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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla 27. novembra.

Gradivo bomo zbirali do 14. novembra.

Log - Dragomer

Ambulanta je velika pridobitev
Zobozdravstvena ambulanta je namenjena vsem
Na začetku oktobra je v prostorih osnovne šole Log - Dragomer odprla vrata nova zobozdravstvena 
ambulanta za odrasle, ki je rezultat dolgotrajnih prizadevanj občine ter Zdravstvenega doma 
Vrhnika in  je velika pridobitev na področju zdravstvene oskrbe na območju občin Vrhnika, 
Borovnica in Log - Dragomer. Zobozdravstvena ambulanta deluje v ambulanti v 
Osnovni šoli Log - Dragomer, Šolska ulica 1. --> 53

POTREBUJETE 
POMOČ?

Vabljeni 8. decembra 
ob 18. uri na

 skupinski posvet »reading« 
s Kimspirational

 v Horjulu. 

Več si preberite na skupnih straneh.

Vrhnika

Podpisana 
pogodba
Gradili bodo prizidek

Občina je podpisala pogodbo z izvajalcem 
del gradnje prizidka k Zdravstvenemu 
domu Vrhnika.  Zgradili ga bodo na tistem 
delu, kjer je  zdaj nujna medicinska pomoč, 
dokončan pa bo do konca septembra 
prihodnje leto. Dela bodo občino stala 2,43 
mio evrov, zdravstveni dom pa bo pridobil 
1144 m2 novih prostorov. Razlog 
za gradnjo je prostorska stiska.

Horjul

Vizija mrliške 
vežice
Kakšna bo na Lesnem Brdu?

Občina je v fazi pridobivanja ustrezne 
dokumentacije za ureditev obstoječega 
stanja in rešitev pereče problematike. Prvi 
del obnove se bo začel zelo kmalu: najprej 
bo občina uredila pokopališče, nato bo na 
vrsti izgradnja večnamenskega objekta z 
mrliško vežico. Kakšen naj bi bil objekt, 
preverite na horjulskih straneh, 
kot tudi ostale novice iz te občine.

Kar nekaj  besedil za tokratno številko 
je ostalo »zunaj«. Razlog je bila količina 
materiala, ki se je nabrala zaradi 
daljšega redakcijskega roka. Tiste pisce, 
katerih  besedila so ostala  »zunaj«, smo 
že obvestili, če pa smo koga slučajno 
spregledali, naj ta uvodnik velja kot 
obvestilo. V povprečju na številko 
Našega časopisa prejmemo  več kot 
250 različnih  besedil in še enkrat toliko 
grafičnih elementov, kot so fotografije, 
oglasi, karikature in podobno. Nasploh 
je gradiva iz leta v leto več. Če primerjam 
časopis pred desetimi leti in dandanes, je 
razlika glede obsega zelo velika – upam, 
da tudi po vsebini. Razlog je verjetno v 
tem, da je veliko več ljudi funkcionalno 
pismenih, kot jih je bilo pred dvajsetimi 
ali tridesetimi leti. V živo se še 
spominjam, kako je tudi Naš časopis 
takrat vabil pisce, naj le pišejo iz svojih 
krajev in jim celo obljubljal honorar, ki 
sploh ni bil majhen, a rednih piscev kar 
nekako ni in ni bilo. Drugi razlog pa je 
število prireditev, ki  potekajo na lokalni 
ravni. Včasih jih je bilo malo, a so bile 
zato zelo dobro obiskane.  Zdaj jih je 
ogromno, so manj obiskane, a običajno 
imajo zvesto občinstvo. 
Tako zvesto, kot ste tudi vi, 
s katerim ostajamo skupaj 
že  več kot štirideset let.

Oktober poznamo tudi pod imenom rožnati ok-
tober, mesec ozaveščanja o boju proti raku na 
dojkah, ki ga organizira združenje Europa Donna 
Slovenija. Akciji se je pridružilo na desetine slo-
venskih občin, tudi večina »naših«, o čemer boste 

lahko brali na občinskih straneh. V Borovnici in 
na Vrhniki so šli celo korak dlje in za mesec dni 
ovili v rožnate pletenine eno od debel dreves ter 
tako opozorili na pomen preventive in učinkovi-
tega zdravljenja raka dojk. 

Na fotografiji: borovniška ekipa društva pode-
želskih žena Ajda, članice Europa Donna, župan 
Bojan Čebela in ravnatelj šole 
Daniel Horvat. 

Besede Cankarja
Mati jé  koruzni močnik od tedna do tedna; morda 
že več ne ve, da je bel kruh kje na svetu. In jaz jem 
dateljne! Za groš dateljnov, teh rumenih, cukrenih! 
Na srcu mi je ležal kamen; težak je bil in strašen; in 

še solz je bilo sram, da bi mi segle v oči.

Ivan Cankar, Moje življenje, 1920

Zunaj

Rožnati mesec
Borovnica – V okviru meseca boja proti raku na dojkah so drevo ovili v rožnate pletenine.
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Gašper Tominc

Dobrova - Polhov Gradec

Zelena luč 
novemu centru
Center Emila Adamiča na Dobrovi
Svetniki so potrdili investicijski program 
in predinvesticijsko zasnovo centra, ki bo 
združeval upravne in družbene 
dejavnosti. 
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Pred nami so veliki izzivi, ki jih želimo dosegati s krepitvijo obstoječega tima. V našo 
ekipo vabimo samoiniciativne in ambiciozne kandidate, ki so sposobni razumeti želje 
in potrebe končnega kupca, so pripravljeni delati na terenu, ter so željni novih izzivov.

Če so vam blizu vrednote, kot so odgovornost, vztrajnost, produktivnost, ter želja po 
izboljšavah in uspehu, potem vas vabimo, da se nam pridružite kot:

SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV (m/ž)
OPIS DELA:
- vzpostavitev, vzdrževanje in krepitev poslovnega razmerja in strateških odnosov s 

strankami,
- odkrivanje novih trgov, analiziranje trženjskih potencialov in prodor na nova tržišča,
- aktivno vodenje, spremljanje in nadzor prodajnega procesa,
- tehnično svetovanje kupcem pri optimalnih rešitvah,
- izdelava prodajne dokumentacije.

KAJ PRIČAKUJEMO:
- vsaj VI. stopnjo izobrazbe, naravoslovno-tehnične ali ekonomske smeri,
- zanimanje za kmetijsko-živilsko panogo,

- vsaj 3 letne izkušnje na področju mlekarsko predelovalne dejavnosti, 
- aktivno znanje angleškega jezika, znanje drugega jezika predstavlja prednost,
- poznavanje programskih orodij MS Office, 
- dobre organizacijske, analitične in pogajalske sposobnosti, 
- fleksibilnost, učljivost, samo-motivacija in proaktivnost.

KAJ NUDIMO:
- možnost dolgoročne zaposlitve v uspešnem, rastočem podjetju,
- stimulativno plačilo za opravljeno delo,
- možnost osebnega in strokovnega razvoja ter izobraževanja,
- dinamično delo,
- zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas v kolikor 

kandidat pri delu izkaže svojo strokovno usposobljenost in kakovost pri opravljanju 
nalog.

Naše izdelke zaznamuje kakovost in dodana vrednost. S pomočjo naše opreme pogumni 
in podjetni kupci ustvarjajo uspešne zgodbe.

Zaposlujemo tudi druge kadre, več si lahko preberete na: www.plevnik.si

Smo uveljavljeno podjetje - ponudnik celovitih tehnoloških rešitev za predelavo 
mleka in njej sorodnih panog v Evropi. Namen našega podjetja je, da učinkovito in 
konkurenčno opravljamo svojo dejavnost na trgu.
Ponujamo vrhunske, celovite tehnološke rešitve pogumnim in podjetnim 
posameznikom in podjetjem. S tem spodbujamo in podpiramo osebno in strokovno 
rast zaposlenih v stimulativnem in konkurenčnem svetu, ter podpiramo razvoj okolja 
v katerem živimo in delujemo.
Več o podjetju: www.plevnik.si

Če ste pozitivno in ciljno usmerjeni Vas vabimo, da se nam predstavite s ponudbo in 
življenjepisom. Pisne ponudbe sprejemamo na e-mail: mateja.plevnik@plevnik.si
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Tokrat je potekalo odvijalo skoraj filmsko hitro
Vrhniška izpostava Zavoda za gozdove Slovenije je prejela obvestilo o smeteh 
sredi ene od gozdnih cest. Ogledali so si prizorišče in našli obremenilni dokument 
lastnika smeti. Policija je še isti dan potrkala na njegova vrata, nakar je smeti on oziroma 
prevoznik nemudoma odstranil. Škoda, ker je to le ena od redkih tovrstnih zgodb s 
srečnim koncem. Upamo le, da jih lastnik ni odpeljal na cesto na drugi stran hriba ali v 
bližnjo vrtačo.

Najboljši ovčarji
Člani Kinološkega društva za vzrejo in šolanje nemških ovčarjev Slovenije so tudi 
letos v športno-rekreacijskem centru Dobrova pripravili državno vzrejno razstavo SLO 
Sieger 2017, na kateri je sodelovalo 118 psov iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske, 
Avstrije in Nemčije. V prvem delu so se odrasli psi, stari več kot 24 mesecev, preizkusili 
v obrambi oziroma varovanju lastnika ob napadu neznanca. V drugem delu je sledilo 
glavno ocenjevanje nemških ovčarjev, ki so prvotno in še  vedno veljajo kot živali za delo, 
varovanje domovine in človeka. 

Obnavljali bodo šolo
Še letos bo Občina Log - Dragomer začela z obnovo stare šole na Logu. Milijon evrov 
vredna investicja, ki bo obsegala ureditev prostorov za delo občinske uprave, društev in 
večnamensko dvorano, naj bi bila  končana v dveh letih. Uporabnikom bo na voljo kar 
900 kvadratnih metrov površin. 

Lična avtobusna postaja s pridihom zgodovine
Križišče med Mejačevo ulico in Zalarjevo cesto je doživelo lepotno in funkcionalno 
prenovo: občina je hitrostno oviro uredila na način, da je manj moteča za voznike 
tovornih vozil in kmetijske mehanizacije, hkrati pa je obnovila tudi tamkajšnje avtobusno 
postajališče. Staro je zamenjala  leseno-steklena konstrukcija, kot podstavka klopi 
pa služita dva kvadra, ki sta pravzaprav ostanka borovniškega viadukta. Na občini 
obljubljajo, da bodo take pokrite čakalnice kmalu po vsej občini zamenjale vse stare lope, 
namenjene čakanju potnikov.

Podpisana pogodba za kanalizacijo
V delu Horjula in Zaklancu bodo gradili kanalizacijo. Pogoj za to je bila 20. oktobra 
podpisana pogodba za tako imenovani projekt Gradnja komunalne infrastrukture v 
naselju Zaklanec in po delu Stare ceste v Horjulu. Župan Janko Prebil je 1,78 mio evrov 
vredno pogodbo podpisal na sedežu podjetja Vodovod - Kanalizacija z direktorjem 
Krištofom Mlakarjem in direktorjem podjetja Komunalne gradnje iz Grosuplja 
Viktorjem Dolinškom.

Jaka in Gaja tretja na svetovnem pokalu
Letošnja sezona se je začela za rokenrol pare Plesnega kluba M - Plesno mesto res 
hitro. Komajda so končali plesne priprave v Izoli, že sta jih čakala prvo tekmovanje v 
Dolenjskih Toplicah in Svetovni pokal v Budimpešti. Jaka Južnič, ki se je rodil na Vrhniki 
in je kot Vrhničan že postal svetovni in evropski prvak, je s svojo novo soplesalko Gajo 
Malovrh iz Polhovega Gradca tudi to sezono začel izjemno. V Dolenjskih Toplicah je 
prepričljivo zmagal med slovenskimi pari, v Budimpešti pa sta na Svetovnem pokalu 
zasedla odlično tretje mesto.

Prve novice
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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

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

Žažar ponovno nepremagljiv v Planici.
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Zato se je Občina Vrhnika 
odločila za gradnjo prizidka na 
vzhodni strani doma – tisti del, 
kjer je ambulanta nujne medi-
cinske pomoči in je bil zgrajen 
leta 1963. Kot je dejal Janko 
Skodlar, ki s strani občine vodi 
projekt, bi na tem delu prizidali 
in stavbo povišali za eno oziro-
ma delno dve etaži. Tako bi v 
pritličju dobili ustrezne prosto-
re  za ekipo nujne medicinske 
pomoči, v preostalih prostorih 
pa bi nudili prostore ambulan-
tam, sejni sobi in potrebnim 

prostorom Centra za krepitev 
zdravja. 

Stalo bo 2,43 milijona evrov
Izvajalec del bo cerkniško 

podjetje AS Primus, ki na Vrh-
niki ni neznanec, saj je, kot na-
vaja na svoji spletni strani, po-
skrbelo za energetsko sanacijo 
Kulturnega centra Vrhnika in 
opremo omenjenega centra, 
hkrati pa je tudi izbrani izva-
jalec za gradnjo prizidka pri 
Slomškovi osnovni šoli. Občina 
in predstavnica AS Primusa, 

Maja Hribar, sta podpisala po-
godbo 11. oktobra v županovem 
kabinetu. Pogodbena vrednost 
del po podpisani pogodbi znaša 
2,43 milijona evrov, s čimer bo 
zdravstveni dom dobil 1144 m2 
novih prostorov, hkrati bodo 
delno ali v celoti izboljšali raz-
mere za delo v prostorih pri-
tličnega objekta na nekaj več 
kot 480 m2 površine. Dela naj bi 
bila  kočana konec septembra 
prihodnje leto. 

Stiska in strategija
Da v domu vlada prostorska 

stiska, pacienti najprej opazijo 
v čakalnicah, saj so v zadnjih 
letih nekatere postale zelo 
majhne. Stiska pa se ne odraža 
samo v čakalnicah, ampak tudi 
v ambulantah, ki si jih nekateri 

zdravniki delijo, nekatere pa so 
celo neprimerne za izvajanje 
dejavnosti. Tako si bo ambulan-
to delil s svojim stanovskim ko-
legom (seveda v turnusu) tudi 
novi – dodatni družinski zdrav-
nik, ki bo začel s svojim delom 
novembra. Če pacienti še neka-
ko potrpijo nekajkrat na leto, pa 
nekatere zaposlene že mineva 
potrpljenje. Kot pravi Strgar, 
direktor doma, zaposleni že kar 
nekaj časa poslušajo obljube in 
gojijo potrpežljivost, a se boji, 
da bo tudi tega enkrat konec. 
»Moramo graditi, sicer bomo 
nazadovali na vseh področjih.« 
Glavni razlog je seveda prostor-
ska stiska,  ki bo, če ne bo nove 
gradnje, v prihodnosti še večja. 
Strgar meni, da bodo dogovor-
jeni novi standardi med vlado in 
zdravstvenimi sindikati končno 
omogočili odprtje težko priča-
kovanih novih ambulant, kar 
bo mogoče samo z dodatnimi 
prostori.  Le-ti bodo nudili sve-
tlejšo prihodnost tudi trenutni 
nujni medicinski pomoči, ki z 
novim pravilnikom utegne pre-
vzeti še večje območje, kot ga 
trenutno zajema, v nasprotnem 
primeru pa se lahko celo zgodi, 
da bi Vrhnika izgubila omenje-
no službo.

Gašper Tominc

Naslednje volitve bodo v 
skladu z Zakonom o lokalni 
samoupravi prihodnje leto 11. 
novembra (v  prihodnje naj bi 
bile lokalne volitve vsaka štiri 
leta drugo nedeljo v novembru) 
in novo vodstvo bo tudi spre-
jelo proračun za leto 2019. Ker 
je proračun temeljni dokument 
vsake lokalne skupnosti, je prav, 
da glavne poudarke in razloge 
za umestitev določenih investi-
cij v proračun predstavimo širši 

javnosti. Ker je le-teh kar nekaj, 
bodo tudi predstavitve uvršče-
ne v več številk Našega časopi-
sa v prihodnjih mesecih. V tej 
številki je nekoliko podrobneje 
predstavljena širitev zdravstve-
nega doma kot najzahtevnejša 
investicija v letošnjem in priho-
dnjem letu v naši občini.

Zdravstveni dom Vrhnika je 
namenjen zdravstveni oskrbi 
prebivalcev občin Vrhnika, Log 
- Dragomer in Borovnica, kar 

znaša skupaj malenkost manj 
kot 25.000 prebivalcev. Ob 
tem pa opažamo interes tudi 
določenega števila prebivalcev 
drugih občin (predvsem iz Ob-
čine Horjul) za vključitev v naš 
zdravstveni dom. Ob stalnem  
večanju števila pacientov pa 
so prostorske možnosti, razen 
manjših dopolnitev, enake že 
več kot 50 let.

Leta 2015 sprejeti pravilnik 
o novi organiziranosti urgen-
tne službe je tudi pri ureditvi 
prostorov za nujno medicin-
sko pomoč pred nas postavil 
nove zahteve. ZD Vrhnika ima 

odlično službo nujne medicin-
ske pomoči, nima pa ustreznih 
prostorov. Brez teh bodo zelo 
težko obdržali obstoječi pristop, 
kaj šele, da bi ga dvignili na višjo 
ravan, kar je kljub dobri organi-
ziranosti nujno.

Pri tem je treba povedati, da 
se je v okviru ZDV pridobilo 
kar nekaj novih programov, ki 
zahtevajo tudi lastne prostore. 
Uspešno je bil  narejen prizidek 
za nujno medicinsko pomoč, ki 
je postala nepogrešljiva za naše 
občane, v  nekdanji pritlični 
čakalnici smo uredili dodatni 
ambulantni prostor,  nastale 

so še posamične spremembe 
uporabe prostorov, ki so omo-
gočile umestitev nekaterih no-
vih pridobljenih programov. 
Zelo pomemben je podatek, 
da je naš zdravstveni dom, ob 
naporih vodstva, uspel z ume-
stitvijo v pilotski projekt, ki ga 
je sofinancirala Evropska unija, 
ki v skladu s strategijo Skupaj 
za družbo zdravja poudarja po-
men preventivnega delovanja v 
skrbi za preprečevanje bolezni. 
To pa je program, ki  terja kar 
nekaj dodatnih prostorov, ki 
jih zdravstveni dom trenutno 
nima. 

Zdravstveni dom bo letos 
opravil približno tretjino več 
zdravstvenih storitev kot leta 
2014, ki so namenjene našim 
občanom. S povečanjem obse-
ga zdravstvenih storitev se je 
povečevalo tudi število zaposle-
nih, ki bo letos doseglo število 
80. Za dodatno zaposlene in za 
uporabnike, ki prihajajo k njim 
po potrebno zdravstveno oskr-
bo, pa ZD potrebuje ustrezne 
prostore. 

Nadalje je država sprejela 

Zgodi pa se, da se čaša na-
polni in tedaj   steče čez rob. 
Tako je tudi v vsakdanjem ži-
vljenju. Ni težko nekaj zapisati, 
saj vsi poznamo rek,  da papir 
vse prenese, težje pa je to tudi 
narediti. Še posebno to velja v 
sistemu, ki s svojo administra-
tivno ureditvijo postavlja več 
ovir kot pa spodbud za uspe-
šno delo. Še večjia težava pa 
je, če nastane nasprotovanje 
in nekonstruktivnega sode-
lovanje krajanov, še posebno 
tistih, ki v organih upravljanja 
predstavljajo občane. Žal le-ti 
marsičesa ne razumejo in se 
ne zavedajo, da so ukrepi in 
investicije namenjene vsem 
občanom in njihovemu izbolj-
šanju kakovosti življenja. 

Razumem, da imajo stranke 
in liste ambicijo doseči na voli-
tvah čim boljše rezultate, prav 
tako razumem in spoštujem 
želje posameznih svetnikov, da 
si želijo biti ponovno izvoljeni 
v občinski svet (ali za  priho-
dnjega župana), ne razumem 
pa, da nekateri vse to skušajo 
dosegati tudi z neresnicami 
in napačnim prikazovanjem 
posameznih ukrepov in dejanj.

Pisanje v imenu strank in 
list, brez navedbe pisca je 
vprašljivo in blago rečeno stra-
hopetno dejanje, ki marsikdaj 
odraža le mnenje pišočega, 
s katerim pa ni nujno, da se 
strinja tudi članstvo. Posebno 
še, če so dokazano napisane 
neresnične trditve. Verjetno 
bi bilo prav, da ima pišoči toli-
ko poguma in spoštovanja do 
svojih strankarskih ali kolegov 
z liste, prizadetih in drugih 
bralcev, da izpostavi svoje ime. 

S takšnim delovanjem pišo-
či meče temno senco na vse 
članstvo, saj na koncu izpade, 
kot da neresnico govori celo-
tna skupina, ali pa najmanj, da 
se le-ta z neresnicami strinja.

Pa ne samo to; iz pisanj 
poleg polresnic, neresnic in 
nekakšnih strahov največkrat 
sevajo negativna energija, v 
zadnjih letih tako značilna za 
naš politični prostor, in priza-
devanja, da se v občini ne bi 
izvedel še kakšen projekt, saj 
bi to pomenilo težavo pri la-
stnem dokazovanju posame-
znih političnih opcij. 

Iz vsega  napisanega jasno 
izhaja, da Vrhnika na žalost še 
ni dozorela za nestrankarsko 
vodenje, zato bo v naslednjem 
mandatu, ne glede na to, kdo 
bo izvoljeni župan, treba po-
vrniti staro prakso in ponov-
no oblikovati koalicijo. Način 
projektnega vodenja, pri kate-
rem bi sodelovali vsi, ki imajo 
interes za napredek kraja, pač 
še ni mogoč. Izkazalo se je, da 
se je, čeprav koalicije ni, obli-
kovala skupina, ki se  označu-
je za opozicijo in se tako tudi 
obnaša ne glede na posledice 
za občane in občino kot celo-
to. Zatorej bodo naslednje vo-
litve še kako pomembne, saj se 
lahko zgodi, da se bo z izbiro 
napačnih ljudi, kljub  načrto-
vanim dobrim rešitvam, dokaj 
uspešen razvoj občine upoča-
snil ali celo zaustavil.

Zato končujem svoje raz-
mišljanje s stavkom, ki sem ga 
prebral na eni izmed spletnih 
strani in se glasi: »Vrhnika, 
zbudi se!«. In to je še kako res!

Stojan Jakin, župan

Zdravstveni dom Vrhnika poka po šivih, 
pravi njegov direktor Roman Strgar, saj se je v 
zadnjih treh letih število programov povečalo 
za eno tretjino, vzporedno s tem se je  povečalo 
tudi število zaposlenih: iz 67 v letu 2014 na 
predvidenih 80 konec letošnjega leta. 

V sprejemanju je zadnji proračun, ki ba bo 
sprejemal Občinski svet Občine Vrhnika v tem 
mandatu. 

Županova beseda 

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani!
Kot ste verjetno že opazili, moj 
način delovanja ni tak, da bi se 
na vas obračal prek klasičnih ali 
elektronskih medijev. Moj  pristop 
je drugačen, saj mislim, da samo 
izvršena dela označujejo človeka 
in kažejo njegovo kakovost. 

Gradili bodo prizidek 
zdravstvenega doma

Proračun 2018

Maja Hribar iz družbe AS Primus in župan Stojan Jakin med podpisom pogodbe 

Pogled na prizidek, ki je nastal na risalni deski vrhniške projektantske hiše S. M. Studio. 

>>
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 Kot so pojasnili na občini, 
je bil most že dotrajan in po-
treben prenove. Do konca leta, 
če bodo le vremenske razmere 
dopuščale, naj bi bila  končani 
tudi širitev in obnova ceste pro-

ti Podlipi. Cesto bodo razširi do 
mostu čez Podlipščico. Za raz-
liko od omenjenih projektov pa 
dela na Cesti Krimskega odreda, 
kjer gradijo kanalizacijo, plino-
vod, razsvetljavo, na koncu pa 

bo cesta deležna še novega as-
falta, verjetno ne bo končana do 
konca leta. 

Podobno kot v Podlipski doli-
ni bodo s širjenjem cestišča na-
daljevali tudi na Strmici. Izvaja-
lec je že uveden v delo, končati 
ga mora še pred novim letom. 
Tudi v Ligojni bodo kmalu za-
brneli delovni stroji, kjer bodo 
širili cesto, izgradili pločnik in 
hkrati obnovili še tamkajšnji 

vodovod. Verjetno se bodo dela 
zavlekla v naslednje leto. Asfal-
tne prevleke bo deležen še pre-
ostali makadamski odsek (500 
m) na relaciji Bevke–Drenov 
Grič, za katerega je občina sredi 
oktobra preko razpisa začeli is-
kati izvajalca. 

Asfaltiranih bo še nekaj kraj-
ših odsekov na Zaplani, Storže-
vem Griču, pri Domu obrtnikov 
in na Mavsariji. (gt)

Asfaltiranje je  obsegalo dol-
žino 140 metrov in 588 m2. 
Tako nov asfalt s pripadajočo 
infrastrukturo poteka od Šu-
štarjeve kmetije do naslova Za-
plana 4, Zaplana 2a, Zaplana 2 
in Zaplana 3. Vse to je v bližini  
nekdanje Drnovškove hiše. Ce-
lotni stroški odvodnjavanja in 

asfaltiranja so  znašali 16.000 
evrov, kar bodo poravnali la-
stniki naslovnikov ob cesti, KS 
Zaplana in Občina Vrhnika. 
Dela je izvajalo Komunalno 
podjetje Vrhnika. 

Na svečanosti, to lahko mirne 
duše zapišem, so se zbrali sta-
novalci pridobitve, bližnji so-

sedje, predstavniki KS Zaplana 
in predstavnik izvajalcev ter še 
nekaj gostov. Zbrane je nagovo-
ril »motor« celotnega projekta, 
stanovalec zaselka Matej Rezar, 
ki je predstavil uspešno  konča-
no asfaltiranje. Nato je prerezal 
svečani trak odprtja. Vsi zbrani 
so se sprehodili po novem as-
faltu, ob tem pa jih je spremljala 
harmonika Zaplaninca Janeza 
Kogovška. Po uradnem delu se 
je  nadaljevalo druženje vseh 
prisotnih ob dobri jedači in do-
brem prleškem Otovem vinu. 
Res zelo prijetno vzdušje. 

Ob tem moram poudariti, 
da sem resnično lepo vzduš-
je opisal predvsem zato, da bi 
vzpodbudil tudi druge zaselke 
iz  omenje KS in tudi iz drugih 
KS Občine Vrhnika, da  bi pi-
sali o takih dogodkih.  Tako se 
predstavijo napredki in novosti, 
čeprav z majhnimi koraki, ven-
dar za krajane lepi dogodki.

V Našem časopisu bi bilo zato 
več prispevkov o delovanju in 
napredku v vrhniških krajevnih 
skupnostih.

Simon Seljak

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

normative, ki določajo število 
opredeljenih pacientov posa-
meznim zdravnikom (ta teža-
va je pereča na Vrhniki že dalj 
časa, saj je kljub prizadevanju 
zobozdravnikov praktično 
nemogoča nova opredelitev 
pacientov). Kot primer naj na-
vedem, da znaša nov normativ 
1500 količnikov na zdravnika 
specialista družinske medi-
cine (količniki se izračunajo 
glede na starost opredeljenih 
pacientov). ZD ima že sedaj 
skupno 15.000 količnikov in 
samo pet splošnih ambulant. 
Enostavna računica pokaže, 
da potrebujejo za uveljavitev 
normativov pri družinskih 
zdravnikih dodatnih pet am-
bulant. 

Navedeni so le nekateri 
vzroki, obstaja pa jih še kar 
nekaj.

Konkretne aktivnosti za ši-
ritev so se začele izvajati v letu 
2016 s potrditvijo DIIP (doku-
menta identifikacije investi-
cijskega projekta), s katerim 
smo predvideli nekoliko večjo 
širitev, obenem pa še umesti-
tev lekarne v ta objekt. Priča-
kovali smo tudi del sredstev 
od Ministrstva za zdravje na 
račun preventivnega delova-
nja ZD. Tako je bila ocenjena 
vrednost v skladu s projektno 
rešitvijo 3.700.000 evrov. Ker 
pa rešitev z umestitvijo lekar-
ne v pritličje objekta ni dajala 
želenih rezultatov, razpisa pa 
kljub obljubam v letu 2016 ni 
bilo, smo se letos odločili, da 
objekt nekoliko zmanjšamo, 
sredstva pa po vsej verjetnosti 
zagotovimo sami. 

Na razpis, ki tudi do pisanja 
tega prispevka še ni objavljen, 
se bomo prijavili,  če bomo 
izpolnjevali zahtevane pogoje. 
Maja letos smo zato  pripravili 
Investicijski program, s kate-
rim smo dokončno opredelili 
investicijo, ki se bo izvajala po 
načrtih projektivnega biroja 
S.M. Studio, d.o.o., z Vrhnike. 
Načrt predvideva ureditev 
prezračevanja in beljenje vseh 
prostorov v pritličju v skupni 
površini 489 m2, od tega pre-
ureditev obstoječih prostorov 
NMP v velikosti 100 m2  in 
pridobitev 1.144 m2 novih pro-
storov za ambulante, servisne 
in pomožne prostore, sveto-

valnico za telesni in gibalni 
razvoj ter prostore centra 
za preventivno zdravstveno 
dejavnost. Skupna ocenjena 
vrednost projekta v investicij-
skem programu znaša po te-
kočih cenah 2.480.111,16 evra.

Navedeno je bilo tudi osno-
va za izvedbo oddaje javnega 
naročila po odprtem postopku, 
ki je bilo objavljeno na Portalu 
javnih naročil RS 20. 6. 2017. V 
razpisnem roku se je na razpis 
odzvalo pet ponudnikov, po-
nudbene cene pa so bile (sku-
paj z DDV) od 2.511.008,09 
evra do 2.765.146,27 evra. Ker 
so vse ponudbe prekoračile 
pričakovano prednost, smo na 
tem mestu postopek zaključili. 
Odločili smo se za nov način 
izbire ponudnikov z odpira-
njem ponudb s pogajanji in 22. 
9. začeli z novim postopkom. K 
ponovnem sodelovanju smo 
povabili vse ponudnike, ki so 
oddali ponudbo v prvem kro-
gu. Pristopili so štirje ponu-
dniki. Postopek je bil uspešen, 
saj je bila najugodnejša ponud-
ba 2.433.792,27 evra, kar je v 
mejah pričakovanj.

Po natančni ponovni pro-
učitvi ponudbe smo 11. ok-
tobra z izbranim izvajalcem, 
družbo AS – PRIMUS gra-
dnje, inženiring in svetovanja, 
d.o.o., Podskrajnik 101, 1380 
Cerknica, podpisali pogodbo 
o izvedbi del, še isti dan pa 
je bila opravljena tudi uved-
ba izvajalca v delo. Pri tem je 
pomembno še to, da je rok za 
dokončanje del 30. september 
2018 in upam, da ga bo izva-
jalec tudi dosledno upošteval.

Pri vsem tem bi dodal le 
še to, da je žalostno dejstvo, 
kako posamezni svetniki pa-
všalno ocenjujejo investicijo 
kot predrago, negospodarno 
in morda še kaj, pri tem pa se 
niso niti toliko potrudili, da 
bi projekt proučili. Projekt, ki 
ga je pripravil vrhniški pro-
jektivni biro SM Studio, je bil 
dan v strokovno presojo tako 
gradbeni stroki kot zdravstve-
ni, ki sta ugotovili primernost 
projekta. Trg pa je pokazal pri-
mernost cene. Žal so razna na-
tolcevanja ponovno posledica 
želja posameznikov, da bi dis-
kreditirali vsa dejanja sedanje 
uspešne občinske uprave.

Stojan Jakin, župan 
Občine Vrhnika

>>

Cene vrtca bodo višje
Občinski svet je na 21. redni seji, 19. oktobra, 
potrdil predlog občine o zvišanju cen storitev v 
vrtcu.

Vrhnika – Potem ko so pred mesecem končalo 
s celovito obnovo ceste pri Delavskem 
naselju in na Pavkarjevi poti, je v delu tudi 
gradnja novega mostu čez Ljubijo v Verdu. 
329 tisoč evrov vredna investicija so zaupali 
novogoriškemu podjetju Ginex International in 
bo  končana konec leta.

Zaplana, 16. oktober – Na najvišje ležeči 
vrhniški Krajevni skupnosti Zaplana so v 
ponedeljek, 16. oktobra, na novem zaselku pri 
Šuštarjevi kmetiji (Križaj) odprli novo asfaltirano 
cesto.

Dobra vest s Tržaške 1: starši novorojencev 
bodo po novem namesto sedanjih 150 evrov 
prejemali 250 evrov. 

Do tega zneska bodo upra-
vičeni starši, katerih otroci 
se bodo rodili po 31. 12. 2017. 
Občina Vrhnika je v letu 2016 
dodelila 140 tovrstnih pomoči 
v znesku 21 tisoč evrov. 

Pravico do omenjene enkra-

tne denarne pomoči uveljavlja-
te s pisno vlogo na predpisanem 
obrazcu, ki ga vložite na Obči-
no Vrhnika, znesek pa občina 
nakaže najkasneje 15 dni po  
pravnomočni odločbi. 

(gt)

Razlog je v povečanju stro-
škov plač zaposlenih, zmanjša-
nju števila oddelkov in števila 
otrok v vrtcu in v spremem-
bah prejemkov (regres, od-
pravnine, kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje za 
javne uslužbence) in material-
nih stroškov. 

Nove cene bodo veljale od 
prvega novembra dalje in sicer 
se v povprečju zvišajo za 6%. 
Prva starostna skupina bo po 
novem namesto 423,64 evrov 

stala 450,97 evrov (polna 
cena), druga pa se bo iz 321,96 
€ zvišala na 343,10 €. Nekoliko 
večje povišanje je na razvoj-
nem oddelku, kjer se je polna 
cena iz sedanjih 697,11€ zviša-
la na 754,39€.  Zadnja uskladi-
tev cen je bila 1. 1. 2017, ko se je 
po treh zaporednih znižanjih 
cena zvišala. 

Kot so zapisali na občini, so 
nove cene še vedno nižje od 
tistih, ki so veljale v letu 2009. 
(gt)

Za novorojence po 
novem 

250 evrov

V Zaplani nov asfalt

Gradili bodo
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Tako je CPS, na ravni ciljev in 
ukrepov, v največji meri odra-
žala želje in stališča prebivalcev 
Vrhnike, kar je tudi prav. Stra-
tegije, ki jih javnost posvoji, so 
dobre, najboljše pa so tiste, ki jih 
prebivalci sooblikujejo. Pri pri-
pravi CPS smo od prebivalcev 
Vrhnike največkrat slišali, da si 
želijo manj tranzitnega prome-
ta čez Vrhniko in bolje urejeno 
središče mesta za pešce in ko-
lesarje. To je pokazala tudi an-
keta, ki smo jo omenili: več kot 
85 % anketirancev se strinja, da 
je treba izboljšati varnost za pe-
šce in kolesarje. Anketiranci se 
strinjajo tudi, da je treba hitrosti 
avtomobilov na ulicah v sredi-
šču mesta zmanjšati, predvsem 
pa si stanovalci želijo takega na-
črtovanja prometa, ki bi na prvo 
mesto postavljal varnost ljudi 
in čim več javnih prostorov po 
meri človeka.

Vizija CPS, oblikovana sku-
paj z Vrhničani, med  drugim 
poudarja zmanjševanje in pre-
usmerjanje tovornega in oseb-
nega tranzitnega prometa  zu-
naj naselij ter da bodo krajše 
razdalje prebivalci in obiskoval-
ci opravljali peš ali s kolesom, 
mestno središče pa bo lahko 
zaživelo kot privlačen, prijeten 
in živahen javni prostor, urejen 
po meri človeka. Na tem so ute-
meljeni tudi strateški cilji CPS.
– Izboljšanje varnosti za hojo 

in kolesarjenje (npr. nove in 
več površin za pešce, širši 
pločniki, umiritev hitrosti 
motornega prometa, novi 
prehodi za pešce, varne peš-
poti v šolo …).

– Pešcem prijazno urejeno me-

stno središče in stanovanjske 
soseske (npr. umirjanje pro-
meta, območja z omejitvami 
za motorni promet).

– Omejevanje motornega 
prometa in ureditev con z 
omejenim dostopom mo-
tornega prometa v mestnem 
središču (npr. prepoved to-
vornega prometa v strnje-
nih stanovanjskih območjih, 
enosmerne ulice …).

Ključni cilj predlagane ure-
ditve je razbremeniti središče 
Vrhnike motornega prometa, 
predvsem tranzitnega, sočasno 
pa zagotoviti varne površine 
za pešce in kolesarje ter urediti  
težave s parkiranjem na obrav-
navanem območju. To vključuje 
preusmeritev tranzitnega in to-
vornega prometa iz starega me-
stnega jedra, vzpostavitev var-
nih šolskih poti, novih površin 
za pešce in kolesarje ter ume-
ščanje novih parkirnih mest za 
stanovalce. Krajše poti bodo 
prebivalci tako lažje opravljali 
s kolesom ali peš, saj bo prostor 
bolj prijeten za pešačenje in ko-
lesarjenje, hkrati pa bo z novo 
ureditvijo poskrbljeno tudi za 
varno pešačenje otrok in  dru-
gih ranljivih skupin. 

Otroci, ki po kraju pešačijo 
samostojno, so zelo dober znak, 
saj v kraju, kjer lahko varno 
pešačijo otroci, lahko varno 
pešačijo vsi. Prav zato nova ure-
ditev vključuje tudi umirjanje 
prometa. Občani Vrhnike ste 
nam jasno povedali, da je hitrih 
voznikov preveč, hkrati pa je 
nekaj minut počasnejše poto-
vanje majhna cena za varnost 
otrok na cesti. Tako je na celo-

tnem območju starega dela me-
sta Vrhnike predvidena uvedba 
omejitve hitrosti 30 km/h, ra-
zen na ulici Delavsko naselje in 
Cesti 6. maja, kjer je predvidena 
omejitev hitrosti na 40 km/h. 
Na območjih umirjenega pro-
meta je predvidena omejitev 
hitrosti na 10 km/h.

Cankarjev trg in severni del 
Stare ceste bi preoblikovali v 
območje umirjenega prometa 
(ang. shared space). Na tak na-
čin ne izključimo nikogar; ne 
pešcev ne kolesarjev ne avto-
mobilov, ampak jim omogoči-
mo varno sobivanje.  Razmere 
za vožnjo z avtomobilom bodo 
nekoliko manj ugodne, to pa 
zato, ker si želimo manj tranzi-
tnega prometa v središču kraja, 
hkrati pa avtomobila v tem delu 
ne želimo povsem umakniti, saj 
bi tako poslabšali  razmere za 
prebivalce. Kot območje umir-
jenega prometa bi uredili tudi 
slepe ulice do parkirišč ob sta-
novanjskih blokih. 

Z ukrepi želimo ulicam po-
vrniti njihov družbeni značaj. 
Če na ulicah v središču mesta 
zmanjšamo promet, hkrati pa 
izboljšamo  razmere za pešce 
in kolesarje, take ulice ponov-
no zaživijo in postanejo prostor 
druženja, srečevanja in spreha-
janja. Poveča se tudi  kakovost 
bivanja, razvijati se začno turi-
zem in druge dejavnosti – tr-
govine, gostinstvo, javne prire-
ditve ipd. To potrjuje množica 
tujih primerov, podobno se je 
zgodilo tudi v Ljubljani in dru-
gih slovenskih mestih. 

Od ulice Delavsko naselje 
do Tržaške ceste je po Robovi 
cesti, Stari cesti in Voljčevi ce-
sti predvidena izvedba mešane 
površine za pešce in kolesarje, 
ki bi bila tlakovana ter ločena 
od vozišča. Predvideni so do-
datni ukrepi za zmanjšanje hi-
trosti motornih vozil. Povezava 
med ulico Delavsko naselje oz. 
pešpotjo po trasi nekdanje že-
leznice do navezave na Tržaško 
cesto v križišču z Voljčevo ulico 
bi  bila hrbtenica novih ureditev, 
namenjenih pešcem in kolesar-

jem. Prečno bi se navezovala na 
Ljubljansko cesto, Cesto 6. maja 
in v nadaljevanju na Tržaško ce-
sto, kjer so že urejene površine 
za pešce in kolesarje, Idrijsko 
cesto, kjer je predvidena iz-
vedba daljinske kolesarske poti, 
ulico Na Klisu, ulico Gradišče, 
kjer je tudi predvidna izvedba 
mešane površine za pešce in ko-
lesarje, ter načrtovano daljinsko 
kolesarsko pot po Tržaški cesti 
v smeri proti Logatcu. Ker so 
v nekaterih delih naselja ulice 
za dvosmerni promet preoz-
ke, bi uvedli nekaj enosmernih 
ulic (del Voljčeve ceste in ulice 
Gradišče).  Tako bi pridobili po-
vršine za pešce in kolesarje ter 
ohranili parkirna mesta. 

K zmanjšanju tranzitnega 
prometa bi veliko pripomogla 
gradnja predvidene južne in 
severne obvoznice. Gradnja 
južne obvoznice se približuje, 
saj je projektna dokumentacija 
že v fazi izdelave, medtem ko 
je gradnja severne časovno bolj 
oddaljena. 

Kot v  drugih večjih prome-
tno-urbanističnih ureditvah ni 
mogoče vseh ukrepov izvesti 

sočasno, zato smo predvideli 
več faz, s katerimi postopoma 
izvedemo vse predvidene ukre-
pe in tako celovito prometno-
-urbanistično ureditev Vrhnike.

Naročnik: Občina Vrhnika 
Izdelovalec: City studio 
prostorsko načrtovanje, 

d.o.o. in IPoP Inštitut za 
politike prostora

Vabilo na javno razpravo

Verjamemo, da so najboljše prometne rešitve tiste, ki niso samo uskla-
jene, ampak tudi sooblikovane  v sodelovanju z javnostjo. Zato smo pri 
oblikovanju predloga načrta prometno-urbanistične ureditve starega 
dela Vrhnike izhajali iz podatkov, pridobljenih v okviru priprave CPS 
in OPPN. S procesom sodelovanja z občani imamo namen nadaljevati,  
zato vas vabimo na javno razpravo, ki bo v ponedeljek, 13. novem-
bra 2017, ob 17. uri v Cankarjevem domu (Tržaška cesta 25, Vrhnika).
Hkrati vas vabimo, da nam vprašanja, povezana s predlagano prome-
tno-urbanistično ureditvijo starega dela Vrhnike, pošljete po e-pošti  in 
po najboljših močeh se bomo potrudili odgovoriti. 
Pišite nam na naslov aidan.cerar@ipop.si. 

Predlog nove ureditve Stare ceste

Izsek iz karte ukrepov

Prva predstavitev prometno-urbanistične ureditve starega dela Vrhnike

Privlačno, prijetno in živahno središče Vrhnike
V letu 2017 je Občina Vrhnika dobila 
Celostno prometno strategijo (CPS). 
Občinski svet jo je soglasno potrdil aprila 
2017. Priprava CPS je  zelo poudarjala 
vključevanje javnosti – organizirane so 
bile štiri javne razprave, veliko intervjujev, 
delavnica,  potekjala pa je bila tudi anketa, 
ki jo je izpolnilo več kot 1360 občank in 
občanov Vrhnike, kar je sorazmerno zelo 
velik delež. 

Solna terapija kot učinkovita rešitev za dihalne in 
kožne težave 

Inhalacija suhega solnega  aerosola, izjemno  pozitivno vpliva na dihala in 
kožo. Iz tega razloga je solna terapija postala zelo priljubljena pri otrocih 
in odraslih. Vse več je tudi kliničnih raziskav ki dokazujejo učinkovitost 
tovrstne terapije.

Na Vrhniki imamo obiskovalci na voljo Solni center Vrhnika, ki ima dve solni 
sobi: eno za otroke (opremljena s televizijo in toboganom) ter drugo za odrasle. 
V obeh so nameščena udobna ležišča, tako da čas terapije, ki traja približno 20 
minut pri otrocih ter 40 minut pri odraslih hitreje mine. Terapija poteka tako, 
da v solno sobo, ki je od vrha do tal odeta z debelo plastjo soli, s pomočjo 
halogeneratorja vpihujejo suhi aerosol (medicinsko sol). Njegovo vdihavanje 
poviša odpornost dihalnega sistema, saj ga očisti in hkrati deluje protivnetno. 

Vezano na klinično raziskavo so pediatri iz Zagreba (Vir: RESEARCH REPORT 
Poliklinika Helena, Zagreb, Croatia. September 2012) dokazali, da 12 solnih 
terapij 1-2 krat letno zmanjša vse bolezni dihal pri otrocih za kar 1,5 krat. Solna 
terapija ne zmanjša zgolj stopnje obolevnosti pri akutni fazi dihalnih bolezni za 
kar 2 krat, temveč zmanjšuje možnost zapletov. Poleg tega pa še zaustavlja in 
preprečuje nadaljevanje bolezni tako pri dojenčkih kot šoloobveznih otrocih.

Terapije se priporočajo vsem, ki imajo težave z dihali ali kožo; ki si 
želijo sprostitve po napornem dnevu; športnikom po težkih fizičnih naporih 
za dodatno sproščanje mišic. Solna terapija je popolnoma naravna in varna 
ter brez stranskih učinkov. Po terapiji se lahko vaš organizem pospešeno čisti, 
kar pomeni pospešeno izločanje sluzi skozi nos ali s pomočjo izkašljevanja.

Tel: 031 015 613
M: info@solni-center.si

W: solni-center.si

Možnost nakupa darilnih bonov.

MERCATOR LOKA CENTER VRHNIKA,
1. nadstropje, Robova c.6, Vrhnika
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Tako je na gozdni cesti nastal 
čep, dolg 10 m, širok toliko, kot 
je široka gozdna cesta, in visok 
do 1,5m; vsega skupaj je bilo na 
cesto odloženo približno 20 m3 
gradbenih odpadkov. 

