljamo pa že izlet  
na Tolminsko.  Potekajo že razgovori o izletu v 
Prago, več informacij pa v maju. Sicer pa vas pri-
čakujemo na kakšnem klepetu v društveni pi-
sarni. Pridite, ne bo vam žal. Če  še slučajno ni-
ste poravnali članarine,  to storite, prosimo, čim 
prej. Ostanite zdravi, razgibani in zadovoljni.

Za UO 
Elica Brelih

Katarina Tešar, Stara Vrhnika (1919)
Julijana Celarc, Lesno Brdo, Vrhnika (1919)

Frančiška Zalaznik, Stara cesta, Vrhnika (1921)
Marija Tomažin, Opekarska cesta, Vrhnika (1921)
Marija Hodnik, Dom starejših Vrhnika (1922)
Tilka Milek, Brigadirska cesta, Vrhnika (1923)
Marija Grom, Kopališka ulica, Vrhnika (1925)
Justina Babič, Poštna ulica, Vrhnika (1926)
Jožefa Oblak, Drenov Grič, Vrhnika (1926)
Martin Jakopič Ob potoku, Vrhnika (1927)
Matilda Ščupec, Kopališka ulica, Vrhnika (1932)
Smiljan Ogorelec, Delavsko naselje, Vrhnika (1932)
Alojz Sedej, Kuclerjeva ulica, Vrhnika (1932)
Majda Breznikar, Ribiška pot, Vrhnika (1937)
Marta Zakrajšek, Stara Vrhnika, Vrhnika (1937)
Stanislava Grbec, Podlipa, Vrhnika, (1937)
Anton Kogovšek, Cankarjevo nabrežje, Vrhnika (1937)

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

Okrogli
jubileji v

aprilu
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Zimzeleni po 
Poti dveh slapov

Tokrat je Zimzelene pot vodila proti Višnji Gori 
k slapovom na Višnjici in potoku Kosca. Najprej 
smo hodili po makadamski poti ob potoku Vi-
šnjica, do prvega lehnjakovega slapa.  Po ogledu 
smo se povzpeli poti proti izviru Višnjice (640 
m). Pot smo nadaljevali strmo navkreber do naše 
najvišje točke, Kuclja (748 m). Na vrhu stojita križ 

in stolp. Z vrha je bilo videti Kamniško-Savinjske 
Alpe, Snežnik in Krim. Spustili smo se v nasle-
dnjo dolino, da bi se dvignili na drugo najvišjo 
točko, Gradišče (706 m). Pot smo nadaljevali 
do kraja Vrh pri Višnji Gori in se od tam strmo 
spustili v sotesko potoka Kosce, da smo lahko 
občudovali desetmetrski slap, kjer pa voda ne 
buči in ne  šumi,  le pahljačasto  polzi in curlja 
po lehnjaku, lahki in luknjičavi kamnini. Zado-
voljni smo zapuščali delček neokrnjene narave 
in se po gozdni cesti, polni nepozabnih dožive-
tij, vrnili k avtobusu.                   Cvetka Štirn

Sončki na Kozleku
Z avtobusom smo se odpeljali proti Ilirski Bi-

strici ter malo naprej  pri vasici Vrbica začeli naš 
vzpon na 997 metrov visoki Kozlek. Pot nas je 
vodila mimo ruševin cerkvice Marije Snežne, ki 
kliče  po ureditvi in obnovi.  Krajši vzpon  nas je 
pripeljal do ruševin srednjeveškega gradu Jablani-
ca. Na gozdni poti smo našli suhe liste in kapico 
želoda hrasta cera, katerega les so  v preteklosti 

veliko uporabljali v ladjedelništvu. Toplo vreme je 
kljub višini obudilo prve pomladne cvetlice; tro-
bentice in bele žafrane nunke. Po skalnatem  robu 
smo prišli do koče na Kozleku. Desno pod nami 
se je odprla zgornja dolina reke Reke. Vidljivost je 
bila dokaj dobra, videli smo slemena Čičarije od 
Slavnika do Učke, morje in  otok Cres, Julijskih 
Alp pa ne. Po postanku pri koči smo se skozi goz-
dove Rebri spustili v dolino, kjer nas je v Jablanici 
že čakal avtobus.

Zapisala: Metka Vrenjak

Sončki na Travni gori in 
Kamnem griču

Pohod smo začeli v Novi Štifti na Brinovem 
vrhu, ki ga krasi romarska cerkev Marijinega vne-
bovzetja. Usmerili smo se na lahko markirano pot 
proti pobočju Travne gore. V občasnih strminah 
smo večkrat prečili gozdno cesto, občudovali 
stasite bukve in raznovrstno pomladno cvetje ter 
naenkrat prišli do velike sončne jase z Domom na 
Travni gori (890 m). V tišino okolice so  odmevali 
pogovori pohodnikov in kakor rahel dež padali  
na trave, obkrožene z gostimi  krošnjami iglavcev,  
ki so nas zvabili   naprej v gozdove  smrek in jelk 
z označenimi križišči vse do koče na  Kamnem 

griču na nadmorski višini 1016 m, kjer se je dvigal  
nad gozdovi na jugozahodu Snežnik, mi pa smo 
se skoraj porazgubili v suhih travah, posutih s pi-
sanim pomladnim cvetjem od nunk do zaspanč-
kov (spomladanskega svišča) s šopkom trobentic 
v sredini.  

Rahel veter je hladil ozračje, ko smo stopili de-
sno na stezo med mladimi smrekami v gozd  in 
se počasi  spuščali čez samotne, ponekod zara-
ščajoče travnike do vasi Hrib, ki je ena od šestih 
vasi, ki sestavljajo Občino Loški potok. Povzpe-
li smo se še na hrib (Tabor) na nasprotni strani 
doline s cerkvama  sv. Lenarta in sv. Barbare ter 
se s pogledi na Petelinjek in Racno goro  vrnili v 
čakajoči avtobus.

Marija Dolinar, 
foto Tatjana Rodošek

Svizci obiskali 
Šavrinsko gričevje

Šavrinsko ali Koprsko gričevje leži med reka-
ma Dragonjo in Rižano. Tja smo se napotili  Svi-
zci  iz Pomjana po Poti za srce, ki nas je vodila 
do Supotskega slapa in nazaj v Pomjan. Spuščali 
smo se po kolovozih in stezah med suhozidi, ki 
so ograjevali obdelovalno zemljo v terasah. Za 
tamkajšnje kraje je značilena kamnina fliš, ki je 
za vodo neprepustna. Po pobočju smo se spustili 
mimo kmetije Rak do Supotskega slapa. Tokrat 

ga nismo mogli občudovati, ker je bil potok Supot 
skoraj suh. Po krajšem počitku smo se vračali po 
položnejši poti proti Pomjanu. Po dveh urah smo 
se vrnili v Pomjan (360 m), ki je najvišje ležeča 
vas v Šavrinskem gričevju. V 19. st. je bil Pomjan 
samostojna občina s 6000 prebivalci in slovensko 
šolo, zdaj pa v vasi živi približno 160 prebivalcev. 
V vasi in okolici so odkrili bogate arheološke 
ostanke iz prazgodovine in rimskih časov. Pohod 
smo  končali na robu Pomjanskega hriba, kjer je 
lepa razgledna točka. Od tam se nam je odprl 
čudoviti razgled na Koprski in Tržaški zaliv ter 
vasice Šavrinskega gričevja.

Svizci iz Logatca, foto: Sonja Zalar Bizjak

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

V poročilu je obravnavana skladnost 
pitne vode za leto 2016 na javnih siste-
mih za oskrbo s pitno vodo (javnih vo-
dovodih) VRHNIKA – BOROVNICA 

– LOG – DRAGOMER, POKOJIŠČE, 
ZAPLANA – SPODNJA IN ZGOR-
NJA – ter LIGOJNA, ki jo je v notra-
njem nadzoru preverjal in spremljal 
Nacionalni laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano, Prvomajska 1, 2000 MB 
(v nadaljevanju NLZOH). Preverjanje 
in spremljanje skladnosti pitne vode 
je naročilo Javno podjetje Komunalno 
podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju 
upravljavec vodovodov).

Na vseh štirih vodovodih Vrhnika 
– Borovnica – Log - Dragomer, Po-
kojišče, Zaplana – spodnja in zgornja 
ter Ligojna, je vzpostavljen notranji 
nadzor na osnovah sistema HACCP. 
V notranjem nadzoru so skladnost pi-
tne vode preverjali z mikrobiološkimi 
in fizikalno-kemijskimi preskušanji 
vzorcev pitne vode. Vzorci pitne vode 
za mikrobiološka in fizikalno-kemijska 
preskušanja so odvzeli na zajetjih, pre-
črpališčih, hidrantih, vodohranih in 
hišnih vodovodnih omrežjih pri upo-
rabnikih. 

Opravljena so bila »redna« mikrobi-
ološka preskušanja vzorcev pitne vode 
(preskušani parametri: Escherichia 
coli (E. coli), koliformne bakterije in 

število kolonij pri temperaturi 22 °C ter 
pri 36 °C), »občasna« mikrobiološka 
preskušanja pitne vode (preskušani pa-
rametri: enterokoki, E. coli, koliformne 
bakterije, število kolonij pri 22 °C ter 
pri 36 °C in občasno bakterije Clostri-
dium perfringens s sporami), »redna« 
fizikalno-kemijska preskušanja pitne 
vode (preskušani parametri: barva, vi-
dne nečistoče, vonj, okus, motnost, pH, 
amonij in občasno trdota in nitrati), 
»občasna« fizikalno-kemijska presku-
šanja vzorcev pitne vode (preskušani 
parametri: barva, vonj, okus, motnost, 
pH, amonij, trdota, nitrati, osnovni 
anioni in kationi, več mikroelementov, 
več pesticidov, aromatskih ogljikovo-
dikov, lahkohlapnih halogeniranih 
ogljikovodikov tj. večina parametrov 
iz Priloge I – del B in C, Pravilnika o 
pitni vodi). Največ je bilo opravljenih 
rednih preskušanj. Laboratorijska 
preskušanja v notranjem nadzoru od-
vzetih vzorcev pitne vode je opravil la-
boratorij NLZOH, ki je akreditiran za 
delo v skladu s standardi, ki jih določa 
Pravilnik o pitni vodi. Na vseh štirih 
vodovodih so redno izvajali nadzor 
kritičnih kontrolnih točk, tj. mest, kjer 
bi lahko  nastalo onesnaženje pitne 
vode. Pri preverjanju skladnosti pitne 
vode in varnosti oskrbe s pitno vodo 
je NLZOH redno sodeloval z upra-

vljavcem vodovodov. Sodeloval je pri 
pripravi letnega načrta vzorčenja pitne 
vode za laboratorijska preskušanja in 
drugem urejanju notranjega nadzora 
za zagotavljanje varnosti oskrbe s pi-
tno vodo. NLZOH je opravljal sanitar-
no higienske preglede zajetij, črpališč, 
vodohranov in drugih vodovodnih 
objektov ter njihove ožje okolice. Ob 
tem je opravljal terenske meritve in 
odvzeme vzorcev pitne vode za labo-
ratorijska preskušanja ter organiziral 
izvedbo preskušanj. Ob pregledih so 
ugotavljali morebitna tveganja za one-
snaženje pitne vode, ki bi bila lahko 
potencialna nevarnost za zdravje ljudi. 
O ugotovljenih sanitarno-higienskih 
nepravilnostih in pomanjkljivostih pri 
pregledih je NLZOH sproti obveščal 
upravljavca vodovodov in mu predla-
gal ukrepe za njihovo odpravo. Prav 
tako je upravljavca sproti obveščal o 
rezultatih laboratorijskih preskušanj 
vzorcev pitne vode in v primeru ne-
skladnih vzorcev pitne vode skupaj z 
njim ugotavljal vzroke za neskladnost 
in predlagal potrebne ukrepe. Upra-
vljavcu je tudi predlagal sanitarno-hi-
gienske ukrepe pri izvajanju sanacij in 
drugih posegih na vodovodih, tako da 
ne bi  nastalo onesnaženje pitne vode. 
Upravljavec vodovodov je deloval v 
skladu s programom notranjega nad-

zora. Vodovodni objekti in njihova naj-
ožja okolica so bili ob pregledih čisti in 
vedno dostopni. Upravljavec je sproti 
odpravljal ugotovljene nepravilnosti in 
izvajal potrebne ukrepe za zagotavlja-
nje skladnosti pitne vode in varnosti 
oskrbe. 

Na vodovodih je bilo opravljenih več 
obnovitvenih in drugih vzdrževalnih 
del, največ na vodovodu Vrhnika – Bo-
rovnica – Log - Dragomer. Ukrepe za 
preprečevanje možnosti onesnaženja 
pitne vode oz. zagotavljanje skladnosti 
pitne vode z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi so izvajali ustrezno. 

Na vodovodih je bilo večkrat na leto 
opravljeno izpiranje posameznih od-
sekov vodovodnega omrežja. Po večjih 
posegih na vodovodih in pred vklju-
čitvijo novih cevovodov v uporabo je 
bilo izvedeno izpiranje cevovodov in 
po potrebi razkuževamje, pri čemer je 
redno sodeloval NLZOH.

V notranjem nadzoru je bilo na vseh 
štirih vodovodih opravljenih skupaj 80 
mikrobioloških preskušanj vzorcev pi-
tne vode, od tega 63 rednih in 17 obča-
snih ter 36 fizikalno-kemijskih, od tega 
29 rednih in sedem občasnih presku-
šanj. Vzorce so odvzeli na mestih upo-
rabe, pri uporabnikih. Rezultati kažejo, 
da je bilo, glede na zahteve Pravilnika 
o pitni vodi, skupaj mikrobiološko ne-

skladnih 18 vzorcev pitne vode – 14 na 
vodovodu Vrhnika – Borovnica – Log 
- Dragomer, dva na vodovodu Pokojišče 
ter dva na vodovodu Ligojna. Kontrol-
ni pregledi so pokazali, da na nobenem 
vodovodu ni  bilo resnega onesnaženja 
pitne vode, ki bi  pomenilo tveganje za 
zdravje uporabnikov. Verjetni vzrok 
za ugotovljeno mikrobiološko neskla-
dnost vzorcev pitne vode je bilo lahko 
manjše lokalno onesnaženje posame-
znih delov vodovodnega omrežja (se-
kundarna in interna oz. hišna omrežja). 
Rezultati fizikalno-kemijskih presku-
šanj vzorcev pitne vode kažejo, da so 
bili vsi vzorci skladni  glede na zahteve 
Pravilnika o pitni vodi.

Pri državnem  spremljanju je bilo 
na vodovodih Vrhnika – Borovnica 
– Log - Dragomer, Pokojišče, Zapla-
na – spodnja in zgornja – ter Ligojna 
opravljenih skupaj 48 mikrobioloških 
in fizikalno-kemijskih preskušanj 
vzorcev pitne vode. Vzorce so odvzeli 
na mestih uporabe, pri uporabnikih. 
Rezultati mikrobioloških in fizikalno-
-kemijskih preskušanj vzorcev pitne 
vode kažejo, da so bili vsi odvzeti vzor-
ci skladni z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi.

Daljše poročilo si lahko preberete na 
www.kpv.si.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2016 na javnih  sistemih za oskrbo s pitno vodo v 
upravljanju Javnega podjetja Komunalnega  podjetja Vrhnika
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKC-C, 57/12, 

57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US in 
14/15-ZUUJFO) Občina Vrhnika javno naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO 
OBRAVNAVO 

Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu

za Trgovski center Spar na Vrhniki

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Od-
loka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem lokacijskem načrtu za Trgovski 
center Spar na Vrhniki (del območja urejanja 
V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 
3C/1) bo potekala v času od 3. 5. 2017 do 
vključno 17. 5. 2017.

Prostorski akt bo v tem času na vpogled v 
prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, 
Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika, in v prostorih 
KS Vrhnika Breg,  Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo 
potekala v sredo, 10. 5. 2017 ob 17. uri v 
prostorih KS Vrhnika Breg,  Tržaška c. 11, 
1360 Vrhnika.

V času javne razgrnitve in javne obravnave 
lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in 
predloge vsi zainteresirani organi, organizacije 
in posamezniki. Pripombe in predloge je mo-
goče podati ustno ali pisno na javni obravnavi 
in na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov ali  jih posredovati na 
elektronski naslov prostor.obcina@vrhnika.si.

Številka: 3500-2/2016
Datum: 10. 4. 2017
 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona 
o javnih financah  (Ur. list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-

popr.,101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS16/17) in 35. 
člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 430/2015) 
je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 17. seji 6. 4. 

2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Obči-

ne Vrhnika za leto 2016. 

2.člen
Zaključni račun proračuna Občine Vrhni-

ka za leto 2016 sestavljata splošni in posebni 
del. V splošnem delu je podan podrobnejši 
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finanč-
nih terjatev in naložb ter računa financiranja, v 
posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Vrhnika za leto 2016. Sestavni del za-
ključnega računa je tudi načrt razvojnih pro-
gramov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah  v letu 2016 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili 
v letu 2016 realizirani v naslednjih zneskih: 

(glej preglednice)

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika 

za leto 2016 se objavi v uradnem glasilu obči-
ne Naš časopis in na spletnih straneh Občine 
Vrhnika.

Številka: 410-7/2017 (4-01)
Datum: 6. 4. 2017

 Občina Vrhnika
 Župan
 Stojan Jakin, l. r.

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 
št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 

57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11-odl. US, 87/11 40/12-ZUJF 
in 14/17-odl. US) in Pravilnika o oddajanju profitnih 
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94) 

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je stanovanje v mansardi 
poslovno-stanovanjskega objekta Cankarjev trg 
11, Vrhnika v velikosti 78,30 m2 (ID 2002-559-
8). Stanovanje obsega kuhinjo in bivalni prostor 
s površino 36,40 m2, sobo s površino 16,12 m2, 
kabinet s površino 10,19 m2, kopalnico z WC s 
površino 8,34 m2 in predsobo s površino 5,80 
m2. K stanovanju spada tudi kletni prostor s po-
vršino 1,45 m2.

Stanovanje se oddaja v najem za določen čas, 
za obdobje petih let – z možnostjo podaljšanja 
in bo oddano v najem takoj, ko bo končan  po-
stopek javnega razpisa.

Najemnina za tržno stanovanje se določi z 
najemno pogodbo in ne more biti nižja od iz-
hodiščne najemnine, ki znaša 5,00 EUR/m2 
(391,50 EUR/mesec). V najemnini niso zajeti 
obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z 
uporabo stanovanja.

2. Razpisni pogoji

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega 
stanovanja, so naslednji:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ima stalno bivališče v Občini Vrhnika,
– da je prosilec plačilno sposoben poravnati 

tržno najemnino in druge obveznosti iz najem-
nega razmerja,

– da ima prosilec in osebe, ki bodo skupaj z 
njim uporabljale stanovanje, poravnane vse ob-
veznosti do Občine Vrhnika.

Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja 
imajo najemniki občinskih neprofitnih stano-
vanj. Če je več enakovrednih ponudb, se stano-
vanje odda tistemu ponudniku, ki bo v javnem 
razpisu ponudil višjo najemnino in bo iz pre-
dloženih dokazil razvidno, da jo je sposoben 
poravnati.

3. Vsebina pisne ponudbe za dodelitev 
profitnega stanovanja

Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku in družinskih članih 
(ime, priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO,   
  davčno številko, državljanstvo, število oseb, ki 
bodo z njim prebivale),

– ponujeno višino najemnine, ki ne sme biti niž-
ja od objavljene  izhodiščne najemnine, 
– zahtevane priloge.

Vlogi za dodelitev tržnega stanovanja mora 
prosilec priložiti:

– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču in številu dru-

žinskih članov,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, če jo 
prosilec ima sklenjeno,
– dokazila o prejetih neto dohodkih in prejem-
kih prosilca in  drugih članov družine, ki bodo 
živeli s prosilcem v skupnem gospodinjstvu v 
zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa, za 
vsak mesec posebej,
– izpise bančnega računa prosilca ter  drugih 
članov gospodinjstva za zadnjih šest mesecev 
pred oddajo vloge,
– zadnjo odločbo davčnega organa o odmeri 
dohodnine za prosilca in druge člane gospo-
dinjstva.

4. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami do 31. 5. 2017. Za pravočasno 
se šteje ponudba, ki bo prispela najpozneje do 31. 
5. 2017 do 12. ure. 

Nepopolne vloge ter vloge, ki ne bodo vlože-
ne pravočasno, se ne bodo upoštevale in bodo 
vrnjene ponudniku.

Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo pri-
poročeno ali osebno v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – razpis za oddajo tržnega stano-
vanja-8« na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika. Na hrbtni strani kuverte 
je treba navesti poln naslov pošiljatelja.

Sklep o dodelitvi tržnega stanovanja sprejme 
župan Občine Vrhnika.

Ponudniki, ki bodo sodelovali na razpisu, 
bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu 
sklepa o dodelitvi profitnega stanovanja.

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

5. Informacije:

Vse informacije in pojasnila  glede oddaje 
lahko zainteresirani v času razpisa dobijo po 
telefonu št. 01/755-54-21 (Erika Červek). 

Ogled stanovanja, ki je predmet oddaje, je 
mogoč po predhodnem dogovoru z g. Andre-
jem Guzeljem na tel. št. 01/750-21-44 ali 041-
357-818.
Številka: 352-6/2017
Datum: 11. 4. 2017

:  OBČINA VRHNIKA
 Župan
 Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad., 

l.r.

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 
št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 

57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11-odl. US, 87/11 40/12-ZUJF 
in 14/17-odl. US) in Pravilnika o oddajanju profitnih 
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94) 

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je stanovanje v mansardi 
poslovno-stanovanjskega objekta Cankarjev trg 
11, Vrhnika v velikosti 67,53 m2 (ID 2002-559-
6). Stanovanje obsega kuhinjo in bivalni prostor 
s površino 37,26 m2, sobo s površino 15,37 m2, 
kopalnico z WC s površino 8,20 m2, predsobo 
s površino 5,16 m2, kletni prostor s površino 
1,54 m2.

Stanovanje se oddaja v najem za določen čas, 
za obdobje petih let – z možnostjo podaljšanja 
in bo oddano v najem takoj, ko bo končan posto-
pek javnega razpisa.

Najemnina za tržno stanovanje se določi z 
najemno pogodbo in ne more biti nižja od izho-
diščne najemnine, ki znaša 5,00 EUR/m2 (337,65 
EUR/mesec). V najemnini niso zajeti obratoval-
ni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo 
stanovanja.

2. Razpisni pogoji

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega 
stanovanja, so naslednji:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ima stalno bivališče v Občini Vrhnika,
– da je prosilec plačilno sposoben za po-

ravnavo tržne najemnine in  drugih obveznosti 
iz najemnega razmerja,

– da ima prosilec in osebe, ki bodo skupaj z 
njim uporabljale stanovanje, poravnane vse ob-
veznosti do Občine Vrhnika. 

Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja 
imajo najemniki občinskih neprofitnih stano-
vanj. Če je več enakovrednih ponudb, se stano-
vanje odda tistemu ponudniku, ki bo v javnem 
razpisu ponudil višjo najemnino in bo iz pre-
dloženih dokazil razvidno, da jo je sposoben 
poravnati.

3. Vsebina pisne ponudbe za dodelitev 
profitnega stanovanja

Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku in družinskih članih 

(ime, priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO,   
  davčno številko, državljanstvo, število oseb, 

ki bodo z njim prebivale),
– ponujeno višino najemnine, ki ne sme biti 

nižja od objavljene  izhodiščne najemnine, 
– zahtevane priloge.

Vlogi za dodelitev tržnega stanovanja mora 
prosilec priložiti:

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

družinskih članov,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, če 

jo ima prosilec sklenjeno,
– dokazila o prejetih neto dohodkih in 

prejemkih prosilca in  drugih članov družine, 
ki bodo živeli s prosilcem v skupnem gospo-
dinjstvu v zadnjih šestih mesecih pred objavo 
razpisa, za vsak mesec posebej,

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

– zadnjo odločba davčnega organa o odmeri 
dohodnine za prosilca ter druge člane gospo-
dinjstva.

4. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami do 31. 5. 2017. Za pravočasno 
se šteje ponudba, ki bo prispela najpozneje do 31. 
5. 2017 do 12. ure. 

Nepopolne vloge ter vloge, ki ne bodo vlože-
ne pravočasno, se ne bodo upoštevale in bodo 
vrnjene ponudniku.

Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo pri-
poročeno ali osebno v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – razpis za oddajo tržnega stano-
vanja-6« na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika. Na hrbtni strani kuverte 
je treba navesti polni naslov pošiljatelja.

Sklep o dodelitvi tržnega stanovanja sprejme 
župan Občine Vrhnika.

Ponudniki, ki bodo sodelovali na razpisu, 
bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu 
sklepa o dodelitvi profitnega stanovanja.

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

5. Informacije:

Vse informacije in pojasnila  glede oddaje 
lahko zainteresirani v času razpisa dobijo po 
telefonu št. 01/755-54-21 (Erika Červek). 

Ogled stanovanja, ki je predmet oddaje, je 
mogoč po predhodnem dogovoru z g. Andre-
jem Guzeljem na tel. št. 01/750-21-44 ali 041-
357-818.

Številka: 352-5/2017
Datum: 11. 4. 2017
  OBČINA VRHNIKA
 Župan
 Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad., 

l.r.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUD-

PP-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 MESTNEGA JEDRA 
VRHNIKE (DEL HRIB – GRADIŠČE)

1. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNE-
GA PROSTORSKEGA NAČRTA

Z občinskim podrobnim prostorskim načr-
tom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) se načrtuje 
prenovo mestnega jedra, in sicer prenovo objek-
tov in zunanjih ureditev. Sestavni del OPPN je 
konservatorski načrt za prenovo. 

2. JAVNA RAZGRNITEV

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
OPPN bo od 3. 5. do vključno 2. 6. 2017. 

Dopolnjen osnutek OPPN bo v tem času na 
vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka 
za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika, in v pro-
storih KS Vrhnika – Center, Vas, Tržaška cesta 
11, Vrhnika.

3. JAVNA OBRAVNAVA

Javna obravnava dopolnjenega osnutka 
OPPN bo v sredo, 10. 5. 2017, ob 17. uri v pro-
storih KS Vrhnika – Center, Vas.

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 pri-
pomb in predlogov ali  jih posredovati po pošti 
na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, ali na elektronski naslov: prostor.obci-
na@vrhnika.si.

Številka: 3505-14/2015 (5-08)
Datum:   5. 4. 2017

ŽUPAN
Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l. r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                             v EUR

Skupina/Podskupina kontov                                                         Zaključni račun 2016

I SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 78) 13.889.650,41
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 12.680.306,20

70 DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706) 10.306.937,57
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.302.050,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE704 1.740.080,22
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 224.025,24
706 DRUGI DAVKI 40.782,11
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713 + 714) 2.373.368,63

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA 1.535.440,46

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 14.782,05
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 265.289,72
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 6.290,71
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 551.565,69
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 722) 55.159,89
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 690,84

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 54.469,05

73 PREJETE DONACIJE (730 + 731) 4.693,55
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 4.693,55
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) 1.149.490,77

740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 772.645,18

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 376.845,59

II SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43 + 45) 13.778.757,56
40 TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 + 409) 3.648.722,02
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 921.792,38
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 134.905,11
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.537.108,44
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 24.626,40
409   REZERVE 30.289,69
41 TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413) 5.396.306,83
410   SUBVENCIJE 67.103,40
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.039.729,96

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 583.779,71

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.705.693,76
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.630.728,71
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.630.728,71
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) 103.000,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 20.000,00

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 83.000,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I–II) 110.892,85

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov                                                     Zaključni račun 2016

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440 + 441 + 442) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0,00

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV–V) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov                                                                                      Zaključni račun 2016

VII ZADOLŽEVANJE (50) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 399.999,96
55 ODPLAČILA DOLGA 399.999,96
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 399.999,96

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I + IV + 
VII – II – V - VIII) –289.107,11

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –399.999,96
XI NETO FINANCIRANJE (VI + X - IX) –110.892,85

XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PREJŠNJEGA LETA 2.022.820,28
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elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Na podlagi 61. 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) 

in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 17. redni 

seji 6. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za prenovo mestnega jedra 
Vrhnike

(del Stara cesta - Vas)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhni-
ka (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 - teh. popr., 71/14 
- teh. popr., 92/14 - teh. popr., 53/15, 75/15 - teh. 
popr.) sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike 
(del Stara cesta - Vas) (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN), ki ga je izdelal URBI d.o.o., Ljubljana, št. 
proj. 1502.
(2) Z OPPN se podrobneje načrtuje prostorske 
ureditve in določa pogoje za graditev in posega-
nje v prostor v območju varovane naselbinske 
dediščine mestnega jedra Vrhnike (del Stara 
cesta – Vas). 
(3) OPPN je izdelan na podlagi Konservatorske-
ga načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike 
- analitični del, ki sta ga izdelala Inštitut Villa 
Sancti, junij 2010 in LUZ d.d., Ljubljana, septem-
ber 2016 in Konservatorskega načrta za prenovo 
mestnega jedra Vrhnike (del Stara cesta - Vas) 
- načrtovalski del, ki ga je izdelal Miran Krivec 
s.p., št. proj. KNP 01/2015. Konservatorski načrt 
za prenovo je obvezni sestavni del OPPN.

2. člen
(vsebina odloka)

1. SPLOŠNE DOLOČBE
2.  OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3.  UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE 
V PROSTOR
3.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s 
sosednjimi območji
3.2  Rešitve načrtovanih objektov in površin
3.3  Pogoji in usmeritve za projektiranje in gra-
dnjo
3.3.1  Skupni pogoji za urbanistično oblikovanje 
3.3.2  Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje 
objektov
3.3.3  Posebni pogoji za oblikovanje objektov 
3.3.4  Pogoji za pomožne objekte in vzdrževanje 
objektov
3.3.5  Pogoji za urejanje zelenih površin
4.  NAČRT PARCELACIJE
5.  ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN PO-
GOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEK-
TOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRA-
STRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
6. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
7. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE 
OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRA-
NJANJE NARAVE
8. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VAR-
STVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NE-
SREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED 
POŽAROM
9. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH 
UREDITEV
10.  KONČNE DOLOČBE

3. člen
(sestavni deli OPPN)

OPPN Stara cesta - Vas vsebuje:
1. Besedilni del: odlok o OPPN
2. Grafični del:
Karta 01 Izsek iz kartografskega dela OPN s pri-
kazom lege OPPN
Karta 02 Območje OPPN z obstoječim parcel-
nim stanjem
Karta 03 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji
Karta 04 Ureditvene enote
Karta 05.1 Ureditvena situacija - odsek 1
Karta 05.2 Ureditvena situacija - odsek 2
Karta 06.1 Načrt prometne ureditve - odsek 1
Karta 06.2 Načrt prometne ureditve - odsek 
2 
Karta 06.3 Načrt prometne ureditve - ulični 
profili 
Karta 07 Načrt komunalne, energetske in tele-
komunikacijske ureditve
Karta 08 Načrt parcelacije
Karta 09 Ureditve za obrambo, varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom
Karta 10 Katalog barvnih tonov za fasade
3. Priloge:
- izvleček iz OPN Občine Vrhnika,
- prikaz stanja prostora, 
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev, 
- povzetek za javnost,
- Katalog urbane opreme (del Staro mestno je-
dro »Stara cesta – Vas«).

4. člen
(pomen izrazov)

(1) V odloku so uporabljeni izrazi, ki imajo enak 
pomen kot izrazi v OPN Občine Vrhnika in še 
dodatni.
(2) Osnovni (glavni) objekt je objekt, ki je po 
značaju in dejavnosti osnoven, glaven, prevla-
dujoč. Lahko je stanovanjski ali gospodarski.
(3) Pomožni objekti so: objekti za lastne potre-
be, začasni objekti, objekti za spremljanje stanja 

okolja, ograje, podporni zidovi, urbana oprema, 
objekti za oglaševanje in spominska obeležja. 
Po načinu dovoljevanja so lahko enostavni ali 
nezahtevni.
(4) Novogradnja kot nadomestitev objekta je 
odstranitev objekta in novogradnja objekta na 
isti lokaciji, z enakimi ali drugačnimi gabariti, 
odmiki in/ali namembnostjo.
(5) Zemljišče namenjeno gradnji je zemljišče, ki 
je sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali 
njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem 
je predviden objekt in na katerem so urejene 
površine, ki služijo obstoječemu objektu, ali je 
predvidena ureditev površin, ki bodo služile 
predvidenemu objektu.
(6) Vodnogospodarske ureditve so gradnja 
gradbeno-inženirskih objektov za urejanje voda.
(7) Izraz »vidno neizpostavljeno« pomeni v tem 
odloku fasado ali strešino, ki:
- ni orientirana na Staro cesto ali drugo javno 
površino, 
- ni vidna iz Stare ceste,
- ni v smeri pogleda iz druge ulice.
Za vizualno neizpostavljeno se šteje tudi fasada 
ali strešina objekta, ki je odmaknjena od Stare 
ceste najmanj 12 m.

5. člen
(skupni in posebni pogoji)

(1) Odlok vsebuje skupne in posebne prostorske 
izvedbene pogoje.
(2) Skupni prostorski izvedbeni pogoji veljajo za 
posamezna področja urejanja prostora (urbani-
stično in arhitekturno oblikovanje, infrastruk-
turno urejanje ipd.) in ureditvene enote, razen, 
če je s posebnimi pogoji za posamične lokacije 
ali za posamezne objekte določeno drugače.
(3) Posebni prostorski izvedbeni pogoji so dolo-
čeni za posamične lokacije ali objekte. 

2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

6. člen
(območje urejanja)

(1) Območje OPPN obsega center Vrhnike in 
sicer: območje ob Robovi cesti (del), Stari cesti, 
ulici na Klancu (del), ulici Čuža (del), Krpanovi 
ulici (del), Poštni ulici (del), Pot k Trojici (del), 
Petkovškovi ulici (del), Cesti gradenj (del), ulici 
Vas in Pri lipi.
(2 Z OPPN Stara cesta - Vas se urejajo enote 
urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) VR_474 
CU, VR_1846 SSea, VR_1390 ZP, VR_1391 VC, 
VR_1767 VC in VR_2104 VC, ki jih določa OPN. 
(3) OPPN Stara cesta - Vas obsega naslednje 
parcele ali dele parcel: *11, *14, *16, *19, *20, 
*24/2, *24/3, *24/4, *26, *27/1, *27/2, *28, *31, *32, 
*33, *34, *36/1, *36/2, *63, *64, *65, *68, *69. *72/1, 
*72/2, *73, *86, *87, *88, *89, *91/1, *91/2, *92, *95, 
*96/1, *99, *100, *101, *102, *103, *104, *105, *108/1, 
*108/2, *109, *110, *111, *112, *113, *114, *115, *116, 
*117, *122, *124, *125, *126/1, *127, *128, *129/1, 
*129/2, *131, *132, *151, *152/1, *152/2, *160, *203, 
*209/1, *209/2, *210, *344, *427, *479, *480, *531, 
*663, *781, *813, *814/1, *830 ,*832, 2063, 2065/1, 
2065/3, 2065/5, 2066, 2067/4, 2067/5, 2068, 
2071/1, 2071/4, 2071/6, 2071/7, 2071/8, 2073/1, 
2073/3, 2073/4, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2074/4, 
2074/5, 2078, 2089/2, 2089/8, 2089/9, 2094/17, 
2094/35, 2094/36, 2094/37, 2094/38, 2098/1, 
2098/3, 2098/12, 2098/32, 2117/5, 2120, 2156/1, 
2156/3, 2161/4, 2161/5, 2161/6, 2162, 2164, 2167, 
2168, 2169, 2173, 2175/3, 2202/2, 2202/4, 2202/8, 
2205, 2206, 2208, 2212/1, 2212/2, 2212/3, 
2214/10, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2217, 
2218, 2219, 2225, 2229/2, 2229/3, 2230, 2231, 
2232, 2233, 2237/1, 2237/2, 2240/1, 2246/17, 
2246/18, 2247/1, 2247/2, 2247/3, 2247/5, 2247/6, 
2247/7, 2249/15, 2249/16, 2249/17, 2251, 2252, 
2253/1, 2253/7, 2253/8, 2253/9, 2253/10, 2253/11, 
2855/15, 2855/18, 2855/19, 2855/20, 2855/21, 
2862/3, 2863/2, 2863/3, 2863/12, 2890/1, 2907/1, 
2908, 2920, 2924, 2952/1, 2952/2, 2955 (vse k.o. 
2002 Vrhnika).
(4) Meja območja urejanja z OPPN je določena 
in prikazana na karti 02 Območje OPPN z ob-
stoječim parcelnim stanjem.

7. člen
(način, vrsta in namen prenove)

(1) Za mestno jedro Vrhnike (del Stara cesta - 
Vas) je z OPPN prostorsko načrtovana prenova 
območja in sicer: 
- prenova javnih površin,
- prenova trga Pri lipi,
- oblikovanje struge vodotoka Bela (mostovi, do-
stopi do vode, ograje),
- prenova prehodov do Tržaške ceste (prehod 
med objektoma Stara cesta 4A in 6, prehod 
Mlečna)
- prenova pešpoti do Sv. Trojice (med objektoma 
Stara cesta 7 in 11, med objektoma Stara cesta 
24 in 27, med objektoma Stara cesta 28 in 30, 
med objektoma Stara cesta 41 in 42),
- oblikovanje zelenih površin (prehod med 
objektoma Stara cesta 4A in 6, prehod Mlečna, 
zemljišče s parc. št. 2094/17),
- prenove objektov (rekonstrukcije, nadomestne 
gradnje).
(2) Z OPPN se v okviru prenove določa tudi:
- možnosti nadzidave, dozidave obstoječih 
objektov, 
- postavitve in vrste pomožnih objektov in obli-
kovanje le-teh,
- oblikovanje ograj,
- ureditev parkirnih mest,
- oblikovanje in opremljanje javnih površin z 
urbano opremo, 
- lokacije in oblikovanje objektov za oglaševanje, 
- lokacije in oblikovanje ekoloških otokov,
- lokacije letnih vrtov na javnih površinah, 
- oblikovanje senčil, senčnic, nadstrešnic, podov, 
ograj ipd.
(3) Namen prostorske prenove je dolgoročno 
in trajnostno ohranjanje naselbinske in stavb-
ne kulturne dediščine in sočasno omogočanje 
vzdržnega razvoja, predvsem pa:
- ohranjanje »genius loci« in morfološke struk-
ture starega jedra Vrhnike,

- ohranjanje arhitekture stavb, gabaritov in de-
tajlov z revitalizacijo,
- ohranjanje prostorov in povezav med objekti,
- ohranjanje in razvoj dejavnosti ob Stari cesti,
- umirjanje prometa na Stari cesti, 
- povezovanje območja z drugimi predeli Vrh-
nike,
- ureditev in opremljanje javnih površin,
- urejanje in dopolnjevanje gospodarske javne 
infrastrukture.

3. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE 
V PROSTOR

3.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s 
sosednjimi območji

8. člen
(povezave)

(1) Območje OPPN se povezuje s sosednjimi ob-
močji po obstoječih prometnicah iz Stare ceste:
- na severu na Robovo cesto, ulico Na klancu in 
Pot k Trojici,
- na severozahodu na Petkovškovo ulico,
- na Tržaško cesto na SV preko Cankarjevega 
trga, povezave mimo Mlečne, na J preko Krpa-
nove, Poštne ulice, Ceste gradenj,
- na zahod v Vas in Pri lipi.
(2) Ohranjajo in prenavljajo se peš povezave v 
sosednja območja: 
- na SZ Pot k Trojici in pešpot mimo Mediča,
-  proti Tržaški cesti: pešpot med objekti Stara c. 
4 in 6, pešpot mimo Mlečne.
(3) Povezave so prikazane na karti 03 Prikaz 
vplivov in povezav s sosednjimi območji.

3.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

9. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Območje OPPN je po OPN namenjeno cen-
tralnim dejavnostim in bivanju (CU, SSea).
(2) V območju OPPN so, če ta odlok za posame-
zne obstoječe objekte ne določa drugače, dopu-
stne dejavnosti:
- bivanje,
- trgovske in storitvene dejavnosti,
- gostinstvo in turizem,
- poslovne dejavnosti,
- družbene dejavnosti, zdravstvo, socialno in 
otroško varstvo, izobraževanje, šport in rekre-
acija, kultura, javna uprava, društva, cerkev in 
svobodni poklici,
- proizvodne dejavnosti brez prekomernih vpli-
vov na okolje in brez zunanjih deponij (npr. za-
ložništvo, knjigoveštvo in sorodne dejavnosti ...).
(3) Število stanovanjskih enot: dopustna je ena 
stanovanjska enota v objektu, povečevanje šte-
vila stanovanjskih enot ni dopustno, dopustno 
je zmanjševanje števila stanovanjskih enot.
(4) Sprememba namembnosti poslovnih in go-
spodarskih objektov v stanovanjske ni dopustna.
(5) Za obstoječe stanovanjske objekte z dejav-
nostmi v pritličju, ki so določeni na kartah 5.1 in 
5.2 Ureditvena situacija, sprememba namemb-
nosti pritličja v stanovanjsko namembnost ni 
dopustna. Dopustna pa je uporaba pritličij za 
bivalne prostore, pri tem ni dopustno povečanje 
števila stanovanjskih enot v objektu.

10. člen
(vrste gradenj)

(1) V območju OPPN so, če ta odlok ne določa 
drugače, dopustne naslednje vrste gradenj: 
- za obstoječe objekte so dopustna vzdrževal-
na dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, razen objektov stavbne 
kulturne dediščine, katerih odstranitev je do-
pustna le s kulturnovarstvenim soglasjem za 
odstranitev (31. člen ZVKD-1),
- novogradnje objektov,
- novogradnje kot nadomestitve obstoječih 
objektov,
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela 
prometne, energetske, komunalne in telekomu-
nikacijske infrastrukture, 
- vodnogospodarske ureditve,
- ureditev zelenih površin.
(2) Dopustni so pomožni objekti, ki so določeni 
v tem odloku.
(3) Vzdrževalna dela so dopustna v skladu s po-
goji tega odloka.

3.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gra-
dnjo

3.3.1 Skupni pogoji za urbanistično oblikovanje

11. člen
(ureditvene enote)

OPPN določa ureditvene enote s pogoji za urba-
nistično oblikovanje objektov, ki so razvidne iz 
karte 04 Ureditvene enote in so:
- A01 strnjena zazidava ob ulici na ravnem te-
renu,
- A02 strnjena zazidava na nagnjenem terenu,
- A03 zazidava posamičnih objektov na ravnem 
terenu,
- C svojstveni objekti,
- BPo visoki podolgovati objekti.

12. člen
(ureditvena enota A01)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično 
oblikovanje za osnovne objekte so:
- orientacija: dopustna je pravokotna ali vzdol-
žna orientacija objektov na osnovno ulico;
- indeks zazidanosti: največ 60 %;
- odmiki:
• objekti so lahko postavljeni 0 - 1 m od parcel-
ne meje Stare ceste. Večji odmik je dopusten za 
potrebe gospodarske javne infrastrukture; večji 
odmik določi občinski organ, pristojen za ceste 
in presodi pristojni organ za varstvo kulturne 
dediščine;

• odmik od ostalih javnih cest in poti določi ob-
činski organ, pristojen za ceste;
• odmik od sosednjih parcelnih mej: enak ali 
večji od obstoječega; za novogradnjo kot nado-
mestitev objekta soglasje soseda ni potrebno 
predložiti;
• preseganje parcelne meje javne površine je 
dopustno, če ne sega v svetli profil za vozila na 
javni površini, za: 
o obstoječe balkone, ganke, napušče, arhitek-
turne elemente,
o obstoječe in nove izveske.
(2) V ureditveni enoti A01 so dopustni pomožni 
objekti za lastne potrebe: nadstrešek nad vho-
dom, nadstrešnica, vrtna lopa. Pomožni objekti 
za lastne potrebe morajo biti odmaknjeni od 
sosednjih parcelnih mej najmanj 1,0 m; manj-
ši odmik ali postavitev do meje je možna le ob 
soglasju soseda.

13. člen
(ureditvena enota A02)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično 
oblikovanje za osnovne objekte so:
- orientacija: dopustne so vse orientacije objekta;
- indeks zazidanosti: največ 60 %;
- odmiki:
• objekti so lahko postavljeni 0 - 1 m od parcelne 
meje osnovne ulice. Večji odmik je dopusten za 
potrebe gospodarske javne infrastrukture; večji 
odmik določi občinski organ, pristojen za ceste,
• odmik od sosednjih parcelnih mej: enak ali 
večji od obstoječega; za novogradnjo kot nado-
mestitev objekta soglasje soseda ni potrebno 
predložiti; 
• preseganje parcelne meje javne površine je 
dopustno, če ne sega v svetli profil za vozila na 
javni površini, za: 
o obstoječe balkone, ganke, napušče, arhitek-
turne elemente, 
o obstoječe in nove izveske.
(2) V ureditveni enoti A02 so dopustni pomožni 
objekti za lastne potrebe: nadstrešek nad vho-
dom, nadstrešnica, vrtna lopa. Pomožni objekti 
za lastne potrebe morajo biti odmaknjeni od 
sosednjih parcelnih mej najmanj 1,0 m; manj-
ši odmik ali postavitev do meje je možna le ob 
soglasju soseda.

14. člen
(ureditvena enota A03)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično 
oblikovanje za osnovne objekte so:
- orientacija: dopustna je pravokotna ali vzdol-
žna orientacija objektov na osnovno ulico, do-
pustne so tudi druge orientacije objekta;
- indeks zazidanosti: največ 60 %;
- odmiki:
• objekti so lahko postavljeni 0 - 1 m od parcelne 
meje osnovne ulice, večji odmik je dopusten za 
potrebe gospodarske javne infrastrukture; večji 
odmik določi občinski organ, pristojen za ceste;
• odmik od sosednjih parcelnih mej: enak ali 
večji od obstoječega; za novogradnjo kot nado-
mestitev objekta soglasje soseda ni potrebno 
predložiti;
• za novogradnje na nezazidanih parcelah mora 
biti odmik od sosednje parcelne meje min. 2,5 
m oz. v skladu z gradbeno mejo (GM); manjši 
odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda;
• vkopana klet je lahko večja od zazidane povr-
šine pritlične etaže objekta; odmik kleti od par-
celne meje mora biti najmanj 2,5 m;
• preseganje parcelne meje javne površine je 
dopustno, če ne sega v svetli profil za vozila na 
javni površini, za: 
o obstoječe balkone, ganke, napušče, arhitek-
turne elemente, 
o obstoječe in nove izveske.
(2) V ureditveni enoti A03 so dopustni pomožni 
objekti za lastne potrebe: nadstrešek, drvarnica, 
lopa, uta, bazen, zbiralnik za kapnico. Pomožni 
objekti za lastne potrebe morajo biti odmaknje-
ni od sosednjih parcelnih mej najmanj 1,0 m; 
manjši odmik ali postavitev do meje je možna 
le ob soglasju soseda.

15. člen
(ureditvena enota C)

Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično 
oblikovanje osnovnih objektov so:
- ohranijo se obstoječi horizontalni in vertikalni 
gabariti; 
- dozidave in nadzidave niso dopustne.

16. člen
(ureditvena enota BPo)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično 
oblikovanje osnovnih objektov so:
- ohranijo se obstoječi horizontalni in vertikalni 
gabariti;
- dozidave in nadzidave niso dopustne;
- število stanovanjskih enot v objektu je največ 
40.
(2) V ureditveni enoti BPo so dopustni pomožni 
objekti za lastne potrebe: nadstrešek za kolesa, 
nadstrešek za zbirno mesto komunalnih odpad-
kov. Postavitev pomožnih objektov je dopustna 
samo na dvoriščni strani objekta. Pomožni 
objekti za lastne potrebe morajo biti odmaknje-
ni od sosednjih parcelnih mej najmanj 1,0 m; 
manjši odmik ali postavitev do meje je možna 
le ob soglasju soseda.
(3) Dopustno je postaviti tudi nadstrešnici za 
avtomobile na parkirišču v skladu s kartama 5.1 
in 5.2 Ureditvena situacija. Nadstrešnici morata 
biti enotno oblikovani in izvedeni v celotnem 
obsegu. Pogoji za oblikovanje so: skeletna kovin-
ska konstrukcija z višino največ 3,5 m, streha: 
enokapnica z ravno streho do naklona do 10°, 
strešna ploskev oz. kritina: prozorna (kaljeno, 
armirano steklo ali lexan) ali kovinska (temnor-
jave ali rdeče barve), sten ni dopustno zapirati. 
Postavitev nadstrešnic do sosednjih parcelnih 
mej je možna le ob soglasju sosedov.

17. člen
(novogradnje objektov)

Novogradnje objektov so grafično prikazane v 
kartah 5.1 in 5.2 Ureditvena situacija in v kar-
tah 6.1 in 6.2 Načrt prometne ureditve. Grafič-
no prikazana velikost načrtovanih objektov je 
informativna, merodajna je gradbena meja in 
drugi pogoji iz odloka.

18. člen
(odmiki objektov)

Odmik objektov se meri horizontalno od rav-
nine najbolj izpostavljenega dela fasade objekta 
(za izpostavljeni del fasade se ne štejejo venci, 
obrobe, balkoni, napušči in drugi elementi fa-
sade) do meje javne površine ali meje sosednje 
lastniške parcele.

3.3.2 Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje 
objektov

19. člen
(tloris in višinski gabarit)

Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno 
oblikovanje tlorisa in višinskega gabarita:
- tloris: podolgovat z razmerjem stranic najmanj 
2 : 3;
- višina:
• do (K+)P+1N+M, višina kolenčnega zidu do 80 
cm, ali do (K+)P+M, višina kolenčnega zidu do 
140 cm;
• pri objektih na nagnjenem terenu sta dopustni 
do dve vidni polni etaži nad terenom; 
• v mansardi je dopustnih več etaž, če to omo-
goča višina podstrehe;
• pritličje pri vhodu do +18 cm nad urejeno javno 
površino, v drugih primerih pa do +35 cm nad 
urejenim terenom. Pri objektih na nagnjenem 
terenu kota pritličja ni predpisana.

20. člen
(klet)

Osnovni objekti so lahko podkleteni. Kletnih 
etaž je lahko več.

21. člen
(dozidave in nadzidave)

(1) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba 
oblikovno povezati v enotno in skladno obliko-
vano stavbno maso, nakloni strešin in kritina 
pa morajo biti enaki. Dozidave so dopustne v 
vzdolžni smeri objekta.
(2) Dozidave vetrolovov in sorodnih manjših 
volumnov na ulični strani objektov in na vidno 
izpostavljenih delih fasad niso dopustne.

22. člen
(odstranitev dela objekta)

V primeru, da se ob gradnji novega objekta del 
obstoječega objekta ohrani, del pa odstrani, je 
treba ohranjeni del obstoječega in nov objekt 
povezati v enotno in skladno oblikovano stavb-
no maso, nakloni strešin in kritina pa morajo 
biti enaki.

23. člen
(pritličja z dejavnostmi)

(1) V objektih, ki niso stavbna kulturna dedišči-
na, so za potrebe dejavnosti dopustne spremem-
be odprtin za izložbe in vhode v skladu s tradi-
cionalnimi kakovostnimi primeri. Spremembe 
odprtin so dopustne le v pritlični etaži do višine 
venca nad pritličjem. 
(2) Steklene površine oken in vrat ne smejo biti 
polepljene z reklamnimi sporočili ali drugimi 
elementi na način, da bi zapirale pogled v lokal, 
ne glede na njegovo vsebino. Za zastiranje po-
gleda v lokal je dopustno uporabiti notranja sen-
čila, peskana stekla ali motno folijo brez tiska. 

24. člen
(fasade)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno 
oblikovanje fasad objektov so:
- fasade morajo biti vertikalne, nagnjene fasade 
in previsi niso dopustni, 
- dopustna je uporaba do treh različnih barv na 
fasadi (fasada, okviri odprtin in obrobe, pod-
stavek). Za fasade so dopustni umirjeni toni 
zemeljskih barv v skladu z barvno lestvico (glej 
Karta 10 Katalog barvnih tonov za fasade).
(2) Na fasadah je treba ohranjati tradicionalno 
razporeditev odprtin (osi), velikost in razmerja 
odprtin.

25. člen
(streha)

Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno 
oblikovanje streh objektov so:
- dopustna je dvokapnica s simetričnim naklo-
nom od 35 do 45°;
- širina napušča mora biti najmanj 60 cm. Manj-
ša širina napušča je dopustna na čelnih fasadah 
v primeru tradicionalnega oblikovanja napušča 
z zaokroženim ometom ali do širine najmanj 20 
cm v primeru celovitega sodobnega oblikovanja 
novogradnje;
- sleme mora biti v smeri daljše stranice objekta;
- dopustni so čopi;
- dopustna je opečna kritina v obliki zareznika 
ali bobrovca v odtenkih opečno rdeče barve.

26. člen
(frčade in strešna okna)

(1) Odpiranje strešin je dopustno s klasičnimi 
frčadami (z dvokapno streho in vertikalnimi 
stenami). Na vidno neizpostavljenih strešinah 
so dopustne tudi druge oblike frčad, kot so: tra-
pezne frčade, frčade pravokotne oblike, strešna 
okna, odpiranje strešin v dveh horizontalnih 
vrstah, strešne terase;
(2) Na strešini morajo biti frčade enakih oblik 
in dimenzije. Kombinacija različnih vrst frčad 
(npr. klasična, trapezna ipd.) na eni strešini ni 
dopustna.
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(3) Sleme frčad ne sme segati do ali nad sleme 
osnovne strehe. 
(4) Pogoji za oblikovanje klasičnih frčad (z dvo-
kapno streho in vertikalnimi stenami) so:
- frčade ne smejo biti širše od enega razstoja 
špirovcev,
- strešine frčad morajo biti oblikovane v naklonu 
35 do 45°, 
- sleme frčad ne sme segati nad sleme osnovne 
strehe, 
- razporeditev frčad mora biti skladna z razpore-
ditvijo odprtin na fasadi objekta, 
- čopi na frčadah niso dopustni.
(5) Pogoji za oblikovanje trapezne in pravokotne 
frčade:
- frčada je lahko dolga največ tri razstoje špirov-
cev. 
(6) Odpiranje strešin s strešnimi okni je dopu-
stno na vidno neizpostavljenih strešinah in pod 
naslednjimi pogoji:
- strešna okna morajo biti v rastru oken in vrat 
objekta, 
- strešna okna morajo biti vgrajena med špirovce 
in ne smejo biti širša od enega razstoja.
(7) Pri visokih mansardnih prostorih je na vidno 
neizpostavljenih strešinah dopustno odpiranje 
strešin v dveh višinah, spodnja vrsta s frčadami, 
zgornja vrsta s strešnimi okni.

27. člen
(arhitekturni elementi, stavbno pohištvo)

(1) Ganki so dopustni na stranskih in zadnjih 
fasadah.
(2) Vrata v objekte morajo biti vizualno obliko-
vana iz dveh ali več delov, dopustna je nadsve-
tloba (v primeru več delov) ali zasteklitev zgor-
njega dela vratnic (v primeru vrat v dveh delih). 
Dopustne so interpretacije tradicionalnih oblik 
v enakih materialih in barvah.
(3) Za barve stavbnega pohištva (okenske okvir-
je, vrata) se uporabi rjave odtenke (različne bar-
ve lesa), zeleno ali belo barvo.
(4) Na oknih niso dopustne zunanje rolete ali 
žaluzije.
(5) Na odprtine v pritličju je dopustno name-
ščati kovinske rešetke za zaščito pred vandali v 
grafitno črni, mat črni ali beli barvi.

28. člen
(objekti stavbne kulturne dediščine)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno 
oblikovanje objektov stavbne kulturne dedišči-
ne določajo:
- ohranitev tlorisnih in višinskih gabaritov 
objektov; dozidave in nadzidave niso dopustne, 
- ohranitev gabaritov in oblike strehe, ohranitev 
naklona strešin,
- ohranitev razporeditve in velikosti oken in 
vrat; za potrebe dejavnosti v pritličju objekta so 
dopustne spremembe velikosti odprtin in njih 
razporeditev; obstoječe zazidane odprtine je 
treba prezentirati na fasadi kot slepa okna ali 
vrata; nova zapiranja odprtin niso dopustna,
- ohranitev portalov,
- ohranitev členitve fasad in fasadnih elementov 
(venci, rustika ipd.),
- ohranitev stavbnega pohištva oz. zamenjava 
s primernim stavbnim pohištvom v materialu, 
obliki in barvi, v skladu s kulturnovarstvenimi 
pogoji ZVKDS;
- dopustna je sprememba razporeditve prosto-
rov vendar brez spremembe zunanjosti, razen 
za primer dejavnosti v pritličju,
- ohranitev originalne kritine (rdeč opečni zare-
znik ali bobrovec),
- toplotna izolacija stavb je dopustna na zunanji 
strani fasad, ki niso vidno izpostavljene, 
- za oblikovanje frčad in strešnih oken veljajo 
skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje,
- za oblikovanje stavbnega pohištva veljajo sku-
pni pogoji za arhitekturno oblikovanje.
(2) Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno 
oblikovanje obstoječih objektov, določeni v tem 
členu, veljajo tudi za novogradnje kot nadome-
stitve obstoječih objektov stavbne dediščine.

3.3.3 Posebni pogoji za arhitekturno oblikova-
nje in vzdrževanje objektov

29. člen
(Cankarjev trg 10)

Za objekt Cankarjev trg 10 (EŠD 17953) velja:
- fasado in streho je treba obnoviti v skladu s sku-
pnimi pogoji za arhitekturno oblikovanje. Bar-
vo fasade določi ZVKDS na osnovi sondiranj;
- dopustna je izraba mansarde v obstoječih ga-
baritih; dopustne so frčade v skladu s splošnimi 
pogoji za arhitekturno oblikovanje. Na strešini 
nad Cankarjevim trgom in nad Staro cesto so 
dopustne frčade v eni horizontalni vrsti. Na 
zaledni strani objekta je dopustno odpiranje 
strešin na način, da je osvetlitev zadostna oz. v 
skladu s splošnimi pogoji za arhitekturno obli-
kovanje.

30. člen
(Stara cesta 2)

Za objekt Stara cesta 2 (EŠD 12434) velja:
- ohraniti je treba ulično fasado z obstoječimi 
odprtinami, spremembe odprtin za potrebe 
dejavnosti v pritličju niso dopustne;
- fasado je treba obnoviti v skladu s skupnimi po-
goji za arhitekturno oblikovanje. Barvo fasade 
določi ZVKDS na osnovi sondiranj.

31. člen
(Stara cesta 2a)

Za objekt Stara cesta 2a (EŠD 12437) velja:
- pri menjavi oken v prvem nadstropju je treba 
zamenjati okna v lesena in dvokrilna;
- pri obnovi strehe je treba obstoječo kritino s 
korci na severni strani zamenjati z opečnim bo-
brovcem ali zareznikom;
- sanirati je treba odprtine v pritličju po navo-
dilih ZVKDS;
- dvoriščna ograja se ohranja v prvotni obliki.

32. člen
(Stara cesta 3)

Za objekt Stara cesta 3 (EŠD 12438) velja:
- obstoječe stavbno pohištvo (okna) je treba za-
menjati iz enojnih v dvokrilna brez žaluzij. Sen-
čenje se izvede na notranji strani oken;
- obnoviti je treba vhodni portal z originalnimi 
vrati;
- pri obnovi strehe je treba kritino zamenjati z 
opečnim bobrovcem ali zareznikom;
- rekonstruirati je treba podstrešni venec na 
stranski fasadi;
- vhod v gostišče naj se preoblikuje kot sodobno 
oblikovan element z ravno enokapno streho.

33. člen
(Stara cesta 5)

Za objekt Stara cesta 5 (EŠD 12415) velja:
- klimatske naprave je treba umakniti iz vidno 
izpostavljenih fasad;
- fasado je treba obnoviti na podlagi sondiranj in 
navodil ZVKDS;
- preurediti je treba izložbo z vhodom v lokal v 
linijo fasade in jo oblikovati v sozvočju z obsto-
ječim stavbnim pohištvom objekta (po zgledu 
izložbe na objektu Stara cesta 7);
- obstoječe gospodarske objekte je treba obnoviti 
v obstoječih gabaritih. Spremembe na fasadah 
gospodarskih objektov so lahko minimalne, 
upoštevajoč zahteve novih dejavnosti.

34. člen
(Stara cesta 6)

Za objekt Stara cesta 6 (EŠD 12440) velja:
- pri obnovi strehe je treba kritino zamenjati z 
opečnim bobrovcem ali zareznikom;
- preoblikovati je obstoječe strešno okno s frča-
do v primernejšo obliko po navodilih ZVKDS;
- fasado je treba obnoviti na podlagi sondiranj in 
navodil ZVKDS;
- na pomožnih objektih je betonski venec predi-
menzioniran, treba ga je preoblikovati (znižati, 
odstraniti in zamenjati s tanjšo leseno ali kovin-
sko obrobo). 

35. člen
(Stara cesta 7)

Za objekt Stara cesta 7 (EŠD 12441) velja:
- pri obnovi strehe je treba kritino zamenjati z 
opečnim bobrovcem ali zareznikom; 
- klimatske naprave je treba umakniti iz izpo-
stavljenih fasad;
- fasado je treba obnoviti na podlagi sondiranj in 
navodil ZVKDS. 

36. člen
(Stara cesta 17)

Za objekt Stara cesta 17 (EŠD 12433) velja:
- ob prenovi preoblikovati, odmakniti dvoriščni 
objekt oz. ga sanirati na način, da bo po gaba-
ritih manjši od osnovnega objekta. Višina do-
zidanega dela ne sme presegati višine slemena 
osnovnega objekta. Fasade je treba oblikovati v 
skladu z osnovnim objektom;
- barvo fasade (primarna in obrobe) je treba 
določiti na osnovi sondiranj v sodelovanju z 
ZVKDS. 
- ohraniti je treba obstoječo členitev fasade in v 
pritličju grob omet;
- s fasade je treba odstraniti kablovode;
- izvesek je treba namestiti pod okna prvega 
nadstropja ali pod ločilni venec v pritličju;
- v skladu z veljavno zakonodajo je v primeru do-
trajanosti objekta, ob ugotovitvi, da je obnova 
nesorazmeren strošek, na podlagi odločbe Mi-
nistrstva za kulturo, je objekt možno porušiti 
in ga nadomestiti z objektom v enakih gabaritih 
(tlorisni gabariti, etažnost, višino obstoječega 
slemena), s streho v enakem naklonu in obliko-
vanju glavne fasade;
- izjemoma je, na podlagi kulturnovarstvenega 
soglasja za odstranitev (31. člen ZVKD-1), do-
pustna odstranitev objekta, če se ugotovi do-
trajanost ali poškodovanost dediščine, ki je ni 
mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če 
dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje;
- detajlne pogoje za nadomestno gradnjo določi 
ZVKDS.

37. člen
(Stara cesta 18b)

Za objekt Stara cesta 18b in objekt št. 3341 oz. 
Hiša Stara cesta brez št. (EŠD 9544) velja:
- odstraniti je treba reklamni pano s fasade;
- izjemoma je, na podlagi kulturnovarstvenega 
soglasja za odstranitev (31. člen ZVKD-1), do-
pustna odstranitev stanovanjskega objekta (par. 
št. *813, k.o. Vrhnika), če se ugotovi dotrajanost 
ali poškodovanost dediščine, ki je ni mogoče 
odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če dediščina 
ogroža varnost ljudi in premoženje. Glede na 
predhodno navedeno dopustnost odstranitve, 
je objekt dopustno nadomestiti v enakih hori-
zontalnih in vertikalnih gabaritih ter oblikova-
nju ulične fasade;
- dopustna je odstranitev gospodarskega objekta 
(parc. št. *28 in *814/1, k.o. Vrhnika) in nadome-
stitev v enakih horizontalnih in vertikalnih ga-
baritih. Dopustna je stanovanjska namembnost;
- barvo fasade (primarna in obrobe) je treba 
določiti na osnovi sondiranj v sodelovanju z 
ZVKDS;
- dopustne so odstranitve pomožnih objektov.

38. člen
(Stara cesta 21)

Za objekt Stara cesta 21 (EŠD 12435) velja:
- frčade je treba ob prenovi strehe sanirati (pri-
mer Stara cesta 1) in umestiti v osi oken na fasa-
di (temu primerna tudi širina frčade);
- izvesek je treba namestiti v parapet nadstro-
pja ali pod ločilni venec in oblikovati glede na 
dejavnost;
- sanirati je treba vlago v temeljih in pritličju.

39. člen

(Stara cesta 22a)

Pri prenovi ali rekonstrukciji objekta Stara cesta 
22a se enokapna streha izvede s slemenom in ka-
pom v prečni smeri na Staro cesto.

40. člen
(Stara cesta 45)

Za objekt Stara cesta 45 (EŠD 9545) velja:
- izvesek je treba preoblikovati in namestiti na 
ulično fasado v skladu s pogoji za arhitekturno 
oblikovanje;
- frčade je treba preoblikovati kot na objektu 
Stara cesta 1 in jih umestiti simetrično v oken-
ske osi. 

41. člen
(Pot na Trojico 1)

Za objekt Pot na Trojico 1 velja:
- v primeru novogradnje kot nadomestitve 
objekta je treba ohraniti obstoječi horizontalni 
in vertikalni gabarit ter obliko strehe;
- nadzidave, dozidave objekta niso dopustne.

42. člen
(Vas 7)

Za objekt Vas 7 (EŠD 12445) velja:
- ograjo na balkonu je treba zamenjati za primer-
nejšo (glej primere v KNP);
- dimnik je treba preoblikovati v skladu s tipo-
logijo dimnikov v zavarovanem območju (glej 
primere v KNP).

43. člen
(kapelica)

Za kapelico nasproti hiše Pri lipi 10 (EŠD 17958) 
velja:
- zamenjati je treba neprimeren tlak v in pred 
kapelico v skladu z navodili ZVKDS;
- fasado je treba obnoviti;
- trg je oblikovati tako, da bodo kapelico obdaja-
li naravni elementi (drevesa, visoke grmovnice), 
kot ozadje ali okvir grajenemu.

3.3.4 Pogoji za pomožne objekte in vzdrževanje 
objektov

44. člen
(pomožni objekti za lastne potrebe )

(1) Pomožne objekte za lastne potrebe je do-
pustno postavljati na funkcionalnih zemljiščih 
osnovnih objektov.
(2) Pogoji za oblikovanje pomožnih objektov v 
ureditvenih enotah A01 in A02 ob Stari cesti in 
Vasi so:
- nadstrešek nad vhodom: kovinske konzole ali 
jeklenice (v primeru obešene izvedbe), strešna 
ploskev oz. kritina: v nagibu do 10 %, armirano 
ali kaljeno steklo;
- nadstrešnica za avtomobil do 30 m2: tanka 
kovinska konstrukcija v grafitno črni ali mat 
črni barvi, streha: enokapnica z ravno streho 
do naklona do 10°, strešna ploskev oz. kritina: 
prozorna (kaljeno, armirano steklo ali lexan) ali 
kovinska (temnorjave ali rdeče barve);
- vrtna lopa do 15 m2: obod: lesene deske ali pa-
neli, streha: simetrična dvokapnica v naklonu 
strešin 35 do 45° ali enokapnica z ravno streho 
do naklona do 10°, strešna ploskev oz. kritina: 
prozorna (kaljeno, armirano steklo ali lexan) ali 
kovinska (temnorjave ali rdeče barve).
Navedeni pomožni objekti so dopustni kot 
enoetažni objekti, postavljeni so lahko kot po-
samični ali tako, da se stikajo oz. imajo skupne 
konstrukcijske elemente oz. streho.
(3) Pogoji za oblikovanje pomožnih objektov v 
ureditveni enoti A03 so:
- nadstrešek, drvarnica in lopa:
• nadstrešek: streha naslonjena na objekt, največ 
z dveh strani, ali samostoječa, namenjena zaščiti 
osebnih motornih vozil in koles, zaščiti zbirnih 
mest za komunalne odpadke ipd., z bruto povr-
šino največ 36 m2 in višino najvišje točke največ 
3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta;
• drvarnica: enoetažen objekt, namenjen hram-
bi trdnega kuriva, z bruto površino največ 15 m2 
in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno 
od najnižje točke objekta, pri katerem je streha 
hkrati strop nad prostorom;
• lopa: namenjena shranjevanju orodja, vrtne 
opreme ipd., z bruto površino največ 15 m2 in 
višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od 
najnižje točke objekta, katerega je streha hkrati 
strop nad prostorom;
o za nadstrešek, drvarnico in lopo veljajo še na-
slednji pogoji: 
Dopustni so le enoetažni objekti. Kadar so po-
stavljeni k osnovnemu objektu, se praviloma 
izvedejo tako, da se streha osnovnega objekta 
podaljša oz. nadaljuje preko pomožnega objek-
ta v istem materialu in naklonu, ali se priključi k 
osnovnemu objektu kot prečna streha, izjemo-
ma je dopustna tudi izvedba ravne nepohodne 
ali pohodne strehe kot terase ali zelene strehe. 
Prostostoječ pomožni objekt mora imeti dvoka-
pno streho v naklonu 35 do 45°, sleme strehe v 
smeri daljše stranice in opečno kritino v obliki 
bobrovca ali zareznika v opečno rdeči barvi. 
Strešne frčade in čopi na objektih za lastne po-
trebe niso dopustni. Objekti so lahko zgrajeni 
kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo 
oz. imajo skupne konstrukcijske elemente in/
ali streho;
- uta oz. senčnica: enoetažna, lesena ali kovin-
ska, delno odprta stavba, katere streha je hkrati 
strop nad prostorom, z bruto površino največ 15 
m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno 
od najnižje točke objekta;
- bazen: montažen ali obzidan prostor za vodo, 
namenjen kopanju, njegova površina je največ 
30 m2 in globina do 1,5 m, merjeno od roba do 
dna; 
- zbiralnik za kapnico: montažen ali obzidan in 
nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob pada-
vinah, navadno s strehe, prostornina do 30 m3.

45. člen

(ograje)

(1) V območju OPPN je dopustno postavljati 
medsosedske ograje do višine 1,20 m. 
(2) Ograje je dopustno postaviti do meje zemlji-
ške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da 
se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. 
Medsosedsko ograjo je dopustno postaviti na 
parcelno mejo s pisnim soglasjem soseda.
(3) Ograja je lahko postavljena do meje javne 
prometne površine s soglasjem upravljavca 
prometne površine. Ograja ob javni cesti mora 
biti postavljena izven pregledne berme (polja 
preglednosti).
(4) Oblikovanje ograj je določeno s Katalogom 
urbane opreme, ki je priloga tega akta. Ograje 
ob Stari cesti in ostalih javnih površinah so do-
pustne v naslednjih oblikah:
- zidani ometani ali betonski stebri in parapetni 
zidovi s kovinskim polnilom (kovinske palice 
ali mreža), 
- kovinske ograje (kovinske palice ali mreža),
- živa meja, ki ima lahko tudi žično mrežo oz. 
masivne stebre.
(5) Medsosedske ograje so poleg materialov 
ograj, ki so dopustni ob javni površini, lahko še 
zidane ometane stene.
(6) V območju ulic Vas, Pri lipi in Ob potoku sta 
dopustna materiala tudi les in kamen.
(7) Vstopna in uvozna vrata ograje se morajo 
odpirati na zasebno zemljišče in ne na javno 
površino ceste ali ulice.

46. člen
(podporni zidovi)

(1) Gradnja podpornih zidov za potrebe gospo-
darske javne infrastrukture se lahko izvaja do 
meje parcele javne površine brez soglasja soseda.
(2) Gradnja podpornih zidov za zasebne potrebe 
je dopustna z odmikom 60 cm do meje parcele 
javne površine s pisnim soglasjem upravljavca 
javne površine. Podporni zidovi ob meji parce-
le javne površine oz. ob javni cesti morajo biti 
postavljeni izven pregledne berme (polja pre-
glednosti). 
(3) Gradnja podpornih zidov ob medsosedski 
meji je dopustna, če ni možna drugačna ure-
ditev višinskih razlik na meji in se lastniki ze-
mljišč o tem pisno sporazumejo. 
(4) Vidna površina podpornih zidov mora biti 
izvedena v kamnu.

47. člen
(urbana oprema in gostinski vrtovi)

(1) Oblikovanje urbane opreme je določeno s 
Katalogom urbane opreme.
(2) Postavitev urbane opreme ne sme ovirati gi-
banja pešcev. Postavitev urbane opreme je do-
pustna izven najmanjših potrebnih površin za 
zagotavljanje varnega peš prometa, postavitev 
urbane opreme na ožinah ni dopustna. Loka-
cije urbane opreme (klopi, koši, oglasni panoji, 
eko otok itd.) in prostori za gostinske vrtove na 
javnih površinah so grafično določeni na kar-
tah 06.1 in 06.2 Načrt prometne ureditve. Ob 
detajlnem urejanju so dopustna tudi odstopa-
nja od grafično določene razporeditve urbane 
opreme.
(3) Površine za gostinske vrtove in trženje na 
javnih površinah so grafično določene na kar-
tah 06.1 in 06.2 Načrt prometne ureditve. Te 
površine so lahko tudi drugačne od grafično 
določenih površin, vendar mora biti od roba 
gostinskega vrta do vozne površine najmanj 1,2 
m za pešce na obeh straneh Stare ceste. Na po-
vršini za gostinske vrtove so poleg miz in stolov 
dopustne tudi postavitve cvetličnih korit in info 
panoja. Preseganje meje za gostinske vrtove in 
trženje ni dopustno.

48. člen
(tlaki, taktilne oznake, robniki)

(1) Za tlakovane površine je najprimernejši po-
horski tonalit. Glede na obremenitev je treba 
izbrati primerno velikost in debelino tlaka ter 
izvedbo podlage.
(2) Strukturiranost tlakovanih površin naj se 
dosega z različnimi obdelavami kamna (rezan, 
žgan, štokan itd.).
(3) Taktilne oznake je treba urejati v skladu s 
standardi. Taktilne oznake naj se od drugih 
površin ločijo le v strukturi (točkovni, linijski 
elementi).

49. člen
(objekti za oglaševanje)

(1) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno 
na objektih, v katerih se izvaja oglaševana de-
javnost. Oglaševanje je dopustno na fasadah 
objektov kot izvesek ali v ravnini fasade. Oglas 
na fasadi je dopusten v višini pritličja do zgor-
njega roba venca nad pritličjem. Oglas v obliki 
izveska je dopusten v območju venca nad pritli-
čjem, spodnji rob izveska mora biti min. 2,80 m 
nad utrjeno peš površino. Izvesek sme segati do 
1,5 m od ravnine fasade. Postavitev oglasa nad 
sleme objekta ni dopustna.
(2) Oglaševanje drugih vsebin je dopustno samo 
na oglasnih panojih ali drugih sorodnih objek-
tih za oglaševanje na površinah javnega dobra, 
s katerimi upravlja pooblaščeni upravljavec za 
oglaševanje.
(3) Oglasni panoji za jumbo plakate niso dopu-
stni.
(4) Oblikovanje oglasnih panojev in drugih so-
rodnih objektov za oglaševanje je določeno s 
Katalogom urbane opreme.

50. člen
(vzdrževanje objektov)

(1) Za vzdrževanje objektov stavbne kulturne 
dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje.
(2) Inštalacije in naprave na objektu (namestitev 
naprav in z njimi povezanih napeljav za ogreva-
nje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode, 
pridobivanje energije, komunikacije in zveze) je 
dopustno nameščati na vidno neizpostavljene 

strešine in do višine slemena streh. 

3.3.5 Pogoji za urejanje zelenih površin

51. člen

(1) Načrtovane ureditve zelenih in javno dosto-
pnih površin so razvidne na kartah 06.1 in 06.2 
Načrt prometne ureditve.
(2) Za vse ureditve zelenih in javno dostopnih 
površin so dopustna odstopanja od načrta na 
kartah. Pri urejanju se upošteva oblikovalska 
načela načrtovanih ureditev iz Konservator-
skega načrta za prenovo (Krajinske in parkovne 
ureditve).

52. člen
(trg Pri lipi)

(1) Zelena površina Pri lipi se uredi kot javno 
dostopna površina – vaški trg z osrednjim dre-
vesom in utrjenimi površinami za zbiranje in 
zadrževanje.
(2) Utrjene površine trga so lahko tlakovane ali 
peščene. Prostor ob in pred kapelico se do vozi-
šča tlakuje v istem nivoju kot vozišče. Na sredi-
no površine trga se zasadi navadno lipo – Tilia 
Platyphillos. Pod drevo se postavi krožna klop.
(3) Okoli eko otoka in za kapelico se zasadi zi-
mzelena živa meja. Višina žive meje mora biti 
najmanj 2 m oz. pri kapelici do višine kapi ka-
pelice.
(4) Dopustna je postavitev pitnika na jugozaho-
dnem robu žive meje ob kapelici. Na južni strani 
pitnika se zasadi nizka živa meja v ločni obliki.
(5) Dopustna je postavitev skulpture severoza-
hodno od kapelice. Na severni strani skulpture 
se zasadi nizka živa meja v ločni obliki. Med 
skulpturo in eko otokom se postavi info tabla.

53. člen
(potok Bela)

Brežine vodotoka Bela se uredijo kot zelenice. 
Na brežinah Bele se obnovi dostop do vode s 
perišči. V primeru izvedbe protipoplavnega 
zidu je treba zagotoviti dostope do perišč. Drugi 
posegi v priobalnem in vodnem zemljišču Bele 
niso dovoljeni.

54. člen
(zelenica ob križišču Stara cesta - Cesta gradenj)

(1) V križišču Stare ceste in Ceste gradenj se 
uredi zelenico s trato ali pokrovnimi rastlinami. 
Zasadi se soliterno listopadno drevo (npr. rdeča 
bukev - Fagus sylvatica »Purpurea«). 
(2) Na javno dostopne urejene površine je do-
pustno postaviti tudi pitnik ali skulpturo, klopi, 
koš za odpadke in informacijsko tablo. 
(3) Ob Cesti gradenj se uredi obstoječi eko otok 
tako, da se ga obsadi z živo mejo ali obda z oze-
lenjenim zaklonom višine 2 m.
(4) Informacijska tabla se postavi diagonalno ob 
rob zelenice.
(5) Vzdolž južnega roba trikotne javne površine 
se uredi tlakovana pešpot.

55. člen
(zelenica ob križišču Stara cesta - Krpanova 
ulica)

(1) Ohraniti je potrebno obstoječe soliterno 
drevo. Na zelenici je prostor za oglasni pano in 
koš za smeti. 
(2) Obstoječi kandelaber javne razsvetljave se 
nadomesti z novo svetilko, v skladu s Katalogom 
urbane opreme. 
(3) Zelenica se zatravi ali zasadi s pokrovnicami 
in nižjimi grmovnicami.
(4) Uredi se diagonalna utrjena pešpot.
(5) Informacijska tabla se postavi diagonalno ob 
rob zelenice.

56. člen
(zelenica ob peš prehodu Med Staro cesto 4a in 
Tržaško cesto)

(1) Na zelenici se ohrani soliterno drevo.
(2) Na razširjeni javno dostopni urejeni površi-
ni je dopustno postaviti tudi vodnjak/pitnik ali 
skulpturo. 
(3) Zelenice je dopustno zasaditi z nizkimi gr-
movnicami ali urediti kot gredice s trajnicami 
ali enoletnicami.

4. NAČRT PARCELACIJE

57. člen

(1) Za novo načrtovane objekte so parcele na-
menjene gradnji in gradbena meja določene na 
kartah 5.1 in 5.2 Ureditvena situacija.
(2) Na karti 8 Načrt parcelacije so grafično dolo-
čene potrebne parcelacije.

5. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN PO-
GOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEK-
TOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRA-
STRUKTURO IN 
GRAJENO JAVNO DOBRO

58. člen

(1) V območju OPPN je obstoječa in načrtovana 
gospodarska javna infrastruktura: prometno 
omrežje in prometne površine, oskrba s pitno 
vodo, odvod odpadnih vod, odvod meteornih 
vod, oskrba z električno energijo, javna razsve-
tljava, plinovodno omrežje, telekomunikacijsko 
omrežje in CATV omrežje, odstranjevanje od-
padkov. Zasnova projektnih rešitev in pogojev 
glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro je 
razvidna iz kart 6.1, 6.2 Načrt prometne uredi-
tve in 7 Načrt komunalne, energetske in teleko-
munikacijske ureditve.
(2) Premiki tras in izvedba komunalnih naprav 
in prometnih ureditev glede na grafično prika-
zane trase so dopustni v primeru prilagajanja 
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stanju na terenu, izboljšave tehničnih rešitev, 
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-
-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstve-
nega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji in ovirati bodoče 
ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za 
tovrstna omrežja in naprave.
(3) Priključevanje na posamezno omrežje se iz-
vede na podlagi pogojev pristojnega upravljavca 
omrežja. 

59. člen
(javne ceste)

(1) Ulični profili za ureditev Stare ceste so: 
(glej preglednico)

(2) V  preglednici so navedene najmanjše širine 
posameznih prometnih površin uličnega profi-
la za karakteristične profile značilnih odsekov. 
Ulični profili so grafično razvidni iz karte 6.3 
Načrt prometne ureditve - ulični profili.
(3) Dopustna so odstopanja od navedenih širin 
in grafično določenih funkcionalnih prometnih 
površin, vendar pri tem ne sme biti zmanjšana 
prehodnost za pešce in funkcionalno ovirane 
osebe. 
(4) Za občinske javne ceste je varovalni pas do-
ločen z občinskimi predpisi s področja javnih 
cest. Posegi v varovalnem pasu ceste so dopu-
stni pod pogoji in s soglasjem upravljavca ceste.
(5) Javna pot JP 966491 »Žontova gasa« se v delu 
med Staro cesto in Domom obrtnikov spremeni 
v zasebno površino. 

60. člen
(priključki na javne ceste)

(1) Vse cestne priključke je treba graditi v skladu 
s predpisi s področja projektiranja, gradnje in 
vzdrževanja javnih cest.
(2) Priključki na lokalne ceste morajo biti izve-
deni tako, da se pri tem zagotavlja prometna 
varnost.
(3) V območju priključevanja na javno cesto je 
treba zagotoviti pregledno polje, ki ga definira 
hitrost na glavni prometni smeri in vzdolžni 
naklon glavne prometne smeri.
(4) Dovozi do objektov so dopustni preko peš 
površine in so prikazani na kartah 6.1 in 6.2 
Načrt prometne ureditve, dopustna so odsto-
panja od grafično določenih lokacij v primeru 
specifičnih razmer na posamezni lokaciji.

61. člen
(parkirišča)

(1) Parkirna mesta je treba zagotoviti za stano-
vanjske enote:
- za obstoječe objekte ali nadomestne gradnje 
dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto na 
zemljišču namenjenemu gradnji ali na drugem 
zasebnem zemljišču;
- za novogradnje dve parkirni mesti na stano-
vanjsko enoto na zemljišču namenjenemu gra-
dnji.
(2) Parkirnih mest za dejavnosti v območju 
OPPN ni potrebno zagotavljati. Uporabljajo se 
javna parkirna mesta.
(3) Na javnih površinah se v 1. fazi ureja parki-
rišča v skladu z izbranim prometnim režimom 
in profilom ceste ter grafičnim prikazom par-
kirišč na kartah 6.1 in 6.2 Načrt prometne ure-
ditve. Dopustna je tudi drugačna razporeditev 
teh parkirnih mest, vendar pri tem ne sme biti 
zmanjšana prehodnost za pešce, funkcionalno 
ovirane osebe in možnost dostopov ter uvozov 
do objektov.
(4) V 2. fazi ob spremembi prometnega režima 
na Stari cesti (umirjen promet) se ukinejo javna 
parkirna mesta (7 PM) na odseku Stare ceste od 
Robove ceste do ulice Čuža.
(5) Na parc. št. 2215/3 in 2216/4, k.o. Vrhnika, na 
Čuži, je dopustna ureditev parkirišč.

62. člen
(pešpoti)

(1) Vse peš prehode se uredi in se jih redno vzdr-
žuje.
(2) Spodnji del pešpoti med Staro cesto in Pot k 
Trojici (zemljišče s parc. št. 2907/1, k.o. Vrhni-
ka, med objektoma Stara cesta 28 in Stara cesta 
30) se uredi kot dovoz za osebne avtomobile do 
objekta Stara cesta 29.

63. člen
(vodovod)

(1) Obstoječe vodovodno omrežje se vzdržuje, 
obnavlja in dopolnjuje skladno s potrebami.
(2) Priključevanje na vodovodno omrežje se iz-
vede na podlagi pogojev pristojnega upravljavca 
vodovodnega omrežja. 

64. člen
(kanalizacija)

(1) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vo-
dovod, je treba priključiti na javno kanalizacijo 

za odvod odpadne vode.
(2) Priključevanje na kanalizacijsko omrežje 
se izvede na podlagi pogojev pristojnega upra-
vljavca kanalizacijskega omrežja. Posegi v varo-
valnem pasu kanalizacijskega voda so dopustni 
pod pogoji in s soglasjem upravljavca kanaliza-
cijskega omrežja.
(3) Kanalizacijsko omrežje je potrebno načrto-
vati in izvajati v ločenem sistemu. Na Robovi 
cesti se padavinska odpadna voda odvaja loče-
no od sanitarnih odpadnih voda, kjer je to eko-
nomsko upravičeno in tehnično možno. 
(4) Do sistema javne kanalizacije mora biti omo-
gočen in zagotovljen neoviran dostop s komu-
nalnim vozilom za vzdrževanje, praznjenje in 
čiščenje kanalizacije.
(5) Nad kanalom niso dopustne gradnje objek-
tov, dodatno nasipavanje ali odvoz materiala, 
gradnje ograj, podpornih zidov in drugih ko-
munalnih vodov. 

65. člen
(odvajanje meteornih vod)

(1) Meteorne vode iz javnih (in zasebnih) po-
vršin se odvaja z javno meteorno kanalizacijo. 
Meteorne vode s prometnih površin, parkirišč 
in dovozov je treba odvajati v meteorno kanali-
zacijo preko lovilcev olj.
(2) Meteorne vode se zadržuje in ponika na 
funkcionalnem zemljišču objekta oz. parceli 
namenjeni gradnji.
(3) Če zadrževanja in ponikanja meteornih vod 
na parceli namenjeni gradnji ni možno zagoto-
viti, je dopustno meteorne vode iz take parcele 
odvajati v javno meteorno kanalizacijo. Nepo-
sredno priključitev na javno meteorno kanali-
zacijo presodi in odobri upravljavec meteorne 
kanalizacije. Posegi v varovalnem pasu mete-
orne kanalizacije so dopustni pod pogojem in 
s soglasjem upravljavca meteorne kanalizacije.
(4) Za učinkovitejše zadrževanje meteornih 
vod na parcelah namenjenih gradnji objektov 
se priporoča izvedba utrjenih dvorišč, peš poti 
in drugih utrjenih površin z zagotovitvijo pro-
nicanja vode v zemljino.

66. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Napajanje območja OPPN z električno ener-
gijo je izvedeno iz transformatorskih postaj: TP 
Vrhnika bloki, TP Vrhnika Loka, TP Vrhnika 
šola, TP Vrhnika center, TP Vrhnika Hrib in TP 
Vrhnika vodovod. 
(2) Elektroenergetske vode v območju OPPN je 
treba izvesti v kabelski izvedbi, obstoječe pro-
stozračne elektrovode je treba kablirati. Kabli-
ranje se izvede ob izboljšavi obstoječega omrež-
ja po posameznih odsekih.
(3) Priklop načrtovanih objektov na distribucij-
sko omrežje se izvede glede na priključne moči 
preko novih NN priključkov iz obstoječega 
NN omrežja oz. preko novih NN vodov iz ob-
stoječih transformatorskih postaj. Priključitev 
objekta na parceli namenjeni gradnji na elektro 
omrežje je obvezna.
(4) Postavitev priključno merilnih omaric 
(PMO), ki lahko po potrebi omogočajo vgra-
dnjo večjega števila merilnih mest za načrto-
vane objekte, je potrebno zagotoviti na stalno 
dostopnem mestu.
(5) Vsi novi zemeljski vodi, ki bodo potekali pod 
povoznimi površinami oz. bodo križali komu-
nalne vode, se izvedejo v kabelski kanalizaciji in 
s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.
(6) Po trasi priključnih NN zemeljskih vodov je 
potrebno položiti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4 
x 25 mm.
(7) V območju OPPN so načrtovani NN zemelj-
ski vodi na Cankarjevem trgu, Na klancu in na 
Stari cesti ter SN zemeljski kablovod po Stari 
cesti do TP-Vrhnika - bloki.
(8) Za vse posege v varovalni pas elektroener-
getskih vodov je obvezno pridobiti projektne 
pogoje in soglasje operaterja distribucijskega 
sistema.

67. člen
(javna razsvetljava)

(1) Javna razsvetljava se vzdržuje, obnavlja in 
dopolnjuje skladno s potrebami za razsvetljavo 
posameznih območij (ulic). 
(2) Načrtovan je zemeljski vod JR na Stari cesti 
od h. št. 11 do 42.
(3) Svetilke javne razsvetljave se postavljajo na 
fasade objektov na Stari cesti, Robovi cesti, Na 
klancu. Na drugih ulicah so poleg svetilk na 
objektih dopustne tudi kandelabrske svetilke.
(4) Svetila javne razsvetljave se izberejo iz Kata-
loga urbane opreme.

68. člen
(plinovodno omrežje)

(1) V območju OPPN se obstoječe plinovodno 
omrežje vzdržuje, obnavlja in dopolnjuje.  
(2) Načrtovane so povezave obstoječih tras pli-
novoda na Stari cesti od h. št. 14 do Petkovškove 

ulice in od h. št. 39 na traso na Pot k Trojici.
(3) Vse nove objekte je treba načrtovati in graditi 
tako, da bo po izgradnji plinovodnega omrežja 
možna priključitev. 
(4) Po izgradnji plinovodnega omrežja je treba 
odstraniti vse posamične plinske rezervoarje 
in objekte priključiti na novo plinsko omrežje.
(5) Posegi v varovalnem pasu plinovoda so do-
pustni pod pogoji in s soglasjem sistemskega 
operaterja plinovodnega omrežja. Posegi v va-
rovalnem pasu plinovoda so dopustni pod po-
gojem in s soglasjem upravljavca.

69. člen
(telekomunikacije in CATV omrežje)

(1) V območju je obstoječe telefonsko in komu-
nikacijsko omrežje s sistemom kabelske kanali-
zacije, ki se lahko dopolnjuje in posodablja.  
(2) Priklop načrtovanih objektov na telekomu-
nikacijsko omrežje je potrebno izvesti v kabelski 
kanalizaciji.
(3) Posegi v varovalnem pasu telekomunikacij-
skega omrežja so dopustni pod pogoji in s so-
glasjem upravljavca omrežja.

70. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Odvoz odpadkov na komunalno deponijo 
izvaja pooblaščeno podjetje. 
(2) OPPN določa lokacije ekoloških otokov, ki 
so določena v grafičnih prikazih. Lokacije je 
dopustno razširiti, če to terja tehnološki proces 
zbiranja in sortiranja odpadkov. Prav tako so do-
pustne spremembe vrst zabojnikov oz. prosto-
rov za zbiranje odpadkov, če to terja tehnološki 
proces ali izboljšava tehnologij. 
(3) Dopustno je kompostiranje bioloških odpad-
kov na funkcionalnih površinah objektov. 

6. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

71. člen
(prenova kulturne dediščine)

(1) OPPN za prenovo je namenjen prenovi in 
ohranjanju naselbinske kulturne dediščine.
(2) Posamezni objekti KD so razvidni iz gra-
fičnih prikazov OPPN, Registra nepremične 
kulturne dediščine (rkd.situla.org/) in Konser-
vatorskega načrta prenove.

72. člen
(arheološka najdišča)

(1) Arheološka najdišča se varujejo pred posegi 
ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheolo-
ške ostaline ali spremenili njihov vsebinski in 
prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem: 
odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, 
rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, gradi-
ti gozdne vlake, poglabljati morsko dno in dna 
vodotokov ter jezer, ribariti z globinsko vlečno 
mrežo in se sidrati, gospodarsko izkoriščati ru-
dnine oziroma kamnine in postavljati ali graditi 
trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno 
in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam 
ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učin-
kovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega 
najdišča. 
Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka naj-
dišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj na-
selij, in v prostor robnih delov najdišč: 
- če ni možno najti drugih rešitev ali 
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predho-
dnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče 
mogoče sprostiti za gradnjo. 
Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in 
izvajajo tako, da se arheološka najdišča ohra-
njajo. 
(2) Za posege v Arheološko najdišče Nauportus 
mora investitor pridobiti tudi kulturno-varstve-
no soglasje za raziskavo in odstranitev kulturne 
dediščine, ki ga izda minister, pristojen za po-
dročje kulturne dediščine. Stroške zavarovalne 
arheološke raziskave, dokumentiranja arheolo-
ških najdb in nujne zaščite najdb nosi investi-
tor, če predpisi o varstvu kulturne dediščine ne 
določajo drugače.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja ob-
vezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgo-
vornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezu-
je, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
ki situacijo dokumentira v skladu z določili ar-
heološke stroke. V primeru odkritja arheoloških 
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali 
uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z 
izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, 
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in 
druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheolo-
ške ostaline.

73. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na objektih in območjih kulturne dediščine 
so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohra-
nitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter 
dediščino varujejo in ohranjajo na mestu sa-
mem (in situ).
(2) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo 
in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno 
spremeni zunanji videz objekta, ter rekonstruk-
cija objekta na objektih in območjih kulturne 
dediščine, nista dovoljeni, če so s tem prizadete 
varovane vrednote objekta ali območja kul-
turne dediščine in prepoznavne značilnosti in 
materialne substance, ki so nosilke teh vrednot.
(3)  Odstranitve objektov ali območij ali delov 
objektov ali območij kulturne dediščine niso 
dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo 
predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine 
veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor 
prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohra-
njanje kulturne dediščine. V primeru neskladja 

ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbe-
nimi pogoji glede celostnega ohranjanja kultur-
ne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranja-
nja kulturne dediščine.
(5) Objekte in območja kulturne dediščine je 
treba varovati pred poškodovanjem ali uni-
čenjem tudi med gradnjo – čez objekte in ob-
močja kulturne dediščine ne smejo potekati 
gradbiščne poti ali obvozi, vanje ne smejo biti 
premaknjene potrebne ureditve vodotokov, na-
makalnih sistemov, komunalna, energetska in 
telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se 
izkoriščati za deponije viška materiala ipd.
(6) Za kulturne spomenike in njihova vplivna 
območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, 
kot jih opredeljuje varstveni režim konkretne-
ga akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V 
primeru neskladja določb tega odloka z varstve-
nimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, ve-
ljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z var-
stvenim režimom v aktu o razglasitvi. 
(7) Za varstvena območja dediščine veljajo pro-
storski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje var-
stveni režim akta o določitvi varstvenih obmo-
čij dediščine. V primeru neskladja določb tega 
odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za var-
stvena območja dediščine, veljajo prostorski iz-
vedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom 
v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(8) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni 
kulturni spomenik in ni varstveno območje 
dediščine, velja varstveni režim, določen v 
občinskem prostorskem načrtu. Posegi v pro-
stor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli 
varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti 
in materialno substanco, ki so nosilci teh vre-
dnot, niso dovoljeni.
(9) Pri označevanju kulturnih spomenikov je 
potrebno upoštevati Pravilnik o označevanju 
kulturnih spomenikov (Ur. l. RS, št. 57/2011) 
skupaj s Priročnikom za označevanje kulturnih 
spomenikov.
(10) Za vsak poseg v enoto dediščine je treba 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kultur-
novarstveno soglasje po predpisih s področja 
varstva kulturne dediščine. 

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

74. člen
(varstvo tal)

(1) Varstvo tal pred onesnaženjem se izvaja v 
skladu z veljavnimi predpisi in pogoji tega odlo-
ka, določenimi v pogojih za komunalno urejanje.
(2) Rodovitno prst z območja gradnje je treba 
deponirati za rekultivacijo in sanacijo zemljišča 
po gradnji. Deponijo je treba urediti tako, da se 
ohranja rodovitnost in količina prsti in tako, da 
je prst zaščitena pred onesnaženjem in erozijo.
(3) Na odkopnih površinah je treba po zaklju-
čenih delih izvesti protierozijske ukrepe kot so 
zatravitev razgaljenih površin, odvodnjavanje 
padavinskih vod in sorodne ukrepe za prepre-
čitev erozije.

75. člen
(varstvo voda in vodnih virov)

(1) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba 
pridobiti vodno soglasje.
(2) Vse obstoječe vodne vire je treba ohraniti, 
varovati pred onesnaževanjem in jih vzdrževati 
za oskrbo v izrednih razmerah in za požarno 
varnost. 
(3) Odlaganje izkopnega ali odpadnega gradbe-
nega materiala v vodotoke ni dopustno.

76. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na območjih urejanja so dopustni posegi, če 
hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, 
kot ga dopušča uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju. Območja varstva pred 
hrupom so določena v skladu z uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09, 62/10) za posamezne po-
drobnejše namenske rabe prostora.
(2) OPPN povzema z OPN določene stopnje 
varstva pred hrupom in to so:
- na območju stavbnih zemljišč se določa III. sto-
pnja varstva pred hrupom,
- na območju »PC - prometne površine« se dolo-
ča IV. stopnja varstva pred hrupom.

8. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VAR-
STVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NE-
SREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED 
POŽAROM

77. člen

(1) S posegi v prostor je treba preprečevati tiste, 
ki bi lahko bistveno spremenili funkcioniranje 
v prostoru v primerih elementarnih nesreč (po-
plav, plazov, potresov, izlitij nevarnih snovi ipd.) 
ali vojnega ogrožanja. 
(2) Pri projektiranju in gradnji objektov morajo 
biti upoštevani prostorski in gradbeno tehnični 
ukrepi, s katerimi bodo zagotovljeni:
- pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz 
objekta (ustrezna kapaciteta poti umika, ustre-
zna razporeditev poti umika, ustrezno število 
poti umika, ustrezne dostope do poti umika); 
- potrebni odmiki med objekti, ki upoštevajo 
smernice in na osnovi teh postavljene ustrezne 
požarne ločitve objektov s katerimi se zagotavlja 
omejevanje širjenja ognja ob požaru;
- zadostna oskrba z vodo, ki upošteva ognje 
odpornost konstrukcije objekta in gorljivih ma-
terialov v objektu in predvideno prostornino 
objekta oziroma največjega požarnega sektor-
ja (požarna voda mora biti zagotovljena ali iz 
vodovodnega omrežja ali z drugimi tehničnim 
rešitvami; požarna voda mora biti zagotovljena 
pred tehničnim pregledom objektov);
(3) Pri projektiranju in gradnji objektov morajo 

biti upoštevana požarna tveganja:
- povečana možnost uporabe požarno nevarnih 
snovi in tehnoloških postopkov mora biti zajeta 
in se omejuje na določene posamezne prostore, 
ki morajo imeti definirane gradbene in tehno-
loške ukrepe; 
- intervencijski dostopi morajo imeti nosilnost 
poti minimalno 10 ton osnega pritiska, mini-
malna širina poti 3,5 m, svetla višina poti mi-
nimalno 3,5 m na katerikoli točki, odmik od 
objektov je minimalno 3 m in maksimalno 9 m 
z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi nakloni;
- postavitvene površine (za nosilnost osnega pri-
tiska 10 ton) in z ustreznimi vzdolžnimi in preč-
nimi nakloni zajemajo minimalno širino 3,5 m, 
na strani od objektov pa je ob postavitveni po-
vršini pas proste površine širine 2 m potreben 
za manipulacijo gasilske lestve; postavitvene 
površine za požarna intervencijska vozila so 
dopustna na vseh javnih površinah,
- s površinami za umik ljudi, predvidenimi na 
zunanjih dvoriščnih in parkirnih površinah.
(4) Za intervencijski promet in intervencijske 
dostope do objektov se namenjajo obstoječe in 
načrtovane prometne površine.
(5) V delu območja so nujne omejitve iz varno-
stnih in tehničnih vzrokov in sicer je treba za 
vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti 
projektne pogoje in soglasje ministrstva pri-
stojnega za obrambo.

78. člen
(poplavna območja)

(1) Območje ob potoku Bela je ogroženo s po-
plavami in ima določene razrede poplavne ne-
varnosti. 
(2) Poplavna območja in razredi poplavne ne-
varnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, 
na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih 
podlag: Poplavna študija za območje občine 
Vrhnika, Hidrološko-hidravlična študija s pre-
dlogom ukrepov za območje Občinskega pro-
storskega načrta za območje Občine Vrhnika 
(april 2011, dopolnitev 2013). 
(3) Na poplavnem območju so dopustni posegi 
v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu 
pred škodljivim delovanjem voda ter posegi in 
dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah.
(4) V območju poplavne nevarnosti ob potoku 
Bela niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi 
povečale poplavno ogroženost – nivo ceste se 
z obnovo vozišča ne sme dvigniti, ograje ob po-
toku morajo tudi v naprej omogočati nemoten 
pretok vode.
(5) V OPPN je določen varstveni pas za izvedbo 
protipoplavnih zidov. Protipoplavni zidovi se 
ob Beli izvedejo v primeru, da ne bodo izvedene 
protipoplavne ureditve gorvodno.

79. člen
(varstvo pred potresi)

Objekti morajo biti protipotresno projektirani 
in grajeni, upoštevajoč projektni pospešek 0,225.

9. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH 
UREDITEV

80. člen
(etapnost)

(1) Na območju OPPN se gradnja in drugi po-
segi v prostor lahko izvajajo neodvisno en od 
drugega. 
(2) Ureditve javnih površin in GJI se lahko izva-
jajo v več etapah, katerih zaokroženost se določi 
na podlagi funkcionalnih zahtev, fizičnih raz-
mer za izvedljivost posamezne etape in razpo-
ložljivih sredstev.
(3) Ureditve javne GJI naj vsebujejo tudi izved-
bo komunalnih in energetskih priključkov za 
objekte ob ulici ali javni površini, priključki se 
izvedejo do parcelne meje, tako da se objekti 
kasneje lahko priključijo brez poseganja v javno 
površino. Ureditve komunalne in druge gospo-
darske infrastrukture se izvajajo pred ali naj-
manj sočasno z izgradnjo posamičnih objektov.

10. KONČNE DOLOČBE

81. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata ve-
ljati:
- Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo 
Stare ceste, od križišča z Robovo ulico do križi-
šča s Cesto gradenj (Ur. l. RS, št. 63/96),
- Odlok o lokacijskem načrtu za večstanovanjski 
objekt ob Cesti gradenj (del območja urejanja 
V1O/4-Stara cesta, morfološka enota 4B/1) (Ur. 
l. RS, št. 109/04).

82. člen
(vpogled)

OPPN Stara cesta - Vas je stalno na vpogled na 
Občini Vrhnika, oddelku pristojnemu za pro-
stor.

83. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo 
pristojne inšpekcijske službe.

84. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Na-
šem časopisu. Odlok se objavi tudi na spletni 
strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-3/2015 (5-08)  
Datum:   7. 4. 2017 

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l. r.

Opis cestnega 
profila Opis – najmanjša širina Skupna 

širina

A-A
Stara cesta od 
h. št. 1 do 4

površina za 
gostinski vrt
1,50 m

peš površina
1,20 m

vozišče – 
enosmerni 
promet
2,75 m

peš površina
1,50 m 6,95 m

B-B
Stara cesta od 
h. št. 4 do 28 
in od 47 do 52

peš površina
1,20 m

površina za 
vzdolžno 
parkiranje
2,00 m

vozišče 
-enosmerni 
promet
3,00 m

peš površina
1,50 m 7,70 m

C-C
Stara cesta od 
h. št. 30 do 47

peš površina
0,45 m

površina za 
vzdolžno 
parkiranje
2,20 m

vozišče - 
enosmerni 
promet
3,25 m

peš površina
1,20 m 7,10 m

D-D
Vas od h. št. 2 
do 4

peš površina
1,20 m

vozišče - 
enosmerni 
promet
3,00 m

4,20 m
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Gre za prvo od podobnih ak-
cij, s katerimi naj bi Planina, ki 
jo je pred tremi leti močno pri-
zadel žled, spet dobila vsaj pri-

bližno svojo nekdanjo podobo, 
čebele pa odlično pašo. Pot naj 
bi tudi označili, ob njej postavili 
razgledne točke in klopi, če pa 

se bo vse izšlo po željah neka-
terih, naj bi nekoč dobili tudi 
razgledni stolp s čudovitim raz-
gledom na JZ del Ljubljanskega 
barja, Polhograjske dolomite, 
Blegoš, Grintovce, Karavanke 
in Julijce. 

Tako bo čez dobro desetletje 
že s pogledom na pobočje videti, 
kje vodi pot do vrha.

V soboto, 8. aprila, je majhna četica 
prostovoljcev, ki jo je vodil predsednik 
Sadjarskega društva Borovnica Rudi Cerk, 
zasadila 50 mladik divjih češenj 
na poti na Planino.

Javni poziv
Na podlagi 3. člena Odloka o občinskih priznanjih občine Borovnica (Ur. l. RS, 
št. 23/07) objavljamo javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev občinskih 
priznanj občine Borovnica za leto 2017. 

  

Priznanja občine 
•  naziv častni občan občine Borovnica ima pomen priznanja za življenjsko delo 

posameznika, 
•  zlata plaketa občine Borovnica ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno 

uspešno delo na različnih področjih, 
•  priznanje občine Borovnica ima pomen priznanja za izredne dosežke v zadnjem letu 

dni. 
 
   

• Naziv častni občan občine Borovnica 
 

Najvišje častno priznanje Občine Borovnica je naziv častni občan občine Borovnica.
Naziv je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeli se za tiste  trajne dosežke 
na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-  izobraževalnem, športnem, 
naravovarstvenem, humanitarnem  ali še katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim 
delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine  Borovnica, da ima to trajni pomen. 
Naziv častni občan občine Borovnica se lahko podeli največ enkrat vsake štiri leta. 

 

• Zlata plaketa občine Borovnica 
 

Je drugo najvišje občinsko priznanje. Ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo na 
različnih področjih. Podeli se tistim posameznikom, organizacijam in skupinam, ki so dosegali izjemne 
uspehe in dosežke na svojih področjih delovanja v daljšem časovnem obdobju na vseh področjih 
ustvarjalnosti in dela. 
Podeli se največ dve plaketi na leto. 

 

• Priznanje občine Borovnica 
 

Je tretje najvišje občinsko priznanje. Ima pomen priznanja za izredne dosežke v zadnjem letu dni. 
Podeli se tistim posameznikom, organizacijam in skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na 
svojih področjih delovanja v obdobju zadnjega leta na vseh področjih ustvarjalnosti in dela. Ima značaj 
spodbude za prejemnike in njihovo nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek 
občine Borovnica. Podelita se največ dve priznanji letno. 

  
Kandidate za priznanja občine lahko predlagajo občani, posamezniki ali skupine občanov in organizacije. 

Upoštevani bodo predlogi, 
ki jih bo Občina Borovnica dobila do vključno 10. maja 2017 do 12. ure. 

Predloge posredujte v pisni obliki na obrazcu, ki ga dobite v Občini Borovnica ali na spletni strani občine 
Borovnica. Predlagatelj in kandidat za priznanje ne moreta biti ena in ista oseba. O podelitvi priznanj 
odloča občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Slavnostna po-
delitev priznanj bo ob občinskem prazniku. 

  
Številka: 094/0001/2007-44 
Datum:   3. 4. 2017 

  
OBČINA BOROVNICA                                         
OBČINSKI SVET                                               

Vabilo

Turistično društvo Borovnica vas vabi 

1. MAJA  na
Prvomajsko srečanje na 
Župenci
Srečanje izletnikov bo ob 12. uri. 

Pijača in jedača zagotovljeni!

Vabljeni!

Zasaditev 
divjih češenj

KOMISIJA ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
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Za začetek lahko izpolni-
te nagradni (spletni) vpra-
šalnik, ki nam bo v pomoč 
pri analizi stanja prometa 
in potovalnih navad v ob-
čin. Kratek vprašalnik (10 + 3 
vprašanja) je dosegljiv na sple-
tni strani: https://www.1ka.
si/a/125134. Če vam to bolj 

ustreza, lahko izpolnite prilo-
žen anketni vprašalnik (vse-
binsko je enak spletnemu) in 
nam ga (skeniranega) pošljete 
po e-pošti na: andrej.klemenc@
borovnica.si ali pa natisnjenega 
po običajni pošti na: Občina 
Borovnica, Paplerjeva ulica 
22, 1353 Borovnica, s pripisom 

Anketa CPS Borovnica. Med 
pravilno izpolnjenimi vprašal-
niki bomo izžrebali prejemni-
ke treh nagrad: podarili jim 
bomo tri lepo obnovljena 
starodobna kolesa, ki so jim 
novo življenje omogočili v okvi-
ru projekta DEPO, s katerim 
vrhniška komunala spodbuja 
ponovno rabo odsluženih pred-
metov in omogoča zaposlitev 
težje zaposljivim skupinam pre-
bivalcev. Nagrade bomo podeli-
li med 16. in 22. septembrom na 
prireditvi v sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti.  

 S tem namenom smo se loti-
li njene priprave tudi v Občini 
Borovnica. V četrtek, 23. mar-
ca, se je v eni od učilnic OŠ dr. 
Ivana Korošca zbralo 20 obča-
nov in občank, ki so želeli bolj 
podrobno izvedeti, kaj je to 
celostna prometna strategi-
ja, zakaj jo v občini potrebu-
jemo ter kako naj bi do nje 
prišli, da bi bila deležna čim 
večjega sodelovanja in podpore 
občanov. 

Uvodoma je navzoče nago-
voril župan Bojan Čebela, ki 
je poudaril, da občina CPS po-
trebuje tako zaradi izboljšanja 
prometne infrastrukture in s 
tem povezanega izpolnjevanja 
zahtev za dostop do sredstev 
iz strukturnih skladov EU in 
Sklada za podnebne spre-
membe RS, kot tudi zaradi 
sprememb prometne kulture in 
potovalnih navad prebivalcev. 

Stanje prometa in prome-
tne infrastrukture v občini 
je s pomočjo svežih fotogra-
fij predstavil višji svetovalec 
za razvoj in razvojne projekte 
Andrej Klemenc, ki je kasneje 
predstavil tudi predvideni po-
tek procesa priprave in sprejetja 
CPS. Nina Lipušček iz podje-
tja Locus, ki nudi tehnično in 
komunikacijsko podporo pri 
pripravi CPS, je poudarila, da je 
osnovni namen priprave strate-
gije, da se analiza stanja in vi-
zijo razvoja prometa in mobil-
nosti v občini naredi s tesnim 
sodelovanjem z občani. Brez 
tega občinska uprava in stro-
kovnjaki ne morejo pripraviti 
ustreznih scenarijev ter predla-
gati primernih ukrepov. Občani 
pa morajo imeti možnost soo-
dločanja pri določanju pri-
oritetnih ukrepov, vključeni 
morajo biti v ozaveščevalne in 

promocijske dejavnosti. 
Vilijem Jereb je kot policist, ki 

je na Policijski postaji Vrhni-
ka zadolžen za varnost v občini 
Borovnica nasploh, izpostavil 
prevelike hitrosti motornih 
vozil glede na stanje prometne 
infrastrukture ter pomanjkanje 
varnih površin za kolesarje in 
pešce kot glavne izzive na po-
dročju prometne varnosti. 
Opozoril je, da nujno izboljšanje 
cestne infrastrukture do neke 
mere sicer res prispeva k večji 
varnosti, vendar le, če se vozni-
ki zavedajo in upoštevajo, da je 
tudi znotraj naselij hitrost treba 
prilagoditi dejanskemu stanju, 
ki omogoča varnost, ne pa da 
so prepričani, da imajo povsod, 
kjer ni izrecnih nižjih omejitev 
hitrosti, voziti 50 km/h. Pred-
stavil je tudi glavne rezultate 
spletnega anketnega vpra-
šalnika o potovalnih nava-
dah učencev OŠ dr. Ivana 
Korošca ter zaznavanja naj-
večjih nevarnosti v prometu v 
občini s strani učencev in nji-
hovih staršev. Rezultati kažejo, 
da manj kot 5 % učencev v šolo 
prihaja s kolesi, čeprav bi na ta 
način rado v šolo prišlo skoraj 
30 % otrok. Glavni razlog je se-
veda pomanjkanje varnih kole-
sarskih povezav med naselji in 
šolo. Ugotovitve staršev in otrok 
glede najbolj nevarnih točk pro-
metne infrastrukture se v veliki 

meri skladajo z ugotovitvami 
sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. Varnost 
otrok v prometu je bila osre-
dnja skrb v razpravi, ki je sledila. 
Na vprašanje, zakaj še ni izde-
lan zakonsko obvezen predlog 
o varnih šolskih poteh, je pred-
stavnik policije odgovoril, da je 
ta zaradi sprememb področne 
zakonodaje zdaj v zaključni fazi, 
vendar sam po sebi ne bo rešil 
problema pomanjkanja ustre-
zne infrastrukture. 

 
Župan Bojan Čebela je iz-

postavil, da se bo stanje vsaj 
deloma izboljšalo, ko bo skozi 
območje LIKO zgrajena nova 
dovozna cesta do šole. Poudaril 
je tudi, da je letošnja zima tako 
poškodovala številne občinske 
ceste, da je smiselna njihova 
temeljita obnova, za kar bo 
treba sprejeti ustrezen rebalans 
proračuna, kljub vsemu pa je 
ne bo mogoče končati v enem 
letu. Ob tem bi bilo treba pred-
vsem cesto med Borovnico in 
Brezovico pri Borovnici razširi-
ti, a to zahteva odkup zemljišč, 
čemur vsi lastniki niso najbolj 
naklonjeni. Direktor občinske 
uprave Jernej Nučič je pojasnil, 
da je priprava tehnične doku-
mentacije za gradnjo pločnika 
med Bregom in Borovnico sko-
raj zaključena, vendar je izvedba 
odvisna od zamudnega usklaje-

vanja sočasne rekonstrukcije 
cestišča z Direkcijo RS za in-
frastrukturo, kjer pa so se zade-
ve začele premikati po sestanku, 
ki sta ga s predstavniki DRSI 
imela z županom v začetku leta. 

Občani so opozorili tudi na 
nedavne neustrezne prakse 
prostorskega načrtovanja oz. 
izdaje gradbenih dovoljenj za 
objekte, ki poslabšujejo prome-
tno varnost. Ker gradbena do-
voljenja izdajajo upravne enote 
pa ima občina pri tem le posre-
dne možnosti vplivanja, ki pa 
jih mora bolje izkoristiti. V za-
ključku razprave, ki jo je usmer-
jala Milena Marega iz centra 
za participativne procese, se 
je razgrela debata o ogrožanju 
pešcev in kolesarjev s strani 
voznikov kmetijske mehani-
zacije. Navzoči kmetje so zatr-
dili, da gre zaradi tega, ker so 
postali traktorji bistveno večji 
in hitrejši kot nekoč, predvsem 
za problem zaznav kolesarjev 
in pešcev, medtem ko zaradi 
dobre preglednosti, ki jo nudi 
pogled s traktorja, sami kljub 
večjim hitrostim vozijo tako, da 
kolesarji in pešci niso ogrože-
ni. Podan je bil predlog, da naj 
se v okviru evropskega tedna 
mobilnosti, ki se mu bo obči-
na Borovnica letos med 15. in 
22. septembrom prvič pridruži-
la, organizira tudi možnost, da 

kolesarji in pešci doživijo pro-
met kot »potniki« na traktorjih, 
traktoristi pa na kolesih občut-
ke, ki jih imajo kolesarji, ko jih 
prehiteva sodobna kmetijska 
mehanizacija. Poleg tega bodo v 
dejavnosti ETM vključene tudi 
predstavitve novih možnosti 
souporabe osebnih in električ-
nih avtomobilov, električnih in 
zložljivih koles ter zgodovine, 
sedanjosti in prihodnosti žele-
zniškega prevoza. 

  
Naslednja javna razprava, ki 

bo obravnavala analizo stanja 
prometa ter izhodišča za pri-
pravo treh scenarijev razvoja 
prometa v občini bo v drugi 
polovici aprila. Junija bo sledilo 
oblikovanje vizije prometa in 
mobilnosti v občini, septem-
bra pa opredelitev prioritet kot 
osnove za izdelavo akcijskega 
načrta. CPS Občine Borovni-
ca in akcijski načrt naj bi bila 
končana na začetku novembra, 
potem naj bi ju potrdil občinski 
svet. Potem ju čaka še pregled 
in potrditev s strani ministr-
stva za infrastrukturo, s čimer 
bo dokument lahko služil tudi 
izpolnjevanju pogojev za prido-
bivanje proračunskih sredstev 
za izboljšanje prometa in mo-
bilnosti v občini. 

Andrej Klemenc 

Spoštovane občanke in občani, Celostna 
prometna strategija Občine Borovnica bo vplivala 
na promet, mobilnost in kakovost življenja 
v občini, zato je pomembno, da se čim bolj 
vključite v proces njene priprave. 

Danes mora večina med nami vsak dan opraviti 
številne naloge in opravke na različnih lokacijah. 
Prostorska mobilnost je tako zahteva sodobnega 
življenja in omogoči jo lahko le sodoben 
prometni sistem. V njem danes prevladuje prevoz 
z osebnimi avtomobili, kar je tudi en od glavnih 
razlogov za prometno gnečo, onesnaženje okolja 
in s prometom povezane zdravstvene težave. 
Celostne prometne strategije lokalnih skupnosti 
naj bi prispevale k izboljšanju tako mobilnosti kot 
bivalnega in siceršnjega okolja.

Vabilo

Vabimo vas na 

tradicionalno srečanje 
na Malem Srebotniku 
v soboto, 6. maja, ob 10. uri. Dobimo se na Lužah ob 9. uri. 

  
Želimo vam prijetno praznovanje 27. aprila, dneva upora proti okupatorju, 
1. maja, praznika dela, ter 9. maja, dneva Evrope.

Občinsko društvo ZB za vrednote NOB Borovnica 
Vabljeni!

Celostna prometna strategija občine

Celostna prometna strategija občine 

Nagradni vprašalnik 
o prometuJavna razprava o stanju in 

možnostih razvoja prometa
V okviru priprave Celostne prometne strategije Občine Borovnica 
bo v torek, 25. aprila, v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica ob 18.00 
potekala javna razprava o stanju in možnostih razvoja prometa 
in mobilnosti v občini Borovnica. 
Gradiva bodo 20. aprila objavljena na spletni strani občine. 

Vabljeni!
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Razgibani večer popularne in 
rock glasbe, narodnozabavnih 
viž in ljudskih popevk je naletel 
tudi na pozitiven odziv javnosti, 
ki je napolnila malo šolsko dvo-
rano. V svoji večletni glasbeni 
karieri je Trček nastopal v več 
glasbenih skupinah in šolski 
oder zanj velja tudi kot »oder 
začetkov«. Pred dvanajstimi leti 
so na svoji valeti tukaj namreč 
prvič javno zaigrali člani skupi-
ne Livada. Kljub ločitvi njiho-
vih poti še vedno radi nastopijo 
skupaj in tudi njegovo odločitev 
za samostojni koncert so odloč-
no podprli: »Nejcu kapo dol!« 
Poleg Livade je nastopila še ve-
dno aktualna skupina pevcev 

prijateljev Mor’mo še zbrat, ki 
še kar ni izbrala svojega imena. 
Z leti se je njihova zasedba resda 
skoraj prepolovila, a še vztrajajo. 
Manjkala ni niti trenutno aktu-
alna Nejčeva skupina Nori val. 
V duetu pa so se mu pridružili 
Primož Križaj, ki je imel to pot 
prvi nastop pred borovniškim 

občinstvom, zatem Aleksandra 
Mataj, talentirana konkurentka 
z Blejskega zlatega mikrofona, 
in seveda Nika Suhadolnik, ki 
si je pot v glasbene vode utrla 
pred leti kot članica skupine 
DNK. Na klaviaturah ga je skozi 
večer spremljal Jakob Gajšek, na 
bobnih David Rus, na bas kitari 

Andraž Jere, na kitari Miha Pe-
pevnik, spremljevalni pevki pa 
sta bili Nika Suhadolnik in Va-
lerija Rot. Prav res, človek lahko 
doseže veliko, človek s toliko 
prijatelji pa vse. 

Damjan Debevec, foto: DD

Dolgoletnega predsedni-
ka Jožeta Zormana, ki je po 
novem blagajnik društva, je 
zamenjal Žan Bezek. Podpred-
sednik društva pa je postal Jure 

Grimšič. Društvo si bo še na-
prej prizadevalo širiti in pestriti 
oblike in vsebine ljubiteljskega 
kulturno-umetniškega ustvar-
janja in poustvarjanja v občini 

Borovnica, širiti sodelovanje na 
področju kulture na območju 
Ljubljanskega barja in širše ter 
s svojim delovanjem pomagati 
pri integraciji priseljencev in 
obrobnih skupin. Dolgoletni 
predsednik Jože Zorman je bil 
deležen nedeljenega priznanja 
za svoj dolgoletni trud in pri-
spevek k temu, da je društvo 
»stalo inu obstalo« ter v marsi-
čem popestrilo kulturni utrip v 
občini. V razpravi je bilo kritič-

no opozorjeno, da društvo po-
časi izgublja prvotni zagon in 
inovativnost, zato se od novega 
vodstva pričakuje, da bo obno-
vilo duh alternativne kulture ter 
bilo bolj kot dosedanje uspešno 
tudi pri tem, da se tudi ustrezno 
finančno prepozna prispevek 
društva k razvoju kulture v ob-
čini in širše. 

Andrej Klemenc

25. marca je na rednem letnem občnem zboru 13 
navzočih članov HUD Karel Barjanski v prostorih 
galerije Barje v Borovnici obravnavalo finančno 
poročilo in poročilo o delu društva v lanskem letu, 
po razpravi sprejelo program dela za prihodnje 
leto ter razrešilo staro in izvolilo novo vodstvo. 

Spomladanski 
koncert Nejca Trčka je 
bil v nizu borovniških 

glasbenih prireditev 
vsekakor razred zase. 

Malokrat se namreč 
v malem kraju zgodi, 

da posameznik z 
velikim talentom 

tako samozavestno 
izpostavi svoje ime, 

še manjkrat, da ga pri 
tem podpre domala 
vsa glasbena srenja 
njegove generacije.

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo PGDBOR na številko 1919 
in prispevali boste 1 EUR za novo gasilsko vozilo za gozdne požare.
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Izimobila, 
A1 (Simobila), Telemacha in T2.
Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na 
spletni strani         PGD Borovnica.

Hvala vam!
Vaši gasilci iz PGD Borovnica

Pomagajte nam na poti

do novega gasilskega vozila 

za gozdne požare!

PGD BOROVNICA

PGDBOR
na 1919
= 1 EUR

Vabilo
TONJA vas vabi na 

LETNI KONCERT, 
ki bo v petek, 12. maja, ob 20.00 
v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. 

Naš gost bo ŽPZ PREŠERNOVKE, KUS dr. France Prešeren Šibenik.
Dragi ljubitelji lepe pesmi in petja, 
preživite z nami prijeten pevski večer!

Vabljeni!

Nejc Trček in prijatelji

Nejc Trček tokrat prvič tudi z lastno avtorsko pesmijo.

Obvestilo
JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA 
ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU ZA STARO VAŠKO JEDRO BOROVNICE 

  
Občina Borovnica z namenom zagotovitve prostorskih in strokovnih 
podlag za prenovo in oživitev vaškega jedra občinskega središča 
pripravlja občinski podrobni prostorski načrt za staro vaško jedro 
Borovnice (OPPN Staro vaško jedro Borovnice). Osnutek odloka 
o OPPN Staro vaško jedro Borovnica bo, skupaj z vsemi 
gradivi, javno razgrnjen od ponedeljka, 24. aprila, do 
srede, 24. maja 2017 

•  v prostorih Občine Borovnica (sejna soba), Paplerjeva ulica 22, 
Borovnica, in 

 •  na spletni strani Občine Borovnica: www.borovnica.si/novice/
aktualna-obvestila/zacetek-javne-razgrnitve-oppn-staro-vasko-
jedro-borovnice. 
 

Javna obravnava bo v sredo, 17. maja, ob 17. uri v 
dvorani nad vrtcem na Paplerjevi ulici v Borovnici. Na razgrnjen 
osnutek odloka OPPN Staro vaško jedro Borovnice lahko občani med 
javno razgrnitvijo in obravnavo podajo pripombe in predloge, in 
sicer pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve 
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali po elektronski pošti na 
naslov obcina@borovnica.si (v rubriko »zadeva« obvezno navedite 
ključne besede OPPN Staro vaško jedro Borovnica) do konca javne 
razgrnitve. Občina bo do pripomb in predlogov, podanih v času javne 
razgrnitve, zavzela stališče in ga tudi javno objavila. 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po elektronski 
pošti obcina@borovnica.si. Če potrebujete dodatna pojasnila, se lahko 
obrnete na občinskega urbanista Kruna Stevanovskega, ki ima uradne 
ure v prostorih občine ob sredah od 14.30 do 16.30, 
tel. št. 01 7507 467.