Med njimi je bilo veliko pla-
stičnih hidroizolacijskih mate-
rialov, podometnih in nadome-
tnih cevi za elektriko, betonskih 
preklad, ometa, delov vodovo-
dnih napeljav, embalaž od bar-
vil, lepil,  cementa itn., pač vse, 
kar nastane v procesu prenove 
objektov. 

 Ob podrobnejšem pregledu 
odpadkov smo našli tudi po-
žarni red, ki je visel v trgovin-
skem lokalu na kraju nastanka 
odpadkov, to je v Hrovači 14a, 
Ribnica. Razbrali  smo tudi ime 
firme,  ime direktorja skupaj s 
telefonsko številko. 

Naslednji dan smo o odpad-
kih obvestili inšpekcijske službe 
s prošnjo za hitro ukrepanje, saj 
cesta, ki je bila zatrpana z od-
padki, omogoča dostop do več 
kot 500 ha gozdov. Nato so se 
začele težave, kdo lahko komu 
odredi, da se odpadki odstrani-
jo, in kdo bo vse to plačal. Sredi 
dneva je kazalo, da bo moral 
za odstranitev odpadkov po-
skrbeti lastnik zemljišča, preko 
katerega vodi gozdna cesta.  Ker 
smo sumili, da so med odpad-

ki tudi nekateri odpadki (lepi-
la, barvila), ki sodijo v skupino 
nevarnih odpadkov, smo ob 12. 
uri o tem obvestili še Policijsko 
postajo Vrhnika. Ob 13. uri so 
nas kriminalisti že klicali s tere-
na in nas spraševali, kje je obre-
menjujoči dokaz – požarni red. 
Ob 13.30 so v naši pisarni  ta 
dokaz uradno zasegli. Ob 14.45 
smo že prejeli njihovo informa-
cijo, da so odkrili storilca ter da 
bo še tistega dne odstranil od-
padke. 

Po pravici povedano, jim tega 
zadnjega nismo verjeli, saj se 
odpadki hitro odložijo in zelo 
težko odstranijo. Ob kontrol-
nem pregledu ob 18.30 uri smo 
na gozdni cesti našli samo še 
dva  tovornjaka in dve osebi,  ki 
sta pometali cesto. Odpadki so 
bilo odstranjeni, cesta je bila 
prevozna. 

Dodaten komentar ni potre-
ben. Policiji veljajo vse čestitke.  
V dobrih dveh urah so našli 
storilca in zagotovili, da  je od-
padke nemudoma odstranil iz 
gozda. O kazni, ki bo doletela 
storilca, pa bomo poročali kdaj 
drugič.

Janko Vidmar, Zavod za 
gozdove Slovenije

Prvo nedeljo v oktobru smo prejeli 
obvestilo, da je  ena od gozdnih cest 
za Ljubljanskim vrhom neprevozna, 
in sicer zato, ker je nekdo na cesto 
stresel  poln »šlepar« gradbenih 
odpadkov. Ob ogledu smo ugotovili, 
da je nekdo pripeljal tovornjak po 
gozdni cesti, dvignil keson, stresel 
odpadke in odpeljal naprej. 

O njem je tekla beseda tudi 
na septembrski seji, in sicer 
je svetnika Daniela Cukjati-
ja (SDS) zanimalo, kakšne so 
usmeritve občine glede kamp 
prostorov. Kot je dejal, je bilo 
pred časom govora o kampu v 
Blatni Brezovici, a predlog na 
strani občine ni dobil podpo-
re. Na občini so odgovorili, da 
se avtokamp predvideva ob 
Bajerjih, podrobnejši prostor-
ski načrt pa je zanj že v pri-
pravi. Na Oddelku za prostor 
pravijo, da se je pri njih ogla-
silo že več različnih pobudni-

kov za ureditev avtokampa ali 
postajališča za avtodomove. 
Nekateri so imeli predloge za 
ureditev na zemljiščih, ki so 
kmetijska zemljišča, poplavno 
območje, v Krajinskem parku 
Ljubljansko barje, gozdnem 
zemljišču, tudi na drevesih, 
brez možnosti ureditve pri-
merne infrastrukture (dostop, 
parkiranje)… Kot še pravijo, 
vsako pobudo temeljito pre-
gledajo, se o njej pogovorijo s 
pobudnikom in jo poskušajo 
umestiti v prostor, če je le mo-
goče. (gt)

Cesta na 
Trčkov Grič 
potrebna obnove
V eni od preteklih številk 
smo že pisali o tovornem 
prometu na Trčkov grič, 
kjer se vrši zasip večje 
vrtače. 

Na septembrski seji je svetnika Daniela 
Cukjatija (SDS) zanimalo kako bo z ob-
novo te ceste, ki naj bi bila asfaltirana 
1988.  
Z občine so odgovorili, da je bila cesta 
v zadnjih dobrih desetih letih že več-
krat deležna različnih posegov zaradi 
vodovoda in optičnega kabla ter zato že 
večkrat pokrpana. 
Po mnenju Komunalnega podjetja 
Vrhnika je cesta, po kateri se v zadnjih 
tridesetih letih vozi dvakrat ali trikrat 
več vozil kot v začetku, dotrajana že 
vsaj zadnjih deset let. 
Podlaga ni nosilna, še posebej ne ob ro-
bovih.  Zato komunala predlaga občini, 
da gre v prenovo cestišča, še pred tem 
pa naj uredi zemljiško pravne zadeve 
za pridobitev zemljišč, s katerimi bi se 
lahko cestišče tudi širilo. (gt)

Za večjo preglednost
Svetnik Viktor Sladič (Lista za razvoj vrhniškega 
podeželja) je na septembrski seji predlagal, da 
se nekaj ukrene s preglednostjo pri vključevanju 
iz Sušnikove ceste (med Silikom in pivovarno) na 
Tržaško. 

»Sprehajalci pripeljejo pse 
na vrvici do športnega parka, 
potem jih spustijo, da lovijo 
majhne otroke ali pa skačejo 
za frizbiji. Igrišče je polno pas-
jih iztrebkov, ki jih naj bi sicer 
vsi pobirali. Toda čigavi so po-
tem: medvedovi ali srnjakovi?« 
Kot je še dejal, se sam veliko 
zadržuje v športnem parku, 

pa tam še ni videl občinske-
ga redarja. Z Medobčinskega 
redarstva so odgovorili, da v 
parku izvajajo redne obhode, 
vendar kršitev glede spuščanja 
psov ne zaznavajo. Konec sep-
tembra si je celoten park ogle-
dala tudi inšpekcija, vendar na 
kraju samem ni bilo ugotovlje-
nih nepravilnosti. (gt) 

Župnijska Karitas Vrhnika in Župnija Vrhnika vabita na 

Okroglo mizo o 

Zasvojenosti in težavah 

z odvisnostjo z gosti: 

Miha Kramli vodja centra za 

zdravljenje odvisnosti v Zdravstvenem domu v 

Novi gorici 

Dr. Drago Jerebic zakonski in 

družinski terapevt ter asistent na Teološki 

fakulteti v Ljubljani 

Oče Franc Prelc pobudnik 

programa pomoči Skupnosti Srečanje 

Program bo povezovala 

Marjana Debevec novinarka na 

Radiu Ognjišče 

Okrogla miza bo potekala v torek 

7. novembra 2017 ob 18.30 uri v 

Cukaletovi dvorani na Vrhniki. 

LEPO VABLJENI! 

Kamp zaenkrat 
le ob Bajerjih
Velikokrat je med Vrhničani zaslediti debato o 
kampu, ki je nekoč bil umeščen v športni park v 
središču mesta. 

Čigavi 
so potem kakci, 
medvedovi ali srnjakovi?
Vrhnika – Na zadnji občinski seji je občinski 
svetnik SMC Boštjan Erčulj negodoval nad 
odnosom nekaterih lastnikov psov, ki v športnem 
parku v središču mesta, ne pospravljajo njihovih 
iztrebkov. 

Kot je dejal, kdor koli na 
tem delu zavija desno ali levo 
na Tržaško, zaradi tamkaj 
parkiranih vozil in s tem ne-
preglednosti, tvega prometno 
nesrečo. Njegovo pobudo je 
preveril Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu in 
podal mnenje, da je edina re-
šitev ukinitev parkirnih mest. 
Tako naj bi na tem mestu uki-
nili parkirna mesta še do kon-
ca leta. (gt)

Obvestilo

Starše otrok, rojenih v letu 2015, stanujočih v KS Podlipa - Smrečje, vabimo, 
da nam do 15. novembra 2017  sporočite podatke (ime, priimek otroka in 
naslov) za letošnje Miklavževo obdarovanje. Sporočite nam tudi podatke 
za otroke, rojene v letih od 2011 do 2014, ki morebiti še niso uvrščeni na 
seznam za obdarovanje.

Podatke sporočite na
GSM:  031 852 659 ali 
e-naslov: barbara_kuzmic@yahoo.com

SVET KS PODLIPA - SMREČJE

Tako se dela!
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Kot je pojasnila Renata Stru-
na, predsednica KS Vrhnika 
Breg, je prvo večje otroško igri-
šče v tamkajšnji okolici šele pri 
Osnovni šoli Antona Marti-
na Slomška, kar je za nekatere 
starše predaleč. Zato je med 
krajani že dolgo tlela želja, da 
bi igrišče zgradili bližje, a reali-
zacija nekako bila mogoča. »Ko 
je  nastopil mandat sedanji Svet 
KS Vrhnika - Breg, smo se člani 
odločili, da projekt dokončno 
izpeljemo, za kar smo začeli 
tudi namensko varčevati. Pove-
zali smo se z občino, ki nam je 
odstopila oziroma dala v najem 

zemljišče ob pešpoti, ki poteka 
po trasi nekdanje železniške 
proge, nato pa smo začeli z deli 
že v letu 2016, ko smo na obmo-
čju igrišča opravili zemeljska 
dela – izdelali smo hrib, če mu 
lahko tako rečemo, zatravili, za-
sadili grmovnice in tri drevesa.« 

Gremo Na postajo!
Izbirali smo med različnimi 

idejnimi zasnovami in se na 
koncu odločili za idejo podje-
tja Leseno, d. o. o., iz Janezove 
vasi, ki je že postavilo tematski 
igrišči pri nekdanji Mrakovi šoli 

v središču mesta in pri Slom-
škovi šoli. »Igrišče smo poime-
novali Na postaji, saj so igrala 
oblikovana na tematiko vlaka, 
železniške proge in železniške 
postaje. S tem bo igrišče pri-
spevalo k ohranjanju kulturne 
dediščine in ustvarjalo večjo 
identiteto prostora,« je poja-
snila sogovornica. Tako bo na 
igrišču otroke razveseljeval vlak 
iz betonskih cevi v kombina-
ciji z lesom, železniška postaja, 
ki jo ponazarja kombinirano 
igralo različnih gugalnic, ple-
zal in drobnih elementov, dva 
poligona z različnimi elementi 
(brv, pletenica, stopalniki …), 
naravno deblo za plezanje, dva 
tobogana in železniški pragovi, 
ki ponazarjajo nekdanjo progo. 
Dela naj bi bila končana še v tem 
mesecu, kmalu za tem pa naj bi 
sledilo tudi slovesno odprtje, če 
bo le dopuščalo vreme.  »Želi-
mo si, da bo igrišče Na postaji 

postalo dobro obiskan prostor, 
kjer se bodo radi družili mladi 
in malo manj mladi, saj prostor 
ponuja možnost za igro, vadbo 
na prostem ali pa samo oddih 
na klopcah.« 

Na železnico so se že spomnili
Na omenjeni trasi je med  le-

toma 1899 in 1966 deloval že-
lezniški odsek Ljubljana–Vrh-
nika, ki je sprva imel postajo v 
neposredni bližini  zdajšnje tr-
govine Mavrica, na mestu, kjer 
je ostanek nakladalne klančine. 
Kasneje so postajo preselili ne-
koliko bližje Vrhniki – v bližino  
zdajšnjega gasilskega doma. Kot 
zanimivost naj omenimo, da 
so v času Ivana Cankarja vlak 
na  omenjeni relaciji imenovali 
»kafe mlinček«, ker je vozil tako 
počasi. Dandanes na nekdanjo 
traso spominja pešpot, ki je 
med lokalnim prebivalstvom 
zelo priljubljena, saj ponuja mo-

žnost prijetnega sprehoda vse 
tja do konca Drenovega Griča. 
Na zgodovino, ki jo zadnja leta 
Vrhnika na novo odkriva, so se v 
krajevni skupnosti spomnili že 
pred časom, ko so v bližini prej 
omenjene postaje pri Mavrici v 
sodelovanju z lokalnim muzej-
skim društvom postavili infor-
mativni pano s kratkim opisom 

zgodovine železnice tega obmo-
čja. Občina je ob pešpoti posta-
vila še klopi, zasadila drevesa in 
postavila koše za pasje iztrebke. 
Tako je tudi ta konec mesta, ki 
meji na Barje, dobil dodano 
vsebino, ki bogati ne samo ožjo 
lokalno skupnost, marveč celo-
tno mesto.

 Gašper Tominc, foto: GT

Okrog 19.45 je mimo železni-
ške postaje Verd pripeljal tovor-
ni vlak s sedemnajstimi vagoni 
iz smeri Kopra proti Ljubljani. 
Na koncu postaje, kjer se štiri-
tirna proga zoži v dvotirno, je na 
zadnjem vagonu v kompoziciji 
počila os, zaradi česar je izti-

ril, med padanjem poškodoval 
en portal električne napeljave, 
drugega podrl in nazadnje zgr-
mel prek roba podpornega zidu 
v globino. Na preostali kompo-
ziciji se je nemudoma sprožila 
varnostna zavora in vlak var-
no zaustavila. Poškodovanih 

na srečo ni bilo. V pičlih štirih 
minutah od proženja, ob 20.27 
uri, so na prizorišče prihiteli 
gasilci PGD Verd, za njimi pa 
še Gasilska brigada Ljubljana, 
PGD Vrhnika, Stara Vrhnika in 
Borovnica. Ob prihodu so naj-
prej izvedli zavarovanje kraja 

dogodka. »Že med vožnjo na 
kraj smo prejeli informacijo, 
da je elektrika izklopljena in da 
sta zaradi poškodb zaprta oba 
železniška tira. Po prihodu na 
kraj smo preventivno opravili 
dodaten varnostni odmik vozil 
in moštva, saj je bilo električno 
omrežje poškodovano (polo-
mljeni stebri, električni vodniki 
na tleh…). S strani SŽ smo pre-
jeli pisno dovoljenje o varnosti 
ter informacijo o tovoru (ruda 
fosfat) in morebitni nevarno-
sti razsutega tovora za okolje. 
Kljub temu smo preventivno 
opravili Ph test, ki je pokazal 
nevtralnost.  Zaradi napovedi 
prihajajočega dežja, smo se s 
CZ Vrhnika in SŽ dogovorili, 
da se bo po odstranitvi poško-
dovanih delov vagona tovor po-
kril s folijo. Na mestu je ostala 

enota PGD Verd v namen po-
moči policiji in SŽ (do 22.50 
ure),« je pojasnil Robert Okorn 
iz ljubljanske gasilske brigade. 
Vseh skupaj je na intervenciji 
sodelovalo kar 65 gasilcev. V 
popoldanskih urah naslednje-
ga dne je PGD Verd izvedlo še 
prekrivanje razsutega tovora. 
Odstranjevanja posledic nesre-
če so se nemudoma lotili tudi 
železniški delavci in v dobrih 
24 urah progo usposobili do te 
mere, da je bil prevozen vsaj en 
tir. Vsekakor zavidanja vreden 
dosežek, ki pa ga njihovi stano-
vski kolegi, zadolženi za organi-
zacijo potniškega prometa po 
nesreči, kot kaže, še zdaleč niso 
uspeli doseči. Od Borovnice do 
Ljubljane je bil namreč orga-
niziran nadomestni avtobusni 
prevoz, ki pa naj bi bil, po priče-

vanjih potnikov, še po več dneh 
netočen in nezadosten. Nemalo 
je bilo celo komentarjev, da »na 
železnici vlada popolni kaos.« 
Prenekateremu je zato prekipe-
lo in se je na delo/šolo zato od-
pravil z osebnim vozilom.

Ocena materialne škode po 
nesreči naj bi se, po besedah 
poznavalcev razmer, medtem 
že povzpela na vrtoglavih mili-
jon evrov. Kriminalisti, ki so si 
v spremstvu preiskovalca za že-
lezniške nesreče z ministrstva 
za infrastrukturo ogledali kraj 
dogodka, sicer končnega poro-
čila še niso podali. Direktor SŽ 
- Infrastruktura Matjaž Kranjc 
pa je dogodku ob rob povedal, 
da je šlo za vagon v slovenski 
lasti in da so vsi vlaki, ki vozijo 
po naših tirih, tehnično pregle-
dani. Temu pritrjujejo tudi naši 
viri, ki kot vzrok nesreče izklju-
čujejo preobremenitev ali slabo 
vzdrževanje vagona, nesrečo 
naj bi najverjetneje povzročila 
napaka v materialu osi.

Damjan Debevec, foto: DD

V prejšnji številki Našega časopisa 
smo poročali o težki železniški 

nesreči na Verdu, ki se je pripetila 
17. septembra zvečer, sedaj 

pa so že znane tudi nekatere 
podrobnosti o dogodku. 

Vrhnika, 18. oktober – Še v tem mesecu bo  
končana gradnja novega otroškega igrišča ob 
pešpoti  za stanovanjskima naseljema Zlatica in 
Vrtnarija. Igrišče se bo tematsko spogledovalo 
s tamkajšnjo zgodovino, saj bo imelo elemente, 
ki bodo spominjali na nekdanjo železnico, ki je 
vodila tod mimo. Pobudnik in investitor  gradnje 
je Krajevna skupnost Vrhnika - Breg. 

Za milijon evrov škode

Gradijo novo otroško igrišče

ODPRTJE otroškega igrišča »Na postaji« je predvideno v soboto, 25. 11. 2017 
ob 10. uri v OŠ Antona Martina Slomška. Po kratkem kulturnem programu 
se bomo podali po pešpoti do informativne table, kjer nam bo ga. Katarina 
Oblak Brown predstavila zgodovino vrhniške železnice, nato pa do igrišča »Na 
postaji« kjer bodo učenci nogometne šole Dren Vrhnika predstavili vadbo na 
elementih in igralih in bomo prerezali slavnostni trak. Krajane vabimo, da 
spremljajo našo internetno stran www.ksvrhnika-breg.si , kjer bomo potrdili 
termin in objavili uradno vabilo.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ob urejanju otroškega igrišča »Na posta-
ji« pomagali v obliki donatorstva: Kamnolomu Verd d. o. o. za pesek s katerim 
bo urejena makadamska površina ob igrišču, MKERŠMANCU d. o. o. za prevoz 
peska, Vrtnarstvu Hlebec za sejanje trave, PGD Vrhnika za zalivanje travnih 
površin, in JP KPV za zemeljska dela in ureditev makadamske površine.

KS Vrhnika Breg

Novo igrišče za Zlatico. Informativni pano ob nekdanji železniški trasi.
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Pohodnike in kolesarje vodi 
kar 19 informativnih tabel, ki 
odstirajo naravno in kulturno 
dediščino tega kraja. Pohodniki 
oziroma kolesarji pot začnejo 
pred športnim parkom in se 
nato podajo po obronku vasi. 
Lahko se odločijo za najdaljšo, 
sedemkilometrsko traso, lahko 
pa tudi za krajše odseke. Kot 
je na odprtju dejal predsednik 
Krajevne skupnosti Blatna Bre-
zovica Branko Skubic, ki je ob 
Bojanu Vrhovcu podal idejno 
zasnovo zanjo, se lahko njihov 
kraj pohvali z zanimivo zgo-

dovino in neokrnjeno naravo, 
kar želijo predstaviti tudi obi-
skovalcem. Pot je postavila kra-
jevna skupnost v sodelovanju 
z občino, stala pa je dobrih pet 
tisočakov ter okoli tisoč prosto-
voljnih delovnih ur. Besedilo na 
tablah in zasnova poti je delo 
domačina Milana Selana, ki je 
pred časom že izdal kolesar-
ski vodnik za Vrhniko in nje-
no okolico ter ima posledično 
zgodovino kraja v malem prstu. 
»Pot je speljana mimo večine 
vaških zanimivosti, od cerkve 
sv. Jakoba – mimo cerkve in 

naprej čez vas je speljana tudi 
slovenska Jakobova pot –, ki so 
jo bistriški menihi želeli zgraditi 
na vrhu hriba, pa so domačini 
gradbeni material vedno znosili 
nazaj na Barje, vaške kapelice s 
poslikavami znanega cerkvene-
ga slikarja Simona Ogrina do 
poslopja nekdanje Ljudske šole 
in številnih zanimivih drugih 
zgradb kmečke arhitekture, od 
lesenega svinjaka in svinjske 
kuhinje do senikov, kozolcev 
in tipičnih pritličnih domačij z 
ohranjenimi, povsem lesenimi 
ostrešji. Na Barju se bomo se-
znanili z zanimivo koliščarsko 
zgodovino, saj so bila tod v ba-
kreni in delu bronaste dobe šte-
vilna kolišča, ter z zanimivim 
rastlinjem, tudi z zdravilnimi 

zelišči, in živalstvom,« je nago-
voril okoli trideset zbranih po-
hodnikov na uradnem odprtju 
poti. Podali so se na eno krajših 
tras, dolgo pet kilometrov, na 
kateri so si lahko v lepi sončni 
jesenski soboti ogledali naravno 
in kulturno dediščino tega bar-
janskega osamelca. Pohod so 
sklenili pred gasilskim domom, 
kjer je krajevna skupnost pri-
pravila izdatno okrepčilo in za 
»posladek« popeljala pohodni-

ke še k Stanku Petriču na ogled 
njegove zbirke prepariranih 
živali. 

Za vse, ki bi se radi s kole-
som ali peš podali po Bobrovi 
poti, svetujemo, da jo začnejo 
pred športnim parkom, kjer je 
na dveh panojih predstavljen 
grob oris celotne trase. Table so 
bogate z informacijami, in sicer 
besedilno in slikovno, še več 
informacij pa lahko dobite, če s 
table poskenirate QR kodo. Le-

-tTa bo prišla prav tudi tujcem, 
ker bodo lahko preko nje dobili 
informacije v angleščini, nem-
ščini in italijanščini. 

Celotna pot je dolga sedem 
kilometrov, lahko pa vam slu-
ži tudi samo kot izhodišče za 
druge okoliške tematske poti, 
ki vodijo tod ali v neposredni 
okolici: učna pot v Bevkah, ko-
lesarka pot L034 in Jakobova 
romarska pot. 

Gašper Tominc, foto: GT

 Njihov cilj je bil očistiti čim 
več metrov tamkajšnjega rim-
skega zidu[, ob katerem bo pote-
kala tematska pot s poudarkom 
na naravni in kulturni dediščini. 
Čiščenje in vzdrževalna dela  na 
rimskem zidu potekajo v okvi-
ru večjega projekta Claustra+, 
ki združuje devet partnerjev 
iz Slovenije in Hrvaške. Vodil-
ni partner je Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, 
vrhniški podprojekt pa vodi 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 
V sklopu projekta bodo na več 
koncih v Sloveniji in na Hrva-
škem rimski zid očistili grmi-
čevja in podrasti, ponekod pa 
bodo opravili tudi arheološko 
izkopavanja in konserviranje. 
Na vrhniškem koncu, kjer zid 
poznajo kot Ajdovski zid, bodo 
speljali novo pohodniško pot v 
skupni dolžini dveh kilometrov. 
Skupna vrednost projekta (v 
Sloveniji in na Hrvaškem) zna-
ša 1,78 milijona evrov, od ka-
terih 85 % odstotkov prispeva 
Evropska unija preko Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj.

 
Prišli so stari in mladi
Prve delovne akcije, na kate-

ro so na ZIC Vrhnika pozivali 

preko Našega časopisa, spletne 
strani Visitvrhnika.si in dru-
žabnih omrežij, se je odzvalo 
okoli 25 občanov. »Odziv nas je 
zelo razveselil, sploh pa struk-
tura občanov, saj so prišli stari 
in mladi, tako žene kot možje,« 
je o delovni akciji na Cesarskem 
vrhu pojasnila Urška Stražišar, 
ki na ZIC vodi omenjeni pod-
projekt. »Očistili smo dostop 
do zidu ter od dvesto do tristo 
metrov zidu. V veliko pomoč so 
nam bili iz markacijskega od-
seka Planinskega društva Vrh-
nika, ki ima ogromno izkušenj 
s takim delom, pa tudi navdu-
šenci iz kulturnega društva Na-
uportus Viva ter krajani Vrhni-
ke in Zaplane.« Med brnenjem 
motorne žage so padala manj-
ša drevesa, sekali so grmovje. 
Drobna debla so zlagali na kup, 
medtem pa so drugi odstranje-
vali drobno podrast v neposre-
dni okolici zidu. Na delovišču 
smo srečali tudi enajstletna 
Tima Rančova in Bora Meseca, 
ki sta neutrudno odnašala ve-
jevje. »Ful rada raziskujeva sta-
re stvari,« sta morebitna bodoča 
arheologa hitela odgovarjati na 
vprašanje o razlogih obiska de-
lovne akcije. Tudi Borovo mami 

Simono Ogrin z Vrhnike je na 
Cesarski vrh pripeljala radove-
dnost: »Iskreno povedano, še 
nikoli nisem videla rimskega 
zidu in je bila ta delovna akcija 
odlična priložnost, da izkori-
stim prijetno s koristnim – spo-
znam nekaj novega in še nekaj 
naredim za lokalno skupnost.«

 
Razgledišče, klopce, table, 

arheostereoskop
Celoten projekt bo trajal  tri-

deset mesecev in se bo januarja 
2020 končal. Kaj bo tedaj, če ne 
že prej, mogoče videti na terenu 
na vrhniškem koncu? Straži-
šarjeva pojasnjuje, da bo nova 
dvokilometrska trasa vodila 

od Cesarskega vrha do bliži-
ne Gostilne Mesec na Zaplani, 
končana pa bo poleti 2018. »Ob 
zidu bomo uredili pohodno pot, 
poleg tega pa bomo postavili 
še informativne table, klopi in 
smerokaze. Na izbrani točki bo 
urejeno razgledišče po vrhniški 
kotlini z označenimi zname-
nitostmi kulturne in naravne 
dediščine. Postavljen bo tudi 
arheostereoskop, ki bo obisko-
valcem ponazoril trirazsežno 
podobo zidu.« Kot je dejala so-
govornica, zidu ne bodo nikjer 
postavljali na novo ali gradili 
njegove imitacije, pa čeprav bi 
si številni obiskovalci to verje-
tno želeli. »Predvideva se resta-

vriranje ostankov dveh stolpov, 
ki se nahajata na omenjeni trasi, 
dočim zidanja v smislu gradnje 
replik zidu ali stolpov, ne pred-
videvamo.«

 
Delovne akcije bodo še 
Ker je dobršen del trase ostal 

neočiščen, bodo v prihodnosti 
še potekale delovne akcije. Za 
vzdrževanje pred trasiranjem 
poti in potem so predvidene še 
vsaj tri. Ker gre za arheološke 
ostanke, bodo dela potekala 
pod nadzorom in v vednosti 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Ob rimskem zidu so 
potekala čiščenja oziroma arhe-
ološki posegi že v preteklosti, in 

sicer v 50. in 60. letih prejšnjega 
stoletja na mestu nekdanjega 
stolpa na Cesarskem vrhu.

Rimski zid, zgrajen v 3.–4. st. 
n. št. naj bi branil Rimski impe-
rij pred vdori vzhodnih ljudstev. 
Na območju Občine Vrhnika, 
med Verdom in Zaplano, je 
bil dolg skoraj 10 km, širok en 
meter in visok 2 do 3 m. Dru-
gi pomemben odsek rimskega 
obrambnega zidu s številnimi 
stražnimi stolpi je potekal pre-
ko Pokojišča. V bližini Štampe-
tovega mostu v sklopu rimskega 
obrambnega zidu stoji edini re-
konstruiran obrambni stolp, ki 
je varoval rimsko cesto.

Gašper Tominc

Vrhnika, 30. september – Na zadnji septembrski 
dan se je na Cesarskem vrhu, v neposredni bližini 
osamosvojitvenega spominskega obeležja, 
zbralo približno 25 občanov, starih in mladih.

Blatna Brezovica, 14. oktober – Občina Vrhnika 
je bogatejša še za eno krožno pot: Bobrovo pot, 

ki vodi okoli barjanskega osamelca – Blatne 
Brezovice. 

Začeli so čistiti rimski zid

Okoli Blatne Brezovice po Bobrovi poti

V a b i l o

Vabilo na novo delovno akcijo ob 
Ajdovskem zidu 4. novembra 2017
Po uspešni septembrski akciji zopet prijazno vabimo prostovoljce in prostovoljke,  naj se nam pridružijo pri 
nadaljnjem čiščenju poznorimskega obrambnega zidu na Cesarskem vrhu pri Zaplani. Antični spomenik 
bomo skupaj očistili rastlinja, ki ga je preraščalo dolga stoletja. Vsi, ki vas zanima kulturna dediščina na 
Vrhniškem in ste nam pripravljeni pomagati pri delu na terenu, se oblecite v trpežna oblačila in obutev, s 
seboj pa prinesite zaščitne rokavice, nekaj delovnega orodja (žage, vejnike, grablje, škarje za obrezovanje 

…) ter seveda – dobro voljo. Za pijačo, malico in kosilo bo poskrbljeno.

Zbor: 4. novembra ob 9. uri pri avtobusni postaji Cesarski vrh na Tržaški cesti.
Zaključek: ob 13. uri na skupnem kosilu v Gostilni Mesec.

Za dodatne informacije in prijavo pokličite na telefonsko številko 031 605 350 (Urška).
Akcijo organizira Zavod Ivana Cankarja Vrhnika v okviru projekta Claustra+ v sklopu programa sodelovanja 
Interreg VA Slovenija – Hrvaška.

V primeru dežja bomo akcijo prestavili na poznejši termin.
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A ne glede na to država v pri-
meru prostovoljnega gasilstva 
nekako neodločno menca in si 
hote ali nehote zatiska oči pred 
realnostjo ter ne sliši pozivov 
prostovoljnih gasilcev k izbolj-
šanju njihovega statusa. O tem 
je tekla beseda na javni tribuni v 
Sinji Gorici v organizaciji Inšti-
tuta dr. Antona Korošca.

Boštjan Turk, poveljnik ga-
silskega poveljstva Vrhnika, ki 
je poklicni in prostovoljni gasi-
lec, je pojasnil, da je velikokrat 
velika težava na relaciji gasilec 
prostovoljec – delodajalec. Dej-
stvo je, da odhod delavca z de-
lovnega mesta zaradi interven-
cije lahko povzroči določeno 
gospodarsko škodo delodajalcu. 
Zato bi morala v takem prime-
ru država odločneje nastopiti, 
podpreti gasilca in hkrati de-
lodajalcu ponuditi neko obliko, 
recimo temu, kompenzacije. 
Turk je tako navedel primere iz 
tujine, kjer država v zameno de-
lodajalcu ponuja ugodnosti pri 

zavarovanju. Dvakratni nekda-
nji minister dr. Andrej Umek 
je temu pritrdil. Po eni strani se 
veča ogroženost prebivalstva z 
izrednimi dogodki in  sodobno 
tehnologijo, na drugi strani pa 
se država na to ne odziva. Po 
njegovem mnenju bi morala 
država napeti moči v tri smeri: 
v izobraževanje in nagrajeva-
nje kadrov, v spremembo za-
konodaje na mnogih ključnih 
področjih in vzpostavitev var-
nostne infrastrukture. Nenaza-
dnje se je zgodil Kemis, za njim 
pa še vrsta požarov na podob-
nih infrastrukturah, iz česar bi 
se morala država nekaj naučiti 
oziroma prilagoditi obstoječo 
zakonodajo novim razmeram.  

Sporni DDV
V Sloveniji je okoli 160 ti-

soč gasilcev prostovoljcev, od 
tega jih je 70 tisoč operativcev. 
Prostovoljna gasilska društva 
prejemajo denar iz občinskih 

blagajn, a različno – odvisno od 
lokalne skupnosti oziroma, kot 
je dejal Franc Pance, dolgo-
letni predsednik Nadzornega 
odbora Gasilske zveze Sloveni-
je, odvisno od župana. Kritičen 
je bil do države, ki »podarjeni« 
denar gasilcem preko lokalne 
skupnosti jemlje nazaj v obliki 
DDV in davka na dobiček. Izra-
zil je upanje, da bo država nekoč 
vendarle le spregledala, tako kot 
je že nekoč, ko je v začetku de-
vetdesetih prisegala le na civil-
no zaščito, ki pa je v takratnih 
poplavah na Štajerskem odpo-
vedala. Tedaj so v ospredje sto-
pili gasilci, ki so še vedno glav-
ni nosilci v sistemu zaščite in 
reševanja. Dandanes so gasilci 
eni najbolj spoštovanih v državi. 

Zdravje gasilcev
Zdravje gasilcev prostovolj-

cev je bila tudi ena od tem,  o 
kateri so spregovorili na javni 
tribuni. Kot je dejal Martin 
Kurent, dr. med., specialist me-
dicine dela, prometa in športa v 
UKC Ljubljana, posebnih težav 
ne beležijo, ker so večinoma 
mladi ljudje, a je dejstvo, da je 
to potencialno kancerogen po-

klic. Gre za tako imenovane 
tihe izpostavljenost, je dejala dr. 
Metoda Dodič Fikfak iz Kli-
ničnega inštituta za medicino 
dela, prometa in športa UKC 
Ljubljana, ki se nevede nalaga-
jo po deset, dvajset let, nato pa 
izbruhnejo. Po njenem mnenju 
bi bilo prav, da bi gasilci pro-
stovoljci, ki toliko dajo družbi, 
imeli prednost pri specialistič-
ni obravnavi. Tako pa se  pogo-
sto dogaja, da osebni zdravnik 
napoti gasilca k specialistu, pri 
katerem čaka v čakalni vrsti po 
mesece in mesece. 

Razlika med poklicnimi in 
prostovoljnimi gasilci

Metoda Dodič Fikfak je iz-
postavila, da opaža razliko med 
poklicnimi in prostovoljnimi 
gasilci. Po njenem so prvi bolj 
strokovno izobraženi, prepo-
znajo nevarnost in se nanjo 
ustrezno odzovejo. Pri drugih 
pa velikokrat prevladuje srč-
nost, trpita pa varnost in zdrav-
je. Mnogi od njih  se že v službi 
srečujejo s potencialno nevar-
nimi snovmi. Zato bi morali te 
gasilce bolje izobraziti,  opraviti 
bi morali temeljite zdravniške 

preglede, take, kot njihovi kolegi 
poklicni gasilci, predvsem pa jih 
zdravstveno spremljati na dolgi 
rok, da bi lahko  pridobili podat-
ke o vplivu njihovega početja na 
njihovo zdravje – pa naj bo tele-
sno ali duševno.

Izkušnje in izobraževanje
Turk je dejal, da res lahko go-

vorimo o razliki med poklicni-
mi in prostovoljnimi gasilci. Po 
njegovem mnenju že zdavnaj ni 
nobenega medsebojnega prezi-
ra, kot se je morebiti dogajalo 
včasih. »Oboji imamo praktič-
no enako opremo, a bolj kot to 
nas delijo izkušnje.« Nekatera 
gasilska društva, ki imajo na 
leto več intervencij, imajo po-
sledično neprimerno več izku-
šenj kot neko drugo društvo, ki 
letno izvozi enkrat ali dvakrat. 
Razlika je tudi, da se poklicni 
gasilec na požar lahko pripra-
vlja, prostovoljec pa opravlja 
svoje redno delo in nato spočit 
ali utrujen obleče gasilsko za-
ščitno obleko. Torej psihofizič-
no ni tako dobro pripravljen kot 
njegov poklicni kolega. Turk je 
nekaj pikrih izrekel tudi na ra-
čun gasilskega izobraževanja, 

ki je po njegovem včasih preveč 
razvlečeno in premalo osredo-
točeno na ključna dejstva, pa 
tudi da ni prav, da splošna iz-
obrazba namesto strokovnosti 
pogojuje mesto gasilske. 
Dobro poskrbljeno za vrhniške 
gasilce

Vinko Keršmanc, predse-
dnik Gasilske zveze Vrhnika, je 
pojasnil, da vrhniška zveza vsa-
ko leto na zdravstveni pregled 
napoti tretjino svojih članov, 
pregledi pa naj bi bili temeljiti. 
Po njegovem mnenju veliko vla-
gajo v izobraževanje: so eni red-
kih, če ne edini, katerih osre-
dnja enota je sestavljena iz treh 
društev s specialnim znanjem. 
Metoda Dodič Fikfak mu je pri-
trdila, da je imela opraviti z nji-
hovimi člani in da lahko pritrdi 
njegovim besedam, še vedno pa 
to ne velja za vsa slovenska pro-
stovoljna gasilska društva. Po 
njenem je odvisno od poveljni-
ka, ali gasilci resnično opravijo 
temeljit zdravstveni pregled ali 
pa gre samo zato, kot radi reče-
mo, da dobijo žig na papirju, ki 
dokazuje pregled. 

Spregovoril je tudi župan Sto-
jan Jakin, ki je pohvalil gasilce 
in njihov  prispevek pri gašenju 
požara v Kemisu, hkrati pa je 
spomnil, da je Vrhnika okoljsko 
zelo obremenjena. Omenil je 
nekaj večjih firm iz sedanjosti 
in preteklosti, ki so vplivala na 
to ali še; med drugim je omenil 
tudi pereč smrad. »Upam, da je 
nesreča v Kemisu državi odprla 
oči in se bodo stvari na vseh po-
dročjih obrnile na bolje – tako 
pri gasilcih kot pri okolju.« 

Javno tribuno je organiziral 
Inštitut dr. Antona Korošca v 
okviru Socialnega tedna. Te-
meljne smernice razprave bodo 
posredovali in predstavili v Dr-
žavnem svetu konec oktobra. 

Gašper Tominc, foto: GT

Tekmovanje za čiste zobe 
ob zdravi prehrani. Vodenje 
tekmovanja poteka z Vrhnike 
– vodi ga Matej Leskošek, ki od 
leta 2007 dela v Zdravstvenem 
domu Vrhnika in je hkrati tudi 
vodja zobozdravstva v zdra-
vstvenem domu. Torej si na nek 
način lahko to priznanje lasti 
tudi Vrhnika. Organizacija je 
priznanje podelila avgusta v 
Madridu, in sicer je bil preven-
tivni program razglašen za naj-
bolj inovativnega na svetu. Za 
ta naslov se je potegovalo več 
kot sto članic svetovne zoboz-
dravstvene organizacije, v ožji 
izbor so prišle štiri države, med 
drugim tudi Slovenija. Kot smo 
že omenili, program že dolga 

leta vodi Matej Leskošek, dr. 
dent. med., ki je v pogovoru za 
Naš časopis dejal, da priznanje 
razume kot dokaz prave poti, po 
kateri Slovenija stopa že skoraj 
štiri desetletja, hkrati pa je to 
tudi dobra popotnica za pri-
hodnost. Da gre za je izjemen 
uspeh tako na državni kot na 
lokalni ravni, je pritrdil tudi 
direktor Zdravstvenega doma 
Vrhnika Roman Strgar ter do-
dal, da je še kako ponosen, da 
tako priznanje prevzema njihov 
zaposleni.

Tekmovanje za čiste zobe je 
začela prim. mag. Tatjana Le-
skošek Denišlič, dr. dent. med., 
leta 1979 na OŠ Ketteja Murna 
v Ljubljani, od tam pa se je v 

naslednjih letih z njeno vztraj-
nostjo in dokazovanjem dobre 
prakse razširilo na praktično 
vso Slovenijo. V projektu je  lani 
sodelovalo že 740 slovenskih 
osnovnih šol, zavodov in domov 
za otroke s posebnimi potreba-
mi. V skoraj štirih desetletjih 
tekmovanja se je zobna gniloba 
pri slovenskih otrocih drastič-
no zmanjšala: KEP indeks se 
je iz 5,1 (v letu 1987) zmanjšal 
na 1,8 v letu 2013. Rezultat bi 
bil lahko še ugodnejši, a zadnja 
leta opažajo, da se ustna higiena 
zopet slabša. Razlog pripisujejo 
nezavidljivemu gospodarskemu 
stanju, globalni krizi, povečani  
negotovosti in nenazadnje re-
vščini. Za nameček je potrebno 
tudi več dobre volje in potrplje-
nja kot nekoč, da otrokom pri-
vzgojimo redno umivanje zob. 

Priznanje je potrditev pravil-
ne odločitve pred desetletji in 

trdega dela zobozdravstvenih 
delavcev, šolskega kadra, staršev 
in nenazadnje tudi otrok. Če je 
to delo pravilno ovrednotila 
svetovna zobozdravstvena or-
ganizacija, ni vrag, da ga ne bi 
z ugodnejšimi finančnimi jasli 
podkrepila tudi država. Kot je 
v izjavi za javnost zapisal pred-
sednik slovenske stomatološke 
sekcije prim. Gorazd Sajko, dr. 
dent. med., bi bilo prav, da bi 
pristojna ministrstva podprla 
tekmovanje v svojih prizadeva-
njih ne le na deklarativni ravni, 
ampak tudi na konkretni. Z 
nekaj tisoč evri državnih sred-
stev bi bilo delo zelo olajšano. 
Nenazadnje je treba otroke tudi 
nagraditi, saj jim, žal, zdravje še 
ni vrednota oziroma motiv, kot 
je nam odraslim. 

Gašper Tominc,
 foto: arhiv ML.

Vrhnika, 5. oktober – Gasilstvo je ena 
najpomembnejših prostovoljskih organizacij 
v državi, hkrati je tudi osrednji steber civilne 
zaščite v sistemu zaščite in reševanja. 

Svetovno zobozdravniško združenje (FDI) je 
Stomatološki sekciji Slovenskega zdravniškega 
društva podelilo najvišje priznanje za njen 
program 

Za boljši položaj gasilcev

Zaradi njih smo varni. Kaj pa oni?

Program, ki se vodi z Vrhnike

Najvišje priznanje svetovnega združenja Tekmovanju za čiste zobe

Predsednik FDI prof. dr. Patrick Hescot izroča priznanje vodji 
tekmovanja Mateju Leskošku, dr. dent. med
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V Sloveniji imajo občine tri ključne 
organe, ki morajo s ciljem uspešnega 
delovanja lokalnega okolja delovati v 
dobro vseh občanov. Ti organi so žu-
pan, občinski svet in nadzorni odbor, 
vsak od njih pa ima svoje pristojnosti 
in, kar je najpomembnejše, svoje odgo-
vornosti.

Pojavljanja Nadzornega odbora ob-
čine Vrhnika za razliko od preostalih 
organov nismo  vajeni, čeprav ima 
med njimi veliko pristojnost in od-
govornost. Nadzorni odbor v okviru 
svojih pristojnosti nadzira zakonitost, 
namenskost, smotrnost, učinkovitost 
in gospodarnost porabe sredstev ob-
činskega proračuna.  

V procesu nadzora nadzorovanec 
(v tem primeru je to občinska uprava, 
župan, javni zavodi in drugi neposre-
dni uporabniki sredstev občinskega 
proračuna) poda na osnutek poročila 
nadzornega odbora svoje mnenje in 
pojasnila, ko pa je postopek nadzora 
končan, so ugotovitve, mnenja in pri-
poročila nadzornega odbora dokončna, 
pritožba zoper njih pa ni dopustna, kar 
pomeni, da ima končno poročilo nad-
zornega odbora podobno težo, kot jo 
ima dokončna in pravnomočna sodba 
sodišča.

Skladno z načrtom dela je Nadzor-
ni odbor občine Vrhnika v zadnjem 
letu  opravil nadzor nad nekaterimi že  
končanimi projekti v Občini Vrhnika, 
pregledal pa je tudi način načrtovanja, 

vodenja in izvajanja projektov in inve-
sticij v občini ter pri tem ugotovil, ci-
tiramo: »Obstaja utemeljena domneva, 
da so projekti, vodeni s strani Občine 
Vrhnika:

– stihijski in ne sledijo splošni strate-
giji razvoja občine,

– predragi, neučinkoviti in negospo-
darni zaradi prevelikega vpliva zunan-
jih načrtovalcev, neizvajanja analize 
učinkovitosti in neupoštevanja stro-
škov skozi celotno življenjsko dobo,

– presegajo načrtovane finančne 
in časovne okvirje zaradi ne-sledenja 
strokovnim metodologijam,

– odpirajo možnosti ne-transparent-
nosti zaradi pomanjkanja vključevanja 
strokovne javnosti in nadzora nad pro-
jekti.« Konec citata.

Celotno končno poročilo nadzornega 
odbora je vsem občanom dostopno na 
spletni strani Občine Vrhnika na e-na-
slovu: občina Vrhnika/Nadzorni odbor/
Končno poročilo o nadzoru projektov 
obnovitve objekta šivalnice IUV in ob-
novitve objekta vrtca na Poštni 1. S tem 
končnim poročilom so bila županu in 
občinski upravi podana tudi določe-
na priporočila in predlogi za ureditev 
stanja na področju, ki je bilo predmet 
nadzora.