Vabljeni! Novo vodstvo HUD-a
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Zgodba se dotika v javnosti 
dobro znane »jare kače« dena-
cionalizacije, ki je v osnovi pra-
vičen proces, a vse prej kot čr-
no-bel in vse prepogosto s seboj 
prinaša nove krivice. Ko Apo-
lonija Novak (Lili Kogovšek) 
podeduje prej nacionalizirano 
razkošno vilo v elitni diplomat-
ski četrti so s partnerjem An-
tonom Novakom (Slavko Pri-
stavec) ter hčerko Jolo Novak 
(Nejli Ofentavšek) in njenim 
fantom Sandijem (Jani Bola-
rič) v polnem zanosu. Obeta se 
čudovito življenje brezdelja in 
nadstandarda. Načrti oddaje ali 
prodaje bogate dediščine naj-
boljšemu ponudniku pa se raz-
blinijo v trenutku, ko v prostor 
prikoraka upokojeni železničar 
Pepi (Matjaž Ocepek). Pepi je v 
hiši že več desetletij podnaje-
mnik, zadnji svoje vrste, in ima 
odločbo. Pa ne kakršnokoli, v 
uporabi ima lahko skorajda vse 
prostore v hiši, zato ga je nemo-
goče odriniti v kak manj opazen 
kot. Kljuko si začnejo podajati 
potencialni kupci nepremični-
ne – Majordom Špiletič (Jani 
Bolarič), ki bi rušil, modna 
kreatorka Vižintinova (Polona 
Farkaš), ki bi imela krojaško de-
lavnico, pa gospod Peter (Djo-
nas Abdillah), ki bi uredil dom 
za revno mladino – a uidejo v 
trenutku, ko izvedo za nežele-
nega podnajemnika. Dediči so 
obupani. Sprva skušajo Pepija 
izseliti na lep način, tudi s po-
močjo blagodejnih indijskih zeli, 
a neuspešno. Potem se zatečejo 
k bolj radikalnim rešitvam. Sre-
di zime poberejo okna iz okvi-
rov, kar pa ima prav nasprotne 

posledice od želenih. V na ste-
žaj odprto hišo noč za nočjo 
lezejo tatiči in počasi odnesejo 
vse, kar se odnesti da: stilno po-
hištvo, umetniška dela, intarzij-
ski parket … Obupani dediči se 
oprimejo zadnje, maščevalne 
poteze. Z velikim kladivom se 
lotijo Pepijevih modelčkov vla-
kov, ki jih je sestavljal vse življe-
nje. V srce parajočem prizoru, 
ki ga je Ocepek vrhunsko odi-
gral, se stari naglušni železničar 
Pepi nazadnje vda: »Počakajte, 
grem, sam bom poskrbel za 
svoje lokomotive … samo oble-
čem se …« A ker Apolonija še ni 
nahranila svojega besa in še kar 
opleta s kladivom, le-to v nekem 
trenutku sreča Antonovo glavo. 
Zastor se zagrne in ko se zopet 
odgrne, je okrog Antona, ki se 
zbudi iz kome po več letih, nov 
krasni svet. Ta temelji na pod-
najemniškem razredu, ki ga 
odira maloštevilni elitni naje-
modajalski razred. Na novi svet 
se niti ni treba navaditi, saj v 
ozadju že grmijo topovi in skozi 
vrata po svojo pravico plane voj-
ska zatiranih (Ciril Košir, Varja 
Brglez, Milena Škulj) pod vod-
stvom velikih revolucionarjev 
Pepija in Sandija. Bolarič, resni-
ci na ljubo, v tej vlogi preprosto 
nima konkurence. Elito že čaka 
strelski vod, a ne Antona, ki ga 
medtem predramijo v resnič-
nem svetu sedanjosti. Strašna 
vizija prihodnosti Antona spod-
budi, da Pepija obdrži v hiši, v 
mirno sobivanje in nadvse sre-
čen konec zgodbe pa prepriča 
tudi vse ostale. 

Damjan Debevec, foto: DD 

Pozdravili smo se s člani svo-
jih ekip, pa tudi z drugimi. E-
-jevci se med sabo kar poznamo. 
Vedno nas zastopata Planinski 
društvi Ljubljana Matica in Bo-
rovnica. Naša ekipa je povabila 
še Jureta in Gabrijelo, ker so bili 
Kristina, Tatjana in Primož pri 
organizaciji. Lepo je bilo skupaj 
tekmovati po približno enem 
letu. PD Matica se je tokrat pr-
vič pridružila Mateja Svet. Vsaj 
starejši se je najbrž spominjate 
kot odlične smučarke. 

Pomladni čas je poln vsega. 

Veliko je dela na vrtu, v šoli, 
službi. Pa je kljub temu vedno 
znova lepo, ko se takole vidimo 
in iščemo kontrolne točke. Za 
organizatorje to pomeni veliko 
ur prostovoljnega dela. Lepa je 
naša dolina. Smo jo obšli in jo 
videli s te in one strani na son-
čen dan. 

V eno našo B-skupino so de-
kleta medse prvič sprejela dva 
fanta: prišla sta Domen in Vital. 
Oba že izkušena orientacista 
sta pod skrbnim mentorstvom 
Kristine Suhadolnik. Odlično 

so se odrezali! Naši drugi B-
-skupini pa se je zgodilo nekaj, 
kar se lahko dogodi le na doma-
čem terenu. 

Nežin pes Rex je pritekel za 
ekipo in dekleta so ga morala 
peljati nazaj domov, kar jim je 
vzelo 15 minut dragocenega 
časa. Borovnico so zastopali 
tudi študentje: Ana, Blaž, Urban 
in Luka. Adam je s svojo skupi-
no pritekel na cilj na prvo mesto. 
Naši A-jevci so si lani tako želeli 
prvega mesta. 

Pa je prišlo letos! Kako pogo-
sto pridejo stvari, ko naše želje 
že malo popustijo. 

Za fotografiranje so se nasta-
vili: Erazem, Vid in Adam, ki je 
tekmoval prvič in z nasmehom 
pokazal, da mu je miška vzela 
dva zobka.

Alenka Gabrovšek 
Mladinski odsek 

planinskega društva 
Borovnica

Borovniški gledališki zanesenjaki iz vrst 
kulturnega društva so za silvestrsko popestritev 

na odrske deske postavili nadvse zabavno igro 
Vinka Möderndorferja Dediščina. Z njo so v 

naslednjih mesecih gostovali še v sosednjih krajih 
in ne nazadnje na začetku pomladi zopet doma z 

njo zaključili preteklo gledališko sezono. 

Brezovica pri Borovnici, 25. marec –
Zbrali smo se ob 8.30 pred gasilskim 
domom. Nekateri so prišli s kolesom. Bravo! 
Večina z jeklenimi konjiči. Iz mojega smo 
se skobacali štirje. Drugošolec Adam, ki 
je bil prijavljen v najlažji A-kategoriji (do 
vključno 6. razreda), dve osmošolki, ki sta 
bili prijavljeni v B-kategoriji (7. do 9. razred), 
in moja malenkost, ki sem bila prijavljena v 
E-kategoriji (nad 40 let).  

Rolanje v Borovnici
• Rolanje za starše  
2-krat 2 uri, v soboto, 6. in 13. maja, od 10.00 do 12.00. 
 
• Rolanje za otroke  
Bomo nadaljevali po zaključku prvega tečaja sredi maja. Tečaj 
poteka na parkirišču za OŠ dr. Ivana Korošca v Borovnici.

Dodatna pojasnila in informacije: www.ekolaskar.com (podje-
tje Vivian) ali 040 462 373.

Vabilo

DU Borovnica organizira

Enodnevni izlet 
v Belo Krajino
24. maj, odhod: ob 8. uri 
izpred trgovine Kocka. 

Cena izleta za člane DU Borovnica je 25 evrov po osebi. 
Prijave zbiramo v društvenih prostorih vsak torek od 9. do 11. ure do 
zapolnitve avtobusa.

Vabljeni!

Erazem, Adam, Vid

Orientacija na domačem terenu

Nepričakovana dediščina
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Ogledali so si nekatere pro-
store in razstavo protokolarnih 
daril. G. Hainz je predstavil 
kratko zgodovino in sedanje 
delo našega najvišjega organa 
oblasti, nato pa povedal veliko 
zanimivosti o gradnji in vseh 
kasnejših prenovah zgradbe, v 
kateri parlament deluje. V pre-
teklosti je bilo tudi nekaj pobud 
in načrtov za gradnjo na drugi 

lokaciji (med njimi tudi načrt 
arhitekta Plečnika). Zanimiva 
je bila zahteva arhitektov in te-
danjih politikov, ki so gradnjo 
vodili, da se morajo v objekt 
vgrajevati pretežno slovenski 
materiali tudi iz bližnje okolice, 
kot npr. kamen. Zadnja prenova 
velike dvorane je bila leta 2000. 
Ker je bila na dan obiska redna 
seja parlamenta, so razpravno 

dvorano obiskovalci lahko vi-
deli le z balkona, od koder so 
nekaj časa tudi spremljali sejo 
in poslušali razprave poslancev. 
Videli so znamenito fresko Zgo-
dovina Slovencev v preddverju 

velike dvorane, žal ne iz nepo-
sredne bližine, ker je bila seja. 
Po obisku parlamenta je večina 
udeležencev v skupini odšla 
proti tržnici in si privoščila kavo 
ter pijačo na Pogačarjevem trgu. 

Tu se je v lepem pomladnem 
dnevu gnetlo veliko ljudi, saj 
se je začela sezona kulinarične 
ponudbe Odprte kuhne. Udele-
ženci  obiska so se v Ljubljano 
pripeljali z vlakom in se tako 

tudi vrnili v Borovnico, z lepi-
mi vtisi z obiska v parlamentu 
in prijetnega druženja.

OO DeSUS 
Borovnica

Letos so  nam zapeli in za-
plesali otroci iz skupin Ko-
njički, Kresničke, Pike, Žabice 
ter Mačje mesto.  Gibalno so 
predstavili deklamacije otroci 
skupin Škrati, Ptički in Ježki. 
Ti so v svoj program vključili 
tudi glasbene cevi. Program so 
popestrili pevci predšolskega 

pevskega zbora Mavrica, ki so 
zapeli dve pesmi. 

Zaključek pa je s pesmijo Mi 
se imamo radi povezal tako vse 
nastopajoče na odru kot tudi v 
dvorani. 

Strokovna delavka
 Polonca Gabriel  

Prijetno popoldne
Marca so vzgojiteljice borovniškega vrtca 
pripravile že tradicionalno prireditev Mi se 
imamo radi, ki je namenjena družinskemu in 
materinskemu prazniku in na kateri se vsako leto 
predstavijo otroci ter vzgojiteljice 2. starostne 
skupine. 

Kot lani smo tudi letos 
nastopili z dvema ekipama. 
Tokrat je bila konkurenca 
močnejša, vozila so dosegala 
rekord za rekordom. 

Od 39 ekip je ekipa Svizcev 
zasedla 30. mesto; sestavljali 
so jo učenci Andrej Albreht, 
David Pečlin in Žan Soklič; 
ekipa Tomos 4 pa 10. mesto 

– učenci Kristjan Albreht, 
Nick Nejc Pelko in Marcel 
Pristavec. 

Zadovoljni smo nepozaben 
dan nadgradili z obiskom Hiše 
eksperimentov, sladoledom in 
zabavno vožnjo s Kavalirjem. 

Več o tekmovanju pa si 
oglejte na spletni strani www.
he.si/elastomobili.

Mentor: 
Klemen Jevnikar

OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica

 Iz mikrozelenja smo pripra-
vili tudi smuti, ki ni bil samo 
zdrav, ampak tudi zelo oku-
sen. Nadaljevali smo glasbeno, 
saj nas je z violino obiskala Maja 
Naveršnik, ki nam je predstavila 
instrument in nanj zaigrala ne-
kaj otroških pesmic ter znanih 

melodij iz risank Nodi, Maša in 
medved ter Mojster Miha. Proti 
koncu meseca nas je s harmo-
niko razveselil Injin dedek, go-
spod Lado Kržič. Pričaral nam 
je veselo glasbeno urico in ker 
se ob melodijah harmonike 
skoraj ne da biti pri miru, smo 

tudi mi vstali in zaplesali. Že 
marca nas je obiskala tudi knji-
žničarka Tina Korošec, ki nam 
je predstavila čudovite slikanice 
in nas navdušila z zgodbo o naj-
močnejšem volku, za katerega 
se je izkazalo, da čisto vedno 
pa le ni najmočnejši v svojem 
gozdu. Sovice in Gumbki smo 
vsem dejavnostim (razen mi-
krozelenju) prisostvovali skupaj. 
V tednu kulturnega praznika pa 
nas je združila še bolezen, ki je 
pošteno razredčila naše vrste. 
Na srečo smo zdaj spet vsi zdra-

vi in veseli, da sije sonce, da so 
iz zemlje pokukali zvončki in da 
že zelo diši po pomladi ter dol-
gih sprehodih po Barju. 

Pri pošiljanju članka za 
Naš časopis se mi je prejšnji 
mesec pod prste prikradel 
škrat, zamešal članke in po-
slal lanskega. Vsem bralcem 
se opravičujem in tokrat poši-
ljam pravega. Hvala za razu-
mevanje! 

Jasna Gabrovšek 

Hiša eksperimentov je v soboto, 25. 
marca, organizirala že 14. državno 
tekmovanje elastomobilov.  Za našo 
šolo je to bilo drugo takšno tekmovanje. 
Potekalo je v prijetnem sončnem 
vremenu na Kongresnem trgu v 
Ljubljani.

V enoti Sonček smo februar začeli zdravo: 
mamica Saša Kržič nam je predstavila 
mikrozelenje, ki smo ga nato tudi posejali v lične 
posodice, ga dnevno škropili in po enem tednu 
zaužili v juhicah in na rižotah.

V prestolnici z 
elastomobilom

Mesec kulture v enoti Sonček

Na pobudo predsednice občinskega odbora 
stranke DeSUS Borovnica in v dogovoru 
s poslancem Primožem Hainzem je bil 
konec marca organiziran obisk slovenskega 
parlamenta. Skupino iz Borovnice je sprejela 
tajnica poslanske skupine stranke DeSUS in jo 
popeljala po poslopju. 

Na obisk v 
parlament

Podpišite peticijo!
Civilna iniciativa za pošteno 

delovanje občine že aktivno zbi-
ra podpise od vrat do vrat. Tudi 
vas vabimo, da prispevate svoj 
podpis. Želimo si, da bi občina 
začela aktivno reševati nekate-

re probleme, zato bomo občino 
pozvali k sklicu občanov, da 
župan, občinska uprava, borov-
niški svetniki in nadzorni odbor 
pojasnijo zakaj je prišlo do dviga 
komunalnega prispevka. Želimo 
tudi odgovore o Nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemlji-

šča, za katerega želimo, da je 
obračunan po zakonu.  Radi 
bi transparentni pregled vseh 
dohodkov in odhodkov občine, 
da bi s tem preverili pravilno in 
smotrno poslovanje občine. Po-
govorili bi se radi tudi o podjetju 
Lesoj ter vzrokih in posledicah 

odškodninske tožbe v vrednosti 
1,2 mio evrov. 

Civilna iniciativa 
za pošteno delovanje 

občine Borovnica

P R E J E L I  S M O
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Tako je bila Nuši Zadel, dr. dent. med. no-
vembra izdana odločba in sklenjena je bila 
koncesijska pogodba za opravljanje zoboz-
dravstvenega varstva za 5 let z možnostjo 
podaljšanja za dodatnih 5 let, in sicer v ob-
segu 0,6 tima za odrasle paciente in 0,4 tima 
za otroke in mladino. Nova koncesionarka 
je v spodnjem prostoru Centra starejših 
Horjul z delom začela 1. januarja letos. Kdo 
je in kako bo zobozdravstvena oskrba na 
območju horjulske občine potekala v na-
slednjih petih letih, smo vprašali kar 
zobozdravnico Nušo Zadel, dr. dent. med. 

Začniva pogovor s prijetnim uvodom – zakaj ste 
izbrali poklic zobozdravnice? 

Najprej nisem imela namena postati zo-
bozdravnica. V tretjem letniku srednje šole 
pa me je biologija človeka začela posebej 
zanimati, zato sem se odločila, da si bom 
izbrala eno od naravoslovnih smeri. Konč-
na odločitev o študiju stomatologije oziro-
ma dentalne medicine je dozorela tik pred 
vpisom. Tak je bil takrat splet okoliščin in 
danes mislim, da sem se prav odločila. Zdi 
se mi, da je pri tem poklicu potreben tudi 
kanček umetniške žilice, ki sem jo menda 
od nekdaj imela. Sicer pa se zobozdravnika 
nikoli nisem bala. Vselej sem bila pohvalje-
na, zato sem imela s tem poklicem le pozi-
tivne izkušnje.

Po odločitvi ste študij nadaljevali na ljubljanski 
stomatološki fakulteti. Kje pa ste pridobivali 
izkušnje, ki so v tem poklicu še kako pomembne?
 
Tako je, študirala sem na stomatološki fa-
kulteti v Ljubljani in tam tudi diplomirala. 
Pripravništvo sem opravljala na kliniki, ve-
liko pa tudi pri zasebnikih, tako da imam 
obe izkušnji. Najbolj dragocena izkušnja je 
bila opravljanje pripravništva pri zasebnem 
oralnem kirurgu. Tam sem res veliko delala 
in ne le asistirala. Tako sem izgubila strah 
in dobila pomembno izkušnjo, predvsem v 
smislu, da si dovolim v kakšni situaciji dalj 
časa vztrajati in pacientov problem rešiti 
sama. Pozitivna izkušnja je bila tudi nado-
meščanje otroške zobozdravnice v zdra-
vstvenem domu na Vrhniki. To pa pred-
vsem zato, ker je delo z otroki kar občutljivo, 
potreben je pravi pristop. Zdi se mi, da sem 
ga tam kar osvojila. Izkušnje res pridejo s 
časom.

Občina vam je podelila koncesijo z deležem 0,4 
tima za otroke in mladino. Kakšen je torej vaš 
pristop do najmlajših, za katere zobozdravnik 
pogosto pomeni strah in trepet. 

Zdi se mi, da je najpomembnejše pridobiti 
otrokovo zaupanje in ga ne izgubiti. To po-
meni, da vedno naredim le tisto, za kar se z 
otrokom dogovoriva. Načeloma ob prvem 
obisku otroku razkažem zobozdravniški 
stol. Zapeljeva se gor in dol, sam pritisne 
na kak gumb, pihava s pusterjem, mogoče 
kak zob poščetkava. Če otrok lepo sodeluje, 
gremo v njegovem tempu naprej. Nekateri 
otroci potrebujejo več časa, zato lahko ka-
kšen obisk pomeni samo pregled v smislu 
uvajanja, ki pa se na dolgi rok še kako obre-
stuje. Problem nastane, če pridejo otroci 
prvič k zobozdravniku z bolečino. Takrat 
moram otroku pomagati in ni možnosti za 
postopno uvajanje. To pa je slaba izkušnja 
in preden je otrok spet pripravljen sodelova-
ti, lahko mine precej časa. Če vmes spet ka-
kšen zobek začne boleti, smo v začaranem 
krogu. Ti otroci imajo težave z obiski zo-
bozdravnika navadno tudi, ko že odrastejo. 
Zato je res pomembno, da se otroka na prvi 
pregled pripelje že zelo zgodaj. Prvi obiski 
so namenjeni predvsem staršem, s katerimi 
se pogovorimo o pravilnem načinu čiščenja 
zob, prehrani in potencialnih razvadah, ki 
lahko kasneje pripeljejo do ortodontskih 
nepravilnosti.

Kaj pomeni, da ste zasebna zobozdravnica s 
koncesijo? Katere so po vašem mnenju pred-
nosti zasebnikov s koncesijo? 
 
Zobozdravnik zasebnik s koncesijo opravlja 
javno zobozdravstveno dejavnost. Sklenje-
no ima pogodbo z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in vsemi zavaroval-
nicami, ki nudijo dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje. To v praksi pomeni, da za-
sebniki s koncesijo delujemo kot zoboz-
dravniki v zdravstvenem domu. Pacientom 
brezplačno nudimo storitve, ki jih ZZZS 
razume kot standardne, nadstandard pa se 
doplačuje. Žal pa je tako, da zavarovalnica 

plača le res zelo osnovne storitve, ki pa za 
pacienta seveda niso vedno najboljša mo-
žnost. Prednost vidim predvsem v tem, da 
je v moji domeni, kakšne materiale bomo 
uporabljali, katere instrumente bomo prio-
ritetno kupili, katerih izobraževanj se bom 
udeležila in, kar je najpomembnejše, za pa-
cienta si lahko vzamem več časa. Prednost 
je tudi ta, da si lahko sama izbiram tim, s 
katerim delam. Pri protetični rehabilitaciji 
je zelo pomembno, da sodeluješ z dobrim 
zobnim tehnikom, ki je natančen, v koraku 
s časom in uporablja kakovostne materia-
le. To delo pri nas opravlja J. U. DENTAL z 
Vrhnike, ki ga vodi Uroš Janželj, v ordinaciji 
pa mi pomaga Lidija Češnovar. 
  
Ambulanta je ohranila staro lokacijo – prostor 
v centru starejših, poskrbeli ste za novo podobo. 
Kako pa poteka delo? 

Z delom smo na polno začeli. Trenutno je 
še vedno veliko naročanja pacientov in s 
tem prvih pregledov. Tudi pacienti, ki so 
bili opredeljeni pri prejšnji zobozdravnici, 
se morajo na novo opredeliti, če želijo osta-
ti pri nas. Nove paciente še sprejemamo, 
vendar jih naročamo jeseni. Najlažje je, če 
se ljudje naročijo s pomočjo elektronske 
pošte, saj se med delavnikom zaradi zase-
denosti težko odzivava na telefonske klice. 
Ob prvem obisku opravim temeljit pregled 
obraza in ustne votline ter se s pacientom 
pogovorim o okvirnem načrtu zdravljenja. 
Opažam, da je prisotne ogromno para-
dontalne bolezni. Gre za zahrbtno bolezen, 
ki načeloma ne boli, posledica pa je lahko 
izpad tudi popolnoma zdravih zob. Zato 
velik poudarek namenjam preventivi. Če se 
le da, vsak prvi obisk zaključim z inštruk-
cijo o pravilni ustni higieni. Če je uspešna 
preventiva, kurativnega zdravljena pacient 
načeloma sploh ne potrebuje.

Ste Horjulka. Ali delo v domačem okolju pomeni 
prednost ali slabost? 

V Horjulu živim od svojega petnajstega leta. 
Tu se dobro počutim in res sem si želela de-

Varna in urejena šolska zelenica
Aprila je Občina Horjul uredila spodnji del zelenice pod OŠ 
Horjul. Delavci so zravnali teren, ob robu igrišča pa posadili lo-
vorikovce za bolj sproščeno in varno igro, poskrbeli smo tudi za 
zasenčenje igral in igrišča z zasaditvijo javorjev in drevoreda na 

zgornji strani igrišča. Dela so odlično in hitro opravili zaposleni 
iz podjetja Vip Trade iz Horjula ki so tudi poskrbeli za dodatna 
drevesa ob igrišču. Upamo in želimo si, da bi se otroci na igralih 
in igrišču počutili varne in bi sem radi zahajali.

Sanacija hudournika na Vrzdencu se je začela
Konec marca je bila s podjetjem Euro grad iz Ljubljane podpi-
sana pogodba za izvedbo projekta Sanacija hudournika v Vrz-
dencu pri cerkvi Sv. Kancijana v višini 87.066,41 evra (z DDV). 
Na podlagi pridobljenega vodnega soglasja Direkcije RS za vode 
je občina 13. marca objavila javni razpis za izbiro najugodnejše-
ga izvajalca ter prejela osem ponudb, pri čemer je podjetje Euro 
grad ponudilo najnižjo ceno. Razpisana sanacijska dela obse-
gajo ureditev prodnih pregrad, brežine in dna hudournika ter 

razcevitev dela vodotoka. Na začetku aprila je izvajalec že začel 
z deli. V zgornjem delu bodo zgrajene tri prodne pregrade, ena 
pa pod mežnarjevo domačijo. Večji del struge vodotoka se bo 
tlakovalo s kamnom v betonu, v spodnjem delu pa se bodo za-
menjale cevi, ki bodo zagotavljale večjo pretočnost. Dela bodo 
potekala predvidoma do konca maja. Ob tem prosimo stano-
valce Vrzdenca in lastnike parcel ob gradbišču, da sanacijska 
dela sprejemajo potrpežljivo, saj bodo v primeru večjih nalivov 
preprečila morebitna poplavljanja Vrzdenca.

Obnovljena brežina v Prosci
Po naročilu Občine Horjul je pogodbeni vzdrževalec občin-
skih cest, Janez Marolt, v preteklem tednu uredil gornjo breži-
no ob lokalni cesti v Prosci. Suha kamnita zložba se je izkazala 
za ustrezno in se tudi estetsko lepo vključuje v okolico.

Zbranih več kot 30 ton odpadkov
Pri Športnem parku Horjul se je v aprilski akciji zbiranja od-
padkov zbralo 31 ton in 720 kilogramov kosovnih odpadkov, 
ter 8.500 kilogramov pnevmatik za osebna in tovorna vozila.
Naslednje zbiranje kosovnih odpadkov bo predvidoma jeseni.

Na pokopališču Samotorica nov zalogovnik za vodo
Na pobudo občanov je občina Horjul kupila ličen zalogovnik 
za vodo za potrebe zalivanja cvetja na grobovih na pokopališču 
pri cerkvi sv. Mihaela na Samotorici. Do sedaj je vsak lastnik 
groba moral vodo prinesti s seboj, po novem pa bo vsem na vo-
ljo 300 litrov deževnice. Rezervoar za vodo je dobavilo podjetje 
Lontech iz Bohinjske Bistrice, za montažo pa so poskrbeli va-
ščani sami. Rezervoar se odlično vključuje v okolico, predvsem 
pa predstavlja nadvse praktično rešitev težave.#

O B Č I N S K E  N O V I C E
Pogovor z novo horjulsko zobozdravnico Nušo Zdel, dr. dent. med. 

Sama se zobozdravnika 
nisem nikoli bala

 

Konec lanskega leta se 
je upokojila dolgoletna 

koncesionarka na področju 
polivalentnega zobozdravstva 

v občini Horjul Violande 
Lavrenčič, dr. dent. med. 

Občina Horjul je zato 
oktobra objavila javni razpis 

za podelitev koncesije za 
opravljanje javne zdravstvene 

službe na področju 
zobozdravstvenega varstva v 
Občini Horjul. Na razpis se je 

prijavila ena kandidatka, za 
katero je občina pridobila vsa 
potrebna pozitivna mnenja in 

soglasje ministrstva za zdravje. 
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Pozdrav pomladi, tradici-
onalna kulturna prireditev, s 
katero so članice Mažoretne in 
twirling skupine Prosvetnega 
društva Horjul že 18. zapored 
pozdravile pomlad ter se za-
hvalile in voščile vsem mami-
cam in mamam ob prazniku, je 
tudi letos uspela. Obrazi mam 
in mamic, pa tudi očetov in 
dedkov so žareli od ponosa, ko 
so spremljali točke svojih lju-

bljenk. Čudoviti plesni nastopi 
najmlajših, malo večjih in tudi 
tistih že skoraj odraslih plesalk 
so se letos povezali v svetovno 
znano pravljico Trnuljčica. Nje-
no zgodbo pozna večina. A tej 
je bila tokrat dodana umetniška 
in plesna dimenzija. Kralj in 
kraljična sta dobila hčer, katere 
usodo so tudi v tem primeru 
napovedale vile. Res se je pri ro-
snih letih zbodla na kolovratu, a 

kri ni tekla in tudi dolgih sto let 
spanja je nadvse hitro minilo. V 
šestnajstih točkah se je odvila 
celotna zgodba in članice MTS 
Horjul, v skupinah in s solo pro-
grami, so pokazale svoje vrline, 
spretnosti in znanje ter kar ne-
kaj talenta. Tej profesionalnosti 
so svoj del prikupnosti dodali 
še vrtčevski otroci iz skupine 
Murni. Vsem plesalkam, vadi-
teljicam, trenerkam, organiza-
torjem, staršem in drugim je 
bila ob koncu izrečena velika 
zahvala, saj so uspešni nastopi 
in rezultati lahko le plod dobre-
ga sodelovanja.   

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

lati v tem okolju. To vidim kot prednost. Že v teh 
nekaj mesecih sem opazila, da so ljudje, ki pridejo 
v našo ambulanto in me poznajo od prej, veliko 
bolj sproščeni. Seveda pa me na tem mestu tudi 
toliko bolj skrbi, saj gre le za ljudi, ki jih poznam 
osebno. Težko ostaneš objektiven.

Ljudje smo postali zelo razvajeni in želimo na enem 
mestu opraviti vse. Kaj ponuja vaša ambulanta in v 
kakšnih primerih napotite paciente drugam? 

Tega se zavedam, zato bomo stremeli k temu, da 
bomo pacientom na istem mestu ponudili čim 
več. Trenutno v naši ambulanti nudimo osnovne 
zobozdravstvene storitve. Imamo pa nekaj novih 
pridobitev, in sicer napravo za strojno širjenje ko-
reninskih kanalov. Z le-to je odstotek uspešnosti 

endodontskega zdravljenja precej višji in hkrati 
pacientu prihranimo kakšen obisk. Želja je, da bi 
bila nekoč v naši ordinaciji mogoča tudi implan-
tološka oskrba. Seveda pa vse paciente, ki potre-
bujejo specialistično obravnavo, napotimo naprej.

Zdravi zobje naj bi bili vsaj tako pomembni kot zdravo 
telo, a dejstvo je, da so zobozdravstvene usluge vsak 
dan dražje. Cena nenazadnje, poleg kakovosti, igra kar 
pomembno vlogo. Kako je s tem pri vas? 

Pri zasebništvu ceno določi zobozdravnik. Sama 
sem pred začetkom dela naredila »mini raziska-
vo trga« in cene prilagodila tistim, ki jih imajo 
zobozdravniki v bližnji okolici. Sicer pa se pred 
vsakim potencialnim doplačilom s pacientom 
pogovorim, povem, kakšne so možnosti in cene. 
Vedno mora biti pacient z vsem seznanjen in se 
z doplačilom strinjati pred opravljeno storitvijo. 

Ravnam pač tako, kot bi si želela, da z mano rav-
najo tudi drugi.

Zobozdravstvena dejavnost je živa in predvidevam, da 
je za opravljanje tega poklica potrebno vseživljenjsko 
učenje in sledenje novostim ter trendom. Kako pa je z 
ohranjanjem licence, najbrž ni doživljenjska?  

Res je. Medicina je živa veda. Izobraževati se je 
potrebno doživljenjsko, kar je logično in prav. V 
ta namen zdravniki in zobozdravniki zbiramo li-
cenčne točke, da obdržimo licence za opravljanje 
svojega poklica. Licenčne točke se pridobivajo z 
obiski seminarjev in izobraževanj o novostih s 
področja našega dela. Ravno marca sem se udele-
žila seminarja z naslovom Preventiva raka v ustni 
votlini in maja načrtujem brezplačne preventivne 
preglede.  
 

Pa zaključiva pogovor, kot se pri vas zaključi 
zobozdravniški pregled, in bralce podučiva, kako 
poteka pravilno čiščenje zob. 

Pravilnih tehnik čiščenja zob je več. Pomembno 
je, da smo natančni. Sama svetujem modificirano 
Bassovo tehniko, pri kateri oseba mehko zobno 
ščetko drži tako, da so ščetine obrnjene proti dle-
sni. Ščetka naj bo nagnjena pod kotom 45° na os 
zoba, tako da ščetine segajo v dlesnin žleb. Čisti 
se z nežnimi krožnimi gibi, po vsakem zobu 10 
krogov v obe strani. Res pazimo, da nismo pre-
grobi, saj s tem povzročamo odmik dlesni. Na 
koncu je obvezna uporaba še medzobne ščetke 
ali zobne nitke, s katero se očisti vsak medzobni 
prostor.

Nadja Prosen Verbič
Foto: npv

Avtobus nas je odložil na 
Kongresnem trgu, kjer smo 
obkrožili spomenik Sidro, na-
daljevali pot ob Ljubljanici do 

Tromostovja in se fotografirali 
pred Prešernovim spomeni-
kom. Pot nas je vodila do Pri-
rodoslovnega muzeja in otroci 

so nestrpno pričakovali ogled 
okostja mamuta. Ogledali smo 
si vse razstave (naše malo mo-
dro morje, okostje mamuta, 
zbirki mineralov in ptic …) in 
otroci so bili nad njimi navdu-
šeni. Bilo je nekaj novega, za-
nimivega, drugačnega. Upamo, 
da še kdaj ponovimo ta obisk. 

Lea Rupar

Horjul, 26. marec – Na prvo pomladansko 
nedeljo so članice Mažoretne in twirling 
skupine Prosvetnega društva Horjul pripravile 
nabor plesnih točk, jih povezale v celoto ter jo 
poimenovale Trnuljčica.

V torek, 21. marca, smo z otroki drugega 
starostnega obdobja obiskali Prirodoslovni 
muzej v Ljubljani ter se nato še sprehodili čez 
Prešernov trg. 

V sredo, 22. marca, smo bile gospodinje Občine 
Horjul in drugi povabljeni na predavanje o 
kakovosti maščob pri pripravi jedi. Vodila ga 
je viš. pred. mag. Marlena Skvarč, ki je svojo 
delovno dobo namenila raziskavam na tem 
področju.

Predavanje je bilo v večernem 
času v prostorih OŠ Horjul. Bilo 
je zelo zanimivo, predvsem pa 
koristno. Šele po takšnem pre-
davanju se zavemo, kako ne-
varne so lahko trajne posledice 
napačno uporabljenih maščob 
čez leta za zdravje. Predavate-

ljica nam je napotke za varno 
izbiro kakovostnih maščob 
podala ustno in pisno. Podrob-
neje je razložila učinke uporabe 
oljčnega, bučnega, kokosovega, 
orehovega in konopljinega olja. 
Dotaknila se je uporabe marga-
rine in odgovorila na vsa zasta-

vljena vprašanja prisotnih slu-
šateljev. V zadnjih letih je bilo v 
naši občini kar nekaj koristnih, 
predvsem pa brezplačnih pre-
davanj v prostorih šole. Vendar 
se sprašujem, koliko časa bo še 
tako? Ob tako malo številčni 
udeležbi in še to vedno enih in 
istih oseb ter ob pogosto izraže-
nih željah po več dejavnostih v 
kraju (ki jih potem večina mir-
no spregleda), je to vprašanje 
zagotovo na mestu. 

Olga Gabrovšek 

Predavanje o maščobah Obisk muzeja 
v Ljubljani

Pozdrav pomladi prebudil Trnuljčico
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Radostno pa je bilo tudi v 
Centru starejših Horjul, kjer 
so v torek, 28. marca, učenci 
Osnovne šole Horjul s kulturno 
prireditvijo pričarali pomlad. 
Učenci so stanovalcem pripra-
vili številne recitacije, pokazali 
so, kakšni virtuozi so z glasbili, 
stanovalce pa so nasmejali tudi 
s šalami. Razigrano je zapel tudi 
otroški pevski zbor pod vod-
stvom Natalije Rus. Stanovalci 
so si lahko ogledali tudi kratko 
igro z naslovom Piknik in s tem 
dobili idejo, kako pomladni dan 
preživeti na prostem. Ker pa 
pomlad ne bi bila enaka brez 
cvetočih in dišečih cvetlic, so 
učenci predstavili tudi njihove 
zdravilne lastnosti. Nekaj točk 
je bilo namenjenih tudi mate-
rinskemu dnevu, ki ga mame 

praznujejo 25. marca. Celotna 
prireditev je slonela na ideji, da 
bi stanovalcem Centra starejših 
Horjul pomagali odkriti otroka 
v sebi in tisto mladostno razi-
granost, ki nam vedno znova 
lepša dneve. Mentorice prire-
ditve, Barbara Buh, Marjeta 
Požru Krstić, Natalija Rus, in 

učenci so v znamenju tega ob 
koncu prireditve stanovalcem 
podarili enostavne igre, ki so jih 
izdelali sami. Stanovalci centra 
si bodo z njimi lahko krajšali 
čas.

Ko smo mladi, si želimo od-
rasti, ko pridemo v starejša 
leta, pa si želimo biti ponovno 
mladi. Vendar je dovolj že to, 
da odkrijemo tisti žarek rado-
živega otroka v sebi in hodimo 

skozi življenje z otroško razi-
granostjo, lahkotnim korakom, 
vedrim nasmehom na obrazu 
in prav to so govorile iskrice v 
očeh stanovalcev. In prav zaradi 
teh iskric se bomo v prihodnje 
z največjim veseljem vrnili in 
ponovno poskušali pričarati še 
kakšno smejalno gubico več. 

Julia Slovša, učenka 8. a 

Osnovna šola Horjul je letos 
priredila lep dobrodelni kon-
cert z naslovom Tu smo doma. 
Otroški pevski zbor Osnov-
ne šole Horjul pod vodstvom 
Natalije Rus je s čudovito uvo-

dno pesmijo pozdravil zbra-
ne obiskovalce, med katerimi 
so prevladovali starši in stari 
starši horjulskih otrok, prišli 
pa so tudi župan Janko Prebil, 
ravnatelj Primož Garafol ter 

drugi predstavniki občine in 
šole. Navdušenje občinstva je 
požel tudi Mladinski pevski 
zbor Osnovne šole Horjul, ki 
je le še podkrepil dejstvo, da je 
v horjulski dolini glasba doma. 
Pa ne le glasba, temveč kultu-
ra v širšem pomenu besede. 
O tem sta spregovorila mlada 
povezovalca dogodka, ki sta na 
oder povabila Pavla Ravnohri-

ba, danes znanega slovenskega 
igralca in kulturnika, nekoč pa 
fantiča, ki je drgnil klopi horjul-
ske osnovne šole. Ni dolgo tega, 
ko je te iste prostore obiskoval 
tudi Jaka Pucihar, čigar glasba je 
tudi tokrat zvenela lepo. Za od-
tenek glasnejši in bolj živahen 
je bil harmonikarski orkester 
Glasbene šole Vrhnika. Pred-
stavili so se tudi člani Mešane-

ga pevskega zbora Prosvetnega 
društva Horjul in s tem izkazali 
svojo pripadnost horjulski šoli, 
skupno pesem so zapeli tudi z 
mladinskim šolskim zborom. 
Da pa dogodek ni bil prijeten le 
za ušesa, pač pa tudi oči, je po-
skrbela Mažoretna in twirling 
skupina Prosvetnega društva 
Horjul, ki je z nekaj točkami po-
pestrila program dobrodelnega 

koncerta. Nastopa narodno-za-
bavnih ansamblov, Prosen in 
Bitenc, pa sta na noge spravila 
kar nekaj radoživih otrok. Ob 
koncu programa se je vsem na-
stopajočim in obiskovalcem za 
dobrodelni prispevek zahvalil 
ravnatelj s spodnjimi besedami. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv 

Dnevi eksperimentov
Februarja in marca so v vrtcu Horjul potekali 
dnevi eksperimentov. Otroci so postali mali 
raziskovalci, ki so s poskusi skušali razložiti 
vsakdanje pojave okoli nas. 

Spoštovani, 
v imenu naših in vaših otrok se vsem obiskovalcem in sodelujočim na dobrodel-
nem koncertu iz srca zahvaljujem. Z vašo pomočjo smo zbrali sredstva za šolski 
sklad, ki bodo namenjena izboljšanju pogojev delovanja šole, pomoči socialno 
šibkejšim in izvajanju nadstandardnega programa šole. Še enkrat hvala za ču-
dovit večer, ki bo marsikateremu otroku polepšal in izboljšal osnovnošolsko 
obdobje. 

Primož Garafol, ravnatelj 

Pomlad je tu.
Čas ljubezni, radosti, veselja in sončnih dni. 

Horjul, 16. marec – Športna dvorana OŠ Horjul je 
zaživela v znamenju glasbe in dobrodelnosti: zapele, 

zaigrale ter zaplesale so glasbene in ustvarjalne 
skupine iz Horjula in okolice, obiskovalci pa so v 

sklad prispevali kar 1.446,30 evra.

Dobrodelni 
za šolski sklad

Skupina horjulskih 
Lazarjev si je za pohod 
na Šmarno goro izbrala 
najlepši dan v tednu 
– sredo, 29. marca. 

Vodila nas je Silva, nekdanja 
Horjulčanka, ki je zaradi kraja 
bivanja že vrsto let redna obi-
skovalka te izletniške točke. 
Hodili smo po prijetni poti v 

hladnem zavetju gozda.
 Na določenih mestih je bil 

vzpon nekoliko strmejši, vendar 
nam to ni delalo težav. Ustavili 
smo se ob kapelici, kamor po 
tradiciji pohodniki prinesejo 
majhne križe, ki jih naredijo 
med potjo iz vejic dreves, vse v 
upanju, da se uresničijo skrite 
želje. Seveda smo to tradicijo 
upoštevali tudi mi. Tik pod 
vrhom smo zaslišali še zvoniti 

pohodnike z istim namenom in 
tudi te priložnosti nismo zamu-
dili. Šmarna gora v svojih nedr-
jih čuva premnoge arheološke 
značilnosti, od katerih zagoto-
vo izstopa kužno znamenje, ki 
so ga postavili preživeli v boju 
proti Turkom in kugi. Najlepšo 
nagrado dobi pohodnik na vrhu, 
kjer se ob lepem vremenu vidi 
tako Triglav, kot tudi ostali vr-
hovi Julijskih Alp ter Polhograj-

skih Dolomitov. Pogled na širšo 
okolico Ljubljanske kotline pa 
ne pusti ravnodušnega niti zah-
tevnega pohodnika. Svoj pečat 
doda še bližnja cerkev Matere 
božje in nadvse prijetna gostil-
na Ledinek. Kar malce smo se 
morali potruditi, da smo dobili 
prostor za mizami, kajti obisk 
je bil tega dne preštevilen. Naša 
voditeljica nas je potem prese-
netila s svojimi domačimi do-
brotami, ki smo jih »skromno« 
zalili z domačo kapljico. Polni 
energije, lepih občutkov in nau-
žiti svežega zraka smo se podali 
v dolino. 

Največjo vrednost ima zago-
tovo občutek, da smo naredili 
nekaj za svoje počutje in si na-
brali pozitivne energije. Vse to 
je zagotovo tehten razlog, da 
bomo kaj takšnega še večkrat 
ponovili. 

Olga Gabrovšek 

Lazarji na Šmarni gori

Razigrana pomlad v centru starejših

V skupini Gosenice so ugo-
tavljali, kakšne sledi puščajo 
na papirju voščenke, barvice 
in flomastri. Kresnice so me-
šale osnovne barve. 

Otroci so opazovali, kako 
se napihne balon ob reakciji 
sode bikarbone in kisa. Ža-
bice so ugotavljale plovnost 
predmetov. Zanimivo je bilo 
ugotavljati, kaj plava oziro-
ma potone. Naredili so tudi 
mešanico sode bikarbone in 
kisa. Ponazorili so bruhanje 
vulkana. Mravlje so opazo-
vale, kaj se zgodi z različnimi 
rastlinami v vazi z vodo. Čez 
nekaj dni so opazili, da so iz 
popkov pokukali listi. Čebele 
je zanimalo, kako nastanejo 
oblaki. Prišli so do ugotovitve, 
da za nastanek oblakov potre-
bujemo vlago in dvižni meha-
nizem, nastanejo pa zato, ker 
se zrak ohlaja in se vodna para 
spremeni v majne delce ali kri-
stalčke. Pikapolonice so pre-

izkušale magnetizem. Ugo-
tavljale so, katere predmete 
privlačijo magneti. Opazovale 
so, kako se odzivajo rože, ki so 
v obarvani vodi, kako se odzi-
va poper na tekoče milo v vodi 
in kako jedilne barve v mleku 
na tekoče milo. Murni so spo-
znavali lastnosti plinov. Metu-
lje sta obiskala g. in ga. Boga-
taj, ki sta otrokom predstavila 
poklic veterinarja in izvedla 
tudi nekaj eksperimentov s te-
kočim dušikom. Kaj se zgodi 
z jajcem, papirjem, ko pride v 
stik s tekočim dušikom? Pove-
čevali in krčili so balon, zmr-
znili banano in z njo zabili že-
belj. Zmrznili so cvet narcise 
in ga razbili. Otroci so bili nad 
dogajanjem navdušeni, nekaj 
eksperimentov smo večkrat 
ponovili. Ob tej priložnosti se 
še enkrat zahvaljujemo g. in 
ge. Bogataj za njuno zanimivo 
predstavitev.

Barbara Popit
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V torek, 21. marca, so otroci 
iz skupine Kresnice s svojimi 
mamami še enkrat prišli v vr-
tec. V igralnici so jim z velikim 
ponosom pokazali vse, kar 

počnejo, medtem ko so one v 
službi. Čez čas smo mamice 
povabili v telovadnico, kjer 
smo priklicali pomlad z rajal-
no igro Bela, bela lilija oz. Črni 

tulipan. K rajanju smo povabili 
tudi mamice in se skupaj po-
veselili. Seznanili smo jih tudi 
z recitacijo Kavica za mamico 
in pesmico ob gibanju Račke 
na potepu. Srečanje smo za-
ključili ob prijetnem druženju 
s pogostitvijo in izročitvijo 
skromnih darilc našim po-
membnim gostjam.

T. J.

Marec je namenjen našim mamam. 8. marca smo 
jih razveselili z rožicami, veliko pozornosti smo 
namenili pesmicam, ki govorijo o naših ljubečih 
mamicah, se pogovarjali o materinskem dnevu, 
tisti lepi pomladni dan pa smo preživeli prijeten 
večer v njihovi družbi. 

Obisk varovancev 
doma starejših občanov

Na lep, a malce 
vetroven marčevski dan 

smo se pod vodstvom 
g. Seligerja iz PD Horjul 

odpravili na planinski 
izlet na Pasjo ravan. 

Z avtobusom smo se odpe-
ljali na sam vrh te planote in 
nadaljevali peš pot proti Črne-
mu Vrhu. Pot nas je vodila po 

gozdu s polno razcvetelimi čr-
nimi telohi in vitkimi, visoki-
mi bukvami. Občudovali smo 
prebujajočo se naravo in oko-
liške hribe z redkimi hišami. 
Med potjo smo si ogledali res 
velikanska mravljišča, vojaške 
utrdbe in videli radar za dež. V 
njegovi bližini smo se podprli s 
popotniško malico. Sledili smo 
markacijam, ki so nas pripelja-
le v Črni Vrh, kjer nas je čakal 

avtobus. Domov smo se vrnili 
malce utrujeni, ne od hoje, bolj 
od vožnje. Tako kot na vseh 
planinskih izletih smo se tudi 
tokrat imeli lepo in veselimo 
se že naslednjega. Lepo se za-
hvaljujemo g. Seligerju, ki si za 
nas vedno vzame čas, da sku-
paj uživamo na potepanjih po 
bližnjih in oddaljenih hribih. 

Vanja Šubic

Povabilo in nastop so otroci 
vzeli zelo resno. Pridno smo va-
dili program in vsak dan prešte-
vali dneve do prireditve. Rdeča 
nit Pozdrava pomladi je bila pra-
vljica o Trnuljčici, ki je v gradu 
zaspala skupaj z ostalimi prebi-
valci gradu. Mažoretne skupine 

od najmlajših do najstarejših 
so jo prebujale s plesi in spre-
tnostjo vrtenja mažoretne pali-
ce. Kosi in siničke iz vrtca so s 
petjem premagovali trnove veje 
okoli gradu. V daljavi pa smo 
že videli kraljeviča in se razve-
selili rešitve, ki prihaja h gradu, 

v katerem vse spokojno spi. To 
navdušenje sta izžarevala neko-
liko hudomušna pesem in ples 
Psiček nima repa več. Tako lepo 
je bilo med gledalci videti starše 
in jim pomahati. Vse se je sreč-
no končalo. Bili smo zadovoljni 
in naša odločitev je bila, da še 
kdaj nastopimo.

Vanja Šubic

Otroci vedno radi povabijo 
svoje domače v igralnice, kjer 
so tokrat vzgojiteljice pripravile 

materiale za skupno ustvarjanje. 
Z veliko vnemo so se lotili stri-
ženja, lepljenja, šivanja, barva-

nja in sajenja. Nastalo je veliko 
zanimivih izdelkov. Nasmejani 
otroci so v rokah domov no-
sili  pisanice, zajčke, kokoške, 
zastavice, živali iz pisanega pa-
pirja  ter okrašene cvetlične po-
sode z zasajenimi sončnicami. 
Druženje je bilo prijetno.

Barbara Popit

Večer z mamami 
pri Kresnicah

Planinski izlet 
na Pasjo ravan

Pripravili smo jim krajši pro-
gram iz deklamacij, plesov in 
pesmic. Otroci so samozave-
stno in ponosno nastopali, ob 
povabilu so z nami zapeli tudi 

varovanci doma, ki so bili vese-
li in hvaležni za obisk, tako kot 
vedno. V dom starejših obča-
nov pa nismo prišli praznih rok, 
prinesli smo darilca, pomladne 

ptičke, ki so jih otroci izdelali 
sami in jih tudi pomagali raz-
deliti. V zahvalo so zaposleni 
otrokom pripravili čaj in man-
darine, za kar so jim bili otroci 
zelo hvaležni. Poslovili smo se 
in jim obljubili, da jih kmalu 
spet obiščemo. 

Lea Rupar

V četrtek, 9. marca, smo z otroki iz skupin Murni in 
Čebele odšli na obisk k varovancem doma starejših 
občanov. 

Pozdrav pomladi
Na povabilo mažoretne skupine Prosvetnega 
društva Horjul smo otroci iz skupine Murni 
sodelovali na prireditvi Pozdrav pomladi. 

Ustvarjalne delavnice
Aprila smo se v skupinah Gosenice, Mravlje, Žabice, 
Pikapolonice, Murni in Metulji pri pomladanskih 
ustvarjalnih delavnicah družili s starši, babicami in 
dedki.
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Na seji so govorili tudi o pra-
vilniku o dodelitvi proračun-
skih sredstev za postavitev ma-
lih komunalnih čistilnih naprav 
v občini do leta 2023, predlogu 
sklepa o ukinitvi javnega dobre-
ga na zemljiščih v k. o. Polhov 
Gradec, zaključnem računu ob-
čine za leto 2016 ter se seznanili 
s poročilom o delu nadzornega 
odbora v lanskem letu ter na-
črtom za letos. Vsi pripravljeni 
predlogi so po opravljenih od-
prtih javnih razpravah na seji 
dobil pozitivno mnenje navzo-
čih svetnikov.

 V skladu s prostorskim ra-
zvojem občine Dobrova - Pol-
hov Gradec, pri čemer je naselje 
Dobrova upravno, Polhov Gra-
dec pa se razvija kot turistič-
no središče, potekajo nadaljnji 
koraki. Občinski svetniki so 
na zadnji seji na mize dobili 
predlog odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načr-
tu za enotno urejanje prostora 
PG-12, čigar namen je zagotovi-
ti celovito oblikovno in funkcio-
nalno podobo tega dela naselja. 

Akt jim je predstavil pripravlja-
vec Aleš Mlakar, predstavnik 
podjetja Arrea. Poudaril je, da 
je bistvo akta prenova jedra 
Polhovega Gradca oziroma dela 
od avtobusne postaje do stare 
Severjeve hiše, in sicer v sodob-
no ter za prebivalce prijetno 
naselje. Dotaknil se je obnove 
nekaterih poslopij – stavbe av-
tobusne postaje, ki po novem 
vključuje tudi informativno toč-
ko ter tržni prostor, in nekaterih 
posodobitev prometne ureditve, 
kot so: širše krožno obračališče 
za avtobus, nanos ob delu ceste, 

pločnik, parkirna mesta ... Dejal 
je, da predlog predvideva tudi 
možnost gradnje obvoznice 
ter izpostavil dodano vrednost 
projekta, ki ob ohranitvi amfi-
teatralnega pogleda na Polhov 
Gradec in zeleno površino v 
prvi vrsti predstavlja skrb za 
večjo varnost pešcev na tem ob-
močju. Po predstavitvi je župan 
seznanil svetnike, da sta pre-
dlog že obravnavali in pohvalili 
Krajevna skupnost Polhov Gra-
dec in pristojna komisija. Avtor 
predloga je nato odgovarjal še 
na vprašanja in pobude svetni-

kov, ki so se nanašali predvsem 
na morebitno obvoznico, nova 
parkirna mesta in obnovo po-
destov, katerih soavtor je celo 
veliki slovenski arhitekt Jože 
Plečnik. Po glasovanju so sve-
tniki s sprejemom OPPN občini 
dali možnost, da začne s prido-
bivanjem gradbenega dovolje-
nja, ki bo ustvarilo pogoje za na-
daljnji razvoj Polhovega Gradca 
kot turističnega središča, ki bo 
prebivalcem omogočilo varnej-
še in bolj kakovostno bivanje. 

Nadja Prosen Verbič

Vesel nad udeležbo in v priča-
kovanju konstruktivnih razprav 
je delavnico z naslovom Kje 
smo in kaj želimo začel župan 
Franc Setnikar. Poudaril je, da 
občina podjetnikom vselej želi 
prisluhniti, vendar pogosto za 
upoštevanje njihovih predlogov 
nima moči, saj je nad njo drža-
va s svojo dinamiko in strategijo 
dela. Kljub temu pa je prepričan, 
da bi skupaj – občina in podje-
tniki – lahko bili uspešnejši in 
prodornejši tudi ob boku držav-
nih institucij. Na nepopisan list 
papirja so nato začeli zapisovati 
konkretne predloge, želje in 
pobude predstavnikov podjetij 
iz občine. Kljub zelo različnim 
dejavnostim so se njihove toč-
ke pogosto srečevale in mne-
nja prekrivala. Podjetniki so 
se večji del časa zadrževali pri 
infrastrukturnih primanjkljajih, 
saj so enotni, da za svoje delo-
vanje in razvoj infrastrukturo 
nujno potrebujejo. Izpostavili 

so: poškodovano državno ce-
sto, makadamske lokalne poti, 
neurejene dostope do podjetij 
in avtocestnih krakov, teleko-
munikacijsko infrastrukturo, 
željo po izdelani kolesarski ste-
zi itd. Eden od predstavnikov 
podjetij je bil konkreten: »Naše 
podjetje vsako leto po državni 
cesti prepelje okrog 3000 ton 
tovora. Cesta je katastrofalna, a 
tudi ko bo obnovljena, za nas še 
ne bo uporabna, vse dokler se 
kolesarji ne bodo vozili po svoji 
trasi.« Podjetniki so poudarili 
tudi dolgotrajen proces prido-
bivanja gradbenega dovoljenja 
in spreminjanja namembnosti 
parcele v zazidljivo, primerno 
za gradnjo poslovnih objektov. 
Tudi absolutno previsoke cene 
zemljišč na teh območjih so 
bile izpostavljene. Nekaj, tudi 
tam prisotnih, se je prav iz teh 
razlogov bilo primoranih seliti v 
druge občine: »Podjetje, ki dobi 
posel in se želi širiti, ne more 

čakati leta in leta na ureditev 
papirjev, da uredi prostor za 
nove zaposlene.« V zvezi s tem 
je bilo naštetih nekaj dobrih 
praks ter primerjav s sosednji-
mi državami. Izrečenih je bilo 
kar nekaj kritik na račun odno-
sa države do slovenskih podjetij, 
predvsem v smislu, da se mora 
slovenski podjetnik znajti sam, 
zaradi tujih podjetij, ki prihajajo 
k nam, pa se čez noč spreminja-
jo tudi zakoni.

Župan je na vprašanja sku-
šal sproti odgovarjati. Glede 
neprimerne državne ceste je 
dejal, da so se v lanskem letu na 
tem področju začeli konkretni 
premiki in so rezultati dogovo-
rov in sprejetih aktov že vidni. 
Lani se je začela rekonstrukcija 
v Gabrju, v prihodnjih dneh se 
načrtuje obnova v Srednji vasi 
do Dolenje vasi, upa pa, da se 
bo takšna dinamika nadaljeva-
la, tako bo državna cesta Polhov 
Gradec–Ljubljana v  5 oziroma 
6 letih v celoti obnovljena. Gle-
de makadamskih cest je poja-
snil, da občina vzdržuje več kot 
270 kilometrov cest. Pred na-
ravnimi nesrečami v preteklih 
letih je bilo vsako leto položenih 
nekaj kilometrov asfalta, potem 
pa so ta sredstva dobila drug 

namen, saj je bilo treba reševati 
nujne zadeve. Obljubil je, da se 
bo dinamika del v prihodnjih 
letih vrnila na stare tirnice. Pri 
kolesarski stezi je bil župan kon-
kreten, in sicer je dejal, da so jo 
zavrnili naravovarstveniki. Upa 
pa, da bo država spremenila 
operativni program in sredstva 
prerazporedila, saj bi to omo-
gočilo ureditev kolesarske steze 
ob Gradaščici. O novih cestnih 
krakih oziroma priključku na 
avtocesto v Podsmreki je župan 
povedal, da si ga ne želi, saj bi 
prinesel blokovska naselja in 

pozidavo občine. Kot nemalo-
krat je izrazil vizijo, da Dobrova 
- Polhov Gradec ostane pode-
želska občina, ki bo občanom 
zagotavljala kakovostno bivanje 
in stremela, da tu prostor dobijo 
majhna podjetja, ki bodo imela 
željo in vizijo ustvarjati in rasti 
v tem okolju. Poudaril je še, da 
tu ne vidi prostora za ogromna 
gospodarska območja in mega-
lomanska podjetja, ki v občino 
prinesejo le probleme. Odgo-
vor je navezal tudi na zemljišča 
in povedal, da novi občinski 
prostorski načrt, ki je v fazi 

pridobivanja pozitivnih mnenj 
ministrstev, opredeljuje nekaj 
večjih površin za poslovno de-
javnost. V prvi vrsti pa je po nje-
govem mnenju treba izkoristiti 
že obstoječe površine, in sicer 
prostore in območje nekdanje 
Hoje, za to dejavnost predvi-
deno zemljišče na Dobrovi ter 
v Brezju. Delavnica je bila s po-
hvalo sprejeta in predlagano je 
bilo, da se v prihodnosti podo-
ben dogodek ponovi. Izrečenih 
je bilo nekaj zaključnih sklepov.

N PV

Polhov Gradec, 22. marec – Občina Dobrova 
- Polhov Gradec je konec marca v prostoru 
Polhograjske graščine pripravila interaktivno 
delavnico, na katero je povabila vse podjetnike 
iz občine, in sicer z namenom, da sliši njihove 
predloge in želje za snovanje razvojnih strateških 
občinskih načrtov. 

Dobrova, 29. marec 
– Občinski svetniki 

občine Dobrova 
- Polhov Gradec so 
v sklopu 18. redne 

seje soglasno potrdili 
predlog Odloka o OPPN 

za enotno urejanje 
prostora PG-12. 

Pravijo, da tradicija šteje in Godba Dobrova - 
Polhov Gradec se drži tega reka, tako bo tudi 
letos v zgodnjem prvomajskem jutru budila k 
praznovanju vse občane naše občine. 

Podjetniki o potrebah in željah

Zelena luč 
ureditvi Polhovega Gradca

Prvomajska budnica 
spet v naših krajih

Letos se bo prvomajska budnica začela ob 6.00 zjutraj na 
Brišah, sledi Šentjošt, pot nas bo vodila nazaj preko Polhovega 
Gradca na obisk v sosednjo občino – Podolnico, nato nazaj pre-
ko Gabrja do Dobrove z zaključkom v Komaniji. Mladi godbeni-
ki nas bodo razveseljevali z dobro glasbo, mladostno energijo in 
nasmehom. In ker je dela prost dan, so vsi izgovori odveč. Sprej-
mimo jih odprtih rok, veseli bodo tudi kakšnega okrepčila ali 
prigrizka. Da bi le držalo do prihodnjega leta in bo prvomajska 
budnica postala pričakovanje vseh nas. 
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 Prvi je požar opazil naključ-
ni kolesar na poti v Zalog, ki je 
takoj obvestil center za obve-
ščanje, dne 3. aprila ob 12.22. 
Polhograjski gasilci so nemu-
doma izvozili v intervencijo z 
dvema voziloma in ob ogledu 
požarišča zaradi težavnosti te-
rena aktivirali še PGD Dvor in 
Zalog, kmalu nato pa še PGD 
Dobrova, Butajnova Črni vrh, 

Hruševo in Podsmreka. Ker se 
je požar zaradi močnega vetra 
širil dalje sta se Kristjan Laznik, 
vodja intervencije, in Franci Ko-
privec kot poveljnik civilne za-
ščite za območje občine Dobro-
va - Polhov Gradec, odločila za 
takojšnje aktiviranje protokola 
za zračno gašenje. Helikopter je 
priletel že v eni uri od odobri-
tve, kmalu za njim je prispela še 

vojaška cisterna z gorivom, saj je 
helikopter, ki je skupno opravil 
49 prevozov vode s košaro ve-
likosti 800 litrov, ob 18.30 uri 
natočil cca. 1.500 litrov goriva. 
Na požarišče je tako s pomo-
čjo helikopterja padlo cca. 40 
ton vode, umetnega dežja, s 
čimer so do 19.30 ure zvečer s 
skupnimi močmi, prisotna je 
bila tudi policija, ki je zapirala 
promet ob pristajanju helikop-
terja, uspeli požar zadušiti. Brez 
helikopterja jim ne bi uspelo, 
saj gre za kar 200 m višinske 
razlike med črpališčem vode 
iz Božne in požarom, pa tudi 
severni veter je hitro širil požar 
in skupno 120 gasilcev s preko 
15-imi gasilskimi vozili brez 

helikopterja ne bi bilo dovolj!. 
Sama tehnika ni problematič-
na, jo ima lokalno PGD dovolj, 
a ljudi ni v gozdnem požaru ni-
koli dovolj – gasilske ekipe so se 
ob požaru zaradi izčrpanosti in 
dima menjale na vsako uro. Pri 
gostilni Pograjski dom pa je ga-
silska ekipa skrbela za polnjenje 
bazena velikosti 15.000 litrov, 
iz katerega je zajemal vojaški 
helikopter. Vanj so črpali vodo 
z dvema motornima črpalkama. 

Ob 21.30 so zaključili prvo 
intervencijo gašenja, a redno 
opravljali obvozne požarne 
straže. Še dobro, saj ob 23.22 je 
bil javljen alarm zaradi požara 
na levi strani pogorišča in PGD 
Dvor, Polhov Gradec in Zalog 
so uspeli ob 4. uri zjutraj požar 
dokončno pogasiti. K sreči je del 
opreme,  predvsem cevovodi, 
preventivno ostal na terenu, saj 
ob 6. uri zjutraj je ponovni ob-
hod požarne straže ob 6.24 javil 
požar na desni strani pogorišča! 
Z gašenjem so zaključili ob 13. K 
sreči so jih morebitnih ponov-
nih intervencij popoldan odre-
šile višje sile, pričelo je namreč 
deževati. Policija je bila na stra-
ži celo noč in ugotovili so, da je 
šlo najverjetneje za samovžig, za 
iskro z visokonapetostnega dalj-
novoda, kar se občasno dogaja. 
Na Elektro Vrhnika so sicer 
preverjali morebitna nihanja, 
saj imajo instrumente, ki taka 
iskrenja zaznajo, a te domneve 
niso potrdili.  

 Zahvala gre vsem požrtvo-
valnim gasilcem, slovenski 
vojski, policiji in ostalim, ki so 
nesebično pomagali reševati 
tujo imovino, spet so se doka-
zala gasilska društva in njihova 
plemenita dejanja. Hvala! 

Sebastjan Vehar 

Drsanje na drsališču, velikem 
330 kvadratnih metrov, je bilo 
za otroke do 15. leta brezplač-
no. V skladu z letnimi progra-
mi športa za posamezna leta 
občina Dobrova - Polhov Gra-
dec omogoča obema našima 
šolama in vrtcema brezplačno 
uporabo drsališča in drsalk za 
športni dan. Tako je Vrtec Do-
brova organiziral 5 športnih do-
poldnevov, učenci OŠ Dobrova 
so drsali devet dopoldnevov, OŠ 
Polhov Gradec je za svoje učen-
ce organizirala 6 športnih dne-
vov, eno dopoldne pa so uživali 
na ledeni ploskvi tudi učenci 
POŠ Črni Vrh. Pri ohranjanju 
projekta zimskega drsališča v 
ŠRC Gabrje, ki je namenjen re-
kreaciji naših najmlajših, obča-
nov in obiskovalcev, so prijazno 
sodelovali naslednji sponzorji: 

Javna razsvetljava, D Tours - 
Suad Delič, Konstrukcije Kogo-

všek, Odvetniška pisarna Kana-
lec, Dren, Rovšek Srše, Institut 
za javno zasebno partnerstvo, 
Zavod Turjak, T.K.B.M., Stori-
tve z lahko in težko gradbeno 
mehanizacijo Dolenec Zden-
ko, ISA, UB Projekt, Enerkon 
in LPP. Posebej bi se zahvalili 
tudi Jerneju Riharju za zagota-
vljanje prostora za shranjevanje 
potrebne opreme in balinarjem 
Športnega društva Dobrova, ki 

velikodušno prispevajo prostor 
za postavitev drsališča in nese-
bično pomoč pri postavljanju 
ter pospravljanju ogrodja. Za 
delovanje drsališča je potreb-
na skrbna postavitev z dobro 
izolacijo in predvsem hladilna 
naprava, ki omogoča ohranitev 
ledu celo sezono. 

Simona Kostrevc, Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Postavljeni so v medsebojni oddalje-
nosti dva metra, tako da kaj večjega od 
motornega kolesa se ne izmuzne mimo. 
Direkcija RS za infrastrukturo je odgo-
vorila takole, citat: »…zaradi zagotavlja-
nja prometne varnosti vseh udeležencev 
v prometu se je možnost parkiranja na 
makadamskem platoju omejila s posta-

vitvijo smernikov, saj se je s parkiranjem 
vozil ob cesti kot tudi z izvozi na cesto 
ogrožala prometno varnost vseh ude-
ležencev in uporabnikov ceste. Raba 
prostora v varovalnem pasu državne 
regionalne ceste je omejena in izvajanje 
kakršnih koli del ali posegov v tem pasu 
je dovoljeno samo s soglasjem Direkcije 

RS za infrastrukturo.« 
Sedaj je morda edina možnost da, da 

se odkupi nezazidljivo zemljišče ob cesti 
in uredi pravo parkirišče, kar pa tudi ni 
enostavno, terja spremembo namemb-
nosti,  saj so kmetijska zemljišča zašči-

tena kot kočevski medvedi… Vendarle 
je parkirišč je na tem mestu odločno 
premalo, saj na razdalji  60 m stoji pet 
lokalov in še trgovina.

Sebastjan Vehar

Na veliko nezadovoljstvo lokalov ob glavni cesti sredi 
Dobrove in pa tudi dejstvu, da je lastnik kombija, ki prodaja 

sadje in zelenjavo, celo nagradil lastnika zemljišča za 
vsakodnevno in celodnevno parkiranje, sem raziskal ozadje 

postavitve belih količkov. 

Občina Dobrova - Polhov Gradec je tudi letošnjo 
zimo postavila drsališče za vse ljubitelje zimskih 
radosti. Drsališče v Gabrju je obratovalo od 3. 
decembra lani do 5. marca letos, skupaj 93 dni, 
odprto je bilo vsak dan od 16. do 19. ure, ob 
sobotah, nedeljah in praznikih od 13. do 19. ure, 
za skupine manjših in večjih drsalcev pa tudi po 
dogovoru.

Dogodki in novosti v  maju

Vabljeni v grajsko knjižnico, vabimo vas, da si na 
knjižnih policah naše knjižnice izberete nekaj zase. Vašega 

obiska bomo veseli vsak četrtek od od 17. do 19. ure in 
ob sobotah od 10. do 12. ure. V četrtek, 11. 5., ob 16.00 se 

bomo zopet podali v pravljični svet, kjer je vse mogoče. Vsi 
otroci, stari od tri do devet let, vabljeni na uro pravljic. V 

primeru lepega vremena se zberemo pod lipo v parku, če 
nam bo vreme nagajalo se dobimo v knjižnici, v pritličju 

graščine. 
 
Sprehod v preteklost
26. marca je minilo 506 let od potresa (1511), ko je eden najmoč-
nejših potresov zamajal tedanjo Kranjsko. V Polhovemu Gradcu 
je bil v potresu močno poškodovan srednjeveški grad. Načeto 
zidovje so štiri leta kasneje izkoristili kmečki uporniki, ki so v 
kmečkem puntu grad popolnoma razdejali. Po puntu se gradu 
ni več obnavljalo. Za potrebe grofije se je povečal spodnji bivalni 
stolp (sedanja graščina). Ostanek materiala porušenega gradu 
naj bi se uporabil za zidavo grofovske cerkve v Dvoru, katere 
temeljni kamen je bil postavljen leta 1525. Vse to in še mnogo 
več lahko izveste, če se nam pridružite na ogledu dvorske cerkve. 
Vrata bomo odprli na prvo nedeljo 6. maja od 16. do 18. 
ure. Vodenje je brezplačno. Vljudno vabljeni!
 
Hiša v parku in knjižnica pod krošnjami
Hiša v parku bo ponovno odprla svoja vrata za obiskovalce. Pr-
vič letos že v soboto, 29. aprila, od 11. do 18. ure. V primeru le-
pega vremena bomo ta dan postavili še knjižnico pod krošnjami. 
Vabljeni vsako lepo soboto in nedeljo, 
od 11. do 18. ure. 

Polhograjska modrina neba
V soboto, 29. aprila, ob 11. uri, vabljeni v imenu Turističnega 
društva Polhov Gradec v grajski park na ustvarjalne delavnice 
za otroke, streljanje z lokom, ples, igre, indijanski poligon. 

Krajevni muzej
V Krajevnem muzeju Polhograjske graščine bodo, 20. maja po-
tekale konservatorske delavnice. Več informacij o delavnicah si 
lahko preberete tudi na spletni strani Turističnega društva Pol-
hov Gradec, www.td-polhovgradec.si. Vljudno vabljeni!
 
Poroka v romantični Polhograjski graščini, le korak iz Ljubljane
Se želita poročiti v grajskem parku, ki ga obdajajo okoliški hribi, 
v zelenem 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 Ma-
rijinega rojstva ali v znameniti gotski cerkvi sv. Petra v Dvoru. 
Termini porok se usklajujejo glede na prvo prijavo para za posa-
mezno soboto. Pokličita nas, veseli bomo vajinega obiska. 

Postanite grof Blagaj
Vabimo posameznike ali mlade pare, ki bi želeli za nekaj časa 
postati grof Blagaj ali grofica Antonija ter v njunem imenu vo-
diti program Grajske čajanke za goste. Prijava naj vsebuje kra-
tek življenjepis. Zaželjeno je znanje tujih jezikov. Vaše prijave 
sprejemamo na e-naslov: info@grad-polhovgradec.si ali info@
dobrova-polhovgradec.si.

Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na voljo: 031 776 259, 
info@grad-polhovgradec.si, www.grad-polhovgradec.si. 
Spremljajte nas tudi na FB profilu Polhograjska graščina.

Pripravili: 
Ana Oblak, Nina Slana, Julija Buh, Marjan Malovrh

Zaprli parkirišče

Drsališče v Gabrju

Gozdni požar združil reševalce
Zelo zahteven požar na strmih severnih pobočjih 
Lovrenca (Polhograjske gore) so uspeli pogasiti 
v dveh dolgih dneh in to le zaradi odličnega 
sodelovanja skoraj desetih prostovoljnih gasilskih 
društev, civilne zaščite, policije in pa vojske, ki je na 
pomoč prihitela v roku ene ure s helikopterjem in 
tovornjakom polnim kerozina!
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Čistilna 
akcija

 

V Polhovem Gradcu 
in njegovi okolici 
je 1. aprila potekala 
spomladanska čistilna 
akcija (“brez heca”). 
Tako kot v lanskem letu, 
smo tudi letos združili 
moči: Krajevna skupnost 
Polhov Gradec, Osnovna 
šola Polhov Gradec, 
Občina Dobrova – 
Polhov Gradec, domača 
društva in vsi, ki nam ni 
vseeno za izgled naših 
krajev.

 
Učenci OŠ Polhov Gradec 

so okolico šole pridno čistili že 
ves teden. Na sončno sobotno 
dopoldne, 1. aprila, pa smo se 
zbrali še na različnih mestih po 
krajevni skupnosti. Z veliko do-
bre volje in zavestjo, da delamo 
za skupno dobro, so nas števil-
ni odpadki, prazne pločevin-
ke, papirčki, plastične vrečke, 
steklenice, nemalo presenetili. 
Ob pobiranju nesnage smo se 
spraševali, le kaj razmišlja člo-
vek, ko se pelje po lepi vaški poti 
in skozi okno svojega avtomo-
bila odvrže prazno pločevinko, 
škatlico cigaret ali pohodnik, ki 
na poti proti vrhu kar v naravo 
odvrže plastično steklenico? Pa 
vendar je odgovornost za izgled 
naših krajev na vseh nas. 

Vsem, ki ste se akciji pridru-
žili ali motivirali svoje otroke, 
prijatelje, sosede, se v imenu or-
ganizatorjev iskreno zahvalju-
jemo. Verjamemo, da smo tudi 
s to akcijo našim sokrajanom, 
predvsem pa našim otrokom 
pustili pomembno sporočilo za 
prihodnost. Naj nam tudi vna-
prej ne bo vseeno. Narava nam 
bo hvaležna! 

Barbara Trnovec, 
Ana Oblak

 »Lipa je še dejavna, ni pa 
ravno zelo vitalna. Razbreme-
nili smo ji vrhove, razredčili 
krošnjo, da vzpodbudimo rast, 
povezali najšibkejše votle veje 
z raztegljivimi vezmi kobra, saj 
so nekatere glavne veje spodaj 
že votle...«, pove Miran Conta, 

arborist (arbo pomeni v latin-
ščini drevo), ki se s kirurgijo 
dreves ukvarja že 16 let.  Glede 
starosti lipe pove, da je polho-
grajska lipa stara med 300 in 
400 leti, medtem ko najstarejša 
v Sloveniji je s 700 leti najevska 
lipa nad Črno na Koroškem, 

katero je Miran Conta že dva-
krat saniral na enak način kot 
lipo v Polhovem Gradcu. 

Lipa je bila še bolj znameni-
ta pred 20-imi leti, ko je bila v 
njeni krošnji usidrana lesena 
ploščad s tremi klopmi, kjer 
je lahko sedelo deset ljudi! Na 
ploščad so vodile lesene sto-
pnice in večkrat smo z družbo 
posedeli v njeni zeleni krošnji.

Sebastjan Vehar

Od prvih odprtih oddelkov in 
vpisanih učencev se je šola raz-
širila in odprla dodatne enote 
na Igu, v Šmarju - Sapu, Logu - 
Dragomerju in Preski. Priznanja 
učencev s tekmovanj in osvoje-
ni naslovi so dobra popotnica 
in usmeritev tudi za naprej. 
Nabor glasbil, ki se poučujejo, 
se prav tako dopolnjuje iz leta 
v leto. Pihala, trobila, tolkala, 
klavir, kitara, violina, solopetje, 

harmonika in predšolska glas-
bena vzgoja oziroma glasbena 
pripravnica bodo na voljo tudi 
v prihodnjem šolskem letu.

Vpis za enote Dobrova, Pol-
hov Gradec in Šentjošt bo po-
tekal po naslednjem razporedu: 

 
• Dobrova, sreda, 10. maj, ob 

18.00 v prostorih OŠ Dobrova. 
• Polhov Gradec, sreda, 17. 

maj, ob 18.00 v prostorih OŠ 
Polhov Gradec. 

• Šentjošt, torek, 16. maj, ob 
18.30 v prostorih OŠ Šentjošt. 

 
Za vpis in sprejemni preizkus 

se boste lahko prijavili od kon-
ca aprila naprej na spletni stra-
ni Glasbene šole Emil Adamič 
(www.gs-emiladamic.si). Še 
vedno razmišljate o tem, da bi 
igrali instrument? Brez skrbi, 
leta niso ovira, redna vaja pa 
preverjeno dela mojstra

Vabljeni!

Po dopolnjenih petih letih Glasbene šole Emil 
Adamič lahko rečemo, da je delovala 

zelo uspešno.

V prvih dneh aprila je največja naravna 
znamenitost grajskega parka, preko tristo 
let stara mogočno razvejana lipa, doživela 
pomladitev in učvrstitev.

Kaj bi rekli za banko, ki bi 
ob množici takšnih kreditov 
zahtevala dokapitalizacijo dr-
žave? Da želi posledice svojih 
zgrešenih, morda celo krimi-
nalnih dejanj, zvaliti na pleča 
davkoplačevalcev. In kaj bi re-
kli za vlado, ki to dokapitaliza-
cijo odobri, ne da bi v zameno 
zahtevala striktno ugotavljan-
je odgovornosti bankirjev? Da 
so jo bankirji prinesli naokoli, 
da sodeluje pri kriminalnem 
dejanju, ali da takšna vlada 
preprosto nima pojma, zakaj 
so jo ljudje izvolili? 

No, nekje na tej stopnji smo 
danes mi. Iz bank je izpuhtelo 
preko 5 milijard evrov, Alen-
ka Bratušek nam je izstavila 
račun - 2.500 evrov po glavi, 
Miro Cerar pa bankirje, ki so 
bili zraven pri kopanju luknje, 
zaposluje v svojem kabinetu, 
oziroma jih preko SDH po-
stavlja na čela paradržavnih 
firm.  Saj vem, ni primarna 
naloga vlade, da lovi lumpe. 
A če vztrajno gleda stran, ko 
se ti tolovaji mirno sprehajajo 
po državi, je pa vendarle treba 
nekoga klicati na odgovornost. 
Ne nazadnje je vlada edini or-
gan, ki ga ljudstvo vsakih 4 
leta lahko zamenja.  

Preprosto vprašanje: je nor-
malno, da nekoga, ki je kot član 
upravnega odbora podružnic 
NLB sodeloval pri nastajanju 

več kot 100 milijonske luknje 
v teh podružnicah, po petih 
letih kriminalist še ni povabil 
niti na pogovor? Na Islandiji 
so bili v tem obdobju obsojeni 
že vsi.  Ni čudno, da se pri nas 
nihče ne počuti odgovornega 
za bančno luknjo.  

Ampak obstaja zdravilo za 
to. Če že organi pregona ne 
opravljajo svojega dela, ga lah-
ko primerno učinkovito opra-
vi javnost. Poslanska skupina 
SDS je zato v parlamentarno 
proceduro vložila predlog 
novele Zakona o bančništvu, 
po katerem bi bili vsi kredi-
tni posli, ki jih je s pomočjo 
davkoplačevalskih evrov sa-
nirala država, javni. Da bi se 
torej razkrile rabote,  ki so jih 
nekateri počeli v bankah. In 
verjemite mi, pri prebiranju 
teh ‘zgodb’ bi se vam povesila 
čeljust. Če že torej posamezni 
zlonamerni bankirji ne bi se-
deli, bi imeli vsaj veliko težav 
stati. Stati v vrsti med ljudmi, 
ki bi na poročilih dan za dnem 
lahko spremljali poročanje 
o njihovih avanturah v ban-
čnem sistemu. Pa da vidimo, 
če je med aktualnimi moralno 
etičnimi vladarji dovolj zdra-
vega razuma, da podprejo tak 
zakon...

Anže Logar, 
poslanec SDS

Iz poslanske klopi
Anžeta Logarja 

Javno je zakon
Kaj bi rekli za nekoga, ki si je izpo-
sodili milijone evrov, da bi kupil del-
nice nekega podjetja, ker je hotel na 
hitro obogateti? Da išče bližnjice in 
poskuša izkoristiti sistem. Kaj bi rekli 
za bankirja, ki je takemu odbril mili-
jonski kredit, ne da bi za to zahteval 
primerno zavarovanje? Da ni dovolj 
skrben, ali da sodeluje pri kriminal-
nem dejanju? Odvisno od posledic... 

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

Glasbena šola 
Emil Adamič vabi k vpisu

Grajska lipa 
je neprecenljiva

Vabilo

Spoštovane lastnice in lastniki vodovoda Dobrova,
spoštovane krajanke in krajani KS Dobrova!

Vabimo vas, na 

Odprtje novega vodohrana 
nad šolo, ki bo potekala v petek 12.5.2017 ob 17. uri na 
lokaciji vodohrana nad osnovno šolo na Dobrovi.

Predsednik KS Dobrova Marjan Pograjc l.r.           

 Vabljeni!
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Prostor pred župniščem je 
sicer majhen in pa predvsem v 
zimskem času zelo malo osve-
tljen. Do njega seva le majhen 
delček svetlobnih žarkov že 
malo bolj oddaljene  javne 
luči.  Z vidika varnosti za kra-
jane, ki obiskujejo svete maše 
v kapelici ali cerkvi, ni najbolj 
primerno. Zgolj po naključju, 
so naš kraj obiskali predstav-
niki podjetja Strip̀ s d.o.o. ki se 
ukvarja  z elektrotehniko, elek-
troniko, LED tehnologijo i.p.d.. 
Njihovo hčerinsko podjetje 
Lumenia d.o.o., pa je medna-
rodno uveljavljeno na podro-
čju razsvetljave in stremijo k 

razvoju inovativne tehnologije 
na področju razsvetljave. Širše 
poslanstvo obeh družb pa je za-
vzemanje za varno in pozitivno 
okolje, kar se odraža v njihovih 
izdelkih. 

Najbolj jih je ganila stara 
luč na cerkvi. Ker pa je cerkev 
sama že osvetljena z reflektor-
ji, se je podjetje odločilo, da za 
naš kraj prispevajo novo luč za 
cestno razsvetljavo pred žu-
pniščem.  Marsikdo je verjetno 
sploh ni opazil, saj je luč name-
ščena nad vhodnimi vrati žu-
pnišča. Z njo je tako zagotovlje-
na precej večja varnost krajanov, 
ki se gibljejo v tem prostoru. 

Zimski večeri bodo ob obi-
skih kapelice, druženju faranov 
po maši, ali pa samo sprehodu 
do cerkve…….oz. kakršnemkoli 
zadrževanju in gibanju na tem 
prostoru, veliko bolj prijetno, 
predvsem pa bolj varno. Pa tudi 
kakšen »strah« bo premagan. 

Ob tej priliki je potrebno 
izreči veliko zahvalo podjetju 
Strip̀ s d.o.o., ki je doniralo ome-
njeno luč. Zahvaljujemo se klju-
čarjem, ki so  izdelali nosilec in 
luč zmontirali ter župniku, ki je 
z velikim veseljem sprejel dona-
cijo. Hvaležni smo tudi Petru 
Skopec, ki bo poskrbel za elek-
trično napeljavo in priklop. 

Danijel in Katja

Otroci so na odru kultur-
ne dvorane odigrali, odpeli in 
odplesali čudovito predstavo z 
naslovom Kako raste mama. O 
mamah, njihovih vlogah in na-
logah so sprva razmišljali naj-
mlajši, nato najstnikih in zatem 
odrasla dekleta, ki že stopajo v 
obdobje materinstva. Tako kot 

so se menjale generacije, tako 
so odraščale tudi njihove mi-
sli. Med drugim so se igralke 
na odru spraševale in odkri-
vale, da biti mama ni poklic, 
temveč poslanstvo; da mama 
vselej čuti, kot čuti otrok; da je 
lepilo, ki povezuje družino; da 
je kot multipraktik, ki zmore 

več stvari hkrati in ti kljub na-
logam vedno prisluhne; da je 
mama oseba, ki te ima vselej 
in povsod rada in na katero se 
lahko vedno zaneseš. Kljub raz-
ličnim življenjskim obdobjem 
nastopajočih punčk, deklet in 
žensk je bila vseskozi prisotna 
hvaležnost mamam za njihovo 
ljubezen in skrb, za kar jim je 
bil ob koncu podarjen tudi lep 
pomladni cvet.

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

 Po definiciji akademika pro-
fesorja dr. Marjana Zadni-
karja, največjega poznavalca 
sakralne dediščine pri nas,  ve-
lja, da je sakralni objekt kapela, 
če vanjo lahko stopi 10 ljudi 
hkrati, v kapelico pa vsaj štirje. 
Če to ni mogoče, objekt ime-
nujemo znamenje. Zato je med 
fotografiranimi objekti le ena 
kapela, ki stoji pred župniščem 
v Črnem Vrhu, posvečena vne-
bovzetju Device Marije. Prav 
tako je le ena kapelica, in to po-
kopališka, s spominsko ploščo 
žrtvam iz druge svetovne vojne. 
Edina freska je pri Zgornjem 
Smolnikarju, ki smo jo uvrstili 
na ta seznam le zaradi njene ve-
likosti (3,5 m). Prav tako je med 
vsemi edino slopno znamenje 
na Studencih. Vsi drugi sakral-
ni objekti pa so le znamenja, saj 
vanje ne morejo stopiti 4 ljudje 
hkrati. Kljub taki različnosti 
objektov pa je to delo le tovr-
stno popolno. 

Zaradi objektivnih težav 
pa v zborniku ni zemljevida 

župnije Črni Vrh z vrisani-
mi kraji, kjer ti fotografi-
rani objekti stojijo. Zato ga 
tu ponatiskujemo, saj na-
kazuje na možnost ureditve 
zanimive planinske ali ro-
marske poti. 

Če pa boste lastniki, sosedje, 
poznavalci ali ljubitelji sakral-
ne dediščine opazili, da smo 
kakšno znamenje kljub trudu 
izpustili, vas vljudno prosim, da 
me na to opozorite in ga bom 
z veseljem fotografiral. Prav 
tako pa bom na predlog Mila-
na Koširja v župniji Črni Vrh 
fotografiral tudi vsa obeležja: 
freske, božje podobe v oknih ali 
na fasadah, razpela, križe (tudi 
na kozolcih in hlevih), kipe in 
podobe sv. Florjana itd. Tudi 
pri zbiranju teh vas prosim za 
pomoč, da bo seznam popoln. 
Sporočite mi, prosim, podatke 
o njih na moj naslov (Ciril Vel-
kovrh, 1000 Ljubljana, Ziherlo-
va ulica 10, 040 258 992, ciril.
velkovrh@siol.net). 

Ciril Velkovrh 

Zemljevid župnije Črni Vrh nad Polhovim Gradcem z vrisanimi lokacijami verskih znamenj: 1. Praprotno, 2. Na Vrhovčevem, 3. Zgornji Smolnik, 4. Na Sovovem, 5. Pri Birt, 
6. Pri pokopališču, 7. Kapela, 8. Na Kuzovem, 9. Studenca, 10. Frtica, 11. Potrebuježev graben, 12. Na Bradeškovem, 13. Na Rojah, 14. Pri Buhovem malnu, 15. V Pečovju.

Na črnem Vrhu smo krajani pred časom pridobili 
novo javno luč, ki bo razsvetljevala del ceste, ki 
pelje mimo župnišča proti cerkvi in služi tudi kot 
»dvorišče«.

Polhov Gradec, 25. marec – V dvorani kultur-
nega doma Jakoba Trobca sta Kulturno društvo 
Gregor Rihar in Turistično društvo Briše organi-
zirala kulturno prireditev, namenjeno mamam, 
babicam in vsem staršem.

Na željo gospe urednice Milke Bokal sem sku-
paj s kolegom Jožetom Kavčičem za 3. številko 
zbornika Občine Dobrova - Polhov Gradec Do-
mači kraji pripravil fotografije vseh 15 znamenj v 
župniji Črni Vrh nad Polhovim Gradcem.

Verska znamenja v črnovrški župniji 

Kako raste mama

 Letošnja sezona, že četrta 
po vrsti, je bila zelo uspešna. 
Vsako leto se vadbe udeleži 
večje število kandidatk, kar 
nas zelo veseli. Včasih je bila 
dvorana premajhna in smo si 
morale poslužiti celo prostora 
na odru. 

Naša športna vaditeljica 
pripravlja zelo raznolike vaje , 

kjer uporabljamo tudi različne 
športne rekvizite. Od ročnih 
uteži, kolebnic, žog, trakov…….
tako da nam ni nikoli dolgčas, 
vsaka pa dela po svojih zmo-
žnostih. Vmes smo se včasih 
tudi malo pozabavale, za ogre-
vanje pred intenzivnimi vaja-
mi pa tudi zaplesale in se igrale 
različne igre. Ob vsem tem čas 

kar prehitro mine. 
Po naporni vadbi, se prileže 

kakšna minutka za sprostitev 
ob toplem čaju. Za tega je vsa-
kič poskrbela Darja in ji v ta 
namen izrekamo zahvalo. Ob 
čaju smo se malo umirile, si 
posušile prepoteno polt in pot 
nas je potem popeljala domov 
na počitek. 

V naslednjem letu si želimo 
spet takšnih druženj in obe-
nem nekaj koristnih stvari za 
naše telo.   

Katja Skopec 

Komaj se je končala zima in že so nas 
ogreli prvi pomladanski sončni žarki. Prav 
na prvi pomladni dan se je končala vodena 
vadba za žene in dekleta, v dvorani Doma 
krajanov na Črnem Vrhu, ki je potekala v 
zimskih mesecih.

Vodena telovadba 
v Črnem vrhu

Nova pridobitev
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Kot tako bi jo nemara razumeli ne-
kateri predstavniki današnje generaci-
je, ki si ne morejo predstavljati, da se 
je nekoč tudi tako živelo. Njun dom je 
bila majhna bajta, ki je stala na osoj-
nem robu, nedaleč od izvira majhnega 
potoka, ki teče uro ali dve daleč proti 
Božni in Polhovemu Gradcu. Temu 
koščku mahovite zemlje in domačiji 
se je reklo Pelinovše. Mici smo rekli 
Pelinovka, Tonetu, ki se je priženil, pa 
Pelinov’c. Bil je majhen, mršav možic, 
ki ga je dajala huda naduha. Nasprotno 
pa je bila Mica precej obilna babuška in 
to kljub vsej svoji revščini. Za nas otro-
ke pa sila zanimiva pojava. Se je rada 
oglasila pri hišah, za katere je vedela, da 
radi odrežejo od hlebca. Debelejša, kot 
je bila šnita, bolj se ji je smejalo. Otrok k 
sreči nista imela. Je pa Mica vse življe-
nje ostala na stopnji morda štiriletnice. 
Tudi govorila je otročje. Ni zmogla reči, 
da je Pelinovcova Mica, ampak je rekla 
Lina Mica. In to ime se je prijelo med 
nami. Za kakšno pametno delo, brez 
svoje krivde, nikakor nista bila ustvar-
jena. Jih je pač Stvarnik take izpustil 
iz rok. Pa tudi škode nista delala, kot 
se to danes dogaja z bogato plačanimi 
modernimi brezdelneži. Ljudje smo jih 
vzeli pač taka, kot sta bila. Danes bi ju 
najbrž zaprli v kakšno humano usta-

novo in ju črtali s seznama živih duš. 
Tak red res izgleda oziroma je morda 
tudi bolj human, a s tem se prepogosto 
izgubijo vse barve življenjske mavrice 
žitja in bitja. 

Neverjetno pa se danes zdi, od česa 
sta Tone in Mica sploh živela. Še tisto 
malo zemljo sta komaj obrnila. Tone je 
vsako pomlad po hišah naprosil vrečo 
krompirja za seme. Če pa je vreme na-
gajalo in se ni dalo kmalu krompirja 
podtakniti v zemljo, sta ga pa kar poje-
dla in je moral Tone spet v mukotrpno 
nabavo. Dajala ga je naduha in žakelj je 
bil hitro pretežak. Tudi z drvmi je bil 
isti problem, čeprav je bila hosta blizu. 
Pa se je Tone zopet znašel. Na drugi 
strani dvorišča je stal majhen kozolec. 
Se spomnim, ko sem šel nekoč, še kot 
pobič, z mamo na obisk k njeni teti v 
Črni Vrh. Šla sva po stezi mimo Peli-
novša. Pa sem vprašal mamo, zakaj 
je kozolec brez lat, pa je rekla, da so 
šle v Pelinovško peč. Tudi živali nista 
imela, razen mačka. Opsa! Pardon! 
Nekoč je Tone pri nekem kmetu dobil 
odvečnega majčkenega pujska. Srbi bi 
rekli, da je bil »trinajsto prase«. Naselil 
ga je kar v hišo pod peč. Ta podvig je 
Tone pozneje na eni svojih novinarskih 
konferenc takole opisal: »Ja, kar priden 
prašiček je bil. Rad je jedel travo, še rajši 

bi pa najbrž detelo. Na, pa se je en jutr’ 
kar tam pod čelešnikom stegnu. Puf! 
Jest sedim pr’ miz, pa ga gledam. S’m 
tuhtal, al’ ga bi al’ ga na bi. Puf! Na, pa 
je pr’šu moj ta siv’ mač’k, pa ga je zgra-
bu za ušesa, pa kar ritensk potegnu kje 
pod peč. Puf! Na, s’m reku, če ga boš 
ti, ga pa jes ne bom.« Tone je vsak sta-
vek zaradi naduhe zaključil z glasnim: 
»Puf!« S kakšnimi agrarnimi dosežki 
Tone ravno ni izstopal, a se je neko 
jesen, tam po svetem Lukežu, vseeno 
pohvalil: »Ja, letos mi je pa repa hodu 

poratala, s’n je pr’delal pouhna jama. 
Puf!« Včasih smo večino repe spravili 
kar v na njivi izkopano jamo, pokrili s 
smrečjem in zasuli. Se je lepše ohrani-
la do spomladi, ko so prišli v hlev novi 
pujski. Kolikšna je bila Pelinovcova 
jama, pa Tone ni razkril. Končno pa, 
jama je jama. Saj kljub silnemu napred-
ku znanosti še danes ne vemo, kako ve-
lika je slavna črna luknja v vesolju ali 
pa naša cenjena bančna jama ali luknja, 
kot ji ljubkovalno rečemo. 

  V starih časih je jezdna in tovorna 
pot skozi Polhov Gradec, Praproče, 
Sušo in Klešco peljala naprej čez Kucel 
v naš konec in naprej. Menda je nekoč 
ljubljanski škof jezdil po njej, najbrž na 
Planino, kjer je bila takrat božja pot, 
da bi žegnal oltarje ali kaj podobnega. 
Tam nekje v Kuclarski gmajni se je pri 
nekem studenčku odžejal, pa se mu je 
tako prileglo, da je blagoslovil studen-
ček. In so odsihmal studenčku ljudje 
rekli žegnani studenec ter njegovo 
vodo imeli za zdravilno. Tone je ob-
časno pri njem natočil vodo v majhen 
plošnat sodček z oprtnicami, če se ne 
motim, mu je rekel »barigel«. To vodo 
je potem za majhno maržo ponujal lju-
dem v širši okolici. Če mu je pa žegna-
na voda pošla, je pa pri kakem vaškem 
koritu dotočil. Je bil pač pragmatik, bi 
rekli danes. Je pa imel Pelinov’c, kljub 
nekaterim svojim pomanjkljivostim, 
izreden nos; kdaj, kje in ob kakšni pri-
ložnosti se bi bilo dobro ustaviti. Če 
se je pri kakšni hiši kaj posebenega 
dogajalo, naj je bila to mlatev ali za-
ključek kakšnega večjega dela, likof ali 
hišni praznik, se je Tone pojavil pravi 
čas, ko je nastopil prijetnejši del. Seve-
da se je našla tudi zanj žlica in še kaj 
uporabnega.  Kakšnih dvanajst let mi 
je morda bilo, ko sem pri sosedu poma-
gal pri žetvi. Snope sem nosil na kup. 
Ko smo se za malico posedli v senco 
okrog jerbasa, se je že pojavil Tone. 
Ob takih prilikah se je dosti govorilo, 
saj je bila med dninar’cami, rekli smo 
žernadnicami, kompletna vaška poro-
čevalska agencija. Tone je tudi težko 
čakal, da je prišel do besede. Zato so ga 
jezične ženice kmalu izzvale: »Tone, ti 
si marsikaj dal skozi in dve vojni, kako, 
da še zmerej nosiš glavo?« Tone je za-
čel neučakano: “Puf! Hja, glavo moraš 
nucat, pa jezika ne smeš šparat, jest jih 
pa več znam in zastop’m. Ja, hudir je 
bil. Najbolj na knap je pa šlo takrat, ko 
so Taljani ‘mel hajka in s’n jest žegnana 
vada nesu gor po Rečjek. Barig’l je biu 

še čist pouhn pa težak, vroče je b’lo k’t 
tajfl, pa sapa me je dajala. Puf! Pa s’m 
se mal dau kje u rob počivat. Al ti ni 
vrag, je en Lahonček pr’letu z grmovja. 
Tak je biv k’t en špicparkelj, mejh’n pa 
črn. Pa me je kar s tista flinta žokou les 
u trebuh, pa po lašk žlobodrov: Parti-
žano, šparare!« Ženske so strmele in ga 
spraševale, kako se je izmazal. »Hja, s’n 
reku, kaldo - kaldo, tu se prau po lašk, 
da je uroče. Pa je reku, grapa - grapa, pa 
je tist moj barig’l duhov, je mislu, da je 
šnopc. Jok, s’n reku, tu je žegnana vada, 
pa me je kar pustu, ko je vidu, de tud 
lašk znam. Pa tud strah ga je blo. Se mi 
je najbrž že na zunaj vid’l, da sn biu vo-
jak. Puf! Ja, tu na človek ustane. Puf!« 

Med prvo svetovno vojno bi bil Tone 
že kar zrel za na fronto. Ker pa že na 
zunaj ni predstavljal kakšne posebne 
nevarnosti za sovraga, so ga na štelengi 
kar spregledali. Ko pa so pobrali že vse 
primerno za kanonfuter, so poklicali 
še Toneta malo pred koncem in ga raz-
poredili v pratež ali dren, kot so temu 
rekli. Tone bi danes verjetno rekel lo-
gistika. Nekega hladnega popoldneva, 
ko sem prišel iz šole, sem se grel na 
peči in glodal jabolka. Pa se je pri nas 
oglasil Pelinov’c. Ko si je ob peči ogrel 
roke, me je ogovoril: »Fant’k, a ti jest 
pokažem, kako se po turšk sedi?« Pre-
križal mi je noge in mi jih spodvil pod 
rit. »Vidiš, taku se po turšk’ sedi. Takle 
smo sedel na vojsk’, ko smo kartof ’lne 
lupil, taku smo djal krompirju po nem-
šk’. Pa je pr’šu feldveb’l, pa je reku, fan-
tje, domu boma šle. Vojske je kon’c. Je 
povedal po nemšk, pa s’m jest tud po 
nemšk zastopu. Puf! Ja, s’n biu soudat 
in tu skoraj en ceu mes’c. Puf!«

Ja, še marsikaj se je Tonetu zgodi-
lo, nazadnje pa še jama – tam gor pri 
svetem Joštu. Meni se je vedno zdel 
zelo, zelo star, čeprav je dočakal komaj 
dobrih šestdeset, to zame danes niso 
nikakršna leta. Mica pa ga je prežive-
la približno za desetletje. Za toliko je 
bila tudi mlajša. Je pa za razliko našla 
svoj mir v Polhovem Gradcu. Čas, ta 
neusmiljeni valjar, pa se nezadržno 
kolika naprej in pod sabo ravna vse, 
rože, trnje, upe in obupe. Poravnal je 
tudi Pelinovše s Tonetovo repno jamo 
vred in njegovo in Micino gomilo. Pa 
tudi tiste, ki se vsega tega spominjamo; 
kar jih še ni, pa nas še bo. Tudi žegnani 
studenček je utonil v pozabo, morda se 
je tudi posušil ali presahnil, z njim vred 
pa najbrž tudi žegen. »Puf!« 

Jakob Demšar – Rado 

V majhni hišici poleg gozdička sta živela Tonček in Micka. 
Nekako tako so se nekdaj začenjale pravljice. A v naši resnični 
pravljici je bil Tonček Tone, Micka pa Mica. Njuno življenje pa 
niti približno ni bila pravljica. 

Simbolna fotografija

V četrtek, 18. 5., vas ob 18.00 
vabimo v Muzej pošte in 
telekomunikacij v Polhovem 
Gradcu na odprtje razstave 
“Zgodbe iz poštne torbe, 
Zgodovina poštne službe 
na Polhograjskem”, ki smo 
jo pripravili v sodelovanju z 
Zgodovinskim krožkom OŠ 
Polhov Gradec. 

  
Na pobudo Muzeja pošte in tele-

komunikacij v šolskem letu 2016/17 
raziskujemo poštno zgodovino na 
Polhograjskem skupaj z učenci Zgo-
dovinskega krožka na osnovni šoli 
Polhov Gradec. Pod mentorstvom 
kustosinje Muzeja pošte in teleko-
munikacij Ajde Kozjek in učitelja 
zgodovine in geografije Simona Pur-
gerja so učenci pripravili vprašanja 
in posneli intervjuje z nekdanjimi 
poštnimi uslužbenci ter krajani o 
njihovih spominih na poštno dejav-
nost. Pri raziskovanju smo odkrili 
številne  skrivnosti iz preteklosti. Še 
posebej dragoceno je bilo medgene-
racijsko sodelovanje učencev 6., 7. in 
8. razreda in starejših krajanov, ki so z 
njimi delili svoje spomine. Na razsta-
vi bomo s pomočjo starih razglednic, 
dokumentov in drugega gradiva, ki so 
nam ga za potrebe razstave posodili 
krajani, predstavili zgodovino prvih 
poštnih uradov v Polhovem Gradcu, 
Črnem Vrhu, Šentjoštu in Dobrovi pri 
Ljubljani. Da bi temo in pripravljanje 
razstave čim bolj približali mladim 
raziskovalcem, so učenci za razstavo 
pripravili posebno poštno igro, s ka-
tero skozi slike in hudomušne naloge 

spoznavajo svoje kraje in zgodovino 
poštne dejavnosti. Razstavo bo spre-
mljal tudi muzejski časopis. Učenci 
so tako soustvarjali razstavo in se za 
nekaj časa spremenili v male kustose. 

Razstava bo na ogled od četrt-
ka, 18. 5., do nedelje, 5. 11. 2017, v 
odpiralnem času Muzeja pošte in 
telekomunikacij.

Ivana Bizjak pred poštnim uradom

Zgodbe iz poštne torbe

Pravljica, ki to ni 

O Pelinovki in Pelinovcu
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Skupaj z naraščajniki so ime-
le tokrat rdečo nit dobesedno v 
rokah, kajti lotile so se kvačka-
nja! Slogan, »med generacijami 
pletemo vezi«, ne pomeni, da 
so vse znale kvačkati, sicer ne bi 
bilo zanimivo. 

Medgeneracijsko druženje je 
v sproščenem klepetu in smehu 
ustvarilo pravo ozračje, nekaj 
kvačkanih ribic, pa tudi zgibank 
iz papirja (origami) ter risanih 
izdelkov, kjer so glavno besedo 
oz. črto imeli otroci. 

Fantje pa smo se zabavali z 
nogometom na travnatem igri-
šču. Mamice so poskrbele tudi 
za prigrizke za najmlajše, gosti-
nec Dalmatinec pa za napitke, 
tako da je nekaj dopoldanskih 
uric minilo res hitro.

Informacije: 
drustvolepjedan@gmail.com, 
http://srce-me-povezuje.si/lepjedan/

Sebastjan Vehar

Na severu jih omejuje reka 
Idrijca, na zahodu Soča, na 
vzhodu in jugu pa Čepovanska 
dolina. Tja smo se namenili s 
Planinskim društvom Blagaja-
na na prvi spomladanski izlet. 
Ko smo parkirali v Batah, kjer 
se začenja batovška pot, je pi-
halo prav po kraško. A če je to 
na nas delovalo nedomače, pa 
so bili prvi koraki, ki smo jih 
ubrali proti Svetemu Lovrencu, 
toliko bolj povezani z domači-
mi kraji. Sveti Lovrenc je tako 
kot v polhograjskem zaledju 
večji grič nad batovško kotlino. 
Na poti proti vrhu so nas spre-
mljale nenavadno velike skale. 
Ena je bila zagozdena prav za 
močnim borom. Bog ve, jo je 
močno deblo bora res zavrlo, 
da ni zdrknila v dolino ali pa 
sta se kamnita gmota in drevo 
slučajno tako srečala. Na vrhu 
Svetega Lovrenca so razvaline 
cerkvice, kot smo lahko razbra-
li iz tam postavljene  turistične 

table. Razgled je bil pa prav raz-
košen. Pred nami se je belil Ka-
nin; tudi na Krnu je bil še sneg. 
Na Matajurju so kopnine kazale 
rjavkasto barvo, le Sveta Gora 
za nami je bila že v zelenkasti 
obleki. Na travnikih pod nami 
se je paslo govedo bele barve, 
zraven pa konji prav vseh barv; 
eden je bil tudi z nenavadno ve-
likimi belimi lisami. Ob pasoči 
se živini smo občudovali vijoli-
čast travnik žafranov. Planinski 
»strokovnjaki« med nami so se 
odločili tudi botanizirati, kot se 
reče strokovni obdelavi rastli-
nja na mestu samem. Tako smo 
slišali pojasnilo o razločku med 
jesenskimi podleski in spomla-
danskimi žafrani, ki je menda v 
številu prašnikov. Na enem od 
primerkov smo potrdili stro-
kovno »tezo«, da trije prašniki 
v cvetni čaši pritičejo žafranu, 
šest pa jesenskemu  podlesku; 
ti so strupeni. Ljudsko izrazo-
slovje oziroma tovrstna termi-

nologija ni tako natančna in 
je tem podobnim vijoličastim 
jesenskim in pomladanskim 
poganjkom dala enako ime – 
podleski. Na zavetju roba smo 

na prijetnem sončnem pro-
storu odprli nahrbtnike in se 
podprli za nadaljnjo pot. Veter 
pa je za nami še zmeraj vel po 
prostrani pokrajini.  Po robu in 

spustu v dolino smo se na kon-
cu povzpeli še na Jelenk. Vrh je 
gol, prav škrapljasto razbraz-
dan in na eno stran nevarno 
prepaden. Burja je poniknila v 

vabečo sončno toploto, ki je v 
skupino priklicala prijetno po-
mladno vzdušje. Med nami so 
še posebej izstopali trije dekli-
či, kot mlade srne so  spretno 
skakale so kamnitih stezah. 
Nobene odpora do hoje ni bilo 
slišati na celi poti. Ob sklenitvi 
naše krožne poti v Batah nam 
je tamkajšnja večja kmetija prav 
gostoljubno razkazala  domače 
zaloge. Pri sosedovih pa so do-
miselno poskrbeli za enkratno 
kombinacijo tradicije in novej-
šega kmetovanja. Ob robu njive 
je bila od traktorja z vitlom na-
peljana vrv do pluga z lemežem. 
Tega je držal orač in plug  se je s 
tako navezavo premikal po njivi; 
krajšajoča vrv je bila dokaz vza-
jemnega skladnega sodelovanja 
traktorista in orača. Lep graben, 
ki je na njivi nastajal za plugom, 
pa je bil najbrž namenjen za sa-
ditev krompirja. Tudi tako se 
kaj naredi, smo rekli. 

Kot že večkrat nam je tudi 
tokrat skrite kotičke naše Slove-
nije pomagala razkrivati Jerica 
Škrlj z možem Rajkom. 

Milka Bokal 

Sončno soboto 8. aprila so na 
rekreacijskih površinah in mizah gostilne 
Pograjski dom dodatno pogrele pridne 
mamice društva Lep je dan.

Polhov Gradec, 8. april – Folklorna skupina 
»Grof Blagaj« Polhov Gradec je predstavila prav 
poseben dosežek. Gledalci so skozi prireditev 
lahko podrobno spremljali, kako se obleče 
Polhograjska noša in iz katerih delov oblačil je 
sestavljena. 

Banjščice so malo znana planota, razprostirajo 
se na levi strani toka Soče nad Solkanom in pod 

Trnovskim gozdom.

Folklorna skupina »Grof Bla-
gaj« iz Polhovega Gradca, vsako 
leto pripravi celovečerni kon-
cert ljudskega izročila. Letos je 
bila tema večera malo drugač-
na. In sicer je skupina predsta-
vila novo pridobitev za kraj in 
občino, na katero so vsi zelo 
ponosni. In to je: Polhograjska 
noša. Projekt rekonstrukcije 
oblačenja Polhograjčanov je bil 
izpeljan na podlagi upodobitve 
avstrijskega slikarja Goldenste-
ina, ki je leta 1838 naslikal mo-
škega in žensko iz okolice Pol-
hovega Gradca; slika pa je bila 
skupaj z opisom leta 1844 obja-
vljena v ljubljanskem nemškem 
časopisu Carniola. Par na sliki 

predstavlja enega od pražnjih 
načinov oblačenja kmečkega 
prebivalstva ob hladnejših dneh, 
v okolici Polhovega Gradca, Do-
brove in Vrhnike. 

Pri rekonstrukciji oblačil, je 
strokovno vodenje prevzel dr. 
Bojan Knific, obuvala je izdelal 
Primož Štajnar iz Škofljice, pol-
hovko je sešil Branko Grebec iz 
Žlebiča pri Ribnici, vsa druga 
oblačila pa Andreja Stržinar iz 
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. Čipko v 
podobi polhograjske noše, je 

sklekljala Marijanca Yartz iz 
Praproč, načrt zanjo pa je izde-
lala Maja Svetlik iz Čipkarske 
šole Idrija. 

Plesalci so platno najprej 
stkali, potem odšli na delo, se 
popoldne srečali na vasi in dan 
zaključili z ofiranjem. Poleg 

plesa, sta gledalce skozi večer, 
na humoren način vodila vo-
ditelja Angelca in Polde, ki sta 
se postopoma oblačila v polho-
grajsko nošo in hkrati predsta-
vljala njihove dele. Manjkala ni 
niti anekdota o klobasah, pripo-
ved o tlaki v graščini in seveda 

ofiranje. V starih časih so na 
predvečer goda, vaški fantje in 
dekleta navadno prišli voščit 
godovniku. Le-ta jih je postre-
gel, gostje pa so velikokrat tudi 
zaplesali. In prav tako je bilo 
tudi v soboto. 

Skupina ljudskih pevk Cin-

tare iz Ljubljane, je celotni pri-
reditvi dodala še poseben čar. 
Ljudske pevke so se namreč 
poleg odličnega petja, predsta-
vile tudi v dvanajstih različnih 
nošah slovenskih pokrajin, ki 
so jih gledalcem tudi opisale. 
Tako smo v enem večeru zdru-
žili raznolikost narodnih noš na 
Slovenskem in načine oblačenja. 

Večer je popestril tudi nastop 
naših najmlajših in sicer Otro-
ške folklorne skupine Osnovne 
šole Polhov Gradec. Kot vedno 
so s svojo preprostostjo, razi-
granostjo in smehom napolnili 
oder ter zaslužili bučen aplavz. 
Predstavili so splet z naslovom 
»Šmentana Muha«. 

Domači folkloristi se zahva-
ljujejo vsem obiskovalcem, ki s 
svojo prisotnostjo na prireditvi 
pripomorejo k ohranjanju izro-
čila, hkrati pa dajejo podporo 
in spodbudo za nadaljnje delo  
skupine. Anita Kobe   

Trije dekliči, Anja, Lara in Nuša Dolenc, so neutrudno spremljali 
polhograjsko skupino planincev. Foto: Jerica Škrlj

Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec 

Dežela samote – Banjščice

Od nitke do noše

Ustvarjalno druženje
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Pravzaprav učiteljice: Katja 
Premrl, Barbara Trnovec in 
Barbara Premoš. Na delavnico 
smo prišli učenci od 1. do 9. ra-
zreda. Začela se je ob 10. uri. Na 
začetku smo si pogledali nekaj 
o organizmih, kaj lahko vidi-
mo s prostim očesom in česa 

ne. Nato smo si pogledali dele 
mikroskopa. Ko smo začeli mi-
kroskopirati, smo najprej pogle-
dali črko F, nato pa smo lahko 
preučevali čebulo, cvetni prah, 
lahko pa tudi svoje lase. Gospa 
Košir je prinesla tudi garje, ki 
so se parile, iztrebke ovc in koz. 

Na prvi pogled se sliši mogoče 
ne najbolj privlačno, a pod mi-
kroskopom zelo zanimivo! Na 
razpolago smo imeli tudi ka-
mere tudi, bile so prenosne. Te 
smo uporabili pri preučevanju 
našega lasišča, kože, deževni-
ka, makaronov in hruške. Lupe 
so bile še ena naprava za naše 
opazovanje. Skozi njih smo opa-
zovali riž. Delavnica je bila zelo 
poučna in zanimiva in je kar 
prehitro minila. 

Eva Založnik, 8. a

V soboto, 11. 3. 2017, se je na šoli odvijala 
delavnica Mikroskopiranje. To je bila že druga 
sobota, ko smo se skupaj družili učenci, starši in 
učitelji. 

 V petek, 31. 3. 2017, smo se zbrali v šoli. Takoj 
smo se posedli v  kombi in se odpeljali v Žalec, 
pred podružnično osnovno šolo in vrtec Trje.  Ko 
se je znočilo so prišli astronomi. Navdušilo me 
je, ko smo takoj videli Mednarodno vesoljsko 
postajo na nebu, ki vsak dan preleti Zemljo 18-
krat. 

Na Dobrovi se je v petek, 17. marca 2017, ponovno 
pelo, vrtelo, smejalo, igralo … Na ta dan smo se 
zbrali na že tradicionalnem srečanju v počastitev 
vseh žena in mater, katerih praznike obeležujemo 
v mesecu marcu. 

Na prireditvi z naslovom Po-
slušaj svoje srce smo z učenci 
OŠ Dobrova želeli izraziti, kako 
pomembni so starši, odrasli, 
ki otrokom želijo vse dobro in 
nosijo v sebi modrosti, ki se jih 
otroci še učijo. Skozi zgodbo o 
čebelah smo poudarili, kako po-
membna je skupnost, ki v člove-
ku oblikuje občutek pripadno-
sti. Kamorkoli nas zanese pot, 

dom je tisti, kamor se vračamo 
po zavetje in toplino. 

In čebelji panj kot prispodoba 
za red, ljubezen in plemenitenje 
okolja za širšo dobrobit vseh 
nas, ki jasno ponazarja načelo, 
po katerem gradimo skupnost v 
OŠ Dobrova. 

Učenci in učitelji OŠ Dobrova 
smo v sodelovanju z Glasbeno 
šolo Emil Adamič pripravili 

prijeten kulturni program, ki 
ga je dodatno obogatil še če-
belar Aleš Bozovičar s svojim 
dragocenim znanjem o naravi 
in sladkimi dobrotami čebel. 
Za dobrodošlico so poskrbele 
članice Društva podeželskih 
in kmečkih žena Dobrova-Pol-
hov Gradec, ki so spekle domač 
kruh in slastno pecivo. Priredi-
tev je z zvoki zaključil Pihalni 
orkester GŠ Emil Adamič. 

Vsem sodelujočim se za izka-
zan trud iskreno zahvaljujemo 
in želimo lep začetek pomladi. 

  Tadeja Prašnikar in Maja 
Anžur Kajzer

Z daljnogledom smo opazo-
vali Merkur in Mars. Nato smo 
se razdelili v skupine, ker je ku-
pola na strehi šole zelo majhna. 
Šli smo do observatorija, kjer 
smo na monitorju računalnika 
videli planete, zvezde in ozvez-
dja, ki so se trenutno videli na 
nočnem nebu. Astronom Uroš 
nam je razložil, da se na Luni 
vidi lunino sivino. To je pojav, 
ki ga lahko opazujemo ma 
Luni nekaj dni pred in nekaj 
dni po mlaju. Pojav nastane za-
radi sončne svetlobe, ki se od 
Zemlje odbija nazaj na Luno. 
Nato smo šli v kupolo, kjer 
smo si skozi teleskop ogleda-
li Luno, Orionovo meglico in 
še veliko objektov. Nato smo 
šli pred šolo. Opazovali smo z 
daljnogledom in zrcalnim te-
leskopom. Videli smo Plejade, 
Orionovo meglico in veliko 
kopic. Opazovali smo Veliki in 

Mali voz. V velikem vozu smo 
opazovali dvozvezdje, videli 
smo tri zvezde, v resnici pa so 
tam štiri zvezde. S fotoapara-
tom smo slikali Luno. 

Domov smo prišli v poznih 
nočnih urah. Bilo mi je všeč 
in upam, da bomo dogodek še 
kdaj ponovili. 

Janez Malovrh, 7. a

 
Elektro delavnica

V soboto, 8. 4. 2017, so na 
naši šoli že drugič potekale 
delavnice, pri katerih smo se 
lahko veliko novega naučili 
o elektriki. Delavnico so pri-
pravili starši v sodelovanju z 
učiteljico Nastjo Mihovec. S 
seboj smo morali prinesti de-
bel alkoholni flomaster, črne 
barve, lak za nohte, ki mi ga je 
posodila sestra, zaščitna očala, 

škarje, svinčnik in radirko. In 
ničesar mi ni uspelo pozabiti. 
Ob deveti uri smo se zbrali v 
učilnici tehnike. Najprej smo 
narisali načrt, nato še enega 
manjšega in ga izrezali ter ga 
prilepili na bakreno ploščico. V 
bakreno ploščico smo s kladi-
vom naredili drobne luknjice 
in jih označili z lakom za noh-
te. Nato smo ves načrt z alko-
holnim flomastrom in lakom 
prerisali na bakreno ploščico, 
ki smo jo zatem položili v ki-
slino. Ker je bil načrt zaščiten 
s flomastrom in lakom, mu 
kislina ni mogla priti do žive-
ga in so pomembni deli ostali 
nepoškodovani. Skozi ozna-
čene točke smo nato izvrtali 
luknjice, skozi vsako luknjico 
je potekala ena žička. Drugo 
stran ploščice, kjer je bil baker, 
smo nato različne elemente 
pritrdili s pomočjo spajkalnika 
in lota. Na koncu je nastal mo-
del vezja, na katerem so diode 
(lučke) izmenično prižigale, 
kot pri gasilskem avtomobilu. 
Za uspešno opravljeno delo je 
sledila nagrada, in sicer čoko-
ladna banana.

Timotej Ušeničnik, 7. b

Na podlagi 16.člena Statuta Občine Dobrova-
-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/2012) je 

občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec na 
18. redni seji dne 29. marca 2017  sprejel 

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.člen
Ukine se status javnega dobra na nepremič-

ninah:

-  parcela št. 1220/19 k.o. Polhov Gradec v izme-
ri 63 m2 (ID 6041913)

-  parcela št. 1220/12 k.o. Polhov Gradec v izme-
ri 36 m2 (ID 3626398)

-  parcela št. 1220/13 k.o. Polhov Gradec v izme-
ri 20 m2 (ID 3458327)

-  parcela št. 1220/21 k.o. Polhov Gradec v izme-
ri 39 m2 (ID 6041911)

-  parcela št. 2576/21 k.o. Setnik v izmeri 80 m2 
(ID 6347621).

2.člen

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

3.člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi 

v Našem časopisu.

Št.: 007-0003/2017-1
Dobrova, dne 29. marca 2017 

              Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec

           Franc Setnikar l.r.

OŠ Polhov Gradec 

Delavnica mikroskopiranje

Poslušaj svoje srce Obisk 
observatorija
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Na podlagi Zakona o socialnovarstvenih 
prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010 in 

spremembe), Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 26/2012), Odloka o 

dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova 
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 35/2012) in 
Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov 

Gradec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) 
objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec

J A V N I   R A Z P I S
ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH 

POMOČI 
V OBČINI DOBROVA - POLHOV 

GRADEC V LETU 2017

1.  PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev soci-
alnih pomoči, ki so namenjene:

– subvencioniranju šole v naravi 
osnovnošolcem v šolskem letu 2017/18 
(zimske šole v naravi za učence 6. raz-
reda Osnovne šole Dobrova in učence 6. 
razreda Osnovne šole Polhov Gradec ter 
poletne šole v naravi za učence 4. razreda 
Osnovne šole Dobrova in učence 5. razre-
da Osnovne šole Polhov Gradec); 

– subvencioniranju nakupa šolskih 
potrebščin osnovnošolcem v šolskem letu 
2017/18; 
– subvencioniranju šolske prehrane 
osnovnošolcem v šolskem letu 2017/18;

–  plačilu drugih stroškov in izdatkov z na-
menom premostitve trenutne materialne 
ogroženosti v letu 2017.

2.    UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
Upravičenci do sredstev so:
– posamezniki ali družine, katerih dohodek 
na družinskega člana ne presega minimal-
nega dohodka, katerega višina se določi po 
merilih Zakona o socialnovarstvenih pre-
jemkih (v nadaljevanju – cenzus), z upo-
števanjem materialnih oziroma socialnih 
razmer upravičenca;
– prosilci socialne pomoči morajo biti 
občani Občine Dobrova - Polhov Gradec 
s stalnim prebivališčem v občini, ki zaradi 
trenutne materialne ogroženosti nujno 
potrebujejo pomoč, izkoristili pa so že vse 
zakonske možnosti (na podlagi Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih), ki pa ne 
zadoščajo za rešitev stiske. 

3. POGOJI IN OMEJITVE ZA  SOFI-
NANCIRANJE
Pogoji in omejitve so:
– občan lahko izjemoma pridobi enkratno 
denarno pomoč tudi v primeru, ko za 
največ 100 % presega omenjeni cenzus, če 
gre za težjo bolezen v družini oziroma ne-
sposobnost za pridobitno delo, v primeru 
elementarne nesreče, požara ali smrti hra-
nitelja ter v drugih izjemnih okoliščinah;
– na predlog Odbora za zdravstvo in socia-
lo Občine Dobrova - Polhov Gradec lahko 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov 
Gradec spremeni cenzus za dodelitev so-
cialne pomoči;

– upravičenec lahko prejme največ dve 
vrsti pomoči;
– socialna pomoč se praviloma izplača 
neposredno upravičencu, razen pomoč za 
šolska kosila, šolo v naravi ter v primeru, ko 
upravičenec ne more zagotoviti namenske 
porabe –  za slednje tri primere se sredstva 
nakažejo neposredno izvajalcu storitve 
oziroma dobavitelju;

– denarno pomoč se lahko upravičencu 
dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripada-
la po Odloku o dodeljevanju denarnih so-
cialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, 
da kljub izkazanemu nizkemu dohodku 
ni ogrožena socialna varnost upravičenca 
in družinskih članov, ker je premoženje 
vlagatelja in družinskih članov takšno, da 
bi lahko zagotavljajo preživetje oziroma 
dajalo ustrezne dohodke, ali se ugotovi, da 
z upravičencem živijo osebe, ki niso dru-
žinski člani po Zakonu o socialnem var-
stvu, pa pridobivajo dohodke po navedem 
zakonu.

4. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
IN DENARNIH POMOČI
Sredstva bremenijo proračunske postavke 
Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec:

19026 Subvencioniranje šole v naravi v šol-
skem letu 2017/18 višini 1.490,00 EUR.
Višina denarne pomoči je najmanj 42,00 
EUR (višina pomoči je odvisna o števila 
prosilcev in razpoložljivih proračunskih 
sredstev).
 
19027 Subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin v višini 3.280,00 EUR.
Višina denarne pomoči je najmanj 42,00 
EUR (višina pomoči je odvisna o števila 
prosilcev in razpoložljivih proračunskih 
sredstev). 

19029 Subvencioniranje šolske prehrane 
v šolskem letu 2017/18 v višini 7.857,00 
EUR. (višina pomoči je odvisna o števila 
prosilcev in razpoložljivih proračunskih 
sredstev). 

20014 Enkratna denarna pomoč zaradi 
materialne ogroženosti v višini 3.500,00 
EUR. 
Višina denarne pomoči je najmanj 42,00 
EUR (višina pomoči je odvisna o števila 
prosilcev in razpoložljivih proračunskih 
sredstev). 

5. VLOGA ZA DODELITEV OBČIN-
SKE SOCIALNE POMOČI
Vloga za dodelitev občinske socialne po-
moči je dostopna v sprejemni pisarni Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 
13, Dobrova ali na spletni strani www.do-
brova-polhovgradec.si

6. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO 
VLOG
Upoštevane bodo popolne pisne vloge, ki 
bodo prispele po pošti na naslov Občina 
Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova, ali bodo do roka oddane v 
sprejemni pisarni Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec.
Na sprednji strani ovojnice naj bo nave-
deno: »Javni razpis socialne pomoči – 
NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja. 

Rok za oddajo vlog: 31. maj 2017

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 6. 
junija 2017 v prostorih Občine Dobrova - 
Polhov Gradec. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Prispele vloge bo pregledala in strokovno 
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec.

S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prispele prepozno;
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku 
vlagatelj ne dopolni oz. jih je dopolnil neus-
trezno
in zavrne vloge:
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva 
in  so priložene vse priloge, ki vplivajo na 
ugotovitev statusa družine. 

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v 
roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala k 
dopolnitvi nepopolnih vlog. Rok za dopol-
nitev vlog je 8 dni. Dopolnitev, poslanih po 
roku, ne bomo upoštevali.

7. OBVEŠČANJE O IZBORU
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku od-
loča na predlog strokovne komisije župan 
oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale 
predpisane pogoje iz predpisov in javnega 
razpisa in so za namen zagotovljena sred-
stva,  bodo prejeli odločbo o pravici do 
sredstev.

V obrazložitvi odločbe o pravici do sred-
stev je utemeljena odločitev in v primeru 
pozitivne odločitve opredeljeni višina 
dodeljenih sredstev, namen in upravičeni 
stroški, za katere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev 
je 30 dni od ugotovitve vseh dejstev.

Izplačilo se upravičencu  izplača v roku 30 
dni po izteku roka za pritožbo.

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

9. INFORMACIJE
Dodatne informacije so mogoče po tele-
fonu, 01/3601-800, ali elektronski pošti 
info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 7. 4. 2017
Številka: 430-0012/2017-3

                               Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar, l. r.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. 
člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 

(Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine 
Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni seji dne 29. 

marca 2017 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi proračunskih sredstev 
za postavitev malih komunalnih 

čistilnih naprav v Občini Dobrova - 
Polhov Gradec od leta 2017 do 2023

I. Splošne določbe
1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo namen, 
upravičenci, pogoji in merila za dodelitev 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
postavitev malih komunalnih čistilnih na-
prav na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec. Pravne podlage za dodeljevanje 
proračunskih sredstev po tem pravilniku 
so: 
- Uredba o odvajanju in čiščenju komu-
nalne odpadne vode (Uradni list RS št.: 
98/2015),
- Operativni program odvajanja in čišče-
nja komunalne odpadne vode v Republiki 
Sloveniji,
- Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v občini,
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o »de minimis« pomo-
čeh.
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Dobrova-Polhov Gradec (Uradni 
list RS, št. 83/07 in 104/15)

2. člen 
(opredelitev pojmov) 

1. Aglomeracija je območje poselitve, kjer 
sta poseljenost ali izvajanje gospodarske 
ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je 
mogoče zbiranje komunalne odpadne 
vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po 
kanalizaciji v komunalno čistilno napravo 
ali na končno mesto izpusta;
2. Enotno podjetje v skladu z drugim 
odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU 
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj naj-
manj v enem od naslednjih razmerij:
a. podjetje ima večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov drugega pod-
jetja;
b. podjetje ima pravico imenovati ali 
odpoklicati večino članov upravnega, po-
slovodnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja;
c. podjetje ima pravico izvrševati 
prevladujoč vpliv na drugo podjetje na 
podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni 
pogodbi ali statutu;
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik 
drugega podjetja, na podlagi dogovora z 
drugimi delničarji ali družbeniki naveden-
ega podjetja sámo nadzoruje večino glaso-
valnih pravic delničarjev ali družbenikov 
navedenega podjetja;
e. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz 
točk (a) do (d) preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno pod-
jetje;
3. Izvajalec javne službe je pravna ali fizična 

oseba, ki jo na predpisani način izbere ali 
določi občina v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne službe;
4. Mala komunalna čistilna naprava je 
mala komunalna čistilna naprava v skla-
du s predpisom, ki ureja emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo;
5. Tipska mala komunalna čistilna naprava 
je mala komunalna čistilna naprava z zmo-
gljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni 
proizvod v skladu s standardom SIST EN 
12566-3 ali drugim enakovrednim in med-
narodno priznanim standardom, in je 
zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu 
s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;
6. Obremenitev komunalne čistilne 
naprave je obremenitev, izračunana na 
podlagi največje povprečne tedenske obre-
menitve, ki se v enem letu dovede v čistilno 
napravo, pri čemer se ne upoštevajo neo-
bičajne okoliščine, kot je na primer velika 
količina padavin, in se izraža v PE;
7. PE je populacijski ekvivalent v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in ja-
vno kanalizacijo.