In kakšen je bil odziv ?
Kot doslej, so tudi to končno poroči-

lo, kot kritiko na svoj račun, ocenili kot 
politično in predvolilno potezo. Iz do-
gajanja na 19. redni seji občinskega sve-

ta, na kateri je predsednik nadzornega 
odbora predstavil navedeno končno 
poročilo, lahko sklepamo, da pripo-
ročila iz tega poročila vsaj v bistvenih 
točkah ne bodo upoštevana, in to ne 
glede na dejstvo, da je nadzorni odbor 
deloval v skladu s svojimi pristojnost-
mi in da je njegovo končno poročilo 
strokovno, razumljivo, korektno in 
konstruktivno, lahko bi celo rekli bla-
go, konec koncev pa edino odločilno in, 
kar je najpomembneje, dokončno.  

In zakaj je končno poročilo nadzor-
nega odbora pomembno oziroma za-
kaj o njem sploh pišemo? Zato, ker se 
pri izvajanju projektov in investicij po-
rabi preveč denarja, tudi na nepregle-
den način. In podobne projekte imamo 
ponovno v našem okolju, kot je to na 
primer prizidek zdravstvenega doma 
na Vrhniki.

Gre za okroglih 2,5 milijona evrov 
vredno investicijo, v okviru katere bo, 
če bo seveda ta cena na koncu obvelja-
la, m2 njegove gradnje brez opreme stal 
2.400 evrov, kar je po veljavnih cenah 
na trgu gradenj tovrstnih objektov vsaj 
za milijon evrov preveč, in to denarja 
iz občinskega proračuna, tudi denarja 
občanov. 

Na tem mestu poudarjamo, da ni 
nobenega vprašanja o tem, ali potre-
bujemo večji in sodobnejši zdravstve-
ni dom, ker ga, če želimo, da se bodo 
v njem izvajali vsi, za občane naše, pa 
tudi sosednjih občin potrebni progra-
mi, brez dvoma potrebujemo. 

Vprašanje pri tem je, ali ga potrebu-
jemo za vsako ceno in morda na kon-
cu tudi na način, na katerega opozarja 

nadzorni odbor, ki je tudi v  povezavi s 
tem projektom občinski upravi že po-
dal določena priporočila. V zadnji šte-
vilki Našega časopisa smo lahko pre-
brali pismo OOZ Vrhnika, naslovljeno 
Občini Vrhnika, v katerem obrtniki 
med drugim opozarjajo, da je Vrhnika 
zaradi odsotnosti strategije gospodar-
skega razvoja postala spalno naselje in 
smetarski center Slovenije s stalno pri-
sotnostjo ekoloških nesreč in katastrof, 
da imamo enega višjih komunalnih 
prispevkov v Sloveniji, Močilnik pa je 

iz nekdaj bisera Vrhnike postal njena 
sramota. 

Nadzorni odbor je presodil, da so 
investicije v občini stihijske, predrage, 
neučinkovite in negospodarne. Je vse 
to navajanje dejstev ali politična pro-
paganda? To, spoštovane občanke, ce-
njeni občani, presodite sami!   

http://lista-za-razvoj-vrhniske-
ga-podezelja.org

Lista za razvoj vrhniškega podeželja

Nadzorni odbor občine Vrhnike ugotavlja: »Investicije in 
projekti v občini vrhnika so stihijski, predragi, negospodarni, 

neučinkoviti …«

Spoštovani vojni veterani!

Seznanjam vas s sklepom Ustavnega 
sodišča za začetek postopka za oceno 
ustavnosti zakonov o spremembah zako-
na o vojnih veteranih, katerega ustavno 
sodišče zavrže.  

V prvem odstavku Ustavno sodišče 
omenja 2. in 155. člen Ustave RS. V 
njem se ne opredeljuje, ali je novi Za-
kon o vojnih veteranih (ZVV) v skladu s 
155. členom, ki posega v že pridobljene 
pravice.  Te pravice sem omenil v svoji 
pobudi, kakor tudi vprašanje, ali je RS 

socialna država. 
V drugem odstavku omenja, ali se je 

pojavil pravni interes. Ali ni pravni inte-
res vojnih veteranov (v. v.), katerim novi 
ZVV spremeni že pridobljene pravice in 
posega v že zaključene pravne položaje in  
tako diskriminatorno  razvrsti v.v. v sta-
re in mlade udeležence osamosvojitvene 
vojne. Skratka, posegel je v njihove že pri-
dobljene pravne pravice, ki so posredno 
povzročile nepopravljive posledice. 

V tretjem odstavku Ustavno sodišče 
navaja, da ni bilo podatkov, da lahko 
ureditev posega v pravni položaj v.v.  Ali 

niso podpisi vojnih veteranov zadosten 
dokaz za uveljavitev pravnega položaja, 
saj je v ustavni presoji omenjen status v. 
v. 50 ali 55 let, ki ga novi ZVV spremi-
nja.  Res je, da podpisi niso razvrščeni po 
letnicah in iz njih ni razvidna statusna 
kategorija v. v., vendar povsem logično je, 
da so v vojni za osamosvojitev sodelovali 
v. v. različne starosti. 

V četrtem  odstavku Ustavno sodišče 
pošilja v posamični pravni boj z državo, 
ki jim je odobrila in hkrati z zakonom 
spremenila že pridobljene pravice. S tem 
se tudi poigra s finančnim stanjem po-

sameznega v. v., ki ne zmore teh stroškov 
ali časa in tako se zaključi njegov status.

Razočaran semnad odločitvijo ustav-
nega sodišča, zlasti na t. i. vrhunske prav-
ne strokovnjake, ki  jih tako opeva aktu-
alna politika, da znajo braniti ustavne in 
človekove pravice. Omenil bom mnenje 
vrhunskega pravnega strokovnjaka B. M. 
Zupančiča, ki je v intervjuju na nacio-
nalni RTV poudaril, naj bi sodniki pri 
svojih odločitvah upoštevali tudi kmečko 
logiko, ki je pri tej odločitvi izpuhtela. Po 
tej odločitvi Ustavnega sodišča smo v. v. 
pač drugorazredni državljani, ki so po-

zabljeni, da so za osamosvojitev države 
podarili svoja življenja. 

To so moji pogledi na odločitev Ustav-
nega sodišča.  Treba se bo še naprej bo-
riti z državo v lastni presoji vsakega v.v . 
posebej in  tako dokazati, da obstajamo. 

Sklep Ustavnega sodišča v celoti si 
lahko preberete na spletni strani www.
mojaobcina.si/vrhnika in si sami ustva-
rite svoje mnenje in nadaljnje postopke. 

Vaš v.v. Peter Kavčič 

P R E J E L I  S M O

Nadzorni odbor občine o projektih v občini

 O urbanizmu, ki je za moje pogle-
de zgrešen oziroma nima vizije, sem 
pisal že v eni od prejšnjih številk. Na 
primer,  težavo šole bi reševali na 
strehi lekarne in kebaba. Kot da se 
pri obnovi šivalnice (zdaj muzej, knji-
žnica in šola) ni vedelo, da bo v nekaj 
letih nastala huda prostorska stiska 
šole … Takrat je bila lepa priložnost, 
da bi knjižnico uredili v pritličju, na 
sedanjem mestu knjižnice pa uredili 
10 do 15 učilnic. Slabemu urbanizmu 
in načrtovanju sledi slaba in draga 
izvedba, kar ugotavlja tudi nadzorni 
odbor Občine Vrhnika.

Zgodba se ponavlja pri gradnji 
šolskega prizidka pri OŠ Antona 
Martina Slomška. Za primerjavo: v 
OŠ Mengeš so zgradili prizidek pri-
bližno 40 % ceneje kot mi. Podatke 
sem pridobil iz uradne spletne strani 
Občine Vrhnika in domžalskega lo-
kalnega medija. Njihovo in našo ceno 
na kvadratni meter si lahko ogledate 
v preglednici.   

Tolikšna razlika v ceni je že pri 
milijonskem projektu. Poraja se mi 
vprašanje, ali je bil potemtakem tudi 
projekt Čiste Ljubljanice (znašal je 12 
mio evrov) tako  zelo preplačan oziro-
ma ali bomo preplačali tudi gradnjo 
prizidka Zdravstvenega doma Vrhni-
ka, kjer bomo za  dobrih 1.100 m2 ve-
lik objekt plačali več kot 2.430.000 €. 
Drugače povedano: kvadratni meter, 
brez zemljišča in komunalnega pri-
spevka, nas bo v primeru zdravstve-
nega doma stal več kot 2.100 €. Na 
večkratne pripombe svetnikov glede 
cene so projektu gradnje prizidka do-
dali še obnovo 480 m2 pritličja. Tako 
so samo umetno znižali ceno kvadra-
tnega metra in pomirili tiste svetnike, 
ki bodo potrdili proračun. 

Daniel Cukjati
OO SDS VRHNIKA

Tako nekoliko provokativno vprašanje oziroma naslov 
se mi postavlja vsakič, ko se občina odloči za kakšno 
investicijo.

VRHNIKA MENGEŠ

 OŠ Antona 
Martina Slomška OŠ Mengeš

Velikost prizidka v m2 625 862

Število učilnic 8

8, od tega eno za 
gospodinjstvo in eno za 

tehnični pouk. Oprema v teh 
učilnicah je dražja.

Kabineti 1 več
Skladišče ? DA
Notranja oprema ? DA
Prezračevalni sistem ? DA

Arheološka 
izkopavanja ?

DA, narejena razstava 
najdenih arheoloških 

izkopanin
cena skupaj 915.000,00 € 892.900,00 €
cena na m2 1.464,00 €/m2 1.035,00 €/m2

Ali gradimo z zlato opeko?

Lions klub Vrhnika-Notranjska v 
petek 20. oktobra v dvorani Cankar-
jevega doma na Vrhniki organiziral 
dobrodelni koncert. Izkupiček od pro-

danih vstopnic bo namenjen Glasbeni 
šoli Vrhnika za plačilo šolnine učen-
cem iz socialno ogroženih družin. Na 
koncertu je med drugim nastopil tudi 

Ansambel Saša Avsenika (na fotogra-
fiji) . Več o dobrodelnem koncertu v 
naslednji številki. 

(Simon Seljak)

Dobrodelni koncert Lions klub Vrhnika-Notranjska
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Samovžig se lahko 
ponovi

Odzivamo se na poročilo o dru-
gem letošnjem zboru občanov  
Vrhnike v letu 2017, ki ga je na tem 
mestu Našega časopisa objavil 
urednik Gašper Tominc (Soglasno 
za odhod Kemisa).

Poročilo gospoda Tominca je kratko: 
zato ga bova poskušala dopolniti s še 
nekaj podatki. Dobro obiskan občni 
zbor, na katerem so sodelovali števil-
ni državni uradniki in strokovnjaki, je 
trajal polne tri ure, tehtnih besed in 
tudi praznega besedičenja ni manjkalo, 
v poplavi vprašanj in trditev se je težko 
znajti.

Direktor ARSA J. Knez se je denimo 
v zadnjem delu zbora strinjal z ogorče-
nimi občani, češ da bi inšpektor najbrž 
res moral takoj  odvzeti Kemisu OVD. 
Takoj pa je dodal samoumevno dejstvo: 
»Inšpekcija je pač neodvisna -oziroma 
inšpektor je neodvisen pri svojem od-
ločanju. Na njegovo početje vpliva ni-
mam.«

Ja, to razumemo. Ampak se obenem 
vprašamo: Je torej vse na posamezni-
ku? Ki pa ga je mogoče zastrašiti, pod-
kupiti, utišati …? So to prava vprašanja, 
ki jih bomo morali postaviti na tretjem 
zboru občanov? Ki jih bo treba zastavi-
ti tudi kriminalistom? Ali pa so prava 
vprašanja mnogo širša? Je bistvo biro-
kratske igre, da se odgovarja na vpra-
šanja s ponavljanjem že povedanega? 
Uradniki preprosto  povedo: Vse je po 
zakonu, predpisih,  oni pa nič ne mo-
rejo. In konec.

Ne pri požaru ne pri gašenju ne pri 
(ne)opozarjanju ljudi na nevarnost ne 
pri šepajoči sanaciji … nikjer …Pristoj-
ni v državni upravi niso ničesar krivi, 
ne preventivno ne vmes  ne kurativ-
no. Vendar pa močno verjamejo, da bo 
samo od sebe bolje, pomagala pa bo 
tudi narava. Mi, kontaminirani, lahko 
ob takem besedičenju cinično sklene-
mo: če ni nobenih škodljivih posledic 
za nas in naravo, potem lahko kurimo 
strupe vsi in Kemisa ne potrebujemo 
več. Če uradniki ne morejo narediti nič 
konkretnega za državljane –  ne potre-
bujemo niti njih. Če bodo enako lajnali 
tudi na naslednjem in še naslednjem 
občnem zboru, jim bomo morali bolj 
jasno povedati, da so na svojih mestih 
zaradi nas – ne zase.

Če uvidijo, da je del zakona slab in 
zato ne morejo delati, naj predlagajo 
spremembe in jih speljejo. Kot mora 
mizar nabrusiti rezila, da lahko žaga. 
Tako preprosto je to.  Ne sedaj po Ke-
misu –  prej bi morali to postoriti. Če 
ne morejo vzpostaviti v svojih glavah 
hipotetičnih kriznih situacij in so se 
sposobni učiti le na naših hrbtih, od 
kod jim titule in zakaj plače?

Tehtna je bila razlaga dr.  Lobnika, 
ki jo Tominc že navaja: Obrat, kot je 
Kemis, bi moral biti dovolj oddaljen od 
naselij, v postavljen v depresiji, v dovolj 
velikem betonskem bazenu, da bi zadr-
žal tudi večje količine vode ob gašenju 

… V celoti brezkompromisno je govoril 
le dr. Pretnar … Toda ne na Lobnikove 
ne na Pretnarjeve konkretne predloge 
se državni uradniki niso odzvali. Od-
govorov  tudi v intervjuju  Zaupanje 
bomo gradili z dejanji (Emil Nanut, 
direktor Kemisa, NČ, september 2017), 
ne najdemo.

Ko pozorno poslušamo zvočni zapis 
dogodka, zaznamo, da državni uradni-
ki nenavadno pogosto uporabljajo gla-
gol »verjeti«: »Verjamem, da se samovž-
ig ne more več ponoviti.«, »Verjamemo, 
da se bomo na morebitne industrijske 

nesreče v prihodnosti odzvali ustrezne-
je.« »Treba je verjeti v dobre namene 
predelovalcev odpadkov, da si ponovno 
pridobijo zaupanje občanov …«  »Ver-
jeti moramo dosedanjim meritvam 
…« Kot da poteka  verski obred in ne 
povsem laičen pogovor o dejstvih. Kar  
zadeva meritev: tiste, ki so bile pravo-
časno opravljene, so seveda dale real-
ne rezultate. Tiste pa, ki so jih opravili 
prepozno in na nepravem gradivu, ter 
tiste, ki sploh niso bile opravljene, ne 
morejo zbujati zaupanja. 

Na nemir in na nezadovoljstvo, ki 
so ga občani proti koncu zbora vedno 
glasneje izražali, se je tudi dr. Lobnik, 
sicer odličen in dobronameren stro-
kovnjak, odzval zbegano (navajamo po 
magnetogramu): »Ker nervoza narašča 
in to ni nikdar racionalno, da bi prišli 
do kakšnih sklepov, jaz predlagam, da 
vi predlagate na osnovi tega poročila, 
da se drugo leto, ali pa mogoče čez 6 
mesecev ponovijo te testi, ki ste jih vi 
omenili (Gorazd Pretnar), da se opravi-
jo na istih mestih analize tal, da drugo 
leto, ko bodo solato posadili, se zopet 
opravijo analize in se primerja, kaj se 
je zgodilo v enem letu glede na letošnje 
leto. Če se bo ugotovilo, da resnično teh 
snovi notri ni, potem je resnično mogoče 
ta bojazen prevelika, razen v ožjem oko-
lju Kemisa. Drugo, kar je pomembno, 
zahtevajte seveda, da polutant seveda 
plača res škodo, ampak da to dela in-
štitucija, ki ni pod vplivom lastnika tega 
obrata. To pomeni, in naj vaši ljudje pri 
izbiri teh firm, ki bodo delale, sodelu-
jejo. Župan ima vso pravico zahtevati, 
da občina sodeluje pri teh ukrepih. In 
še enkrat povem, zelo žal mi je, mi smo 
imeli Vrhniko kot vrh najbolj ozavešče-
nih občin. In ta Kemis vam je resnično 
porušil to ravnotežje.« 

Kako naj razumemo strokovnjakove 
besede? Dandanes nam pristojni res-
da niso odgovorili, bodo pa poskušali 
čez pol leta? Pogledano z naše strani: 
neproduktivna ideja in lažno upanje. 
Pravzaprav  kupovanje časa in pobo-
žna težnja, da ljudje pozabimo in se 
pomirimo. Če takoj po požaru niso 
strokovnjaki praktično ničesar našli 
čez mejne vrednosti, kaj bodo potem 
primerjali čez leto? Usmerjanje na 
ožjo okolico Kemisa doživljamo kot  
minimaliziranje ogromne razsežnosti 
razsipa 200 ton strupov. Dr.. Lobnik 
govori o nadpovprečni ozaveščenosti 
Vrhničanov in porušenem ravnotežju. 
V kakšni  povezavi je to dvoje? Občani 
se nismo spremenili, tako kot doslej se 
zavedamo nujnosti zbiranja in ločeva-
nja odpadkov. 

Prizadevanje dr. Lobnika, da bi ob-
čane pomiril s primerjanjem med 
posledicami požara v Kemisu in divja-
njem orkana na Floridi, ni bilo prav nič 
posrečeno. Optimizem nam je skušal 
vliti  s preprosto ljudsko modrostjo: 
»Zemlja je izreden očiščevalec vseh svi-
njarij.« Kot so rekli stari: »Voda se oči-
sti, ko steče preko sedmih kamnov …« 

Se v naših časih res še lahko tako 
tolažimo? Ne. Zakonodaja je do  po-
sameznih onesnaževalcev zelo stroga: 
kaznivo je odlaganje odpadkov v kra-
ške vrtače in brezna, kaznivo sežiganje 
odpadkov doma … Zakaj ne veljajo  
enaka merila za industrijsko onesna-
ževanje. Pri tem država gleda stran.

Žal se zbora ni mogel udeležiti dr. 
Toman, strokovnjak ekolog za celinske 
vode, ki je bil kritičen do prve faze sa-
nacije Kemisa in bo vodil drugo fazo. 
Povedal bi nam lahko, da je antropo-
centričnost človekovega pogleda na 
naravo sicer razumljiva, s stališča eko-
logije pa nestrokovna. Dr. Toman meni, 
da so civilna okoljska gibanja absolu-

tno potrebna, a so nepregledna in vča-
sih nevarna, ker operirajo z neprever-
jenimi informacijami. Ta gibanja so se 
pojavila, pravi Toman, ker stroke niso 
sodelovale s politiko (politika ne s stro-
kami?). Zato so civilna gibanja reakcija 
na nedelovanje organiziranih institu-
cij, ki bi morale biti vez med naravo in 
našim delovanjem, rabo in bivanjem v 
njej (navedeno po intervjuju z dr. To-
manom Ljudje smo upravljavci narave 
in ne njen del, Gea, oktober 2017).  Misli 
dr. Tomana so obenem lahko  podlaga 
za samokritično preverjanje delovanja 
vseh ekokrogov in ekovrhov, morala pa 
bi jih slišati predvsem državna birokra-
cija, saj je v boju proti onesnaževalcem 
močnejša kot civilna družba oziroma 
naj bi bila. Če ni, so dvomi civilne 
družbe v zakonito in etično delovanje 
politike/ države  in strah pred premo-
čjo kapitala upravičeni.

Dr. Gorazd Pretnar je čisto prepro-
sto vprašal državne uradnike (navedek 
po magnetogramu): Lahko samo en 
stavek?  Približno 80 ton je šlo v zrak. 
In teh 80 ton je nekam padlo. To pome-
ni, da je onesnažilo okolje. Govorimo o 
mejnih vrednostih, ki jih priznava Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, imamo pa 
druge mejne vrednosti. Torej tisto, kar je 
govorila poleg mene kolegica Fikfakova 
in o katerih je govorila danes tudi go-
spa Metka Filipič. Kakšen je učinek teh 
polutantov, ki so razpršeni v to okolje? 
Najbolj precizne merilne aparature so 
živa bitja, celične kulture, bakterijske 
kulture, kulture glivic, ki se uporabljajo 
pri hormonskih motilcih - in še je teh 
različnih testov. Predlagam, da župan 
skliče še enkrat svet, da nas povabi 
tiste, ki se s temi stvarmi ukvarjamo, 
da županu in svetu svetujejo, kateri 
monitoring predlagajo in kaj bo tisti 
monitoring temu kraju prinesel. In ker 
smo rekli, »Poluter pays« …Torej one-
snaževalec je spravil 80 ton v zrak, teh 
80 ton je padlo tukaj okrog dol. In naj 
sedaj tudi poskrbi, da vidimo, kaj je teh 
80 ton sedaj povzročilo. Ne ministrstvo 
za okolje, za zdravje, ..  Poluter pays, to 
je znano Evropsko načelo, ki smo ga vsi 
sprejeli. Občani smo dr. Pretnarju pri-
trdili z aplavzom.

Sklep drugega zbora občanov je iz-
ražen v realističnem opozorilu s tran-
sparenta: SAMOVŽIG SE LAHKO 
PONOVI ...  Pri tem pa Kemis in nje-
govo delovanje na Vrhniki (kljub jasno 
izraženi nejevolji prebivalcev!) ni edina 
boleča okoljska tema občine. Tu je še 
zasmrajanje iz obeh kompostarn. Je 
zgodovinska onesnaženost tal na Toj-
nicah in še kje. Je tudi sprotno izceja-
nje meteornih vod v prst izpod kupov 
nepokritih odpadkov. Našemu časo-
pisu bi bili hvaležni za več kritičnega 
raziskovalnega novinarstva. Kaj pa 
lahko naredimo sami? Bodimo glasni, 
dejavni in obenem pometajmo pred 
svojim pragom. Ločujmo odpadke. Ne 
odlagajmo jih kjerkoli. Poskrbimo za 
dobre peči in dimnike. Sedimo več-
krat na kolo in pohitimo peš … Delimo 
avtomobil z drugimi. Učimo sebe in 
svoje otroke o končnosti in ranljivosti. 
Na kratko: zmanjšujmo vsak po svojih 
močeh svoj ogljični odtis.

Tomaž Grom, Slavica Remškar 
(za CI Ekovrh)

Odgovori na vprašanja 
prebivalcev Vrhnike o 
Kemisu 

Na zboru občanov Vrhnike, ki 
je potekal 20. 9. v Cankarjevem 

domu, je bilo izpostavljenih nekaj 
vprašanj v  povezavi s Kemisom, 
poleg tega pa so se na nas za do-
datna pojasnila obrnili tudi posa-
mezniki in civilne iniciative. V tej 
objavi odgovarjamo na vprašanja, 
ki smo jih prejeli. Aktualne infor-
macije  glede dogajanja v Kemi-
su redno objavljamo tudi na naši 
spletni strani www.kemis.si.  

Kakšno je trenutno 24-urno va-
rovanje objekta, o katerem pišete? 
Gre za požarni nadzor ali pro-
tivlomni nadzor? Kdo ga izvaja? 
Kaj bo Kemis naredil na novo na 
področju požarne varnosti?

Kemis je že zagotovil 24-urno va-
rovanje objekta. 24-urno varovanje 
vse dni v tednu izvaja podjetje Sintal, 
ki se ukvarja z varovanjem objektov. 
Varnostniki Sintala imajo tudi izpit za 
gašenje. 

Kemis bo celotno površino pokril 
z avtomatskim gasilnim sistemom, ta 
pa bo imel bistveno manjšo porabo 
vode. Objekt bo varovan z nadzornimi 
kamerami z oddaljenim arhivom. Iz-
boljšana bo tudi protipožarna zaščita 
konstrukcije, uvedeni bodo dodatni 
požarni sektorji, ki bodo med seboj lo-
čeni s protipožarnimi stenami. 

Zakaj celotna površina podjetja 
Kemis ni bila pokrita z avtomat-
skim gasilnim sistemom, ki bi  
imel bistveno manjšo porabo vode 
že v času pred požarom? Zakaj 
niso bili uvedeni dodatni požarni 
sektorji, ki bi bili med seboj loče-
ni s protipožarnimi stenami že v 
času pred požarom?

Kemis je imel 20 požarnih sektorjev 
oziroma požarnih celic, ločenih s pro-
tipožarnimi stenami v skladu z zahte-
vami študije požarne varnosti (ŠPV). 
Del skladišča, ki je bil namenjen za 
skladiščenje in obdelavo manj nevar-
nih odpadkov ni bil dodatno pregrajen 
s protipožarnimi stenami. Nova ŠPV 
vključuje ureditev požarnih sektorjev, 
ločenih s požarnimi stenami tudi na 
območju manj nevarnih odpadkov. 
Obstoječim požarnim stenam se bo 
povečala požarna odpornost. Kemis je 
imel avtomatsko gašenje na površinah, 
ki so iz požarnega vidika bolj izposta-
vljene. To je na področju cisternskega 
skladišča ter pretakališča, na področju 
destilacije ter na področju drobilnika. 
To so bila področja, ki so bila z vidi-
ka možnega požara ocenjena kot bolj 
ogrožena.

Ali se samovžig lahko danes po-
novi? Kakšne ukrepe izvaja Kemis, 
da se to ne bi zgodilo? 

Nihče ne more 100 % zagotoviti, da 
se samovžig pri ravnanju s kakršnimi-
koli odpadki ne more zgoditi, kot tudi 
nihče ne more trditi, da na cestah ne 
bo več prometnih nesreč. Bistveno je, 
da je napredovala tehnologija požarne 
varnosti in da bo vgrajena tehnična 
oprema, ki bo zaznala morebitni samo-
vžig TAKOJ ter ga že v prvi fazi gorenja 
pogasila. 

Danes se samovžig v Kemisu ne 
more zgoditi, ker smo glavnino od-
padkov že odstranili, odpadki, ki so 
bili udeleženi v požaru so bili v celoti 
odstranjeni, odpeljani na sežig. Ima-
mo 24-urno varovanje. Ker na objektu 
potekajo sanacijska dela, odpadkov na 
lokacijo ne sprejemamo in tudi teh, ki 
so še v skladišču ne obdelujemo. V  pri-
hodnje bomo za preprečevanje samo-
vžigov poskrbeli z dodatnimi ukrepi na 
področju požarne varnosti. 

Kje je mulj iz Tojnice in kje bo 
uničen? Koliko časa v povprečju 
traja postopek za pridobivanje 
soglasja za čezmejno premeščanje 

nevarnega odpadka? Koliko pri-
bližno bo stalo uničenje mulja?

Mulj je uskladiščen v skladiščnih ba-
zenih na lokaciji Kemisa. Odstranjen 
bo v sežigalnici v Avstriji. Postopek 
pridobivanja soglasja za čezmejno pre-
meščanje odpadkov je v teku. Pridobi-
tev soglasja za čezmejno premeščanje 
nevarnega odpadka traja navadno od 
3 do 6 mesecev. Po pridobitvi soglasja 
bomo odvoze mulja realizirali v skladu 
z dinamiko prostih kapacitet v sežigal-
nici. Cena sežiga je poslovna skrivnost. 

Ali podjetja, ki prevzemajo FFS 
v uničenje, ob prevzemu odpadka 
preverijo njegovo kemijsko sesta-
vo?  

Sežigalnice, kamor vozimo na uniče-
nje FFS, ne preverjajo njihove kemijske 
sestave.

Kdaj bo Kemis tak kot obrat v 
Avstriji, kamor so  odšli svetniki 
pred gradnjo Kemisa?

Kemis je bil postavljen leta 2009 in 
je bil zgrajen v skladu z veljavno zako-
nodajo in smernicami najboljše razpo-
ložljive tehnologije. Objekt bo saniran 
v obstoječih dimenzijah, vendar bomo 
vgradili modernejšo in učinkovitejšo 
opremo za nadzor in gašenje. Upamo 
pa si trditi, da Kemis pred požarom ni 
povzročal nobenih prekomernih vpli-
vov na okolje, torej je bil glede vplivov 
na okolje primerljiv s tovrstnimi so-
dobnimi objekti, tudi v Avstriji.

Kdo bo odgovarjal za posledice, 
ki jih je pustila nesreča v Kemisu?

Kemis se ni nikoli izogibal odgovor-
nosti ob nesreči. Vse meritve okolja so 
pokazale, da dolgoročnih posledic po-
žar na okolje ni imel, z izjemo Tojnice, 
katero smo v prvi fazi uspešno sanirali, 
sanacija pa še ni v celoti zaključena. 
Potrebno je razumeti, da je okolje na 
Vrhniki obremenjeno zaradi preteklih 
dejavnosti in za ta bremena ni mogoče 
pričakovati, da jih bo saniral Kemis.

Ga. Metoda Dodič Fikfak je na 
zboru občanov podala poroči-
lo glede zdravstvenih posledic 
številnih gasilcev, kriminalistov, 
policajev? Ali menite, da lahko 
v primeru obravnavanih govori-
mo o dolgoročnih posledicah na 
zdravje ljudi?

Kolikor nam je znano, je bilo na zbo-
ru krajanov na Vrhniki povedano, da 
je bila izpostavljenost gasilcev in vseh 
preostalih udeleženih v požaru in ta-
koj po njem kratkotrajna in da bo tež-
ko povezovati morebitne zdravstvene 
težave gasilcev z gašenjem v Kemisu, 
še posebno, ker so gasilci praktično 
pri vsakem požaru izpostavljeni po-
dobnim snovem. Pri požarih stano-
vanjskih objektov, trgovin in podobno 
so prisotne nekatere snovi, ki so bile 
prisotne tudi pri požaru v Kemisu. 
Tudi  zaposleni v Kemisu ter zaposleni 
v Komunalnem podjetju Vrhnika so 
bili na izrednih zdravstvenih pregle-
dih, kjer ni bilo ugotovljenih akutnih 
posledic požara. Kemis sicer ni stroka 
ali institucija, ki bi lahko odgovarjal na 
tovrstna vprašanja, lahko se zanesemo 
samo na menja pristojnih institucij.

Kaj bo Kemis plačal? Ali bo Ke-
mis povrnil preostanek zneska do 
150.000 evrov, ki jih je za škodo 
na gasilski opremi plačala Občina 
Vrhnika?

Kemis sprejema zahtevke oškodo-
vancev na e-naslovu: zahtevek@kemis.
si. Na spletni strani Kemisa najdete 
tudi obrazec zavarovalnice, ki ga iz-
polnjenega in podpisanega, skupaj z 
dokazili, posredujte na naslov: Kemis 

>>
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Športni park Vrhnika je bil 
skoraj premajhen za vse obi-
skovalce, željne dobre zabave in 
seveda dobrega piva. Za zabavo 
so poskrbeli dalmatinska klapa 
Šufit iz Splita, kandidatka za 
fatalko Slovenije Ines Erbus in 
neuničljivi Modrijani. 

Začetek Oberfesta so pope-
strili mladi plesalci plesne šole 
Urška in »nekoliko« starejši, ki 

so iz plesne skupine Koraki 
prikazali nekaj korakov stan-
dardnih plesov. Skoraj celoten 
večer pa so namiznoteniške 
vrline prikazovali tenisači Teni-
škega kluba Logatec. Prodajali 
so tudi srečke za njihov sreče-
lov ter  tako zbirali sredstva za 
svojo dejavnost. 

Prvi so na oder stopili pevci 
klape Šufit in že takoj navduši-

li vse prisotne z dalmatinskim 
melosom. Uradno odprtje sta 
ob 20. uri izvedla župan Sto-
jan Jakin in predstavnik pivo-
varne Laško. Pred množico sta 
na odru v lesen pivovarski sod 
zabila pipo in prva spila požirke 
dobrega piva. Nato je oder z do-
brim stasom in glasom zavzela 
pevka Ines Erbus. Prav evfo-
rično zabavo so izpeljali člani 
Ansambla Modrijani. Z vsemi 
znanimi svojimi komadi so nav-
dušili množico. V dveh šotorih 
so zbrane zabavali do zgodnjih 

jutranjih ur. Kot so  povedali 
poslušalci, je bilo enkratno, za-
bavno in navdušujoče. Celoten 
program je povezovala znana 
Majči, ki je to delo opravljala že 
pred dvema letoma.

Tako je zabavno in veselo mi-
nil že šesti Oberfest na Vrhniki, 
ki so ga organizirali Matjaž Rus, 
Darja Štuhelj in Sabina in Ivan 
Lapuh, Zavod Ivana Cankarja 
pa je odstopil del vrhniškega 
športnega parka. Zato vsem 
samo velika zahvala in nasvide-
nje naslednje leto 2018 na sed-

mem Oberfestu na Vrhniki. 
Simon Seljak

Sponzorji šestega Oberfe-
sta so bili in jim veljajo lepe 
zahvale:

Marche, G3 spirits, Stone de-
sign, Siliko, M Keršmanc, Co-
legium, Radenska, Žganjekuha 
Kržič, Avtotrade, Gostilna Bajc, 
Gostilna Kranjc, Modest, d. o. 
o., Av studio, Ribiška družina 
Vrhnika, Avtopralnica Žagar, 
Anvina, Bmc trgovina, Marolt 
beton, M-orel, Avtoservis Jaka 

Mivšek, Naš Časopis, Občina 
Vrhnika, Zic, Sečnik, d. o. o., JP-
-KPV Vrhnika, Rajko Mivšek, 
s.p. (glavni sponzor), Cargo 
partner, Salkon, Dvig Vrhnika, 
Studio fabrka, Heineken com-
pany, Arc, d. o. o., Vinotoč Pri 
Oblaku, Molek servis in trgovi-
na, Ogis šotori, Dimnikarstvo 
Kraner, PGD Sinja Gorica, Štirn, 
d. o. o., Slikopleskarstvo Habat 
Vrhnika, Sink solution, Slašči-
čarna Berzo, Gut & Pet, Špe Las, 
MGT Avtoprevozništvo Oblak.

Vrhnika, 7. oktober – V lepem sobotnem dnevu, 
ob dobri zabavi in več tisoč prisotnih je uspel že 
šesti Oberfest na Vrhniki. 

O D P R T A  S T R A N

d.o.o., Pot na Tojnice 42, Vrhnika, ali 
skeniranega na e-naslov: zahtevek@ke-
mis.si. Kot smo povedali že od samega 
začetka, bo Kemis poravnal škodo, za 
katero bo dokazano, da je posledica 
požara. Za škodo, ki je bila povzroče-
na na gasilski opremi, smo že namenili 
30.000 evrov pomoči. Pokrili smo tudi 
stroške zdravstvenih pregledov gasil-
cev.

V primerih, ko pride do neke krizne 
situacije, se zelo rado pozabi, da pod-
jetja prispevajo davke v državni prora-
čun, ki je tudi vir sredstev za občine. 
V zadnjih letih je Kemis tako plačeval 
med 500.000 in 700.000 EUR davkov 
na leto in tako posredno prispeval tudi 
v občinski proračun.

Zakaj Kemis ni imel natančnih 
evidenc odpadkov, ki jih je spreje-
mal? Direktor ARSO je na zboru 
občanov izjavil, da Kemis mani-
pulira z odpadki, jih meša, ko jih 
je sprejel v zbirnem centru, ali je 
to res?

Kemis je imel natančne evidence 
vseh odpadkov, ki jih je sprejemal. Iz-
raz, ki ga je uporabil direktor ARSO na 
zboru občanov, je zato zavajajoč. Ma-
nipulacija z odpadki pomeni v Kemisu 
in na drugih podobnih objektih sorti-
ranje, prelivanje, drobljenje in homo-
genizacija odpadkov oziroma njihova 
priprava, da so primerni neposredno 
za sežig v sežigalnicah nevarnih od-
padkov. Poleg navedenih postopkov v 
Kemisu obdelujemo odpadke z destila-
cijo, uparjanjem in stabilizacijo.

Vse to je Kemis izvajal na podlagi 
Okoljevarstvenega dovoljenja. Za vse 
nevarne odpadke, odpeljane v tujino, 
smo imeli soglasja za čezmejno pre-

meščanje odpadkov, ki jih je do novega 
leta izdajala ARSO, po novem letu pa je 
ta organ prišel pod IRSOP. Kemis je to-
rej vsakodnevno vodil evidenco o vseh 
odpadkih, ki jih je sprejemal. Vsi pre-
vzemi odpadkov so vpisani v aplikacijo 
IS-Odpadki, ki jo za namen spremlja-
nja odpadkov vodi ARSO. Zaradi po-
žara smo ostali v tistem trenutku brez 
računalnikov. Takoj, ko smo lahko, 
smo podatke rekonstruirali in jih vsem 
zainteresiranim skupinam tudi posre-
dovali. Ta seznam je vseskozi objavljen 
tudi na naši spletni strani.

Ali je imel ARSO natančne evi-
dence vseh odpadkov, ki jih je Ke-
mis sprejemal, v informacijskem 
sistemu – na podlagi Uredbe o 
odpadkih? Zakaj je bila sploh po-
trebna rekonstrukcija podatkov 
in zakaj je bilo treba nanjo čakati 
toliko časa?

Podatki o odpadkih na ARSO so le 
podatki, ki zajemajo promet v Sloveni-
ji. Preostala dokumentacija, ki pokriva 
področje mednarodnega premeščanja 
odpadkov, pa obstaja izključno v papir-
ni obliki in ni del sistema IS-Odpadki. 
So pa obrazci potrjeni s strani prevze-
mnikov posredovani tudi vsem zadev-
nim pristojnim organom, med katere 
sodi tudi ARSO oz. od novega leta na-
prej IRSOP. Zato smo morali od naših 
poslovnih partnerjev v tujini in tujih 
pristojnih organov pridobiti podatke 
o realiziranih prevzemih odpadkov 
od 1. januarja do 15. maja leta 2017.  Te 
podatke smo po naši oceni rekonstru-
irali zelo hitro, saj smo ob izvajanju 
sanacije pogorišča, selitvi zaposlenih v 
najete prostore, in po pridobitvi nove 
računalniške opreme, uspeli podatke 
pripraviti in objaviti v 10 dneh po po-
žaru (25. 5. 2017). 

Emil Nanut, direktor Kemisa

Ali se res lahko počutimo 
varne?

15. 5. 2017 je nastal požar v Kemisu. 
Ta dogodek nas je  zelo prestrašil. Zače-
le so se nam porajate misli, če smo sploh 
varni v lokalnem okolju. Začeli smo se 
spraševati, ali bo požar pustil kakšne 
posledice nam in našim otrokom. 

Državne institucije nam zatrjujejo, 
da požar ne bo pustil nobenih posle-
dic na okolje in na zdravje ljudi. Prav 
tako kriminalisti ugotavljajo, da pri 
poslovanju naj ne bi  bilo nepravilnosti, 
ampak da je požar nastal s »samovži-
gom«. Občani smo hvaležni državnim 
institucijam, ki skrbijo, da se občani 
počutimo varne. Vendar, ali se v resnici 
lahko počutimo varne?  Dajmo se sku-
paj vprašati.

Ali bi se vi počutili varne, če bi v vaši 
neposredni bližini zgorelo več sto ton ke-
mičnih odpadkov? Ali bi se počutili var-
ne ob tem, ko veste, da se podoben ali še 
hujši dogodek, ki so ga tokrat preprečili 
domači gasilci, lahko ponovi kadarkoli 
v prihodnosti? Saj veste, samovžigi se 
pač dogajajo!   

Če že govorimo o varnosti, je treba 
poudariti, da tovrstnim objektom v 
tujini  namenjajo še posebno pozornost, 
ne samo zaradi morebitnih posledic za 
okolje in zdravje ljudi, ampak ker so 
taki objekti lahko tudi tarče teroristič-
nih napadov. Vem, ob tem boste rekli: 
»Pa kakšen teroristični napad neki, pih 
pa kaj še, v Sloveniji že ne!« Imate prav, 
strahov o terorističnih napadih res ni-
mamo. Lahko pa cinično dodamo: »Saj 
jih tudi ne potrebujemo, saj imamo 'sa-
movžige'«. Ampak zato se ne počutimo 
čisto nič bolj varne, mar ne?

Štiri mesece po požaru lahko ugoto-
vimo naslednje: če smo prej slepo verjeli, 

da požara ne more nastati, sedaj vemo, 
da se požar lahko kadarkoli ponovi, 
mogoče celo v večjem obsegu. DA, in 
sedaj nas je v resnici strah. 

Ali res menite, da tovrstni obrati sodi-
jo v urbano okolje?

Gorazd Buh

»Zaupanje bomo gradili z 
dejanji«

Šokiran sem bil, ko sem v našem lo-
kalnem časopisu zagledal intervju z 
g. Emilom Nanutom iz Kemisa. Zelo 
nejeveren sem pogledal najprej naslov, 
njegovo fotografijo, dolžino članka in se 
vprašal, s čim so vas »kupili«, da ste ob-
javili takšen članek. Kakšno zaupanje 
Kemis misli graditi, če pa sta jim Ob-
činski svet Občine Vrhnika ter župan 
Občine Vrhnika jasno sporočila, da na 
Vrhniki Kemis ne more obstajati več. To 
je zelo preprosto. Pod enim pogojem. 
Tisti, ki to izreče, mora imeti hrbtenico. 
Tisti, ki to izreče, mora stati za svojimi 
dejanji. Na primer g. Gorazd Pretnar. 
Nekajkrat je prišel na Vrhniko podpret 
občane, ki imajo zaradi dobičkov za-
sebnih podjetij bolezni in smrad. To je 
vizija razvoja Občine Vrnika? Poveča-
no število bolnikov za levkemijo, kot je 
opozorila dr. Metoda Dodič Fikfak na 
Zboru občanov 20. septembra 2017? 

Gospod župan Stojan Jakin ter občin-
ski svetniki (z izjemo enega) se sploh niso 
oglasili (niti enkrat) na Zboru občanov. 
Nič. En velik – velikanski nič. Pogrešal 
sem tudi kakšno besedo sedanjega žu-
pana g. Jakina,  pa tudi besedo prejšnje-
ga župana g. Riharja.

Sveta nebesa! Svetniki tudi. Akade-
mik g. dr. Branko Stanovnik, g. dr. Franc 
Lobnik – oba vrhunska strokovnjaka 
sta izjavila, da tak obrat, kot je Kemis, 

ne sodi v urbano okolje. Ne le onadva, 
marsikdo še iz strokovne srenje je to 
izjavil. Ni treba navajati virov, lahko 
si sami to pogledate. A kaj bi to, če pa 
nek gospod Nanut (ki zastopa zaseb-
no podjetje) izjavi, da pač ni šlo za nič 
hudega, da bodo oni izgradil ponovno 
zaupanje in tako naprej ... Zaupanje je 
zadnja beseda, ki bi jo ta oseba smela 
izgovoriti. Kdor ne ve ali ne verjame, 
naj si ogleda fotografije gorenja. ARSO 
sploh ni meril emisij strupov med gore-
njem. Meriti so začeli šele naslednji dan. 
O zgodovinskem sprenevedanju države 
in njenih organov zadošča izjava vodje 
Sektorja za inšpekcijski nadzor Inšpek-
torata Republike Slovenije za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
gospe Romane Lah, ki je javno, v osre-
dnjih televizijskih poročilih izjavila, da 
je šlo za manjše onesnaženje Tojnice in 
nič drugega. To izjavi  in nikomur se 
nič ne zgodi. Frapantno dejstvo je, da 
nihče ni odgovarjal, nihče se ne počuti 
krivega. Človek ne more verjeti, da se po 
taki ekološki katastrofi lahko vse sku-
paj tako pomete pod preprogo. Akterji 

– krivci so premeteni; čakajo, da čez čas 
ljudje pozabijo, omilijo stališča, vdajo 
se v usodo. Eden izmed  takih trikov je 
tudi ta intervju, v katerem krivci naj-
večje ekološke katastrofe v samostojni 
Sloveniji zasedejo več kot eno stran na-
šega – občinskega glasila in ponavljajo 
svoje floskule o zaupanju in preostalem. 
Ljudje, ki bodo v prihodnosti zbolevali 
–najbolj se bojim za naše otroke –, ne 
bodo imeli veliko koristi od teh fraz. 
Bodo pa imeli koristi lastniki podjetja. 
Zelo velike koristi. Merljive skozi dobič-
ke Kemisa v skupini Gorenje. 

Ljudje, zbudite se! »Danes so dovolje-
ne sanje, jutri je nov dan,« je odmevalo 
nekoč. Še sanjate?

Mag. Milenko Gajić 

Uspel šesti Oberfest

Objavljamo popravek članka Liste za razvoj 
vrhniškega podeželja z naslovom Visok komunalni 
prispevek privablja elitne investitorje, objavljen v 
452. številki Našega časopisa.

V predzadnjem odstavku iz-
vornega članka je med drugim 
zapisano: »Treba je razumeti, 
da visok komunalni prispevek 
privablja elitne investitorje,« je 
na 3. redni seji Odbora za eko-
logijo in infrastrukturo izjavil 
aktualni župan Občine Vrhni-
ka … «

Iz razpoložljivih posnetkov 
3. in 2. redne seje Odbora za 
ekologijo in infrastrukturo ni 

razvidno, da bi župan to izja-
vil, ampak je na njih v razpravi 
na drugi redni seji tega odbora 
med drugim pojasnil, da mora 
biti komunalni prispevek eko-
nomski, da ne bomo imeli 
investitorjev, ki bodo prišli in 
nato to naprej prodajali neko-
mu, saj so nizke cene gradenj 
na Vrhniki, k čemur je prispe-
val tudi nizek komunalni pri-

spevek, v preteklosti omogoča-
le različnim investitorjem, da 
so izvajali različne investicije z 
namenom njihove preprodaje, 
sam pa da se je že kot direktor 
Komunalnega podjetja Vrh-
nika ves čas zavzemal za eko-
nomski komunalni prispevek 
na Vrhniki.

Pravilno vsebino članka si 
lahko v celoti preberete na: 
http://lista-za-razvoj-vrhniske-
ga-podezelja.org

Za napako se opravičujemo.

Lista za razvoj vrhniškega 
podeželja

Popravek članka 

>>
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O D P R T A  S T R A N

Naše okolje in neodgovorno 
zavajanje prebivalstva

Obratno sorazmerno s porastom 
zdravstvene ogroženosti prebivalcev ter 
povzročeno škodo vse pogostejših ekolo-
ških katastrof širom Slovenije (za katere 
praviloma nihče ne odgovarja), se vedno 
bolj niža način in raven uradnih poli-
tičnih ter »strokovnih« prikazov, izgo-
vorov, razlag ter komentarjev. Zatorej 
vsled omejene dolžine članka zelo na 
kratko nekaj dejstev.

Kontrolirano sežiganje komunalnih 
odpadkov se mora vršiti izključno pri 
stalnih temperaturah izmed 800ºC in 
1300ºC. Pri temperaturah izpod 800ºC 
se namreč proizvajajo (med drugim) 
izredno strupeni dioksini ter furani, 
dočim po drugi strani sežigalne peči ne 
zmorejo dolgoročno prenašati stalnih 
temperatur iznad 1300ºC. 

Dioksini ter furani spadajo med naj-
bolj nevarne in škodljive strupene snovi, 
ki smo jih kdaj koli ustvarili. Delujejo že 
v tako majhnih koncentracijah, da smo 
te spojine lahko odkrili šele pred nekaj 
desetletji na podlagi razvoja novih, ob-
sežnih, izredno natančnih načinov ke-
mičnih analiz.

Pri sežiganju komunalnih odpadkov 
je nujno potrebno ustrezno očistiti vse 
emisije, ki jih izpuščamo v okolje. Kako 
zahtevno je tako čiščenje vročih izpu-
šnih plinov pove podatek, da običajno 
znašajo investicijski stroški za peč okoli 
1/10 in investicijski stroški za čiščenje 
izpuha okoli 9/10 celotnih investicijskih 
stroškov zažigalnice. 

Navkljub temu izredno zahtevnemu 
čiščenju, pa je vseeno najstrožje pre-
povedano sežiganje posebno nevarnih 
odpadkov v sežigalnicah za komunalne 
odpadke! Posebno nevarni odpadki se 
morajo zatorej ločeno zbirati, obdelati 
ter odstraniti s predpisanimi, specifič-
nimi, posebno strogo nadzorovanimi, 
hudo dragimi postopki.

Gost, črn dim (tako med požarom 
stotine ton komunalnih in nedopustno 
primešanih posebno nevarnih odpad-
kov pri Vrhniki, kakor tudi pri Novem 
Mestu) je hudo opazni znak slabega iz-
gorevanja odpadkov pri znatno preniz-
kih temperaturah. Ta dim je po obširni 
okolici požarov raztresel desetine ton 
pepela, saj, dioksinov, furanov, ogljiko-
kloridov, težkih kovin itd. Znatno večji 
del teh snovi pa se je med gašenjem z 
ogromnimi količinami vode ispralo v 
podtalnico ter vodotoke. 

Strinjam se s slovensko ministrico za 
okolje, ki je v medijih javno razglasi-
la, da je narava zmožna odpraviti vse 
posledice teh ekoloških katastrof (kar 
je modernizirana oblika prvotnega 
načela: »Bog je dal, Bog bo vzel!«). Žal 
pa je zamolčala, da za take »čudeže« 
tudi narava (ali Bog) potrebuje vsaj de-
setletja ali celo stoletja. Torej je pri na-
ših (nič krivih) (ne)odgovornih vodilnih 
nastal hud problem v iskanju ustreznih 
načinov in »strokovnih« argumentov, 
da se utiša in pomiri vso prizadeto pre-
bivalstvo. Pri resnemu iskanju krivde bi 
se namreč lahko nehote odkrila tudi že 
pozabljena zakopana trupla. Zatorej 
uradno ni nobene pomembne škode in 
tudi nihče ni odgovoren. Vsi dejansko 
prizadeti pa se bodo prej ali slej nave-
ličali ugovarjati ali pa se bodo morali 
sprijaznili z uradnimi »meritvami« in 
»dejstvi«. 

Nedvomno je bil in bo v Sloveniji 
še nadalje ostal »spontani samovžig« 
daleko najcenejši (beri: najdonosnejši) 
način odstranjevanja nakopičenih ko-
munalnih, še posebno pa nevarnih od-
padkov. Torej lahko vsled:

• neurejenega gospodarjenja z odpad-
ki s strani države in posledično 

• skrajno malo verjetne nevarnosti 
potrebnega finančnega ter kazenskega 
sankcijoniranja nastale zdravstvene ter 
ekološke škode, 

pričakujemo vse pogostejše izbruhe 
»samovžigov« širom Slovenije. Na sto-
tine zbirališč odpadkov je namreč do 
roba polnih in se kar ponujajo za izre-
dno donosne samovžige. Skratka: »Go-
relo bo skoraj v vsaki vasi!«  

Že pred 4 desetletji sem v strokovnih 
mnenjih, člankih in seminarjih (z med-
narodno strokovno udeležbo) pričel 
opozarjati našo politiko, visokošolstvo 
ter stroko na problem pravilnega gospo-
darjenja z odpadki in zaman zahteval 
izdelavo ustreznih strokovnih koncep-
tov. Njihov odgovor je bil bojkot semi-
narjev in cenzura moje konstruktivne 
strokovne kritike. 

Končno želim še opozoriti, da je EU 
že pred desetletji uzakonila določilo o 
obratnem dokazovanju krivde v pri-
meru ekoloških nesreč. To pomeni, da 
državi (kot tožniku) ni potrebno doka-
zati krivde obtoženemu, temveč mora 
obratno povzročitelj ekološke nesreče 
pred sodiščem dokazati svojo nekrivdo. 
Franc Maleiner univ.dipl.inž.kom., 

Ljubljana

Odškodnina Vrhniki
Po požaru v Kemisu je kar precej po-

govorov, da bi morala Vrhnika dobiti  
odškodnino za povzročeno škodo; ma-
terialno, ekološko itn. V tej  povezavi je 
na Vrhniki  organizirana  civilna druž-
ba, koliko bodo uspešni bomo videli.

Osebno na povzročeno škodo na Vrh-
niki gledam širše, in sicer v smeri, koliko 
je pri vsem tem kriva oziroma odgovor-
na tudi država.

Leta 2008 je Vrhniko doletela ena 
največjih katastrof.  V stečaj je bila s 
strani države potisnjena Industrija 
usnja Vrhnika.

Če govorimo o stečaju Industrije 
usnja Vrhnika leta 2008, katere večin-
ski lastnik je bila država, sprašujem ta-
kratnega predsednika vlade, ali ve, koga 
je postavil na čelo vodenja tovarne, da 
je usnjarno kot nekakšen izvršni direk-
tor vodil tujec, ki ga ni bilo na spisku 
zaposlenih, mu je pa bilo vsak mesec na 
roke izplačano po 13 000 € in  kateremu 
je uspelo uničiti slovensko usnjarsko in-
dustrijo. Ali Vrhnika ve, koliko škode ji 
je država povzročila s stečajem? S tem 
se nihče ne  ukvarja.

Občanov Vrhnike ni nihče vprašal, 
ali želimo imeti Kemis, Hameks, ra-
dar, daljnovode, plinovod,  neke vsilje-
ne nevarnosti. Imamo poveljstvo sil SV, 
imamo operativni center SV. Kaj ima 
Vrhnika od tega?

Zaradi največje tankovske brigade 
v Jugoslaviji, protizračne obrambe in 
nadzornega centra preletov letal, ki so 
bili nastanjeni v prejšnjem sistemu na 
Vrhniki, je po 70. letu prejšnjega stole-
tja zaradi  protiobveščevalne zaščite 
omenjenih vojaških enot  na Vrhniki 
turizem izumrl, bil nekako  celo pre-
povedan, da tujci ne bi vohunili za tuje 
obveščevalne službe. Vrhnika v tem 
trenutku nima od česa živeti, delovnih 
mest ni. Zgradili smo Doživljajsko raz-
stavišče, kjer so  razstavljeni zgodovin-
ski eksponati iz vrhniške Ljubljanice, pa 
je bilo v enem letu prodanih za 8000 
evrov vstopnic. 

Vrhniki bi sedaj prav prišlo nekaj mi-
lijonov evrov, da bi recimo občina kupi-
la Močilnik, ki kot vrhniški biser zaradi 
bančnih luknjačev propada, in bi se z 

resnim strateškim turističnim progra-
mom začel oživljati turizem na Vrhniki.

Ta mesec je bil v znamenju košarke. 
Postali smo  evropski prvaki in najbolj 
znan košarkar v Sloveniji je pristal na 
Dobu. Direktor Doba je izjavil, ker je 
»košarkar« sam prišel na prestajanje 
kazni, lahko bo na pol zaprtem oddel-
ku. Verjetno bo delal v pralnici,  za kar  
je tudi kvalificiran.

Ja, Vrhnika bi v tem trenutku rabila 
injekcijo polovične vsote opranega de-
narja, za kar je moral na Dob najbolj 
znan  »košarkar«.

Bi država lahko  uredila, da bi ta de-
nar, četudi  temeljito opran, prišel na 
žiro račun vrhniške občine, se sprašu-
jem.

Vid Drašček Vrhnika

Zbudimo se!
V 451. številki Našega časopisa Viktor 

Žakelj obtožuje Andreja Bajuka in, kot 
piše, domače evnuhe za zaprtje IUV. 
Pripisal mu je ideološko obremenjenost. 
Po mojem mnenju ravno pisec s temi 
izjavami dokazuje svojo obremenjenost. 
V sestavku omenja nekaj visokih komu-
nistov, med katerimi bi se našel tudi 
kakšen knojevec. Ravno zaradi takih 
so Bajukovi bežali. A niso bežali samo 
oni. Na žalost mnogokaterim sploh ni 
uspelo zbežati. Kaj se je zgodilo z njimi, 
pa vemo. Kje je tu resnica, pieteta in 
sočutje? Za tiste, ki ne veste, kakšen je 
bil pristop knojevcev, naj navedem za-
pis Zdenka Zavadlava, ki je bil nekoč 
v njihovih vrstah. Opisuje primer, kako 
je skupina knojevcev prišla na veliko 
kmetijo, kjer so imeli to smolo, da so 
imeli nemški priimek. Gospodar jim je 
po vztrajnem trkanju odprl vrata, na-
kar je s sekiro zamahnil po vodilnemu. 
V odgovor je zaregljal šarec in pokosil 
gospodarja z družino vred. Zaradi 
nemškega priimka so ga imeli za kola-
boranta. Kaj pa oni sami – knojevci? 
Revolucije ne bi bilo brez okupatorja. 
Občutek imam, da so ga potrebovali 
za dosego svojih ciljev. Poglejte primer 
horjulskega župana Bastiča in njegove 
žene: najprej so ju izropali, potem pa 
pobili. Ali pa primer v Zaklancu. To se 
je dogajalo praktično pred nosom Ita-
lijanov. Pa poboji vosovcev v Ljubljani, 
pod streli katerih so končali večinoma 
civilisti. Italijani niso nikoli nikogar do-
bili. Se samo meni zdi ali še komu, da je 

šlo za neke tihe dogovore? Nek član OF 
je v Hotelu Lev vrgel bombo med fašiste, 
kjer je bila ranjena italijanska učiteljica 
in nekaj oficirjev. Kardelj je na to takole 
reagiral: »Ste znoreli, ali hočete da do-
bimo Italijane za vrat?« Takoj naslednji 
dan so bombaša Italijani aretirali. 

Na Vrhniki smo imeli nekoč uspe-
šnega direktorja, ki pa je direktoroval v 
Ljubljani. Ko je začelo v IUV škripati, bi 
človek pričakoval, da bo svoje silne spo-
sobnosti aktiviral za ohranitev delovnih 
mest, a nas je začel preko časopisa pre-
pričevati v  menedžerske odkupe. Ča-
kajte, pa saj nismo butasti! Na žalost se 
mi zdi, da takšna  miselnost še vedno 

vlada. Porazi se prikazujejo kot zmage: 
poglejte dražgoško tragedijo ali pa pri-
ključitev Primorske, kjer sta ostali on-
kraj meja Gorica in Beneška Slovenija. 
Za Gorico je Kardelj sploh dejal, da za-
radi nje ne bodo žrtvovali pridobitev re-
volucije, to je absolutne oblasti. Žal mi 
je za poštene fante, ki so stopali v partijo, 
a kasneje iz nje niso mogli izstopiti, ko 
so spregledali njene prave namene. 

Naj zaključim tam, kjer sem začel. 
Ta žakelj je bolj kot ne prazen. V njem 
najdemo floskule in zavajanja. Zato 
pravim: slovenski volivci, zbudite se! 

Janez Jelovšek, 
Drenov Grič

Vrhniški spominek
P EHAR SUHIH HRUŠK

Pehar skriva v sebi 
sladke hruške ter 
Cankarjevo cčrtico. 

Krhlji suhih hrušk so obliti s temno čcokolado 
(70 % kakavovih delcev) in so prav poseben 
kulinaričcni užitek. Papirnati pehar, popisan s 
Cankarjevimi rokopisi, je čcudovito darilo za 
domacče in tuje goste (naprodaj v T IC Vrhnika).



NAS CASOPIS 453/30. 10. 2017 C M Y K 15

30. oktober 2017 15
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Če se je dotakneš teče,  sicer 
pa ne,«  je v Slavi Vojvodine 
Kranjske zapisal Janez Vajkard 
Valvasor. 

Kmetje so mu pripovedovali 
in ga tudi peljali k vodi Beli, ki 
ji sicer pravijo Pri starem mali-
nu v jarku. Še pred Valvasorjem 
je o Starem mlinu pri Vrhniki 
pisal pater Martin Baucher. Ve-
liko vode je preteklo od takrat, 
porušil se je mlin, 1993. leta ob-
novljeno kolo se zaradi dotraja-
nosti ne vrti več. 

V Star maln pa se je vrnilo 
življenje, volja in velika želja, da 
bi ta kraj  ostal priljubljeno za-
točišče vsem generacijam, ki si  
želijo sprostitve, svežega zraka 
in miru v naravi. 

V Turističnem društvu Bla-
gajana, ki je lastnik koče in ze-
mljišča, smo se lani spomladi 
odločili, da ne bomo podalj-
ševali najemniških razmerij, 
ampak bomo s kočo upravljali 
sami, člani društva, prostovoljci. 
Odločili smo se, da bomo sledili 
Strategiji razvoja Starega malna, 
ki smo jo izdelali že leta 2011, 
in Idejni zasnovi,  narejeni leto 
kasneje. Dokumenta sta  temelj 
za naše nadaljne delo, čeprav  
nam sedaj delovne izkušnje na-
rekujejo nekatere spremembe v 
idejni zasnovi,  zato jo bomo v 

kratkem tudi  dopolnili. Sta pa 
oba dokumenta objavljena na 
internetni strani www.blagaja-
na.si.

Idejna zasnova
V Idejni zasnovi smo predvi-

deli izvajanje del po fazah, tako 
in toliko, kolikor bomo zmogli 
finančno in fizično. Idejna za-
snova vključuje tudi postavitev 
mlina in mlinskega kolesa. 

V tem delu smo začeli s papi-
rologijo, pri izvedbi pa smo dali 
prednost koči in njeni okolici. 
Lani smo se zadovoljili z mini-
malnimi pogoji za delo, opravili 
nujna sanacijska dela v objektih, 
nabavili celotno opremo, ure-
dili okolico, sanirali kotlovni-
co in sezono podaljšali v zimo. 
Spomladi smo se spet spopadli 
s sanacijo strehe na pomožnih 
objektih, a narava nam jo je za-
godla že po enem mesecu. Toča 
je neusmiljeno klestila in zgod-
ba sanacije se ponavlja.

Obiskovalci pa se kljub ne-
katerim našim  začetniškim 
spodrsljajem vračajo. Pot v Star 
maln najde tudi vedno več tujih 
gostov. Za še večjo prepoznav-
nost turistične točke smo se s 
skupino arhitektov in obliko-
valcev lotili še celostne podobe 

Starega malna, internetne stra-
ni, ki se ji bomo lahko več po-
svetili v jesenskem in zimskem 
času, aktivni pa smo na profilu 
Facebook, kjer lahko spremljate 
naše delo.

Rekordne številke obiskoval-
cev smo beležili spomladi in po-
leti, zato smo izdelali in kupili 
kar nekaj novih klopi, s tem pa 
povečali zunanje zmogljivosti. 

Septembrsko deževje pa je, 
naj se še tako čudno sliši, prišlo 
prav. Lotili smo se temeljite sa-
nacije notranjosti koče, zame-
njali dotrajano staro opremo, 
kupili gostinske mize, še prej pa 
prebelili, položili nove ploščice 
in prostoru dali svežino.

 Z deli še nismo končali. Že 
ustvarjamo ustrezne  razmere 
za delo zunanje kuhinje tudi 
pozimi, v skladu z odločbo Za-
voda za varstvo narave bomo 
v novembru očistili strugo in 
bazen ter pripravili ustrezno 
podlago za sanacijo travnika 
ob bazenu. Jeseni in pozimi 
bomo organizirali ustvarjalne 
delavnice, gostom pa z veseljem 
postregli z dobrotami domače 
kuhinje  vse petke, sobote in 
nedelje.

Verjamemo, da smo na pravi 
poti in da bomo vztrajali, še po-
sebno zato, ker se je generaciji, 
ki je orala prostovoljsko ledino, 
pridružilo kar nekaj novih pro-
stovoljcev. V naše vrste sta vsto-
pili stroka in mladost. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali 

v tej zgodbi, hvala vsem, ki po-
magate in dihate z nami!

Ob tem vodimo še 
projekte

Delo Turističnega društva 
Blagajana pa se ne začne in 
konča le v Starem malnu. Vse 
načrtovane aktivnosti so in še 
potekajo vzporedno; izpeljali 
smo prireditve, sejem Vse za 
vrt in dom,  Komisija za lep-
še okolje je zaključila izbor za 
najlepše urejene hiše in druge 
kategorije ocenjevanja, raz-
lična usposabljanja, delavnice, 
priprave na jubilejno leto 2018, 
ko bo društvo praznovalo 130 
let delovanja, in seveda branje 
Cankarjevih besedil, ki se bliža 
številki  šestdeset  in bo z dru-
gimi aktivnostmi naš prispevek 
Cankarjevemu jubilejnemu letu. 
7. decembra ob 18. uri bosta v 
Cankarjevem domu na Vrhniki 
zdaj že jubilejno prednovoletno 
srečanje in nastop folklornih 
skupin ter ljudskih pevcev in 
godcev. 

Skupine in posameznike va-
bimo, da se nam pridružite in 
popestrite  program.

Naš naslov: Turistično dru-
štvo Blagajana Vrhnika, Can-
karjev trg 4, tel. 01 7551 341, 051 
251 013, v Starem malnu pa smo 
v času obratovanja koče  dose-
gljivi na tel. št. 059 435 00.

Mirjam Suhadolnik, 
predsednica TD Blagajana 

»Med Logatcem in Vrhniko, ob  strani,  v gorah 
in divjinah, na levo, če hočeš iz Logatca na 

Vrhniko, prideš do vode, ki ima prav čudne 
muhe in neverjeten ustroj. 

Močilnik naš vsakdanji
»Takoj po ustanovitvi Društva za 

olepšavo trga Vrhnike in njegove oko-
lice leta 1888 so začeli urejati naravni 
park v Močilniku: postavili so leseno 
lopo, preko izvirov zgradili dva lesena 
mostička, poti posipali s peskom … » 
(Vir: http://www.ckv.si)

Od takrat pa do danes je Močilnik 
prehodil skoraj stotridesetletno pot, z 
vzponi in padci. Zadnja leta so prav-
zaprav samo še padci, vrhniški biser se 
spotika ob pritlehne interese, gospodar-
ske polomije in dejansko postaja vrhni-
ška sramota, kot je zapisano v prispev-
ku v zadnji številki glasila Naš časopis. 
Žal. Le kaj bi porekli nekdanji vrhniški 
veljaki, ki so pred sto tridesetimi leti 
ustanovili društvo in začeli urejati vrh-
niške znamenitosti, kaj bi zapisal Ivan 
Cankar, kaj bi, konec koncev, rekel Br-
linčkov Miha, ker delamo silno sramoto 
njegovemu prebivališču. 

Tudi sam sem  ob odprtju razstavišča 
Moja Ljubljanica pomislil na Močilnik. 
Takrat sem zapisal: »Ne dolgo nazaj je 
bil na Vrhniki odprt imeniten muzej 
Moja Ljubljanica. Tudi otvoritev je bila 
imenitna, celo sam predsednik vlade se 
je pripeljal po cesarski cesti iz prestol-
nega mesta. Godba je zaigrala himno, 
program je bil prisrčen, govori so bili 
ganljivi in vzneseni ... Torej vse, kakor se 
spodobi za tak lep muzej. Ampak, dra-
gi moji, petsto metrov zračne razdalje 
stran je Močilnik, eden od izvirov Lju-
bljanice, križev pot turističnega društva. 
Kaj bi Ljubljanica brez Močilnika?« 

(oktober, 2016)
Takrat, septembra 2016, je skupina 

zanesenjakov iz Turističnega društva 
Blagajana začela v Močilniku prebira-
ti Cankarja. Še vedno to delamo, zdaj 
že več kot eno leto. Ta skromni protest 
nima posebnega učinka, mi se pa kar 
družimo, beremo Cankarja, o Cankar-
ju ... Imenitna priprava na stoletnico 
njegove smrti ... Vode Močilnikove pa 
odtekajo in spotoma pobirajo še druge 
izvire Ljubljanice, ampak te vrhniške 
sramote ne odplaknejo. 

Z Močilnikom sem se na neprijazen 
način srečal po tistem žledu, leta 2014 
ali 2015, ne spomnim se natančno. Mo-
čilnik in Retovje mi pogosto prekrižata 
tekaško pot, takrat pa je Močilnik ni le 
prekrižal, ampak tudi preprečil! Steza 
je bila zatrpana z vejevjem malo naprej 
od poti na Drčo. Potem sem malo po-
izvedoval in so me razsvetlili, da jo je 
zaprl lastnik. No, zdaj je pot prehodna, 
vendar veje in štori čakajo ob poti. Spo-
minjajo me na tankovske tetraedre, če 
bi bila bo spet 'vojna',  bi jih hitro pre-
ložili na potko. Ojej! Lastnik poti v tem 
delu je g. Bricelj. Upam, da ve, da so po 
poti posuti stekleni drobci, upam tudi, 
da tega ni naredil on. Za tiste, ki hodi-
mo bosi, to ni ravno prijazna podlaga. 
Pa tudi za živali ne, pa za otroke ... Tudi 
klopi ni več, kajne, g. Bricelj!? 

Žled je pustil kar nekaj opustošenja 
tudi v Močilniku, podrta drevesa je bilo 
treba odstraniti, pa tudi to je povzro-
čilo nemalo zagat. Menda je lokalno 
turistično društvo g. Briclju kradlo les, 
nekaj ovadb je bilo (kasneje zavrženih), 

nekaj obiskov policije, pa kakšna od-
ločba Zavoda za gozdove ... V glavnem, 
same traparije, nič takega, kar pametni 
gospodarji ne bi rešili brez zapletov! 

Turistično društvo ni izgubilo nobene 
tožbe, vsaj ne, da bi jaz vedel. Je pa res, 
da je društvo v postopku določitve meje 
vložilo tožbo, ker se ni strinjalo s pote-
kom meje, in v postopku je moralo zalo-
žiti 2.200 evrov, kar je za društvo velika 
vsota! Par metrov zemlje ne pomeni nič, 
je pa društvo hotelo 'ubraniti' še kakšen 
meter poti. Zadeva se je končala s po-
ravnavo, meja je dokončna, vsaka stran 
nosi polovico stroškov. 

Novi del stavbe je sedaj v lasti Deja-
na M., kdo je uporabnik, pa ne vem. Z 
lastnikom in njegovo mamo ima TD še 
kar nekaj neporavnanih računov iz na-
slova najemnine za nazaj (v stečajnem 
postopku je društvu priznanih 20.000 
evrov), s slabim izgledom, da bi jih tudi 
dobilo. Stari del stavbe, ki je v lasti Turi-
stičnega društva Blagajana, je praktič-
no odrezan od inštalacij in je trenutno 
neuporaben. Kakšen program  poteka v 
preostalem delu stavbe, ni jasno. Na ta-
bli pri vhodu piše Mladinsko prenočišče. 
Lahko  bi kaj sklepali po barvi luči, ki 
se zvečer prižgejo na dvorišču, kakšne 
sorte wellness je, sepa lahko ugiba po 
slikah na oknih ... Prav veliko prometa 
ni videti, pa smo tam vsako sredo med 
peto in pol sedmo popoldan. Le drva 
večkrat pripeljejo;  kaže, da bo huda 
zima. Vsekakor je pa bolje, da objekt na 
nek način 'živi', kot pa da razpada. 

Turistično društvo (in Vrhnika z njim) 
se srečuje še z eno zagato, o kateri je mo-

goče malo manj znanega, ni pa tako ne-
nevarna. Avgusta 2016 (tik pred mejno 
obravnavo na sodišču) je TD dobilo v 
podpis Pogodbo o prenosu kmetijskih 
zemljišč in gozdov na Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 
Gre za parceli 196 in 198/1, obe k. o. 
Verd. Zakaj pa to, gospa Irena Šinko, di-
rektorica sklada? Nacionalizacija v teh 
časih? Mimogrede: parceli je TD kupilo 
leta 1961 od zasebnih lastnikov, nikoli 
nista bili nacionalizirani, torej?!

»Avtokamp, glamping, plezalne stene, 
adrenalinski park, sprehajalne poti ...« 
Še vse bo, samo nas ne bo! Vrhničani bi 
očitno imeli avtokamp na vseh koncih, 
v Blatni Brezovici, pri bajerjih, na park 
& ride, v Starem malnu ... Ni hudič, da 
nam ne bi nekje ratalo! Smo pa avto-
kamp že imeli, pa bazen tudi – ne enega 
ne drugega zlepa ne bo več! Žal! 

Kaj je »glamping«, sem se naučil s po-
močjo sobralca Janeza Tomšiča. Beseda 
je očitno zelo nova, v SSKJ je še ni. Pa 
kaj, saj tudi besede »zdravljica« ni najti. 
Sem pa videl, da je glamping povezan z 
lesenimi hiškami. Odlično, tri že ima-
mo, le malo jih še prebarvamo ...

Plezalna stena. Jaz bi jo pustil Retov-
ju, tam se je udomačila, ni da bi izviri 
Ljubljanice delali nelojalno konkurenco 
drug drugemu.

Adrenalinski park. Tudi ta je že. Le še 
tablo postavimo in se za prazen žakelj 
špetirajmo še naprej! Le druge pustimo 
pri miru z našimi abotnimi razprtijami. 
Čeprav se marsikomu dvigne tlak, ko bi 
kupil otroku sladoled, mogoče kaj popil 
in celo pojedel ... pa ga pričakajo samo 

tiste čudne slike na oknih. 
Sprehajalne poti. No, to pa je nekaj, 

kar človeka razveseli! Pospravimo Mo-
čilnik, vrnimo mu klopce, namestimo 
koše za smeti in za pasje 'ostanke', po-
spravimo steklene drobce. In jaz bi tja, 
kjer je bila nekoč Lenarčičeva žaga, po-
stavil vsaj njeno fotografijo!

V Močilnik ob sredah pride tudi ka-
kšen čisto na »frišno« poročen par, s 
fotografom se malo sprehodi in odnese 
spomine. Najbrž malo mešane. Smo pa 
pred leti imeli v Močilniku tudi kar ne-
kaj čisto pravih porok. Še vedno bi lahko 
bile, če ...

Kupiti Močilnik? Mogoče. Precejšen 
del je  tako že naš, tako stavbe kot ze-
mljišča. To, da je od turističnega dru-
štva, štejem, da je naš. Računam tudi, 
da »nacionalizacija« Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov ne bo uspela. Vsake 
toliko se za  zasebni (Marinčičev) del 
napove dražba, ki potem iznenada 
»usahne«, cena pa ni taka, da bi razu-
men človek sklepal posle. Če ni postav-
ke v proračunu, nakupa tudi ni mogoče 
uresničiti. Če bi razmišljali o nakupu, 
bi bilo smiselno pridobiti realno cenitev, 
realno z vidika  prihodnje uporabe, brez 
upoštevanja sedanje »predelave«, in tak 
znesek vključiti v proračun. Če bi se po-
kazala priložnost, bi nakup tudi rea-
lizirali in poiskali dobrega gospodarja. 
Saj se najde rešitev. Pristava v Bistri je 
tudi leta in leta propadala, pa jo sedaj 
poglejmo!

Andrej Kos, član UO TD 
Blagajana

P R E J E L I  S M O

Star maln

Deževje izkoristili za prenovo koče
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Ivan Malavašič

Ob njegovem 90. življenjskem ju-
bileju so mu pripravili kulturni pro-
gram, razstavo in mu izročili posebno 
priznanje krajevne skupnosti. Hkrati 
smo izvedeli, da so ga predlagali tudi 
za Prešernovo nagrado. Dvorana nad 
gasilskim domom je bila nabito pol-
na, kar potrjuje veličino Ivana, ki je 30. 
septembra praznoval svoj 90. življenj-
ski jubilej. Vzdolž celotne dvorane so 
bile postavljene mize, na njih pa na 
desetine Ivanovih knjig, pesmi, časo-
pisnih izrezkov, rokopisov, priznanj, 
slikarsko-pisateljskih pripomočkov. 
Stena nad njimi je bila ena sama ga-
lerija njegovih slik, ki jih je, mimogre-
de, doslej naslikal že okoli tisoč in so 
našle svoje mesto na malodane vseh 
celinah sveta. Prireditev je povezovala 
pobudnica prireditve in njena gonilna 
sila Sonja Malovrh, ki se je sprehodi-
la skozi Ivanov življenjepis in njegove 
talente. Poleg slikanja se že od rane 
mladosti ukvarja s pisanjem pesmi, od 
katerih so mnoge našle svoje mesto na 
ploščah narodno-zabavnih ansamblov. 
Ena prvih je bila Domači vasici, ki jo je 
uglasbil in vzel za svojo sedaj že premi-
nuli Lojze Slak. Številne pesmi so izšle 
v revijah, časnikih ali samostojnih iz-

dajah. Slišati je bilo, da je doslej zapisal 
že okoli 1800 pesmi. Neutruden je tudi 
pri pisanju črtic in romanov – izšlo je 
26 knjižnih del, številni rokopisi pa ča-
kajo še v njegovi omari. Svoj pečat je 
dal tudi slovenskemu pritrkovanju, saj 
je napisal prvi priročnik za pritrkoval-
ce z več kot 250 melodijami. 

Kulturni program, ki so ga oblikovali 
domači izvajalci, je bil vsebinsko obar-
van z Ivanovim življenjem in njegovim 
delom. Tako so nastopili podlipski 
pritrkovalci in pritrkovalska sekcija 
Raskovec, pa cerkveni pevski zbor iz 
Podlipe (Ivan je več let tudi vodil cer-
kveni pevski zbor), Sekstet Odoica, re-
citatorji (Urban Saje, Katarina Kuzmič 
Peternelj, Marija Malovrh in Miha Šu-
bic), otroški pevski zbor iz Podlipe ter 
Ansambel bratov Cankar. 

Jubilanta sta nagovorila tudi njegova 
dolgoletna prijatelja. Ivan Sivec, znani 
slovenski pisatelj, se je z Ivanom spo-
znal pred petimi desetletji na Kmeč-
kem glasu. »Ivan me je vedno fasciniral, 
ker zna – pa naj bo v slikah, pesmih ali 
besedilih – tako dobro predočiti tisto 
bistvo kar nas dela Slovence. Črpa iz 
naše bogate kulturne in zgodovinske 
zakladnice, je izredno marljiv, kar se 

vidi po številčnosti njegovih del. Piše 
preprosto, domače, vsem razumljivo in 
ohranja lepo slovensko besedo.« Spre-
govoril je tudi Anton Koščak iz Založ-
be Koščak, kjer Ivan zadnja leta izdaja 
književna dela. Dejal je, da je Ivan zelo 
pozitiven pisec, poln humorja in kot 
tak pravo nasprotje Ivana Cankarja, 
ki slovi po nekoliko duhomornejših 
temah. Med drugim je predstavil tudi  
Ivanovo knjigo Dota, kaj baba!, ki je iz-
šla prav tisti dan..

Vrhunec večera, ki sta ga organizira-
la Kulturno društvo Podlipa - Smrečje 
in KS Podlipa - Smrečje je bila podeli-
tev priznanja krajevne skupnosti za iz-
jemne umetniške dosežke, ki so trajno 
obogatili slovensko kulturno zakladni-
co. Jubilantu ga je izročil predsednik 
krajevne skupnosti Boštjan Jurjevčič. 
Hkrati je Sonja Malovrh navzoče pri-
jetno presenetila s seznanitvijo, da je 
pred dnevi na lastno pobudo (pod njo 
sta se podpisala še založnik Koščak in 
župan Stojan Jakin) na kulturno mi-
nistrstvo vložila predlog, da bi Ivan 
prihodnje leto prejel najvišje slovensko 
priznanje na področju kulture – Pre-
šernovo nagrado.

Po uradnem delu je sledilo še veselo 
druženje, ki so ga podkrepili Ivanovi 
domači z izbrano kapljico in prigrizki. 
To pa je bil tudi čas za številne čestitke 
jubilantu, podpisovanje njegovih knjig 
in fotografiranje. 

Gašper Tominc, foto: GT

Podlipa, 6. oktober – Potem, ko je bila v Cankarjevem domu 
na Vrhniki  na ogled slikarska in dokumentarna razstava o 
vsestranskem umetniku in častnem občanu Občine Vrhnika 
Ivanu Malavašiču iz Podlipe, so se svojemu rojaku poklonili še v 
domačem kraju. 

Ogledali si boste prostore gasilske-
ga doma, operativno sobo, vozni park 
in drugo opremo, ki jo uporabljamo 
pri našem delu. Z velikim veseljem 
vam bomo predstavili projekt novega 
gasilskega vozila, ki bo ugledal opera-
tivno luč v marcu 2018. Gasilska mla-
dina bo pokazala naučene spretnosti, 
ki jih pridobivajo med letom. Opera-
tivni gasilci vam bodo prikazali raz-
lične postopke gašenja manjših poža-
rov in načinov reševanja. Pri svojem 
delu gasilci uporabljamo tudi AED 
(avtomatski eksterni defibrilator), s 
katerim lahko pomagamo ponesre-

čencu ob srčnem zastoju. Ker je  delo 
z AED preprosto in bi želeli, da bi ga 
znali uporabljati tudi vi, vas vabimo, 
da se nam vsako polno uro med 10. in 
14. uro pridružite na organiziranem 
strokovnem izobraževanju s podro-
čja temeljnih postopkov oživljanja in 
uporabe AED. Po 15. uri  bo druženje 
z gasilci in vaščani. Prijazno vabljeni, 
da se nam pridružite in se naučite 
česa novega. 

Z gasilskim pozdravom: 
NA POMOČ! 

Upravni odbor PGD Verd in 
KS Verd

90 Ivanovih let

Ivan Malavašič v družbi sina Andreja (levo) in Ivana Sivca (desno) 

Priljubljen Ivanov prizor na odru v sklepnem delu proslave: večerni zahod s podlipsko cerkvijo in pritrkovalci

VABILO krajanom Verda 

Dan odprtih vrat PGD VERD
V soboto, 11. novembra 2017, med 10. in 15. uro vas 
vljudno vabimo v gasilski dom Verd, kjer vam bomo na 
široko odprli vrata. 

Poročil se je leta 1950 in si v Podli-
pi ustvaril dom in družino s štirimi 
otroki. Zaposlen je bil v Industriji 
usnja Vrhnika in že zelo zgodaj začel 
pisati in objavljati kratke zgodbe in 
črtice v glasilu Usnjar, kasneje tudi v 
Kmečkem glasu, Ognjišču in Družini. 

Po upokojitvi je začel pisati daljša 
besedila, povesti in romane. Opi-
suje predvsem preprostega veselega 
podeželskega človeka, ki je prežet z 
dobroto, resnicoljubnostjo, pa tudi 
humor mu ni tuj. Že v mladih letih se 
je posvečal tudi slikarstvu. Obiskoval 
je slikarsko šolo Ivan Rob v Ljublja-
ni in se izobraževal pri prof. Rajku 
Slaperniku, v društvu Klas in pri Li-
kovnih samorastnikih. Svoja dela je 
predstavil na številnih samostojnih 
in skupinskih razstavah – zgolj po-
dobe rodne Podlipe je predstavil na 
ogled več kot štiridesetkrat. Njegove 
slike najdemo v domovih in poslov-
nih stavbah po celotni Sloveniji, obe-
šene so celo v Ameriki in Avstraliji. 

Ivan je pisal tudi pesmi. Od leta 
1964, ko je Trio Lojzeta Slaka uglasbil 
njegovo besedilo Domači vasici, se je 
povpraševanje po njegovih besedilih 
izjemno povečalo. Pisal je za ansam-
ble Franca Miheliča, bratov Poljanšek, 
Jožeta Krežeta … Nekatere pesmi so 
celo ponarodele. 

V veliko veselje mu je bilo tudi 
pritrkovanje, znanje pa je širil med 
mlajše rodove. Za pritrkovalce je na-
pisal prvi priročnik – Pesmi sloven-

skih zvonov. Kot ljubitelj kulture se 
je preskušal tudi na odrskih deskah 
v vlogi igralca, režiserja in celo pisca 
dramskih besedil. Igral je kitaro v in-
strumentalnem triu in pel v triu Brin. 
V času ko, je obiskoval bolno ženo v 
Domu upokojencev Vrhnika, je tam 
ustanovil in vodil pevski zbor Zarja. 
Od leta 1976 do 2017 je vodil cerkveni 
pevski zbor v Podlipi, bil organist in 
hkrati pevovodja zboru Lipa. 

Napisal je okoli 120 romanov in po-
vesti, 130 črtic in 1800 pesmi. Veliko 
napisanih zgodb še čaka na izdajo v 
pisateljevem domačem arhivu. Za 
svoje ustvarjanje je prejel številna 
priznanja, nagrade in zahvale, od 
katerih je verjetno najvišje lani pode-
ljeno: prejel je naziv častnega občana 
Občine Vrhnika. 

Ivan Malavašič je od leta 1998 član 
Društva slovenskih pisateljev in že 
dolga leta uživa sloves vsestranskega 
slovenskega umetnika. Iz njega vejejo 
močna pripadnost domovini, optimi-
zem in spoštljiv odnos do slovenske 
besede. Zaradi bogate literarne de-
diščine bo za vedno zapisan v zgo-
dovino uspešnih slovenskih piscev 
povesti in romanov, ki so s svojim 
delom ne le razvedrili bralca, pač pa 
tudi prispevali k ohranjanju ljudskega 
izročila. 

Povzeto po Sonji Malovrh, 
avtorici razstave 

Poti Ivana Malavašiča

Rodil se je 30. septembra 1927 na obrobju Podlipske doline, 
v Rovtah. Šolo je obiskoval v Podlipi. 
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Akcijo so na pobudo Euro-
pa Donna izpeljala dekleta iz 
skupine Kva Kvačkaš. Kot je 
pojasnila Joži Alič, lokalna ko-
ordinatorka Europe Donne, je 
v akcijo vključenih več kot 60 
krajev po Sloveniji: »Namen to-
vrstnih aktivnosti je spodbudi-
ti ustvarjalnost žensk. 

S kvačkanjem in pletenjem 
razvijamo fino motoriko rok, 
mišljenje, ročne spretnosti, 
vztrajnost, razumevanje in 
upoštevanje navodil. Vse te 

lastnosti so potrebne tudi za 
uspešno soočanje z boleznijo. 
Zdravim, bolnim in ozdravlje-
nim ženskam ustvarjalni pro-
ces prinaša sprostitev in oseb-
no zadovoljstvo.« Na Vrhniki 
so v rožnate pletenine odeli 
deblo breze v parku sredi me-
sta, na sosednji leseni skulpturi 
QR kode (avtor Mitja Stranek) 
pa so naslednji dan oblikovali 
ravno tako iz pletenin rozo 
pentljo. Tudi klop v neposredni 
bližini je dobila roza pletenine, 

s čimer simbolno vabi ženske 
k razmisleku o sebi, svojem 
zdravju.  Vzorci pletenin so na-
stali izpod kvačk skupine Kva 
Kvačkaš, ki ima v vrhniškem 
okolju vedno več članic. 

Martina Kališek iz omenjene 
skupine je dejala, da so se z ve-
seljem odzvale pobudi Europe 
Donne ter izrazila upanje, da 
bo javnost razumela sporočilo 
pletenin ter jih nedotaknjene 
pustila do konca oktobra, ko 
jih bodo ostranili. Za tiste, ki 
jih tematika nekoliko bolj za-
nima, so zraven pletenin obe-
šeni še kartončki z dejstvi o 
pomenu zdravega življenja kot 
preventive, zgodnjega odkri-

vanja in učinkovitega zdravlje-
nja raka dojk. Akcija rožnatih 
pletenin pa ni bila edina na to 
temo na Vrhniki. Špela Rot iz 
Zdravstvenega doma Vrhnika 
je pojasnila, da se je v tako ime-
novani rožnati oktober vključil 
tudi njihov Center za krepitev 
zdravja, in sicer so od 16. do 
20. oktobra pripravili Rožna-
te urice, ki so bile namenjene 
ženskam, ki se želijo naučiti sa-
mopregledovanja, 25. oktobra 
pa je Darja Rojc delila nasvete 
iz prve roke bolnikom, ki so 
zboleli za rakom, in njihovim 
svojcem.

Gašper Tominc, 
foto: Gašper Tominc 

Vrhnika, 3. oktober – Vseslovenski akciji Europe 
Donna  se je pridružila tudi Vrhnika in v parku 
pred Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika v rožnate 
pletenine ovila tamkajšnjo brezo. 

Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine 
Vrhnika je skupaj z Agencijo 
RS za varnost prometa, ZŠAM 
Vrhnika  in Policijsko postajo 
Vrhnika v dneh od 9. 10. 2017 do 
11. 10. 2017 organiziral prireditev 
Bodi viden, bodi previden.

Na prireditev so bile povabljene O. Š. 
Antona Martina Slomška, O. Š. Ivana 
Cankarja in podružnična O. Š. Bevke ter 
vsi vrhniški vrtci. Namen prireditve je bil 
ozaveščanje otrok o pomembnosti nošenja 

odsevnih teles v cestnem prometu.
Ena izmed glavnih aktivnosti je bil šotor 

Vidko, v katerem je lahko vsak udeleženec 
na jasen in preprost način preveril upo-
rabo odsevnih teles v temačnem okolju. 
Poleg Vidka so se  otroci lahko preizkusili 
na  delnem  kolesarskem poligonu, se se-
znanili s silo naletne teže s posebnimi teh-
tnicami,  predstavljena in z demo čelado 
nazorno razložena  je bila  tudi uporaba 
kolesarske čelade. Policist PP Vrhnika je 
učencem pregledal kolesa in kolesarjem s 
tehnično brezhibnim kolesom izročil  na-
lepko varno kolo. Vsi udeleženci prireditve 
so na stojnicah dobili kresničko, odsevni 

trak, odsevno nalepko in letak. 
Prireditve so se v velikem številu ude-

ležili učenci in tudi vrtčevski otroci, ki so 
z risbicami popestrili stojnice, za kar se  
jim iskreno zahvaljujemo. Njihovi izdelki  
bodo sedaj razstavljeni tudi v Kulturnem 
centru na Vrhniki. 

SPV Občine Vrhnika se zahvaljuje vsem 
soorganizatorjem za dobro sodelovanje, še 
posebno otrokom,  njihovim vzgojiteljem 
in učiteljem, saj brez njih prireditev ne bi 
bila uspešna. 

Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu

Želite sodelovati na 
Miklavževem ali  
božično-novoletnem 
sejmu na Vrhniki?

Razpis in informacije:  
www.visitvrhnika.si/
novice

rok za prijave  
sreda, 15. november 
2017

V a b i l o

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE 
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA VRHNIKA
v sodelovanju z
OBMOČNIM ZDRUŽENJEM 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO VRHNIKA - BOROVNICA
in
POLICIJSKIM VETERANSKIM DRUŠTVOM SEVER, 
ODBOR VRHNIKA - LOGATEC,

ter pod pokroviteljstvom

OBČINE VRHNIKA

vabi na tradicionalno 

spominsko slovesnost ob 
dnevu mrtvih,
posvečeno padlim slovenskim partizanskim borcem in 
drugim žrtvam naci-fašističnega okupatorja.

Slovesnost bo v sredo, 1. novembra 2017, ob 10. uri
pri spomeniku padlim borcem NOB na Drči.

Predsednik ZB NOB Vrhnika Janez Kikelj

Rožnate niti za zdravje

Rožnate pletenine tudi na Vrhniki

Prireditev Bodi viden, bodi previden
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Blagoslov kapele v vojašnici 
na Vrhniki je potekal v eku-
menskem duhu. Sledila je sveta 
maša, ki jo je skupaj z vojaškim 
vikarjem Matejem Jakopičem 
ter vrhniškim župnikom in 
kaplanom daroval ljubljanski 
nadškof metropolit in predse-
dnik Slovenske škofovske kon-

ference msgr. Stanislav Zore 
OFM.