II. Upravičenci
3. člen

Sredstva se dodeljujejo upravičencem v 
obliki dotacije. Upravičenci dodelitve pro-
računskih sredstev po tem pravilniku so:
- fizične osebe s stalnim prebivališčem v 
občini;
- pravne osebe s sedežem proizvodne enote 
na območju občine.

III. Višina sofinanciranja
4. člen

Sofinancira se do 35% upravičenih stroškov 
za postavitve male komunalne čistilne na-
prave velikosti do 50 PE, vendar največ 250 
€ upravičenih stroškov na PE.

IV. Postopek dodelitve proračunskih 
sredstev

5. člen
(komisija)

Postopek dodelitve proračunskih sredstev 
v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. 
Naloge komisije so: 
- ocena vsebine razpisne dokumentacije, 
- odpiranje in pregled vlog, 
- ocena upravičenosti vlog, 
- priprava poročila s predlogom prejemni-
kov sredstev, 
- spremljanje namenske porabe sredstev in 
- druge naloge, povezane z uspešno izved-
bo razpisa. 

Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, 
ki ga pripravi komisija, o dodelitvi sredstev 
odloči župan s sklepom. Odločitev župana 
je dokončna. 

Z upravičenci se sklene pogodba, v kateri se 
natančneje opredelijo obveznosti.

6. člen

Sredstva za postavitev malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec se zagotavljajo iz občinskega pro-
računa, njihovo višino za posamezno leto 
določi občinski svet z odlokom o prora-
čunu. Na podlagi določene višine sredstev 
se objavi javni razpis, ki natančno določa 
pogoje pridobitve sredstev. 

7. člen
(javni razpis)

Javni razpis se objavi na občinskem sple-
tnem portalu in v občinskem glasilu Naš 
časopis.
V javnem razpisu se določi :
1. Naziv in sedež občine, 
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa, 
3. Predmet javnega razpisa, 
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na raz-
pisu z morebitnimi dodatnimi merili, 
5. Okvirna višina sredstev, 
6. Določitev obdobja, do katerega morajo 
biti sredstva porabljena, 
7. Rok in naslov vložitve vlog, 

8. Rok, v katerem bodo potencialni upravi-
čenci obveščeni o izidu in
9. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upra-
vičenci pridobijo informacije in razpisno 
dokumentacijo. 

8. člen
(upravičeni in neupravičeni stroški)
Upravičeni stroški:
- stroški nakupa male komunalne čistilne 
naprave velikosti do 50 PE,
- stroški postavitve male komunalne čistil-
ne naprave velikosti do 50 PE,
- stroški montaže male komunalne čistilne 
naprave velikosti do 50 PE.

Neupravičeni stroški:
- gradbena dela povezana z postavitvijo 
nakupa male komunalne čistilne naprave,
- stroški izvedbe analiz, pridobitve soglasij, 
meritev in drugi splošni stroški,
- DDV,
- drugi stroški.

9. člen
(pogoji in omejitve)

Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem: 
- Upravičenec z deli ne sme pričeti pred 
podpisom pogodbe.
- Mala komunalna čistilna naprava mora 
biti skladna s predpisi Uredbe o odvaja-
nju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/2015).
- Mala komunalna čistilna naprava mora 
biti postavljena izven predvidenih obmo-
čij aglomeracij skladno z Operativnim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Republiki Sloveniji, razen 
v primerih, kadar bi z odvajanjem v javno 
kanalizacijo nastali nesorazmerno visoki 
stroški glede koristi za okolje. Informacije 
o območjih aglomeracij oziroma o upravi-
čenosti sofinanciranja pridobi vlagatelj na 
Občini Dobrova – Polhov Gradec.
- Mala komunalna čistilna naprava mora 
biti izven vodovarstvenih območij. Infor-
macije o vodovarstvenih območjih prido-
bi vlagatelj na Občini Dobrova – Polhov 
Gradec.
- Učinek čiščenja male komunalne čistil-
ne mora dosegati parametre, določene v 
Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015).
- Lokacija postavitve male komunalne či-
stilne naprave mora omogočati neovirano 
praznjenje. 
- Upravičenci morajo razpolagati z ze-
mljiščem, na katerem načrtuje postavitev 
MČN.
- Upravičenci lahko pridobijo sredstva za 
isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravi-
čenec že prejel javna sredstva za isti namen, 
do sredstev po tem razpisu ni upravičen. 
- Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven 
območja Občine Dobrova – Polhov Gra-
dec. 

10. člen
(državne pomoči)

Kadar so vlagatelji pravne osebe, se po-
moč dodeli v skladu s pravili državnih po-
moč na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013.
Pri dodelitvi pomoči »de minimis« je po-
trebno upoštevati, da skupna vrednost po-
moči, dodeljena istemu vlagatelju oziroma 
enotnemu podjetju na podlagi pravila »de 
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) 
ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije. 
Do izplačila niso upravičena podjetja iz 
sektorjev: 
- ribištva in akvakulture; 
- primarne proizvodnje kmetijskih proi-
zvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije; 
- predelave in trženja kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije v naslednjih pri-
merih: 
a. če je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki 
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg; 
b. če je pomoč pogojena s tem, da se delno 
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ali v celoti prenese na primarne proizva-
jalce. 
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziro-
ma z izvozom povezanimi dejavnostmi v 
tretje države ali države članice, kot je po-
moč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi. 
Do finančnih spodbud niso upravičeni ti-
sti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih 
obveznosti do občine ali do države. 
Do sredstev za razvoj niso upravičena mi-
kro, majhna in srednje velika podjetja, ki 
so po Zakonu o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – 
uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 
63/16 – ZD-C) v prisilni poravnavi, stečaju 
ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta sku-
paj s prenesenimi izgubami dosegla polo-
vico osnovnega kapitala družbe. 
Če je podjetje dejavno v zgoraj opredelje-
nih sektorji in je poleg tega dejavno v enem 
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejav-
nosti, ki sodijo na področje uporabe Ured-
bo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba 
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s sle-
dnjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje 
na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, 
da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz 
področja uporabe te uredbe, ne prejema-
jo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013. 

11. člen
(kumulacija državnih pomoči)

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z 
državno pomočjo v zvezi z istimi upravi-
čenimi stroški ali državno pomočjo za isti 
ukrep za financiranje tveganja, če bi se s 
takšno kumulacijo presegla največja inten-
zivnost pomoči ali znesek pomoči. 
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v 
uredbi št. 360/2012. 
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje 
(200.000 EUR). 

12. člen
(obvezne izjave prejemnika državne 

pomoči)

Upravičenec mora k vlogi priložiti izjave, ki 
so del razpisne dokumentacije:
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de 
minimis, ki jih je upravičenec oziroma 
enotno podjetje prejelo na podlagi te ali 
drugih uredb de minimis v predhodnih 
dveh in v tekočem proračunskem letu; 
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zapro-
šenih) pomočeh za iste upravičene stroške, 
da občina lahko zagotovi, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih; 
- pisna izjava ali gre v primeru upravičenca 
za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja;
- seznam podjetij, s katerimi je lastniško po-
vezan, tako da se preveri skupen znesek že 
prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim 
povezana podjetja; 
Občina bo s sklepom pisno obvestila pre-
jemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu 
de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013) in o  odobrenem znesku de minimis 
pomoči. 
Pomoč se šteje za dodeljeno z izdajo sklepa 
o dodelitvi pomoči.
Občina bo evidence o prejetih državnih 
pomočeh hranila 10 poslovnih let od da-
tuma dodelitve.

13. člen
(zahtevek za izplačilo)

Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi 
sredstev na občino pošljejo zahtevek za 
izplačilo z vsemi prilogami zahtevanimi 
v javnem razpisu. Pred vložitvijo zahtevka 
mora biti naložba zaključena, plačani vsi 
računi in opravljene prve meritve. MKČN 
mora biti vpisana v evidenco izvajalca jav-
ne službe.

V. Nadzor in sankcije

14. člen

Namensko porabo proračunskih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
deželja v občini, pridobljenih po tem pra-
vilniku oz. javnem razpisu, spremlja in pre-
verja pri prejemnikih občinska strokovna 
služba, pristojna za področje kmetijstva, 
lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti 
župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi 
nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena 
sredstva v celoti s pripadajočimi zakoniti-
mi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

− da so bila dodeljena sredstva delno ali v 
celoti nenamensko porabljena;

− da prejemnik pomoči aktivnosti ne izve-
de;

− da je upravičenec za katerikoli namen 
pridobitve sredstev navajal neresnične po-
datke;

− da je upravičenec za isti namen in iz istega 
naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nena-
menske porabe sredstev upravičenec izgu-
bi pravico do pridobitve sredstev po tem 
pravilniku za naslednji dve leti. 

Kadar je upravičenec, ki je pravna oseba, 
davčni dolžnik ali neredno izplačuje plače 
oz. socialne in druge prispevke, do sofinan-
ciranja ni upravičen.

VI. Prehodna in končni določbi

15. člen
(prehodna določba)

V letu 2017 lahko vlagatelji, ki so fizične 
osebe, vlagajo vloge na javni razpis za že 
zaključene naložbe. V teh primerih se šte-
je, da so upravičeni stroški nastali od leta 
2012 dalje.

16. člen
(razveljavitvena določba)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, pre-
neha veljati Pravilnik o dodelitvi proračun-
skih sredstev za postavitev malih komu-
nalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova 
- Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017 
(Uradni list RS, št. 3/12, 45/13 in 19/15).

17. člen
(končna določba) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št.: 007-0003/2017-1
Dobrova, dne 29. marca 2017 

                 Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec

           Franc Setnikar l.r.

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračun-
skih sredstev za postavitev malih komunalnih 

čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec od leta 2017 do 2023 (Naš časopis, št.: 

448) objavljamo:

JAVNI RAZPIS
za dodelitev  proračunskih sredstev 

postavitev malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Dobrova-

Polhov Gradec v letu 2017

I. Predmet razpisa
Sofinanciranje nakupa malih komunalnih 
čistilnih naprav  velikosti do 50 PE v Obči-
ni Dobrova-Polhov Gradec.

II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci dodelitve proračunskih sred-
stev so:

Sklop A: fizične osebe s stalnim prebiva-
liščem v občini;
Sklop B pravne osebe s sedežem proi-
zvodne enote na območju občine.
III. Višina pomoči:

• Sofinancira se do 35% upravičenih stro-
škov za postavitve male komunalne čistil-
ne naprave velikosti do 50 PE, vendar naj-
več 250 € upravičenih stroškov na PE.

IV Splošni pogoji upravičenosti:
- Upravičenec z deli ne sme pričeti pred 
podpisom pogodbe. V letu 2017 to določilo 
ne velja za fizične osebe (Sklop A). Fizične 
osebe lahko vlagajo vloge za že izvedene, 
investicije od 1.1.2012 dalje.
- Mala komunalna čistilna naprava mora 
biti skladna s predpisi Uredbe o odvaja-
nju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/2015).
- Mala komunalna čistilna naprava mora 
biti postavljena izven predvidenih obmo-
čij aglomeracij skladno z Operativnim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Republiki Sloveniji, razen 
v primerih, kadar bi z odvajanjem v javno 
kanalizacijo nastali nesorazmerno viso-
ki stroški glede koristi za okolje. Seznam 
upravičenih območjih za leto 2017 je del 
razpisne dokumentacije. Mala komunalna 
čistilna naprava mora biti izven vodovar-
stvenih območij. Informacije o vodovar-
stvenih območjih pridobi vlagatelj na Ob-
čini Dobrova – Polhov Gradec.
- Učinek čiščenja male komunalne čistil-
ne mora dosegati parametre, določene v 
Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015).
- Lokacija postavitve male komunalne či-
stilne naprave mora omogočati neovirano 
praznjenje. 
- Upravičenci morajo razpolagati z ze-
mljiščem, na katerem načrtuje postavitev 
MČN.
- Upravičenci lahko pridobijo sredstva za 
isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravi-
čenec že prejel javna sredstva za isti namen, 
do sredstev po tem razpisu ni upravičen. 
- Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven 
območja Občine Dobrova – Polhov Gra-
dec. 
- Najnižja skupna višina pomoči, ki se izpla-
ča upravičencu je 50€.

V. Upravičeni in neupravičeni stroški:

Upravičeni stroški:
- stroški nakupa male komunalne čistilne 
naprave velikosti do 50 PE,
- stroški postavitve male komunalne čistil-
ne naprave velikosti do 50 PE,
- stroški montaže male komunalne čistilne 
naprave velikosti do 50 PE.

Neupravičeni stroški:
- gradbena dela povezana z postavitvijo 
nakupa male komunalne čistilne naprave,
- stroški izvedbe analiz, pridobitve soglasij, 
meritev in drugi splošni stroški,
- DDV,
- drugi stroški.

V. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
11004 Proračuna občine Dobrova-Polhov 
Gradec za leto 2017. Okvirna višina razpi-
sanih sredstev je za leto 2017 je 12.000 €.

VI. Državne pomoči
Kadar so vlagatelji pravne osebe, se po-
moč dodeli v skladu s pravili državnih po-
moč na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena iste-
mu vlagatelju oziroma enotnemu podjetju 
na podlagi pravila »de minimis« ne sme 
preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko 
in namen pomoči ter ne glede na to, ali se 
pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi. 
Do finančnih spodbud niso upravičeni ti-
sti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih 
obveznosti do občine ali do države. 
Do sredstev za razvoj niso upravičena mi-
kro, majhna in srednje velika podjetja, ki so 
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji 
ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, 
da je izguba tekočega leta skupaj s prene-
senimi izgubami dosegla polovico osnov-
nega kapitala družbe. 

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z 
državno pomočjo v zvezi z istimi upravi-
čenimi stroški ali državno pomočjo za isti 
ukrep za financiranje tveganja, če bi se s 
takšno kumulacijo presegla največja inten-
zivnost pomoči ali znesek pomoči. 
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, do-
deljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v 
uredbi št. 360/2012. 
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredba-
mi de minimis do ustrezne zgornje meje 
(200.000 EUR). 

VII. Razpisna dokumentacija

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

VII. Način prijave in roki:

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlaga-
telji pošljejo priporočeno po pošti, ali od-
dajo neposredno na sedežu občine. 

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

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. naj-
kasneje do 31.12.2017. Datum in ura zaprtja 
razpisa bosta objavljena na spletni strani 
občine. 

Popolne vloge se razvrstijo po datumu in 
uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge 
se uvrstijo po vrstnem redu na konec se-
znama. 

V primeru, da je v seznam popolnih vlog 
uvrščeno več vlog kot je na voljo sredstev 
se sredstva razdelijo vsem popolnim vlo-
gam v enakem deležu. 

VIII. Obravnavanje vlog in postopek 
odobritve

Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. 
Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelje nepo-
polnih vlog se pozove k dopolnitvi. 

Prispele vloge bo pregledala in strokovno 
ocenila komisija, ki jo imenuje župan obči-
ne Dobrova- Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki niso oddane na predpisani razpisni do-
kumentaciji,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku 
vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustre-
zno.
in zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in pri-
logah,
- ki so vložene v nepravilno opremljenih 
ovojnicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.

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

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

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku od-
loča na predlog strokovne komisije župan 
oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 

Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo 
predpisane pogoje iz predpisov in javnega 

razpisa in so za namen zagotovljena sred-
stva se izda odločba o pravici do sredstev.

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

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

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

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zah-
tevke na predpisanem obrazcu.

Izplačilo se upravičencu izvrši po opravlje-
nih delih na podlagi vloženega zahtevka za 
izplačilo, ki mu upravičenec priloži:
• fotokopijo računa,
• fotokopij potrdila o plačilu računa,
• poročilo o prvih meritvah za MKČN z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE z analizo 
iztoka iz MKČN, ki mora dosegati parame-
tre določene v Uredbi o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/2015),
• dokazilo, da je MKČN vpisana v evidenco 
MKČN pri izvajalcu javne službe.

Zahtevke se vlaga najkasneje do 31. 12. 
2018. V kolikor prve meritve ne dosegajo 
parametrov določenih v Uredbi o odvaja-
nju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/2015), lahko upravi-
čenec z vlogo zaprosi za podaljšanje roka. 
V vlogi navede razloge za podaljšanje roka. 

Na podlagi popolnega zahtevka, se izpla-
čajo sredstva na vlagateljev transakcijski 
račun. Nakazilo na transakcijski račun 
šteje, da je bilo zahtevku v celoti odobreno. 
O spremembi roka za vložitev zahtevka, se 
na podlagi utemeljenih razlogov odloči s 
sklepom.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami 
predpisov, javnega razpisa ali sklepa o pra-
vici do sredstev se zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sred-
stev:

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko 
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od 
dneva plačila upravičencu, do dneva vrači-
la sredstev v primerih, ko se ugotovi:
• da so bila dodeljena sredstva delno ali v 
celoti nenamensko porabljena,
• da je upravičenec za katerikoli namen 
pridobitve sredstev navajal neresnične po-
datke,
• da je upravičenec za isti namen in iz is-
tega naslova ponovno pridobil finančna 
sredstva pred iztekom za to določenega 
obdobja v razpisu,
• če investicije za katero je pridobil sred-
stva ni dokončal oz. jo je končal v bistveno 
manjšem obsegu kot je predvideval v pri-
javi na razpis,
• druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

V primerih iz prejšnjega odstavka upravi-
čenec ne more pridobiti sredstev za dobo 
petih let. 

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

Št. dokumenta: 430-0017/2017 
Datum, 12.4.2017

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r.
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Preveliko število prometnih 
znakov in nenehno izmenjeva-
nje hitrostnih omejitev 50 in 70 
km/h je v nejevoljo spravljalo 
marsikaterega voznika, ki se je 
peljal po glavni cesti med Brezo-
vico in Vrhniko. Z ureditvijo pa 
niso bili zadovoljni niti na obči-
ni. »Pred dvema letoma sem bil 

prvič na sestanku na DRSI, kjer 
sem izpostavil težavo kolesar-
ske steze in prevelikega števila 
prometnih znakov, ki vnašajo 
le zmedo. Stroka je imela veliko 
pomislekov, večkrat smo dali 
na mizo svoje argumente in šli 
na teren ter šteli znake in raz-
pravljali, katere bi bilo mogoče 

ob določenih pogojih, ki bi še 
naprej ohranili visok nivo var-
nosti, odstraniti,« nam je zaupal 
župan Miran Stanovnik. Dolgo 
klopčiča niso uspeli razvozlati. 
Kot so pojasnili na direkciji, je 
zaradi velike razpršenosti pose-
litve ob tej cesti težko ustrezno 
definirati prometne meje na-
selij in na podlagi tega določiti 
ustrezne omejitve hitrosti. Kot 
smo izvedeli, je bilo pogosto 
menjavanje hitrostnih omejitev 
posledica številnih novogradenj, 
novih priključkov in spremem-
be prometnih tokov. Strinjali pa 

so se, da je stalno menjavanje 
največje dovoljene hitrosti mo-
teče in za voznika utrujajoče 
ter pojasnili, da so to ukrepi, s 
katerimi se varuje ostale ude-
ležence v prometu. Kljub temu 
pa so prisluhnili in skupaj z 
občino našli rešitev, ki je spreje-
mljiva tako za voznike kot tudi 
za stroko. »V Alešu Merkunu 
smo našli pravega operativne-
ga sogovornika, s katerim smo 
relativno hitro našli rešitev,« je 
povedal župan. Hitrost na re-
gionalni cesti je poenotena na 
60 km/h, znotraj naselja velja 
omejitev 50 km/h. Ob tem so 
v naselju Log odstranili znake 
za dvig hitrosti na 70 km/h. Kot 
nam je pojasnil župan Stanov-
nik, je bilo odstranjenih kar 42 
prometnih znakov, nekatere pa 
so nadomestili z novimi. Izve-
deli smo še, da so vozniki zado-
voljni z novo ureditvijo: »Kaže 
se precej simpatij na terenu tako 
med našimi občani kot tudi pri 
drugih. Povečala se je varnost 
na najbolj kritičnih predelih 
Loga, okrog kapele, gasilskega 
doma in Mlinčka.« 

V. L. Foto: V. L.

Občinski prostorski načrt 
občine Log - Dragomer od 
letošnjega leta dalje pripra-
vlja nov izdelovalec, Urbi, ki 
je bil kot najcenejši ponudnik 
izbran na razpisu občine. Kot 
smo izvedeli, bo poskrbel za 
dodatne strokovne podlage, 
dopolnil bo dopolnjen osnu-
tek OPN in okoljsko poročilo 
ter oboje uskladil. Sledila bo 
druga javna razgrnitev, nato 
objava stališč do pripomb in 
predlogov ter izdelava pre-
dloga dokumenta. Tega bo 
nato treba uskladiti z nosilci 

urejanja prostora in pridobiti 
njihova mnenja, čisto na kon-
cu pa naj bi odlok sprejeli tudi 
svetniki. Medtem je občina že 
zaključila enomesečno obdo-
bje, v katerem je sprejemala 
nove pobude za spremembo 
OPN. Kot so nam pojasnili 
zaposleni, so v tem času dobili 
še enaindvajset novih pobud, 
ki bodo obravnavane pri po-
novni pripravi dopolnjenega 
osnutka najpomembnejšega 
prostorskega dokumenta ob-
čine. 

V. L. 

Pogosto izmenjevanje hitrosti na regionalni 
cesti je preteklost. Direkcija RS za infrastrukturo 
je poenotila hitrosti na regionalnem odseku 
Brezovica–Vrhnika skozi občino Log - Dragomer. 
Učinki so že vidni, povečala se je varnost.

Log - Dragomer, 6. april – Delovna skupina 
za pripravo izhodišč za pripravo OPPN za 
območje krajevnega središča Dragomer je 
dobra dva meseca po prvi predstavitvi javnosti 
predstavila novo različico, ki so jo pripravili na 
podlagi pripomb in mnenj s prve predstavitve 
ter delavnice, ki je sledila. Medtem ko so člani 
delovne skupine prvič dobili veliko pohval za 
dobro opravljeno delo, je bilo tokrat vzdušje 
precej drugačno, predvsem smo poslušali kritike.

Predsednik delovne skupi-
ne Domen Cukjati je zbranim 
v uvodu predstavil dosedanje 
delo skupine ter vodila in se 
nato dotaknil sprememb, ki jih 
prinaša nova različica idejne-
ga načrta za ureditev središča 
Dragomera. Kot smo lahko iz-
vedeli, teh ni veliko. Iz območja 
urejanja so izločili zelenico na 
skrajnem levem koncu športne-

ga parka, kjer občina ni lastnik, 
lastniki zemljišča pa so jasno 
povedali, da nimajo interesa za 
prodajo. V prvem predlogu je 
bila poleg velike asfaltne plošča-
di predvidena manjša ploščad 
za otroke, ki je v novem predlo-
gu ni, namesto tega bi v zeleno 
okolje postavili zunanji fitnes. 
Namesto velikega objekta tik 
ob vhodu v Dragomer, kjer la-

stniki nimajo interesa graditi ali 
prodajati, bi zasebnemu investi-
torju omogočili, da poslovno-
-stanovanjski objekt s trgovino 
zgradi desno od vrtca. Obsto-
ječe odprto balinišče pa bi na-
domestili z večnamenskim po-
kritim objektom (šport, lokalna 
tržnica, kulturne prireditve ...), 
lokacijsko pa bi ga poravnali 
z domom krajanov. Cukjati je 
nato občanom pojasnil, kakšni 
so bili razlogi, da so predlagali 
takšno rešitev ter podrobno 
predstavil novo različico. Kot 
smo lahko slišali, je prednostno 
še vedno predvideno reševanje 
parkiranja in preozkega vho-
da v Dragomer, poleg športnih 
dejavnosti pa so v središče na-
selja umestili še vaški trg, po-
slovno-stanovanjski objekt s 
trgovino ter osrednji park, ki bi 

bil osrednja povezovalna točka 
območja in bi nadomestil tretje 
teniško igrišče, ki bi ga uredili 
poleg obstoječih dveh. In ravno 
ta točka je naletela na največ na-
sprotovanja. 

Zbrani so se spraševali o eko-
nomični upravičenosti rušenja 
igrišča in gradnje na novi loka-
ciji ter predlagali, da bi za osre-
dnji park s klopmi in igrali za 
otroke poiskali drugo lokacijo, 
nekaj pomislekov so imeli tudi 
o velikem številu načrtovanih 
parkirišč, višini predvidene-
ga poslovno-stanovanjskega 
objekta ter donosnosti le-tega. 

V skupini so prisluhnili pri-
pombam ter občanom razložili, 
zakaj so zadeve načrtovane, kot 
so. 

V. L. 

Verjetno je prav to tudi 
vzrok, da so naša druženja 
in srečanja v tem obdobju še 
bolj intenzivna. Ne morem 
mimo tega, da ne bi z veliko 
simpatijami in spoštovanjem 
izpostavil izjemnega dogodka, 
ki me ob prihodu v službo ve-
dno znova prijetno preseneti. 
Gospod Ciril Kraševec, znan 
kot izjemen športni delavec 
in eden od očetov športa v 
Dragomerju in Lukovici, pro-
stovoljno vodi vsakodnevno 
jutranjo vadbo. Občanke in 
občani so v njej prepoznali 
korist za zdravje, zato je šte-
vilo udeležencev naraslo že 
krepko čez dvajset. Upam, da 
dobri zgledi vlečejo in se ob 
takem pristopu vseh deležni-
kov spomnimo, da je sreča v 
majhnih stvareh in običajno 
ne stane veliko. Ne morem 
niti mimo izredno uspešne 
tradicionalne čistilne akcije, 
ki združuje staro in mlado in 
lepo pokaže, da znamo sode-
lovati tudi medgeneracijsko. 
Vse to prinaša dobre učinke 
v smislu usmerjanja najmlaj-
ših v pravo smer ob varovanju 
okolja in narave, bolj zrelim pa 
zadovoljstvo ob dajanju lepega 
zgleda. Vsi skupaj pa ob takih 
druženjih še bolj čutimo med-
sebojno povezanost s krajem, 
v katerem živimo. 

Ne smemo pozabiti, da smo 
veliko novega spoznali in vide-
li tudi na dnevu civilne zaščite, 

ki je bil organiziran na isti dan 
kot čistilna akcija. Dogodek 
je dosegel izjemno udeležbo 
in tudi poučni učinek. Ob 
vseh strokovnih dejavnostih 
namreč ugotavljamo, da daje 
preventivno delovanje najbolj-
še rezultate za našo varnost 
in zaščito. Ob tem se moram 
ponovno zahvaliti za gosto-
ljubje domačemu gasilskemu 
društvu Dragomer - Lukovi-
ca, vsem sodelujočim povelj-
stvom in vsem, ki ste na svoj 
način pomagali, da je poučno 
druženje več kot uspelo. In 
spet smo pri prostovoljstvu, 
saj, ko omenimo gasilce, tega 
ne moremo prezreti. Istoča-
sno se moram zahvaliti tudi 
vsem društvom, ki delujete 
odgovorno za razvoj oseb-
nosti posameznikov in s tem 
tudi naše zdrave občine, ki pa 
ima še veliko neizkoriščenih 
možnosti, ki jih bomo skupaj 
zagotovo našli in izkoristili. 

Miran Stanovnik, župan

Ureditev središča naselja Dragomer 

Idejne rešitve niso 
sprejeli z odprtimi rokami

Županova beseda 

Prostovoljstvo
Ko se človek sprehodi po bližnji ali širši okolici, 
enostavno ne more spregledati, da se vse 
prebuja in cveti. Verjamem, da nihče od nas 
ob teh dojemanjih ne ostane ravnodušen. 

Še 21 pobud 
za OPN
V drugi polovici marca se je zaključil rok, 
do katerega je Občina Log - Dragomer 
sprejemala pobude za spremembo 
namenske rabe in druge predloge v zvezi 
z urejanjem prostora v občini. Te bodo 
skupaj s študijami obravnavali pri pripravi 
dopolnjenega osnutka OPN in dopolnitvi 
okoljskega poročila, ki bosta ponovno javno 
razgrnjena.

Poenotili omejitev hitrosti 
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Energetske svetovalnice mre-
že Ensvet so zgleden primer 
sodelovanja države in občine 
v korist občanov, delujejo pod 
okriljem Eko sklada in so raz-
pršene po celi Sloveniji, takšna 
pisarna od leta 2012 med dru-
gim deluje tudi na Vrhniki. Kot 

smo izvedeli, bi jo v prihodnjih 
mesecih lahko odprli tudi v 
občini Log - Dragomer. »S sve-
tovalcem iz mreže Ensvet smo 
navezali prvi stik. Pogovarjali 
smo se, da bi tudi v naši občini 
vzpostavili testno energetsko 
središče, kjer bi bilo občanom 

na voljo brezplačno svetovanje s 
področja učinkovite rabe ener-
gije in obnovljivih virov,« je po-
jasnil podžupan Simon Strgar. 
Kot smo izvedeli, v energetskih 
pisarnah delujejo usposobljeni 
neodvisni energetski svetoval-
ci, ki z brezplačnimi nasveti in 
razgovori občanom pomagajo 
pri izboru, načrtovanju in ure-
sničevanju naložb na področju 
učinkovite rabe energije in ob-
novljivih virov v stanovanjskih 
stavbah. Svetovalci na primer 
povedo, kako izboljšati bivalne 
pogoje, pravilno in učinkovito 

obnavljati hišo ali stanovanje, 
kako načrtovati novogradnjo, in 
odgovorijo na ostala energetska 
vprašanja. Kdaj naj bi pisarna 
odprla vrata, še ni znano, želijo 
si, da bi ta začela delovati v prvi 
polovici letošnjega leta. Za zdaj 
so občinski uslužbenci opravili 
prve informativne pogovore in 
se dogovorili o osnovnih smer-
nicah. V primeru, da bo pisarna 
zaživela, pa bo energetski sveto-
valec na osnovni šoli in v vrtcu 
začel s programi ozaveščanja ter 
pripravil delavnice za občane. 

V. L. 

Sveže, zdrave in domače pri-
delke lokalnih pridelovalcev 

lahko od aprila dalje kupite na 
stojnicah, ki jih ponudniki vsak 

torek med 15. in 18. uro posta-
vijo na makadamsko parkirišče 
ob regionalni cesti. 

Kot nam je pojasnil podžu-
pan Simon Strgar, bodo tržnico 
z regionalne ceste opazili tudi 
mimo vozeči vozniki, pešci in 

kolesarji ter bo po novem bolj 
vidna. »Ponudniki želijo, da bi 
se promet povečal in bi pridobi-
li nove kupce. Prodajalcem smo 
zelo hvaležni, da kljub slabše-
mu prometu od pričakovanega 
vztrajajo,« kot je dodal, upa, da 
bodo občani tržnico vendarle 
prepoznali kot dobrodošlo pri-
dobitev. 

Prodajalci so nam poveda-
li, da si želijo več prometa in 
bi nova lokacija lahko prinesla 
želene rezultate. Na tem mestu, 
kjer je v idejni ureditvi središča 
naselja Log tudi sicer predvide-
na tržnica, naj bi ta delovala vsaj 
en mesec. 

Sicer pa ponudba še naprej 
ostaja zelo pestra, na lično ure-
jenih stojnicah lahko vsak torek 
kupite različno domačo sezon-
sko zelenjavo in sadje, mleko in 
mlečne izdelke, domača jajca, 
kruh, med in cvetni prah, su-
homesnate izdelke, hrenovke, 
moko in vino. 

V. L. 
Foto: V. L. 

Tržnica, ki je eno leto delovala v športnem parku 
na Logu, se je preselila na makadamsko parkirišče 
ob regionalni cesti. Prodajalci si želijo biti bolj 
vidni in pridobiti še kakšnega novega kupca.

S prenovo javne razsvetljave, ki se je 
zaključila pretekli mesec, bo občina v 
naslednjih letih privarčevala 15 tisočakov. 
Zaradi manjše porabe energije LED svetilk 
in avtomatske redukcije se bo poraba 
električne energije ponoči zmanjšala kar 
za 70 odstotkov. Sredstva, ki jih bodo na 
ta račun privarčevali, bodo, kot pravijo na 
občini, lahko dali za druge pomembne 
projekte.

Vodstvo občine se je z energetskim svetovalcem 
iz mreže Ensvet začelo pogovarjati o vzpostavitvi 
energetske pisarne. V njej bi občani lahko dobili 
individualne, brezplačne in neodvisne energetske 
nasvete s področja učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov.

Občina Log - 
Dragomer je 

ob Šolski cesti 
pri osnovni šoli 

Log - Dragomer 
uredila

 nova parkirna 
mesta. 

Na makadamski plošča-
di ob robu gozda lahko vo-
zniki po novem parkirajo 
približno 25 vozil. 

Stiska s pomanjkanjem 
parkirnih prostorov v času 
konic bo zagotovo manjša, 
še naprej pa bo najverje-
tneje primanjkovalo parki-
rišč v času govorilnih ur in 
roditeljskih sestankov ter 
ob velikih dogodkih. 

V. L. 

Z menjavo 
svetilk 
do 
visokih 
prihrankov

Občina Log - Dragomer je 
marca uspešno zaključila akci-
jo prenove ulične razsvetljave. 
Zamenjanih je bilo 60 svetilk, 
in sicer na Loški cesti na Logu, 
v Dolini, Na pobočju, Parti-
zanski poti in Pod gradom na 
Lukovici, na Poti ob Snežaku, 
Poti za Stan ter na Stari cesti v 
Dragomerju. 

Če ne bi ukrepali, bi občina 
pri starih svetilkah morala 
zamenjati približno 4 dotra-
jane sijalke na svetilko, za kar 
bi odšteli dobrih sedem tiso-
čakov in pol, prav tako pa bi 
bila poraba električne energije 
bistveno višja kot po prenovi, 
in sicer bi za elektriko plačali 
okoli dva tisočaka na leto, kar 
bi v petnajstih letih skupaj 
zneslo slabih 40 tisoč evrov. 

Nove LED sijalke so stale 
okoli 16 tisoč evrov, letni stro-
šek porabe elektrike pa bo več 
kot trikrat nižji kot do sedaj, 
in sicer 600 evrov. Na ta način 
bo v obdobju 15 let, kolikor 
je življenjska doba LED sijalk, 
skupaj nastalo dobrih 25 tisoč 
evrov stroškov, kar pomeni, 
da bo občina privarčevala 15 
tisoč evrov.

 Ta sredstva bodo namenili 
za druge projekte, pomemb-
ne za občanke in občane ter 
društva v občini. Župan Mi-
ran Stanovnik je pojasnil, da 
si občina prizadeva pri vsaki 
naložbi najti načine, kako pri-
dobiti denar iz dodatnih virov, 
pritegniti poštene in zanesljive 
partnerje, ki obvladajo svoje 
delo in omogočajo iskanje no-
vih prihrankov, prednosti in 
ugodnosti za prebivalce Dra-
gomerja, Lukovice in Loga. 

Obenem je dodal, da je ra-
zvoj vedno kombinacija nekaj 
velikih projektov in množice 
hitrih, manjših akcij, ter ob 
tem pohvalil vse, ki so zaslu-
žni za izvedbo projekta, vsem 
občankam in občanom pa za-
želel prijetno počutje pri spre-
hajanju skozi občino v večer-

nih in nočnih urah pod sojem 
novih svetilk.

Izvedeli smo še, da ta projekt 
sledi začrtani strategiji razvo-
ja občine. Z njim se spodbuja 
okoljska učinkovitost občine, 
dosegajo se nižji stroški obra-
tovanja in vzdrževanja ter do-
segajo zahteve zakonodaje. 

Podžupan Simon Strgar je 
dodal, da občina vedno išče 
pot, kako denar iz občinskega 
proračuna porabiti tako, da 
si lahko privošči več naložb, 
ki so pomembne za celotno 
skupnost. »Ne želimo se v ce-
loti zadolževati zgolj za en ali 
dva velika projekta na škodo 
vseh ostalih. Na primer gra-
diti novo kanalizacije in se s 
tem za 15 ali 20 let odpovedati 
novi telovadnici ali gasilskemu 
vozilu. Mnogo bolje je, da lah-
ko sofinanciramo vse naložbe 
sočasno. To je vodilo pri vseh 
projektih, ne glede na veli-
kost,« pravi podžupan. Nove 
svetilke ustrezajo uredbi o 
mejnih vrednostih svetlobne 
onesnaženosti. 

Z menjavo  se bo zaradi 
manjše porabe svetilk in av-
tomatske redukcije ponoči 
zmanjšala tudi poraba ele-
ktrične energije, in sicer za 
okoli 70 odstotkov. Po menja-
vi bo ostalo neustreznih še 44 
svetilk, ki še niso vključene v 
menjavo, saj so pri večini do-
trajani tudi drogovi. 

Ureditev le-teh bo še sledi-
la. Naj ob tem omenimo, da je 
občina lani poleti na Lukovici 
postavila LED svetilko, ki jo 
napaja sončna energija. 

Trenutno občina spremlja 
njeno delovanje in če se bo iz-
kazalo, da je postavitev takšne 
svetilke dobra rešitev, bi na ta 
način v prihodnje lahko reše-
vali tudi ostale kritične točke 
v občini, kjer postavitev klasič-
nih svetilk ni najboljša rešitev. 

V. L.

Tržnica testno na novi lokaciji

Nova parkirišča pri šoli

Vzpostaviti želijo 
energetsko pisarno
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Tokrat so iz narave odstranili 
več odpadkov kot lani. Količina 
mešanih odpadkov in odpadne 
embalaže ni bila dosti večja, 
predvsem so se povišale količi-

ne bioloških odpadkov, saj so se 
čiščenju okolja pridružili tudi 
člani ŠD Dragomer - Lukovica. 
Ti so v tamkajšnjem športnem 
parku na delovni akciji, ki je po-

tekala teden dni prej, med dru-
gim odstranjevali razraslo gr-
mičevje in drevje. Občina Log 
- Dragomer je znova organizira-
la tradicionalno spomladansko 
čistilno akcijo, ki sta jo odlično 
koordinirala Blaž Rupnik in 
Mihael Lenaršič. Koordinatorja 
sta skupinam prostovoljcev, ki 
so se že zgodaj dopoldan zbrali 
pred gasilskim domom v Dra-

gomerju in športnem parku na 
Logu, razdelila vreče za kori-
stne in nekoristne odpadke, jih 
opremila z rokavicami, jim po-
vedala, kako bo potekala čistil-
na akcija ter jim dodelila obmo-
čja čiščenja. Udeležba je iz leta v 
leto slabša, na terenu vsako leto 
srečujemo iste obraze, ki radi 
naredijo kaj dobrega za okolje in 
se družijo s soobčani. Odpadke 

so prostovoljci odstranjevali 
na celotnem območju občine, 
pridne roke prostovoljcev pa so 
hitro polnile vreče z odpadki. V 
Komunalnem podjetju Vrhnika 
so nam pojasnili, da so prosto-
voljci letos iz narave odstranili 
tono in pol odpadkov, največ 
odpadnega lesa. Tega je bilo to-
krat več kot eno tono. Kot nam 
je pojasnila Jožica Rupnik, so 
samo iz dragomerškega špor-
tnega parka odpeljali 960 kilo-
gramov, drugje po občini pa so 

prostovoljci pobrali še okoli 130 
kilogramov lesa. Nekoliko se je 
povišala tudi količina ostalih 
odpadkov, 260 kilogramov je 
bilo odpadne embalaže in še 
toliko mešanih komunalnih 
odpadkov. Po končani akciji so 
se prostovoljci zbrali pred ga-
silskim domom v Dragomerju, 
kjer je potekal dan civilne zašči-
te ter se nato družili ob okrep-
čilni malici. 

V. L. 
 Foto: V. L. 

Dragomer, 1. april – Tokratni drugi dan odprtih vrat 
civilne zaščite Občine Log - Dragomer je privabil 
precej obiskovalcev, ki so ponovno imeli kaj videti.

Log - Dragomer, 1. april – Prostovoljci iz 
Lukovice, Dragomerja in Loga so se na lepo 
sobotno dopoldne pridružili veliki tradicionalni 
spomladanski čistilni akciji. 

Vabilo

Ložanska Flancarija
V sredo, 17. maja, 17.00–19.00, prostori KUD 
Kosec, Loška cesta 12 (vhod zadaj), bo četrta 
ložanska Flancarija. 

Menjali bomo sadike (flance), semena, posušena zelišča in začimbe, knjige o 
vrtnarstvu in vrtnarjenju, zelene nasvete in nasmehe.
 Za več informacij pobrskajte po spletni strani www.zelemenjava.si ali pošljite 
e-pošto na premus.mojca@gmail.com. 

  Vljudno vabljeni, denar pustite doma!

Pred gasilskim domom PGD 
Dragomer - Lukovica in na ma-
kadamski ploščadi v neposre-
dni bližini so si lahko ogledali 
zanimivo gasilsko vajo iz teh-
ničnega reševanja ukleščenih 
oseb iz avtomobila, gasilsko-re-
ševalna enota je obiskovalcem 
predstavila temeljne postopke 
oživljanja, med drugim pa so 
lahko videli tudi različno teh-
nično gasilsko opremo domačih 
in sosednjih društev. Predstavili 
so se tudi druge lokalne organi-
zacije in društva, ki so vključena 
v sistem zaščite in reševanja.

Občinski štab civilne zaščite 
Občine Log - Dragomer je dru-
gič zapored pripravil dan odpr-
tih vrat, ta je tokrat potekal v 
Dragomerju. Kot smo izvedeli, 
so z organizacijo tega dogodka 
občankam in občanom želeli 
približati sistem zaščite in reše-
vanja in, kot smo se lahko pre-
pričali, jim je to zagotovo uspelo. 
Medtem ko je dan odprtih vrat 

lani privabil predvsem vse tiste, 
ki na različne načine sodelujejo 
v sistemu zaščite in reševanja, je 
tokratni dogodek privabil širšo 
javnost. Na prizorišču smo opa-
zili upokojence, pare in družine 
z otroki, ki so si z iskricami v 
očeh navdušeno ogledovali 
različna gasilska vozila in ga-
silski čoln, se kot pravi gasilci 
povzpeli na voznikov sedež ter 
si ogledali gasilsko opremo. V 
okolici gasilskega doma in na 
makadamskem parkirišču so 
bila parkirana vozila obeh ob-
činskih gasilskih prostovoljnih 
društev, PGD Dragomer - Luko-
vica in PGD Log, predstavili pa 
so se tudi gasilci Gasilske zveze 
Vrhnika. Gasilci  PGD Verd so 
v Dragomer pripeljali svoje vo-
zilo z opremo za nevarne snovi, 
PGD Stara Vrhnika pa je pred-
stavilo novo vozilo za tehnične 
posege. Na svoj račun so prišli 
tudi vsi tisti, ki jih je zanimalo, 
kako poteka reševanje ukle-

ščene osebe iz vozila, ki je bilo 
vpleteno v prometno nesrečo. 
Zanimiva vaja z rezanjem avto-
mobila, odstranjevanjem avto-
mobilskih stekel, veliko akcije 
ter na koncu reševanjem poško-
dovane osebe iz vozila ter prvo 
zdravstveno oskrbo je privabila 
veliko število ljudi, ki so bili nad 
videnim navdušeni. Obiskoval-
ci niso ostali ravnodušni niti ob 
predstavitvi državne enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi, pirotehniki 
so predstavili svoje delovanje 
ter na ogled postavili granate in 
ostala uničena ubojna sredstva. 
Kot smo izvedeli, pirotehniki 
vsako leto na območju Slovenije 
najdejo in uničijo več ton neek-
splodiranih ubojnih sredstev, ki 
so zapuščina oboroženih spo-
padov iz preteklosti. 

Vsem, ki so pozabili, kako 
pomagati osebi, ki ne diha 
oziroma ne diha normalno, je 
nezavestna in se ne premika, 
oziroma kako pomagati osebi 
s srčnim zastojem, je gasilska 
reševalna enota Občine Log - 
Dragomer predstavila temeljne 

postopke oživljanja. Obiskoval-
ci so se lahko naučili uporabljati 
defibrilator, ki je sicer nameščen 
tudi na vratih gasilskega doma 
v Dragomerju ter na steni loške 
pošte. Vsem, ki so želeli, so ga-
silci reševalci izmerili tudi kisik, 
sladkor in holesterol v krvi.

Na 2. dnevu odprtih vrat CZ 
je med drugim sodelovalo še 
domače podjetje IT 100, ki je 
predstavilo sistem zvez ZA-RE, 
delovanje mobilnega repetitorja 
na Logu ter preverilo delovanje 
ročnih postaj. V okviru službe 
za podporo je Planinsko dru-
štvo Rega na prizorišču posta-
vilo šotore ter predstavilo svojo 
dejavnost v lokalnem sistemu 
zaščite in reševanja. Sicer pa so 
organizatorji na dogodek pova-
bili tudi Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, ki je predstavilo 
dejavnost oskrbe s plinom ter 
dežurno službo z vozilom in 
opremo za primer ukrepanja 
ob izpustu plina iz plinovodne-
ga omrežja Občine Log - Dra-
gomer. V sklopu predstavitve 

gasilsko tehnične opreme je or-
ganizator k sodelovanju povabil 
tudi podjetje Bijol in Gasilsko 
reševalni center Ajdovščina, ki 
sta predstavila delovanje gasil-
sko-tehničnega reševalnega vo-
zila z zgibnim dvigalom.

Izvedeli smo, da je dogodek 
dosegel svoj namen, dan ci-
vilne zaščite bodo, kot nam je 
povedal župan in poveljnik CZ 
Občine Log - Dragomer Miran 
Stanovnik, organizirali tudi v 
prihodnjih letih. Dan civilne za-
ščite naj bi tako kot letos in lani 
tudi v prihodnjih letih organizi-
rali na isti dan kot poteka čistil-
na akcija, da bi združili prijetno 
s koristnim. Prihodnje leto naj 
bi dan odprtih vrat civilne za-
ščite ponovno potekal na Logu, 
organizatorji pa obljubljajo 
pester program. Poleg pred-
stavitve gasilskih dejavnosti in 
lokalnih društev, ki sodelujejo 
v sistemu zaščite in reševanja, 
bodo na dogodek povabili eno 
izmed državnih enot, ki delu-
jejo v okviru Uprave RS za za-

ščito in reševanje, v prihodnjih 
letih bi na teh dogodkih svoje 
dejavnosti lahko predstavili ja-
marji, gorski reševalci, kinologi 
in drugi. »Da je naš dogodek 
uspel, se iskreno zahvaljujem 
vsem obiskovalcem in sodelu-
jočim; občinskemu gasilskemu 
poveljstvu Občine Log - Dra-
gomer, PGD Verd, PGD Sta-
ra Vrhnika, GRC Ajdovščina, 
Upravi Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Javnemu 
podjetju Energetika Ljubljana, 
podjetju IT 100, podjetju Bijol, 
Avtovleki Čepon, Stanislavu 
Čeponu, podjetju Avtotran-
sporti Kastelec, Ladu Kastelcu, 
PD Rega Log, NK Dragomer, 
podjetju Defibrilator, občinski 
upravi in lokalni civilni zaščiti. 
Za gostoljubje se zahvaljujem 
PGD Dragomer - Lukovica, ki 
nam je na široko odprl vrata 
svojega gasilskega doma,” je za-
ključil Stanovnik. 

V. L. 
Foto: V. L. 

Spet nekoliko več odpadkov

Pester program civilne zaščite
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V soboto, 18. marca, je v pro-
storih OŠ Rovte potekalo re-
gijsko tekmovanje v gasilskem 
kvizu. Tekmovanja smo se ude-
ležili z dvema ekipama. 

Ekipa pripravnikov je zasedla 
peto mesto, ekipa mladincev pa 
tretje in tako se jim je državno 
tekmovanje izmuznilo za le ne-
kaj točk. 

Čestitke ekipama za doseže-
ne rezultate. Držimo pesti za 
podobne uspehe tudi na drugih 
tekmovanjih. V soboto, 1. aprila, 
je sledil dan odprtih vrat civilne 
zaščite občine Log - Dragomer. 

Predstavili smo se tudi gasilci 
obeh društev naše občine in 
ekipa gasilcev - reševalcev. Bilo 
je zelo zanimivo in se veselimo 

novih takih dogodkov. Upamo, 
da se vidimo na še kakšnem 
družabnem dogodku, kot je bil 
dan odprtih vrat. 

Z gasilskim pozdravom, na 
pomoč! 

PGD Dragomer - Lukovica

Ta opozarja na vseprisotnost 
in pomembnost učenja v vseh 
življenjskih obdobjih in za vse 
vloge, ki jih posameznik v svo-

jem življenju prevzema. Vsi, ki 
projekt soustvarjamo, bodisi v 
vlogi izvajalcev prireditev bodi-
si kot udeleženci, prispevamo k 

udejanjanju slogana “Slovenija, 
učeča se dežela”. TVU je tudi 
član mednarodnega gibanja 
festivalov učenja. S projektom 
želimo pokazati, kako lahko 
vseživljenjsko učenje izboljša ži-
vljenje in možnosti državljanov 
tako na osebni kot strokovni 
ravni. 

Želimo, da se naš glas sliši, 

zato vas vabimo k sodelova-
nju. V tem času se bodo odvi-
jale različne delavnice, ki bodo 
med seboj povezale otroke in 
odrasle. Čas je za praznovanje 
vseživljenjskega učenja v Slove-
niji! Smo del TVU 2017. Pridite 
in praznujte z nami! 

Vodja projekta 
Brigita Žitko 

V sodelovanju s centrom za krepitev zdravja 
Zdravstvenega doma Vrhnika in Ivano Knafelc je 
KUD Kosec organiziral predavanje o tem, kako živeti 
zdravo v sodobnem času.

Z zmago na gasilskem 
kvizu Gasilske zveze 

Vrhnika sta se dve ekipi 
uvrstili na regijsko 

tekmovanje v Rovtah. 
Družili smo se na 

dnevu odprtih vrat 
civilne zaščite občine 

Log - Dragomer. 

Uradni termin: 12.–21. maj. Širši termin: 12. 
maj–30. junij. Osnovna šola Log - Dragomer 
se bo v sodelovanju s KUD Kosec letos 
pridružila nacionalnemu projektu Teden 
vseživljenjskega učenja.

Lani oktobra je bil odprt ki-
tarski oddelek in kmalu bodo 
svoje prvo leto šolanja v glas-
beni šoli zaključili prvi učenci. 
Zaradi veliko vaje, potrpljenja 
in iskrene želje po novem zna-
nju so vidni tudi že prvi re-
zultati. Še preden bodo učen-
ci opravili letošnji zaključni 
nastop, bo prišel čas za vpis v 
Glasbeno šolo Emil Adamič, 
enota Log - Dragomer, za leto 
2017/2018.

Vpis bo potekal v sredo, 24. 
maja, ob 18.00 v prostorih 

OŠ Log - Dragomer. 
Za vpis in sprejemni pre-

skus se boste lahko prijavili ob 
koncu aprila na spletni strani 
Glasbene šole Emil Adamič 
(www.gs-emiladamic.si).

Sestavljanje posameznih od-
delkov bo odvisno od prijav za 
posamezne instrumente. Za 
vse dodatne informacije smo 
na voljo preko elektronskega 
naslova info@gs-emiladamic.
si.

Vabljeni!

Zaradi hitrega načina ži-
vljenja je danes zagotovo velik 
izziv živeti zdravo. Poleg tega 
se vsakodnevno srečujemo z 
neskončnim številom različnih 
informacij, ki so pogosto napač-
ne oziroma zavajajoče. Tu nam 
je Center za krepitev zdravja 

priskočil na pomoč in nas se-
znanil z najnovejšimi priporo-
čili in smernicami, za katerimi 
stoji Svetovna zdravstvena or-
ganizacija. Z zdravim načinom 
življenja lahko preprečimo mar-
sikatero bolezen – tako akutno 
kot kronično, v procesu zdra-

vljenja že nastale bolezni pa je 
zdrav način življenja ključen. V 
sredo, 15. marca, smo se v pro-
storih KUD KOSEC na Logu, 
v stari šoli, v okviru delavnice 
Kako živeti zdravo v sodobnem 
času dotaknili ključnih dejav-
nikov tveganja, na katere lahko 
kot posamezniki vplivamo pri 
ohranjanju zdravja oziroma 
dobrega počutja. Pogovarjali 
smo se o posledicah neaktivne-
ga življenjskega sloga, zdravem 

načinu prehranjevanja, telesni 
dejavnosti, pozitivnih učinkih 
ob prenehanju kajenja, alko-
holu, stresu in spanju ter raka-
vih obolenjih. Poleg tega smo 
pobliže spoznali preventivne 
državne presejalne programe 
Dora, Zora in Svit ter izpostavili 
njihov poglavitni cilj. Popoldne 
je minilo v prijetno sproščenem, 
poučnem duhu, polnem novih 
spoznanj. 

KUD KOSEC

Izpit za mlade karateiste

Komunikacija 
je ključ dobrih 
odnosov
Konec marca sem se udeležila delavnice 
Saše Einsiedler, ki jo je organiziralo društvo 
DVIG v prostorih OŠ Log - Dragomer na temo 
Komunikacija je ključ do dobrih odnosov in 
uspeha v delovnem okolju in družini. 

Teden vseživljenjskega učenja

 Za las zgrešili lovoriko

Kako živeti zdravo?

To je prva oz. druga stopnja 
belega pasa. Zdaj pa morajo še 
bolj zavzeto naprej do novih ka-
rateističnih znanj. 

ŠD Dragomer - Timfit

V torek, 21. marca, 
so najmlajši
karateisti 
športnega 
društva Dragomer 
Timfit opravljali
izpit za 8. oz. 7. kyu.

Saše Einsiedler se nekateri 
spomnijo kot radijske in tele-
vizijske voditeljice, drugi pa 
vedo, da se v zadnjem času 
profesionalno ukvarja s komu-
nikacijo. Njen moto je: »Z več 
veselja do življenja.« V takem 
vzdušju je potekala tudi delav-
nica. Saša je na začetku pou-
darila, da se moramo najprej 
dobro razumeti sami s seboj. 
Zelo pomembno je, da imamo 
o sebi dobro mnenje oz. tako 
imenovano dobro samopodo-
bo. Kaj vidite, ko se pogledate 
v ogledalo? Majhno prestra-
šeno mucko ali mogočnega 
leva? Če je vaš odgovor slednji, 
potem ste na dobri poti. Če pa 
vaš odgovor ustreza prvemu, 
potem vam Saša svetuje, da 
si vsakokrat, ko se pogledate 
v ogledalo, glasno poveste, da 
ste levi in počasi ter z vztraj-
nostjo boste nekoč le ugledali 
leva. Sama se s svojo samopo-
dobo ne morem ravno pohva-
liti, vendar se po srečanju, ki 
smo ga imeli s Sašo, tega bolj 
zavedam in vsak dan delam 
na tem.

Ko srečamo neznanca, pa 
naj bo to v šoli, službi, trgovini, 
na cesti ali kjerkoli drugje, je 
pomembno, kakšen prvi vtis 
naredimo nanj. Marsikdo bi 
mislil, da je pomembno, kaj 
ob tem rečemo, vendar je to 

le majhen del. Pomembni so 
dostopnost, izkazovanje za-
nimanja za sogovorca, raz-
krivanje informacij o sebi in 
dinamika komunikacije. Saša 
nam je predstavila tudi ne-
kaj dejstev o pohvali. V naši 
naravi je, da se težko sami 
pohvalimo ali nam je ob tem 
nerodno, še celo več, pohvale 
sploh ne znamo sprejeti. So 
vam kaj znane besede, saj ne 
bi bilo treba, ki jih izrečete, 
ko vam nekdo izroči darilo? 
Ko boste naslednjič v takem 
položaju, namesto teh besed 
darilo sprejmite z nasmeškom 
in bodite hvaležni. Pohvalite 
sebe in druge. Če je pohvala 
iskrena, vas čisto nič ne stane.

Predavanje je bilo zelo za-
nimivo, poučno in zabavno 
(celo zame, pa jih imam komaj 
šestnajst in sem bila najmlajša 
udeleženka delavnice). Dobi-
la sem veliko napotkov, ki mi 
bodo pomagali prav vsak dan. 
Pomemben stavek, ki bi si ga 
moral zapomniti vsak izmed 
nas, je: » Svet je takšen, kakr-
šen verjamemo, da je.« In za 
konec še pohvala (očitno sem 
se nekaj naučila) Saši za zani-
mivo predavanje in društvu 
DVIG za organizacijo dogod-
ka. Upam, da sledi nadaljeva-
nje.

Nika Peklar

Vabljeni k vpisu 
v glasbeno šolo
Glasbena šola Emil Adamič je v letošnjem 
šolskem letu odprla svoja vrata tudi za prebivalce 
občine Log - Dragomer.
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Ko je bilo eno izmed najbolj-
ših društev daleč naokoli, kot 
padce, pred nekaj leti je namreč 
skoraj zamrlo. Novo vodstvo z 
Markom Winterleitnerjem na 
čelu želi društvu vrniti ugled, 
športni park pa želijo, pred-
vsem z lastnim delom in dobro 
voljo, narediti spet tak, kot je bil 
v najboljših časih. Ekipa se bo 
morala soočiti s številnimi izzi-
vi, a kot so prepričani v društvu, 
jim bo z enotnostjo, pozitivnim 
pristopom in jasno začrtano ter 
izpolnjeno vizijo uspelo doseči 
zastavljene cilje.

 Časi, v katerih se novo vod-
stvo loteva preporoda društva, 

niso najlažji. Društvo nima svo-
jega prostora, nima niti lastnih 
športnih površin. Pred seboj 
imajo slabo vzdrževan športni 
park, kjer niso niti lastniki niti 
upravniki. Pestijo jih finančne 
težave, financirajo se večinoma 
iz lastne članarine, lani od obči-
ne namreč niso dobili niti enega 
samega evra, saj ta še ni izpelja-
la razpisa do konca, nam je ne-
kaj težav naštel novi predsednik 
ŠD Dragomer - Lukovica Mark 
Winterleitner. Kljub temu pa so 
optimistični ter prepričani, da 
jim bo društvo uspelo vrniti 
na stara dobra pota. Začrtano 
imajo jasno vizijo, predsedni-
ka podpira dobro uigrana in 
enotna ekipa, ki je že začela s 
pozitivnimi premiki v špor-
tnem parku Dragomer. Čeprav 
niso lastniki igrišč, ki imajo 

status grajenega javnega dobre-
ga, temveč ta le uporabljajo, in 
kljub temu da nimajo uradnega 
dovoljenja za urejanje športnih 
igrišč, so zagrizli v to kislo ja-
bolko ter začeli z urejanjem par-
ka, ki ga bodo nenazadnje člani 
in ostali krajani uporabljali, kot 
v preteklih letih. Winterleitner 
nam je pojasnil, da so izpelja-
li štiri obsežne delovne akcije. 
Zakrpali oziroma zamenjali so 
vse dotrajane varovalne mreže, 
napeli lovilne mreže na igriščih, 
popravili tribune za gledalce, 
popravili teniške klopi, kupili 
nove vlečke, posekali razraslo 
grmičevje in drevje, odstranili 

smeti, pobarvali koše in nogo-
metne gole, tlakovali del prosto-
ra okoli odbojkarske brunarice, 
prezračili mivko ter pripravili 
igrišča na sezono, poleg tega pa 
je društvo kupilo tudi orodje 
za vzdrževanje infrastruktu-
re v športnem parku. »Vse, kar 
delamo v športnem parku, je 
za naše dobro in v javno korist. 
Zavedamo se, da če mi sami ne 
bomo uredili igrišč, tega ne bo 
storil nihče. Želimo se ukvar-
jati s športom. Želimo ponuditi 
otrokom in ostalim krajanom 
možnost športnega udejstvova-
nja v našem kraju. Če nam bo 
občina stopila naproti, bomo 
lahko naredili še več, če pa nam 
ne bo, bomo kljub temu naredili 
vse, da bodo igrišča lepa, da jih 
bodo ljudje z veseljem upora-
bljali in bodo krajanom in ob-

čini v ponos,« pravijo v društvu. 
Poleg novega načina financi-

ranja ima vodstvo daljnosežne 
načrte tudi na področju špor-
ta. V športni park so pripeljali 
teniško šolo Bobi, ki bo skrbela 
za razvoj nove generacije tenisa-
čev. Teniška šola se je predsta-
vila otrokom v vrtcu Dragomer, 
prvič v zgodovini pa so tenis 
predstavili tudi v podaljšanem 
bivanju v osnovni šoli Log - 
Dragomer. »Skupaj s teniško 
šolo smo našim najmlajšim 
predstavili smiselnost športa 
v življenju. Nasmejani in rahlo 
pordeli otroški obrazi so za nas 
največja pohvala, ki nas navdi-
huje za naprej. Vsaka minuta, 
ki je otroci ne preživijo pred 
ekrani, namenjena igri z vr-

stniki, je naš uspeh,« je povedal 
predsednik. Pozabili pa niso niti 
na starejše člane, na teniških 
igriščih bosta letošnjo sezono 
potekali dve težavnostni ligi, 
odigranih naj bi bilo okoli 300 
tekem, izpeljali naj bi tri teni-
ške turnirje, po dva nogometna, 
odbojkarska in košarkarska ter 
turnir trojk, v športnem parku 
pa naj bi potekala tudi Bobija-
da. Izvedeli smo še, da vodstvo 
občine društvo podpira, želijo si 
dobrih odnosov z vsemi društvi, 
ki sobivajo v športnem parku, 
ter prijateljskega druženja med 
športniki. Najbolj veseli pa so, 
ko se jim v športnem parku pri-
družijo otroci in lahko pokle-
petajo tudi z ostalimi občani, ki 
pridejo posedet na tribune in si 
ogledat kakšno dobro športno 
partijo.