Slovesnost je potekala na 
dan, ko vojaški vikariat, eno-
ta Slovenske vojske, ki njenim 
pripadnikom in družinskim 
članom nudi duhovno oskrbo, 
praznuje svoj dan. 21. septem-
bra 2000 je bil namreč pod-

pisan sporazum med Vlado 
Republike Slovenije in SŠK o 
delovanju duhovne oskrbe v 
slovenskih oboroženih silah, 
mesec kaneje pa še med Vla-
do in evangeličansko cerkvijo. 
Zato je bilo na mestu, da kapelo 
blagoslovita škofa obeh cerkva.

Na slovesnosti so sodelovali 
pripadniki Vojaškega vikariata 
in njihovi sodelavci iz vrhniške 
vojašnice. Povabilu na slove-
snost so se odzvali tudi najvi-
dnejši predstavniki Slovenske 
vojske, predstavnik Ministr-

stva za obrambo ter župan Ob-
čine Vrhnika.

Slovenska vojska je bila že 
leta 2015 izročena v varstvo 
zavetnika in priprošnjika sve-
tega Jurija, v kapeli vojašnice, 
v kateri domuje operativno 
poveljstvo Slovenske vojske, pa 
je dobil ta veliki borec zoper 
vse oblike zla tudi »streho nad 
glavo«.

Vir: katoliska-cerkev.si 
(Silvestra Sadar, foto: 

Radio Vatikan)

Med upravičenci, katerim 
je mogoče nameniti del do-
hodnine, je tudi Župnijska 
Karitas Vrhnika, davčna 
številka 15710645. 

Obrazec za namenitev dela 
dohodnine za POMOČ LJU-
DEM V STISKI dobite na se-
dežu Župnijske Karitas. Obra-

zec oddate v Župnišču ali na 
sedežu Župnijske Karitas.

Za vaš prispevek se vam is-
kreno zahvaljujemo.

Obvestilo

Župnija Vrhnika 
izvaja programa:

–brezplačno pravno 
svetovanje 
 
Z brezplačnim pravnim svetovanjem želimo uresničiti ustavno pravico 
enako dostopnega pravnega varstva za vsakogar. Ob upoštevanju 
prednosti socialno šibkejših je naš cilj nuditi učinkovit in celosten servis za 
rešitev konkretnih pravnih  težav na dostopen način.

Svetuje skupina pravnih strokovnjakov, ki  so univerzitetni diplomirani 
pravniki. 

Na voljo smo vam vsak ponedeljek od 17. do 18. ure v 
prostorih Hrib 2.

Za več informacij ali prijavo nam pišite na  karitas.pravnosvetovanje@
gmail.com

 
–psihoterapevtsko 
svetovanje 
Delo temelji na modelu relacijske družinske terapije, ki  jo je v Sloveniji 
razvil prof. dr. Christian Gostečnik. Posameznika razumemo kot del 
celotne družine, v kateri je odraščal, in skušamo odkriti ter razumeti 
pomen in moč prejšnjih izkušenj v sedanjem življenju. V ta namen 
raziskujemo in odkrivamo korenine določene težave, hkrati pa  jih 
razrešujemo na treh ravneh: sistemski, interpersonalni ter intrapsihični. 
Cilj terapevtskih programov je preoblikovanje notranjih čustvenih vzorcev 
odnosov pri posamezniku, paru oz. družini.

Strokovno terapevtsko pomoč nudijo zakonski in družinski terapevti, 
specialisti zakonske in družinske terapije z zaključenim podiplomskim 
študijem na Univerzi v Ljubljani. 

Psihoterapija se izvaja po načelih Etičnega kodeksa Združenja zakonskih 
in družinskih terapevtov Slovenije.

Po predhodnem dogovoru smo vam na voljo v naših 
prostorih na Hribu 2. 

Za več informacij ali prijavo nam pišite na karitas.zdt@gmail.com

Vrhnika, 21. september – Nadškof Stanislav 
Zore in evangeličanski škof Geza Filo sta 
blagoslovila kapelo v vojašnici Ivana Cankarja 
na Vrhniki, posvečeno svetemu Juriju.

Ob 26-letnici delovanja Župnijske Karitas Vrhnika v sodelovanju z Občino Vrhnika, 
Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 

in SAZAS-om Ljubljana organiziramo 

DOBRODELNI KONCERT

DVA NOVČIČA.
Dobrodelni koncert je namenjen za pomoč družinam, ki so v socialni stiski na Vrhniki.

Koncert bo v soboto, 25. 11. 2017, ob 18. uri 
v dvorani Cankarjevega doma Vrhnika.

Nastopili bodo priznani ansambli, pevci in solisti:
1. Otroški pevski zbor iz Župnijskega vrtca

2. skupina Obvezna smer
3. sopranistka Maja Mekina

4. klavirski  Trio Rupnik
5. vokalna skupina Romantico

6. Ansambel bratov Cankar
7. Folklorna skupina Ligojna

8. Ansambel Čepon
9. Ansambel Maj

10.  Cerkveni pevski zbor

Odmera 
dohodnine
V skladu s 142. členom zakona o 
dohodnini lahko davčni zavezanec 
zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, 
odmerjene po tem zakonu od dohodkov, 
ki se vštevajo v letno davčno osnovo, 
nameni kot donacijo tudi organizacijam, 
ki delujejo v javnem interesu.

Blagoslov kapele 
v vojašnici na Vrhniki
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Z ustvarjalnim druženjem 
bomo začeli v ponedeljek, 6. no-
vembra, od 9. do 12. ure,  popol-
danski termin pa bo v petek, 10. 
novembra, od 17. do 20. ure. Sre-
čevali se bomo vsak drugi teden.

Pridružite se nam. Med nami 
bodo tudi mojstrice kvačkanja, ki vas 
bodo naučile  dela s kvačkami. Sku-

paj bomo ustvarili čudovite izdelke. 
Kdor nima svojega materiala, ga za 
začetek nekaj lahko dobi pri nas.

Zaželene predhodne prijave na: eva.
licof@zpmmoste.net ali 064 259 033.

 To območje na jugozahodu Slove-
nije je znano po pridelavi kakovostne-
ga sadja, predvsem jabolk in češpelj 
ter po brkinskem slivovcu, ki ima 

zaščiteno geografsko poreklo. To je  
hribovito območje in leži na ozemlju 
štirih občin: Divače, Hrpelj - Kozine, 
Ilirske Bistrice in Pivke na nadmorski 

višini od 400 do 750 m. Najprej smo 
obiskali zeliščno ekološko kmetijo Be-
lajevi v Kačičah - Pared, kjer nam je 
ga. Andrejka predstavila svoj zeliščni 
vrt, uporabo raznih zelišč v prehrani, 
predvsem kraškega šetraja, ki smo ga 
poskusili tudi kot namaz, in  začimb-
no sol. Pot nas je vodila naprej v Tatre 
na ekološko kmetijo Mahne, kjer nam 
je g. Roman Mahne predstavil svojo 
kmetijo. Redijo govedo sivo-rjave pa-
sme in vse mleko predelajo v sire. Na 
kmetiji so zgradili tudi sirarno, v ka-
teri naredijo okoli 6 do 7 ton sirov na 
leto. Poskusili smo  tri vrste sira in kar 
nekaj izdelkov tudi kupili.

Nato nas je pot vodila v Topolc na 
Novakovo domačijo, kjer sta nam za-
konca Dovgan pokazala njuno staro 
črno kuhinjo in mlin. Gospod Ivan 
je zakuril ogenj v stari črni kuhinji in 
nam pokazal delovanje mlina. 

V popoldanskih urah smo odšli na 
grad Prem, nato smo si ogledali Kette-
jevo spominsko sobo in cerkev sv. He-
lene. Izredno pester in zanimiv dan 
smo zaključili s kosilom  na izletniški 
kmetiji Ivankotovi pod gradom Prem.

Zapele so nekaj ljudskih pesmi in 
požele velik aplavz. Zbrane v Grabelj-
škovi dvorani je nagovorila direktorica 
knjižnice Sonja Žakelj. Med  drugim 
je poudarila: »Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika je v lanskem letu skupaj z Ob-
čino Vrhnika, nosilcem projekta Jav-

nim zavodom Cene Štupar - Center 
za izobraževanje Ljubljana ter še ne-
katerimi drugimi partnerji prijavila na 
razpis za Večgeneracijski center Lju-
bljana, ki smo ga kasneje poimenovali 
N'š plac. Na razpisu smo bili uspešni 
in v knjižnici že od februarja potekajo 

brezplačni jezikovni tečaji, spomladi 
je bila to kitajščina, računalniški te-
čaji, tečaji plesa v krogu, brezplačna 
predavanja in Beremo s tačkami. De-
javnosti v okviru VGC so namenjene 
predvsem starejšim, brezposelnim in 
otrokom iz socialno ogroženih okolij. 
Projekt bosta sofinancirala MDDSZ 
– Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti in ESS 

– Evropski socialni sklad.« Nosilec in 
prijavitelj projekta je bil Zavod Cene-
ta Štuparja – Center za izobraževanje 
Ljubljana, ki je eden večjih organizacij 
za izobraževanje odraslih in starejših 
v Sloveniji. Za ta projekt je bil najbolj 
zaslužen njihov direktor Bojan Haj-
dinjak, ki je zbrane tudi pozdravil in 
nagovoril. Spregovorila je tudi Kata-
rina Oblak Brown, ki je povedala več 
o projektu, predvsem pa o načrtih 
za letošnjo jesen. Mesečni program 
bo objavljen tudi v Našem časopisu. 
Nato je sledilo slavnostno rezanje tra-
ku, ki so ga opravili direktorica CKV 
Sonja Žakelj, direktor Zavoda Ceneta 
Štuparja Bojan Hajdinjak in Katarina 
Oblak Brown. Trlce pa so zapele ljud-
sko pesem Venite rož'ce moje. 

Po uradnem odprtju je sledilo pre-
davanje Dušice Kunaver Temelji an-
gleščine. 

Simon Seljak

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.

Na VGC Skupna točka Vrhnika smo zamenjali prostore, in sicer 
smo po novem na Cankarjevem trgu 4 v prvem nadstropju. V novem-
bru nudimo nekaj delavnic oz. predavanj, sicer pa smo za obisk in izvedbo 
različnih aktivnosti dostopni vsak delavnik, izjemoma tudi ob koncu 
tedna. Učno pomoč  in bralni kotiček sedaj izvajamo  v naših prostorih, 
veseli pa smo tudi vsakršnega dodatnega predloga oz. vaše ideje. Vse naše 
storitve so brezplačne, vabljeni pa ste vsi – od najmlajših do najbolj zrelih. 

VGC Vrhnika
PON - PET 8.00 – 16.00 v prostorih VGC na Cankarjevem trgu 4 
(prvo nadstropje)

Oseba za stik: koordinator aktivnosti Eva Ličof, e-naslov: eva.licof@zpm-
moste.net in  tel: 064 259 033.

• NOVEMBER:
–ponedeljek, 6. 11. in 20. 11., od 9.00 do 12.00: KLUB KVAKVAČ-
KAŠ. VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4 
–torek, 7. 11., ob 18.00: JESENSKA KULINARIKA – KUHANJE 
SLASTNE BUČNE JUHE. VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4
–torek, 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., ob 10.00: Čajanka za iskalce 
zaposlitve. VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4.
–torek, 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., od 14.00 do 16.00: HENGANJE 
(pošolsko druženje, učna pomoč in ustvarjanje).  VGC Skupna točka Can-
karjev trg 4
–sreda, 8. 11., ob 18.00: Predstavitev knjige, Svoboden v srcu (Tadej 
Zevnik). VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4
–četrtek, 2. 11., 9. 11, 16. 11., 23. 11. in 30.11,.,ob 18.00: brezplačna 
delavnica za mir. Klub Vrhniških študentov ZAKON, Tržaška 11
–petek, 10. 11. in 24. 11.,  ob 17.00 do 20.00: KLUB KVAKVAČKAŠ. 
VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4

Program aktivnosti lahko spremljate na strani Facebook: VGC Skupna 
točka Vrhnika.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

Klub Kvakvačkaš
Vabljeni stari in mladi, levičarji in desničarji, začetniške in 
izkušene roke na kvačkarska srečanja v Večgenaracijski 
center Vrhnika (Cankarjev trg 4, prvo nadstropje). 

Pravijo, da gobe rastejo po 
dežju!

 
Letošnji september je dodobra na-

močil tla, tudi gozdna, tako da je Dru-
štvo ljubiteljev narave in običajev No-
tranjske brez težav pripravilo razstavo 
gob na stojnicah vrhniške tržnice 30. 
septembra 2017.

Površino mize smo pokrili z mahom 
in aranžirali z jesenskim listjem ter 
kostanjem v ježicah. Na »gozd v ma-
lem« je gospa Jana Bavdek razporedila 
sveže nabrane gobe in jih označila z 
imeni, tako da so obiskovalci lahko v 

živo preverili, kako majhna razlika je 
med užitnimi in strupenimi. Sobotno 
sončno dopoldne na tržnici je pope-
stril vonj po pečenem kostanju, ki ga 
je sproti pekel gospod Karl, obiskoval-
cem pa smo zraven ponudili mošt, kot 
se spodobi ob taki priložnosti. Gospa 
Tončka je spekla pecivo, mimoidoče 
otroke pa smo razveselili z bonboni. 
Lahko rečem, da smo se imeli »fajn« 
organizatorji prireditve in obiskovalci.

Naslednje leto bomo ponovili prije-
tno druženje, seveda, če nam bo jesen 
naklonjena.

Metka Paškulin

Odprtje centra N'š plac

Strokovna ekskurzija v Brkine 

Kmetijska svetovalna služba je na željo Društva 
kmečkih in podeželskih  žena Vrhnika organizirala 
jesensko ekskurzijo v  Brkine. 

Vrhnika, 2. oktober – V Cankarjevi knjižnici na Vrhniki 
je bilo uradno odprtje večgeneracijskega centra N'š 
plac . V ta namen je bil kratek kulturni program, ki so 
ga pripravile pevke skupine Trlce. 

Razstava gob
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Najboljše ekipe so si zagoto-
vile vstopnico za sodelovanje 
na regijskem gasilskem tekmo-
vanju. 

Tokrat je tekmovanje poteka-
lo na asfaltni ploščadi podjetja 
Trans Felix, kjer so se v dopol-
danskih urah merile mladinske, 
popoldne pa članske in veteran-
ske ekipe gasilskih zvez Vrhnika 
in Logatec. Najmlajši pri mladi-
ni so se preizkušali v vaji z ve-
drovko, štafeti s prenosom vode 
in razvrščanju, starejši sovrstni-
ki pa v mokri vaji s hidrantom, 
teoriji in prav tako v vaji razvr-
ščanja. Člani so kazali znanje v 
taktični mokri vaji na motorni 

brizgalni, teoriji in razvrščanju, 
veterani pa v raznoterostih in 
vaji s hidrantom. 

Kot je pojasnil Vinko Ker-
šmanc, vodja tekmovanja in 
tudi predsednik GZ Vrhnika, 
vsa društva v vrhniški gasilski 
zvezi zagotavljajo vsaj eno tek-
movalno ekipo. »Tista društva, 
ki so aktivnejša, imajo celo več 
desetin. Menim, da so tovrstna 
tekmovanja zelo dobrodošla, 
ker spodbujajo čut pripadnosti, 
omogočajo druženje, krepijo 
gasilsko znanje in psihofizične 
lastnosti sodelujočih.« Sicer pa 
se je nasploh razumevanje po-
slanstva gasilcev v zadnjih le-

tih zelo spremenilo – na bolje. 
»Gasilci smo bolj spoštovani, to 
pa se odraža tudi na finančnem 
področju, ki se je premaknilo 
na bolje. Menim, da so lokalne 
skupnosti spoznale, da je bolje 
vlagati v preventivo, kot pa ka-
sneje plačevati stroške škode.« 

Najboljše občinske ekipe vrh-
niške gasilske zveze so si zago-
tovile vstopnico za sodelovanje 
na regijskem tekmovanju 7. 10., 
na katerem so se merile ekipe 
gasilskih zvez Vrhnika, Logatec 
in Cerknica. Ne glede na ločene 
rezultate obeh zvez na občin-
skem tekmovanju je organizator 
pripravil še skupno razvrstitev, 
ki je štela za Pokal PGD Drenov 
Grič - Lesno Brdo.

GT, foto: GT

Člani: 
Podlipa - Smrečje B
Podlipa - Smrečje A
Drenov Grič - Lesno Brdo B2

Članice
Podlipa - Smrečje B
Laze - Jakovica
Brezovica pri Borovnici B

Pionirji
Drenov Grič - Lesno Brdo 1
Rovte 1
Brezovica pri Borovnici

Pionirke
Brezovica pri Borovnici 3
Drenov Grič - Lesno Brdo
Brezovica pri Borovnici 1

Mladinci
Brezovica pri Borovnici
Bevke
Zaplana

Mladinke
Brezovica pri Borovnici

Bilo je lepo in veselo, kot se za tovrstne 
dogodke spodobi. Na visok jubilej je pri 
hiši spominjal tudi mlaj, ki so ga postavili 
najdražji. V zakonu so se jima rodili štirje 
otroci, ki sta jih vzgojila v pridne, poštene 

in delavne ljudi. Ravno  oni so v znamenje 
zahvale staršem poklonili nepozabno po-
tovanje po Švici, za kar se jima Valentina in 
Franc iz srca zahvaljujeta.  (nč)

Letos je sodelovalo 33 tek-
movalcev, ki so po pravilih 
Tarok zveze Slovenije odigra-
li  tri kroge po  petnajst iger.  
Družabni večer je potekal v 
sproščenem vzdušju, na kate-
rem je bilo  mogoče poklepe-
tati, se spoznati med seboj in 
izmenjati izkušnje.  Predvsem 
pa je bila igra poštena,  tako da 
disciplinska komisija, ki je bila 
sestavljena iz treh tekmovalcev, 
ni imela nobenega dela.

Med tekmovalci je bilo tudi 

letos nekaj znanih imen, med 
njimi je bil  vrhniški župan 
Stojan Jakin, avtor knjige Te-
orija taroka Simon Jerič, škis 
mojstra Bojan Makovec in Igor 
Filipančič ter še nekateri, ki do-
segajo vidne uspehe na držav-

nih tekmovanjih. Tarok je igra, 
ki  terja znanje, dober spomin  
in seveda tudi malo sreče.  Vse 
to je imel domačin Franc Ple-
stenjak, ki je na koncu domov 
odnesel glavno nagrado.

Zahvaljujemo se podjetju 

Termotom, d. o. o., Pivovarni 
Human Fish in Gostilni Bajc, 
ki so prispevali praktične na-
grade, ki smo jih razdelili med 
prvih šest tekmovalcev. 

Jožica Alič

»Torej finale Slovenija : Srbi-
ja?« je še pred koncem polfinal-
ne košarkarske tekme Srbija : 
Rusija na Evropskem prvenstvu 
v Carigradu zapisal Matej na 
svojem FB-zidu. 

Replika na to ugotovitev je 
bilo moje povsem nedolžno 
vprašanje, ali bomo skupaj navi-
jali v ŠD-ju, kot pravimo bruna-
rici Športnega društva Zaplana, 
ki bo prihodnje leto praznovalo 
15-letnico delovanja. Niti pred-
stavljala si nisem, da bo potreb-
nega kar nekaj dela, da bo ogled 
tekme sploh mogoč! A Matej 
in predsednik društva Berto 
sta pljunila v roke in vabila so 
že švigala med člani ... Iskrica 
je zanetila požar; tisto nedeljo 
zvečer med finalno tekmo, ko 
so se naši levjesrčni košarkarji 
borili za zlato, je bila brunari-
ca ŠD Zaplana polna, Jana pa 
je posebno vestno skrbela za 
žejo. Tudi mize še zdaleč niso 
bile prazne, le  teka ni bilo pra-
vega … Dihali smo z navijači v 
Carigradu; nekateri so živčno 

cepetali, drugi so morali vmes 
malo na svež zrak, saj je bil pri-
tisk prevelik, tretji so glasno 
poznavalsko komentirali, spet 
četrti veselo skakali in ploska-
li ob vsakem »našem« košu, ki 
je pomenil korak bliže zmagi. 
Vzdušje je bilo res napeto, a 
hkrati optimistično. Šampanjci 
so čakali, da nazdravimo …  Ko 
smo na koncu vsi vstali in zape-
li (no, o kakovosti petja raje ne 
bi, a  pomemben je namen, mar 
ne?) slovensko himno, smo bili 
kot eno: ponosni na naše zlate 
košarkarje, ki so pisali zgodo-
vino. Še posebno seveda na ka-
petana Gorana Dragića, ki je v 
otroštvu zelo rad prihajal k svoji 
babici na Zaplano. Torej je čisto 
malo tudi naš!  Epilog: le kanček 
dobre volje je bil potreben, da je 
bil zgodovinski večer 17. sep-
tembra nepozaben, pa četudi 
fizično daleč od Carigrada. Mi 
smo bili tam. Vsak zase doma 
si takega vzdušja zagotovo ne bi 
mogel ustvariti. Hvala vsem, ki 
ste bili zraven!    

Andreja, ŠD Zaplana

V petek, 22. septembra, 
ob 18. uri je potekal že 

tradicionalni  tarok turnir 
v Gostilni Bajc.

17. junija letos sta v krogu 
domačih in najdražjih praznovala 
zlato poroko Valentina in Franc 
Marolt z Drenovega Griča. 

Vrhnika, 30. september – Na Drenovem Griču je 
potekalo občinsko gasilsko tekmovanje, ki je hkrati 
štelo še za Pokal PGD Drenov Grič - Lesno Brdo. 

Najboljši potujejo na regijsko tekmovanje

Tarok turnir v Gostilni Bajc

Zlatoporočenca

ŠD Zaplana v Carigradu

Rezultati za Pokal Drenov Grič - Lesno Brdo
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 Dekleta so navijala za obisk 
katerega od igralcev, pa jih je re-
žiser vse po vrsti opravičil. Ne-
kaj igralcev je bilo na snemanju 

novega filma, glavni – Ranta, pa 
je bil v tistem trenutku zaposlen 
s košarkarsko tekmo. Boris je na 
kratko predstavil utrinke iz svo-

jega življenja. Ljubezen do filma 
ga spremlja že od rojstva. Če-
prav se ni odločil za študij, po-
vezan s filmskim ustvarjanjem, 
ga je življenje ves čas usmerjalo 
k delu režiserja. Prejel je kar ne-
kaj prestižnih nagrad in lahko 
se pohvali z širokim izborom 
dobrih filmov. Njegovo delo še 
zdaleč ni končano. Mogoče si 
bomo naslednje leto lahko ogle-

dali  Košarkar naj bo -2 del. In 
mogoče, nam takrat uspe v Bev-
ke pripeljati tudi mlade igralce.

Vsekakor pa si bomo v Kinu 
Bevke v mesecu novembru lah-
ko ogledali dva filma:

 
SOVA IN MIŠKA, prikupen 

in zabaven muzikal ter vzne-
mirljiva gozdna pustolovščina 
štirih prijateljev in ene miške, 
v kateri mladi junaki odkrivajo 
pravila narave in pravega prija-
teljstva. Nova filmska stvaritev 
avtorice večkrat nagrajenega fil-
ma Žabe in paglavci, bo na spo-
redu v nedeljo 5. 11.ob 17. uri.

  
LEDENA BABICA, tanko-

čutna komična drama o ljube-
zni v jeseni življenja, ki nas opo-
mni, da za drugo priložnost ni 
nikoli prepozno, pa v nedeljo 
19.11. ob 17. uri.

V decembru pa bodo na vrsti 
predvsem otroci in mladi lju-
bitelji dobrega filma. Prisrčno 
vabljeni v kino v objemu bar-
janske megle.

Ekipa Kina Bevke 

Poučno in zanimivo je bilo še 
za vrtec Preprosto Montessori z 
Vrhnike ter kneippovce iz Ma-
ribora.

Namenili smo se v nekaj kra-
jev, kjer je  zelo prisotna Kne-
ippova filozofija zdravega življe-
nja. Prvi kraj je bil Buk, kjer smo 
si ogledali park ob zdravilišču, 
ki pa ima ob svojem vhodu le ta-
blo z imenom Kneippov rehabi-
litacijski center. Pot nas je pope-
ljala naprej v Vašvar,  privlačno 
mesto s številnimi točkami po 
Kneippovih smernicah.  Med 
potjo smo se ustavili na  odpr-
tju Karitasovega centra, kjer je 
kneippovstvo zelo prisotno in 
jim nudi podporo. Ogledali smo 
si tudi delovni in vrtni center, 
kjer si Karitasovi aktivisti lahko 
z delom in izdelovanjem pred-
metov prislužijo kak evro in po 
Kneippovih smernicah   gojijo 
zelišča in zdravilne rastline ter 
ustvarjajo mešanice čajev in ku-
hajo preproste jedi. Vse to žari 
iz prelepega vrta.

Ob tem smo spoznali tudi 
osnove podpore ob prodoru 
Kneippovih terapij in filozofije. 

Prav v simpatičnem Vašvarju 
smo obiskali šolo, ki zelo uspe-
šno uporablja Kneippove stebre 
pri družabnem združevanju 
otrok in odraslih. Vidne so poti 
z različnimi podlagami, voda, 
možnost priprave zdrave pre-
hrane. 

V  tamkajšnji šoli smo po-
slušali tudi predavanje očeta 
Kneippovega znanja na Ma-
džarskem, zdravnika pediatra 
in Kneippovega zdravnika dr. 
Garda. Ideja, ki jo je s pomo-
čjo soproge začel uresničevati 
in iskati pot do uresničitve je 
pred nekaj leti obrodila sado-
ve prizadevanj. Po prenočitvi v 
omenjenem kraju nas je čakalo 

še uživanje v inhalacijski hiši, 
kjer smo spoznali  kakovost 
pomoči s pomočjo domiselnih 
pripomočkov. Inhalacijska hiša 
je objekt, kjer lahko utrujeni in 
izčrpani najdejo mir in spro-
stitev v okolju narave, posebno 
dreves in vode. 

Ko smo zajeli dovolj moči, 
smo odšli še v kraj Olaszf, kjer 
ima domicil Kneippova zveza 
center mladih terapevtov pod 
»taktirko gospe Garda«. Tudi 
mi smo preskusili nekatere te-
rapevtske tehnike z vodo in na-
makanjem, posedeli v solni sobi 
in uživali v zanimivem vrtu, 
polnem igral, ki so obenem pri-
pomočki za vsakogar. 

Poudariti moramo, da so zelo 
uspešno združili mlade pri-
zadevne člane, ki se uspešno 
ukvarjajo s Kneippom in šir-
jenjem njegove filozofije med 
ljudi. 

Uspešni so in vedo, kam pelje 
pot življenja, podkrepljena s ste-
bri po Kneippovih smernicah. 
Do tega nas je uspešno pripeljal 
mladi vodja na poti, g. Robert.

Polni odličnih vtisov smo se 
vrnili v Ljubljano z vizijo, kaj 
lahko storimo novega pri nas. 
Hvala, dragi sopotniki in prija-
telji, bilo je lepo.

Maja A. iz 
Društva Kneipp Vrhnika

Vabljeni v 
Klub Orfej!
Tisti, ki se še lahko pohvalijo, da 
so rasli v zdravem in do narave 
prijaznem okolju, so  zdaj že dedki in 
babice. Le oni se še spomnijo mleka 
v steklenicah, ki jih je pred vrata 
zjutraj pripeljal kmet iz predmestja, 
pa enotnega kruha, zavitega v 
časopisni papir.  

Sezona Kina Bevke se je uradno začela v nedeljo, 
8. oktobra, z odmevnim slovenskim filmom 

Košarkar naj bo. Vrsta čakajočih pred dvorano je 
naznanjala dogodek posebne vrste-Kino Bevke 

je namreč poleg zelo dobrega mladinskega filma 
obiskal tudi režiser Boris Petkovič.

Pred nedavnim smo 
se odpravili na učno 
pot po Porabju na 
Madžarskem. Bili smo 
gostje Erasmusove 
skupine iz Ljubljane,  
iz izobraževalnega 
centra VSŠV. 

Film »Košarkar naj bo« 
napolnil Kino Bevke

Kneipp nas združuje 
v skrbi za zdravje

Izdelki kot pivo, kokta in 
radenska so bili samo v ste-
klenici, ki si jo morali vrniti. 
Res so po tleh ležali cigaretni 
ogorki, ni pa bilo plastičnih 
vrečk, žvečilk, plastenk in plo-
čevink. Zelenjavo in sadje so 
nabrali na vrtu ali pri kmetu, v 
mestu pa na tržnici, kamor so 
jo pripeljali kmetje iz okolice 
itn. Ko dandanes pogledamo 
petdeset, šestdeset let nazaj, 
lahko rečemo, da so živeli eko, 
saj so v  najmanjši mogoči 
meri obremenjevali okolje in 
svoja telesa.    

Junijski dogodki v Kemi-
su so dodobra pretresli ne 
le Vrhniko in okolico, pač pa 
tudi širšo slovensko javnost. 
Nenadoma smo se zavedli, da 
je naše življenje mnogo manj 
varno, kot smo mislili. Nevar-
nost  preti  tudi tam, kjer prej 
nanjo sploh nismo pomislili. 
Pravzaprav je večina občanov 
za Kemis tokrat najbrž slišala 
prvič, čeprav že vrsto let delu-
je na tej lokaciji. Ko so spreje-
mali odločitev za ustanovitev 
tega podjetja na Vrhniki, je bil 
menda le en glas (vpijočega 
v puščavi), ki je opozarjal na 
nevarnost. Tako pač delujemo. 
Dokler nas ne udari, nas ne 
zanima. 

Tudi Donald Trump  je brez 
slabe vesti odstopil  od pod-
nebnega sporazuma, saj   v 
pozlačenem apartmaju v 68. 
nadstropju stolpnice na peti 
aveniji v New Yorku pač ne 
čuti nobene nevarnosti. Niti 
neurja, orkanov, poplav in 
požarov, ki divjajo po drugih 
predelih ZDA, še ne čuti na 
svoji koži.

A ne bi smeli čakati, da 
zadene prav nas!

Modri ljudje pravijo, da se 
vse zgodi z namenom. Morda 
bi se morali vprašati, zakaj se 
je to zgodilo Vrhniki, ki  je v 
širši slovenski javnosti že dol-
go znana zaradi urejenega zbi-
ranja odpadkov. Morda smo se 
uspavali? Morda bi morali na-
rediti še kaj več? Komunalno 
podjetje sicer daje iniciativo, 
vendar je uspešnost odvisna 
od nas - občanov.

Odpadke ustvarjamo ob-
čani, komunalna podjetja jih 
zbirajo, Kemis naj bi jih uniče-
val. Če ukinemo Kemis, torej 
nismo naredili ničesar. Začeti 
moramo na začetku. Mislim 
sicer, da bi del odgovornosti 
nujno morali nositi tudi pro-
izvajalci, ki svoje proizvode 

neracionalno pakirajo v po-
gosto nepotrebno embalažo, 
ki obremenjuje okolje. Takoj 
nato pa smo na vrsti občani, 
ki se lahko odločimo, kako 
pakirane proizvode bomo ku-
povali in kako bomo ravnali z 
odpadki. O tem je treba raz-
misliti!

V Klubu ORFEJ smo že 
lani med drugimi dogodki 
pripravljali tudi predavanja, 
s katerimi smo obiskovalce 
ozaveščali o zdravem načinu 
življenja. Letos pa smo se, situ-
aciji primerno, odločili za cikel 
predavanj  z naslovom Kako 
živeti eko.  Radi bi pridobili 
take predavatelje, ki bi nas 
opozorili na napačne navade, 
ki nam jih vsiljuje sodoben 
komercialni način življenja  
in nas naučili in spomnili, da 
smo ustvarjalna bitja, ki za 
boljše in bolj zdravo življe-
nje  marsikaj lahko naredimo 
sami.  Ko se bomo zavedli, da 
smo soustvarjalci tega sveta in 
prevzeli odgovornost, bo spre-
memba na bolje vidna takoj.

V Orfeju bo že v novembru 
Miro Žitko predstavil Kako 
sam zgradiš hišo iz narav-
nih materialov,  v naslednjih 
mesecih pa bomo poskušali 
najti še druge predavatelje, ki 
bodo iz prakse povedali, kako 
je mogoče živeti zdravo, uspe-
šno in v sožitju z naravo. 

Poleg cikla predavanj Kako 
živeti eko, bomo v naslednjih 
mesecih poskrbeli tudi za dru-
ge poučne, koristne in zabav-
ne dogodke:

Učili se bomo gibanja 
Qigong in se sproščali v 
meditaciji z gongi. Enkrat na 
mesec bomo pekli kruh v 
krušni peči po receptih, ki 
jih bodo posredovali različni 
sodelavci. Pridite, lahko si spe-
čete kruh za ves teden. Plesa-
li bomo rezijanske plese in 
povabili tudi zanimive glasbe-
ne umetnike. V novembru bo 
to Camilo Acosta Mendosa.  
Zadnja nedelja v mesecu 
pa je namenjena otrokom. 
Zabavali jih bodo  kakovostni 
in zanimivi ustvarjalci.

Če imate idejo ali željo, kaj 
bi radi slišali, nam sporočite. 
Vabljeni tudi tisti, ki sami želi-
te sokrajanom kaj povedati na 
to temo ali se priključiti naši 
majhni skupini  prostovoljcev.

Naš  stik je: orfejklub@
gmail.com

Ana Kovačič
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Na prvi pomladni dan je 
skupina tridesetih Vandrovk iz 
Društva upokojencev Vrhnika 
svoj reden rekreacijski pohod 
obogatila z obiskom kašče. S 
svojim znanjem so bogato pri-
spevale in obogatile pripoved 
o kaščah nekoč, z zanimanjem 
pa so prisluhnile še predstavitvi 

zgodovine starovrhniške kašče 
in opisu njene obnove.

Nekaj dni kasneje so niti pre-
teklosti in prijateljstva ob obi-
sku kašče prepletale klekljarice 
Društva Kosec iz sosednje Ob-
čine Log - Dragomer.

Kljub vročinskemu valu, ki 
smo ga bili deležni v letošnjem 

poletju, je bilo v kašči prijetno 
hladno, ki je hladno zavetje po-
nujala naključnim posamezni-
kom in sosedom, ki so se s svo-
jimi spomini radi vračali v čas 
otroštva. Med njimi je bila tudi 
gospa Mira Mesec, po domače 
Verbičeva Mira, ki je tokrat pr-
vič videla notranjost kašče.  

Nova in zelo zanimiva pri-
dobitev kašče je okoli 150 let 
star ročni mlin za žito, ki ga ji 
je podarila žal že pokojna gospa 
Štefka Caserman. Za njegovo 
bnovo sta pošteno zavihala ro-
kave gospoda Anže Stržinar in 

Marjan Smrtnik. Premagala sta 
zob časa, ki je mlinu že dodobra 
ponagajal in ga usposobila za 
delo. Gospod Slavko Caserman 
je ob tej priložnosti povedal in 
ponazoril, kako je pred časom z 
njim mlel šrot, včasih tudi žito.

Da mlin res dobro deluje, so 
na prvi jesenski dan in dan brez 
avtomobila preizkusili tudi 
učenci in učenke OŠ Polhov 
Gradec. V okviru zgodovinske-
ga krožka so v spremstvu men-
torja učitelja Simona Purgerja 
in učitelja Matije Pogačnika iz 
Polhovega Gradca kar priko-

lesarili. Tudi oni so s svojim 
znanjem pomembno obogatili 
obisk starovrhniške lepotice, ki 
počasi, a vztrajno dobiva podo-
bo 19. stoletja. 

Kašči vseskozi prihajajo na 
pot dragoceni predmeti in moj-
stri, ki jo bogatijo in tako ohra-
njajo bogato vaško zapuščino. 
To poletje je kašča med drugim 
dobila tudi nova kletna vrata,  
ki jih je mojster po  izvirnem 

modelu skoraj v celoti izdelal 
iz odpadnega materiala, ni pa 
ji prizaneslo neurje s točo, ki je 
pustilo sledi na njenem ometu. 

Da Lukacova – Ankina ka-
šča zares ni kar tako, priča tudi 
dejstvo, da je njena lastnica od 
Turističnega društva Blagajana 
letos prejela priznanje blagaja-
no za ohranjanje kulturne de-
diščine.

Zapisala: Anka Grom

Od pomladi, preko poletja pa vse do jeseni se je 
v Lukacovi – Ankini kašči na Stari Vrhniki zvrstilo 
kar lepo število obiskovalcev. Vtisi vseh bogatijo 
vpisno knjigo in dodajajo nova zrna žita v 
skrinjo spominov.

Junija so se zavezniške vo-
jaške sile izkrcale na Siciliji in 
že septembra na jugu Italije in 
odprla se je nova fronta med 
zavezniki in centralnimi silami. 
Za njeno oskrbo so Nemci, ki 
so po kapitulaciji Italije izgubili 
glavnega satelita, potrebovali 
varno preskrbovalno pot. Tako 
se je promet po južni železnici 
zelo povečal; junija 1944 npr. je 
tod vsak dan peljalo 80 vlakov 

za potrebe nemške vojske. Pro-
go so dobro zavarovali. Bom-
bardiranje železniških objektov 
angloameriškega letalstva zara-
di srdite protiletalske obrambe 
sprva ni bilo uspešno. Partiza-
nom pa je z rušilnimi akcija-
mi (trikrat so rušili Štampetov 
most) uspelo za nekaj tednov 
prekiniti prevoz vojakov in 
opreme na novo bojišče. Do-
kler niso popravili poškodb, so 

Nemci organizirali prevoz po 
vrhniški progi in od postaje 
Vrhnika s konjskimi vpregami 
in avtobusi na postajo Verd ali 
Logatec. 27. in 28. decembra 
1944 pa je zavezniško letalstvo 
kot izključni cilj bombardiralo 
viadukt v Borovnici. Uničena 
je bila železna konstrukcija, po-
škodovan en podporni steber 
in dva mostna loka. Viadukta 
ni bilo mogoče več obnovi-
ti. Okupator je iskal možnosti, 
kako obnoviti pretrgan pro-
met. Zgradili so obvozno progo 
po dolini s strmim vzponom 
do postaje Borovnica. A je bil 
vzpon prestrm in promet ni bil 
mogoč. Druga varianta pa je 
bila, da bi s postaje Vrhnika spe-
ljali promet po obstoječi tovar-
niški progi do tovarne Globus 
(do Impeksa,  zdajšnja Opekar-
ska cesta), od  koder bi zgradili 
ozkotirno železnico čez Lju-
bljanico (most so že zgradili!) in  
čez polja do Verda. Nadaljevala 
naj bi se po strmini Javorča kot 
zobata železnica, do priključka 
na že obstoječo južno železni-
co. Za gradnjo so mobilizirali 
mnogo ljudi, tudi domačinov, 
v organizacijo Todt, za prevoz 

materiala pa so mobilizirali 
kmete s konjskimi vpregami. 
Tudi z drugo varianto nemška 
vojska ni uspela; prehitel jih je 
konec vojne. Celoten železniški 
promet proti jugu je ves ta čas  
potekal po vrhniški progi.

Železniška povezava Vrhnike 
je tema, s katero se v Muzejskem 
društvu Vrhnika ukvarjamo 
že od vsega začetka (Vrhniški 
razgledi, št. 1 in 4). V zadnjem 
času je zaradi reševanja stavbe 
nekdanje železniške postaje 
Vrhnika – mesto in hkrati jubi-

leja južne železnice tema še po-
sebno aktualna. Vrhničani se še 
spomnijo dogodkov v  povezavi 
z železnico. O bombardiranju 
Štampetovega mostu in borov-
niškega viadukta avgusta 1944 
nam je pripovedoval g. Zdene 
Mohar, ki je bil takrat dijak in 
je med počitnicami delal v Le-
narčičevi opekarni. Omenil 
je tudi okupatorjeve načrte v 
drugi svetovni vojni o  neposre-
dni povezavi Vrhnike z južno 
železnico. V društvu smo se 
odločili zadevo raziskati in 13. 

julija letos smo si ogledali teren, 
kjer je bila načrtovana ta proga. 
Ostanke nemškega mostu (sto-
ji le še en lesen steber v strugi 
Ljubljanice) nam je pokazal g. 
Jože Suhadolnik, ki je pred tem 
očistil zaraščeni rečni breg, da 
smo si jih lahko ogledali vsaj od 
daleč. 

Drugi podatki nam niso zna-
ni (načrtovanje proge, gradnja, 
seznanjenost prebivalcev …). 
Hvaležni bi bili za kakršnokoli 
informacijo o tem projektu. 

Muzejsko društvo Vrhnika

V drugi svetovni vojni je poleti 1943 nastal 
odločilen preobrat na velikih bojiščih. 

Foto: K. Oblak Brown 

Lokacija nekdanje tovarne Globus (Impeks, Opekarska cesta) – mesto, kjer naj bi se tovarniški železnici 
priključila nemška ozkotirna proga. 

Informatorja: g. Jože Suhadolnik (prvi z leve) in g. Zdene Mohar (prvi z desne) 
Foto: K. Oblak Brown 

Ostanki mostu v Ljubljanici (steber); julij 2017 

Kako obnoviti pretrgan promet?

Poskus okupatorske železniške povezave med Vrhniko in Verdom 
v drugi svetovni vojni

Kašča na Stari Vrhniki živi
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Na  njem se je zbralo kar  ve-
liko ljubiteljev pisane besede pi-
sateljev Karla Grabeljška in Iva-
na Cankarja. Oba sodita med 
velikane slovenskih pisateljev in 
sta tudi najbolj znana Vrhniča-

na, na katera smo zelo ponosni, 
mogoče včasih celo premalo.

Zbrane so nagovorili direkto-
rica Cankarjeve knjižnice Sonja 
Žakelj, predsednik ZB NOB 
Vrhnika Jani Kikelj in župan 

Vrhnike Stojan Jakin. Prav on je 
poudaril, da je takih in podob-
nih bralnih večerov premalo, 
saj se med vrhniškimi občani 
v zadnjem letu ustvarjajo neki 
črni pogledi in apatičnost. Vse 

preveč je kritiziranja in prema-
lo lepih in vzpodbudnih besed. 
Zato vsa pohvala vsem bralcem 
Cankarjevih del v Močilniku, 
ki tako »glasno« protestirajo 
na neurejene razmere, ki naj bi  

jih s podporo občine tudi rešili. 
Čeprav je še veliko skeptičnosti, 
nedorečenih dejanj. 

Jani Kikelj je svoj nagovor 
namenil kar  branju enega iz-
med Gabrovih mladinskih del. 
Nato pa so bralci Cankarjevih  
besedil iz Močilnika – Mirjam, 
Janez, Ema, Lada, Andrej, Tere-
zija in Andra – resnično lepo 
popestrili večer. Poslušali smo 
spomine na mladost obeh naših 
vrhniških pisateljev: Ivana Can-
karja, za katerega bomo v letu 
2018 obeležili njegovo 100-le-
tnico smrti, ter Karla Grabeljška 
- Gabra, partizanskega pisatelja 
in zavednega Vrhničana. Nekoč 
je celo povedal: »Rad imam son-
ce, jasno nebo in zelenje. Šel bi 

živet nekam na Primorsko, tam 
bi imel polno prgišče sonca. A 
kaj, ko se jaz ne morem ločiti od 
Vrhnike. Do kolen sem zakopan 
vanjo. In zakaj bi hodil drugam, 
če mi je tu lepo.«

Za glasbeno-kulturni pro-
gram sta poskrbela mlada 
učenca glasbene šole na violon-
čelu in saksofonu. Ob koncu je 
sledilo še družabno srečanje z 
razgovori o branju in težavah 
našega Močilnika, ki dobiva vse 
več težav in žaljivih neresničnih 
očitkov na račun Turističnega 
društva Blagajana Vrhnika. 

Sam večer je bil resnično lep 
in vzpodbuden za lepše nadalj-
nje čase. 

Simon Seljak

Tako oboji že vrsto let obdelujemo vrtička, ki 
nam nudita neposredno izkušnjo učenja v na-
ravnem okolju. Otroci preko igre in posnemanja 
pridobivajo in utrjujejo znanje o naravi in zako-
nitostih živega sveta, na vrtova pa poskušamo 
prenesti tudi čim več dejavnosti iz učnega na-
črta in Kurikuluma za vrtce, ki se tradicionalno 
izvajajo v zaprtih prostorih. Oba vrtova se po-
našata z znakom Šolski ekovrt, ki  nas obvezuje, 
da vrtnarimo v skladu s smernicami ekološkega 
vrtnarjenja. To pomeni, da kolobarimo, kom-
postiramo in zastiramo zemljo  z različnimi 
zastirkami, poleg tega pa zbiramo deževnico za 
zalivanje naših vrtnin in ustvarjamo lastno se-
mensko banko. Izmenjujemo si izkušnje, seme-
na, sadike in pridelke ter se pogosto obiskujemo. 

Otroci pa niso edini temelj, na katerem 
gradimo. Že najmlajši znajo povedati, da je so 
zdrava vrtna tla pomemben del ekosistema in 
izhodišče za pridelavo zdrave hrane. Zdrava tla 
namreč pomenijo, da bodo tudi rastline, ki na 
njih zrastejo, zdrave. Zdrave bodo živali, ki jih 
bodo zaužile in na njih prebivale, in posledično 
tudi mi – ljudje. Pomen zdravih tal in prsti smo 
še bolj ozavestili po nedavni nesreči v bližnjem 
podjetju Kemis. Iz previdnosti smo tako naša 
vrtova za nekaj časa zaprli, zavrgli vso zelenjavo, 

nato pa smo nanju zasadili zelena gnojila in cve-
tlice, saj nismo bili prepričani, če so tla še varna 
za pridelavo hrane. 

Posledice požara naj sicer ne bi bile prehude, 
svoje očiščevalno delo pa bodo gotovo opravi-
le tudi rastline same. Zlasti smo bili veseli, ko 
so nam v Klubu Gaia ponudili, da naš vrtova 
obogatijo z večjo količino čiste organske prsti, 
ki bi jo dodali na naše zeliščne gredice in visoke 
grede. 