 Iz Zatolmina (252 m) so se 
nam odpirale čudovite poti 
v predalpski svet Tolminske 
kotline. Prehodili smo 10 ki-
lometrov cestne povezave Za-
tolmin–Polog. Najlepša pot je 
bila po dolini Tolminke, kjer 
so ostanki ruševin vojaškega 
naselja iz prve svetovne vojne. 
Pred vstopom v dolino smo 
morali mimo rampe in bun-
kerja. Na pobudo Marjana 
smo si nekateri člani ogledali 
notranjost bunkerja. Prehod 
skozi hodnik z vhodi v strel-
ne line in stopniščem je bil 
kot labirint. Nadaljevali smo 
do planine Polog (460 m), kjer 
je sirarna, po kateri je znan 
sir Tolminc. Nad dolino smo 
občudovali snežne Bohinjske 
vrhove in Krnsko skupino. S 
Tonijem smo s pomočjo ze-
mljevida naštevali vrhove, kot 
so Tolminski Kuk, Tolminski 
Migovec, Mahavšček in Rdeči 
rob. Pot do razpotja za plani-
no Prode smo nadaljevali po 
gorski tovorni poti mulatjeri z 
ogromnim podorom ob strani, 
ki je nastal ob potresu v Po-
sočju leta 1998. Pod strmimi 
skalnimi pobočji smo hodili in 
prišli na čudovito planino pod 
Osojnico. Ogledali smo si stru-
go hudournika in izvir Tolm-
inščice (695 m). Mimo lovske 
koče Osojnica smo se vrnili 
po poti vzpona. Ker sem želela 
pot nadaljevati, sva z Marja-

nom zapustila skupino in se 
povzpela še na Javorco (571 
m). Ogledala sva si zunanjost 
lesenega svetišča spominske 
cerkve sv. Duha. Prečudovita 
cerkev je posvečena padlim 
avstro-ogrskim branilcem tol-
minskega bojišča soške fronte 
med leti 1915–1917. Do spo-

minske cerkve sva prehodila 
zanimivo monumentalno sto-
pnišče. Zvon veselja ob cerkvi 
je zadonel do naših članov 
na poti. Ob koncu izleta smo 
si v Triglavskem narodnem 
parku ogledali še Tolminska 
korita. Tura je bila dolga 7 ur. 
Prehodili smo 22 kilometrov 
dolgo pot. Tudi vreme smo 
imeli lepo in sončno. Alešu se 
zahvaljujemo za čudovit izlet. 

Lili 

ŠD Dragomer - Lukovica že 40 let diha s krajem, v 
tem obdobju je društvo doživelo tako vzpone. 

V nedeljo, 19. marca, smo šli na planinski 
izlet do izvira Tolminščice. 23 članov se nas je 
z avtobusom odpeljalo do Tolmina.

Vabilo

Planinsko društvo REGA Log 
vabi na  

srečanje planincev 
Notranjske.
V nedeljo, 21. maja. Zbor bo ob 8.30 pred gasilskim 
domom Dragomer. 

  Lepo vabljeni vsi planinci Notranjske. 

Maja vas vabimo

Na delavnico Od pravljice do lutke 
Pripeljite svoje otroke, stare od 3 do 7 let, v četrtek, 11. maja, v 
Dragomer, v Toscano. Med 17.15 in 18.15 bodo spoznali novo 
pravljico in vas presenetili s svojim izdelkom. Prosimo, prijavite 
se 4 dni pred začetkom delavnice, ker vodja, gospa Vesna Kučan, 
pripravi za vsakega otroka polizdelek, ki ga na delavnici dokonča 
sam. Prijave: vesna.kucan9@gmail.com ali 031 638 787.

V bralni krožek (BK) 
3. maja: izbor pesmi slovenskih pesnic Lili Novy, Vere Albreht, 
Vide Taufer, Ljubke Šorli in Ade Škerl.
17. maj: Brina Svit: Con Brio (2007), Odveč srce (2006). 

Na prireditve v tednu vseživljenjskega učenja
O teh vas bomo obveščali s plakati pred občino, na Logu pri igri-
šču in Lukovici. Prva prireditev – likovno presenečenje – bo 11. 
maja ob 18.00 v Sicilijani.

Izšla je nova, 3. številka revije Pogovori z občani. Naročite jo lah-
ko po e-pošti dvig@iold.si ali telefonu 041 775 771.

Društvo DVIG, 
univerza za tretje življenjsko obdobje

Na srečanju območnih zbo-
rov v Cankarjevem domu na 

Vrhniki je tudi letos sodeloval 
otroški pevski zbor Lučka iz OŠ 

Log - Dragomer, enota Vrtec 
Log - Dragomer, pod vodstvom 

zborovodkinje Klare Mravlje. 
Na klavirju je pevce spre-

mljala Mojca Lorber, Tomislava 
Zaletelj pa jih je v zaodrju opo-
gumljala in skrbela za dobro 
počutje med čakanjem na na-
stop. Otroci so vsako sredo ve-
selo prepevali, vadili in ob tem 
neizmerno uživali, zato so na 
odru resnično zasijali kot lučke 
in nas razveselili s svojimi gla-
sovi. Na reviji so se predstavili 
s tremi pesmicami. Ponosna 
sem na vas, zato vam za nastop 
v imenu vseh strokovnih delavk 
iskreno čestitam. 

 Napisala Tea Likar, 
pomočnica ravnateljice OPZ Lučka na odru Cankarjevega doma na Vrhniki

Rega na izviru 
Tolminščice

Otroški zbor Lučka na reviji

ŠD Dragomer - Lukovica 
si želi stare slave
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Aprila smo se iz skupine ob-
čanov »prelevili« v Društvo 
DVIG – univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje: imamo sple-
tno stran in elektronsko pošto; 
naša občanka Jelena Jančič je 
poskrbela za grafično podobo 
društva, ki simbolizira vredno-
te, po katerih delujemo: poveza-
nost človeka z naravo in odpr-
tost do drugih ter drugačnih in 
to z likom človeka, ki se dotika 
neba, zemlje in narave ter z raz-

širjenimi rokami vabi k sode-
lovanju. O opravljenem delu v 
letu 2016 ste lahko marsikaj že 
prebrali v Našem časopisu. Naj 
spomnimo na bralni krožek, ki 
je lani prebral 11 novih del 9 slo-
venskih avtorjev, si ogledal ne-
kaj razstav, se podal na literarna 
potovanja, obeležil svoj 5. roj-
stni dan z literarnim večerom, 
prav tako Prešernov dan. Od 
lani deluje tudi bralni krožek za 
najmlajše Od pravljice do lutke, 

ki ga vodi Vesna Kučan. Otroci 
spoznavajo slovenske pravljice 
in ustvarjajo. Aprila je zaživela 
pomoč učencem osnovne šole, 
ki jo vodi Nika Gams. Petim 
učencem so mentorji pomagali 
pri učenju 103 ure. Po gostova-
nju na osnovni šoli Log so se 
preselili v kotiček DU Drago-
mer - Lukovica. Olga Drofenik 
vodi tečaj angleščine: 100 ur so 
»stari« študentje angleščine po-
glabljali znanje, predstavili pa 

so ga v brošuri Travelling Back 
in Future (objavljena na iold.si), 
v kateri so opisali svoj študijski 
obisk v Dorsetu in Londonu, 
kjer so si študentke ogledale 
Ukročeno trmoglavko. 

Izšla je 2. številka revije Po-
govori z občani, uredila jo je 
Alenka Logar Pleško. Ta izdaja 
odstira tančice z življenjskih 
zgodb Emilije Erbežnik, Matije 
Gogale in Jasne Vidakovič. Tisk 
v 1300 izvodih so v celoti omo-

gočili donatorji in podporniki iz 
občine (več na iold.si). Revijo še 
vedno lahko naročite na dvig@
iold.si. Slava Borka Kucler je vo-
dila študijski krožek Begunci, 
ali vas poznamo?, v katerem je 
devet krožkarjev iskalo odgo-
vore na vprašanja, kako se od-
zvati na stiske ljudi, ki bežijo. 
Izmenjevali so osebne izkušnje, 
prisluhnili uglednim gostom, 
si ogledali film Aleksandrin-
ke, obdarili begunce na Viču. 
Društvo DVIG je sodelovalo 
pri vseslovenskem projektu Te-
den vseživljenjskega učenja in 
se predstavilo na LUPI, sejmu 
nevladnih organizacij v Ljublja-
ni. Društvo je del mreže sloven-
skih univerz za tretje življenjsko 
obdobje, ki deluje po primerih 
dobrih praks in navezuje stike 
s sorodnimi društvi. ‘’Verjame-
mo, da delite z nami ponos in 
zadovoljstvo, še posebej zato, 
ker je bilo vse delo narejeno iz-
ključno s sredstvi donatorjev iz 
naše občine in s prostovoljskim 
delom mentorjev, pa tudi s fi-
nančnimi sredstvi udeležencev 
programov in mentorjev. Edina 
izjema je študijski krožek, za ka-
terega smo pridobili sredstva na 
razpisu ministrstva za izobra-
ževanje. Obžalujemo, da občin-
ska uprava nobenega od projek-
tov ni prepoznala kot vrednote, 
vredne moralne in finančne 
podpore. Od srca se zahvalju-
jemo donatorjem, mentorjem 
in udeležencem naših progra-
mov. Zahvala tudi Toscani za 

celoletno brezplačno uporabo 
‘dvorane’, brez nje našega pro-
grama ne bi mogli izpeljati,’’ je 
zapisala Nika Gams, predsedni-
ca društva.

Program dela društva za le-
tos je ambiciozen: tečaje angle-
ščine, nemščine, španščine in 
francoščine bodo nadgradili še 
s profesorji z odličnimi pripo-
ročili. Napovedujejo delavnice, 
predavanja in okrogle mize za 
razvijanje znanja in prakse o 
temah, pomembnih za druži-
ne, soodločanje o sedanjosti in 
prihodnost občine ... Študijski 
krožki bodo še bolj raznoliki, 
ob bralnem in krožku Babice 
in dedki bo deloval tudi krožek 
Slovenska preteklost in odkrival 
tančice arheoloških spoznanj in 
umetnostne zgodovine. Študij-
ski krožek naravne in kulturne 
znamenitosti v naši občini na-
črtuje izid zloženke o lipovcu, 
tujih invazivnih rastlinah ter 
dragomerški in loški cerkvi. Še 
naprej bo deloval program učne 
pomoči, mladi so vabljeni v de-
lavnici Novinarstvo za mlade in 
Od pravljice do lutke, na jeziko-
slovne ter učne priprave. Zbor 
članov je predlagal dve dopol-
nitvi programa: tečaj računal-
ništva za upokojence in sezna-
nitev občanov in predstavnikov 
društev v občini s projektom 
Znaš, nauči drugega.

Daljši prispevek si lahko pre-
berete na mojaobcina.si/log-
-dragomer.

KUD Kosec je v zadnjih petih 
letih, ko ga je vodila predsedni-
ca Anica Vengust, organiziralo, 
pripravilo in sodelovalo na šte-
vilnih odmevnih in dobro obi-
skanih dogodkih. Pripravljali so 
razstave, organizirali gledališke 
predstave za odrasle in otroke, 
sodelovali in pripravljali občin-
ske prireditve ter med drugimi 
dogodki organizirali več kot sto 
delavnic. Gostili in predstavili 
so znane občane, skratka dela-

li so vse, da bi dvignili kulturo 
na visoko raven in vzpostavili 
socialne medgeneracijske vezi. 
Kot smo izvedeli, ne bi šlo brez 
pridnih in delovnih članov ter 
mentorjev, ki vodijo deset sekcij. 
Kako uspešne so, je odvisno od 
osebne zavzetosti posamezni-
kov, ki vse dejavnosti opravljajo 
prostovoljno in brezplačno, je 

poudarila Anica Vengust. »V 
društvu si želimo, da bi se nam 
pri dejavnostih in delavnicah 
pridružilo več mladih. Ena iz-
med največjih težav ostaja po-
manjkanje lastnih prostorov in 
v društvu si želimo dočakati 
dan, ko bomo v občini imeli 
svoj dom kulture, da bomo lah-
ko bogato poslanstvo društva 

nadaljevali in ga razvijali s po-
močjo mladih, ki prihajajo,« je 
pojasnila predsednica, ki je do-
dala, da bo ena izmed glavnih 
nalog v letu 2017 ponovno boj 
za lastne prostore. Na občnem 
zboru smo poleg poročila pred-
sednice slišali še poročila nad-
zornega odbora, disciplinske 
komisije in finančno poročilo. V 

volilnem letu je 61 članov dru-
štva, ki so se zbrali v večnamen-
skem prostoru osnovne šole, za 
predsednico društva ponovno 
izvolilo Anico Vengust, njiho-
vo podporo pa so dobili tudi 
člani izvršnega odbora, ki so 
bili izvoljeni za naslednja štiri 
leta. Občni zbor so kulturniki 
začeli in zaključili s kulturnim 

programom, ki so ga pripravili 
folklorna skupina Nagelj pod 
vodstvom Nataše Kogovšek in 
Mladi po srcu pod vodstvom 
Iztoka Urbanca, ki delujejo pod 
okriljem KUD Kosec. Občni 
zbor se je zaključil s prijetnim 
druženjem. 

V. L. 
Foto: KUD Kosec

Mentorji in predsednica društva DVIG, univerza za tretje življenjsko 
obdobje, smo na 2. občnem zboru 9. marca svojim članom in gostom 
predstavili opravljeno delo v lanskem in načrte za letošnje leto.

Številni člani kulturno-
umetniškega društva 

Kosec so se marca sestali 
na volilnem občnem 
zboru. Društvo bodo 

tudi naslednja štiri 
leta vodili isti obrazi, ki 

bodo skrbeli za to, da 
bo kultura še naprej 

plemenitila občino. Ob 
prebiranju poročila 

stare nove predsednice 
smo se prepričali, da 

je bilo društvu zelo 
dejavno, želijo pa 

si, da bi se njihovih 
dobro organiziranih in 

raznolikih dogodkov 
udeležilo več občanov, 

predvsem si želijo 
pritegniti mlajše 

generacije.

Na čelu Kosca ostaja Vengustova

Zbor članov društva DVIG
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NOVICE

Prve težnje po železniški povezavi Vrhnike z 
Ljubljano so se pojavile v 19. stoletju, ob tra-
siranju Južne železnice Dunaj-Trst. Eden izmed 
načrtov za odsek Ljubljana-Trst je predvideval 
potek proge  mimo Vrhnike, vendar je bila kas-
neje izbrana trasa, ki je kraj obšla. Vrhnika je 
tako po dograditvi odseka leta 1857 doživela 
gospodarski zlom. Lokalno gospodarstvo, ki 
je do tedaj temeljilo predvsem na rečnem in 
furmanskem prevozništvu, je začelo po pre-
usmeritvi prometa na železnico nazadovati.

Želje po železniški povezavi kraja so se spet 
obudile leta 1893. Vrhniški pobudniki, župan 
Gabrijel Jelovšek, tovarnar Josip Lenarčič, 
pi vovarnar Teodor Frölich, inženir Avgust 
Glowacki, trgovec Karel Mayer in davkar 
Ivan Gruden, so se ob ključni podpori dežel-
nega poslanca in kasnejšega ljubljanskega 
župana Ivana Hribarja združili v konzorcij za 
graditev lokalne železnice Ljubljana-Vrhnika. 
Priprave na gradnjo so se začele; podali so 
oceno rentabilnosti proge, pridobili dovoljenja 
za gradnjo, opravili trasiranje, tehnične pri-
prave in finančne dogovore. Odločilno vlogo v 
prid  izvedbe projekta je imel Ljubljanski po-
tres leta 1895. Porušena Ljubljana je namreč 
potrebovala gradbeni material, ki ga je bilo na 
Vrhniškem veliko, zaradi česar je bila gradn-
ja lokalke uvrščena med prednostne naloge. 
Kljub temu so se dela pričela šele 23. maja 
1898. V nasprotju z dolgotrajnimi pripravami je 
gradnja hitro stekla, saj v tehničnem pogledu 
ni bila zahtevna. Za izvajalca del je bilo izbrano 
podjetje Filipa Zupančiča iz Ljubljane. Enotirna 
lokalna proga se je od dvotirne južne železnice 
odcepila na Brezovici. Proga je bila v odseku 
Brezovica-Vrhnika dolga 11,5 km, prečkala je 
40 poti in se spustila proti Vrhniki za skoraj 5 
m. Vključevala je pet postaj: Brezovico, Lukovi-
co, Drenov Grič, Log in Vrhniko. 

23. julija 1899 je pripeljal na Vrhniko prvi slav-
nostni vlak s povabljenimi gosti, in naslednji dan 
je po progi stekel redni javni promet. Dnevno so 
vozili trije pari potniško-tovornih vlakov. Vož nja v 
eno smer je trajala 38 min (po podaljšku proge 

Vrhnika prečuden kraj, tako prečuden, da tudi 
kultura velikokrat ne najde mesta v rojstnem 
kraju našega največjega pisatelja Ivana Cankarja.  

Sva študenta arhitekture v Ljubljani in akti vista 
KVŠ Zakon, zato sva se odločila sodelovati v 
samoiniciativni revitalizaciji kulturnega in tu-
rističnega programa na Vrhniki. Območje stare 
železniške postaje Vrhnika - mesto, zaradi svo-
je bližine glavnim prometnim povezavam, lah-
ko postane pomembna vstopna točka mesta 
Vrhnike in se navezuje na širši koncept pove-
zave stare železniške trase Ljubljana - Vrhnika. 
Opuščena zadnja železniška postaja z okolico 
predstavlja degradiran prostor, ki je nujno po-
treben prenove. Zaradi svojega zgodovinskega 
pomena, umeščenosti v prostor in razvojnega 
potenciala predstavlja izhodiščno točko nadalj-
njega razvoja na Vrhniki. Z namenom poizvedbe 
o zgodovinskem pomenu postaje in železniške 
trase sva obiskala Arhiv RS v Ljubljani. Ana-
lizirala sva območje in njegovo povezovanje v 
širšo sliko projekta »Železna cesta«, prav tako 
pa povezovanje v kulturni program Vrhnike. 
Izvedla sva izmere in izris trenutne situacije 
stare postaje in okoliških povezav. S pridoblje-
nimi podatki snujeva oblikovne in programske 
različice obravnavanega območja. Prenova in 
revitalizacija kulturnega programa na Vrhniki 
bo potekala etapno, postaja Vrhnika - mesto 
pa bo služila kot vstopna točka. Idejno zasnovo 
si lahko ogledate na prireditvi »Osvoboditev« - 
Železniška postaja Vrhnika – mesto.

Avtorja: Milan Mihajlovski, Rok Hirsch

LOKALNA ŽELEZNICA LJUBLJANA–VRHNIKA

OSVOBAJANJE VRHNIŠKEGA KULTURNEGA PROGRAMA

Zgodovinski pregled

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

št.09

RAZVESELITE SVOJE OTROKE Z ROJSTNODNEVNO ZABAVO PO KOLIŠČARSKO!

ROJSTNODNEVNO DOŽIVETJE
V MOJI LJUBLJANICI
Več informacij: www.mojaljubljanica.si
Prijave: info@mojaljubljanica.si; 041 354 203

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

27. julija bo minilo 160 let od uradnega odprtja Južne železnice med 
Ljubljano in Trstom. Izjemen inženirski podvig tedanje monarhije so leta 
1899 nadgradili z lokalno povezavo med Brezovico in Vrhniko, ki bo 
51 let po ukinitvi, z željo po bolj kakovostnem življenju v mestu, znova 
zaživela. 

KLUB VRHNIŠKIH ŠTUDENTOV
HUMANISTIČNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO »O« 
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA
KS VRHNIKA - BREG
MALA MESTNA GALERIJA
DRAGO LESKOVAR
ZAVOD NANOVO
MOJA LJUBLJANICA

6. 5. 2017 od 15.00 do 21.59
»OSVOBODITEV«
ŽELEZNIŠKA POSTAJA VRHNIKA - MESTO
Jelovškova ulica 4 
Program: www.kvs-klub.si  

KLUB VRHNIŠKIH ŠTUDENTOV
MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE
RTV SLOVENIJA

20. 5. 2017 od 19.00 do 22.50
DVA VODIKA, EN KISIK
Bazen Vrhnika
Program: www.mojaljubljanica.si  

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO, FF UL
MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE
MOJA LJUBLJANICA

od 12. 5. 2017 dalje
ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA NA TIČNICI
Več informacij: www.mojaljubljanica.si  

2017
MAJ

JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00

RAZSTAVA KOLO 5.200
Podaljšana do 17. junija

leta 1934 še dodatnih 20 min). Lokalna železni-
ca je imela v uporabi dve lokomotivi in štiri 
vagone, ter zaposlenih 5 železničarjev. Progo je 
upravljala družba Južne železnice.

Leta 1900 je bil podan predlog za podaljšek 
proge preko Idrije do Mosta na Soči, a je 
večletne priprave prehitela 1. svetovna vojna. 
Ob koncu vojne, leta 1918, je imela proga zaradi 
povečanega transporta vojakov in zapornikov 
dobiček. Konec leta 1930 sta na Logu usodno 
trčila vlak in avtobus, in v izogib nevarnega 
križanja ceste in proge so kasneje tam zgradili 
nadvoz. Leta 1934 so progo podaljšali za več 
kot 600 m in pri tem zgradili novo postajo 
Vrhnika-trg (kasneje Vrhnika-mesto). V 
času 2. svetovne vojne so zaradi razstrelitve 
Borovniškega in Štampetovega mostu na 
Južni železnici preusmerili promet na lokalno 
železnico. V povojnem obdobju je bila proga 
slabo vzdrževana, kar je zmanjševalo varnost 
vožnje. Dne 16. januarja 1966, je bila proga z 
obrazložitvijo, da je nerentabilna, ukinjena. Še 
isto pomlad so jo začeli razdirati. 

Stavba nekdanje železniške postaje Vrhnika-
mesto še stoji in je hkrati edina še ohranjena 
tovrstna postaja – v nespremenjeni obliki 
– v Sloveniji, vodena v registru pri Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine kot stavbna 
dediščina pod številko 12530. Predstavlja 
spomenik solidarnosti, saj je bila zgrajena s 
pomočjo javnih delavcev, ki jih je posebej za 
to priložnost zaposlil takratni župan Stanko 
Hočevar; v zahvalo so mu delavci ob končanem 
delu izročili plaketo s podpisi, ki jo zdaj hrani 
Muzejsko društvo Vrhnika. Po požaru leta 2013 
je bila stavba ob prizadevanju Vrhničanov 
zasilno prekrita in s tem rešena pred propadom. 
Konec 2015 je Občina Vrhnika poskrbela za 
obnovo poškodovanega dela ostrešja, aprila 
2016 je bila v njej izvedena čistilna akcija in 
jeseni v bližini postavljena informacijska tabla 
o zgodovini železnice. Tudi s trenutno akcijo 
želimo opozoriti na njeno posebno zgodovinsko 
vrednost, spodbuditi k njeni ohranitvi in ji 
dodeliti nove, tematsko ustrezne vsebine. 

Gradnja železniške postaje Vrhnika-mesto; 1934
Fotografijo hrani Muzejsko društvo Vrhnika

Viri:
Jože Jenko 1996: Vrhniška krajevna železnica. Vrhniški razgledi 1, 
188-196, Muzejsko društvo Vrhnika.
Karol Rustja 2003: Vrhniška lokalna železnica. Vrhniški razgledi 4, 
76-96, Muzejsko društvo Vrhnika.
Katarina Oblak Brown 2016: Zgodovina vrhniške železnice. Infor-
macijska tabla, Krajevna skupnost Vrhnika-Breg

Avtorica: dr. Katarina Oblak Brown 
Muzejsko društvo Vrhnika

maj.indd   2 14.4.2017   11:33:02
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Da bi pritegnili vaše idealne stranke, ga učin-
kovito izkoristiti za promocijo, trženje, prodajo 
in tudi kadrovanje. Termin: sreda, 10. 5. 2016 
ob 9. uri. Cena seminarja (brez DDV) znaša 
70,00 evrov, cena za naše člane

 Pa 35,00 evrov. Izvajalka: mag. Brigita Lazar 
Lunder, MBA.

Mesečni posvet
Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu. 

Obravnavali bomo aktualna vprašanja, ki so se 
vam nakopičila.

Posvet bo trajal dve uri 31. 5. 2017 ob 9. uri. 
Izvajalka posveta: Leonida Udovič. Cena po-
sveta (brez DDV) znaša 40,00 evrov, cena za 
naše člane  pa 20,00  evrov.

Pospešeno skozi čas in obvladovanje 
stresa

Na intenzivnem praktikumu boste osvojili 
metodologijo za analizo ključnih  zežav in iz-
zivov, ki so povezani med stresom in neučinko-
vitim obvadovanjem časa. Termin: 25. 5. 2017. 
Kotizacija: 110,00 EUR + 22 % DDV

Za  seminar obvadovanje stresa je cena 60,00 
evrov, za naše člane, ki plačujejo dodatno člana-
rino pa 30,00 evrov.

Trajanje: 9.00 do 12.00. Izvajalec: dr. An-
drej Raspor, dipl. uni. org. Dela, je doktor zna-
nosti upravljavskih ved.

Več informacij na 
www.ooz-ljvic.si/

Prišla je pomlad in z viso-
kimi temperaturami pregnala 
zimo. V vrhniškem smučar-
skem društvu tako že snujemo 
nove načrte za prihodnjo smu-
čarsko sezono, predvsem pa so 
oči uprte v poletni del sezone, 
ki je še pred nami. Člani smo 
polni idej, bolj se bomo posve-
tili promociji društva – vese-
limo se že sodelovanja na po-
letnih aktivnostih, kjer bomo 
otrokom lahko približali lepi 
beli šport skozi radosti poletja. 

V naslednjo sezono želimo 

zakorakati veliko pred prvim 
snegom, ki bo pobelil strmi-
ne in bregove. Bili bomo  čim 
bolje pripravljeni za delo na 
snegu, zato je naš naslednji 
podvig organizacija vadbe 
mlajših otrok v telovadnici in 
na prostem, dokler to dopušča-
jo vremenske razmere. 

Naš cilj je, da bi se naslednje 
leto z nami naučilo smučati še 
več vrhniških otrok, prav tako 
nikakor ne skrivamo želje po 
podmladku v tekmovalni sek-
ciji, ki je ključnega pomena za 

samo društvo. V ta namen se 
nagibamo tudi k nakupu nove 
opreme, ki nam bo služila za 
izvedbo treningov ter pouče-
vanje smučanja. 

Verjamemo v ljudi, ki so pri-
pravljeni priskočiti na pomoč, 
ko je to potrebno, in vemo, da 
društvo premore motivirane 
člane. Zato je naša želja postala 
organizacija tekme za Notranj-
sko-primorski pokal v sezoni 
2017/18.

Čas je, da Smučarsko dru-
štvo Vrhnika zopet spleza na 
vrh po poti uspeha ter tako 
ponovno zaživi. Še prej, pred 
podvigi v vročem delu leta, si 
bomo tudi aktivni člani vzeli 
kakšen dan zasluženega oddi-
ha, da se bomo vrnili s svežim 
zagonom in energijo!

Čeprav smo se člani smučarskega društva nadejali, 
da bomo izpeljali še zadnji, četrti izlet na avstrijska 
smučišča, nas je presenetilo slabo vreme, ki je bilo 
žal nenaklonjeno organizaciji. Smučarska sezona se 
je tako  končala z rahlo  zmanjšanimi pričakovanji 
in nas pustila nepotešene. Vendar kot pravijo: vsak 
konec je nov začetek.

Izkoristite LinkedIn – št. 1. tržno orodje za vaš poslovni 
uspeh Napovedujemo intenzivno delavnico, kjer boste 
spoznali, kako ustvariti in izboljšati LinkedIn prisotnost 
vašega podjetja.

PONEDELJEK, 2. MAJ

PRIJAVE, OD 8. URE NAPREJ

ŠTART, OD 10. URE NAPREJ

ŠPORTNI PARK »DREN«
DRENOV GRIČ PRI VRHNIKI

www.sd-dren.sI

info@sd-dren.si

35. TEK
PO MEJAH KS DRENOV 
GRIČ – LESNO BRDO

Iz vrhniške tržnice

Kmetija Jerman
Na naši kmetiji Jerman 
pridelujemo razne izdelke iz 
domačega grozdja. 
Po dolgi tradiciji ročnega 
obiranja trt iz grozdja nastane 
naše vino teran. 

Iz stisnjenega grozdja kuhamo tudi 
domač sok, ki je zelo bogatega okusa. Za 
prave sladokusce pa iz naših kuhinjskih 
loncev lepo diši teranov liker. Da ne 
pozabimo še na tiste z malo bolj kislim 
okusom, lahko pri nas dobite tudi domač 
vinski kis. 

Za več informacij nas lahko tudi pokličete na 
telefonsko številko: 041-804- 305.

Kmetija Jerman
Valerija Slovša, 

Šepulje 1D, 
6210 Sežana

Vsak konec je nov začetek

Območna 
obrtna zbornica Vič vabi

Drage bralke, zahvaljujemo se vam za velik odziv!

cestitamo srecni 
nagrajenki

iz občine Horjul,
ki jo bomo osvežili
in razveselili skupaj s
Frizerskim salonom

BEBA,
Modno trgovino

MINI MAKSI,
Lepotnim salonom

LUPO z Vrhnike in 
Gostilno

BAJC iz Sinje Gorice.

Še enkrat  cestitamo   Gabrijeli Bastardi,
več o njeni osvežitvi pa v naslednji številki Našega časopisa!

V skupni 

�edn�ti do 

300
e�ov

VV skupni 

��edn�tti i do 

e�ovee
  5. Pomladna   

�vezitev

Gabrijeli Bastardi

Srečno nagrajenko je izžrebala organizatorka
dogodka iz podjetja OKUSI - www.okusi.si,
Mateja Lamberger z Vrhnike.

OKUSI je studio 
za oblikovanje in 
spletne komunikacije, 
ki se ukvarja tudi z 
organizacijo dogodkov 
in individualnimi 
stilskimi svetovanji!
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Za potencialne prijavitelje 
so bile tri delavnice, in sicer v 
Polhovem Gradcu, na Vrhni-

ki in Logu - Dragomerju, ki so 
bile zelo dobro obiskane.  Na 
delavnicah smo podrobno 

predstavili javni poziv, razpi-
sno dokumentacijo, upravičene 
stroške, obvezne priloge k pri-
javnici in najpogostejše admi-
nistrativne napake. Delavnice 
je vodila ga. Helena Čuk, ki je 
poleg objavljenega javnega po-
ziva predstavila tudi izkušnje z 
razpisi in uspešno izvedenimi 
projekti  iz prejšnjega program-

skega obdobja.  Udeleženci so 
dobili konkretne odgovore na 
vprašanja   o oddaji vloge na 
prvi javni poziv in napotkih za 
pripravo uspešnih projektov.  
Za preostale informacije lahko 
pokličete na gsm: 031/366-815 
ali pošljete e-naslov na info@
lasbarje.si.

 Rastlina raste zelo bujno in 
doseže tudi do tri  metre viši-
ne. Zelo dobro prenaša sušo 
in zmrzal, zato je čez zimo ni 
treba dodatno zaščititi. Sadimo 
jo na izpostavljene sončne lege, 
najbolj ji ustreza prepustna, laž-
ja in alkalna zemlja, uspeva pa 
tudi na težjih tleh. Več sonca 
zagotovimo rastlini, slajši bodo 
plodovi in v jagodah bo višja 
vsebnost zdravilnih učinkovin. 
Za boljšo rodnost je priporo-
čljivo sajenje vsaj dveh rastlin 
na razdalji 1,5 metra. Na enem 
grmu lahko na leto pridelamo 
do štiri kilograme svežih sade-
žev. Plodovi vsebujejo številne 
vitamine (C, E, vitamine B-
-kompleksa) in minerale (železo, 
cink, germanij, selen, kalcij …). 
Vsebujejo tudi 18 aminokislin, 
vključno z vsemi esencialnimi, 
ki jih moramo v telo vnašati 
s hrano, ker jih človeško telo 
samo ne more ustvariti. Vse-
bujejo tudi številne karoteno-
ide (beta-karoten, zeaksantin), 
ki so pomembni predvsem za 
dober vid. Najpomembnejša in 
raziskana zdravilna sestavina 
pa so polisaharidi (lycium bar-
barum polisaharidi). Raziskave 
kažejo, da uživanje plodov goji 
jagod deluje poživljajoče na telo, 

ga razstruplja, krepi telo po bo-
lezni in izboljšuje vid. Sadež za-
radi močnega antioksidativnega 
delovanja na proste radikale v 
telesu imenujemo tudi sadež 
mladosti. Vsebnost polisaha-
ridov v sadežu po raziskavah 
znižuje holesterol, preprečuje 
bolezni srca in preprečuje ra-
zvoj rakastih celic.

Neem – čudežno drevo za 
ljudi in rastline 

Neem je  v tropskih in sub-
tropskih predelih Indije razšir-
jeno visoko zimzeleno košato 
drevo, polno majhnih belih 
cvetov in olivam podobnih 
plodov. Dobro prenaša sušo, 
a ne zdrži temperature pod 4 
°C, zato pri nas žal ne uspeva 
v naravi. Prepoznan je kot ra-
stlina, ki se je najbolj približala 
definiciji »univerzalnega« zdra-
vila, saj so kljub številnim že 
znanim zdravilnim rastlinam 
raziskave  sodobne znanosti 
potrdile tradicionalno vedenje 
o neemu kot učinkovitem in 
varnem sredstvu za kurativo ali 
preventivo pred mnogimi bo-
leznimi. Vloga neema je še po-
membnejša, ker nima nobenih 
negativnih stranskih učinkov 

in ker deluje selektivno. Neem 
namreč ne uničuje koristnih 
bakterij in drugih, za človeka 
koristnih mikroorganizmov. Je  
nestrupena naravna alternativa 
močnim sintetičnim zdravilom 
in umetnim antibiotikom, ki 
najbolj slabijo človeški imunski 
sistem.

Zaradi vseh  naštetih lastno-
sti neem uspešno uporabljamo 
tudi v ekološkem vrtnarjenju 
kot gnojilo ali kot insekticid, ki 
hkrati poveča tudi rodovitnost 
zemlje. Gnojila na  podlagi ne-
ema, pod pogojem, da so 100 
% naravna, nimajo stranskih 
učinkov na okolje in ne škodu-
jejo koristnim žuželkam. 

Medtem ko ajurveda upora-
blja za pripravo tradicionalnih 
zdravil vse dele drevesa (koreni-
no, lubje, semena, plodove, liste 
in cvetove), v vrtnarjenju neem 
uporabljamo v obliki hladno 
stisnjenega olja iz semen dreve-
sa neem kot foliarno gnojilo ter 
drobno mleta posušena neemo-
va semena v obliki mineralnega 
talnega gnojila.

Aloe vera in aloe aborescens
To sta dve sorodni rastlini, 

ki ju najpogosteje uporabljamo 
zunanje: za lajšanje bolečin pri 
opeklinah, pikih žuželk, za po-
mirjanje razdražene kože ipd. 
Pri blažji opeklini na primer 
odlomite ali odrežite del lista 
in se z gelom namažite po koži. 
Surove liste obeh rastlin lahko 
tudi uživate, jih dodate v sveže 
stisnjen sok ali jogurt. 

In katere so še razlike med 
njima? Aloji se že po videzu pre-
cej razlikujeta, če pa ju vidimo 
skupaj, ju praktično ne moremo 
zamenjati. Aloe vera je izmed 
vseh aloj vsekakor najbolj zna-
na. Njena prednost je predvsem 
v tem, da raste hitreje in v listih 
vsebuje več gela kot aloja arbo-

rescens, kar ugaja predvsem 
multinacionalkam, zato  jo  ve-
liko uporabljajo v kozmetiki in 
farmaciji. 

Aloe vera raste v obliki grma 
in ima precej velike, temno ze-
lene liste, ki pri odraslih alojah 
segajo v dolžino od 60  do 90 
centimetrov. Listi v širino meri-
jo od 8 do 12 centimetrov. Aloja 
arborescens pa raste s steblom, 
kot drevo. Njeni listi so nekoliko 
manjši in v dolžino segajo nekje 
do 60 centimetrov in so pri od-
raslih rastlinah široki okoli 5 
centimetrov.

Aloja arborescens raste ne-
koliko počasneje od aloe vere 
in je nekoliko manj zahtevna za 
vzgojo. Obe rastlini sta pušča-
vskega izvora, zato za svojo rast 
potrebujeta zelo malo vode.

Pomembno je poudariti še 
eno razliko, ki jo je potrdil bota-
nik in zeliščar dr. Aldo Facetti. 
Dejal je, da aloe vera vsebuje 40 
odstotkov poglavitne učinkovi-
ne proti raku, aloja arborescens 
pa kar 70 odstotkov. Iz tega lah-
ko lahko sklepamo, da je aloja 
arborescens mnogo učinkovi-
tejša v boju proti raku.

Prispevek je pripravljen 
kot povzetek člankov, 

objavljenih 
v prejšnjih revijah

 Biobrazda.

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

Goji jagode– sadež mladosti, je prezimen grm, ki izvira iz Tibeta. Ta 
grmičasta trajnica je znana  predvsem zaradi visoke vsebnosti zdravilnih 
učinkovin v oranžnih plodovih, ki spominjajo na šipek. Zanimivo, 
uvrščamo jo v družino razhudnikovk, kamor spadajo tudi vrtnine, kot so 
krompir, paradižnik, paprika …

Na spletni strani LAS Barje z zaledjem je objavljen  
prvi  javni poziv z razpisno dokumentacijo za izbor 
operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 
LAS Barja z zaledjem v programskem obdobju 
2014–2020. Poziv je odprt do 19. 5. 2017. 

Šopek super rastlin

Za vse ljubitelje 
sonaravnega vrtnarjenja

NOVA 

ŠTEVILKA 

že v prodaji

Objava prvega javnega poziva LAS Barje z zaledjem
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Z E L E N O

Kot je dejal direktor Zeosa 
Emil Šehić, gre za petletni pro-
gram v vrednosti slabih dveh 
milijonov, ki bo potekal po  vsej 
Sloveniji. Trenutno so z ulič-
nimi zbiralniki že  oskrbljene 
občine zahodnega dela Slove-
nije, sedaj so začeli  oskrbovati 
še osrednjo. »Na koncu bo po 
Sloveniji okoli 600 tovrstnih 
zbiralnikov,« je dejal Šehić in 
dodal, da so se za ta korak odlo-
čili, ker je odpadne elektronske 

opreme okoli 8 % vseh mešanih 
komunalnih odpadkov. Tovr-
stne zabojnike so že testirali 
in izkušnje so pozitivne, saj je v 
njih pristalo le malo drugih od-
padkov – le okoli 5 %. Cilj druž-
be Zeos je, da bi do leta 2020 na 
tak način zbrali kar 65 % odpa-
dne elektronike. Za dosego cilja 
bodo poleg zabojnikov v trgo-
vskih centrih uvedli še zelene 
kote in bolj organizirano začeli 
nagovarjati tudi podeželje. 

Kot rečeno, bodo »naše« tri 
občine prejele deset zabojnikov. 
Brigita Šen Kreže, direktorica 
JP Komunalno podjetje Vrh-
nika, je dejala, da jih veseli tak 
pristop in upa, da se bo  količina 
zbrane odpadne elektronike še 
povečala. Le-ta je že sedaj daleč 
od slovenskega povprečja, ki 
znaša 2,3 kg na občana. V obči-
nah Vrhnika, Borovnica in Log - 
Dragomer so lani zbrali kar  več 
kot 5 kg na občana. 

Kje bodo nameščeni ulični 
zabojniki? Podrobnosti najdete 
na www.kpv.si ali na povezavi s 
QR kodo. 

Gašper Tominc

Mimoidočim smo predsta-
vili podatke o tem, koliko vode 
se porabi za izdelavo nekega 
produkta ali za pridelovanje 
vrtnin. Še vedno je najbolj skrb 
vzbujajoč podatek, da za kilo-
gram plastike porabimo kar 

85.000 litrov vode. Za druge 
proizvode si količino porablje-
ne vode lahko ogledate tudi na 
naslednji povezavi:

         

Novi ulični zabojniki 
OEEO

V podjetju pa smo naredili še 
nekaj pomembnega – postavili 
smo 10 zabojnikov za odpa-
dno električno in elektronsko 
opremo – OEEO. Vanje lahko 
oddate:

- male gospodinjske aparate: 
električne mešalnike, likalnike, 
ožemalnike, strojčke za rezanje 
salame …

- baterije in akumulatorje, 
- igrače, ki za delovanje po-

trebujejo baterije ali elektriko 
iz omrežja, 

- računalniško opremo in za-
bavno elektroniko: mobilne te-
lefone, računalnike, tiskalnike, 
zvočnike, tipkovnice … 

Več o zabojnikih si lahko pre-
berete na naslednji povezavi:

Dokler je voda iz naših vo-
dnih virov še neoporečna, mo-
ramo to izkoristiti. Odrasel 
človek potrebuje v povprečju 
od dva do tri litre vode na dan. 
Še toliko bolj pa moramo biti 
pozorni na morebitno dehi-
dracijo najmlajših družinskih 
članov, ki ob vročih dneh po-
trebujejo posebej veliko vode. 
Seveda ne smemo pozabiti tudi 
na domače živali.

Če se odpravljamo na pot, 
lahko v termovko natočimo 
hladno vodo iz pipe kar doma; 
hladna bo ostala ves dan in nas 
prijetno odžejala, ko jo bomo 
potrebovali.

Ne smemo pa pozabiti tudi 
na zalivanje vrtov in rož: te je 
najbolje zalivati zgodaj zjutraj, 
ko je hlapenje vode upočasnje-
no. Zalivanje lahko opravimo 
tudi zvečer, vendar prihaja po-
tem lahko do okužb s škodljivi-

mi glivami in bakterijami, ker 
se listi, če jih zmočimo, čez noč 
ne posušijo. 

Na vas, drage občanke in 
občani, pa se obračamo tudi 
kot izvajalci obvezne gospo-
darske javne službe oskrbe s 
pitno vodo. Naše storitve po-
krivamo s ceno, ki jo plaču-
jemo uporabniki. Ker smo v 
preteklosti že opazili, da se v 
poletnih mesecih poveča tudi 
količina načrpane vode na ra-
čun nedovoljenih odvzemov iz 
javnega vodovodnega omrežja, 
vas prosimo, da nas ob more-

bitni zlorabi oziroma kakršni 
koli nenavadni dejavnosti, ki 
bi lahko kazala na nedovoljen 
odvzem pitne vode, o tem ta-
koj obvestite. Posledica nedo-
voljenih odvzemov so seveda 
višji stroški javne službe; ti pa 
bremenijo vse uporabnike, ki 
vodo točimo legalno. Da bi 
bilo tega čim manj, bomo tudi 
sami v prihodnje izvajali pogo-
stejše nadzore in odčitavanje 
vodomerov in tako še poostri-
li nadzor nad nedovoljenimi 
odvzemi vode iz hidrantnega 
omrežja. 

Svoja opažanja nam lahko sporočate na: 
-  našo spletno stran www.kpv.si, 
-  telefonsko številko informacijske 

pisarne 01/750-29-70 
-  ali na dežurni mobilni telefon 

041364681.

Pomembna navodila:
Pasje iztrebke odložite v PVC-

-vrečko, ki mora biti zavezana. 
Zavezano vrečko odložite v 

odprtino WC HOV-a.
Vrečk s pasjimi iztrebki ne 

odlagajte v koše, ki so name-
njeni običajnim odpadkom 
na avtobusnih postajališčih … 
Omenjenih vrečk ne odlagajte 
v zabojnike, ki niso vaši.

Vrečke v WC HOV-u so na-
menjene izključno za pasje iz-
trebke (pogosto se dogaja, da kr-
šitelji vzamejo cel paket vrečk) 

Nujno je treba pobrati pasje 
iztrebke tudi na zelenicah in 
travnikih! 

Bodite skrben lastnik svojega 
ljubljenčka in opozorite na pra-
vilno ravnanje tudi tiste, ki ne 
upoštevajo navodil.

Ponedeljek, zaprto
Torek, dopoldan  od 9. do 12. 
ure in popoldan 15. do 19. 
ure
Sreda, popoldan 15. do 19. 
ure
Četrtek,   dopoldan  od 9. do 
12. ure in popoldan 15. do 

19. ure
Petek, dopoldan  od 9. do 12. 
ure
Sobota,  dopoldan od 8.30 
do 12.30 ure

Poskrbimo skupaj, da »dru-
gačne barve« z vašo dobro 

voljo in zavestjo, da ste nekaj 
raje podarili kot zavrgli, dobi-
jo novega lastnika. Vabljeni v 
trgovino Depo, na Tržaško 9 
a na Vrhniki (bivša knjižnica), 
kjer lahko kupite rabljene, pre-
oblikovane in nove predmete 
za dom, rekreacijo, ... Poskusite 

najti darilo zase in prijatelje v 
trgovini Depo. Verjemite, ne 
bo težko. 

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

Vrhnika, 28. marec – Podjetje Zeos, ki se 
ukvarja z zbiranjem odpadne elektronske 
opreme, je slovesno predalo Vrhniki, 
Borovnici in Logu -Dragomerju ulične 
zabojnike za odpadno elektronsko opremo. 
Dva bosta v Borovnici, dva v Občini Log - 
Dragomer, šest pa v vrhniški občini. 

V marcu, natančneje 22. marca, je bil 
svetovni dan vode. V Komunalnem 
podjetju Vrhnika smo ga obeležili z 
dogodkom na Sodnijskem trgu.

Pred vročimi 
poletnimi meseci 
in ob morebitnih 
vročinskih valovih, 
ki nas lahko 
presenetijo, vas, 
drage občanke in 
občani pozivamo, 
da še toliko bolj 
uživate vodo iz 
vodovoda. 

Občane in občanke (lastnike malih živali) občin 
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika obveščamo, 
da je treba posebno skrb posvečati tudi pasjim 
WC-jem (WC HOV).

WC HOW

Zabojniki za 
elektroniko tudi v 
»naših« občinah

Delovni čas trgovine Depo:

Iz Komunalnega podjetja Vrhnika

Svetovni dan vode

Ravnanje z vodo 
v poletnih mesecih

Teža otroka Količina vode

do 10 kg 100 ml vode/kg

od 10 kg–20 kg 50 ml vode/kg

od 20 kg–30 kg 20 ml/kg

od 30 kg naprej
2 litra vode 
dnevno
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Skupno je zaposlenih 24 
javnih uslužbencev, in sicer 21 
uradnikov (dva referenta, en 
višji referent,  deset svetovalcev, 
sedem višjih svetovalcev in en 
podsekretar) ter trije strokov-
no tehnični uslužbenci (en fi-
nančnik, en knjigovodja in en 
administrator). Izobrazbena 
struktura: srednja izobrazba – 
tri uslužbenke, višja izobrazba – 
dve uslužbenki, visoka strokov-
na izobrazba – 14 uslužbencev, 
univerzitetna izobrazba  – tri 
uslužbenke in dve magistri 
znanosti. Povprečna starost za-
poslenih je 45,3 leta.

 

O delu upravne enote

V nadaljevanju  navajamo šte-
vilčni prikaz nekaterih postop-
kov v zadnjih treh letih 
(glej preglednico desno)

Na ravni upravne enote je bilo 
v letu 2016 prejetih v reševanje 
10.099 zadev in 18.719 drugih 
upravnih nalog. V primerjavi 
s prejšnjim letom smo prejeli 

20,75 % več upravnih zadev ter 
4,97 % več drugih upravnih na-
log. V večini zadev, začetih na 
zahtevo stranke, gre za skraj-
šani ugotovitveni postopek, kar  
je 7.246 zadev. Posebnih ugoto-

vitvenih postopkov je bilo 1.675. 
Po uradni dolžnosti je bilo v po-

sebnem ugotovitvenem postop-
ku začetih 881 zadev.

Člani ekipe PP RK Vrhnika v Planici

Na  podlagi dobrih izkušenj iz prejšnjih let ter 
na  podlagi dobrega sodelovanja z URSZR je RKS 
tudi letos prejel vabilo Organizacijskega komiteja 

Planica,  naj ekipe prve pomoči RKS sodelujejo 
pri izvedbi finala FIS svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih v Planici. Na svetovnem pokalu so 
sodelovali tudi naši člani ekipe PP RK Vrhnika.

Upravna enota Vrhnika je ena izmed 58 upravnih 
enot, ki delujejo v Republiki Sloveniji in spada 
med srednje velike upravne enote in pokriva 
območje treh občin: Vrhnike, Borovnice in Loga 
- Dragomerja. Organizacijsko deluje v dveh 
oddelkih: Oddelek za upravno notranje zadeve ter 
Oddelek za okolje in prostor ter splošne zadeve.

>>

Spoštovani krvodajalci, krvodajalke, vljudno vabljeni na 

Izlet za krvodajalce
Sobota, 18. junija, na krvodajalski izlet v Prekmurje.

Odhod avtobusa z Vrhnike bo ob 7. uri zjutraj s Trga Karla Grabeljška. 
Prijavite se na OZ RK Vrhnika, telefon št. 01-7502-447, število prijav je omejeno, zato pohitite.

Vabljeni!

R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A

Zdravstveni dom Vrhnika že tradicionalno tretje 
leto organizira dogodek  DAN ZDRAVJA, ki bo v 
petek, 12. 5. 2017, od 9.00 do 18.00  na zelenici 
pred  Zavodom Ivana Cankarja na Vrhniki.

Zahvala
Rada bi pohvalila in se zahvalila enoti nujne medicinske 

pomoči Zdravstvenega doma Vrhnika, in sicer zdravstvene-
mu tehniku Mihu Stražarju in dr. Metki Križič za hitro nujno 
medicinsko pomoč 6. 4. 2017 okrog 21.30, ko je moja mama 
padla v stanovanju in se poškodovala. Prišla sta zelo hitro, oba 
sta bila zelo prijazna in srčna. Mamo so zelo hitro prepeljali 
z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana, kjer se dobro počuti 
in dobro okreva. 

Obenem hvala tudi gospe Nadji in gospodu Stanetu, ki sta 
pomagala ves čas, dokler ni prišla enota nujne medicinske 
pomoči. Vsem še enkrat hvala.

Simona Godler in vnuk Rok Godler

N A Š E  Z D R A V J E

Vabilo

Zdravstveni dom Vrhnika
vabi na 

Dan zdravja
Petek, 12. 5. 2017, od 9.00 do 18.00  na zelenici 
pred  Zavodom Ivana Cankarja na Vrhniki. 

Temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja; praktičen prikaz 
sladkorja in soli v hrani; merjenje krvnega sladkorja in merjenje 
krvnega tlaka s svetovanjem; delavnice pravilnega čiščenja zob; Svit, 
Zora in Dora ter pomen samopregledovanja dojk; praktična simulacija 
zaznavanja bolečine; poligon za otroke; šestminutni test hoje

9.00–12.00 in 13.30–16.30  Analiza telesne sestave in 
svetovanje

11.00–11.15  Terapevtska vadba

11.30–11.45 Vadba za ravnotežje

12.00  in 16.30 Nordijska hoja po okolici Vrhnike (zbirno mesto 
na samem dogodku)

15.30–15.45 Vadba za zdravo hrbtenico

16.00–16.15 Krožna vadba
Vabljeni!

Pridite na 
Dan zdravja!

Občanom želimo pobliže 
predstaviti učinkovite na-
čine za krepitev zdravja in 
pomen preventive. Program 
bo zelo pester in zanimiv. Za 
vsakogar se bo zagotovo ne-
kaj našlo.  V primeru slabega 
vremena bo dogajanje pod 
šotorom. Za vse informacije 
smo vam na voljo na tel. št.: 
01/755 51 57 ali na ckz@zd-
-vrhnika.si (Center za krepi-
tev zdravja).

Upravna enota v letu 2016

Upravna enota VRHNIKA

Leto 2014 2015 2016

Prebivalci 24.490 24.641 24.808

Rojstva 272 293 257

Smrti 164 179 191

Občina
VRHNIKA

Občina
BOROVNICA

Občina
LOG - 

DRAGOMER
Leto 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Prebivalci 16.538 16.662 16.700 4.277 4.315 4.445 3.675 3.664 3663

Rojstva 184 194 165 51 61 56 37 38 36

Smrti 96 127 130 31 32 25 37 20 36

Zap.
št. Vsebina 2014 2015 2016

1. Skupno število  vseh rešenih postopkov 26.738 27.490 28.666

4. Število izdanih potnih listin 852 846 859

5. Število izdanih osebnih izkaznic 2.448 2.344 2.958

6. Število izdanih gradbenih dovoljenj 119 162 151

7. število izdanih in podaljšanih vozniških dovoljenj 1.771 1.564 1818

8. Število registracij vozil in izdanih prometnih dovoljenj 584 526 597

9. Število sklenjenih zakonskih zvez 89 83 77

Vir podatkov je Ministrstvo za notranje zadeve.

Statistični podatki po stalnem prebivališču:
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Skupaj je bilo rešenih 9.947 zadev, 
kar pomeni 98,49 % rešenih upravnih 
zadev. Konec leta 2015 je bilo nereše-
nih 152 zadev, kar  je 1,5 %, od tega ve-
čina na področju tujcev. V letu 2016 ni 
bilo nobene zadeve, ki bi bila rešena po 
prekoračitvi zakonitega roka ter nobe-
nega zaostanka. 

V letu 2016 je bilo v reševanju  šest-
najst pritožb. Prejetih je bilo  trinajst 
pritožb, tri pa so bile še nerešene ali 
neodstopljene iz prejšnjega obdobja. V 
ponovno odločanje smo s strani nad-
zornega organa prejeli eno zadevo. 

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z za-
menjavo javnih listin. Izdali smo 2958 
osebnih izkaznic in 859 potnih listin. V 
registru stalnega prebivalstva smo za-
beležili 4106 prijav in odjav stalnih  ter 
začasnih bivališč. Od tega je bilo 1298 
prijav stalnega oz. začasnega bivališča 
tujcev. 

V letu 2016 se je število rešenih za-
dev na področju tujcev v primerjavi 
z letom 2015 povečalo iz 428 na 556 
upravnih zadev. Povečalo se je število 
izdanih dovoljenj za začasno prebiva-
nje, ki smo jih izdali 366, od tega 194 
enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, 
povečalo se je tudi število izdanih po-

trdil o prijavi prebivanja državljanom 
EU in število izdanih dovoljenj za stal-
no prebivanje.

Izdali smo 32 odločb o pridobitvi dr-
žavljanstva RS.

Število pobud za ugotavljanje dejan-
skega stalnega prebivališča se povečuje 
iz leta v leto. Lani smo jih vodili 173.  

Kot zanimivost naj zapišemo, da 
imamo na naši upravni enoti aktivnih 
286 orožnih listin, 159 dovoljenj za 
posest, 27 dovoljenj za zbiranje orož-
ja, 27 orožnih prepustnic ter veljavnih 
17 pooblastil za nošenje orožja. V letu 
2016 je bilo mogoče zaznati rahel trend 
zmanjševanja postopkov  pri orožju. 
Vodili smo dva postopka odvzema 
orožja.

Na področju vojne zakonodaje je v 
evidenci, ki jo vodi upravna enota, tre-
nutno vpisanih 928 oseb s priznanim 
statusom vojnega veterana, 370 oseb 
s priznanim statusom žrtve vojnega 
nasilja in 24 oseb s priznanim statu-
som vojnega invalida. Po Zakonu o 
izvrševanju možnosti invalidov vsa-
ko leto izdamo nekaj odločb za eno-
staven tehnični pripomoček ali pa za 
tehnično prilagoditev vozila.  Letos je 

v načrtu nov postopek dodelitve psa 
pomočnika in izdaje kartice ugodnosti 
za invalide.

Registriranih  je tudi 219 društev, 
izdali smo 35 dovoljenj za javno pri-
reditev in opravili dva nadzora prire-
ditve. Sklenili smo 77 zakonskih zvez, 
od tega je bilo 33 porok v Bistri, 37 v 
Cankarjevem domu,  tri na sedežu UE 
in štiri   zunaj uradnega prostora.

Na področju registracije vozil, zače-
njamo s 1. majem z registracijo mope-
dov, tudi tistih, do 25 km/h, ki jih bo 
treba zavarovati in opraviti tehnični 
pregled. Na področju vozil se podalj-
šuje rok za zamenjavo starih vozniških 
dovoljenj na roza obrazcih do 19. 1. 
2023. Upravne enote smo na novo pri-
stojne tudi za vpis spremljevalca voz-
nika začetnika in ne več izpitni centri. 
Tudi prijave na teoretični in praktični 
del izpita vpišete na upravnih enotah 
in ne več na izpitnih centrih.

Na področju vozil vodimo upravne 
enote prekrškovne postopke zaradi po-
teka veljavnosti prometnega dovoljenja, 
prenehanja veljavnosti zavarovalne 
police, spremembe lastništva vozila.  
Lani smo izdali 64 plačilnih nalogov, 
od tega je bilo 46 predlogov za prisilno 
izterjavo globe. Po spremembah zako-
nodaje pa se nam obeta tudi vodenje 
postopkov o prekrških na področju re-

gistra voznikov in registra prebivalstva.
V letu 2016 je bilo 279 upravnih po-

stopkov s področja prostora. Izdanih 
je bilo 89 gradbenih dovoljenj, sedem  
sprememb gradbenega dovoljenja, pet 
je bilo podaljšanj veljavnosti gradbene-
ga dovoljenja, 50 gradbenih dovoljenj 
za nezahteven objekt, 16 uporabnih 
dovoljenj, 22 potrdil po 197. 

Členu ZUP-a, 60 soglasij za promet 
z nepremičninami na zavarovanem 
območju. 

Obračunanih je bilo 16 uzurpacij in 
degradacij, osem odškodnin za spre-
membo namembnosti zemljišča in 
izdane štiri odločbe za poseg v naravo.

Na področju kmetijstva se je veči-
na zadev nanašala na odobritve raz-
ličnih pravnih poslov pri prometu s 
kmetijskimi zemljišči – 116, 52  je bilo 
izdanih odločb, da odobritev pravne-
ga posla ni potrebna (prej potrdilo), 
sledilo je: 60 izdaj soglasij k prometu z 
nepremičninami na zavarovanem ob-
močju Krajinskega parka Ljubljansko 
barje; 16 izdaj dovoljenj za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 92 
odločanj oz. preverjanj pogojev za za-
ščitene kmetije, šest postopkov ugota-
vljanja pogojev statusa kmeta fizičnih 
oseb, 298 usklajevanj GERK-ov in 120 
vpisov v evidenco RKG.

O načrtih za leto 2017

žNa področju kmetijstva v času od 
27. 2. do 6. 5. 2017 poteka subven-
cijska kampanja, ki je vezana tudi 
na delo upravne enote v povezavi 
z urejanjem podatkov v Registru 
kmetijskih gospodarstev (RKG), 
predvsem na področju usklaje-
vanja grafičnih enot rabe kmetijskih 
gospodarstev – GERK. Pred oddajo 
zbirne vloge za subvencije morajo 
nosilci ali njihovi pooblaščenci uskla-
diti vse podatke v RKG z dejanskim 
stanjem. 

Ker zaradi varčevanja upravne enote 
že kar nekaj let ne pošiljajo več obvestil 
o poteku veljavnosti osebnih do-
kumentov (osebnih izkaznic, potnih 
listin …), mora biti vsak sam (starši 
za otroke … ) še bolj pozoren na ve-
ljavnost in pravočasno zamenjavo 
osebnih dokumentov. 

Vse cilje želimo uresničiti s stro-
kovnim, kakovostnim in hitrim de-
lom vseh zaposlenih, s poudarkom na 
odprtosti in prijaznosti do strank ter 
zaposlenih in racionalni porabi vseh 
proračunskih sredstev. Hkrati si še na-
prej želimo dobrega in zglednega so-
delovanja z lokalnimi skupnostmi in z 
drugimi organi na lokalni ravni. 

 Upravna enota Vrhnika

>>

Območje Policijske postaje 
Vrhnika

Vrhniški policisti so meseca februarja na av-
tocesti ustavili razkošno vozilo BMW X6 z ita-
lijanskimi registrskimi tablicami. Ob pregledu 
dokumentov se je izkazalo, da je voznik državljan 
države na povsem drugem koncu Evrope, kar 
samo po sebi ne bi bilo nič posebnega, če Ukra-
jinec ne bi imel z Italijo prav toliko skupnega kot 
z lastništvom avtomobila. Slednjega so namreč 
prav pred kratkim izmaknili v omenjeni sose-
dnji državi. Lastnik je bil nad ekspresno vrnitvijo 
svojega jeklenega konjička prav gotovo vzhičen, 
ukrajinski nepridiprav pa nad obiskom pri sodni-
ku zavoljo velike tatvine precej manj. Poleg tega 
ga je čakal še dolg avtostop do doma.

Na priložnost pa so zopet prežali tudi vlomilci. 
Eden teh je zataval v klet stanovanjskega bloka in 
se že skoraj izven sezone opremil s tujimi smu-
čmi. Drugi je v okolici Vrhnike vdrl v neko barako. 
V brezglavem strahu pred ponovitvijo žledoloma 
se je otovoril s tam shranjenim agregatom, aku-
mulatorjem ter dvema posodama z desetimi litri 
bencina. Za obema še poizvedujejo.

Mirno ni bilo niti na cestah, kjer so možje v 
modrem obravnavali osem prometnih nesreč. 
Vse so se na srečo končale zgolj s premoženjsko 
škodo.

Območje Policijske postaje Lju-
bljana Vič

V občini Dobrova-Polhov Gradec so policisti 
februarja zavzeto iskali pogrešano mladoletno 
osebo. Izčrpno zbiranje obvestil, številni razgo-
vori in ostali izvedeni ukrepi so obrodili sadove 
in pogrešano so že kmalu pripeljali nazaj v objem 
staršev. O ugotovitvah so seveda obvestili vse pri-
stojne službe. 

Obstanka ta mesec prav tako niso imeli zmi-
kavti. Huda nikotinska kriza je enega izmed njih 
sredi noči pognala pred vrata zaprte trgovine. Po-
gledal ni ne levo ne desno, temveč se je trmasto 
prerinil naravnost v notranjost. S polic si je v žepe, 
v usta in za ušesa natlačil za okoli 2.500 evrov ci-
garet. Ognjenih paličic mu ne bo zmanjkalo vsaj 
do srečanja z možmi v modrem, ki bi se glede 
na zbrana obvestila in dokaze utegnil zgoditi že 

kmalu. Vabilo na sodno obravnavo zavoljo tatvi-
ne pa bo že kmalu na naslovu osumljenca, ki se 
je v zavetju noči pritihotapil k stanovanjski hiši in 
s tam parkiranega avtomobila potegnil obe regi-
strski tablici. Nič hudega slutečemu lastniku je s 
tem povzročil za okoli 40 EUR škode ter kopico 
birokratskih nevšečnosti.

Krinko noči je prav tako izrabil škodljivi dol-
goprstnež, ki je z drugega parkiranega vozila od-
montiral sprednji meglenki in smerokaza, nato pa 
v slogu ljudskega reka o oslu in njegovi dlaki še z 
ostrim predmetom izrezbaril lak na obeh spre-
dnjih blatnikih, sprednjem odbijaču, obeh spre-
dnjih lučeh in pokrovu motorja. Škode je za okoli 
1000 evrov, zoper osumljenca pa je na pristojno 
tožilstvo že romala ustrezna kazenska ovadba.  

Možje postave so posredovali tudi v primeru 
prijave kršitve javnega reda in miru, kjer sta se 
sorodnika spopadla z vsebino flaškona, se v borbi 
uspešno prebila do dna, nato pa se polna mali-
ganov lotila še medsebojnega merjenja verbalnih 
in fizičnih moči. Ob prihodu policistov sta se do 
njih prav nedostojno vedla. Eden je po ukazu ura-
dnih oseb z rogoviljenjem sicer prenehal, bojevi-
tost drugega pa kar ni hotela popustiti, zato so ga 
pospremili v pridržanje in iztreznitev. Oba sta si 
prislužila plačilni nalog. Da je lepše razgrajati v 
dvoje, pa je očitno želel pokazati nek vinjeni par-
ček, ki je zašel v bližnji gostinski lokal. Ker jima 
natakarica vsled njunega stanja ni želela postreči 
z alkoholnimi napitki, sta se odločila napovedati 
vojno javnemu redu in miru. Lokala nikakor nista 
želela zapustiti, še več, zmerjati sta pričela lastni-
ka in razbijati inventar. Pogumna kolikor sta bila, 
mož pravice nista upala počakati. Zbiranje obve-
stil v zvezi s kršitvijo še poteka.

Miru na tem področju ni prinesel niti mesec 
marec, ko so možje v modrem posredovali v za-
sebnem prostoru zavoljo nedostojnega vedenja 
med zakoncema. Znakov kaznivega dejanja na-
silja v družini niso zaznali, so pa kršiteljem zavo-
ljo kršitve Zakona o javnem redu in miru izdali 
plačilne naloge. Drugi intervenciji pa so zopet 
botrovali maligani. Občanka je v zasebnem pro-
storu pod vplivom alkohola kršila javni red in mir, 
zato so na kraj dogajanja poklicali policiste. Ko se 
kljub ukazom ni umirila, so jo pospremili v pro-
store za pridržanje, kjer si je lahko v miru zbistrila 
misli. Plačilnemu nalogu kajpada ni ušla.

Taisti mesec je naokrog motovilil tudi rokoma-
vh, ki ga je pritegnila novo zgrajena stanovanjska 
hiša. S kamnom je razbil manjša steklena vrata 
in se splazil v notranjost. Med stikanjem je uzrl 
toplotno črpalko znamke Buderus, ki ga je tako 

pritegnila, da si jo je oprtal, za nameček v žepe 
pobasal še nekaj orodja in jo podurhal v neznano. 
Lastnika je s tem oškodoval za vrtoglavih 10.000 
evrov. Policisti so z ogledom zavarovali sledi na 
kraju zločina, po opravljeni analizi in ugotovljeni 
identiteti osumljenca pa bodo zoper njega podali 
kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo v Ljublja-
ni. Zaenkrat še neznani dolgoprstnež je v tem 
času izmaknil še registrski tablici z vozila, parki-
ranega pred lastnikovo hišo. Škode je za 40 evrov, 
za storilcem pa še poizvedujejo.

Med drugim so možje zakona obravnavali še 
dve prometni nesreči. V prvem primeru je voznik 
avtomobila med izvozom s parkirišča spregledal 
motorista, ki je takrat pravilno pripeljal po cesti. 
Ob trčenju je motorist končal na tleh s hudimi 
telesnimi poškodbami. Policisti še vedno zbirajo 
obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja 
povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. 
Do podobnega zapleta je prišlo v drugem prime-
ru, ko je voznica avtomobila pripeljala iz smeri 
Stranske vasi proti Dobrovi in v križišču Polho-
grajske ceste odvzela prednost kolesarju, ki je trčil 
v vozilo in padel. Utrpel je lahke telesne poškodbe, 
zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v ur-
gentni blok Kliničnega centra v Ljubljani. Voznici 
so policisti zaradi kršitve 56. člena ZPrCP na kra-
ju izdali plačilni nalog.

Na območju občine Horjul je bilo tako februar-
ja kot marca pretežno mirno. Policisti so obravna-
vali le najdbo osebe v neregistriranem osebnem 
vozilu, ki ni kazala znakov življenja. Reševalci so 
zatem potrdili smrt osebe, zdravnica Inštituta za 
sodno medicino pa na truplu ni zaznala znakov 
nasilja. Odrejena je bila obdukcija, s katero se bo 
ugotavljal vzrok smrti. Ker dogodek ni imel zna-
kov kaznivega dejanja, so o ugotovitvah zgolj ob-
vestili tožilstvo.

V enem primeru je može postave na horjulski 
konec klical anonimni občan, ki naj bi ga napadel 
nezavarovan pes. Na kraju dogodka so res našli 
črnega labradorca, ki pa je imel urejeno doku-
mentacijo. Dejanskega skrbnika psa so zato zgolj 
opozorili na kršitve in na nadaljnje dosledno upo-
števanje določil Zakona o zaščiti živali.

Marca pa je tod razsajal rdeči petelin. Zagorelo 
je ostrešje stanovanjske hiše. Plameni so zajeli pri-
bližno dva m2, a so jih domači še pred prihodom 
gasilcev uspešno pogasili. Nastalo je za okoli 1000 
evrov materialne škode, ob podrobnem pregledu 
pogorišča pa je bilo ugotovljeno, da je bil požar 
plod kaznivega dejanja.

Zbral in uredil:
Damjan Debevec

Č R N A  K R O N I K A
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V prvem delu so nastopili 
domači mladi glasbeniki (Ula 
Jelovšek, Ema Ana Jesenko, 
Lucija Jesenko, Liza Anamari 
Jelovšek, Julija Jelovšek, Živa 
Jereb in Ajda Jelovšek), v dru-
gem delu proslave pa je nastopil 
domači mešani pevski zbor pod 
vodstvom zborovodje Gorazda 
Jana.

Kmalu je bil tu pust in naj-
mlajši so ga počastili, kot se to 
spodobi, z rajanjem v dvorani 
gasilskega doma DG - LB. Za 
organizacijo so vestno poskr-
beli Filip, Patricija in Lucija 
Koprivec, Lea Hanzelič in Ema 
Novak.

Že je bil tu 25. marec in peti 
dobrodelni koncert Ansambla 
Presenečenje, ki deluje v okviru 
plesno-folklorne sekcije našega 
društva. Povabljeni gostje so bili 
vokalna skupina Romantico in 
duo Petra Perše ter Petra Jero-
mel. Koncert je bil namenjen 
otrokom Občine Vrhnika. 
Odziv je bil zelo lep, saj je bila 

dvorana polna.
V sredo, 29. 3. 2017, so v goste 

na delavnico ročnih spretnosti 
prišli člani KUD Bevke. Pod 
taktirko mentorice Marjete 
Tomšič so se učili izdelovanja 
rož iz krep papirja. Nastale so 
zelo lepe cvetlice. Če bi jih sre-
čali gospodje ob cesti, bi zago-
tovo koga premamile. Resnico 
pa bi verjetno opazile doma 
njihove gospe.

V soboto, 8. aprila 2017,  je 
bila redna delavnica izdelovanja 
butaric. Letos žal ni bilo »tavel-
ke«, smo pa sklenili, da bo zato 
naslednje leto še večja.

Vabilo k vodenju pevskega 
zbora 

KUD DG-LB išče usposoblje-
nega mentorja-ico za vodenje 
mešanega pevskega zbora s tri-
desetletno tradicijo. Kandidata 
prosimo,  naj pokliče na telefon-
sko številko 040/845-423 za vse 
dodatne informacije.

Vabilo k prihajajočim do-
godkom 

29. aprila 2017 ob 18. uri 
vas vabimo k Florjanovi maši, 
ki bo v dvorani gasilskega doma 
DG - LB.

18. junija 2017 bomo orga-
nizirali ogled srečanja pevskih 
zborov v Šentvidu pri Stični. 
Prijave za prevoz  bomo zbirali 
do 31. maja 2017 na telefonski 
številki  040/845-423.

Vabilo k aktivnostim v KUD 
DG - LB

Nove pevce vabimo v meša-
ni pevski zbor, kjer se prepletata 
veselo prepevanje in dobro raz-
položenje. Vaje  so ob sredah ob 
20. uri. Za dodatna morebitna 
vprašanja pokličite na telefon-
sko številko 031/271-176 (ga. 
Joži).

Vabimo vse tiste krajane, 
ki si želijo ustvarjati z ročnimi 
spretnostmi. Skupina se srečuje 
ob sredah ob 18. uri v veroučni 
učilnici gasilskega doma DG - 
LB. Za dodatna vprašanja po-
kličite na telefonsko številko 
041/655-577 (ga. Meta).

Branko Bizjak

Tako kot lani smo ob tej prilo-
žnosti uprizorili lutkovno pred-
stavo za vse vrtce in osnovne 
šole z Vrhnike, le da so tokrat na-
stopale lutkarice KD Nauportus 
viva, lani pa učiteljice z Dobrove 
in Vrhnike.  Uprizorili smo tri 
predstave: ob 9.00 za vrtce (Vr-
tec Vrhnika, Župnijski vrtc, Hiša 
otrok – Preprosto Montessori), 
ob 10.00 za OŠ A. M. Slomška ter 
ob 11.00 za OŠ Ivana Cankarja. 
Naši prijatelji iz VDC so se nam 
pridružili na prvi predstavi. 

Uprizorili smo predstavo z na-
slovom Deveta dežela po moti-
vih otroških verzov, vrhniškega 
književnika in duhovnika Fran-
ceta Kunstlja. Predstavo so lepo 
sprejeli ne le otroci, temveč tudi 
pedagoško spremstvo otrok. Pri 
tej predstavi je najlepše, da so av-
torice predstave lutkarice same 
in so tako doživele svoj avtorski 
»ognjeni krst.« Režijo in glasbo 
sem prispeval avtor tega pri-
spevka, kot mentor in režiser pa 
moram ob tej priložnosti vsem 

trem lutkaricam, Poloni Kovačič, 
Vesni Petkovšek in Ivani Ocean-
ski, izreči pohvalo in priznanje 
ne le za avtorstvo, temveč tudi 
za samo izvedbo. Vse tri njihove 
zgodbe so skozi lutke  vzpostavi-
le lep stik z otroki, jih animirale, 
zapeljale v čarobnost in pripra-
vile do smeha. 

Lutkarski praznik ne bi bil, kar 
je, če ne bi  na koncu na oder po-
vabili še nekaj otrok iz občinstva, 
ki so se skupaj z nami poigrali z 
malimi marionetami. Za konec 
naj se še zahvalim Zavodu Iva-
na Cankarja, ki nam je prijazno 
in brezplačno odstopil veli oder 
Cankarjevega doma z odlično 
tehnično podporo ter prijazno 
hostesno službo. Se vidimo na-
slednje leto ob istem datumu, 
na istem kraju, ob isti uri, ko 

bo otroke ob Cankarjevem letu 
( leta 2018 bomo namreč pra-

znovali 100-obletnico njegove 
smrti), obiskal sam Ivan Cankar, 

ki je ravno tako pisal za otroke.
BOris KOnonenko

Vrhniški lutkarji smo tudi letos praznovali 
svetovni dan lutk in lutkarjev, ki je vsako leto 
21. marca,  torej ob začetku pomladi. Zgolj 
v vednost naj dodam, da sta na ta datum 
tudi svetovni dan Downovega sindroma ter 
svetovni dan poezije. 

Tako hitro kot je prišla k nam pomlad, 
tudi  potekajo naši redni dogodki. 
Na predvečer kulturnega praznika 
smo pripravili proslavo v čast našemu 
največjemu pesniku. 

Vrhnika, 18. marec 2017 – V veliki dvorani 
Cankarjevega doma na Vrhniki je  potekala 50. 
Območna revija pevskih zborov in skupin občin 
Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer. Pokrovitelj 
jubilejne prireditve je bila Občina Vrhnika. Kot 
organizatorica pa se je zopet izkazala JSKD 
Območna izpostava Vrhnika, ki je ob tej priložnosti 
izdala koncertno knjižico s predstavitvijo 
zgodovine razvoja zborovskega petja v tedanji 
Občini Vrhnika.

Na reviji je nastopilo deset 
zborov iz občin Vrhnika, Borov-
nica in Log - Dragomer in kot 
gost Mladinski pevski zbor OŠ 
A. M. Slomška Vrhnika pod vod-
stvom Helene Grbac. Vsak zbor 
je zapel tri pesmi: slovensko ljud-
sko, slovensko umetno in pesem 
po svoji izbiri. Celoten koncert 
je bil tematsko namenjen zna-
nemu skladatelju Mateju Hu-
badu ob 150- letnici njegovega 
rojstva, saj je marsikateri zbor 
zapel njegovo pesem. Ob koncu 
so vsi zbori skupaj zapeli njegovo 
pesem Škrjanček poje, žvrgoli.

Samo revijo je strokovno 
spremljal skladatelj prof. Tomaž 
Habe. Rodil se je na Vrhniki pred  

sedemdesetimi leti in s tem tudi 
počastil revijo s svojo prisotno-
stjo. Že veliko let živi v Domža-
lah, kjer je pustil veliko svojega 
glasbenega znanja kot skladatelj, 
pedagog, zborovodja, dirigent in 
violinist. Ob njegovi predstavitvi 
je od vseh prisotnih prejel velik 
aplavz.

Na reviji so nastopili: Meša-
ni pevski zbor Društva invali-
dov Vrhnika, zborovodja Jože 
Jesenovec; Mešani pevski zbor 
KUD Drenov Grič - Lesno Brdo, 
zborovodja Gorazd Jan; Moški 
pevski zbor Štingl'c Borovnica, 
zborovodja Aleksander Muller; 
Mešani pevski zbor Ivana Can-
karja Vrhnika, zborovodja Lovro 

Grom; Mešani pevski zbor Ma-
vrica Vrhnika, zborovodkinja 
Darinka Fabiani; Mešani cer-
kveni pevski zbor KUD Podlipa 
- Smrečje, zborovodja Primož 
Malavašič; Oktet Raskovec 
Vrhnika, umetniški vodja Mi-
tja Drašler; Ženski pevski zbor 
Tonja Borovnica, zborovodkinja 
Eva Mori in Mešani cerkveni 
pevski zbor sv. Pavla Vrhnika, 
zborovodja Primož Malavašič.

Simon Seljak

Strokovni spremljevalec revije, 
rojen Vrhničan Tomaž Habe

Kot drugi je nastopil MePZ KUD Drenov Grič - Lesno Brdo.

50. Območna revija 
pevskih zborov

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo

Spomladansko dogajanje

Svetovni dan lutk in lutkarjev



K U L T U R A

NAS CASOPIS 448/24.4. 2017 C M Y K 55

24. april 2017 55
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

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  obsega 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 de-
javnost. Na ogled do 17. 9. 2017.

Supersvetloba
Razstava o začetkih in razvoju laserske tehnologije v Sloveniji. 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, 6. 5., ob 9.30: delavnica rezbarstva (obvezne predhodne prijave)
nedelja, 7. 5., med 14.00 in 18.00: modelarske delavnice za družine Modelarskega kluba Vrhnika
nedelja, 7. 5., ob 15.00: voden ogled razstave KO IDEJA POSTANE LASTNINA: Peter Florjančič in 
intelektualna lastnina. Sledil bo pogovor s sodelavcem Urada RS za intelektualno lastnino.
od torka, 9. 5., do petka, 12. 5., med 9.00 in 13.00 ter v nedeljo, 14. 5., med 11.00 in 18.00: Dnevi 
elektrotehnike, interaktivne predstavitve sodobnih tehnologij Fakultete za elektrotehniko UL

četrtek, 18. 5.: mednarodni muzejski dan  (ob 13.00  voden ogled Slovenskega lovskega muzeja in 
zbirke Titovih protokolarnih vozil (obvezne prijave: 01 750 66 72, programi@tms.si), ob 16.00 vo-
den ogled razstave o zgodovini Bistre za družine in odrasle; prost vstop za posameznike in družine)
sobota, 20. 5., ob 9.30: delavnica osnov restavratorstva (obvezne predhodne prijave)
nedelja, 21. 5., ob 16.00:  voden ogled tekstilnega oddelka s kustodinjo Milojko Čepon
sobota, 27. 5., ob 9.30: delavnica sitotiska – NOVO v TMS (obvezne predhodne prijave)
nedelja, 28. 5., ob 15.00: voden ogled razstave Skoraj vse o zvoku z avtorjem razstave dr. Orestom 
Jarhom
nedelja, 28. 5., 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 po telefonu, 01/750 66 72, 041/957 146, ali elektronski pošti 
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.

Občasna razstava Ljudje z Ljubljanskega barja
Fotografije prikazujejo v času zamrznjene dogodke, iz njih pa lahko razberemo še marsikaj – so podo-
be odnosov med ljudmi, navad, opravil, oblačil, prikazujejo krajino, naselja in naravo pred sto leti in 
več. Razstava je nastala v sodelovanju Krajinskega parka Ljubljansko barje ter  Muzeja in galerij mesta 
Ljubljane. Na ogled do 16. 6. 2017.

Spored prireditev:

petki ob 13.00:  voden ogled za upokojence (znižana vstopnica za upokojence)

nedelja, 7. 5., ob 15.00: mesečno vodstvo po muzejskih zbirkah

sreda, 17. 5., ob 15.00: Se še spomnite svojega prvega mobilnega telefona? 
Praznovanje svetovnega dneva telekomunikacij in informacijske družbe (ob  15.00 voden ogled zbirk s 
poudarkom na sodobnih telekomunikacijah. Prost vstop za posameznike in družine.)

četrtek, 18. 5.: mednarodni muzejski dan 
(prost vstop za posameznike in družine):

ob 15.00:  voden ogled muzejskih zbirk 

ob 18.00: odprtje razstave ZGODBE IZ POŠTNE TORBE, 
Zgodovina poštne službe na Polhograjskem

Vabimo vas na odprtje razstave, ki smo jo pripravili v sodelovanju z zgodovinskim krožkom OŠ Polhov 
Gradec. V šolskem letu 2016/17 smo skupaj z učenci raziskovali poštno zgodovino na Polhograjskem in 
pripravili zanimivo razstavo. 

Razstava bo na ogled do 5. 11. 2017.

maj v TMS

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!

Vrtnarimo z Jernejo

Priročnik Vrtnarimo z 
Jernejo nam v besedi in 
sliki predstavi ekološki vrt v 
štirih letnih časih. 

Knjiga meseca

Knjiga je naprodaj v knji-
garni Mladinske knjige na 

Vrhniki / v Cankarjevi knji-
garni ali na www.emka.si.

Jerneja Jošar 
VRTNARIMO Z JERNEJO            
Knjigo je izdala Mladinska 

knjiga, uredila Boris Bogataj 
in Urša Jurak Kuzman, 168 

strani, 24,94 EUR

Vsebuje napotke in nasvete za 
vsak mesec posebej ter nas mimo-
grede nauči še marsikaj o semenih 
in substratih, o setvi, sajenju in 
presajanju, o koristnih živalcah 
v tleh, o škropljenju in zatiranju 
škodljivcev, o zastiranju in zali-
vanju. Nauči nas izdelati priljubljeno 
visoko gredo, pripraviti hitro gredo 
ali toplo gredo ter sestaviti kompo-
stni kup. Vse skupaj pa se začne z 
načrtovanjem in premišljevanjem o 
posevkih, pri čemer nam lahko po-
magata razpredelnica dobrih in sla-
bih sosedov ter setveni koledar, ki ju 
knjiga vsebuje. Priročnik beremo kot 
dnevniške zapiske avtorice, ki nam 
mimogrede ponudi še nekaj kuhar-
skih receptov za okusne jedi, pripra-
vljene iz domačih pridelkov.

Cankarjev dom Vrhnika
Tržaška cesta 25, Vrhnika
Telefon: 01 755 76 48
E-pošta: cdv(a)siol.net

ODPRTO ZA OGLED RAZSTAV:
ponedeljek - petek: od 10. do 13. ure
nedelja: od 10. do 12. ure
Dom odpremo tudi pol ure pred prireditvami, 
razen pred kino predstavami.

Cankarjeva knjižnica Vrhnika
tel: 755 31 14; 051 620 066
ponedeljek - petek:
9:00 - 19:00
sobota: 7:30 - 12:30

Krajevna knjižnica
dr. M. Boršnik Borovnica
tel: 754 61 45
ponedeljek, četrtek: 14:00 - 19:00
torek, sreda in petek: 8:15 - 13:00
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Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev dom Vrhnika

CANKARJEVI DNEVI 2017

Ivan Cankar – Vasja Ocvirk: 
ALEŠ IZ RAZORA
Radijska igra; režija Mirč Kragelj
Igrajo: Frane Milčinski Ježek, Maks Bajc, 
Mila Kačič, Maks Furijan, Pavle Kovič, Jože 
Zupan, Jurij Souček. Tonski mojster: Tone 
Kablar. Glasbeni izvajalec – organist: Bojan 
Adamič. 

Produkcija: Radio Slovenija decembra 1953
Med lanskimi Cankarjevimi dnevi smo skupaj z RTV SLO, Radiom 
Slovenija – 3. programom ARS doživeli javno premiero radijske igre 
Kralj na Betajnovi, ki jo je po Ivanu Cankarju režiral in priredil Jože 
Valentič. Večer je vse zbrane več kot navdušil, zato letos znova vabimo 
k poslušanju radijske igre, prirejene po našem velikem rojaku. 
O povesti Aleš iz Razora (1907) so se literarni zgodovinarji že 
prerekali, saj so jo nekateri uvrščali med kmečke, drugim se je zdela 
preveč avtorska in odmaknjena od kmečkega življenja. 
Gotovo pa je, da je v njej pisal o Vrhniki in njeni okolici na zelo oseben 
način. Lik Aleša, navzven pobožnjakarja, v resnici pa razuzdanca in 
grešnika, razkrije dvojno moralo, o kateri je Cankar tako pogosto pisal 
in ki je bila hvaležna  podlaga tudi za njegove dramske like. 
Nemara vrh njegove proze je precej kompleksno delo, v katerem 
popisuje še enega od tipičnih motivov doline šentflorjanske in v 

katerem vzpostavlja več konfliktnih razmerij. 
Precej dramatično osnovo je prireditelj radijske igre Vasja Ocvirk 
vešče uporabil. Glavnega igralca Franeta Milčinskega Ježka je 
popolnoma približal mikrofonu in poslušalčevi percepciji, kar skupaj s 
simbolističnimi jezikovnimi in glasbenimi sredstvi deluje še posebno 
sugestibilno.
Predvajanje je dolgo dobrih 42 minut.

Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev dom Vrhnika

Katja Dance Company

ŽIVLJENJE JE VREDNOTA
Dobrodelna plesna predstava v pomoč rakavim bolnikom
SOBOTA, 3. junij 2017, ob 20. uri

S plesnim multimedijskim projektom Življenje je vrednota pod častnim pokroviteljstvom Vlaste Nussdorfer, varuhinje človekovih pravic 
Republike Slovenije, smo ustvarili predstavo, ki se dotika tistih, ki se soočajo z boleznijo (RAK), ki se splazi v naša življenja tiho in spremeni vse 
– vzame pogum, smeh, čas, ko človek obnemi, obstane, otopi in išče odgovore, brska po svoji preteklosti, čuti strah in se boji prihodnosti. Skozi 
gib, glasbo in projekcijo nas plesna predstava nagovarja, da razmislimo o življenju, bolezni, ljubezni in trpljenju, a vedno najdemo pot v svetlobo, 
cenimo trenutke in se zavedamo življenja kot univerzalnega darila.
Izkupiček od prodanih kart namenjamo ustanovam ali posameznikom, ki se soočajo z rakom, in skušamo opozoriti vso javnost, da se je ta 
bolezen vrasla v naša življenja in nam jemlje tiste, ki jih imamo radi. 
Na predstavi 3. junija 2017  bo kot posebna gostja sodelovala tudi mlada pevka Klara Jazbec, ki smo jo spoznali v šovu Slovenija ima talent 
(2016) s skladbo Milijon In Ena.
Na spletni strani: www.katjadancecompany.com najdete vse podrobnosti o predstavi in terminih predstav. Srčno upamo, da bo na predstavah 
čim več ljudi. Želimo si, da bi gledalci začutili našo energijo in delili sporočilo  – Življenje je vrednota – naprej.
Življenje naj bo tisto, ki nas ovija v srečo in ljubezen. 
Vljudno vabljeni!

Do 21. maja 2017 je v avli Cankarjevega doma na Vrhniki na ogled dokumentarna razstava JSKD OI Vrhnika:

50 LET OBMOČNE REVIJE PEVSKIH ZBOROV.

Do 3. maja 2017 je ob 70. obletnici vrtca Vrhnika v Galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki 
na ogled likovna razstava otrok:

IZ MALEGA RASTE VELIKO, POL STOLETJA SLOVENSKIH VRTCEV.

Do 21. junija 2017 je v galeriji Kašča v Verdu odprta slikarska razstava:

Marko Jakše: POKLON JOŽEFU PETKOVŠKU.

V četrtek, 4. maja 2017, ob 19. uri Vas med Cankarjevimi dnevi 2017 vljudno vabimo na odprtje razstave keramičnih izdelkov Univerze za 

tretje življenjsko obdobje Ljubljana in Lipa Domžale: 

SKODELICA BREZ  KAVE.
Mentorica: Lučka Šičarov. Razstava bo odprta do 19. maja 2017.

Med letošnjimi Cankarjevimi dnevi vas v torek, 23. maja 2017, ob 19. uri vabimo tudi na odprtje razstave, ki jo pripravljamo skupaj z Lions 

klubom Vrhnika: 
20 LET PLAKATA MIRU.

Razstava mednarodnega natečaja za Plakat miru bo v galeriji Cankarjevega doma odprta do 11. junija 2017.

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 E

v Cankarjevem domu I. mednarodni pevski festival 

13. maj 2017 ob 19.30
Cankarjev dom Vrhnika

Nastopajo:

Ženski pevski zbor Oruri, Tokio, Japonska

Ženski pevski zbor Tonja, Borovnica
 

Mešani pevski zbor Ivana Cankarja Vrhnika

Pevskega društva Ivana Cankarja Vrhnika -
MePz Ivana Cankarja Vrhnika 

Pod jasnim nebom rdeca roza

PEVSKO DRUŠTVO IVANA CANKARJA VRHNIKA

Moški pevski zbor Štingl c, Borovnica'

Klapa Pod skalco, Šentjakob ob Savi

Mešani pevski zbor Lipa, Šempas

Ženski pevski zbor “Prešernovke”, Kulturno
društvo Slovencev “dr. France Prešeren, Šibenik

 

Vjudno vabljeni! Vstop prost.

Maj bo postregel s pestrim filmskim programom. Za najmlajše smo pripravili velikonočnemu času primerno Zajčjo šolo v 
2D in 3D tehniki. Obiskala nas bosta tudi Mali šef (3D) ter hobotnica DIP, ki raziskuje morske globine Atlanskega oceana. Vsi 
omenjeni filmi so sinhronizirani v slovenski jezik. V kategoriji popularnih filmov bomo ta mesec predvajali znanstveno fantastični 
triler V mreži (Emma Watson, Tom Hanks), nadaljevanje uspešnice Varuhi galaksije:  drugo dejanje, domi-
šljijski spektakel Kralj Arthur: Legenda o meču, dolgo pričakovano nadaljevanje uspešnice Pirati s Karibov: 
Salazarjevo maščevanje ter znanstveno fantastično grozljivko Osmi potnik (Alien): Zaveza. V kategoriji  
kakovostnih art filmov vam predstavljamo nemško dramo Popolna blaženost, napet triler s Kristen Stewart v glavni 
vlogi, Osebna stilistka, francoski dokumentarni film o rasnem zatiranju Nisem tvoj zamorec, slovenski sklop 
kratkih filmov iz AGRFT iz sekcije NOVI, NOVI FILMI (prost vstop), slovensko dramo Komedija solz, hrvaško komedijo 
Ministrstvo ljubezni in še kateri bi se našel.

Vse AKTUALNE informacije o dogajanju v kinu najdete na spletni strani kino-vrhnika.si in facebook.com/kinovrhnika. Prav tako 
so na voljo kinoletaki in mesečni plakat na vidnih mestih po mestu. Če pa želite izvedeti informacije pred  drugimi, se prijavite na 
e-novice preko naše spletne strani. Zaradi dinamičnosti ponudbe filmskih naslovov so mogoče 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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C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

Do 21. maja 2017 
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA

50 LET OBMOČNIH REVIJ PEVSKIH 
ZBOROV
Dokumentarna razstava, avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 21. junija 2017 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA             
Marko Jakše: POKLON JOŽEFU 
PETKOVŠKU
Slikarska razstava, Galerija Kašča v Verdu

ČETRTEK, 27. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
LEGO BATMAN FILM 3D
Animirana, sinhronizirana družinska pustolovščina, ZDA, Danska, 6+

ČETRTEK, 27. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
POTOVANJE ČASA
Liffe 2016, art film; dokumentarni film, ZDA

PETEK, 28. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
JEŽEK IN VRAN NA SIROVI DIRKI
Art film; animirana družinska pustolovščina, sinhro, 6+

PETEK, 28. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
MOJ ZMENEK NA SLEPO
Art film; komična drama, Nemčija

SOBOTA, 29. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
MALI ŠEF 3D
Družinska animirana komedija, sinhro, ZDA, 6 +

SOBOTA, 29. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
IZGUBLJENO MESTO Z
Film, biografska akcijska pustolovščina, ZDA

NEDELJA, 30. 4. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €. 
MALI ŠEF 
Družinska animirana komedija, sinhro, ZDA, 6 +

NEDELJA, 30. 4. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
TIHA STRAST
Art film; biografska drama, Velika Britanija

Program 
prireditev 

konec aprila 
in 

maj 2017

TOREK, 2. 5. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAJČJA ŠOLA: VARUHI ZLATEGA 
JAJCA
Art film; animirana pustolovščina, sinhro, 
Nemčija, 6 +

TOREK, 2. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
V MREŽI
Znanstvenofantastični triler, ZDA, Združeni arabski emirati

SREDA, 3. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
POPOLNA BLAŽENOST
Art film; drama, Nemčija

ČETRTEK, 4. 5. 2017, ob 19. uri.
Vstop prost. 
CANKARJEVI DNEVI 2017 - ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA     
Mentorica: Lučka Šičarov;  
SKODELICA BREZ KAVE
Razstava keramičnih izdelkov; Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana 
in Lipa Domžale
Razstava bo odprta do 19. maja 2017. Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 5. 5. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAJČJA ŠOLA: VARUHI ZLATEGA 
JAJCA 3D
Art film; animirana pustolovščina, sinhro, Nemčija, 6 +

PETEK, 5. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
VARUHI GALAKSIJE; 2. DEJANJE
Znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA

SOBOTA, 6. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – ZB NOB VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

72. OBLETNICA OSVOBODITVE 
VRHNIKE
Proslava z Ženskim pevskim zborom Kombinatke, velika dvorana 
Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 7. 5. 2017, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
MALI ŠEF 3D
Družinska animirana komedija, sinhro, ZDA, 6 +

NEDELJA, 7. 5. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
NISEM TVOJ ZAMOREC
Art film; dokumentarni film, Francija

 
NEDELJA, 7. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
VELIKANKA
Art film; akcijska komedija, Kanada, Francija.

 
SREDA, 10. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – OBČINA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 
PRAZNIKU OBČINE VRHNIKA
Podelitev občinskih priznanj in kulturni program, velika dvorana Cankarjevega 
doma na Vrhniki

ČETRTEK,11. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
KOMEDIJA SOLZ
Art film; drama, Slovenija 

PETEK, 12. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 6 €.
PIHALNI ORKESTER VRHNIKA

POMLADNI KONCERT 
Dirigent: Milan Matičič; velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 13. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – PEVSKO DRUŠTVO IVANA CANKARJA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

POD JASNIM NEBOM RDEČA ROŽA
Celovečerni koncert z gosti, velika dvorana

NEDELJA, 14. 5. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €. 
DIP; RAZISKOVALEC GLOBIN
Art film; animirana pustolovščina, sinhro, Španija

 
NEDELJA, 14. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
KRALJ ARTHUR; LEGENDA O MEČU
Domišljijski akcijski spektakel; Velika Britanija, Avstralija, ZDA

PONEDELJEK, 15. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 –- RTV SLO RADIO SLOVENIJA, 3. PROGRAM–ARS, 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ALEŠ IZ RAZORA
Javna premiera radijske igre. Režija in priredba po Ivanu Cankarju, Mirč 
Kragelj. Mala dvorana.

TOREK, 16. 5. 2017, ob 18. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

POJ Z MENOJ
Letni koncert otroških pevskih zborov Miškolini in Kuštravci, velika dvorana 
Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 17. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
KO LJUBEZNI NI VEČ
Art film; drama, Belgija.

ČETRTEK,  18. 5. 2017,  ob 18. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, CANKARJEVA 
KNJIŽNICA VRHNIKA, 
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, UROŠ 
VOŠNJAK

RIMARAJA
Zaključek 6. festivala otroške poezije. Velika dvorana Cankarjevega doma na 
Vrhniki.

SOBOTA, 20. 5. 2017, od 9. do 17. ure.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 –  ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DAN ZA SKODELICO KAVE
Festival kave; pokušnja kave in drugih kavnih dobrot, spremljevalni strokovni 
program: igre, delavnice, filmi o kavi.
Park pred Cankarjevim domom na Vrhniki 

NEDELJA, 21. 5. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 35 €.
PROSPOT, d. o. o., ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

MAMMA MIA
Muzical, velika dvorana

PONEDELJEK,  22. 5. 2017,  ob 19. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA, CANKARJEVA 
KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

PRVA ČETRTINA STOLETJA 
MUZEJSKEGA DRUŠTVA VRHNIKA
Javna prireditev, mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 23. 5. 2017, ob 19. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – LIONS KLUB VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA     

20 LET PLAKATA MIRU
Razstava mednarodnega natečaja za Plakat miru bo odprta do 11. junija 
2017. Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 24. 5. 2017, ob 19. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – FOTOKLUB DIANA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA     

NAŠA NARAVA
Predstavitev knjige Janeza Črnača, Janeza Papeža in Vlada Jeharta. Mala 
dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 25. 5. 2017, ob 11.30 uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2017 – OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA     

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 25. 5. 2017, ob 18. uri 
Vstop prost.
NOVI NOVI FILMI AGRFT
Art filmi; sklop kratkih filmov študentov AGRFT

ČETRTEK, 25. 5. 2017, ob 20. uri 
Vstopnina 4 €.
PIRATI S KARIBOV; SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE
Akcijska pustolovščina, ZDA

PETEK, 26. 5. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina 4 €.
MINISTRSTVO LJUBEZNI
Art film; komedija, Hrvaška, Češka

PETEK, 26. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina 4 €.
PIRATI S KARIBOV; SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE
Akcijska pustolovščina, ZDA

SOBOTA, 27. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 8 €, dijaki, študentje: 5 €.
BIG BAND VRHNIKA: POMLADNI 
KONCERT
Ob 80. obletnici Jožeta Privška (1937–1998). Gostja: Anika Horvat. Dirigent: 
Matjaž Lenarčič. 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 28. 5. 2017, ob 16. uri.
Vstopnina 4 €.
DIP; RAZISKOVALEC GLOBIN
Art film; animirana pustolovščina, sinhro, Španiija

NEDELJA, 28. 5. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina 4 €.
OSEBNA STILISTKA
Art film; triler, Francija

 
NEDELJA, 28. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina 4 €.
OSMI POTNIK; ZAVEZA
Znanstvenofantastična grozljivka, ZDA, Velika Britanija

SREDA, 31. 5. 2017, ob 19. uri.
Vstop prost.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ZAKLJUČNI KONCERT
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NAPOVEDUJEMO: SOBOTA, 3. 6. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 10 €. 
KATJA DANCE COMPANY, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ŽIVLJENJE JE VREDNOTA
Plesna predstava v pomoč rakavim bolnikom. 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
Vse kinopredstave potekajo v sodelovanju 
med Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika 
in Kino Vrhnika ter jih  predvajajo v veliki 
dvorani. Pridržujemo si pravico do spremembe 
programa.
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Svetovalno središče na 
Vrhniki
Brezplačno in zaupno informiranje 
in svetovanje odraslim pri odločitvah za 
izobraževanje in učenje v računalniški 
učilnici Kemis. Dodatne informacije in 
prijava na tel.: 01 510 22 70. 

Termini v maju: 
sreda, 3. maj: 8.00 – 11.00, ponedeljek, 8. 
maj: 15.00 – 18.00, sreda, 17. maj: 8.00 – 
11.00, ponedeljek, 22. maj: 15.00 – 18.00.

Predavanje Sožitje za 
večjo varnost v prometu
Na brezplačno predavanje vabimo 
vse starejše voznike in voznice, ki bi 
radi ostali čim dlje mobilni in varni 
na cestah. Predstavili bodo pravila 
cestnega prometa, praktične izkušnje 
policije, temeljne postopke oživljanja 
ter varno vožnjo po avtocesti in hi-
tri cesti. Imeli boste tudi možnost 
svetovalne vožnje z ocenjevalci na 
vozniškem izpitu. Vljudno vabljeni 
v torek, 9. 5. 2017, od 9.30 do 12.45 
v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika. V sodelovanju z 
AVP RS, Policijo, FORTOX, ZDUS, 
RK RS, DARS, ZŠAM Vrhnika, SPV 
Vrhnika in Društvom upokojencev 
Vrhnika.

Predstavitev učenja 
Freestyle 
»Pri učenju Freestyle sledimo inovativ-
nim učnim metodam poučevanja vsake 
učne snovi in tujih jezikov za otroke, 
mladostnike in odrasle,« je dejala Moj-
ca Stojkovič, razvojna vodja učenja fre-
estyle. Vljudno vabljeni v sredo, 10. 5. 
2017, ob 17.00 v Grabeljškovo dvorano 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Potopisno predavanje 
KVŠ: Himalajska gora 
Manaslu – Nepal
Vabljeni na potopisno predavanje Mi-
haele Rus, ki bo predstavila Nepal, tre-
king in doživetja na poti. V sodelovanju 
s KVŠ in ZIC. V BAZENU na Vrhniki 
(v primeru dežja v knjižnici). Vabljeni 
v četrtek, 11. 5. 2017, ob 20.00. Dogo-
dek bo organiziran v okviru prireditev 
Cankarjevi dnevi 2017.

Javna premiera radijske 
igre ALEŠ IZ RAZORA
RTVSLO Radio Slovenija, 3. program – 
ARS, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika vabimo 
na javno premiero radijske igre. Režija 
in priredba po Ivanu Cankarju, Mirč 
Kragelj. Ponedeljek, 15. 5. 2017, ob 20.00 
v mali dvorani Cankarjevega doma na 
Vrhniki. Cankarjevi dnevi 2017.

Predavanje Emilije Pavlič
V sredo, 17. 5. 2017, ob 17.00 vas vabimo 
na predavanje o kuhanju v Grabeljško-
vo dvorano Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika. Gostili bomo avtorico uspešnic 
Mamica, nauči me kuhat in Za otroke 
kuhajmo zdravo. Predavanja Emili-
je Pavlič nas vedno znova spomnijo, 
koliko pomenijo topel dom in jedi, ki 
nam jih skuha mama. V sodelovanju z 
Društvom Kneipp Vrhnika. 

Dan dobrih praks – 
Knjižničar knjižničarju 
tretjič
V sodelovanju s Sekcijo za splošne 
knjižnice pri ZBDS in Združenjem 
splošnih knjižnic vas prijazno vabi-
mo na predstavitev najbolj inovativ-
nih projektov splošnih knjižnic v letu 
2016. Na brezplačnem  dogodku bo 
predstavljen tudi projekt naše knji-
žnice: Predstavitev krajevnih sku-
pnosti Občine Vrhnika v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika, ki je bil ob dnevu 
splošnih knjižnic (novembra 2016) 
nagrajen kot najboljši projekt sloven-
skih splošnih knjižnic za inovativno 
storitev za uporabnike. Prijave na 
luana.malec@kp.sik.si do.12. 5. 2017. 
Četrtek, 18. 5. 2017, od 8.30  naprej 
v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika.

Festival otroške poezije 
Rima raja
Uroš Vošnjak, Osnovna šola Ivana Can-
karja Vrhnika, Glasbena šola Vrhnika, 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport 
in turizem Vrhnika in Cankarjeva knji-
žnica Vrhnika vas vabimo na zaključno 
prireditev šestega festivala otroške po-
ezije Rima raja. Vljudno vabljeni v če-
trtek, 18. 5. 2017, ob 18.00 v veliko dvo-
rano Cankarjevega doma na Vrhniki.

Prva četrtina stoletja 
Muzejskega društva 
Vrhnika
Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana Can-
karja Vrhnika vabimo na javno prire-
ditev Prva četrtina stoletja Muzejskega 
društva Vrhnika v ponedeljek, 22. maja, 
ob 19. uri v veliko dvorano Cankarjeve-
ga doma na Vrhniki.

Strokovna ekskurzija 
zaposlenih Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika
Prijatelje knjige in člane knjižnice obve-
ščamo, da se bomo podali na strokovno 
ekskurzijo. Vsi oddelki knjižnice bodo 
zaprti v sredo, 24. maja 2017.  Za ta 
dan ne bomo obračunali zamudnine. 
Hvala za razumevanje.

Predstavitev KS Zaplana
Prijazno vabljeni na ogled razstave, s 
katero se bo v maju in juniju 2017 pred-
stavila Krajevna skupnost ZAPLANA. 
Osrednji dogodek bo v torek, 30. 5. 
2017, ob 18.00 v Grabeljškovi dvorani 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Vljudno 
vabljeni.

Pravljična urica »v moški 
izvedbi«
V ponedeljek, 27. marca 2017, smo imeli 
v Podlipi posebno pravljično urico »v 
moški izvedbi«, ki sta nam jo pričarala 
Klemen in Dejan. Zbralo se je  dvanajst 
pravljic željnih otrok, ki so z velikim 
zanimanjem prisluhnili povsem ne-
klasični in nekoliko posebni pravljici o 
princeski in princu z naslovom Princesa 
v papirnati vrečki. Pravljico je pripove-
doval Klemen, ustvarjalno delavnico 
pa je vodil Dejan. Otroci so izdelali 
princeske iz papirja, po želji pa so lah-
ko pobarvali tudi zmaja, ki prav tako 
nastopa v pravljici. Ker je bil dan »za eno 
uro daljši«, smo izkoristili tudi sončne 
žarke. Otroci so se zabavali na igralih 
pri šoli in se mimogrede posladkali še s 
sokom, čokolado, čipsom in kokicami, ki 
sta jih priskrbela Dejan in Klemen. Gle-
de na pozitivne odzive otrok ju bomo v 
svojo družbo prav gotovo povabili tudi 
naslednjo sezono!
Sonja in Barbara

Zaključna pravljična urica 
v Podlipi
V ponedeljek, 10. aprila 2017, smo imeli 
v Podlipi zadnjo pravljično urico te se-
zone. Ker je bil čudovit sončen dan, smo 
se zbrali kar na otroškem igrišču za šolo. 
Tako kot vedno je tudi tokrat vse pote-
kalo po »protokolu«. Najprej so se vsi 
otroci predstavili z imeni, potem smo 
se prešteli in ponovili pravljična pravila. 
Otroci so se posedli na stopnice otroške 
hiške, nato pa prisluhnili pravljici o sraki 
Sabini in njenih gozdnih prijateljih. Po 
končani pravljici smo se vsi skupaj od-
pravili v učilnico, kjer so otroci ustvar-
jali. Polepšali so odslužene stekleničke 
in jih spremenili v prave pravcate vazice, 
ki bodo mamicam prišle še kako prav za 
dišeče pomladne šopke. Na koncu smo 
si tudi mi – tako kot gozdi prijatelji iz 
pravljice – privoščili piknik, za kar se 
najlepše zahvaljujem Sonji Žakelj in Ma-
tjažu Prelogarju. Otroci so se družili in 
igrali na igralih za šolo, prejeli pa so tudi 
pohvale za sodelovanje na pravljičnih 
uricah. Nekateri so bili kar malo žalo-
stni, ker se bo naše druženje za nekaj 
časa prekinilo, in že komaj čakajo, da 
se bomo jeseni spet srečali. 
Zame je bila ta pravljična sezona nekaj 
posebnega, saj sem sprejela izziv in se 
tudi sama prvič preizkusila v vlogi pra-
vljičarke. Z veseljem se bom v tej vlogi 
kalila tudi v prihodnje.
Barbara Kuzmič

Začetni računalniški tečaj 
po programu Simbioz@ 
ŠOLA
Ponovno organiziramo začetni raču-
nalniški tečaj, ki bo od 15. do 19. maja 
2017 med 15. in 17. uro v računalniški 
učilnici Kemis. Učni program zaobjema 
osnove računalnika, interneta, elektron-
ske pošte, urejanja besedil. Predznanje 
ni potrebno. Pri učenju bodo pomagali 
učenci OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Pri-
jave zbiramo osebno v knjižnici ali po 
telefonu 755 31 14, do zapolnitve mest. 
Vabljeni!

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.

• Delavnica digitalne fotografije
Vabimo vas na začetno delavnico digitalne fotografije in osnovne 
obdelave fotografije. Na prvo srečanje prinesite svojo napravo za foto-
grafiranje (fotoaparat ali telefon), če imate, tudi navodila za uporabo 
in kable. Predvidenih je pet srečanj, enkrat na teden. Na delavnice se 
je treba prijaviti do 15. 5. 2017 preko sporočila sms  na 041 363 755 ali 
na sonja.zakelj@ckv.si. Ob prijavi napišite znamko in tip fotoparata/
mobitela. Delavnice bo vodil Primož Trček, prof. fizike in tehnike. 
Prvo srečanje bo v sredo, 17. 5. 2017, ob 17.30 v računalniški učilnici 
Kemis Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

• Predstavitev knjige 
Tek za življenjem in motivacijska delavnica
Konec leta 2014 je v Mladinskem centru Trbovlje izšel književni 
prvenec Mitje Duha z naslovom Tek za življenjem. Avtor na dvesto 
straneh pripoveduje o temačnem obdobju svojega življenja, prežetem 
s spletkami, kriminalom in drogami. To je iskrena pripoved o trdih in 
neizprosnih padcih v začaran krog drog, mučnih bojih s psihozami 
za zidovi zapora na Dobu ter nepredstavljivimi junaškimi vrnitvami 
v svet živih, konča pa se s težavno  vrnitvijo v normalno življenje in 
boljše dni. Vabljeni v sredo, 31. 5. 2017, ob 18.00 v Grabeljškovo dvora-
no Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

RAZSTAVE

• Razstava suhega cvetja
Marija Nagode je ljubiteljica narave, še posebno cvetja v naravi. V 
zadnjem času se posveča izdelavi cvetja iz krep papirja, za katerega je 
prejela certifikat za visoko kakovost od Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije. Razstava njenih cvetličnih aranžmajev bo na ogled v pro-
storih Cankarjeve knjižnice Vrhnika do konca maja 2017.

• Razstava Turizem v vrtcu
V vrtcu Vrhnika, v enoti spodnja Žabic,a letos sodelujejo v projektu 
Turizem in vrtec. Letošnja rdeča nit projekta je Potujem, torej sem. 
Skozi vse leto je vsaka skupina raziskovala izbrano državo. Utrin-
ke svojih dejavnosti bi radi preko razstave predstavili širši javnosti. 
Vabljeni na ogled razstave na mladinski oddelek Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. Do konca junija 2017.

• Razstava Pusti, naj te nosi voda …
Vabljeni na ogled regijske razstave izbranih del mladih likovnikov 
osrednje Slovenije 2016 nad Enajsto šolo na Mladinskem oddelku 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. V okviru fedna ljubiteljske kulture 
2017 vabimo v sodelovanju JSKD OI Vrhnika. Od 10. 5. do 20. 6.

• Predavanji Darje Bright Tome:  
Samozavest in notranja moč
»Sem ženska in mama, ki je skozi lastno ranljivost spoznala svoje naj-
večje moči. Brez dlake na jeziku odpiram boleče teme in se dotikam 
tabujev, ki nam grenijo življenje. Najavljam dve predavanji v sklopu 
tematike Samozavest in notranja moč, ki bosta v Grabeljškovi dvorani 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika: 25. maj ob 18.00 s podnaslovom Od 
žrtve do gospodarja. Govorila bom o tem, kako v svojem življenju iz 
nemoči, preko faze postavljanja zase priti do notranjega ravnovesja, 
in 1. junija ob 18.00 s podnaslovom Živi in pusti živeti. Najdete me 
na www.nasvetlostran.si. Prijave na predavanji in vaša vprašanja so 
zaželeni na elektronskem naslovu darja@nasvetlostran.si. 
Se vidimo!

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

Cankarjeva 
knjižnica 
Vrhnika 
vabi
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Glavni akter, Zavasova marioneta, 
je dolgoletni športni sodelavec Boštjan 
Erčulj, ki je svojo vizijo speljal od tre-
nutka, ko se je ta zasidrala v njegovih 
mislih, do danes, ko smo jo »igralci s 
klopi« že povsem sprejeli za svojo. Ko 
celoten klub, od brisalca tal, slehernega 
navijača do tistega najboljšega igralca 
diha kot eno, rezultat enostavno ne 
more izostati. In tako se je Vrhniki 
zgodil Zavas.

Vsi se navdihujemo nad uspešnimi 
zgodbami in  tokrat se za vas o slednji 
pogovarjam z njenim scenaristom in 
režiserjem Boštjanom Erčuljem.

Boštjan, ni naključje, da sva se na 
pogovoru dobila šele ob zaključku sicer 
uspešne tretje sezone vašega futsal 
kluba. Vključevanje novih selekcij, ki 
pri Zavasu rastejo kot gobe po dežju, in 
njihovo uspešno delovanje verjetno  
terja kar precejšen časovni davek?
 

No, najprej bi rad malo popravil 
tvojo najavo oz. malce zmanjšal svoje 
zasluge. Res je, da je ideja o ustanovitvi 
futsal kluba nastala v moji glavi, vendar 
to ne bi bilo dovolj, da bi do ustanovi-
tve tudi prišlo. Ključen je bil pogovor s 
človekom, ki ga izredno cenim, tako po 
človeški kot strokovni strani. Mile Si-
meunovič je takrat verjetno ocenil, da 
bo nastal klub, ki mu bodo ljudje zau-
pali in kjer bo lahko širil svoje bogato 

znanje, ki je res ogromno. Tako je bil 
12. aprila ustanovljen Futsal klub Za-
vas, v takratni upravi pa sta bila še prvi 
predsednik kluba Miran Ribič in Igor 
Repac. Jeseni smo začeli iz nič in prak-
tično takoj se je začel meteorski vzpon. 
V prvem letu sta nastali dve selekciji, s 
tem, da so se naši mladinci uvrstili v 
finale državnega prvenstva. V drugem 
tri selekcije, ko se je članska ekipa uvr-
stila v 1. Slovensko futsal ligo, mladin-
ci pa so ponovili dosežek izpred leta. V 
pravkar  končani sezoni nova selekcija 
(U-17) in spet uspešna sezona. Člani so 
obstali v 1. SFL, kar je ogromen uspeh, 
naše dame napredujejo, U-17 se uvrsti 
med osem najboljših v državi. Prvič 
smo doživeli tudi »neuspeh«, saj smo 
od naših mladincev pričakovali več. Je 
pa to izkušnja, iz katere smo se nekaj 
naučili. Sam osebno pa bi za uspeh 
označil povsem druge stvari. Vzduš-
je v vseh naših ekipah, ki je enkratno, 
množica ljudi, ki nas spremlja tako na 
tekmah kot po družabnih omrežjih, 
vse naše igralke in igralce, ki so s svo-
jim obnašanjem in s svojim pristopom 
tako na treningih kot na tekmah zgled 
mladim. Nikakor ne smem pozabiti 
prostovoljcev, ki nam pomagajo pri 
organizaciji tekem, kot si omenil, od 
čistilca tal naprej. Ne smem pozabiti 
tistih, ki nam pomagajo finančno, pre-
malokrat se jim zahvalimo. Predvsem 
pa moram omeniti svoje sodelavce, 

člane uprave in vse trenerje (trener-
ko). Res so krasni in odlično opravljajo 
svoje delo. Kar pogosto se zgodi, da me 
dobesedno na cesti ustavi kakšen Vrh-
ničan, ki ga niti ne poznam, in pohvali 
naš klub … Takrat si lahko le ponosen.   

V letošnji sezoni ste se prvi ligi pre-
mierno predstavili z najbolj izkušeno 
selekcijo, člansko ekipo, ki jo je vodil 
verjetno najboljši igralec v zgodovini 
slovenske malo nogometne igre, Mili-
voje Simeunovič. Poleg vašega pogleda 
na prvo sezono v prvi slovenski ligi me 
predvsem zanima, kako vam je uspelo 
na Vrhniko privabiti tako veliko ime 
tega  zanimivega športa?

Mislim, da je Mile, o tem se, zanimi-
vo, nisva nikoli pogovarjala, na Vrh-
niki videl predvsem zgodbo. V začet-
ku, takrat sva se poznala predvsem iz 
vrhniškega turnirja, je verjetno ocenil, 
da smo na Vrhniki pravi ljudje in da je 
naš kraj pravo okolje za futsal. To je bil 
tudi čas, ko se je,  čeprav je še  vedno 
odličen igralec, začel spraševati, kaj bo 
počel po igralski karieri. Verjetno pa 
je bil, morda še bolj, ključen dogodek 
lanska uvrstitev v 1. SFL. Kljub ma-
mljivim ponudbam drugih klubov je 
ostal na Vrhniki, kar je bila največja 
»okrepitev« naše članske ekipe. Odlo-
čitev je bila zelo pogumna, naši igralci 
pa so bili navdušeni. Verjetno nekateri 
do prvega treninga niso verjeli, da jih 
bo treniral največji. No, nadaljevanje 
je znano. Brez kakršnih koli zvenečih 
imen, z domačimi igralci je naredil eki-
po, ki je bila čedalje bolj enakovredna 
ekipam iz 1. SFL. Verjetno so še  vedno 
igralci prve lige, ki ne znajo našteti niti 
treh priimkov naših igralcev. Obstanek 
je ogromen uspeh.     

Po končani klubski sezoni se v malono-
gometni »branži« ne odide na dopust. 
Ravno nasprotno. Že pogledujete proti 
naslednji sezoni, približuje pa se tudi 
lepše vreme in kopica malonogometnih 
turnirjev, med njimi tudi že tradicional-
ni 12. Vrhniški futsal turnir, ki bo tudi 
letos pod reflektorje Športnega parka 
Vrhnika od 2. do 4. junija privabil več 
tisoč navdušencev okroglega usnja in 
nogometnih vragolij. Reciva, da sem 
obiskovalec letošnjega turnirja. Kaj vse 
prijetnega se mi lahko zgodi v treh dneh 
turnirja?

Ne samo, da se pripravljamo na tur-
nir, kar  zadeva upravo, se je že začela 
nova sezona. Treba je najti sredstva 
zanjo, začenjamo s selekcijo U-15, 
pripravljamo zaključek sezone, čaka 
nas skupščina in še ogromno, recimo 
jim malenkosti.  Vrhničane verjetno 
najbolj zanima turnir, ki je zelo pri-
ljubljen tako med gledalci kot igralci. 
Lani smo našteli  tisoč obiskovalcev 
dnevno, torej več kot  tri tisoč v treh 
dneh turnirja. Poskrbljeno je za vse, ki 
bodo v času od 2. do 4. junija v Špor-
tnem parku. Najboljši igralci futsala, 
ogromno zabave, odličen komentator, 
dobra glasba, upamo, da vroče vreme, 
prav gotovo pa mrzlo pivo, masaže, da-
rila, varstvo otrok in še in še. Skratka, 
splača se odpraviti na Vrhniko, četudi 
vas nogomet niti ne zanima.

Še ena uspešnica je vaša spletna stran 
na Facebooku, ki dosega izjemno število 
ogledov in je na tak način tudi odlična 
promocija za vse podpornike, ki so ali bi 
to še radi postali. 

Facebook je kot ženska, splača se 
ukvarjat z njo. Za nas je FB okno v svet, 
brezplačna reklama. Je pa res, da  terja 
precej časa, volje, pa tudi nekaj kre-
ativnosti. Če objaviš, da si bil na kavi 
v Mantovi, npr., to nikogar ne zanima, 
tiste, ki nam sledijo, pa zanimajo za-
detki s tekme, »hakl« Benđota, kdaj bo 
selekcioniranje za U-15, kdo od naših 
se je uvrstil v reprezentanco U-17, kdo 
je naš novi sponzor itn. 

Kateri so vaši kratkoročni cilji in kakšna 
dolgoročna vizija malega nogometa na 
Vrhniki?

Futsal klub je tukaj in tako bo še na-
prej. Nadaljevali bomo svojo zgodbo 
z malimi koraki. Želimo si, da bi bili 
Vrhničani ponosni na naša dekleta in 
na naše fante, želimo si, da bi bili na 
nas ponosni tudi tisti, ki nas podpirajo. 
Želimo si polne dvorane na vseh naših 
tekmah, saj si naše igralke in igralci s 
svojo borbenostjo in požrtvovalnostjo 
to tudi zaslužijo. Želimo si polna igri-
šča, zato, otroci, pojdite ven in brcajte 
ali mečite žogo, tecite, skačite, kolesa-
rite, naj bo šport vaše okno v svet. Že-
limo si boljše pogoje za šport in rekre-
acijo na Vrhniki, želimo si večji posluh 
občine. 

Boštjan, iskrena hvala, da ste si kljub 
velikim obveznostim, ki jih prinaša mali 
nogomet, vzeli čas za pogovor. Naj vaše 
želje slišijo prava ušesa, današnja vizija 

pa postane vaš in naš jutri. 

Aleš Sečnik

Prvo tekmo so igrali proti vo-
dilni Iliriji, ki v prvenstvu še ne 
pozna poraza. Kljub dobri tek-
mi je bil nasprotnik nekoliko 
boljši in zmagal z rezultatom 2 
: 0. Drugo tekmo so igrali pro-
ti sosedom na Vrhniki, lokalni 
derbi. Kljub boljši igri od na-
sprotnika so remizirali, končni 
rezultat je bil 1 : 1. Tretjo tekmo 
so fantje odigrali proti Slovanu 
na Dobrovi. Fantje se naspro-
tnika, ki je uvrščen na visoko 
tretje mesto, niso ustrašili in 
odigrali zelo dobro tekmo. 
Končni rezultat je bil 3 : 1, točke 
pa so zasluženo ostale doma. 

U-13
Ekipa U-13 je v jesenskem 

delu nastopala v četrti ligi, kjer 
je končala na prvem mestu, brez 
poraza. Zaradi združitve klu-
bov in želje po ohranitvi druge 
lige smo naše dečke preregi-
strirali za NK Vrhnika in sedaj 
nastopajo v drugi  ligi. Ekipa je 
začela brez točk, po treh odi-
granih tekmah jih ima sedem. 
Premierno tekmo smo odigrali 
na igrišču na Vrhniki proti NK 
Roltek Dob, ki se je končala z 2 : 

2. Proti NK Bravo smo bili slab-
ši nasprotniki, a smo priložnosti 
bolje realizirali kot nasprotniki 
in na koncu slavili z 2 : 1. Na 
zadnji tekmi smo se pomerili z 
ljubljansko Svobodo in jo pre-
magali z rezultatom 4 : 0. Igra še 
ni takšna, kot si jo želimo, a na-
črtujemo, da nam bo s treningi 
na velikem igrišču tudi to uspe-
lo popraviti. Pohvaliti velja fante 
za borben pristop na vseh tek-
mah in starše za spodbujanje s 
tribun. V aprilu nas čaka pester 
razpored, saj 15. odhajamo na 
gostovanje k NK Kolpa, čaka pa 
nas še NK Mirna, NK Komenda 
in močan mednarodni turnir 
Cordial Cup v Radomljah.

Zimska liga v Radomljah
Ekipi U-13 in U-12 sta skozi 

celotno zimsko obdobje nasto-
pali v zimski ligi U-13 v Rado-
mljah. Vsaka ekipa se je udele-
žila polovice tekem, tako smo 
vsake štirinajst dni odigrali 
tekme v ligi, kar se je izkazalo 
za dobro odločitev, saj smo bili 
tako vsak drugi konec tedna v 
zimskem obdobju tudi prosti 
oziroma smo lahko odšli na pri-

jateljsko tekmo. Cilj trenerjev je 
bil, da fantje ostanejo v stiku z 
igro 9 na 9 in da se čim bolj pri-
bližamo modelu igre, ki ga želita 
igrati trenerja. Težav z udeležbo 
ni bilo, vreme nam je dobro 
služilo in tekme v ligi niso bile 
prestavljene. Osvojili smo tretje 
mesto z osvojenimi 22 točkami 
na enajstih tekmah. Čestitke 
vsem fantom za prikazano igro 
in staršem za pozitivno spodbu-
janje s tribun.

U-12
Selekcija U-12 je s pomočjo 

fantov iz U-13 pred začetkom 
prvenstva odigrala dve prija-
teljski tekmi; najprej v Logatcu 
proti selekciji U-13. Odigrali 
so dobro tekmo, z veliko kom-
binatorike in pripravljenih 
priložnosti za dosego zadetka. 
Dosegli so pet zadetkov, veliko 
priložnosti pa zapravili zaradi 
nezbranosti. Vseeno so zaslu-
ženo zmagali. Drugo tekmo so 
igrali v Grosupljem proti Brinju. 
Tekma je bila polna tempa in 
visokega ritma. V drugem delu 
smo se skozi celotno srečanje 
branili, saj je bil nasprotnik fi-
zično in tehnično mnogo boljši 
od nas. Pohvalil bi borbenost 
naših fantov, ki so jo prikazali 
v fazi branjenja. Tudi tekaško 

smo bili zelo dobri. V zadnjem 
delu pa smo bili že preutrujeni 
in nismo bili več  sposobni pri-
kazati dobre predstave. Vseeno 
bi pohvalil vse, ki so bili na tej 
tekmi. Fante je pohvalil tudi 
domači trener, ki je bil navdu-
šen s pristopom in igro, ki smo 
jo prikazali.

U-10
V tednu pred začetkom pr-

venstva je selekcija U-10 odi-
grala dve prijateljski tekmi. Prvo 
so igrali med tednom, namesto 

treninga, proti Borovnici v go-
steh. Tekme se je udeležilo kar 
19 fantov naše selekcije, kar je 
lepa številka. V celoti gledano 
smo odigrali dobro tekmo in 
dosegli veliko zadetkov, seveda 
pa je vedno lahko še boljše. Dru-
go tekmo so odigrali v Grosu-
pljem proti Brinju. Tekme se je 
udeležilo 14 fantov. Čeprav je bil 
dan zelo hladen in nas je vmes 
zmotila še sodra, so fantje dali 
vse od sebe in pokazali pravi 
pristop. Čeprav je bil naspro-
tnik hitrejši, spretnejši, boljši 

kot na tekmi med tednom, so 
naši fantje v napadu prikazali 
všečno igro. Kar nekajkrat smo 
prišli v situacijo za zadetek, ven-
dar smo bili na koncu v večini 
primerov premalo konkretni in 
odločni, kar se nam ponavlja že  
vso sezono. V fazi obrambe se 
še pojavljajo napake, fantje pa si 
premalo pomagajo med seboj, 
kar bomo poizkušali popraviti 
v prihodnje. Tekma ni bila sla-
ba, je pa nasprotnik zasluženo 
zmagal.

Ekipa U-15 je v spomladanskem delu doslej odigrala 
tri prvenstvene tekme. Vse tri so odigrali proti 
nasprotnikom, ki so na lestvici višje od naše ekipe. 