Delovno akcijo smo organizirali v petek, 22. 
septembra. V učilnici na prostem ob šolskem 
vrtu smo se zbrali vrtčevski otroci, učenci tre-
tje triade in njihove mentorice. Gospod Vanes 
Husić nam je najprej povedal nekaj o pomenu 
zdrave prsti in odgovarjal na vprašanja, ki so jih 
postavljali šolarji. Zanimalo jih je zlasti, kako naj 
delamo na vrtu po ekološki nesreči. Pokazali so, 
da o vrtnarjenju že kar nekaj vedo, vrtčevski 
otroci pa so svoje vrtnarske veščine pokazali na 
delovni akciji, ki je sledila. Čeprav je bil petek in 
po dolgem času lepo sončno vreme, je bila de-
lovna vnema visoka, prst in lubje pa v hipu lično 
razporejena po gredicah. Gospod Husić nas je 
opremil tudi z uporabnimi vrtnarskimi nasveti 
in napotki. Zahvalili smo se mu s šopkom rož z 
vrta in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Že 
dlje namreč opažamo, da ob vrtnarjenju sklepa-
mo ne samo tesnejše vezi z naravo, pač pa tudi 
med seboj. 

Anja Petelin, Vrtec Vrhnika – enota 
Želvica, in Sonja Rihar, Osnovna šola 

Ivana Cankarja Vrhnika; foto: GT

Končalo se je 
letošnje tekmovanje v 
medobčinski balinarski 
ligi (MBL). 

Nastopalo je 15 ekip razdelje-
nih v dve ligi. 

V prvi ligi je bila najboljša 
ekipa Pizzerije Pr' Krištof iz 
Logatca z rekordnim številom 
osvojenih točk in veliko pred-
nostjo pred ostalimi ekipami. 
V drugi ligi so letos zasluže-
no osvojili prvo mesto igralci 
gostilne Pr' Kranjc z Vrhnike 
ter tako priredili veliko veselje 
svojim navijačem. Kot vedno 
doslej so bili podeljeni pokali 
najboljšim ekipam v obeh ligah 
tik pred začetkom zaključnega 
turnirja v Dragomerju, v nede-
ljo 24. 9. 2017. Na tem turnirju 
je bila najboljša ekipa  PVD Se-
ver Vrhnika-Logatec pred ekipo 
Pizzerije Pr Krištof iz Logatca. 
Tretje mesto je osvojila doma-
ča ekipa Dragomer Sicilijana 1 
pred ekipo gostilne Pr Kranjc 
iz Vrhnike.

Balinarski pozdrav do tekmo-
valne sezone 2018.

Miran Štupica

Vrstni red MBL 1. liga
1. Pizzerija Pr Krištof  Loga-
tec(-2)
2. Horjul (-2)

3. PVD Sever Vrhnika-Logatec 
(-2)
4. Karoserija Novak  Not. Gori-
ce (-2) 
5. ŠD Baron Logatec (-2)
6. Sinja Gorica (-2)
7. Blagajana Vrhnika (-2)

Vrstni red MBL 2. liga
1. Kranjci
2. Dren
3. Dragomer Sicilijana I 
4. Dragomer Sicilijana II
5. OZVVS Vrhnika-Borovnica
6. Invalidi
7. ŠD Povž Stara Vrhnika 
 8. OZVVS Log- Dragomer

V Vrtcu Vrhnika in Osnovni 
šoli Ivana Cankarja Vrhnika 

se zavedamo, da je razvijanje 
odgovornega odnosa do narave in 

hrane ključno že pri najmlajših. 

Vrhnika, 18. oktobra – Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika in Zveza borcev za vrednote NOB Vrhnika 

sta v Grabeljškovi dvorani knjižnice pripravila že 
tradicionalen Grabeljškov večer. 

Ekipa gostilne Pr' Kranjc z Vrhnike. Pokal drži Lado Mole, najstarejši balinar lige (1932), 
ki je na čelu Kranjčevih balinarjev že od samega začetka (1991). Kljub svojim 85-im 

letom spravi v težave marsikaterega mlajšega balinarja s svojim odličnim bližanjem.

Grabeljškov večer s Cankarjem

Dodajanje prsti na vrtovih 

Zaključili sta ste balinarski ligi
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Več si lahko preberete na naši 
spletni strani www.du-vrh-
nika.si .V domu deluje nekaj 
medgeneracijskih skupin, ki so 
naštete spodaj, poteka pa tudi 
družabništvo, srečanja »ena na 
ena«, saj nam ustrezajo različ-
ne stvari –tako prostovoljcem 
kot starejšim. V DU Vrhnika se 
srečujemo:
•  SKUPINA Z  LOGA: ponedeljek ob 

9.30 v III. nad. – novi del, na 
tri tedne

•  MATERINA DUŠICA: torek ob 
13.00 v pritličju – knjižnica

•  BOROVNIČANI: četrtek ob 13.45 
v pritličju – stari del – jedil-
nica

•  SONČKI – pevski zbor: torek ob 
9.30 v II. nadstropju – novi 
del

•  BABIČINA KUHINJA: po dogovoru 
z voditeljico v pritličju – stari 
del – jedilnica  

•  DRUŽABNIŠKI PARI: po svojem 
urniku
Namen medgeneracijskih 

skupin in družabništva je med-
generacijsko sožitje.  Medge-
neracijske skupine in družab-
ništvo so v današnjem času 
odličen način za zadovoljeva-
nje nematerialnih potreb starih 
ljudi in  so most za zbliževanje 
generacij. Za večino voditeljev 
skupin in družabnikov  je vo-
denje skupine oz. pogovori s 
starim človekom pozitivna iz-
kušnja, ki jih duhovno bogati 
in jim odstira drugačen pogled 
na starost, ljudi in življenje na-
sploh. 

V domu se srečujemo tudi 
z živalmi …

Ljudje in živali smo od nek-
daj na različne načine povezani 
med seboj. Vedno večjo velja-
vo dobivajo živali, ki pozitivno 
vplivajo na ljudi z različnimi te-
žavami in imajo nanje terapev-
tski učinek. V Domu upokojen-
cev na Vrhniki smo šolanim 
in veterinarsko pregledanim 
živalim odprli vrata že vrsto let 
nazaj. Lahko bi rekli, da smo bili 
pionirji, ki so živali začeli vklju-
čevati v življenje in terapevtski 
proces stanovalcev doma. Živa-

li vključujemo v okviru delovne 
terapije v tri programe: družab-
ništvo, aktivnosti in terapija. 
Programi  potekajo ob sredah in 
četrtkih v dopoldanskem času. 
Zaželeni so tudi obiski domačih 
živali, ki so socializirani, ureje-
ni in redno cepljeni. Svojce, ki 
želijo pripeljati svojo domačo 
žival v dom, najprej poučimo o 
pravilnem vodenju živali, kje se 
lahko giblje ter kje so morebitne 
nevarnosti. Ob prvem srečanju 
ocenimo tudi, ali je pes prime-
ren za obiskovalca. Vsa vpraša-
nja o vključevanju živali v življe-
nje stanovalcev lahko naslovite 
na delovno terapijo.

 (sm)

Mame so tiste, ki nam 
dajo življenje. 

To življenje pa gre potem po 
svoje in do mame nato gojimo 
različne odnose. 

Na svojo mamo se je Ivan 
Cankar pogosto spomnil in 
po zaslugi njegovega pisanja 
je postala lik slovenske matere. 
Požrtvovalna, trpeča… tako jo 
je predstavljal njen osmi otrok 
Ivan. Leta 2018 bo minilo 100 
let od smrti Ivana Cankar-
ja. Letos, 23. septembra pa je 
minilo 120 let, odkar je umrla 
njegova mama Neža Cankar. 

Ker se vrtci bolj ravnamo 
po šolskem kot koledarskem 
letu, smo že pričeli z vstopom 
v Cankarjevo leto in to s poklo-

nom ženski, pri kateri se je vse 
skupaj začelo. Ker je bil ome-
njeni datum ravno na soboto, 
nas je že v petek obiskala Neža. 
To je bila ena od naših vzgo-
jiteljic, ki se je oblekla tistim 
časom primerno in se s pe-
harjem suhih jabolk (namesto 
hrušk) podala po igralnicah 
našega vrtca. Otrokom je z ve-
liko vnemo govorila o svojem 
sinu Ivanu, katerega sliko je 
imela s seboj. Najmlajši so si z 
zanimanjem ogledovali njego-
ve brke. Neža je ponosna nanj, 
ker je postal tako pomemben 
pisatelj. Možu Jožetu je rodi-
la 12 otrok in Ivan je bil osmi. 
Pokazala in predstavila je tudi 
knjigo, ki jo je napisal: Pehar 
suhih hrušk. Vsaki skupini je 

pustila tudi nekaj suhih jabolk 
za malico. Po malici so nato 
skupine odhajale do pokopali-
šča nasproti našega vrtca. Tam 
stoji grob Neže Cankar, kateri 
smo izkazali spoštovanje. Pa 
naj oba počivata v miru. 

Za nas pa bosta letos oživela. 
Vsaka skupina bo namreč en 
mesec namenila Ivanu Can-
karju in kakšnemu njegovemu 
delu. Izdelki bodo nato skozi 
celotno šolsko leto razstavljeni 
v avli našega vrtca. Za kultur-
ni praznik pa bomo našemu 
znamenitemu Vrhniškemu 
pisatelju namenili še dodatno 
pozornost. O tem pa nekoliko 
kasneje… Brkati pozdravček z 
našega vrtca. 

Monika Kastelic

Teden otroka je zaznamovalo 
tradicionalno medgeneracijsko 

druženje z dedki in babicami. 
Tudi naše Čebelice so imele 

možnost druženja s svojimi 
dedki in babicami in večina se 

je povabilu odzvala in z nami 
preživela dve uri. Skupaj smo 

se odpravili proti Stari Vrhni-
ki, opazovali krave v hlevu in 
uživali v gibalnih spretnostih 
na igrišču. Dedki in babice so 
poskrbeli za varnost in se jim 
pridružili pri gibanju, se spu-
ščali po toboganu, na koš metali 
žogo. Po skupinskem fotografi-
ranju in zasluženi malici sva jih 
povabili v krog in jim predstavi-
li nekaj rajalnih iger naše sode-
lavke Nuške Pišek, katere otroci 
zelo radi plešejo. Sledila sta se-

znanjanje z igralnim padalom 
in  vrnitev v vrtec. Otroci so 
naju prijetno presenetili in se 
brez večjih težav ločili, pojedli 
kosilo in sladko zaspali. Hvala 
dedkom in babicam za prijetno 
druženje in  popestritev dneva. 

Vrtec Vrhnika
Enota Žabica

Slavica Bjelobrk in Maja 
Hosta

V tednu otroka, ki je letos potekal 
od 2. do 8. oktobra, smo strokovne 
delavke v »Mali« 

Žabici otrokom pripravile zanimive dejav-
nosti z različnih področij. V ospredju pa je bilo 
sproščeno druženje otrok prvega starostnega 
obdobja. Tako smo skupni čas preživljali na ak-
tivnem igrišču, glasbeno obarvanem dopoldne-
vu in ob lutkovni predstavi Čajanka, ki sva jo 
uprizorili strokovni delavki. V tem tednu smo se 

še dodatno osredotočile na otroke in zanje naj-
pomembnejšo dejavnost – igro. Tokrat smo se 
igrali in ukvarjali s časopisnim papirjem, volno 
za polstenje,  navadnim in krep papirjem, bla-
gom in kartonastimi tulci. Čeprav se otroci ne 
igrajo z namenom, da bi razvili svoje sposobno-
sti ali naredili kakšen izdelek,  je iz omenjenega 
materiala nastala prava »ozimnica«, ki bo v teh 
jesenskih dneh krasila našo garderobo.

Strokovna delavka Petra Sedmak Strle

Čebelice v spodnji Žabici
Otroci iz skupine Čebelice (2 do 3) so 
obiskali najmlajše v spodnji Žabici. Starejši 
otroci so jih lepo sprejeli in se z njimi radi 
družijo in igrajo. 

Iz Župnijskega vrtca Vrhnika

Vse se je začelo z mamo
Prostovoljstvo v Domu upokojencev Vrhnika

Prostovoljstvo ima v Domu upokojencev Vrhnika 
že dolgo tradicijo. 

Pripravili smo »ozimnico«

V a b i l o

Vabimo vas na 

DAN ODPRTIH VRAT DOMA 
UPOKOJENCEV VRHNIKA,
ki bo v petek, 17. 11. 2017, v prostorih DU Vrhnika na I
drijski cesti 13. 

Med 15.30. in 17. uro vas vabimo v naš dom, kjer vam bomo predstavili 
dejavnosti in področja dela v našem domu: službo zdravstvene nege in oskrbe, 
fizioterapijo in delovno terapijo, socialno službo in druge. Lahko se boste 
pogovorili z zaposlenimi in stanovalci doma, dobili koristno informacijo in se 
kaj novega naučili.
Ponujamo možnost vodenega ogleda doma ob 16. uri in ob 16.30.
Ob 17. uri bomo naše druženje zaključili s kratkim kulturnim programom in 
veseli bomo, če si boste vzeli čas tudi za klepet z nami.
Pridite, zanimivo bo!

Stanovalci in zaposleni Doma upokojencev Vrhnika
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V zlatem mestu ob Vltavi
Močan dež nas je 19. septembra  spremljal od 

Vrhnike pa vse tja do Dunaja, a od tam naprej  je 
že kazalo na izboljšanje, celo sonce smo dočakali 
v Pragi. Takoj  prvi dan po prihodu smo  odšli 
na nekaj ogledov. Nedvomno je Praga eno od 
najlepših mest. Pravijo, da seje Praga dotaknila 
zvezd. Res je postala zelo priljubljena destinacija, 
ki dobro služi s turizmom.  Glede lepote in arhi-
tekturnih biserov je Praga dobila kar nekaj na-
zivov kot Zlata Praga, Praga glava kraljestva, pa 
mesto stotih stolpov itn. Na najožjem seznamu je 

40 znamenitosti in kar 20 muzejev. Ima raznovr-
stno arhitekturo, tam je celoten niz od romanike, 
gotike, renesanse pa vse do ultramoderne.

Začeli smo s sprehodom po trgu Vaclavske na-
mesti, ki je od nekdaj simbol češke neodvisnosti. 
Karel IV. je naredil Prago za cesarsko mesto; tudi 
zaradi svojega Karlovega imena. S svojimi priha-
janji skozi čas pa so znani še mnogi vladarji, tudi 
avstrijska cesarica Marija Terezija in zadnji cesar 
Franc Jožef.

Praški grad ali Hradčani  je pravzaprav mesto 
zase in ima v svojem kompleksu toliko zanimivo-
sti, da je časa za ogled vedno premalo. Največja je 
katedrala sv. Vida, zgradba iz 14. stoletja, čudovita 

gotska zgradba zgodovinske vrednosti.  Sledi ji še 
bazilika sv. Jurija. Ogledali smo si zakladnico Lo-
reta, dvorano čeških kraljev in  se sprehodili po 
parku. Čudovit je razgled na mesto spodaj. Priča 
smo bili menjavi straže, ki  je zanimiv protokol  
vsak dan ob 12. uri. Sprehodili smo se po Zlati 
ulički, kjer je vrsta majhnih barvitih trgovinic, ki 
so bile nekdaj bivališča grajskih stražarjev.

Imeli smo čas za kosilo,  pokušnji  izvrstnega 
piva se na Češkem ni mogoče odreči. Z nadaljeva-
njem sprehoda smo po Karlovem mostu prečkali 
reko Vltavo in skozi  veliki mostni stolp vstopili 
v Staromestni in Vaclavski  trg. Zgradbe sočČu-
dovite vse po vrsti in množice turistov iz  vsega 
sveta dan za dnem oblegajo to mesto.  Ob tem se 
poraja misel: več je bogastva, več  je suženjstva.

Tretji dan je bil namenjen še ogledu Plečnikove 
cerkve Srca Jezusovega, ki stoji na »vinohradih«. 
To je eno od največjih arhitekturnih stvaritev, ki 
jih je Plečnik pustil Pragi v svojem desetletnem 
življenju v tem mestu.  Povzpeli smo se še na raz-
gledni stolp in z višine  malo za orientacijo opa-
zovali to veliko mesto. Kakor velik obroč so nova 
stanovanjska naselja s stolpnicami oklenila staro 
Prago. V celotnem mestu živi milijon in dvesto 
tisoč Pražanov.

Sledilo je še 700 km vožnje proti domu.  Bilo je 
nekaj težavic z nerazgibanimi udi; pa vendar, bilo 
je lepo, zanimivo, poučno, za vsakogar nekaj. Za 
dobro vodenje pa  velja zahvala vodnici Dominiki. 

Zapisala: Ivanka Sluga

Zimzeleni na Malem 
Golaku

Na načrtovani dan pohoda je bila vremenska 
napoved za večji del Slovenije slaba, zato je bil 
naš pohod kar malce vprašljiv. Vodnik Milan je 
kljub vsemu zbral pogum, da smo se, kot je bilo 
prvotno načrtovano, odpravili na Mali Golak v 
Trnovskem gozdu.

Jutro je bilo sivo in turobno, vožnja preko Kalc, 
Hrušice in Cola do Predmeje pa prav prijetna, saj 
se je izza oblakov prav sramežljivo začelo prika-
zovati sonce. Pripeljali smo se do parkirišča,  de-
set minut oddaljenega od Iztokove koče na Gola-

kih (1260 m. n. v). Ker je bila koča zaprta, smo le 
malo postali,  poskrbeli za obvezno fotografiranje 
ter se odpravili do Malega Golaka (1.495 m. n. v.).

 Sprva je bila pot položna, kasneje pa je prešla 
v bolj strmo in kamnito, na vrhu nas je objelo ru-
ševje. Razgleda zaradi megle in oblakov nismo 
bili deležni. Močan veter nas je hitro prisilil k  
vrnitvi do razpotja, od koder smo se spustili na 
drugo stran proti koči TD Gora v Tihi dolini pri 
Predmeji. Prijetna in ne preveč strma pot nas je 
po dobri uri hoje pripeljala do koče, kjer nas je 
pričakala okusna malica, ki nam je dala novih 
moči. Dobro razpoloženi, ker smo še enkrat več 
uspeli pretentati vreme, smo se pozno popoldne 
polni lepih vtisov vrnili domov.

Zapisala: Jana in Janez Kenk

Odlične pikaderke
Naše pikaderke  pridno trenirajo enkrat na te-

den. Rezultat je tukaj, saj nosijo s tekmovanj do-

mov pokale in medalje. Tako so 23. 9. 2017 spet 
premagale vso notranjsko in primorsko elito v 
pikadu in osvojile prvo mesto. 

Čestitke, punce, in tako naprej!

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Frančiška Pišek, Stara cesta, Vrhnika (1921)
Marija Brus, Bevke, Vrhnika (1921)

Franc Umek, Blatna Brezovica, Vrhnika (1924)
Rezka Mole, Prečna pot, Vrhnika (1926)

Terezija Lazar, Dom starejših Vrhnika (1926)
Anton Burjak, Kotnikova cesta, Vrhnika (1926)
Jože Smrtnik, Ob potoku, Vrhnika (1937)
Marija Celarc, Ob Ljubljanici, Vrhnika (1937)
Angelca Istenič, Na Klisu, Vrhnika (1937)
Marija Nagode, Ob potoku, Vrhnika (1937)
Stanislava Njegič, Na Zelenici, Vrhnika (1937)

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

Okrogli
jubileji v
oktobru

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA
Vsak  zadnji četrtek v mesecu, ob 10. uri.

Za več informacij obiščite www. kino-vrhnika.si ali pišite na info@kino-vrhnika.si 

Četrtek, 30. 11.  ob 10.00 - cena vstopnice: 4.00 EUR

VIKTORIJA IN ABDUL
Filmska zgodba, ki temelji na resničnih dogodkih, je postavljena v zadnje 
obdobje vladavine kraljice Viktorije, ki je Veliki Britaniji vladala kar 63 let, od leta 
1837 do svoje smrti. V filmu spremljamo zadnje desetletje njene vladavine in 
njeno nepričakovano prijateljstvo s postavnim indijskim uradnikom Abdulom 
Karimom, ki kasneje postane njen najožji zaupnik in učitelj. Čeprav je bila 
Viktorija v tistem času tudi cesarica Indije, člani kraljeve družine in njeni najožji 
sodelavci prijateljstvu odločno nasprotujejo in ga želijo uničiti. Medtem ko se 
kraljica sprašuje o mejah svojega dolgoletnega vladanja, z Abdulom, kljub 
nasprotovanjem bližnjih, razvijeta vdano zavezništvo in naklonjenost, ki 
priljubljeno kraljico pripravita do tega, da začne na svet okoli sebe gledati z 
drugačnimi očmi.
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Barjani na Mali in Veliki 
Plešivici

Po bolj ali manj aktivnih, a vsekakor zasluženih 
dvomesečnih počitnicah nas je Barjane vodnik 
Milan 28. septembra popeljal namesto na zame-
gljen Dobrač v sončno Čičarijo. Našemu pohodu 
se je tokrat pridružila tudi naša torkova vodnica 
Sonja.

Po postanku v Kozini smo se peljali med Br-
kini in Slavniškim pogorjem skozi za nas skoraj 
neznane vasice Obrov, Golac in Zagrad, kjer se je 
naša vožnja tudi končala. Naš cilj sta bili Mala in 
Velika Plešivica. Velika Plešivica je za 45 m nižja, 
a bolj »plešasta«, od tod tudi njeno ime, kar nam 
je razložil vodnik Milan.

Pot nas je vodila mimo kala rahlo navzgor, ki je 
na začetku zaradi vetroloma slabo označena, kar 
pa sta naša vrla »markacista« s prestavitvijo skale 

z oznako Slavnik uredila in skrajšala pot marsika-
terem pohodniku.

Bolj kot smo se bližali vrhu, intenzivnejši je bil 
vonj bora, brina, šetraja ter drugih zapoznelih 
rožic; prava aromaterapija. Na vrhu Male Plešivi-
ce (953 m) se nam je odprl prečudovit pogled na 
Golič, Kojnik, Žbevnico, Učko, Koprski zaliv in 
Slavnik, naš prvi osvojeni vrh daljnega leta 2013. 

Med spustom proti Velikim vratom smo si po 
malici ogledali vodovod, ki je potekal od Buzeta 
do Obrova in deloval od leta 1933 do 1969. Ob 
vzponu na Veliko Plešivico (908 m) pa nas je pre-
senetilo »morje« žajblja, ki smo si ga kar obilno 
nabrali za domačo lekarno šele ob vračanju. 

Na poti domov smo se okrepčali v naselju 
Obrov, kar je še pripomoglo k naši dobri volji, le-
pim vtisom in zmerni utrujenosti.

Hvala Milanu, Sonji in vsem slavljencem za 
lepo doživetje.

Zapisal: Milan Pavlin

Svizci po Vertovčevih 
poteh

Po daljšem septembrskem deževju se je nebo 
zjasnilo. V četrtek, 21. 9. 2017, nas je na pohodu 
spremljalo sončno in toplo vreme. Svizci smo se 
tokrat podali v Vipavska brda,  kjer nas je Sonja 
popeljala po Vertovčevih poteh.

Pot smo začeli s počasnim vzponom v vasici 
Dolenje in takoj za vasico  imeli priložnost opa-
zovati geološko sestavo tal. V plasteh fliša je bo-
gato nahajališče fosilnih morskih ježkov, polžkov 
in školjk, nekoliko višje ob cerkvi svete Marjete, 
zgrajene leta 1646, pa je nahajališče redkih koral. 

Pot smo nadaljevali proti vasi Planina. Proti se-
veru se nam je odprl pogled na Trnovsko planoto 
z vrhovi Kucelj, Čaven in Sinji vrh. Na Planini smo 
se ustavili ob sedanji stavbi krajevne skupnosti, 
ki je bila okrog leta 1750 last kartuzijanskega  sa-
mostan iz Bistre. V okolici Planine dobro uspeva 
vinska trta sort zelen, pinela, rebula in  malvazija 
ter sadno drevje in kostanj. Tam je od leta 1808 
do leta 1813 služboval duhovnik Matija Verto-
vec. Domačine je učil vinogradništva, vinarstva 

in kletarstva. Bil je prvi, ki je sistematično peda-
goško poučeval otroke in odpravljal nepismenost 
odraslih. 

Čez preval Trešnik smo nadaljevali pot med 
vinogradi do zaselka Jakulini, kjer smo se ustavili 
ob Vertovčevi rojstni hiši. Leta 1784 rojeni Matija 
Vertovec je eden najpomembnejših strokovnih pi-
scev 19. stoletja.  Kot duhovnik je služboval v Vi-
pavi, na Planini in v Podnanosu, kjer je umrl leta 
1851. Svoje življenjsko poslanstvo je uresničeval 
z izobraževanjem ter moralno in versko vzgojo 
preprostih ljudi. Prvi je v slovenskem jeziku pi-
sal o strokovnih temah, izdal je tudi zbirko svo-
jih pridig z naslovom Shodni ogovori. Slovstveni 
zgodovinarji utemeljeno domnevajo, da je Prešer-
nu dal pobudo za Zdravljico, Petra Kozlerja pa je 
spodbudil k izdelavi Zemljevida slovenskih dežel.  
Matija Vertovec je bil že za časa svojega življenja 
cenjen in spoštovan zaradi svojega strokovnega 
dela  ter skrbi za majhnega človeka in  njegove 
vsakdanje težave.

Iz Jakulinov smo se napotili še v Šmarje, kjer 
smo  končali naš pohod. 

Zapisala Majda in Franci Kavčič, Logatec
Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Sončki nad Rakitno
Megle so zakrivale vrh Krima, a mi smo se 

peljali v smeri Rakitne in na parkirišču pred cer-
kvijo laže zadihali. Oblačno nebo ni več motilo. 
Po asfaltu smo pred hišo z reklamo za gostilno v 
Preserju krenili desno navzgor med hiše na pašni-
ke.  Po kolovozu  smo mimo lovske opazovalnice 
prišli na rob gozda in ob njem na  gozdno cesto. 
Med hojo smo opazovali Novaško goro in Krim-
šček. Pot se je počasi dvigala in nas pripeljala na 
Reber,  večjo pašno jaso, obkroženo s smrekami in 
bukvami. Krenili smo desno v gozd in čez poseko 
debelih bukev na greben. Hladno je zapihalo. Za 
trenutek sem se ustavila in ujela odpadli list,  ki 
mi je zdrsnil s čela na obraz. Pogled na Krim s 
te strani je povsem drugačen, kot ga poznam; ni-
sem uspela prešteti vrhov krimskega pogorja, saj 
so bili še v oblakih. Ob poteh so s trav kukale šte-
vilne znane in neznane gobe, razen jurčkov. Gozd 
je bil posut s telohovimi listi, sem pa tja so v travi 
sijali jesenski podleski in osameli cvetovi ciklam.  
Med hojo čez zadnji pašnik na Županov vrh (999 

m) smo se ovili v vetrovke in se z roba zazrli v 
Rakitno pod nami, gozdove v smeri Snežnika pa 
so zakrivali oblaki. Z vrha smo se usmerili ra-
hlo levo v gozd in navzdol do sedla, od koder so 
nas markacije in oznake raznovrstnih dreves na 
Gozdni učni poti spremljale na vrh Rotovc. Vrnili 
smo se do sedla in navzdol mimo oznake predela 
Tople lege in skalne gmote Ogna peč prišli nazaj v 
Rakitno ter po asfaltu do vikendov na rakitniških 
travnikih, kjer smo zavili desno po Gozdni  učni 
poti v smeri jezera. Ko smo ubirali zadnje korake 
do avtobusa, je začelo rositi in gladina jezera se je 
komaj vidno kodrala, nas pa je zajela dobra volja.

Meni je bila ta pot »pisana na kožo« in v nede-
ljo popoldne sem jo prehodila še enkrat, bilo je 
vredno. V nekaj dneh se je gozd dodatno obarval 
in poti je tlakovalo listje, sončen dan je grel skozi 
gozdove in mi na vrhu razblinil torkovo oblačno 
zaveso vse do Kamniško-Savinjskih Alp na seve-
ru in Snežnika na jugu. In medveda nisem srečala, 
le velik kosmat pes z imenom Medo je na poseki 
završal po listju za mano.

Marija Dolinar,  foto Tatjana Rodošek

Zimzeleni na Galetovcu
Ko sem včasih odhajal v hribe, je bila Poklju-

ka le  izhodišče za vzpone na skalne dvatisočake, 
zdaj pa je vabljiva za pohajanje po gozdnih poteh, 
med tisočerimi sestoji smrek, ki pa jih neusmilje-
no desetka lubadar.  To je bil prvi vtis o jesenski 
Pokljuki, ko sem pogledoval skozi okno avtobusa. 
Pri Mrzlem studencu je križišče več cest. Mi smo 
krenili proti jugu mimo visokih šotnih barij  Šijec 
in  Blejsko barje, ko so prameni sončnih žarkov 
barvali pokrajino.

Ko smo stopili iz avtobusa pri poti na Belsko 
planino, se je sramežljivo pokazalo sonce in ta-
koj je bilo razpoloženje še boljše. Med potjo smo 
se  vsi vprek pogovarjali o gobah: koliko jih je 
bilo, katere so najboljše, ali bomo katero našli … 
Kmalu smo se čudili skupini rdečih mušnic, ki 
so vzbudile veliko zanimanja, saj bi bil lahko kje 
blizu tudi jurček. A zaman.  

Tako smo prišli na vrh Galetovca,  razglednega 

vrha na Pokljuki, a nadležna megla v dolini nam je 
skrila poglede na Bled z okolico ter bližnje hribe. 
Bili pa smo deležni nekaj sončnih žarkov in prija-
znega obiska gorenjskih znancev. 

Vodnik Milan se je odločil, da nas bo popeljal 
preko planine Ilovec proti Gorjušam po mehkih 
gozdnih poteh, kjer je bilo spet nekaj zlatoru-
menih listavcev. Spet je sonce presekalo meglo, 
postajalo je vedno topleje. Vse je dišalo po jeseni, 
poti so bile  posute z listjem, ki je šelestelo pod 
nogami …

Kolonije rdečih mušnic pa so se pojavljale skoraj 
do makadamske ceste, kjer nas je čakal avtobus. 
V sebi sem sklenil, da se bom vrnil na Pokljuko še 
večkrat, saj ponuja toliko lepega v vsakem letnem 
času. Sicer pa lepote znamo ceniti šele zdaj, ko 
škripljejo kolena, ko je korak počasnejši … ko …

Zaploskali smo našemu Janku in Jožetu za pre-
hojeno pot, se zahvalili Milanu  in se odpeljali na 
Zatrnik na zasluženo malico. 

Zapisal: Sladki Joško (J. V.), fotografija: 

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K



NAS CASOPIS 453/30. 10. 2017 C M Y K 27

30. oktober 2017 27
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Številka: 3505-14/2015 (5-08)
Datum:   26. 9. 2017

S T A L I Š Č E 
do dodatne pripombe, 

podane v času javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za prenovo 

mestnega jedra Vrhnika 
(del Hrib – Gradišče)

V nadaljevanju sta dodatna pripom-
ba, podana v času javne razgrnitve, ter 
stališče Ministrstva za kulturo:

PRIPOMBA: Sem lastnik 1/1 par-
celne številke 1886 in delni lastnik par-
celne številke 1889, obe k.o. Vrhnika, in 
se s predlogom OPPN za prenovo me-
stnega jedra Vrhnike (del Hrib – Gra-
dišče), konkretno s točko 3.3.5 Pogoji 
za urejanje zelenih površin, 43. člen 
(zelene površine na parc. št. 1882, 1886 
in 1889), ne strinjam in zahtevam umik 
navedenega 43. člena točke 3.3.5.

STALIŠČE: Pripomba se upošte-
va. Pozidava zemljišč s parc. št. 1886 in 
1889, k.o. Vrhnika, je dopustna. 

S kulturnovarstvenega stališča se 
novi objekti v varovani naselbinski de-
diščini umeščajo glede na obstoječi tip 
zazidave: v tem primeru gre za nizanje 
objektov ob glavni komunikaciji, tako, 
da se obdrži gradbena linija. Če to s 
prometnega stališča ni mogoče in je 
potreben odmik v notranjost parcele, 
se na gradbeni liniji izvede ograja po 
obstoječem vzoru.

Mogoča je gradnja skladno z obsto-
ječim vzorcem ulice Gradišče – stavba 
ob cesti, pravokotno na cesto, z višino 
do P+1. Ob oblikovanju objekta je tre-
ba slediti obstoječim stavbnim masam, 
gabaritom, obliki strešin in kritini. Za-
radi nahajanja v arheološkem najdišču 
je treba zagotoviti predhodne arheolo-
ške raziskave.

 Župan
 Stojan Jakin, l.r.

Številka: 3505-7/2016 (5-06)
Datum: 11. 10. 2017

STALIŠČA DO PRIPOMB 
IN PREDLOGOV 

podanih v času javne razgrnitve 
Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 
za počitniško naselje Prezid 

2 – del

Na podlagi šestega odstavka 50. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZU-
PUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US in 
14/15-ZUUJFO),

je Občina Vrhnika pripravila stali-
šča do pripomb in predlogov javnosti 
na dopolnjen osnutek Odloka o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu 
za počitniško naselje Prezid 2 – del, 
podanih v času javne razgrnitve od 5. 
9. 2017 do vključno 5. 10. 2017. 

 
Stališča so sestavni del spisa postopka 
priprave Odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za počitniško 
naselje Prezid 2 – del in bodo javno 
objavljena na občinski spletni strani 
http://www.vrhnika.si ter v Našem ča-
sopisu. Stališča bodo prejeli vsi, ki so 
podali pripombe.

 
Pripravljena so stališča do pripomb in 
predlogov:

–    podanih v knjigi pripomb v času 

javne razgrnitve;
–    prispelih po pošti na Občino 

Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika;
–    podanih pisno ali ustno na javni 

obravnavi dne 20. 9. 2017;
–    prispelih po elektronski pošti na 

naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.

PRIPOMBE in STALIŠČA

Pripomba 1. 
11. člen odloka določa oddaljenost 

ograje (kot enostavnega objekta) naj-
manj 1,5 m od meje sosednjih parcel, 
14. člen pa določa odmik ograje oz. vrat 
na uvozu na parcelo od ceste najmanj 
5,0 m. Ali je lahko določen minimalni 
odmik 1,50 od meje sosednje parcele 
(enako kot ograja) v primeru, ko gre za 
avtomatska drsna vrata?

Če morajo biti vrata v ograji odma-
knjena 5 m od sosednje meje, ni mogo-
če koristiti dvorišča in parkirnih mest, 
kot je zasnovano. Odmik 5 m (vrata/
ograja) tudi presega določeno grad-
beno linijo, ki je odmaknjena 4 m od 
parcelne meje.

Stališče: Pripomba št. 1 se upo-
števa.

Odlok se ustrezno popravi. Tretja 
alineja petega odstavka 14. člena se na-
domesti z novima alinejama:

– odmik ograje od roba parcele ceste 
je najmanj 1 m,

– predvidene rešitve ograj in uvozov 
ne smejo ovirati prometa na dovozni 
cesti a in a1.

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.

Številka: 3505-6/2016
Datum: 26. 9. 2017

OBVESTILO

Na podlagi 60. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP - 
A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) je Oddelek za prostor na 
Občini Vrhnika pripravil javno raz-
grnitev in javno obravnavo Odloka o 
spremembah in dopolnitvah od-
loka o zazidalnem načrtu za del 
območja urejanja V2S/2 Gabrče 2, 
ki je potekala od 5. 9. 2017 do vključno 
20. 9. 2017. V tem času so lahko podali 
vsi zainteresirani organi in širša zain-
teresirana javnost svoje pripombe in 
predloge na razgrnjen akt.

Sporočamo, da v času javne razgrni-
tve in javne obravnave ni bilo pripomb 
na pripravljen dopolnjen osnutek. Po-
stopek priprave akta se nadaljuje s 
pripravo predloga odloka, ki ga bodo v 
mnenje prejeli vsi pristojni nosilci ure-
janja prostora.

 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 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)  in 22. člena Statuta Ob-
čine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je 

Občinski svet Občine Vrhnika na 21. redni 
seji dne 19. 10. 2017 sprejel naslednji

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA 

GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA 

I.

Nepremičnine v lasti Občine Vrhni-
ka, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ma-
tična št. 5883407000:

1. parc. št. 548/4, 61/4, 61/5, 61/8 in 
61/9, vse k.o. Podlipa (1999), 

2. parc. št. 289/5 k.o. Verd (2003), 
3. parc. št. 194/6, 194/7, 435/27, 

435/28, 436/4, 274/4, 457/7, 457/8, 
458/2, 562/6, 544/12 in 544/10, vse k.o. 
Smrečje (2692),

4. parc. št. 1008/2, 1008/3, 1726/26, 
1009/2, 1014/3, 1551/2, 1550/2, 1556/12, 
1014/2, 1549/5, 1742/26, 1011/2, 1012/5, 
1022/3, 1047/4, 1021/11, 1046/2 in 
1049/4, vse k.o. Velika Ligojna (1998),

5. parc. št. 3085, 2099/780, 2099/782, 
1067/2, 1631/6, 2099/822, 1631/11 in 
204/4, vse k.o. Blatna Brezovica (1997), 

6. parc. št. 1685/2, 1711/30, 1619/4, 
1684/31, 938/5, 938/3, 192/11, 1890/16, 
1890/15, 1890/19, 1890/21, 1806/4, 
1704/4, 1704/5, 1804/2 in 1804/3, vse 
k.o. Zaplana (2000), 

7. parc. št. 2672/20, 2672/19, 2672/18, 
636/12, 2503/9, 2823/9, 1780/14, 2904, 
2500/10, 2503/5, 2094/17, 2970, 1627/11, 
787/37, 782/14, 782/16, 782/18, 782/19, 
782/21, 782/22, 2500/36, 2505/13, 
2505/18, 2505/29, 2505/30, 2968, 970/6, 
972/9, 972/11, 969/19, 969/18, 1601/2, 
1819/5, 1819/7, 2740/17, 2740/19 in 
2740/18, vse k.o. Vrhnika (2002),

pridobijo status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.  

II.

Sklep prične veljati osmi dan po ob-
javi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-94/2014   (6-05)
Datum:   19. 10. 2017

Župan
Občine Vrhnika

Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 13. in 14. člena Statuta Ob-
čine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) 

je Občinski svet Občine Vrhnika na 21. 
redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel

Pravilnik 
o spremembah Pravilnika o 

enkratni denarni pomoči za 
novorojence v občini Vrhnika

1. člen

V Pravilniku o enkratni denarni po-
moči za novorojence v občini Vrhnika 
(Naš časopis, št. 380/2011) se spreme-
ni znesek v drugem odstavku drugega 
člena iz '150 EUR' na '250 EUR'.

2. člen

V četrtem členu se spremeni besedi-
lo prvega odstavka, tako da se glasi:

'Pravica do enkratne denarne po-
moči za novorojenca se uveljavlja s pi-
sno vlogo na predpisanem obrazcu na 
Občini Vrhnika. V vlogi je potrebno 
navesti tudi davčno številko vlagatelja 
ter številko računa, kamor se nakaže 
pomoč. O dodelitvi enkratne denarne 
pomoči se odloči z odločbo. Enkratna 
pomoč se izplača upravičencu najka-
sneje v roku 15 dni po pravnomočno-
sti odločbe, s katero je bila dodeljena 
denarna pomoč.'

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji 
dan po objavi v Našem časopisu, upo-
rablja se za novorojence, rojene po 31. 
12. 2017.

Številka: 900-40/2010 (3-01)
Datum: 19. 10. 2017

  Župan
                                                                                                       

Občine Vrhnika
   Stojan Jakin l.r.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 
100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIU-
ZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-

ZIU, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcu, ki opravljajo jav-

no službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05 in 93/15), Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Antonije Kucler Vrhnika (Naš časopis, 

št. 396/2012-UPB2) in Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) je 

Občinski svet Občine Vrhnika na 21. redni 
seji dne 19. 10. 2017 sprejel

S K L E P

v zadevi: Predlog uskladitve cen 
programov v vrtcu

Občinski svet Občine Vrhnika potr-
juje predlog uskladitve cen programov 
v VIZ Antonije Kucler Vrhnika. Od 1. 
11. 2017 znašajo cene:

- za I. starostno skupino 450,97 EUR,
- za II. starostno skupino 343,10 EUR,
- za razvojni oddelek 754,39 EUR.

Dodatna sredstva Občine Vrhnika 
za izvajanje programa s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno po-
močjo za otroka s posebnimi potreba-
mi, vključenega v redni oddelek vrtca, 
znašajo od 1. 11. 2017 naprej:
- za I. starostno skupino 1.067,92 EUR,
- za II. starostno skupino 852,17 EUR.

Vrtec Vrhnika zniža ceno programa 
za stroške neporabljenih živil s tistim 
dnem, ko starši do 9. ure obvestijo vr-
tec o otrokovi odsotnosti.

Številka: 410-72/2012 (3-01)
Datum: 19. 10. 2017

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin  l.r.

Na podlagi 7. člena Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda »Zavod Ivana 
Cankarja za kulturo, šport in turizem 

Vrhnika« (Naš časopis, št. 340/07 – UPB 
in 343/07, 345/08, 354/08 in 365/09), 
5. člena Pravilnika o sofinanciranju 

ljubiteljske kulture v Občini Vrhnika (Naš 
časopis, št. 340/07 – UPB1), Letnega 

programa kulture Občine Vrhnika za leto 
2018 (sprejet na Občinskem svetu Občine 
Vrhnika, 21. 9. 2017) ter sklepa direktorja 
o objavi javnega razpisa (št. 116-2-01-17, 
z dne 30. 10. 2017), objavlja Zavod Ivana 

Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 
ZA SOFINANCIRANJE 

LJUBITELJSKE KULTURNE 
DEJAVNOSTI V LETU 2018

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZ-
PISA:

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika

2. PROGRAMI IN PROJEKTI, 
KI SO PREDMET SOFINANCI-
RANJA:

Sofinancira se redna dejavnost in 
projekti z naslednjih področij ljubitelj-
ske kulture:
glasbena dejavnost (pevske, instru-
mentalne skupine),
gledališka dejavnost (gledališče, lut-
kovne skupine),
plesna dejavnost (folklora, ples),
arheološka, muzejska dejavnost, obuja-
nje starodavnih običajev,
recitatorske, literarne, likovne, foto-
grafske skupine, filmska dejavnost, 
performansi.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE 
NA RAZPISU:

Izvajalci redne dejavnosti in projek-
tov morajo biti ljubiteljska kulturna 
društva in izpolnjevati naslednje po-
goje:
• da imajo sedež v občini Vrhnika,
• da so registrirani za izvajanje dejav-

nosti na področju ljubiteljske kulture 
najmanj eno leto, 

• da imajo zagotovljene materialne, 
prostorske, kadrovske in organiza-
cijske možnosti za uresničitev na-
črtovanih aktivnosti na področju 
kulture,

• da svojo dejavnost izvajajo kontinui-
rano,

• da imajo urejeno evidenco o član-
stvu, plačani članarini in ostalo do-
kumentacijo, kot to določa zakon o 
društvih,

• da vsako leto javnemu Zavodu Iva-
na Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika redno dostavljajo 
poročila o realizaciji redne dejav-
nosti in projektov, načrte aktivnosti 
za prihodnje leto, aktivnosti za pri-
hodnje leto in poročila o doseženih 
uspehih na občinskih, regionalnih in 
državnih tekmovanjih, če se jih ude-
ležijo. Dostavijo pa se tudi kritike in 
recenzije o delu društev, ki izkazu-
jejo kvaliteto izvedenih posameznih 
projektov.

4. VIŠINA SREDSTEV JAVNE-
GA RAZPISA:

Predvidena vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev, namenjenih za pred-
met projektnega razpisa za leto 2018 
je 55.000 €. Sredstva bodo na podlagi 
Letnega programa kulture Občine 
Vrhnika za leto 2018 namenjena za:    
• redno dejavnost (delovanje) ljubitelj-

skih kulturnih društev in skupin – 
40 % zneska 

• projekte ljubiteljskih kulturnih dru-
štev in skupin 60 % zneska, (z na-
slednjimi razmerji med   področji 
ljubiteljske kulture: glasbene dejav-
nosti 32 %, gledališke dejavnosti 8 
%, plesne  dejavnosti 6 %, arheološke, 
muzejske dejavnosti 9 %, ostale de-
javnosti 5 %). 

5. POGOJI IN MERILA ZA IZ-
BOR PROGRAMOV IZVAJAL-
CEV:

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, 
določeni s tem razpisom, upoštevajo 
proračunske možnosti in načelo, da so 
proračunska sredstva dostopna vsem v 
3. točki tega razpisa navedenim izvajal-
cem programov in projektov.

6. ROK ZA PORABO SRED-
STEV:

Sofinancirajo se programi, ki se 
bodo izvedli v letu 2018. Rok za porabo 
sredstev je 31. 12. 2018. Sredstva niso 
prenosljiva.

7. RAZPISNI ROK IN NAČIN 
DOSTAVE PREDLOGOV:

Z zbiranjem vlog na Javni razpis 
pričnemo v ponedeljek, 30. 10. 2017. 
Predlagatelji morajo vloge oddati kot 
priporočeno pošiljko po pošti na naslov 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, p. p. 54, 
1360 Vrhnika, najkasneje z datumom 1. 
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12. 2017 ali osebno dostaviti na upravo 
Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, Trža-
ška cesta 9, Vrhnika, najkasneje do 12. 
ure tega dne.

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije ter vsebovati zahtevane priloge. 

Nepravočasno oddane vloge ne 
bodo upoštevane. 