Nogometna šola Dren

Intervju: Boštjan Erčulj, Futsal klub Zavas

»Želimo si boljše pogoje za šport«
Futsal klub Zavas je v samo treh sezonah svojega obstoja 
postal paradni konj ekipnih športov na Vrhniki in s svojim 
delovanjem, predvsem pa odlično organizacijo, poskrbel, 

da se glas izjemnosti širi ne samo v okolici Vrhnike, pač 
pa po  vsem malonogometnem omrežju, ki pred velikim 
projektom Evropsko prvenstvo v futsalu 2018, ki ga gosti 

Slovenija, postaja čedalje bolj naelektreno. 
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Načinov za to je več: od teka 
in rekreacijske hoje do plani-
narjenja, plavanja in telovadbe. 
V raziskavi Staranje v Sloveniji 
(o potrebah, zmožnostih in sta-
liščih prebivalcev, starih  več kot 
50 let Slovenije) je Jože Ramovš 
s  sodelavci poiskal odgovore na 
bistvena vprašanja staranja, s 
poudarkom na  kakovostno sta-
ranje. Staramo se kratko malo 
že od rojstva – torej je staranje 
nekaj povsem naravnega. Razi-
skave kažejo, da je gibljivost po-
memben pogoj za samostojno 
življenje in ohranjanje socialne 
mreže v starosti. Pri tem Jože 
Ramovš izhaja iz spoznanj celo-
stne antropologije, da so enako 
kot telesna gibljivost pomemb-
ne tudi druge »gibljivosti«, kot 
so to duševna, duhovna, soci-
alna, razvojna in bivanjska. Vse 
sestavljajo svojevrstno celoto in 
druga drugo krepijo. In kaj  kaže 
omenjena raziskava?  Več kot 
50 let stari prebivalci Slovenije 
morajo prehoditi povprečno  
petnajst stopnic, da pridejo do 
svojega stanovanja. Več kot po-
lovica jih živi v višjih nadstro-
pjih, zelo malo jih ima dvigalo. 
Polovica žensk nima vozniškega 
izpita. Ti podatki kažejo usodne 
ovire za gibljivost v starosti. Po-
leg tega navaja avtor tudi dru-
ge zanimive izsledke raziskave: 

»… tisti, ki so navajeni iti peš 
po opravkih v okolici do enega 
kilometra, kažejo bistveno višje 
uspehe tudi pri vseh drugih na-
vadah zavestne skrbi za krepitev 
lastnega zdravja. Tisti, ki se  po 
navadi po opravkih v okolici 
do  enega kilometra peljejo, pa 
so bistveno pogosteje odgo-
varjali, da z ničemer zavestno 
ne skrbijo za krepitev svojega 
zdravja. Hojo lahko jemljemo 
kot osnovno obliko krepitve 
zdravja in vadbe za ohranjanje 
gibljivosti na stara leta. Analiza 
je potrdila tudi sorodna razi-
skovalna spoznanja, da tisti, ki 
se redno gibljejo, manj poza-
bljajo, imajo manj tesnobne-
ga počutja, nemira, otožnosti, 
osamljenosti in manjkrat do-
življajo, da je vse nesmiselno.« 
Redna vadba je nekaj, kar potre-
bujemo vsi – mladi in stari. Me-
toda  tisoč gibov Nikolaya Gris-
hina, ki jo zdaj izvaja že tri tisoč 
članov Društva Šole zdravja, 
skrbi za vsakdanje razgibava-
nje sklepov in mišic celotnega 
telesa. Po ogrevanju se začnejo 
vaje za roke in ramenski obroč 
– najprej razgibamo dlani in 
zapestja, potem so na vrsti vaje 

za roke in ramena. Vaje za vrat 
izvajamo počasi, saj ima veliko 
ljudi težave z vratnimi vretenci 
zaradi slabe drže. Temu sledijo 
vaje za trup in noge, za zaključek 
pa se razmigajo še stopala. Vsak 
dela po svojih zmožnostih, ki 
se ob redni vadbi izboljšujejo iz 
dneva v dan. Tisti, ki živijo blizu 
obale, se sprostijo s hojo v mor-
ju. Ko se obvezne vaje končajo, 
pride na vrsto pozdrav soncu in 
petje – hvalnica lastnemu tele-
su, ki nam tako dobro služi, in 
tudi hvalnica novemu dnevu, v 
katerega vstopamo vedno do-
bre volje. Saj veste, dobra volja 
je najboljša! Ob vsakodnevnem 
jutranjem izhodu pa imamo 
priložnost, da sledimo menjavi 
letnih časov in spremembam v 
naravi. Metodo  tisoč gibov iz-

vajamo vse delovne dni v tednu 
ne glede na vreme, a vedno zju-
traj ob dogovorjeni uri. Po vad-
bi pride na vrsto vsakodnevno 
druženje ob kavici ali kar tako, 
da izmenjamo nove recepte ali 
šale. Društvo organizira tudi 
počitnice in potovanja, člani se 
vključujejo v različne akcije v 
lokalnem okolju, v pevske zbore 
in podobno. 

Društvo Šola zdravja vas vabi 
v svoje vrste in če greste kdaj 
mimo druščine v oranžnih 
opravah, ki telovadi kje na ze-
lenici, se ji pridružite in posku-
site potelovaditi še vi. Včasih je 
prvi korak dovolj, da se odprete 
nečemu novemu,  česar še niste 
poznali. 

Mimi Šegina

Dandanes ljudje veliko 
več vedo o pomenu 

zdravja in si tudi 
prizadevajo, da bi ga 

ohranili čim dlje. 

Manualna terapija je zdravilska metoda, ki 
zajema vrsto različnih terapevtskih tehnik. 
Deluje na živčno-mišično-skeletni sistem, da 
bi odpravili njegovo zmanjšano funkcijo, in na 
bolečine ter poškodbe. 

Za vrhniške košarkarje se uradna tekmovanja 
počasi bližajo sklepni fazi, zato imajo ekipe čas 
odigrati nekatere tekme, ki niso pod okriljem 
Košarkarske zveze Slovenije. 

V to kategorijo sodita tudi 
tekmi kadetov in mlajših pio-
nirjev v Gonarsu. To majhno 
italijansko mestece z Vrhniko 
vežejo dogodki, ki so se  dogaja-
li v času divjanja  druge svetov-
ne vojne. Dandanes pobrateni 

občini družijo predvsem prija-
teljske vezi, ki  jih nadgrajujejo 
z vsakoletnim medsebojnim 
obiskovanjem. Že več zadnjih 
let se temu druženju pridružu-
jejo tudi naši košarkarji. Prav-
zaprav smo bili letos poleg ura-

dne delegacije (g. Stojan Jakin 
in ga. Marija Zakrajšek) edini 
potniki na avtobusu. Kot vsako 
leto so nas tudi tokrat zelo lepo 
sprejeli. Še posebno pogostitev 
ob zaključku druženja je bila 
obilna ter slastna. To so pri-
znali celo naši mladci, za katere 
samo mame vedo, kako težko 
je zadovoljiti njihov tek, zlasti 
v fazi intenzivne rasti kostne in 
mišične mase. Nekako polovič-
no zadovoljna pa sta bila naša 

trenerja glede na to, da so mlajši 
tekmo izgubili, starejši pa zma-
gali. A tokrat rezultat ni bil na 
prvem mestu, čeprav je bila igra 
na trenutke vse prej kot prijatelj-
ska. Zlasti med tekmo kadetov 
je marsikateri komolec končal v 
nasprotnikovem licu ali pa se je 
njegov vrh lepo ulegel med re-
bra nasprotnega igralca. V ne-
kem trenutku so živci popustili 
celo našemu trenerju in nadvse 
zanimivo je bilo opazovati »pri-

jateljski pomenek« dveh posa-
meznikov (omenjenega trenerja 
in sodnika), katerih materni 
jezik niti ne sodi v isto jezikov-
no skupino. Ob koncu smo si 
vendarle prisrčno segli v roke 
in skupaj odkorakali v center 
mesta na težko pričakovano 
razvajanje burbončic. Odlično 
rdeče vino (ni bil teran!) nam 
je (ob slastni pašti, pomfriju in 
pleskavicah) dajalo občutek, da 
med nami ni omembe vrednih 

jezikovnih pregrad. Zaplete ob  
zahtevnejših stavčnih povedih 
pa je s tekočim znanjem itali-
janščine odpravil kar naš župan, 
ki se je odlično znašel v vlogi si-
multanega prevajalca. Za to in 
za povabilo v Gonars se mu lepo 
zahvaljujemo. Predvsem pa za 
srčno navijanje med tekmo in 
spodbudne besede po njej. 

Andrej Smrekar, 
KK Vrhnika

Vabilo

Športni klub »2002«  in teniška šola  »Žabec«

vabita

K vpisu v poletne teniške 
programe
V letošnji poletni sezoni ponujamo  naslednje programe:
mini, midi in maksi tenis, teniške programe za mlade od 15. do 20. leta, 
za odrasle in tekmovalne ter rekreativne programe.
Dodatna ponudba: šola brezplačno nudi loparje in žogice.

Info: 041 207 372.
Športni park Drenov Grič - Lesno Brdo - teniško igrišče.

Vabljeni!

Skupina Vrhnika
Skupina deluje za trgovino DEPO pri bazenu v centru Vrhnike. Srečujemo se 
vsak dan (razen sobote, nedelje in praznikov) ob 7.30,  v slabem vremenu 
pa pod nadstreškom na isti lokaciji. Vaje vodijo usposobljeni prostovoljci. 
Enoletna članarina v društvu znaša 20 evrov. Vabljeni, da se nam pridružite.  
Informacije so javno dostopne na strani. www.srce-me-povezuje.si/solaz-
dravja

Vključuje pregled, posta-
vljanje diagnoze s prognozo, 
izvajanje terapije in svetova-
nje. Terapevtovo delo je osre-
dotočeno na strukturo telesa 
(kosti, sklepi, mišice). Terapi-
ja je varna in naravna, zanjo 
je značilen skrben pristop k 
potrebam posameznega bol-
nika v vseh življenjskih fazah. 
Manualna terapija  upošteva 
telo celostno in holistično; ne 
zanima je zgolj bolni del telesa. 
Z nežnimi manipulativnimi 
tehnikami se odpravlja nerav-
novesja, kar omogoča vnovič-
no vzpostavitev harmonije v 
bolnikovem telesu. Manualna 
terapija je učinkovita pri raz-

ličnih zdravstvenih težavah:
• težavah s hrbtenico,
• težavah s sklepi,
• težavah z ramo,
• težavah z gibljivostjo,
• težavah z glavo in vratom,
• išiasu, vnetju živcev,
• športnih poškodbah,
• revmi,
• motnjah prebavnega trakta,
• migreni, glavoboli,
• nespečnosti,
• depresiji, nevrozi, stresu,

Informacije in na  naroči-
la: telefon 051303857 ali na 
dzemal.mustafic@gmail.com   
https://motivacija.harmonia.
si/

Košarkarji obiskali Gonars

Manualna terapija Gibajmo in migajmo s Šolo zdravja
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Nordijska hoja nikoli ni dol-
gočasna. Že to, da hodimo 

v naravi, po poti opazujemo 
okolico, ni dolgočasno. Vadbo 

si popestrimo z vajami za kre-
pitev mišic, razteznimi vajami, 
vajami za boljše ravnotežje in 
spretnost ... Včasih jih izvaja-
mo v paru, skupini ali vsak zase. 
Takšne vaje so tudi zabavne in 
sploh se ne zavedamo, kako 
zelo koristimo svojemu telesu 
in umu.

V marcu smo si privoščili 

zabavno dopoldne in se podali 
na pot. Šli smo na Vremščico, 
kjer so poti idealne za nordijsko 
hojo. Podlaga je makadanska, 
mehka travnata in gozdna, kar 
je najboljše, kar si lahko želi no-
rdijski hodec. Tudi tehnično ni 
pot zahtevna; lahko jo zagode 
le burja in nam jo je. Okoli ušes 
nam je pela žvižgajočo pesem in 
stresalo nas je do kosti. K sreči 
se je njeno pihanje zares okre-
pilo šele takrat, ko smo bili že 
na vrhu. Vrh, visok 1026 me-
trov, smo osvojili v dobri uri in 
pol zmerne hoje, potem pa smo 
si po grebenu šli pogledat cer-
kvico sv. Urbana, ki je nedaleč 
stran. Po kratkem odmoru za 
hiter prigrizek smo se po drugi 
poti spustili severno za greben 
do planine. Tam je Center za 
sonaravno rekultiviranje Vrem-
ščica Veterinarske fakultete v 
Ljubljani. Izvajajo aktivnosti v 
sklopu izobraževanja in razi-
skovanja, center pa je znan tudi 
po ekološki  pridelavi ovčjega 
mleka in sira. Tam je sicer tudi 

manjša okrepčevalnica, ki pa 
je bila tisti dan zaprta.  Vračali 
smo se po cesti, ko je naša Man-
ca kar naenkrat zavpila: »Lej, 
ga, sneg, pejmo se slikat!« Kot 
majhni otroci smo se zapodili 
v zaplato snega in se tam foto-
grafirali, kot bi sneg videli prvič, 
vsekakor pa smo ga verjetno 
zadnjič v zimski sezoni. Takšna 
otroška razposajenost je vedno 
dobrodošla na naših nordijskih 
izletih in tudi na vadbi. Do avta 
smo se vrnili prijetno utruje-
ni, ampak še nismo šli domov; 
ustavili smo se v Senožečah na 
kavici. Spet je bilo  mnogo sme-
ha, kar je še dodatno popestrilo 
naš nordijski izlet. 

Smeha se ne branimo niti na 
vadbi. 

V marcu se je naši skupinici 
pridružilo še nekaj novih čla-
nov in zdaj je še bolj veselo. Vsi, 

ki bi se nam radi pridružili, se 
nam lahko pridružite kadar koli, 
tudi v aprilu in maju, le sporo-
čite nam svojo namero, da vas 
bomo obvestili o vseh podrob-
nostih. Naučili vas bomo vse o 
pravilni tehniki nordijske hoje 
in prepričani smo, da bo »zasvo-
jila« tudi vas. Vedno smo dose-
gljivi na izzaovivnka@gmail.
com. Spremljate nas lahko na 
Facebook strani Športni klub 
Izza ovivnka ali stopite na našo 
spletno stran www.izzaovivnka.
si. Veseli vas bomo! Lahko vam 
namignemo še, da bo letošnja 
pomlad »nordijsko« pestra, saj 
načrtujemo vrsto dogodkov na 
temo nordijske hoje. Vse se bo 
dogajalo v nam ljubem kraju, 
kamor pogosto zahajamo. O 
vsem boste obveščeni pravoča-
sno, zato nas le spremljajte!

Nordijska hoja povzroča »odvisnost« in tega 
se v Športnem klubu Izza ovivnka zavedamo. 
Povzroča tisto zdravo, neškodljivo odvisnost, ko 
komaj čakaš, da greš hodit v naravo. Endorfini 
preplavijo telo in kar naenkrat ne moreš več brez 
nordijske hoje. 

Na Vrhniki bo v nedeljo, 18. junija 2017, s startom 
ob 9.00 tradicionalni, tokrat že sedmi Argonavtski 
maraton, ki pa bo imel nekaj novosti.

040 560 807 

gibzavse@gmail.com 

040 560 807 

gibzavse@gmail.com

ponedeljek, sreda in petek 

AJ Z NAMI TUDI TI! 

Tudi letos smo pripravili tri 
trase različne zahtevnosti, ki 
so speljane po Ljubljanskem 
barju in Polhograjskih dolomi-
tih tako, da lahko vsakdo najde 
traso, primerno svoji fizični 
pripravljenosti:
– Argonavtski maraton v 

dolžini 80 km, namenjen 
dobro pripravljenim rekrea-
tivnim kolesarjem,

– mali Argonavtski mara-
ton v dolžini 63 km, pri-
meren za srednje pripravlje-
ne kolesarje,

– družinski Argonavtski 
maraton v dolžini 32 km, 
primeren za družine in slab-
še pripravljene kolesarje.
Najmlajši se bodo pomerili 

na otroškem maratonu Argo-

navtek, ki bo letos potekal na 
ulici skozi Delavsko naselje in 
na Jelovškovi cesti. Obe ulici 
bosta v času prireditve popol-
noma zaprti za ves promet. 
Otroški maraton je primeren 
za otroke do sedmega leta sta-
rosti, ki pa bodo za svoj prvi 
kolesarski podvig tudi primer-
no nagrajeni.

Vsi udeleženci Argonavt-
skega maratona bodo deležni 
praktičnih nagrad, okrepčil 
na poti in na cilju ter spomin-
ske medalje. Posebno nagrado 
bomo podelili najmlajšim, naj-
starejšim udeležencem in ude-
leženkam, ne bomo pa pozabili 
niti na najštevilčnejšo ekipo.

Start in cilj – sprememba 
lokacije

Zaradi večje varnosti kole-
sarjev - udeležencev smo osre-
dnji prireditveni prostor in po-
sledično start ter cilj preselili 
iz Športnega parka Vrhnika na 
Jelovškovo cesto – pri Merca-
torjevem Trgovskem centru 
Vrhnika. Razlog za selitev star-
tno/ciljnega prostora na novo 
lokacijo je vključevanje kolone 
kolesarjev na Tržaško cesto na 
staru oz. prečkanje Tržaške 
ceste ob prihodu v cilj, saj sta 
bili obe točki iz vidika zagota-
vljanja varnosti kolesarjev zelo 
zahtevani situaciji.

Argonavtski maraton gosti 
dirko za pokal Slovenije

Amatersko kolesarjenje daje 
posamezniku možnost in 
motivacijo, da uresničuje svo-
jo željo po doseganju dobrih 

rezultatov ne glede na staro-
stno obdobje, hkrati pa  je tudi 
oblika druženja. Zato smo le-
tos združili moči s Kolesarsko 
zvezo Slovenije in se odločili, 
da amaterskim kolesarjem 
(kolesarjem z licenco Kolesar-
ske zveze Slovenije) ponudimo 
krožno cestno dirko, ki poteka 
po isti trasi kot poteka Argo-
navtski maraton, 80 km. Start 
dirke za Pokal Slovenije bo v lo-
čenem startnem boksu ob isti 
uri kot je start Argonavtskega 
maratona. 

Vse informacije o prireditvi 
in prijave najdete na: www.ar-
gonavtskimaraton.si Vabimo 
vas tudi, da všečkate našo Fa-
cebook stran www.facebook/
argonavtskimaraton Vljudno 
vabljeni, da se nam na  sed-
mem Argonavtskem marato-
nu pridružite kot udeleženec 
ali gledalec!

»Izzaovivnkovce« prepihalo na Vremščici

Pripravljamo se na sedmi 
Argonavtski maraton
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Naš program obsega ;

Teniški vrtec
Program, ki je namenjen najmlajšim članom tenisa. Namen programa je učenje osnov teniške igre, zabava 

ter druženje z vrstniki. 

Teniško šolo
Program teniške šole lahko igralci obiskujejo od enkrat do trikrat na teden. Namen teniške šole je naučiti 

otroke tehnike teniških udarcev, teniškega gibanja ter razvoja igre.

Tekmovalni program
Namenjen vsem igralcem in igralkam, ki imajo željo igrati vrhunski tenis ter se udeleževati tekmovanj po 

Sloveniji in v tujini.

Individualni treningi 

Tečaji za odrasle

Pet ključnih sporočil programa je;
– tenis je enostaven
– tenis je zabaven

– tenis je zdrav
– tenis je šport za vse

– teniška tekmovanja so lahko zabavna

Z vpisom v našo teniško šolo boste otroku omogočili usmeritev v šport in v kakovostnejše vsebine v 
življenju.

Stik:
Peter Tomc 041 782 399 

Domen Knez 031 505 453

E-naslov: info@tenis-vrhnika.si
www.tenis-vrhnika.si

Teniška šola je sprva potekala 
v poletnih mesecih in med po-
čitnicami na igriščih teniškega 
kluba Vrhnika, nadarjenih mla-
dih in dobrih igralcev ni manj-
kalo. Prva prava in sistematična 
osnova za teniško šolo je bila 
postavljena pred slabimi  pet-
najstimi leti, ko je vodenje šole 
prevzel Matjaž Stare. Šola je 
bila zasnovana na mednarodni 
metodi poučevanja tenisa Play + 
Stay. Omenjeni program s pri-
lagojeno opremo (manjši loparji, 
počasnejše žoge, manjše igrišče 

…) omogoča otrokom in zače-
tnikom hitrejše in kakovostnej-
še učenje tenisa, saj je mogoče 
raven igranja vedno prilagoditi 
znanju učenca. S tem pa je igra 
zabavnejša in prijetnejša. 

Zdaj je v našo teniško šolo 
vključenih več kot  petdeset 
otrok, saj smo v zadnjih dveh 
letih doživeli pravi razcvet mla-
dih igralcev. Zato želimo svojim 
otrokom in tenisačem ponuditi 
še več – še več znanja, še več 
teniške igre, še več odličnih po-
gojev za napredovanje v tenisu. 
Razvoj našega dela in številna 
prizadevanja so pripeljala do 
odločitve, da k sodelovanju in 
delovanju v klubu povabimo 
Domna Kneza. 
Kdo je Domen Knez in kaj 
prinaša v teniško šolo TK 
Vrhnika?

Domen je nekdanji uspešen 
tekmovalec na turnirjih TZS. S 
trenerskim delom je začel dalj-
nega leta 1998, od leta 2000 pa 

do danes pa je vodja teniškega 
kluba Spin Medvode. Leta 2008 
je vodil mladinsko ekipo do 15 
let na igrah treh dežel, leto ka-
sneje pa slovensko reprezentan-
co do 18 let na mednarodnem 
tekmovanju v Mostarju. Zdaj 
bdi nad predtekmovalnimi in 
tekmovalnimi skupinami. Za 
teniško šolo TK Vrhnika Do-
men ni neznanec, saj se pri 
njem že tri leta tekmovalnega 
tenisa učijo tudi vrhniški otroci. 
V klubu se lahko pohvalijo s šte-
vilnimi odličnimi rezultati: dr-
žavni prvakinji v dvojicah leta 
2010, dve zmagi na članskem 
mastersu TZS, 3. in 4. mesto v 
prvi slovenski ligi ženske član-
ske ekipe ter mešane ekipe do 
12 let, državna podprvakinja do 
18 let, dve državni podprvakinji 
do 16 let in 20 zmag na tekmo-
vanjih od 8 do 11 let.

Skupaj imamo vizijo ustva-
riti in postaviti teniško šolo 
TK Vrhniko kot vodilno v regiji 
(Vrhnika, Log - Dragomer, Bo-
rovnica, Logatec, Horjul …) ter 
se redno udeleževati najmoč-
nejših turnirjev v državi, ob tem 
pa ostati pomembno društvo 
v regiji, ki ponuja zabavno in 
prijetno okolje za tenisa željne 
otroke in odrasle. 

Vabljeni vsi, ki bi se radi nauči-
li tenisa na zabaven in sproščen 
način, vsi, ki bi radi nadgradili 
svojo teniško igro (programi za 
odrasle), ter vsi, ki bi radi igrali 
na najvišji ravni.

Vabljeni!

Teniški klub Vrhnika ima dolgo in 
častitljivo zgodovino. Z ustanovitvijo in 
začetkom delovanja teniškega kluba se je 
rodila tudi ideja o šolanju in učenju otrok o 
teniški igri.

040 560 807 

gibzavse@gmail.com 

040 560 807 

gibzavse@gmail.com

za OTROKE 
in 

ODRASLE 

AJ Z NAMI TUDI TI!

9. maj 
ob 16.30 

Učenje tenisa 
ima na Vrhniki dolgo 
tradicijo

Z NAMI TRENIRAIN IGRA VEČ KOT

50
ZADOVOLJNIH INVESELIH OTROK

KUPON ZA –10 %
S TEM KUPONOM VAM PRIZNAMO 10 % POPUST

OB VPISU V TENIŠKI KLUB VRHNIKA.

Stik: 051 334 825, Primož Ivančič; 051 668 768, Ivan Rupa
KUPON VELJA DO 15. MAJA ZA SEZONO 2017.

TENIŠKA ŠOLA 
VABI K VPISU 

NOVIH OTROK/ČLANOV
–  v aprilu in maju vabimo vse otroke k vpisu v Teniško šolo TK Vrhnika

–  delujemo v krajih Vrhnika, Dragomer, Borovnica in v Logatcu
–  z novim trenerskim timom imamo več kot 20 let izkušenj z delom v tenisu in z otroki
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Na Pokalu smo se predstavili z 
dvema ekipama, in sicer z ekipo 
članic v sestavi Nina Žižmond, 
Meta Mramor, Ana Jazbinšek 
in Nežo Čuk ter z ekipo kade-
tinj z Mašo Gabršček, Uršo Tro-
ha, Ajdo Garbajs in Piko Gru-
šovnik. Člansko ekipo je izdala 
trema, saj so naredile kar nekaj 
izvedbenih napak, kadetinje pa 
so svojo nalogo opravile odlič-
no: povzpele so se na tretje me-
sto, njihove starejše klubske ko-
legice so bile šeste. Prvenstvena 
tekma za individualne sestave 
je prav tako prinesla veliko ve-
selje v domačem taboru. V  prvi  
skupini slovenskih ritmičark je 
svoj debi doživela Ajda Garbajs; 
nastopila je z dvema sestavama 
(z obročem in kiji) in obe sestavi 
izvedla brez večje napake in si 
tako utrla odlično izhodišče za 
nadaljnja tekmovanja. Zasedla 
je deseto mesto. 

V drugi skupini so nastopile 
tri naše kandidatke. Ana Bare-
tič je prav tako v svoji sestavi 
s kolebnico nastopila prvič ter 

delo opravila z odliko; v izredno 
močni konkurenci ja zasedla  
šesto mesto. Nina Žižmond in 
Neža Čuk sta v kategoriji članic 
pokazali vse svoje odlike. Neža 
je v sestavi s kiji posegla po bro-
nu, Nina pa je v sestavi s trakom 
pometla z vsemi tekmicami in 
se zasluženo veselila zlata. 

V začetku aprila nas je že ča-
kala nova tekma, in sicer prva 
Prvenstvena tekma v skupin-
skih sestavah. Tekma je bila za-
res razburljiva, saj se je je ude-
ležilo  več kot tristo tekmovalk. 
Po tehtnem premisleku smo se 
v društvu odločili, da bomo v 
kategoriji mlajših deklic nare-
dili korak naprej ter z eno eki-
po tekmujemo v prvi skupini 
ritmičark. Že na tej tekmi se 
je izkazalo, da je bila odločitev 
prava, saj so punce v sestavi 
Hana Poropat, Ana Treven, Iza 
Žerjal ter Brina Alina Prosen 
poskrbele za pravo senzacijo ter 
posegle po bronastem odličju. 
V drugi  skupini tekmovalk so 
naše punce prav tako izredno 

presenetile, saj so kar s tremi 
sestavami prejele zlato. Članice 
Nina Žižmond, Meta Mramor, 
Ana Jazbinšek, Neža Čuk, Met-
ka Močilar ter Ajda Ratković v 
skupinski sestavi brez rekvizita, 
Meta Mramor in Ana Jazbinšek 
pa še v paru z obročema. Kot 
tretja zlata sestava so bile ka-
detinje v novi skupinski sestavi 
z Mašo Gabršček, Uršo Troha, 
Piko Grušovnik ter novinko 
Lino Erčulj. Lini še posebno 
iskreno čestitamo, saj je bila to 

zanjo prva tekma in že je po-
segla po medalji. Tudi naše de-
klice so se uvrstile zelo visoko, 
Lučka Patačko Koderman, Sta-
ša Bojanović, Klara Martinčič 
in Živa Mezeg na četrto, Maša 
Plantan, Kajta Rovan, Zoja Va-
lentina Kos, Eva Kozole, Sonja 
Sara Margon in Erin Nolimal 
pa na šesto mesto. Med pari in 
trojicami smo med kadetinjami 
prišli do sedmega (Lina Erčulj, 
Ana Baretič) in petega mesta 
(Urša Troha, Maša Gabršček, 

Pika Grušovnik). Večina mlaj-
ših deklic v  drugi skupini je 
na tekmovanju sploh nastopala 
prvič in jim za oba nastopa is-
kreno čestitamo. Ines Joksović, 
Urška Petruša Mohar, Ela Lepša, 
Lia Petrovič in Tjaša Škof so se 
uvrstile na deseto mesto;  Kora 
Nolimal, Eneja Caserman, Loti 
Voljč ter Taja Golob pa na dva-
najsto. Članice v skupinski se-
stavi z žogami in obroči (Nina 
Žižmon, Meta Mramor, Ana 
Jazbinšek, Neža Čuk) so pri-

stale tik pod odrom za zmago-
valce. Z nastopom so bile zelo 
zadovoljne, saj se zavedajo, da 
je sestava popolnoma nova in 
potrebna intenzivnih trenin-
gov. Povedale so še, da jo bodo 
do  podrobnosti natrenirale in 
takrat bodo zares lahko postale 
konkurenčne.

Vse  druge utrinke s tekmo-
vanj si lahko ogledate na našem 
spletnem http://5k.amadeus.si/
gd/ ali kanalu Facebook.

Urša Cvetko Rebov

Frogs Cheer Cup je eden naj-
večjih tovrstnih dogodkov v JV 
Evropi oziroma v regiji Adria-
tik, ki se ga udeležujejo skupine 
iz Avstrije, Italije, Madžarske, 
Hrvaške in Slovenije, letos pa 
se nam je prvič pridružila tudi 
skupina iz Ukrajine.

Na dogodku je nastopilo  več 
kot tisoč tekmovalcev iz 31 klu-
bov in društev, na tribunah pa 
je zanje navijalo  več kot 700 
navdušenih gledalcev in glasnih 

navijačev. Vse to je bil svojevr-
sten dosežek in težko ponovljiv 
rekord prireditve v njeni dese-
tletni zgodovini.

Največ udeležencev tekmo-
vanja je kot vedno predstavilo 
Šolsko športno društvo Log  
-Dragomer. Žabice so se v štirih 
starostnih razredih (mini, otro-
ški, mladinski in članski) v dveh 
tekmovalnih disciplinah (cheer 
ples in cheerleading) ter v revi-
jalnem delu prireditve predsta-

vile  z dvanajstimi nastopi in 131 
nastopajočimi.

V tekmovalnem  pomenu 
je bil Frogs Cheer Cup 2017 
za domače tekmovalce super 
uspešen: Žabice so osvojile šest  
prvih mest ter po eno tretje in 
četrto. S svojo simpatičnostjo v 
revijalnih nastopih so nas oča-
rale tudi tiste Žabice, ki niso 
sodelovale v tekmovalnem delu 
prireditve. Vsem nastopajočim 
iskreno čestitamo za lepe na-
stope, napredek v znanju in za 
zgleden odnos do tekmovanja 
ter sotekmovalcev.

Udeleženci prireditve so bili 
enotnega mnenja: tekmova-
nje Frogs Cheer Cup je iz leta 
v leto boljše. Ponuja vedno več 
nastopov, višji nivo kakovosti, 

več zabave in več lepih spomi-
nov. Letošnjo prireditev si bo 
marsikdo zapomnil po sladi-
cah in torti, ki jo je organizator 
brezplačno razdelil med vse 
udeležence prireditve, nekateri 
pa predvsem po sončnem vre-
menu, ki je postavilo piko na i 
čudovitemu dnevu.

Organizator dogodka je upra-

vičil v preteklosti ustvarjeno 
mednarodno spoštovanje in 
ugled med udeleženci tekmo-
vanja. K temu so poleg števil-
nih sponzorjev in donatorjev 
pomagali tudi Občina Log - 
Dragomer, Občina Vrhnika, OŠ 
Antona Martina Slomška Vrh-
nika in Zavod Ivana Cankarja 
za kulturo, šport in turizem 

Vrhnika. Posebno zahvalo že-
limo za njihovo nesebično po-
moč nameniti vsem prostovolj-
cem, staršem Žabic in gasilcem 
iz Občine Log - Dragomer, brez 
katerih prireditve ne bi mogli 
izpeljati.

Hvaležno in s spoštovanjem, 
Žabice

Vrhnika je v soboto, 8. 4. 2017 za en dan postala 
evropska prestolnica cheer športa, saj je v 
organizaciji Šolskega športnega društva Log - 
Dragomer in pod okriljem Športne Cheerleading 
Zveze Slovenije gostila mednarodno tekmovanje 
Frogs Cheer Cup 2017 oziroma deseto Odprto 
prvenstvo Žabic v cheerleadingu in cheer plesu.

Marec in april sta bila za naše ritmičarke zelo 
dejavna. V gimnastičnem centru na Viču v Ljubljani 

smo se udeležili kar treh tekmovanj in se vsakič 
domov vrnili z odličji. V marcu sta bila organizirana 

ekipni Pokal Slovenije v skupinskih sestavah z obroči 
ter prva Prvenstvena tekma za individualne sestave. 

Frogs Cheer Cup 2017

V znamenju rekordov in sonca

Ritmičarkam zopet medalje
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11. 3. 2017 – Pohod na 
Snežnik

Veseli Triglavci smo se podali na pohod na Sne-
žnik (1796 m). Bilo nas je trinajst.  Od Sviščakov, 
kjer smo parkirali, smo se opremili za pot po 
snegu in se podali osvojiti postavljeni cilj.  Lah-
ka označena pot do vrha se počasi vzpenja, sam 
vrh pa ob lepem sončnem dnevu, takem kot smo 
ga imeli tokrat, ponuja pogled na najvišje vrhove 
sosednje Hrvaške in sicer Gorskega Kotarja in 
Istre, na slovenski strani pa zasledimo najvišje 
vrhove Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp in 
Karavank. Na vrhu smo se v koči, ki je bila tisti 
dan odprta, okrepčali z malico, nato pa se vrnili 
v dolino in domov prispeli v popoldanskih urah.

Branka Gutnik

30. 3. 2017 – RTV SLO1 o 
novi koči na Planini

RTV Slovenija 1 je v svojem popoldanskem 
dnevniku ob 17.00 objavila že drugi prispevek 
novinarke Erike Pečnik Ladika, ki budno spremlja 
dogodke na Planini in jih objavlja na sporedu RTV 
SLO1. Kaj vse se je dogajalo na Planini v marcu 
2017, si lahko ogledate v foto galeriji na spletni 
strani društva.

30. 3. 2017 – Švica s 
kolesom

Tak naslov sta dala svojemu predavanju Urban 
Čepon in Martina Mole, ki sta v mali dvorani 
Cankarjevega doma predstavila svoje kolesarsko 
popotovanje čez množico alpskih prelazov v Itali-
ji in največ v Švici. Svoje podvige sta začinila z ne-

verjetno dolžino poti in višinsko razliko, oboje sta 
merila v desetinah kilometrov. Na svoji poti sta 
se srečevala z domačini, somišljeniki, slabim in 
lepim vremenom, predvsem pa s prelazi, ki sta jih 
imela večinoma za »malo malico« in, kot sta deja-
la na koncu: »Vršič je šele pravo garanje.« S takim 
mnenjem se je strinjala tudi večina obiskovalcev, 
ki je s prostovoljnimi prispevki v višini 221,47 € 
podprlo gradnjo planinske koče na Planini, saj 
sta se avtorja odločila, da se odpovesta svojemu 
honorarju in tako je šel ves denar v »kočin prora-
čun«. Hvala vama, Martina in Urban.

Besedilo: Milan Jerman

1. 4. 2017 – Markacisti 
ponovno očistili in 
označili pot Tankovska 
cesta–Sv. Trojica

1. aprila 2017 smo se markacisti PD Vrhnika 
zbrali pri Štirni na Betajnovi, da bi narisali mar-
kacije in očistili pot Tankovska cesta–Sv. Troji-
ca. Z nami sta šla tudi dva udeleženca čistilne 
akcije: mamica in petošolec ki sta pobirala smeti. 
Lastnik zemljišča, kjer poteka ta pot, je strojno 
odstranil vse grmičevje in tudi drevesa, na ka-
terih so bile narisane markacije. Smerne table 
za označevanje planinske poti so bile izruvane 
in vržene v grmovju. Nekdo je uril svoje strelske 
sposobnosti v smernih tablah na črki »O«. Poti 
skoraj ni bilo videti, tako razoran je teren  zaradi 
težke mehanizacije. Težko smo našli primerno 
drevo za novo oznako. Na tistih  drevesih, kjer 
so markacije ostale, so bile le-te poškodovane z 
ostrim rezilom do škode na drevesu. Tako je bilo 
treba vse markacije narisati na novo. Po nekajur-
nem delu v lepem sončnem vremenu smo se za-
dovoljni z opravljenim delom vrnili na izhodišče 
naše delovne akcije. Udeleženca čistilne akcije sta 

nabrala veliko vrečo smeti. Za najmlajšega je bilo 
nekaj zelo zanimivih predmetov s terena z bogato 
zgodovino.  

Metka Krašovec, foto Domen Malavašič 

1. 4. 2017 – Čistilna 
akcija 2017

Planinsko društvo Vrhnika je v okviru Mar-
kacijskega odseka in Odseka za varstvo narave 
prvega aprila  v soboto vsesplošne čistilne akcije 
v Občini Vrhnika organiziralo akcijo urejanja in 
čiščenja okolice planinskih poti na  območju Tro-
jice in Planine.  Šestnajst udeležencev se je zbralo 
na zbornem mestu pri Štirni. Skupina kolesarjev 
se je lotila čiščenja poti od Hamexa in Kurena.  
Mama in njen sin  sta z markacisti odšla proti 
Trojici, kjer sta našla marsikaj, tako da so vreče 
postale v  nekaj urah precej težke. Najlepša hva-
la »čistilcem« s Stare Vrhnike, ki so poskrbeli za 
odvoz nabranega materiala.

Dva ljubitelja narave sta  se odpravila čez Stor-
žev grič po poti,  ki je zaradi množičnega obiska 
najbolj obremenjena, a dobro vzdrževana in do-
kaj čista, saj pohodniki smeti odnašajo s seboj, 
marsikdo od njih pa spotoma pobere tudi,  kar  je 
odvrženo ob stezi.  

Tudi  na planinski poti čez Blatni Dol ni bilo 
smeti. 

Nekje je zazvonilo poldne, ko smo se zbrali  na 
izhodišču pri Štirni in  končali akcijo. 

Iskrena hvala  vsem, ki ste z udeležbo na akciji 
pokazali, da imate spoštljiv odnos do narave in 
ste za njeno ohranjanje pripravljeni tudi kaj nare-
diti. Hvala  pa tudi vsem pohodnikom na Planino, 
ki odgovorno ravnate z odpadki vse leto. 

Odsek za varstvo narave
Marija Dolinar

8. in 9. 4. 2017 – 
Lintverni po Šentiljski 
poti

Lintverni smo se drugi aprilski vikend podali 
na dvodnevni pohod po Šentiljski poti. Ideja za 
to zelo znano planinsko pot je na pobudo našega 
prijatelja Vlada Maherja, sicer upokojenega briga-
dirja Slovenske vojske, sedaj pa podžupana Ob-
čine Šentilj v Slovenskih goricah, vzklila že pred 
nekaj leti. Šentiljska pot, za katero skrbi PD Palo-
ma Sladki vrh, poteka ob reki Muri in po šentilj-
skemu delu Slovenskih goric. Dolga je okoli 56 
km, pohod traja približno 17 ur, pelje pa po 
gozdovih, ob reki Muri, med vinogradi, čez 
travnike in polja ter skozi lepo urejena in 
dokaj razmetana naselja šentiljske občine. 
Na poti naletimo  na številne vodnjake, nekatere 
obnovljene, druge zapuščene –  zato vodnjak naj-
demo tudi na žigu in znački poti. Lintverni smo v 
lepem in suhem vremenu prehodili približno dve 
tretjini poti, večji del pod Vladovim vodstvom, 
kar je bila velika dodana vrednost našemu poho-
du.  Vlado nas je tudi povabil v svojo zidanico, kjer 
smo lahko poskusili njegovo odlično divjačinsko 
salamo ter dobro kapljico iz njegove vinske kleti. 
Med potjo smo imeli priložnost opazovati izdela-
vo več kot 10 m velike butar'ce, ki so jo na cvetno 
nedeljo domačini ponesli v cerkev Marije Snežne. 

Šentiljska pot je sicer dolga, ni pa preveč zah-
tevna in jo priporočamo tudi drugim vrhniškim 
planinskim skupinam. Dvodnevnega pohoda 
smo se udeležili: Stari, Špilč'k, Duno, B'čar, Pero, 
Povžar, Bankir, Cvele, Ligojn'c, Grintov'c, Špik in 
Cvičkar.

Besedilo: Cvičkar, 
foto: Ligojn'c

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Vabilo

TRADICIONALNI VRHNIŠKI POHOD 

Po vrhniški planinski poti
Kdaj: 27. aprila ob 7.00 (odhod)
Kje: s Trga Karla Grabeljška na Vrhniki
Kam: Trg Karla Grabelška, Betajnova, Storžev grič, Planina, Lintvern, Star maln, Tonikovo brezno, prečkamo cesto 
Vrhnika–Logatec. Pot nadaljujemo pod Ljubljanskim vrhom do Jerinovca (Ajdovski zid), TV17 (postanek), Jastrebi, Dolgi 
tali po cesti Pokojišče–Vrhnika do Češnjice in po bližnjici mimo Tisovca (brezno), pod železniškim mostom proge Lj.–
Koper ter pod avtocesto Vrhnika–Postojna, stara žaga Verd/podelitev priznanj/zaključek, v Retovje (izvir Ljubljanice, 
plezalni vrtec) čez Mirke na Vrhniko. 

Koliko časa: 6 ur hoje
Vabljeni

Vabilo

53. Planinski tabor – Krn 2017
Kje: vas Krn
Kdaj: 1. avgust – 10. avgust 2017

Kaj bomo počeli:
• posteljo bo zamenjala spalka, sobo platneni šotor,
• osvajali vrhove (Krn, Mrzli vrh, Leskovški vrh, planine z slastnim sirom …),
• pridobivali planinsko znanje, plezali, spoznavali naravo,
• večere preživeli ob tabornem ognju,
• spoznali nove prijatelje.

Namenjen je mladim od tretjega razreda naprej, ki imajo radi naravo in gore, jih med spancem lko ne moti mravlja pod 
spain razveseli piš vetra na gorski poti.
Organizator: Mladinski odsek PD Vrhnika
Informacije: www.pd-vrhnika.si   pdvrhnika@gmail.com

Vabljeni
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Menimo, da je najbolj obiskana fotografija slika v živo, ki vsakih  petnajst 
minut prenaša dogajanje na Planini. Fotografijo najdete na spletni strani: 
http://www.planina-vrhnika.si/ in danes popoldne je pokazala, kako naši 
gradbinci (Tera nova, d. o. o., Vrhnika) že »prihajajo iz jame«. V tej fazi sta 
v proces gradnje planinske koče na Planini vključena pri elektroinštalacij-
skih delih Anvina, d. o. o., Vrhnika in pri strojno instalacijskih delih Pavel 
instalacije, Pavel Bizjan, s. p., Vrhnika. Kmalu jim bodo sledili še preostali 
izvajalci in lahko rečemo – proti cilju gremo.
Večji zalogaj bo pripeljati vodo, elektriko in optiko z Zaplane, saj se sedaj, 
zaenkrat uspešno, spopadamo še s papirji. Za izkop približno 1.700 m dolge 
trase iščemo še izvajalce s težko gradbeno mehanizacijo. Tako imamo že 
zagotovljen ves zasipni material, prevoz le-tega na traso, 1.000 m izkopa in 
ves material, potreben za napeljavo vode.

Od zadnjega javljanja imamo naslednje pokrovitelje, sponzorje in 
donatorje:

Od 15. marca do vključno 11. aprila 2017 smo prejeli prostovoljne prispevke od naslednjih 
fizičnih in pravnih oseb – abecedni seznam: anonimni darovalci, Cankar Adela, Čarni Alenka, 
Jerina Tone, Jurišič Branko st. in ml., Kesič Sonja, Krašovec Petra, Kržmanc Alojz, Mole Cvetko, 
Molk Franc in Ivanka, PD Vrhnika, planinska skupina Lintverni,  Petrič Helena in Janez, predavanje 
Urbana Čepona in Martine Mole – prispevki, Setnikar Jože in Stanonik Jože in Milena.

Planinska koča dobiva obliko

In kje smo s 
sredstvi 

11. aprila  
2017?

• 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

Nadziramo gradnjo koče, iščemo nove denarne vire in izvajalce za 
izkop trase Zaplana–planinska koča, usklajujemo delo izvajalcev in 
podizvajalcev, ukvarjamo se z nabavo opreme, časa nam ne zmanjka, 
kot vidite.

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 aprilskega koledarčka
Datum Dogodek Ura Organizator / vodnik

27. 4. VRHNIŠKA PLANINSKA POT 7.00 Veseli Triglavci

Mitja Kovačič, s.p.
Pokrovitelj

Sponzor 1 Sponzor 1 Sponzor 3

PETRA KRAŠOVEC 
Donator 3 Donator 3 Donator 3

Prokont, d. o. o., Vrhnika
Drugi donatorji

Podlaga Znesek v € %

Zavetišče – prostovoljni prispevki 15.783,63 5,39

Sedež PD – prostovoljni prispevki 9.619,18 3,29

TIC – prostovoljni prispevki 4.121,84 1,41

TRR - fizične osebe – prostovoljni prispevki  4.095,00 1,40

Donacije (storitev) – fizične osebe 1.020,65 0,35

Donacije (prispevki) – pravne osebe 18.721,65 6,40

Donacije (storitev) – pravne osebe 8.509,82 2,91

Sponzorstvo – prispevki 33.500,00 11,45

Sponzorstvo – storitev 147.999,79 50,58

Občina Vrhnika 20.150,00 6,89

Koledarji - prostovoljni prispevki  29.100,05 9,94

SKUPAJ 292.621,61 100,00

Skupaj gotovina 135.091,35 46,17

Skupaj storitev 157.530,26 53,83
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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. 

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.

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 iz-
kušnje na področju poučevanja. 
Pri svojem delu sem uspešna. 
Lokacije poučevanja: Vrhnika, 
Log - Dragomer, Horjul in 
Borovnica. Več informacij:  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

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 
konstrukcije (nadstreški, 
ostrešja, zamenjava kritine, 
izoliranje podstrehe, vsa kle-
parska dela – žlebovi). Opra-
vim ogled, svetujem, izdelam 
predračun. Možnost 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. Stano-
vanje je v mirnem bloku v 
visokem pritličju in je vpisa-
no v zemljiško knjigo. Obsega 
kuhinjo z jedilnico, sobo z 
balkonom ter kopalnico z 
WC-jem. Ker stanovanje ne 
dosega potrebe naše družine, 
iščemo zamenjavo za večje 
stanovanje (na Vrhniki) z do-
govorom 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.

Prodajam hišo (48 m2) na parceli 
(700 m2) v Verdu, 50 metrov od 
Retovja. Hiša je ekološka in takoj 
vseljiva. Dovoz do hiše je takoj z 
glavne ceste. Objekt je v območju 
čiste narave. Lokacijska inf. dopušča 
tudi rekonstrukcijo ali gradnjo 
novega objekta. 
Telefon: 051 24 89 22. 

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.

Terme Čatež – oddam hišico. 
Najem z dvema kartama je 40 
evrov. Informacije na št. 031 408 
070.

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 izdelave. 
Poganja ga tri fazni 3 KW ele-
ktromotor. 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.

V okolici Vrhnike iščem pri-
merno lokacijo za postavitev 
čebeljnaka. Interesenti me, 
prosim,  pokličite na tel. št.: 040 
744 501.

Prodam hlodovino – 
hrast. Tel.:  031 898 584 ali 
01 750 47 18.

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 
sprejemnik in anteno Big 
Star. Cena po dogovoru. Tel.: 
041 549 280
 
Prodam kvačkane prtičke 
iz belega garna ter gobeline 
oziroma slike v okvirju. Pro-
dam 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

Motorji, avtomobili

Prodam moped Ciao, gene-
ralno obnovljen, bordo rdeče 
barve. Tel.: 041 619 322.

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 
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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

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

Notranjska 14, LOGATEC,  
T: 01 754 21 50 
Trg svobode 9, ZD - ŽIRI,  
T: 04 510 63 80

JASEN POGLED in LEP IZGLED

BREZPLAČNI PREGLEDI
 ZDRAVNIKA OKULISTA OB SREDAH 

(ob nakupu očal)

 »Delo«

Zaposlimo samostojnega mi-
zarja. Info na 041-635-910.

Zaposlimo dekle za delo v 
strežbi v Horjulu. 
Tel.: 041 537 844.

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 
031 352 124. Zelo uspešno, z 
dvajsetletnimi izkušnjami, in-
štruiram kemijo za gimnazije, 
druge SŠ, osnovno šolo in pri-
pravljam za maturo. ATOKEM. 
Zlatko Šorn.  s. p., e-pošta: 
zlatko.sorn@siol.net

Nudim učno pomoč šoloob-
veznim otrokom. Po izobrazbi 
sem pedagoginja in imam 
veliko izkušenj ter zagotavljam 
odlične rezultate. Več informa-
cij: 051 346 179

Inštruiram matematiko za 
osnovno in srednjo šolo, tudi 
na vašem domu. Informacije 
na telefonsko številko: 031 
392-842.

Ima vaš osnovnošolec ali 
srednješolec težave pri mate-
matiki? S svojim znanjem in 
izkušnjami na področju pomo-
či pri učenju matematike lahko 
pomagam, da bodo te težave 
hitro mimo. Pokličite 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 Grad-
ca, Horjula z okolico; mogo-
če tudi za vse od drugod.Tel. 
št.: 031/350-076.

Gre za tekmo slovenskega 
pokala pod okriljem Triatlonske 

zveze Slovenije, ki ga organizira 
Triatlon klub Logatec, ki tako 
z vedno večjimi koraki vstopa 
na zemljevid športnih klubov v 
Logatcu in v širši okolici.

V Sloveniji sta tek in kolesar-
jenje najbolj priljubljena športa. 
Zato so v mladem logaškem 
triatlonskem klubu, ki ima po 
pol leta delovanja že 43 članov, 
prepričani, da je duatlon (tek, 
kolo, tek) primeren za vsakega 
rekerativnega športnika. Dua-
tlon bo v torek, 2. maja, v obr-
tni coni Zapolje, kjer bosta tako 
progi za kolo in tek. Ena izmed 
posebnosti je vsekakor ta, da 
bodo tekaški in kolesarski krog 

speljali tudi znotraj Blagomix 
centra varne vožnje, kar bo dalo 

duatlonu še posebni čar.
Na dogodku Lunos duatlon 

Logatec organizatorji pričaku-
jejo nekaj 100 gledalcev in tek-

movalcev, prepričani pa so, da 
bo imel logaški duatlon dolgo 
tradicijo. Vsak tekmovalec bo 
poleg darilne vrečke dobil topel 
obrok, za zmagovalce v posa-
meznih kategorijah pa bodo 
tudi lepe nagrade.

Na tekmah bodo lahko tako 
tekmovali najmlajši, tako ime-
novani ciciji, in sicer bodo imeli 
500 m teka, 1 km kolesa in 250 
m teka (vsak otrok bo v cilju 
dobil medaljo). Nato bo na vr-
sti super sprint duatlon (2 km 
teka, 8 km kolesa in 1 km teka), 
na koncu pa še sprint duatlon (5 
km teka, 20 km kolesa, 2,5 km 
teka). Lahko sestavite tudi svojo 
štafeto – torej eden teče, drugi 
kolesari.

Poseben čar dogodku Lunos 
duatlon Logatec daje tudi dej-
stvo, da bo organizirano tudi 
državno prvenstvo Slovenije 
za elektronske in tiskane me-
dije. Prijave so na spletni stra-
ni www.triatlonklublogatec.si 
že odprte, prijavite pa se lahko 
tudi na dan dogodka. Ta se zač-
ne v torek, 2. maja, že ob 8. uri 
zjutraj.

OGLASNO SPOROČILO

Največji duatlon 
na Notranjskem 
bo v Logatcu
Eden izmed največjih športnikov dogodkov 2. maja, 
ne samo na Notranjskem, ampak tudi v Sloveniji, bo 
Lunos duatlon v Logatcu.

VODOVODNE STORITVE
UREJANJE VRTOV
PREVOZI, SELITVE

VODVRT, Boštjan Kržič s. p. 
Verd 241 C

Tel. 031 872 741
bostjankrzic@gmail.com
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DIGITALIZACIJA ANALOGNIH VIDEO IN AUDIO VSEBIN
TER FOTOGRAFIJ, DIAPOZITIVOV IN NEGATIVOV

ALI IMATE NEPRECENLJIVO SPOMINSKO DOKUMENTACIJO IZ
PRETEKLOSTI, KATERO LAHKO GLEDATE, ALI JO POSLUŠATE

NA PREDVAJALNIKIH, KI JIH NI VEÈ MOGOÈE SERVISIRATI, KAJ ŠELE
KUPITI, ALI PA IMATE FOTOGRAFIJE, DIAPOZITIVE IN NEGATIVE, KI

NEZADRŽNO BLEDIJO, ŽELELI PA VES TA MATERIAL SHRANITI
IN SI GA OGLEDOVATI TER GA POSLUŠATI TUDI V PRIHODNJE ?

REŠITEV JE PREDELAVA ANALOGNIH VIDEO IN AUDIO VSEBIN TER
OSTALEGA NAVEDENEGA MATERIALA V DIGITALNO OBLIKO
IN DOLGOTRAJNO SHRANJEVANJE NA KATERIKOLI MEDIJ,

KI JIH UPORABLJAMO DANDANAŠNJI.

OMOGOÈEN VAM BO OGLED IN POSLUŠANJE NA VSEH NAPRAVAH, 
KI OMOGOÈAJO PREDVAJANJE DIGITALNIH VSEBIN.

VSE TO IN ŠE MNOGO VEÈ, VAM LAHKO IZDELAMO PRI NAS.

KOT ÈEŠNJO NA VRHU TORTE, VAM LAHKO IZ VSEGA
DIGITALIZIRANEGA FOTOGRAFSKEGA IN VIDEO MATERIALA

IZDELAMO FILME Z ŽELENO GOVORNO IN GLASBENO PODLAGO,
KI BO NEPONOVLJIVO IN ODLIÈNO DARILO ZA VAŠE NAJBLIŽJE,

ALI VAŠE PRIJATELJE IN POSLOVNE PARTNERJE.

ZAVEZUJEMO SE K DISKRETNOSTI IN MOLÈEÈNOSTI TER VAM VES
ANALOGNI MATERIAL VRNEMO, DIGITALNEGA PA ZBRIŠEMO

IZ NAŠIH NAPRAV.

TDI d.o.o., PE HRUŠEVCA
POD HRUŠEVCO 44c, 1360 VRHNIKA

Telefon: 01 / 755 77 30
GSM: 041 / 745 455
E-mail: info@tdi.si
Spletna stran: www.tdi.si

Delovni èas: od ponedeljka do petka
od 8:00 do 15:00

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

-VZDRŽEVANJE OKRASNIH VRTOV IN CVETLIČNIH NASADOV
-ZASADITEV GRMOVNIC, DREVNIN ŽIVIH MEJ....
-OBREZOVANJE GRMOVNIC, SADNIH DREVES, ŽIVIH MEJ...
-UREJANJE ZELENIC: ZRAČENJE TRATE, POLAGANJE TRAVNE
 RUŠE, SAJENJE TRATE.........
-PRESAJANJE TER ZASADITEV SOBNIH RASTLIN
-CELOLETNO VZDRŽEVANJE VRTOV
_____________________________________________________________

   Grmiček-Vrtnarske storitve, Dušan Radikovič s.p.
                      Tbilisijska 56, 1000 Ljubljana
                 GSM: 031 339 835, Tel.: 059 149 204 
            www.grmicek.si   E-mail: info@grmicek.si

    Vrtnarstvo Grmiček
Urejanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin



NAS CASOPIS 448/24.4. 2017 C M Y K 69

24. april 2017 69
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

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. 
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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.

Andrej, počakaj nas!
Pridemo za teboj.

Srečamo se tam nekje …
(Pohodniki LVL)

Z AHVAL A
17. marca nas je za vedno zapustil 

naš dragi mož, oče in dedek

ANDREJ KOŠIR
(1945 – 2017)

Iz vsega srca se želimo zahvaliti tistim, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani 
in sočustvovali z nami, še posebno vsem »Babnčkam«. Hvala za vso izkazano 

tolažbo, objeme, darovano cvetje, sveče in govornikoma za ganljive besede ob 
slovesu. Zahvaljujemo se dr. Kupljenovi za dolgoletno zdravljenje ter dr. Knapu in 

njegovi ekipi Dializnega centra Ljubljana za vso moralno podporo in spodbudo 
pri premagovanju bolezni. Zahvala tudi gospodu kaplanu za opravljeno pogrebno 
mašo. Iskrena hvala vsem prijateljem, sorodnikom, sosedom in delavcem, da ste 
se v tako velikem številu poslovili od njega in ga z lepim petjem Okteta Raskovec 

ter ob zvokih trobil pospremili na zadnjo pot. 

Vsi njegovi

Pomlad je prišla,
a ti si odšla.

V naših srcih pa ostaja praznina …

V 92. letu življenja je tiho zaspala 
naša draga mama, babica in 

prababica

MARIJA 
KUZMIČ

roj. Jereb, Šimnovcova Mici z 
Vrhnike 

(22. 10. 1925 – 19. 3. 2017)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 

za vso pomoč, izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti. Mama, tebi pa hvala za vse, kar smo skupaj 

doživeli.

Sinova Jože in Marjan z ženo Heleno ter vnukinji Barbara 
in Katarina z družinama

Vrhnika, marec 2017

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,

a v srcih naših za vedno boš ostal.

Z AHVAL A
  Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, sina, brata in strica  

STANISLAVA 
ŠKOF

(2. 5. 1967 - 23. 3. 2017)
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 

kolektivu ZZI za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše, osebno in 
denarno pomoč. Iskrena hvala  vsem  lovskim tovarišem in gasilcem, ki ste ga 

skupaj z nami pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala gospodu župniku 
Bogdanu Oražmu in predstojnikom Škofijske klasične gimnazije za darovano sveto 

mašo. Posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani pa vas nismo posebej imenovali.

Z lepo mislijo nate: vsi tvoji

Tiho, tiho, mi srce zaspi,
tam pod rušo, tam so tihi sni,
tam je mir, ki tu ga človek išče.

(K. H. Mocha)

Z AHVAL A
Nenadoma nas je zapustil in odšel 
k Bogu  v večnost  naš dragi mož, 

ata, deda

FRANČIŠEK 
GREGORKA,
 roj. 16. 12. 1931, iz Blatne 

Brezovice. Od njega smo se 
poslovili v petek, 7. 4. 2017.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem, ki ste našega ata  v tako velikem številu pospremili na njegovi poti 
k večnemu počitku, hvala za darovano cvetje in sveče,  darove za svete maše,  
tolažbo in  sočutne  besede. Iskrena  zahvala dekanu gospodu Blažu Gregorcu 
za lep obred. Zahvaljujemo se tudi Prostovoljnemu gasilskemu društvu Blatna 

Brezovica, Pogrebnim storitvam Vrhovec in pevcem. Še enkrat iskrena hvala vsem.

Žalujoči: žena Justi, sinovi Franci, Edo, Danilo in Marjan z 
družinami
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Spremljajte nas na

facebooku
in portalih

www.mojaobcina.si

Paziš in gledaš na nas, 
v srcih naših vedno slišal se bo tvoj glas.

Z AHVAL A

RUDOLF 
PAVLIČ

11. 4. 1935 – 25. 3. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
iskreno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter pomoč. Hvala tudi Pogrebnim 

storitvam Vrhovec. 

Hčerka Darja z možem Mirom, vnuk Mitja z družino in 
drugi žalujoči
Drenov Grič

Z AHVAL A 
V 84. letu nas je zapustil naš mož, 

oče, dedek in pradedek

CIRIL GOSTIŠA
po domače Hanzetov Ciril iz 

Bevk
(1933–2017)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
vso pomoč, izrečeno sožalje in podporo. Zahvaljujemo se tudi g. župniku Janezu 

Očkonu, ZD Vrhnika, gasilcem za spremstvo in poslovilni govor ter Pogrebni službi 
Vrhovec. Iskrena hvala za darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Hvala 

vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Z A H V A L E  I N  O G L A S I

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a spomin nanjo
bo večno ostal.

Z AHVAL A
V 83. letu starosti nas je zapustila 

draga sestra in teta

ANA ARHAR
1934 – 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 

njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Vrhnika, marec 2017

Mama –  beseda čarobna
gane vsako srce,

nobena ji ni podobna,
v misel za vedno ti gre.
Ko so najtežji trenutki
in ves trud je zaman,

takrat najlepšo besedo
lahko ti le mama pove.

MARIJA PIVK - 
MARI

Zahvala strokovnemu osebju, sorodnikom, vaščanom, znancem, DI, DU, ZB in 
prijateljem za pomoč, molitve in sočutje ob izgubi naše drage mame, babice in 
prababice. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri oblikovanju in izvedbi slovesa, na 

katerem je njena duša pela z vami in zvonovi večno melodijo.

Vsi njeni

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.

Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

Z AHVAL A
Ob slovesu naše drage mame

ROZALIJE 
JESENKO

(29.  9. 1923 – 8. 3. 2017)
Življenje naše mame Rozke je bilo težko, a tudi lepo, predvsem pa skromno in 
polno hvaležnosti. Vsem, ki ste naši mami v času njenega življenja izkazovali 

ljubezen, spoštovanje in prijateljstvo, se iskreno zahvaljujemo. 
Vedno jo bomo imeli radi.

Njeni domači
Lesno Brdo, marec 2017

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč,
daleč je. ..

Z AHVAL A
V 78. letu se je tiho poslovil naš 

oče, dedek, mož, brat in stric

VIKTOR 
MURKO

(1939 – 2017)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 

izrečeno sožalje, pomoč in podporo v trenutkih slovesa, vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti, in vsem, ki ste mu kakorkoli polepšali vsaj trenutek 

življenja. Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju za skrbno nego, župniku 
za lepo opravljen obred, pevcem, harmonikarju in trobentaču za zadnje pesmi, 
Pogrebni službi Vrhovec in Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo 

Vrhnika - Borovnica.
Vsi njegovi

Samo to še opravim,
samo to še postorim, 

potem se spočijem in umirim.
(T. Kuntner)

VIKTOR 
ŠTUKELJ

9. 11. 1939 – 20. 3. 2017

Z AHVAL A
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedija, pradedija in tasta se iz 

srca  zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom, vsem, ki 
ste z nami delili bolečino, hvala za vse izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se vsem, 

ki ste ga pospremili na poslednji poti, za vse darovano cvetje in sveče. Prav tako 
se zahvaljujemo Pogrebnemu zavodu Pieta za pomoč pri organizaciji pogreba, 
pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala gospodu župniku Janezu Šilarju za lep obred. 

Z lepo mislijo nate: žena Franka, hčerki Branka in Simona 
z družinama

Po hudi bolezni  nas je v 70. 
letu starosti  zapustila in odšla 

k večnemu počitku sestra, žena, 
mama in stara mama

VALENTINA 
OVEN, 

rojena DOVJAK
Zahvaljujemo se g.  Jerneju Sitarju in ga. Kristini Cerk Porenta za nasvete in 

pomoč  med kratkim zdravljenjem.  Hvala Prostovoljnemu  gasilskemu društvu 
Dobrova za hiter odziv ob klicu na pomoč,  g. Alojziju Golobu za lepo opravljene 

obrede slovesa, Pogrebni službi Vrhovec,  vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem  za izrečeno sožalje, darovane sveče, rože in darove za maše. Posebna 

zahvala sosedom za iskreno in nesebično pomoč ter tolažbo.

Žalujoči: mož Jože, hči Katarina ter sinova Matjaž in 
Gregor z družinama   
Dobrova, marec 2017
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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 pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom Ansambla Jurčki, se je glasilo: »Ansambel za vse priložnosti«. V uredni-
štvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami, sreča pa je bila naklonjena sledečim: Toniju Vidmarji iz Dragomerja, Nadi Mlakar iz Podol-
nice in Marjeti Japelj iz Bevk. Nagrajenci bodo praktične nagrade ansambla 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«. Prvi nagrajenec bo prejel knjigo »Vrtnarimo 
z Jernejo«, ostala dva pa praktični nagradi Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika. 
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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:
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