Vloga v zaprti kuverti mora biti 
označena z imenom in naslovom pre-
dlagatelja, v spodnjem levem kotu pa 
opremljena s pripisom »RAZPIS - LJU-
BITELJSKA KULTURA 2018«.

8. DODATNE INFORMACIJE:
Vse dodatne informacije v zvezi z 

razpisom so vam na voljo na Zavodu 
Ivana Cankarja Vrhnika, po telefonu 
051-661-064, kontaktna oseba Tatjana 
Oblak Milčinski, oziroma po elektron-
ski pošti kultura@zavod-cankar.si. 

9. ODPIRANJE PONUDB:
Odpiranje ponudb bo po preteku 

razpisnega roka. Odpiranje ne bo jav-
no. V primeru nepopolno izpolnjenih 
prijav s pomanjkljivo dokumentacijo 
bodo ponudniki pozvani, da v roku 8 
dni prijavo dopolnijo. V primeru, da 
ponudnik prijave v danem roku ne bo 
dopolnil, bo ponudba izločena kot ne-
popolna. 

10. RAZPISNA DOKUMENTA-
CIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo na sedežu Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 
9, Vrhnika, in sicer v ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 
13. do 17. ure od dneva pričetka veljave 
javnega razpisa do dneva, ko se izteče 
rok za oddajo vlog. 

Razpisna dokumentacija je objavlje-
na na spletni strani www.zavod-can-
kar.si, možno pa jo je dobiti tudi po 
elektronski pošti. 

11. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Predlagatelji programov bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 60 
dni po odpiranju ponudb, pod pogo-
jem, da je proračun že sprejet. 

12. ZAČETEK VELJAVNOSTI 
RAZPISA:

Razpis prične veljati z dnem 30. 10. 
2017

Številka: 116-2-01-17
Datum:  30. 10. 2017

ZAVOD IVANA CANKARJA
 ZA KULTURO, ŠPORT IN 

TURIZEM VRHNIKA

Na podlagi  55. do 61.a. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 

Uradni list RS, št. 33/07, 70/08– ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11– ZKZ-
-C, 57/12, 57/12– ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14– odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 
22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 

časopis, št. 430/15) je Občinski svet 
Občine Vrhnika na 21. redni seji dne 19. 

10. 2017 sprejel

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu

za trgovski center Spar na 
Vrhniki 

I. Splošne določbe

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spre-
membe in dopolnitve Odloka o občin-
skem lokacijskem načrtu za Trgovski 
center Spar na Vrhniki (del območja 
urejanja  V3S/6-Kralovše in Mokrice, 

morfološka enota 3C/1) (Ur. list RS, št. 
107/05, 77/06, Naš časopis, št. 330/06 – 
teh. popr.); v nadaljevanju Spremembe 
in dopolnitve OLN za Trgovski center 
Spar na Vrhniki). 

2. člen
Sestavni del Sprememb in dopolni-

tev OLN za Trgovski center Spar na 
Vrhniki so spremembe in dopolnitve 
tekstualnega in grafičnega dela. 

II. Spremembe in dopolnitve OLN

3. člen

Besedilo prvega odstavka 3. člena se 
spremeni tako, da se glasi:

» (1) Ureditveno območje občinske-
ga lokacijskega načrta obsega zemlji-
šča parcel št. 2726/1, 2726/2, 2726/3, 
2726/4, 2726/5, 2729/27, 2729/26, 
2729/21 in 2729/22 k.o. Vrhnika.«

4. člen
V drugi alineji prvega odstavka 4. 

člena se besedilo spremeni tako, da se 
glasi:

» - površinam za postavitev poslov-
nega objekta, ki bo dostopen po ob-
močju Spara, z zunanjo in prometno 
ureditvijo,«

5. člen
Besedilo sedmega odstavka 5. člena 

se spremeni tako, da se glasi:
» (7) Manipulativna površina za 

dostavo samopostrežne trgovine Spar 
leži na jugovzhodnem vogalu objekta 
Spar. Manipulativna površina poslov-
nega objekta je urejena na lastnem 
dvorišču. Dostava v lokale se izvaja s 
krožne ceste.«

6. člen
Besedilo osmega odstavka 5. člena se 

spremeni tako, da se glasi:
» (8) Parkiranje za potrebe obeh 

objektov je predvideno na lastnem ze-
mljišču, to je v sklopu funkcionalnega 
zemljišča posameznega objekta. Za 
objekt Spar je predvidenih 150 PM, od 
tega 5 za invalide. Za poslovni objekt je 
predvidenih 26 PM, od tega 1 za invali-
de in dodatna 3PM za kolesa.«

7.  len
Besedilo prvega odstavka 6.člena se 

spremeni tako, da se glasi:
» (1) Ob Ljubljanski cesti in zuna-

njem robu parkirišča na severni strani 
se zasadi drevored z avtohtonimi viso-
koraslimi drevesi. Na jugovzhodnem 
robu parkirišča poslovnega objekta ter 
v otokih med parkirnimi mesti se ure-
dijo zelene površine.«

8. člen

Za tretjim odstavkom se doda novi 
četrti odstavek 6. člena, ki se glasi: 

»(4) Na parcelno mejo med zemlji-
ščema s parc. št. 2729/21 in 2729/28, 
obe k.o. Vrhnika, se postavi oporni 
zid višine 0,50 m. Na oporni zid je 
dovoljeno postaviti žično ograjo (do 
max. skupne višine 2,20 m). Na par-
celno mejo med zemljiščema s parc. št. 
2729/26 in 2729/28, obe k.o. Vrhnika, 
se z namenom preprečevanja preho-
da za motorni promet postavi fizične 
ovire – stebričke (z medosno razdaljo 
1,5 m). Vsi posegi se izvedejo na stroške 
investitorja.«

9. člen

Besedilo drugega odstavka 7. člena 
se spremeni tako, da se glasi:

» (2) Poslovni objekt leži vzporedno 
z objektom Spar tako, da je med njima 
12,60 m odmika, jugovzhodni meji 
OLN pa se sme približati na 6,00 m.«

10. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni 

tako, da se glasi:

»(2) Poslovni objekt: 
– etažnost:  P+1 
– horizontalni gabarit:  
maks. 29,00 m x 20,00 m 
– vertikalni  gabarit:  
maks. 8,00 m (brez toleranc) 
– namembnost  poslovni in pisarni-
ški prostori (klasifikacija dejavnosti:
122  Poslovne in upravne stavbe,
12203  Druge poslovne stavbe,
123  Trgovske stavbe in stavbe za 
storitvene dejavnosti,
12301  Trgovske stavbe,
12304  stavbe za storitvene dejavno-
sti,
126  Stavbe splošnega družbenega 
pomena,
12640  Stavbe za zdravstveno oskrbo 
(zobotehnična ordinacija)

– oblikovanje  objekt bo monoliten 
kubus z možnostjo dvižne nakladalne 
rampe; oblikovanje objekta bo usklaje-
no s trgovskim centrom Spar, saj skupaj 
tvorita celoto, vidno tako z regionalne 
ceste kot tudi z avtoceste;sodobni fa-
sadni materiali in ravna streha bosta 
povezovalna elementa oblikovanja.«

11. člen

Četrti odstavek 10. člena se spremeni 
tako, da se glasi:

„(4) Komunalni in energetski vodi in 
priključki se uredijo v skladu s pogo-
ji tega lokacijskega načrta. Dopustna 
so odstopanja od poteka tras, objek-
tov, naprav in priključkov posamezne 
prometne, komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture, 
če so pri nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju pridobljene rešitve, ki 
so primernejše s tehničnega ali oko-
ljevarstvenega vidika ali omogočajo 
boljše prometno funkcioniranje in do-
stopnost celotnega območja načrta, ki 
pa ne smejo poslabšati prostorskih in 
okoljskih razmer. Z odstopanji morajo 
soglašati upravljavci posamezne infra-
strukture.«

III. Končni določbi

12. člen
Odlok o spremembah in dopolni-

tvah Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za Trgovski center Spar na 
Vrhniki je stalno na vpogled na Ob-
čini Vrhnika, oddelku pristojnem za 
urejanje prostora, ter na Upravni enoti 
Vrhnika.

13.  člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan 

po objavi v občinskem glasilu Naš ča-
sopis.

Številka: 3500-2/2016 
Vrhnika, 19. 10. 2017  

Župan 
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin l.r.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17), v skladu z Resolucijo 

o nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 

(Uradni list RS, št. 26/14) in Izvedbe-
nega načrta Resolucije o Nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 

00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 21. redni 

seji dne 19. 10. 2017 sprejel

LETNI PROGRAM 
ŠPORTA OBČINE 

VRHNIKA ZA LETO 2018

1. člen
Letni program športa Občine Vrh-

nika za leto 2018 opredeljuje programe 
športa, ki se sofinancirajo s sredstvi 

občinskega proračuna, njihovo vse-
bino ter predvideno višino in namen 
sredstev v občinskem proračunu.

2. člen

V proračunu Občine Vrhnika za leto 
2018 bodo predvidoma sredstva za 
Razpis - šport  na proračunski postavki 
4003 18059001 18019 v višini 220.000 
€ namenjena za sofinanciranje:

 Športni programi (85,00 % - 3. 
člen, točka 1. do 5.) 

 Ostale dejavnosti v športu (15,00 
% - 3. člen, točka 6. do 8.)

V primeru, da bo višina postavke v 
sprejetem proračunu drugačna, velja v 
proračunu določeni znesek.

3. člen

S sredstvi za Razpis – šport se bodo 
sofinancirali naslednji programi špor-
ta ter ostale dejavnosti v športu v obči-
ni Vrhnika glede na vsebino:

1. Prostočasna športna vzgoja 
otrok in mladine

1.1  Prostočasna športna vzgoja pred-
šolskih otrok:
 Programi celoletne vadbe
»Ciciban planinec«

V okviru teh programov se v progra-
mih izvajalcev vrednoti strokovni ka-
der in objekt za izvedbo 60-urnih pro-
gramov celoletne vadbe, v  programu 
»Ciciban planinec« pa strokovni kader 
in propagandno gradivo.

Sredstva, namenjena sofinan-
ciranju navedenih vsebin športa, 
znašajo 1,63 % celotnega zne-
ska proračunske postavke 4003 
18059001 18019. 

1.2  Prostočasna športna vzgoja šolo-
obveznih otrok:
 Programi celoletne vadbe
»Ciciban planinec« in »Mladi pla-

ninec«
 Pohodi in planinski izleti
 Šolska športna tekmovanja

V okviru navedenih programov se 
v programih izvajalcev vrednoti stro-
kovni kader in objekt v programih 
celoletne vadbe (najmanj 60 ur in naj-
več 80 ur); strokovni kader in propa-
gandno gradivo v programu »Ciciban 
planinec«; v programu »Mladi plani-
nec« strokovni kader, objekt in propa-
gandno gradivo; v programu pohodi 
in planinski izleti strokovni kader in 
objekt; v programu šolskih športnih 
tekmovanj pa udeležbo na regijskih 
tekmovanjih, v športnih panogah, v 
katerih se v šoli v okviru razširjenega 
programa izvaja interesna dejavnost.

Sredstva, namenjena sofinancira-
nju navedenih vsebin športa, znašajo 
26,60 % celotnega zneska proračunske 
postavke 4003 18059001 18019.

1.3  Prostočasna športna vzgoja mla-
dine:
Programi celoletne vadbe
 Pohodi in planinski izleti

V okviru navedenih programov se 
v programih izvajalcev vrednoti stro-
kovni kader in objekt v programih ce-
loletne vadbe (najmanj 60 ur in največ 
80 ur); v programu pohodi in planinski 
izleti strokovni kader in objekt.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 1,54 
% celotnega zneska proračunske po-
stavke 4003 18059001 18019.

2. Tekmovalni šport
2.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport

Programi športne vzgoje otrok, ki so 
stari najmanj 12 let oz. izjemoma 10 let, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport v različnih športnih panogah. 

V okviru navedenih programov se 
vrednoti programe, v katere so vklju-
čeni registrirani športniki v Nacional-
ni panožni športni zvezi in tekmujejo 
v uradnem tekmovalnem sistemu  
Nacionalne panožne športne zveze. V 
programih vadbe se vrednoti strokov-
ni kader in objekt. 

Sredstva, namenjena sofinan-
ciranju navedenih vsebin športa, 
znašajo 18,00 % celotnega zne-
ska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

2.2  Športna vzgoja mladine, usmer-
jene v kakovostni in vrhunski šport 

Programi športne vzgoje mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport v različnih športnih panogah so 
razvrščeni v dve starostni kategoriji:
 kadeti in kadetinje
 mladinci in mladinke

V okviru navedenih programov se 
vrednoti programe, v katere so vklju-
čeni registrirani športniki v Nacional-
ni panožni športni zvezi in tekmujejo 
v uradnem tekmovalnem sistemu  
Nacionalne panožne športne zveze. V 
program so vključeni tudi kategorizi-
rani športniki z nazivom športnik mla-
dinskega razreda. V programih vadbe 
se vrednoti strokovni kader in objekt v 
obsegu do 440 ur programa v vsaki od 
starostnih kategorij. Dodatno se vre-
dnoti kategorizirane športnike.

Sredstva, namenjena sofinan-
ciranju navedenih vsebin športa, 
znašajo 20,84 % celotnega zne-
ska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

2.3 Kakovostni šport
Program kakovostnega športa v raz-

ličnih športnih panogah vključuje pro-
grame v kategoriji:
 člani, članice
 
V okviru navedenega programa se 

vrednoti programe vadbe izvajalcev, v 
katere so vključeni registrirani špor-
tniki v Nacionalni panožni športni 
zvezi in tekmujejo v uradnem tekmo-
valnem sistemu Nacionalne panožne 
športne zveze. V program so vključeni 
tudi kategorizirani športniki z nazi-
vom športnik državnega razreda. V 
programih vadbe se vrednoti objekt v 
obsegu do 320 ur. Dodatno se vrednoti  
kategorizirane športnike.

Sredstva, namenjena sofinan-
ciranju navedenih vsebin športa, 
znašajo 8,81 % celotnega zne-
ska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

2.4 Vrhunski šport
Program vrhunskega športa v različ-

nih športnih panogah vključuje pro-
grame, v katere so vključeni vrhunski 
športniki, to so kategorizirani špor-
tniki z nazivom športnik svetovnega 
razreda, športnik mednarodnega ra-
zreda in športnik olimpijskega razreda. 

V programih vadbe se vrednoti stro-
kovni kader in objekt, dodatno pa se 
vrednoti kategorizirane športnike gle-
de na naziv.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 3,48 
% celotnega zneska proračunske po-
stavke 4003 18059001 18019.

3. Šport invalidov
Program športa invalidov v različnih 

športnih panogah vključuje programe, 
ki se izvajajo kot rekreativni ali tekmo-
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valni programi. 
 Športna rekreacija invalidov
 Kakovostni šport invalidov

V programih vadbe se v športni re-
kreaciji vrednoti strokovni kader in 
objekt v obsegu najmanj 60 in največ 
80 ur programa. V programu kako-
vostnega športa se vrednoti objekt za 
programe vadbe izvajalcev, v katere so 
vključeni registrirani športniki v Naci-
onalni panožni športni zvezi oz. Zvezi 
za šport invalidov Slovenije – Para-
olimpijskem komiteju in tekmujejo v 
uradnem tekmovalnem sistemu ene 
od navedenih zvez v obsegu do 320 ur. 
Dodatno se vrednoti kategorizirane 
športnike. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 0,70 
% celotnega zneska proračunske po-
stavke 4003 18059001 18019.

4. Športna rekreacija
Program športne rekreacije v različ-

nih športnih panogah vključuje pro-
grame izvajalcev, v katerih so vključe-
ne osebe v starosti nad 19 let, ki niso 
vključene v uradne tekmovalne siste-
me Nacionalnih panožnih športnih 
zvez. 
 Programi celoletne vadbe
 Planinski izleti, pohodništvo

V programih izvajalcev celoletne 
vadbe se v programih, ki imajo visok 
zdravstveni učinek, in se izvajajo v ob-
segu najmanj 60 ur in največ 80 ur, vre-
dnoti strokovni kader in objekt. V pro-
gramu planinski izleti in pohodništvo 
se vrednoti strokovni kader in objekt.

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju teh programov, znašajo 2,95 
% celotnega zneska proračunske 
postavke 4003 18059001 18019.

5. Šport starejših
V programe športa starejših so vklju-

čene osebe, starejše od 65 let in razšir-
jene družine. 
 Programi celoletne vadbe
 Planinski izleti, pohodništvo

V programih izvajalcev celoletne 
vadbe se v programih, ki se izvajajo v 
obsegu najmanj 60 ur in največ 80 ur, 
vrednoti strokovni kader in objekt. V 
programu planinski izleti in poho-
dništvo se vrednoti strokovni kader in 
objekt.

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju teh programov, znašajo 0,45 
% celotnega zneska proračunske 
postavke 4003 18059001 18019.

6. Razvojne dejavnosti v športu
Usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev v športu
Usposabljanje za pridobitev 2. ali 

3. stopnje usposobljenosti, ki se izva-
ja v skladu z veljavnim programom 
usposabljanja, se sofinancira izvajal-
cu športnih programov za največ dva 
strokovna delavca, ki pri izvajalcu v 
športnih programih opravljata vzgoj-
no-izobraževalno delo in izpolnjujeta 
pogoj za vključitev v program uspo-
sabljanja. Strokovni delavec, katerega 
usposabljanje se sofinancira iz sredstev 
proračuna se s pogodbo obveže, da bo 
pri izvajalcu letnega programa športa 
v občini opravljal vzgojno-izobraževal-
no delo še najmanj dve leti.

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev 
– licenciranje, ki se ga izvaja v skladu 
s pravili mednarodne športne zveze, 
nacionalne panožne športne zveze oz. 
izdajatelja licence se sofinancira vsem 
strokovnim delavcem, ki pri izvajalcu 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo. 

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju teh programov, znašajo 2,42 

% celotnega zneska proračunske 
postavke 4003 18059001 18019.

7. Organiziranost v športu
Delovanje športnih organizacij
Športnim društvom, ki izvajajo naj-

manj en športni program in športnim 
zvezam se krijejo osnovni materialni 
stroški in plačilo storitev, povezanih z 
njihovo dejavnostjo. 

Sredstva, namenjena sofinanci-
ranju teh programov, znašajo 9,67 
% celotnega zneska proračunske 
postavke 4003 18059001 18019.

8. Športne prireditve in promocija 
športa

Sofinancira se materialne stroške 
športnih prireditev, ki niso sofinanci-
rane iz drugih občinskih javnih sred-
stev. Sofinancira se prireditve, name-
njene tekmovalnemu športu, športno 
rekreativne prireditve in promocijske 
prireditve. Vsakemu izvajalcu se sofi-
nancira največ dve športni prireditvi, 
ki nista sofinancirani iz drugih občin-
skih javnih sredstev. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
teh vsebin, znašajo 2,91 % celotnega 
zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

4. člen

Občina Vrhnika mora najpozneje v 
roku 45 dni po sprejetju letnega pro-
grama športa za leto 2018 oziroma v 
prvi številki Našega časopisa po spre-
jetju letnega programa športa objaviti 
Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje vsebin in programov, 
naštetih v tretjem členu Letnega pro-
grama športa. Zavod Ivana Cankarja 
za kulturo, šport in turizem Vrhnika 
opravlja strokovna in administrativna 
dela za potrebe razpisa. Delo zavoda in 
komisije mora biti zaključeno najmanj 
5 dni pred 90 dnevnim rokom, z ustre-
znimi odločbami.

Številka: 671-1/2017 (3-01)
Datum: 19. 10. 2017
     

   Župan 
    Občine Vrhnika

  Stojan Jakin l.r.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni  
list RS, št. 29/17), 7. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana 
Cankarja za kulturo, šport in turizem 

Vrhnika« (Naš časopis, št. 398/12 – UPB), 
7. in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Vrhni-
ka (Naš časopis, št. 423/15), v nadaljeva-
nju: pravilnik, Letnega programa športa 
Občine Vrhnika za leto 2018 (sprejet na 
Občinskem svetu Občine Vrhnika, 19. 10. 

2017) ter sklepa župana o objavi javnega 
razpisa št. 671-1/2017 (3-01) objavlja 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 

Vrhnika

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV ŠPORTA V 
OBČINI VRHNIKA V LETU 

2018

I. IZVAJALEC JAVNEGA RAZ-
PISA:

Izvajalec razpisa je Občina Vrhnika, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, strokov-
na in administrativna dela za potrebe 
razpisa pa opravlja Zavod Ivana Can-
karja Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 
Vrhnika.

II. PREDMET JAVNEGA RAZ-

PISA IN VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV 

Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje športnih programov in ostalih 
dejavnosti v športu, ki so v javnem in-
teresu v Občini Vrhnika. Višina pred-
videnih razpisanih sredstev je 220.000 
€.

1. Prostočasna športna vzgoja 
otrok in mladine, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa: 

1.1 Prostočasna športna vzgoja pred-
šolskih otrok – predvidoma 3.586 €:
Programi celoletne vadbe (60 ur)
Program »Ciciban planinec«
1.2 Prostočasna športna vzgoja šolo-

obveznih otrok – predvidoma 58.520 
€:
Programi celoletne vadbe (najmanj 

60 ur in največ 80 ur)
»Ciciban planinec« in »Mladi pla-

ninec« 
Pohodi in planinski izleti
Šolska športna tekmovanja (nad-

gradnja interesne šolske športne de-
javnosti)

1.3 Prostočasna športna vzgoja mla-
dine – predvidoma 3.388 €:
Programi celoletne vadbe (najmanj 

60 ur in največ 80 ur)
Pohodi in planinski izleti 

2. Tekmovalni šport – programi 
starostnih kategorij, v katere so vklju-
čeni registrirani športniki, ki tekmu-
jejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih športnih zvez:

2.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport – pred-
vidoma 39.600 €:
 Mlajši dečki in mlajše dekli-

ce (športnik mlajši od 12 let, vendar 
ne mlajši od 10 let, ki je registriran v 
olimpijski športni disciplini individu-
alni športni panogi, pri kateri lahko na 
svetovnih prvenstvih v članski katego-
riji nastopi mlajši od 18 let - do 240 ur 
vadbe)
 Starejši dečki in starejše deklice 

(do 330 ur vadbe)   
2.2 Športna vzgoja mladine, usmer-

jene v kakovostni in vrhunski šport – 
predvidoma 45.848 €:
 Kadeti in kadetinje (do 440 ur 

vadbe)
 Mladinci in mladinke (do 440 

ur vadbe)
2.3 Kakovostni šport – predvidoma 

19.382 €:
 Člani in članice (do 320 ur vadbe)
2.4 Vrhunski šport – predvidoma 

7.656 €:
 Športniki z nazivom športnik 

olimpijskega razreda, športnik med-
narodnega razreda in športnik svetov-
nega razreda (do 800 ur vadbe)

3. Šport invalidov – predvidoma 
1.540 €:
 Športna rekreacija invalidov (ce-

loletna vadba v obsegu najmanj 60 ur 
in največ 80 ur) 
 Kakovostni šport invalidov (do 

320 ur vadbe registriranih športnikov, 
ki tekmujejo v tekmovalnem sistemu 
panožne športne zveze ali Zveze za 
šport invalidov Slovenije – Paraolim-
pijskega komiteja Slovenije)

4. Športna rekreacija – programi 
v različnih športnih panogah, v katere 
so vključene osebe nad 19 let, ki niso 
vključene v redne tekmovalne sisteme 
nacionalnih panožnih zvez – predvi-
doma 6.490 €:
 Programi celoletne vadbe (naj-

manj 60 ur in največ 80 ur)
 Planinski izleti, pohodništvo 

5. Šport starejših – programi v 
različnih športnih panogah, v katere 
so vključene osebe, starejše od 65 let – 
predvidoma 990 €:
 Programi celoletne vadbe (naj-

manj 60 ur in največ 80 ur) 

 Planinski izleti, pohodništvo

6. Razvojne dejavnosti v športu 
– predvidoma 5.324 €:
 Usposabljanje za pridobitev 2. ali 

3. stopnje usposobljenosti po veljav-
nem programu usposabljanja (največ 
2 strokovna delavca, ki pri izvajalcu 
opravljata vzgojno-izobraževalno delo 
in izpolnjujeta pogoje za vključitev v 
program usposabljanja)
 Izpopolnjevanje strokovnih de-

lavcev – licenciranje, ki  pri izvajalcu 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo

7. Organiziranost v športu – 
predvidoma 21.274 €:
 Delovanje športnih društev, ki 

izvajajo najmanj en športni program in 
športne zveze

8. Športne prireditve in promo-
cija športa – predvidoma 6.402 €:
 Športne prireditve namenjene 

tekmovalnemu športu
 Športno rekreativne prireditve
 Promocijske športne prireditve

III. SUBJEKTI, KI SE LAHKO 
PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS:

V razpisu lahko sodelujejo naslednji 
izvajalci športnih programov:

- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih usta-

novijo društva s sedežem v občini,
- ostala društva, zavodi, gospodarske 

družbe, zasebniki in druge organizaci-
je, ki so na podlagi zakonskih predpi-
sov registrirane za opravljanje dejav-
nosti na področju športa,

- javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja,

- ustanove, ki so ustanovljene za 
opravljanje dejavnosti v športu in so 
splošno koristne in neprofitne. 

IV. POGOJI, KI JIH MORA-
JO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI 
ŠPORTNIH VSEBIN:

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 so najmanj dvanajst mesecev re-

gistrirani v skladu z veljavno zakono-
dajo s sedežem v občini Vrhnika in iz-
vajajo programe, namenjene občanom 
Vrhnike;
 imajo zagotovljene materialne, 

prostorske, kadrovske in organizacij-
ske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti;
 izpolnjujejo ostale pogoje za so-

financiranje, določene v pravilniku, ki 
velja v delu, ki ni v nasprotju z zako-
nom.

V. MERILA ZA VREDNOTENJE 
RAZPISANIH PROGRAMOV:

Merila za vrednotenje športnih pro-
gramov so določena v Pravilniku o so-
financiranju letnega programa športa 
v Občini Vrhnika in veljajo, v kolikor 
niso v nasprotju z zakonom. 

VI. DOLOČITEV OBDOBJA, V 
KATEREM MORAJO BITI PO-
RABLJENA SREDSTVA:

Sofinancirajo se programi, ki se bodo 
izvedli v letu 2018. Rok za porabo sred-
stev je  31. 12.  2018. Sredstva morajo 
biti porabljena za namen, za katerega 
so bila dodeljena in niso prenosljiva. 

VII. ROK IN NAČIN ZA PREDLO-
ŽITEV VLOG:

Predlagatelji morajo vloge oddati 
kot priporočeno pošiljko po pošti na 
naslov Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 
Tržaška cesta 9, p. p. 54, 1360 Vrhni-
ka, najkasneje z datumom 1. 12. 2017 
ali osebno dostaviti na upravo Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 
9, 1360 Vrhnika, najkasneje do 12. ure 
tega dne.

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije ter vsebovati zahtevane priloge. 

Nepravočasno oddane vloge bodo 
zavržene. 

Vloga v zaprti kuverti mora biti 
označena z imenom in naslovom pre-
dlagatelja, v spodnjem levem kotu pa 
opremljena s pripisom »NE ODPIRAJ 
- VLOGA RAZPIS ŠPORT 2018«.

VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG:
Odpiranje vlog bo komisija, ki jo 

imenuje župan, opravila 7. 12. 2017. 
V primeru velikega števila vlog se bo 
odpiranje nadaljevalo naslednji dan. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirale 
se bodo samo pravočasno oddane ter 
pravilno označene ovojnice. 

IX. DODATNE INFORMACIJE:
Vse dodatne informacije v zvezi z 

razpisom so vam na voljo na Zavodu 
Ivana Cankarja Vrhnika, po telefonu 
750 66 35 (Daniel Cukjati), oziroma po 
elektronski pošti sport@zavod-cankar.
si.

X. RAZPISNA DOKUMENTA-
CIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo na sedežu Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 
9, Vrhnika, in sicer v ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 
13. do 17. ure od dneva objave javnega 
razpisa do dneva, ko se izteče rok za 
oddajo vlog. 

Razpisna dokumentacija je objavlje-
na na spletni strani www.zavod-can-
kar.si.  

XI. IZID JAVNEGA RAZPISA:
Predlagatelji programov bodo o izi-

du javnega razpisa obveščeni z odloč-
bo, ki jo bo izdala občinska uprava v 
roku 90 dni od datuma odpiranja vlog 
na podlagi ocene komisije, ki jo imenu-
je župan. O ugovoru na izdano odloč-
bo bo odločal župan. 

Zavržene bodo vloge prijaviteljev:
- ki ne bodo predložene v roku 

in na način, ki je določen v točki VII. 
besedila javnega razpisa, 

- ki ne bodo vsebovale vseh 
prilog in sestavin, ki jih zahteva be-
sedilo javnega razpisa in razpisne do-
kumentacije ter ne bodo dopolnjene v 
roku, navedenem v pozivu za dopolni-
tev vloge.

Zavrnjene bodo vloge prijaviteljev:
- ki ne bodo izpolnjevale po-

gojev iz javnega razpisa (točka IV.) ali 
drugih pogojev, navedenih v razpisni 
dokumentaciji in pravilniku,

- ki ne bodo predložene na 
predpisanih obrazcih za posamezne 
programe,

- ki jih bo komisija pri vsebin-
skem pregledu prijav na podlagi določil 
pravilnika ocenila kot neustrezne.

XII. ZAČETEK VELJAVNOSTI 
JAVNEGA RAZPISA:

Javni razpis prične veljati z dnem ob-
jave v Našem časopisu.

Številka: 671-1/2017
Datum:  27. 10. 2017

 OBČINA VRHNIKA

Spremljajte nas na

facebooku
in portalih

www.mojaobcina.si
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 Družba Elektro Ljubljana že 
od leta 2010 uresničuje svojo 
družbeno odgovorno vlogo z 
vzpostavljanjem in upravlja-
njem polnilne infrastrukture 
za električna vozila, zato je z ve-
seljem sprejela predlog občine 
Borovnica za postavitev polnil-
nice na Molkovem trgu. Obči-
na je v ta namen zagotovila in  
ustrezno označila dve parkirni 
mesti, služnostne pravice na 
javni infrastrukturi in poskr-
bela za potrebna zemeljska dela 
za priključitev postaje, podjetje 
Elektro Ljubljana pa je posta-
vilo in na omrežje priključilo 
polnilno postajo, ki omogoča 
hkratno polnjenje dveh vozil, se 
obvezala, da bo z njo upravljala 
in jo vzdrževala ter dve leti ne 
bo obračunavala porabljene 
električne energije za polnjenje 
akumulatorskih baterij električ-
nih in hibridnih vozil.

 Čast priklopa prvega vozila 
na polnilnico je pripadla doma-

činu Alojziju Petrovčiču, ki že 
peto leto vozi električni Citroen 
Zero in je v tem času prevozil že 
več kot 200.000 »električnih ki-
lometrov«. Povedal je, da avto-
mobil v družini v glavnem upo-
rabljajo za prevoze do Ljubljane 
in nazaj, da se je ob upoštevanju 
subvencije Eko sklada investici-
ja obrestovala v dobrih dveh le-
tih, da z avtom do sedaj ni imel 
nobenih težav in so tudi stroški 
vzdrževanja nižji kot pri pri-
merljivih običajnih avtomobilih. 
Iz najnovejših podatkov je raz-
vidno, da se e-mobilnost tudi v 
Sloveniji krepi. Na polnilnicah 
Gremo na elektriko je bilo le-
tos že v prvih osmih mesecih 
za več kot dvakrat več polnjenj 
električnih vozil kot lani v ce-
lotnem letu. Po podatkih razi-
skave, ki jo je Elektro Ljubljana 
poleti opravil na vzorcu 850 
anketirancev, 8,4 % anketiranih 
namerava kupiti električni avto 
v bližnji prihodnosti,  62 % tistih, 

ki bi se odločili za nakup, pa bi 
tako ravnalo zaradi cenovne 
privlačnosti prevoza z električ-
nimi avtomobili. 

Odprtju, ki so ga popestrili 

člani Društva za električna vo-
zila Slovenije, je sledila predsta-
vitev električnih vozil članov 
društva, prve in najnovejše ge-
neracije ter zastavonoše med 

hibridnimi vozili – Toyotinega 
modela Prius in BMW i3, ob 
katerem je podjetje Avantcar 
predstavilo tudi prakso delje-
ne uporabe električnih vozil 

Avant2go. Obiskovalci so se s 
predstavljenimi električnimi in 
hibridnimi vozili lahko podali 
tudi na krajše preizkusne vo-
žnje. (AK)

 V sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti  sta 21. septembra župan 

občine Borovnica Bojan Čebela in 
predsednik uprave Elektra Ljubljana 

mag. Andrej Ribič odprla prvo 
polnilnico za električna vozila v občini 

Borovnica.

Udeleženci so podali svoja 
mnenja, komentarje in priporo-
čila na predloge ukrepov v sklo-
pu štirih nosilnih vertikalnih 
stebrov akcijskega načrta (mo-
torni promet, hoja, kolesarjenje, 
javni potniški promet) ter ho-
rizontalnega stebra podpornih 
ukrepov za izvajanje strategije 
na vseh področjih. 

Motorizirani promet 
Vsi so se strinjali da je za var-

no sobivanje različnih skupin 
udeležencev v prometu potreb-
no temeljito posodobiti cestno 
infrastrukturo v občini, do 
odprave kritičnih oz. nevarnih 
mest pa le ta ustrezno evidenti-
rati in označiti. 

Voznike motornih vozil bo 
treba tako s prometnimi znaki 
kot ozaveščevalnimi akcijami 
tudi bolj opozarjati na vse bolj 
številčno divjad na cesti. V zve-
zi z umirjanjem prometa v ob-

činskem središču je bila večina 
udeležencev mnenja, da bi tudi 
na najbolj ozkih in prometnih 
cestah zadoščala omejitev hi-
trosti na 40 km/h in da ne bi 
bilo smiselno na zelo omejenih 
površinah uvajati režima de-
ljenega skupnega prostora (t. i. 
»shared space«). 

Predlagali so, da se v okvi-
ru občinske uprave oblikuje 
režijski obrat za vzdrževanje 
prometne infrastrukture in 
prometnega sistema v občini in 
se izvede študija o »pametnem 
sistemu urejanja prometa na 
Zalarjevi ulici«. 

Hoja in kolesarjenje 
Pri varnosti pešcev so udele-

ženci delavnice poleg pomanj-
kanja pločnikov med naselji ter 
v občinskem središču izposta-
vili tudi nevarne podhode pod 
železniško progo, zlasti podhod 
v Jele, ki ga ob veliki količini pa-

davin poplavi, tako da je tudi za 
pot v šolo edina praktična mo-
žnost nevarno ilegalno prečka-
nje železniške proge. Izpostavili 
so, da je treba pri gradnji nove 
dostopne poti do osnove šole 
skozi območje LIKO poleg var-
ne šolske poti zagotoviti tudi 
varen dostop do šolskega parki-
rišča, ob gradnji šolskega prizid-
ka pa poskrbeti tudi za ustrezno 
kolesarnico. Predlagali so, da se 
organizira šola varne vožnje po 
cestah v občini tako za mlade 
kot starejše kolesarje ter opo-

zorili, da je potrebno ob gradnji 
kolesarskih stez oz. skupnih po-
vršin za kolesarje in pešce pose-
bej paziti na to, da bodo uvozi in 
izvozi do zemljišč urejeni tako, 
da ne bodo upočasnjevali in/ali 
ogrožali kolesarjev. 

Javni potniški promet  
Poleg prenove in povečanja 

varnosti železniške postaje in 
postajališč javnega avtobusnega 
prometa Borovničani pričaku-
jejo tudi vzpostavitev novih po-
stajališč, tudi potniških vlakov 

pri stari železniški postaji ter na 
Bregu pri Borovnici. Pričakujejo 
povečanje frekvence potniških 
vlakov ter srednjeročno tudi 
uvedbo taktnega železniškega 
potniškega prometa. 

Občinski svetnik Matjaž 
Ocepek je opozoril, da gradnja 
sodobnega parkirišča “parkiraj 
in se pelji« ter kolesarnice pri 
železniški postaji Borovnica ne 
bo prispevala k bistvenemu po-
večanju deleža potniškega pro-
meta, če ne bodo na eni strani 
do železniške postaje urejene 

varne poti za kolesarje in pešce, 
predvsem pa če na drugi strani 
ne bo prišlo do vzpostavitve sis-
tema mestnega potniškega žele-
zniškega prometa v Ljubljani ter 
širitve enotne vozovnice na vse 
kategorije potnikov. 

Šolske prevoze bi bilo potreb-
no integrirati v sistem javnega 
potniškega prometa, slednjega 
pa narediti bolj prijaznega do 
potnikov s posebnimi potreba-
mi, prav tako pa tudi bolj odziv-
nega in fleksibilnega za potrebe 
posameznih uporabnikov.

Prva javna polnilnica v občini 
za električna vozila

Celostna prometna strategija Občine Borovnica 

Kritično o akcijskem načrtu
V dvorani nad vrtcem so maloštevilni 
udeleženci 19. septembra v okviru priprave 
Celostne prometne strategije Občine  
Borovnica  na četrtem  javnem posvetu 
v obliki delavnice obravnavali osnutek 
Akcijskega načrta za izvedbo Celostne 
prometne strategije Občine Borovnica. 
Osnutek je predstavil vodja priprave CPS 
Borovnica Andrej Klemenc, delavnico pa je 
moderirala Milena Marega.
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Kljub skromni udeležbi so 
navzoči po predstavitvi prome-
tno-mobilnostne vizije občine 
do leta 2030 zelo podrobno in 
kritično pregledali nabor njenih 
ukrepov ter podali dragocene 
pripombe in predloge za spre-
membe in dopolnitve. V sredo, 
20. septembra, so se malošte-
vilni, skoraj izključno starejši 
občani zbrali v večnamenskem 
prostoru OŠ dr. Ivana Korošca 
in z velikim zanimanjem ter iz-
raženim interesom, da se nekaj 
podobnega uvede tudi v naši 
občini, prisluhnili predstavni-
koma Zavoda Sopotniki, ki sta 
predstavila zgodbo o uspešnem 
razvoju brezplačnega prevo-
za starejših občanov v obči-
nah Divača, Kozina in Sežana, 
ki temelji na prostovoljstvu. 

Najbolj bogato in pestro je 
bilo dogajanje v četrtek, 21. 
septembra. Med 13.00 in 15.00 
je v dvorani nad vrtcem potekal 
posvet strokovnjakov in pred-
stavnikov občin o nujnih po-
sodobitvah železniškega 
potniškega prometa in že-
lezniške infrastrukture v 
Ljubljanski urbani regiji. O 
posvetu je istega dne v odda-
ji Slovenska kronika poročala 
TV Slovenija. Malo po 16.00 
pa je ob navzočnosti nekaj ra-
dovednežev in članov Društva 
za električna vozila Sloveni-
je predsednik uprave Elektro 
Ljubljana mag. Andrej Ribič 
županu Bojanu Čebeli na Mol-
kovem trgu predal priključ-
ni kabel za napajanje električ-
nih avtomobilov, župan pa ga 
je izročil Alojziju Petrovčiču, 
našemu občanu, v čigar go-
spodinjstvu že 5 let opravljajo 
prevoze z električnim Citroe-

nom Zero, ki ga je g. Petrovčič 
takoj priključil na prvo jav-
no polnilnico za električna 
vozila v naši občini, s čimer 
je bila ta tudi slovesno odprta. 
Sledila je predstavitev elek-
tričnih in hibridnih vozil na 
parkirišču OŠ dr. Ivana Koro-
šca, kjer so si obiskovalci lahko 
ogledali poleg v električna kole-
sa nadgrajenih običajnih koles, 
serijskih električnih koles, elek-
tričnega skiroja, tudi nekaj naj-
bolj popularnih modelov ele-
ktričnih avtomobilov ter dve 
različici hibridne Toyote Prius, 
spoznali pa so lahko še shemo 
deljene rabe električnih av-
tomobilov podjetja Avantcar 
d. o. o. . Številni so izkoristili 
priložnost in se zapeljali z vo-
zili, ki so danes kljub subven-
cijam Ekosklada  j. s.  še redka, 
a bodo očitno prej kot mislimo 
začela izpodrivati tista s pogo-
nom zgolj na motor z notranjim 
izgorevanjem.

Komaj je zadnji električni 
avto odpeljal iz Borovnice, že je 
v večnamenskem prostoru OŠ 
dr. Ivana Korošca skupina 5 
učencev 9. razredov lokalne 
osnovne šole predstavila razi-
skovalno nalogo. Pod mentor-
stvom učitelja Darjana Ge-
ohellija so s pomočjo svojih 
pametnih telefonov beležili,  s 
pomočjo računalnika in LCD-
-projektorja pa predstavili pri-
čevanja nekaterih tistih vse 
manj številnih občanov, ki se 
še spominjajo časov, ko je še 
stal mogočni Borovniški vi-
adukt, ter dogodkov, ki so bo-
trovali njegovemu postopnemu 
uničenju med 2. svetovno vojno 
in tik po njej. Prav vsi obiskoval-
ci tega dogodka so ostali tudi na 

naslednjem, dobro obiskanem 
predavanju strokovnjaka za 
železniško zgodovino in dedi-
ščino dr. Tadeja Brateta, ki 
je na zelo zanimiv in izviren 
način najprej predstavil začet-
ke razvoja tirnega prometa 
in železnic, potem pa osnov-
na zgodovinska dejstva o 
gradnji Južne železnice ter 
z diapozitivi poleg same žele-
zniške infrastrukture tudi veči-
no lokomotiv, ki so vlekle in še 
vlečejo vlake.

Verjetno je tudi hladno in me-
gleno petkovo jutro botrovalo 
temu, da so se kljub temu, da so 
bili pozvani, da se na dan brez 
avtomobila na pot v službo, 
predvsem pa v šolo odpravi-
jo peš ali s kolesom, odzvali le 
maloštevilni. So pa medobčin-
ski redarji in prometni polici-
sti pokazali pripravljenost za-
gotoviti višjo raven varnosti za 
šibkejše udeležence v prome-

tu. Z županom in predstavniki 
občinske uprave so si tudi izme-
njali mnenja in predloge o tem, 
kaj storiti, da se bo v prihodnje 
takšne in podobne akcije vklju-
čilo več občanov. V jutranji 
megli se je začel tudi sobotni 
Ponyjev kolesarski dan, a je 
meglo kmalu pregnalo sonce 
in maloštevilni obiskovalci so 
imeli enkratno priložnost, da 
brez gneče preizkusijo različna 
kolesa, ki jih poganja elektri-
ka in/ali le omogočajo, da do 
hitrosti 25 km/h vrtenje pedal 
bolj ali manj podpre tudi elek-
trični pogon. 

Poleg električnih koles, ki 
jih ponujata Kolesarski center 
Špan in podjetje Hribitec, so 
bili v središču pozornosti 3 
različni modeli novega Ponyja, 
kolesa, ki je spet obudil  legen-
darno ter med pripadniki obeh 
spolov in vseh starosti prilju-
bljeno zložljivo okretno kolo, ki 

so ga od sredine 60. do propada 
tovarne konec 90. let izdelovali 
v tovarni Rog. Posebne pozor-
nosti je bilo deležno tudi “lezi-
-kolo” z električnim podpornim 
pogonom, s katerim se je iz Lju-
bljane pripeljal starejši obisko-
valec, velikega zanimanja pa 
tricikel za prevoz otrok, ki se ga 
da enostavno spremeniti v kolo 
za prevoz tovora. 

Posebnega priznanja Obči-
ne Borovnica pa je bil za svoj 
prispevek k popularizaciji 
kolesarjenja kot trajnostne 
oblike mobilnosti v sodob-
nem življenju deležen občin-
ski svetnik Matjaž Ocepek, 
ki vse svoje poti po različnih 
opravkih in v prostem času 
skoraj izključno opravi s kole-
som ter tako na leto prekolesari 
med 15.000 in 18.000 km. Pred 
tekmovanjem na Ponyjevem 
kolesarskem poligonu spretno-
stne vožnje, na katerem so naj-
prej s svojimi, potem pa tudi s 
kolesi Pony navdušeno tekmo-
vali tudi člani in članica gor-
sko-kolesarskega krožka OŠ, se 
je marsikateri tekmovalec ogrel 
na “smuti kolesu” ter si z vrte-
njem pedal tudi naredil okusen, 
zdrav in energije poln borovni-
čevo-bananin napitek. 

O pomenu kolesarjenja za 
zdravje v vseh življenjskih 
obdobjih ter pravilnega noše-
nja kolesarske čelade za zaščito 
glave pred poškodbami ob pad-
cih je bilo mogoče izvedeti vse 
na stojnici Centra za krepitev 
zdravja Vrhnika. V njeni nepo-
sredni bližini je bil tudi prostor 
za poslikavo čelade. 

Čeprav so tako v projekt 
DEPO vključeni zaposleni 
Komunalnega podjetja Vrh-
nika kot tudi Servis športne 
opreme Žare ponujali nekaj 
lepo obnovljenih rabljenih ko-
les, pa tokrat nobeno ni našlo 
novega lastnika. So pa svoje 
lastnike našli kolesarski zvonci, 
luči, podsedežne torbice, držala 
za plastenke itd., s katerimi so 
bili nagrajeni prav vsi, ki so se 

udeležili tekmovanja na Ponyje-
vem poligonu spretnostne vo-
žnje. 

ETM 2017 je v Občini Bo-
rovnica zaključila petčlanska 
družina, ki se je v Borovnico 
priselila pred dobrim letom in 
se je z željo, da spozna barjan-
ske kolovoze in poti, po katerih 
se da precej varno kolesariti v 
pestrem naravnem okolju z dih 
jemajočimi pogledi, na štirih 
kolesih udeležila popoldanske-
ga družinskega kolesarjenja 
do Tehniškega muzeja Slo-
venije v Bistri. 

Ker so z zanimanjem pri-
sluhnili razlagam o Ljubljan-
skem barju, Borovniškem vi-
aduktu, Borovniškem vršaju, 
nasadih Borovnic ter načrtih 
občine in Krajinskega par-
ka Ljubljansko barje za razvoj 
kolesarske infrastrukture in 
jih radovednost ni minila niti 
pri ogledu prometne zbirke 
TMS, je izlet namesto predvide-
nih dveh trajal skoraj štiri ure, a 
je bil vsem v veliko zadovoljstvo. 

Upamo, da bo dober glas o 
letošnjem ETM segel v vsako 
vas ter blokovska in naselja indi-
vidualnih hiš v naši občini in ga 
bodo prihodnje leto obudila va-
bila na manjše število prireditev, 
ki jih že načrtujemo. 

Tako se nadejamo, da bo 
ETM tudi v naši občini postal 
tradicionalen teden prireditev 
in dogodkov, ob katerih malo 
premislimo o svojih potovalnih 
navadah in razvadah, njihovih 
posledicah za zdravje in okolje 
ter na zabaven način preizkusi-
mo nove možnosti in tehnologi-
je, ki lahko naše vsakdanje poti 
naredijo bolj zdrave, udobne in 
hitrejše ter manj obremenjujoče 
za okolje. 

Seveda se bomo tudi trudi-
li, da bo vsako leto vsaj manjši 
del cestno-prometne infra-
strukture bolj kakovosten in 
varen ter bo na voljo kakšna 
izboljšana ali nova storitev v 
podporo bolj aktivni mobilno-
sti. (AK)

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017 in 
kot sestavni del priprave Celovite prometne 

strategije Občine Borovnica so se v Borovnici 
med 19. in 23. septembrom zvrstili številni 

dogodki. Slabo vreme je krivo, da se je ETM 2017 
v Borovnici začel v torek, 19. septembra s  4. javno 

razpravo za pripravo CPS Borovnica. 

Odprtje prve javne polnilnice za električna vozila v občini Borovnica, fotografija: A. Klemenc## 

Družinski kolesarski izlet preko “mahu” do TMS v Bistri, fotografija: J. Pristavec

ETM 2017 v Borovnici
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 Od sredine septembra 2017 je ena 
nameščena na stavbi gasilskega doma 
PGD Brezovica pri Borovnici, druga 

pa na tržnici na Molkovem trgu v Bo-
rovnici. Takoj po namestitvi so gasilci 
PGD Borovnica prikazali uporabo na-

prave, 28. septembra pa je Civilna za-
ščita Občine Borovnica v sodelovanju 
s PGD Brezovica pri Borovnici in PGD 
Borovnica ter Zdravstvenim domom 
Vrhnika organizirala predstavitev de-
lovanja obeh naprav, naslednja pred-
stavitev pa bo organizirana v začetku 
prihodnjega leta.  

O terminih boste obveščeni preko 
FB in spletne strani občine ter Našega 

časopisa. Obe napravi bosta v kratkem 
vneseni tudi v mrežo o ozaveščanju 
javnosti o AED, ki jo vodijo študenti 
Medicinske fakultete Univerze v Lju-
bljani, kjer lahko najdete tudi navodila 
za uporabo naprav AED. 

Mrežo naprav AED v naši občini si 
bomo prizadevali še razširiti, pri čemer 
pa so dobrodošli tudi prostovoljni pri-
spevki podjetij in občanov. (ou)

 Šestnajst metrov globoko 
brezno, ki je bilo med drugo 
svetovno vojno znano morišče, 
so v povojnem času vztrajno 

zasipavali s smetmi. Konec lan-
skega leta so člani JK Borovnica 
brezno pregledali in ga zaščitili 
s kovinsko ograjo, letos pa ob 

podpori Občine Borovnica in 
Uprave RS za zaščito in reševa-
nje začeli s čiščenjem. Spomladi 
je bilo v dveh akcijah iz brezna 
izvlečene za dva m3 mrhovine 
(divjadi in domačih živali), ki 
jih je v sežig odpeljala postojn-
ska izpostava uprave za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin. Sledil je nekajmesečni 
premor, v katerem se je bre-

zno zračilo zaradi neznosnega 
smradu po crkovini. Medtem so 
v spremstvu jamarjev nelegalno 
odlagališče obiskali predstavni-
ki policije in pristojnih inšpekcij.

Jeseni je napočil čas za za-
ključno čistilno akcijo. Čez 
brezno so napeli jeklenico in 
začeli z izvlekom ob pomoči 

Poleg tega je ob njem stalo 
še milo rečeno »neugledno« 
avtobusno postajališče. Konec 
poletja je bila hitrostna ovira 
deležna temeljite prenove, tako 
da je postala daljša in ima manj-
še naklonske kote, s tem pa zla-
sti tovorna vozila in kmetijska 
mehanizacija niso izpostavljeni 
močnejšim sunkom, ko zape-
ljejo nanjo. Ob začetku Evrop-
skega tedna mobilnosti 2017 
je staro avtobusno čakalnico 
zamenjala nova lična lesno-ste-
klena konstrukcija, ki pa so ji 
manjkale še klop in oznake, ki 
opozarjajo ptiče, da gre za ste-
kleno oviro. Kar se klopi tiče, je 

bila zamuda pri postavitvi po-
sledica pobude župana, da se za 
podstavek zunanje klopi upora-
bi kamen, ki je v zelo majhnih 
količinah še ostal kot dediščina 
Borovniškega viadukta. Tako 
so klesarski mojstri iz dveh 

kvadrov podpeškega marmorja 
izklesali podstavka za zunanjo 
klop novega avtobusnega posta-
jališča. S pomočjo učencev OŠ 
dr. Ivana Korošca ter otrok in 
vzgojiteljic iz vrtca pa je sedaj 
čakalnica opremljena tudi z 

nevpadljivimi nalepkami, ki 
opozarjajo ptiče, da gre za ovi-
ro, v katero se ne kaže zaletavati. 
Takšne pokrite čakalnice bodo 
kmalu po vsej občini zamenjale 
vse stare lope, ki so do sedaj slu-
žile čakanju potnikov.

Občina Borovnica je na razpisu Ministrstva RS za 
zdravje pridobila sredstva za sofinanciranje nakupa 
dveh defibrilatorjev (AED – avtomatski eksterni 
defribrilator). Gre za napravo za pomoč pri oživljanju v 
primeru srčne kapi.

Križišče med Mejačevo 
ulico in Zalarjevo cesto 
je bilo zaradi neustrezne 
hitrostne ovire, ki je 
motila predvsem voznike 
tovornih vozil in kmetijske 
mehanizacije, dolgo časa 
predmet negodovanja 
številnih prebivalcev v 
občini. 

Borovniški jamarji in drugi prostovoljci so konec 
septembra izvedli še zadnjo čistilno akcijo brezna 
Zevanjšca nad Zabočevom, v kateri so iz jame 
potegnili več kot šest m3 kosovnih in drugih 
odpadkov. 

Teden kulturne dediščine v Borovnici 

Voda 
in železnica 
na Barju
V sklopu Dnevov evropske kulturne 
dediščine in Tedna kulturne dediščine 
2017 smo v občini Borovnica, v sodelovanju 
z OŠ dr. Ivana Korošca in HUD Karel 
Barjanski pripravili predavanje o vodi in 
železnici na Ljubljanskem barju ter ogled 
ostankov “vodovodne” železniške tehniške 
dediščine. 

V občini dva nova defibriliratorja

Prenovljeno avtobusno postajališče v Borovnici

Pomembni prenovi

Zevanjšca očiščena

Geslo, pod katerim so letos 
potekali DEKD in TKD, je na-
mreč bilo “voda – od mita do 
arhitekture”. 

Pri nas smo to temo obrav-
navali skozi prizmo tihe, a 
uničujoče moči vode, ki je de-
jansko uničila kar se gradbe-
nih in arhitekturnih vidikov 
tiče največjim rimskim akva-
duktom podoben Borovniški 
viadukt, odvisnost od prvotne 
parne železniške vleke in prve-
ga vodovoda na območju naše 
občine.

V četrtek, 28. septembra, 
je v svojem predavanju o 
nastanku Ljubljanskega 
barja oz. preobrazbi nekoč 
plitkega jezera in močvirja 
v barje in kulturno krajino, 
kot jo poznamo danes, na še 
vedno napačen, tehnicisti-
čen pogled na vodo opozoril 
direktor Krajinskega parka 
Ljubljansko barje g. Andrej 
Kastelic. 

Nazorno je pojasnil para-
doks, da se prav zaradi nadalj-
njega izsuševanja Ljubljanske-
ga barja poplavna ogroženost 
na njem povečuje, obenem pa 
je opozoril tudi na to, da zara-
di vse bolj množičnega in ne-
usmerjenega obiska na eni ter 
neustreznih kmetijskih praks 
na drugi strani to biotsko iz-
redno raznoliko območje vse 
bolj izgublja svojo pestrost na 
področju prosto živečih žival-
skih vrst.

 V nadaljevanju je višji sve-
tovalec za razvoj in razvojne 
projekta Občine Borovnica g. 
Andrej Klemenc na kratko 
predstavil gradnjo železni-
ške proge čez Ljubljansko 
barje in izgradnjo ter pro-
pad Borovniškega viaduk-
ta, pri čemer je opozoril, da je 
bila kombinacija osuševanja 
Barja in neustreznega vzdrže-
vanja vrhnjega sloja viadukta 

tista, ki je zaradi znižanja rav-
ni vode pod raven hrastovih 
pilotov, na katerih je viadukt 
temeljil, ter pronicanja vode 
v nosilne strukture od zgoraj 
povzročilo tako hude poškod-
be, da je postopna razstrelitev 
viadukta med in po 2. svetovni 
vojni pravzaprav zgolj prikrila 
uničenje, ki ga je dolga desetle-
tja povzročala tiha moč vode. 

V soboto, 30. septem-
bra, pa se je dopoldan četi-
ca okoli tridesetih odraslih 
in otrok pod vodstvom nek-
danjega strojevodje in stro-
kovnega sodelavca Muzeja 
slovenskih železnic g. Boga 
Trohe odpravila na dveur-
ni vodeni ogled.

Od edinega preostalega 
stebra nekdaj mogočnega Bo-
rovniškega viadukta so se pov-
zpeli na razgledno točko pri 

Z. peti, od tod pa mimo 
stare železniške postaje ter 
območja, na katerem sta vča-
sih stala kurilnica in obrača-
lišče za parne lokomotive, do 
ostankov nekdanjega sistema 
za napajanje parnih lokomotiv 
in kanala za njihovo čiščenje.

 Od tam so se skozi gozd po-
dali pod Jelenov oz. Dolinski 
viadukt, zgrajen pred 160 leti 
skupaj z Borovniškim viaduk-
tom, ki kljub častitljivi staro-
sti in veliko težjim vlakom še 
danes služi svojemu namenu 
in je največji kamnito-opečni 
železniški most oz. viadukt 
v Sloveniji. 

S tem tudi dokazuje, da 
lahko ob ustrezni zaščiti, ki 
jo nudi voda, in vzdrževanju, 
ki vodi preprečuje, da bi pov-
zročila strukturne poškod-
be, tudi objekti, ki temeljijo še 
na antični gradbeni zasnovi in 
tehnologijah, še danes služijo 
svojemu namenu. (AK)
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traktorskega vitla. Najprej je 
jamo zapustila do neprepo-
znavnosti stolčena avtomobil-
ska karoserija, ki je bila nekoč 
menda Yugo. Sledile so pnev-
matike, kar štirinajst kosov, 
pa dva avtomobilska motorja, 
menjalnik, kolo z motorjem, 
manjkala nista niti pralni stroj 
in star štedilnik. Ker brezve-
stneži očitno niso vedeli, s 
čim bi kar najbolj onesnažili 
podtalnico, so noter vrgli še 
vsaj osem akumulatorjev, bar-
ve, lake in topila, nekatere na 
srečo v še zaprti embalaži. Vse 
to so spremljali žaklji komu-
nalnih odpadkov in sem ter 
tja še sočni zavojček mrhovi-
ne. Do konca delovnega dne je 
bil zabojnik, ki ga je dostavilo 
Komunalno podjetje Vrhni-
ka, zvrhano poln. Vodonosno 

zaledje borovniškega vršaja 
je okoljevarstveni projekt Ja-
marskega kluba Borovnica 
olajšal za vsaj osem m3 tudi 
zelo nevarnih odpadkov. Ob 
uspešnem zaključku čiščenja 
se vodstvo kluba zahvaljuje: 
»Občinskemu svetu in občin-
ski upravi občine Borovnica za 
finančno podporo, Upravi RS 
za zaščito in reševanje ter še 
posebej g. Stanislavu Lotriču 
za zaščitna sredstva ter upravi 
za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin in Komu-
nalnemu podjetju Vrhnika za 
odvoz odpadkov. Zahvala gre 
seveda tudi vsem prostovolj-
cem, ki so z nesebičnim delom 
poskrbeli, da zanamcem za-
puščamo lepši in čistejši svet.« 

  Damjan Debevec, 
fotografija: DD

Na začetku oktobra se je na-
mreč začela vseslovenska akcija 
z naslovom Rožnate pletenine. 
Bolj natančno je bil to uvod v 
Rožnati oktober, mesec oza-
veščanja o boju proti raku na 
dojkah, ki ga organizira zdru-
ženje Europa Donna Sloveni-
ja, ki tradicionalno pripravlja 

številne dejavnosti, s katerimi 
ozavešča slovensko javnost o 
tej bolezni. Med te spadajo tudi 
rožnate pletenine, s katerimi 
smo tudi letos v naši občini 
Borovnica oktobra ovili brezo 
na parikiršču pred vrtcem ter 
mimoidoče tudi na ta način 
opozorili na pomen zdrave-

ga načina življenja s preventi-
vo, zgodnjim odkrivanjem in 
učinkovitim zdravljenjem raka 
dojk. Z rožnatimi pleteninami 
namreč povezujemo ozavešča-
nje z ustvarjalnostjo številnih 
članic Europe Donne, različ-
nih organizacij ter ustvarjalnih 
posameznikov iz več kot šest-
desetih občin po Sloveniji, ki 
smo skupaj povezali »rožnate 
niti za zdravje«. Namen tovr-
stnih dejavnosti je spodbuditi 
ustvarjalnost žensk. S kvačka-
njem in pletenjem razvijamo 

fino motoriko rok, mišljenje, 
ročne spretnosti, vztrajnost, 
razumevanje in upoštevanje 
navodil. Vse te lastnosti so po-
trebne tudi za uspešen boj z 
boleznijo. Spodbujamo druže-
nje, ki je še kako pomembno za 
kakovostno življenje. Zdravim, 
bolnim in ozdravljenim žen-
skam ustvarjalni proces prinaša 
sprostitev, osebno zadovoljstvo, 
krepi samozavest in odganja 
negativne misli. S projektom 
Europe Donne smo spodbu-
dili tudi medgeneracijsko in 
medsektorsko sodelovanje, saj 
smo vključili občino, članice 
društva podeželskih žena Ajda 
Borovnica, vzgojiteljice vrtca 
Borovnica ter učiteljice OŠ dr. 
Ivana Korošca Borovnica ter 
vse prostovoljne posameznike 
s skupnim ciljem: ozaveščati o 
raku dojk. Članice društva po-
deželskih žena Ajda Borovnica 
smo pletle in kvačkale 15 cen-
timetrov širok rožnat trak, nanj 
pa smo prišile tudi pentljice in 
rožice, ki so jih skvačkale učite-
ljice in vzgojiteljice OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica. Ena izmed 
brez na parkirišču pred vrtcem 
je tako v sodelovanju z občino 
Borovnica v ponedeljek, 2. ok-
tobra, zasijala v rožnati barvi in 
tako bo dan za dnem od 2. do 31. 
oktobra mimoidoče opominjala 
na pomen zgodnjega odkriva-
nja in učinkovitega zdravljenja 
raka dojk. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujem vsem, ki so se naši 
akciji združenja Europa Don-
na pridružili in pletli »niti za 
zdravje«, vsem članicam naše-
ga društva in vzgojiteljicam ter 
učiteljicam OŠ dr. Ivana Koro-
šca Borovnica za darovan čas in 
prekrasne pletenine. Prav tako 
se zahvaljujem za sodelovanje 
tudi občini Borovnica, županu 
Bojanu Čebeli, ravnatelju OŠ 
dr. Ivana Korošca Borovnica 
Danielu Horvatu in pomočnici 
ravnatelja Sonji Pristavec. 

Tina Mazi, predsednica 
društva podeželskih žena 

Ajda Borovnica 

V tednu od 25. do 30. septembra smo članice 
društva podeželskih žena Ajda Borovnica v 
sodelovanju s članicami združenja Europa Donna 
povabile vse občane k soustvarjanju rožnatih 
pletenin. 

Po enoletnem premoru je Planinska zveza 
Slovenije s podporo Fundacije za šport RS letos 
poleti spet objavila razpis za sofinanciranje 
postavitve planinskih smernih tabel. Je pa bilo 
tokratno, 70-odstotno sofinanciranje omejeno 
zgolj na planinske poti, ki se nahajajo na 
transverzali Slovenske planinske poti (SPP) oz. 
ob dostopnih poteh do točk razširjene SPP. 

Pred nami so dolgi jesenski in zimski večeri in 
obogatimo jih lahko s skupnim druženjem. 

Da bi nam čas kar najhitreje 
minil, bi se v času druženja se-
znanili z veščinami ročnih del; 
vezenjem, pletenjem, kvačka-
njem … 

Izmenjali bi si znanja, izku-
šnje, nove tehnike ter pred-
vsem dobro voljo. 

S srečanji bi začeli v sredo, 
8. novembra, ob 17 uri na 
naslovu Miklavičeva cesta 
20, Borovnica. 
  

Dodatne informacije in prija-
ve: 
Janja Bizjak, 031 378 804 
Stanka Brlogar, 040 657 
825  

  
Če imate željo po ustvarja-

nju, se nam pridružite!

Ker pa je Planinskemu dru-
štvu Borovnica uspelo po več-
letnih naporih in tik pred obja-
vo razpisa sotesko Pekel zopet 
vključiti na seznam RSPP, so bili 
s tem izpolnjeni vsi pogoji za 
ponovno prijavo nanj. V sklo-
pu razpisa je bilo tako jeseni 
na najbolj kritičnih točkah na 

poti v Pekel oz. v soteski posta-
vljenih osem novih planinskih 
smerokazov, še vrsta drugih pa 
je bila s ciljem ohranjanja nara-
ve prestavljena na nove železne 
drogove.

 Od leta 2011 do danes je bilo 
ob sofinanciranju PZS in MDO 
PD Notranjske na planinskih 

poteh okoli Borovnice posta-
vljenih že 64 novih planinskih 

smerokazov, 11 pa obnovljenih. 
Damjan Debevec, 

Vabilo

Kulturno društvo Borovnica in Moški pevski zbor Štingl’c vabita
z gosti, MEPZ Drenov Grič - Lesno Brdo in MPZ Kokrčan,
na 

MARTINOV KONCERT,
ki bo v soboto, 18. novembra, ob 19. uri
v OŠ Borovnica.

Vabljeni!

Vabilo

Spomin
KULTURNO DRUŠTVO BOROVNICA  
 VABI 
V SREDO, 1. NOVEMBRA, OB 18.45 
NA BOROVNIŠKO POKOPALIŠČE. 
Pesmi in besede bomo posvetili našim dragim … 

Vabljeni!

Vabilo

Društvo Ženski pevski zbor TONJA
vas vabi na prijeten

KONCERT 
  

mešanega pevskega zbora Triglav Split, moškega pevskega zbora 
Polšnik ter ŽPZ Tonja, 
ki bo v soboto, 4. novembra, ob 19.00 v OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica.

Vabljeni!

Vabilo na ustvarjalno 
druženje

Rožnate pletenine ovile 
drevo tudi v Borovnici

Novi planinski smerokazi
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Po prvi jutranji kavici v 
okrepčevalnici Rozika na Tur-
jaku smo se odpeljali v osrčje 
kočevskih gozdov. Visoko nad 
meglico smo v sončnem dopol-
dnevu obiskali vasico Rajhenav, 
ki je še pred drugo svetovno 
vojno štela kakšnih 250 Koče-
varjev, danes pa je lastnik najve-
čje kmetije na Kočevskem Alojz 
Brdnik skupaj z družico njen 
edini prebivalec. Na kmetiji se 
ukvarjajo z vzrejo bikov in krav 
mesne pasne limuzin, tudi s če-
belarstvom, rejo in prodajo konj 
ter koz. Ogledali smo si testno 
postajo in se okrepčali z do-
mačimi dobrotami. Po ogledu 
kmetije Rajhenav je sledil obisk 
ekološke kmetije Konda, ki leži 
ob reki Kolpi v vasici Dol. Dru-
žina Konda se je nekoč ukvar-
jala z mlinarstvom, zdaj pa so 

se preusmerili v izdelavo sira 
in drugih izdelkov iz domače-
ga ovčjega mleka. Tam so nam 
postregli z domačim ovčjim 
sirom, jogurtom in kefirjem ter 
nam pokazali hleve s prašiči in 
ovcami. 

Popoldan smo se odpelja-
li v Kočevsko Reko, kjer smo 
si ogledali skrivnostni bunker 
Škrilj. Za ogled slednjega velja-
jo stroga pravila, saj javnost za 
obstoj tajnega bunkerja do pred 
kratkim ni vedela, ogled pa je 
mogoč le v organizirani skupi-
ni. Bunker je bil zgrajen v času 
hladne vojne 80 metrov pod 
površjem. 500 m hodnikov in 
šest podzemnih sob z lastnim 
vodnim zajetjem in dvema ge-
neratorjema za proizvodnjo 
električne energije bi omogočil 
bivanje v primeru atomskega 

udara, v njem pa bi brez zuna-
nje pomoči lahko preživeli tudi 
do 100 dni. 

Razdelili smo se v dve skupni 
in vodič nam je nazorno in na 
široko opisal marsikatero za-
nimivost o Gotenici in Škrilju, 
tako zgodovinsko kot politič-
no. Naše odkrivanje Kočevske 
smo zaključili s z okusno in 
bogato večerjo v Bosiljevi Loki 
na Turistični kmetiji Rugole. Iz-
let je bil za marsikoga od nas 
nekaj neznanega, novega,  gle-
de na zgodovino morda tudi 
zamolčanega, pa vendar smo 
se skupaj imeli lepo in prije-
tno. Zahvaljujemo se strokovni 
vodički Alenki Veber iz Zavoda 
Rihtarjeva domačija, ki nam je 
s svojim prikupnim humorjem 
in strokovnim vodenjem pope-
strila nedeljski dan, prav tako pa 
tudi avtobusnemu prevozniku 
Jur-Bus in simpatičnima vozni-
koma Kenu in Lori.

Tina Mazi

V nedeljo, 15. oktobra, smo v zgodnih jutranjih 
urah krenili skozi meglo iz Borovnice proti 
skrivnostni kočevski regiji. 

S septembrom je enota Sonček na Bregu po 
dolgih poletnih počitnicah ponovno odprla 
svoja vrata.

Veliko veselja je bilo izrečenega in doživetega 
na 2. dobrodelnem koncertu, ki ga je 
organizirala župnijska Karitas Borovnica.

Na naše vabilo na dobro-
delni koncert se je odzval tudi 
ljubljanski nadškof gospod 
Stanislav Zore. V svojem nago-
voru je rekel: “Dragi sodelavci, 
prijatelji Karitasa, g. župnik, g. 
ravnatelj, g. župan, veliko vese-
lja je bilo že danes izrečenega v 
glasbi, pesmi, druženju ... Želim 
pa vas nagovoriti tudi z vese-
ljem, ki prihaja iz večjih globin 
... Apostol Pavel nekje pravi, da 
je bolje dajati, kakor prejemati. 
Živimo v svetu, kjer radi preje-
mamo na svoj bančni račun, v 
svoje denarnice ... Tako, da se 
nam zdi Pavlova misel nekoliko 
protislovna. Vendar pa bi vas, ki 
imate čut za dobrodelnost, za 
Karitas, vprašal, ali bi bili rajši 

na drugi strani, na strani tistih, 
ki prosijo za kos kruha, obleko, 
na strani tistih, ki potrebujejo 
in iščejo pomoč. Zagotovo no-
beden izmed nas ne bi bil rad 
na tej strani. Čeprav smo v re-
snici vsi, ki prosimo. Ne prosi-
mo za kos kruha, za obleko, za 
tisto, kar potrebujemo za naše 
vsakdanje preživetje. Prosimo 
za tisto, kar potrebujemo za 
preživetje našega srca. V tem 
smislu smo vsi na isti strani. Vsi 
pomoči potrebni, vsi ljubezni 
potrebni, vsi dobrote potrebni, 
spoštovanja potrebni. Zato je 
pomembno, da znamo dajati, 
da znamo dajati z veseljem. Pri 
razdeljevanju paketov prehrane, 
obleke, da delimo s srcem. Če-

sar se v paket ne da dati, da pa 
se lahko v besedo, v njen zven, v 
pogled, v nasmeh, v način, kako 
podaš paket, z viška ali z lju-
beznijo. Dobrodelnost ni stvar 
enega večera, dobrodelnega 
koncerta, je način, da se ozave-
sti, da ljudje potrebujemo hrano 
in ljubezen vsak dan. Da “dajati” 
postane naša življenjska drža, 
da dajemo tisto, kar je tisti tre-
nutek potrebno. Pomembno se 
je naučiti dajati. Kajti bolje je da-
jati, kakor prejemati. Hvala vam, 
da dajete. Hvala vam, da se vsi 
skupaj tudi naučimo prejema-
ti. In naj božji blagoslov zagori z 
dejanjem in prejemanjem.”

Hvala tudi gospodu nadškofu 
Stanislavu, da nam je podelil 

božji blagoslov.
Govore na dobrodelnem 

koncertu so imeli tudi gospod 
župan Bojan Čebela, tajnik ško-
fijske Karitas Ljubljana gospod 
Jože Kern in predsednik župnij-
ske Karitas Borovnica gospod 
župnik Janez Šilar. Slednji nas 
je v svojem nagovoru povabil, 
naj v svojem življenju sledimo 
veliki dobrotnici materi Terezi-
ji, ki je imela v svojem življenju 
štiri vodila, s katerimi je z božjo 
predanostjo živela. Prvo vodi-
lo: veselje in predanost. Mati 
Terezija je rekla svojim misijo-
narkam ljubezni, da raje vidi, da 
delajo napake prijazne in vesele, 
kakor čudeže neprijazne. Svo-
je poslanstvo moramo živeti z 

veseljem! Drugo vodilo: vera v 
smisel poslanstva, tretje: prina-
šanje upanja in četrto: svetost. 
Svetost ni razkošje manjšine, je 
dolžnost vseh nas, da z drobni-
mi kapljicami ljubezni naredi-
mo svet boljši. 

Da smo ta večer doživeli to-
liko lepega, tudi duhovnega ve-
selja, se moramo zahvaliti vsem, 
ki so prispevali svoje drobne 
kapljice ljubezni. To so: Otroški 
pevski zborček Mavrica iz vrtca 
Borovnica, Trio Boštjan Matko, 
Dominik Vehar, David Lanin-
šek, ŽPZ Barjanke, cerkveni 
otroški pevski zbor, Kvartet 
Škrip, DUO MIR: Irena Lukan 
in Marija Milena Rupnik, Nori 
val, FS bistra Mor’mo še zbrat, 

harmonikarji Rok Novak, Ta-
dej Borštnar, Ciril Šivic, Stane 
Makovec. Tu so še naša zlata 
povezovalka Slavi Košir, Anja 
Pirc (grafična priprava plakata 
in programa za koncert), Janez 
Strnad (tisk), Občina Borovni-
ca (finančna pomoč), OŠ dr. I. 
Korošca, trgovina TUŠ market 
Jurček, društvo kmečkih žena 
AJDA in sodelavke Karitasa 
(peka peciva), Gregor (izdelava 
odrskega napisa), vsi finančni 
dobrotniki in vsi dobrotniki, 
ki so sodelovali pri pripravi in 
pogostitvi na koncertu. Hvala 
vsem, skupaj lahko naredimo 
boljši svet. 

Tajnica 
ŽK Borovnica 

Karitasov dobrodelni koncert

Zbiranje ozimnice
Jesen je čas, ko z veseljem in hvaležnostjo 
pobiramo pridelke z naših vrtov in njiv. 

Je čas, da se Bogu zahvalimo za vse, kar nam je naša ljuba 
zemljica dala. Srce je veselo in to veselje je pripravljeno deliti z 
ostalimi, ki so potrebni naše pomoči.

Hvaležni vam bomo za krompir, zelje, peso, sadje, marmelado, 
vloženo in drugo ozimnico. Vaše pridelke prinesite v petek, 
3. novembra, in soboto, 4. novembra, med 17. in 18. uro 
v prostore ŽK Borovnica.  

Sodelavke ŽK Borovnica

 Vanjo sta se naselila otroška 
razigranost in smeh, pa tudi 
malo joka, saj so nekateri prvič 
zakorakali v širni svet. Jok smo 
zelo hitro premagali, otroci 
pa so potem z velikim vese-
ljem odkrivali nove igrače in 
spoznavali prijatelje. Skupina 

Sovice je odprtih rok sprejela 
otroke iz skupine Bibe in mlaj-
ši so se tako hitreje prilagodili 
življenju v vrtcu. Ker gre za 
jaslični skupini, so tudi dejav-
nosti prilagojene starosti otrok. 
Najraje čas preživljamo na pro-
stem – na vrtčevskih igralih ali 

na sprehodih v bližnji okolici. 
Mlajši se podajo na sprehod 
kar z velikim vozičkom – avto-
busom, starejši pa tudi že po-
gumno zakorakajo na kakšen 
daljši sprehod. Komaj smo za-
čeli z vrtčevskim letom in čaka 
nas še veliko izzivov. 

Strokovne delavke enote 
Sonček na Bregu

DPŽ Ajda Borovnica 

Po skrivnostni kočevski regiji Septembra 
na Bregu



NAS CASOPIS 453/30. 10.2017 C M Y K 35

30. oktober 2017 35
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Borovnica

Naš vrt je pravzaprav viso-
ka greda, oblikovana iz hlodov. 
Borovniški vrtnarji so poskrbe-
li za pripravo zemljišča, posta-
vitev grede in njeno zapolnitev 
z ustreznimi materiali, tako 
da je učinek visoke grede tak, 
kot mora biti. Že sredi zime v 
naših učilnicah  vzklijejo prva 
semena zelenjadnic, ki  jih na 
pomlad prepikiramo v lončke 
in čakamo na ugoden dan za 
plodovke, da končno naše sa-
dike lahko posadimo v gredo. 
Priprava gredice in sajenje sta 
najpomembnejši opravili, zato 
nam pri delu svetuje in pomaga 
ekipa društva Ajda, ki pri svo-

jem delu sledi biodinamičnim 
načelom g. Rudolfa Steinerja in 
se ravna po priporočilih setve-
nega koledarja Marie Thun. 

G. Rudi  in ga. Stanka sta že 
večkrat otrokom pokazala, kako 
se skoplje sadilna jamica, kako 
se iz lončka loči sadika in se 
jo primerno globoko položi v 
jamico, zasuje, potlači in zalije. 
Naučili smo se, da je dobro, če 
okrog rastline naredimo plitev 
kanalček, v katerega počasi vli-
vamo vodo. Zaliti je potrebno 
previdno, z majhnim curkom, 
ne po rastlini in temeljito, več-
krat, najbolje z deževnico. Po-
tem se rastline opazuje, rahlja 

prst, da se le ta prezrači in s tem 
rastlina veže iz zraka dušik, ki 
je gnojilo zanjo. Če rahljamo 
in oskrbujemo na ugoden dan 
za določeno vrsto rastline, s 
tem spodbudimo njeno rast in 
razvoj. Naučili smo se tudi, kaj 
je plevel, kako ga odstranimo in 
zakaj ga, če ne semeni, damo na 
kompostni kup. Letos so prve 
dozorele redkvice, nekajkrat 
smo že porezali drobnjak in 
peteršilj, sedaj pa bujno dozore-
vajo paprike. Za dobre rastlin-
ske, zdravilne sosedske odnose 
skrbi ognjič. Ker ob koncu po-
čitnic naše razmišljanje že sega 
v jesen, že načrtujemo, kako 
bomo iz njegovih cvetov izde-
lali ognjičevo mazilo, iz zelišč 
pa zeliščno sol.

Vrtnarjenje se je pri učencih 
dobro “prijelo”. Navdušenja za 
vrtnarjenje je veliko in razve-
seljivo je, da so si mnogi otroci 
omislili svoj vrtiček tudi doma. 
Večkrat ko gremo na Košutov 
vrt, vidimo mimoidoče, kako 
opazujejo naše delo, se ustavijo 
na vrtu, pohvalijo otroke. Več-
krat nas obiščeta tudi g. župan 
ali g. Klemenc, ki nas fotografi-
ra in vse to je potem še posebej 
imenitno. V bodoče si želimo 
ob naši gredi  leseno klop ali 
dve, nekje v senci pod drevesi, 
da bi lahko opazovali, kaj smo 
posadili, kako nam raste in da 
se pred odhodom nazaj v šolo 
malo odpočijemo. Zahvalju-
jemo se vsem, ki sodelujete z 
nami, nam pomagate, skrbite 
za vrt poleti, ko smo na počitni-
cah, in nam omogočate, da naša 
dejavnost poteka na tako kako-
vosten in prijeten način. 

  Vodja projekta Mateja 
Praprotnik Lesjak

Na sejmu, ki je eden večjih 
v tem delu Evrope in to nede-
ljo obiskovalcev ni manjkalo, 
smo si ogledali marsikaj. Ena 
bolj zanimivih stvari je bil 
gotovo vzorčni vrt, na ka-
terem so bile predstavljene 
glavne in bolj pomembne 

sorte zelenjadnic, dišavnic, 
žit, okrasnega cvetja in zdra-
vilnih zelišč, ki so posajene 
tako, da ravno v času sejma 
obiskovalcem nudijo najlepši 
pridelek in cvetje. V množici 
kulinarične ponudbe, orodja 
in pripomočkov za gospo-

dinjstvo in delo okoli hiše 
smo se predvsem fantje in 
možje ustavljali pri ponudni-
kih razstavljene mehanizaci-
je in vseh možnih priključkov 
zanjo. Spustili nismo niti hle-
vov, kjer so bile predstavljene 
slovenske in plemenske živali 
posameznih pasem. Posebno 
ponosni pa smo bili na naše-
ga člana Rudija Ferkolja, ki 
je ravno tega dne ponovno 
prejel zlato priznanje sejma 

Agra za trud pri pridelavi 
gozdnega medu.

Ker smo se že odpravili 
tako daleč, smo izlet izkori-
stili tudi za ogled nekaterih 
zanimivosti, ki jih ponujata 
Gornja Radgona in njena 
okolica. Za vodenje je poskr-
bela naša vodička Alenka. 
Najprej smo se ustavili v mu-
zeju kmečkega orodja in pri-
pomočkov, ki jih lastnik zbira 
že več kot 40 let. Na sosednji 
kmetiji smo se založili z buč-
nim oljem. Vmes smo se pod-
prli s popoldanskim kosilom 
na kmečkem turizmu Borko. 
Nadalje nas je pot vodila v 
največjo klet s peninami, kjer 
nas je prijazno sprejela vodič-
ka, tudi degustacija seveda ni 
manjkala. 

Za konec smo se ustavili še 
v mestnem muzeju. Ker pa 
še nismo imeli dovolj, smo v 
Žalcu v poznih večernih urah 
zapustili avtocesto in posku-
sili pivo iz slovenskega in sve-
tovnega fenomena: fontane 
piv. Malce utrujeni, a polni 
novih spoznanj in doživetij 
smo prepričani, da gremo 
naslednje leto spet. 

  Sadjarsko društvo 
Borovnica

Sedaj že skorajda tradicionalno smo se člani 
sadjarskega društva odpravili na tradicional-
ni 55. kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornjo 
Radgono. 

Sadjarji v Gornjo Radgono

Slovenska planinska pot (SPP) 
je najdaljša in najbolj priljubljena 
vezna pot v Sloveniji, hkrati pa tudi 
najstarejša vezna pot na svetu. 

Nastala je leta 1953 na pobudo 
legendarnega planinca Ivana Šu-
mljaka. Šumljak jo je sprva imeno-
val magistrala, a je že ob odprtju 
dobila ime Slovenska planinska 
transverzala, ki se je nato leta 1991 
preimenovala v Slovensko planin-
sko pot. Začne se v Mariboru, pote-
ka čez Pohorje, se preko Kamniško-
-Savinjskih Alp, Karavank, Julijskih 
Alp ter predalpskih hribovij spusti 
na Kras ter se konča na Debelem 
Rtiču ob Jadranskem morju. Ozna-
čena je s splošno oznako planinskih 
poti v Sloveniji, s Knafelčevo mar-
kacijo (rdeč krog z belo piko) in do-
dano številko 1.

Slovensko planinsko pot od leta 
1966 dopolnjuje Razširjena sloven-
ska planinska pot, ki nas popelje po 
ostalih zanimivih delih Slovenije. 
Do leta 1993 je bila del razširjene 
SPP tudi soteska Pekel pri Borov-
nici, ki pa so jo tega leta zavoljo 
stalnih težav s prisotnostjo žiga in 
slabo vzdrževanih poti nazadnje iz 
nje izločili. Stanje v soteski pa se 
je v zadnjih letih močno spreme-

nilo. Prostovoljci planinskega in 
turističnega društva Borovnica so 
namestili nova varovala, popravili 
mostove, uredili poti, zgradili celo 
nov trakt stopnic, večkrat obnovili 
markacije in namestili na desetine 
novih planinskih smerokazov. Od 
leta 2012 sta pri vhodu v sotesko 
znova nameščena žig poti ter vpi-
sna knjiga. Na podlagi tega je PD 
Borovnica na Planinsko zvezo Slo-
venije (PZS) v začetku leta 2016 na-
slovilo prošnjo za ponovno umesti-
tev Pekla na seznam razširjene SPP. 
Komisija za planinske poti je 19. 
maja letos upravnemu odboru PZS 
sporočila pozitivno mnenje o tem, 
odbor pa je nato na svoji 16. seji 8. 
junija soglasno potrdil vrnitev Pe-
kla na seznam. Seveda na veliko ve-
selje imetnikov starih knjižic RSPP, 
pa tudi domačih planincev, ki so se 
jim s tem soglasjem odprla vrata za 
kandidiranje na letošnjem razpisu 
PZS za nove planinske smeroka-
ze. Soteska Pekel je sicer od leta 
1965 del Ljubljanske mladinske 
krožne poti, od 1980 del Vrhniške 
kurirske planinske poti ter od 1986 
tudi del Evropske pešpoti E7. 

  Damjan Debevec

Vozili smo okoli stožcev, po žagi in se ustavili 
na črti. Zmagovalci so prejeli lepe nagrade. Ka-
sneje smo preizkusili električna kolesa, električ-
no samokolnico in lezi kolo. Posebno zabavo pa 
nam je prinesla vožnja kolesa, ki nam je pripravil 
smuti. Sodelovali smo tudi na delavnici posli-
kave čelade. Na voljo je bil kolesarski mojster, 
ki nam je pregledal kolesa ter opravil manjša 
popravila. Popoldne smo se s kolesi zapeljali do 
Tehniškega muzeja Bistra, kjer smo si ogledali 
zbirko koles in motorjev. Preživeli smo lep so-
botni dan. Upamo, da bo še kdaj kaj podobnega, 
gotovo se bomo udeležili! 

Nejc Kos in Aldin Zenković, 8. a
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

 Prometni eksperiment v 6. razredu 
Med Evropskim tednom mobilnosti smo pri 

predmetu tehnika in tehnologija razmišljali o 
prometnih težavah, s katerimi se učenci sre-
čujemo vsakodnevno. Izvedli smo prometni 
eksperiment, v katerem nas je zanimalo, koli-
ko voznikov ustavi pred prehodom za pešce, 
kadar otroci čakajo na prehod. Voznike, ki so 
ustavili, smo nagradili z napisom: »Hvala, ker 
ste ustavili.« Voznikom, ki niso ustavili, smo 
pokazali napisa: »Zakaj mi ne ustavite, ali me 
ne vidite?« Ugotovili smo, da je polovica vozni-
kov ustavila našim učencem, ki so želeli prečkati 
cesto, polovica pa je odpeljala naprej. 

Kljub slabemu rezultatu, smo bili s poskusom 
zadovoljni. Doživeli pa smo celo, da je gospa 
v prvem poskusu peljala naprej, v drugem pa 
ustavila. Vsem voznikom sporočamo: pešec ima 
na prehodu za pešce vedno prednost! Z vašo po-
zornostjo boste poskrbeli za našo varnost! 

Tija, Klara, Tara, Gašper, Enja, Naja, 
Špela, Taja, Ana, Jaka, Tadej, Lucija 

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

Nevarno prehitevanje

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica že nekaj let 
ureja ŠOLSKI VRT. Pravzaprav ga urejajo člani 
vrtnarskega in naravoslovnega krožka. Vrt so v 
sodelovanju s sadjarskim društvom, društvom 
Ajda in Občino Borovnica uredili na Košutovem 
vrtu.

V soboto, 23. septembra, smo 
imeli v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti v Borovnici 
kolesarski dan. Kolesarsko 
tekmovanje je potekalo na 
poligonu. 

Kolesarski 
dan v Borovnici

Šolski vrt osnovne šole Borovnica

Soteska Pekel 
znova točka razširjene SPP
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Z veseljem sporočamo, da smo v fazi prido-
bivanja ustrezne dokumentacije za ureditev 
obstoječega stanja in rešitev najbolj pereče 
problematike. Dobili smo tudi že prvo make-
to, ki kaže, kakšna naj bi bila končna podoba 
novega in urejenega pokopališča z večnamen-
skim objektom, kjer bo tudi poslovilna vežica. 
Prvi del obnove se bo začel že zelo kmalu, naj-
prej bomo uredili pokopališče, nato pride na 
vrsto izgradnja objekta.  

Besedilo in fotografija: 
Peter Kavčič

Veseli me, da smo glavna dela 
zaključili znotraj določenih ro-
kov, ureditev še ostalega odseka, 
vključno s širitvijo mostov, se 
bo v kratkem nadaljevala. Prav 

tako smo sredi oktobra končali 
s projektom opornega zidu, po-
voznega pločnika, ekološkega 
otoka in zamenjave zasaditve 
okoli novega dela pokopališča 

v Horjulu ter  uredili širjenje 
ceste za domom upokojencev. 
Za vse svete se boste svojih po-
kojnih lahko spomnili ob lepo 
urejenem pokopališču. Z mi-
slimi in pripravami pa smo že 
v letu 2018. Ravno v tem času 
namreč delamo na projektih 
in intenzivno na proračunu za 
prihodnje leto. V tem mese-
cu smo se sestali s svetniki in 
predstavniki vaških odborov ter 
sprejeli njihove pobude, tako da 
bomo stremeli k temu, da boste 
občutili napredek v vsaki vasi. 
Zato tudi iščemo pobude s te-
rena od vas, drage občane in 
občani. Zdaj je še čas, da nam 
zaupate svoja mnenja in predlo-
ge, kaj bi bilo po vašem dobro 
postoriti v vašem okolju. Mi se 
bomo tako kot vedno potrudili 
po najboljših močeh, da izbolj-
šamo kakovost življenja v obči-
ni. Veseli bomo pobud iz vsake 
vasi in obravnavali vse predloge. 
Novembra bomo sprejeli prve 

osnutke proračuna. Takrat bo 
na vrsti prvo branje, sledilo bo 
drugo in sprejetje proračuna 
decembra. Po sprejetju občin-
skega prostorskega načrta že 
intenzivno delamo na proti-
poplavnih ukrepih, kjer je to 
potrebno, da boste lahko zain-
teresirani občani v najkrajšem 
možnem času pridobili ustre-
zno dokumentacijo za gradnjo 
na območjih, ki še potrebujejo 
ureditev. Veseli me tudi, da je 
gostinski del športnega parka 
v Horjulu ponovno zaživel, saj 
je pomemben del vizije te vse-
stransko uporabne lokacije. Na 
občini si želimo, da športni park 
postane kraj druženja športnih 
ljubiteljev in rekreativcev ter 
družin v prijetnem okolju, zato 
bomo z ureditvijo širše okolice 
intenzivno nadaljevali v nasle-
dnjih letih. 

Župan občine 
Horjul Janko Prebil

Županova beseda 

Kljub mnogim 
oktobrskim 
dejavnostim že 
gledamo v prihodnje 
leto
Drage občanke in občani, 
najprej se vam želim zahvaliti za 
potrpežljivost in razumevanje ob 
delih na cesti Ljubljanica–Vrhnika. 

Med projekte, ki nas 
čakajo v bližnji prihodnosti, 

spada tudi ureditev 
pokopališča na Lesnem 

Brdu, na kar krajani čakajo 
že zelo dolgo.

Obnova notranjosti prosvetnega doma v Horjulu 
se bliža koncu. Če se bodo vsa dela mojstrov 
zaključila , kot je bilo načrtovano, bo dom 
ponovno odprl vrata na začetku novembra.

Ob odličnem sodelovanju 
občine Horjul in župnika Ja-
neza Smrekarja ter domačih 
mojstrov so vsa dosedanja dela 
potekala hitro in uspešno.

Vsa dela so bila narejena pred-
vsem za obnovo stare stavbe, ki 
šteje že častitljivih 80 let, kar 
pomeni boj z vlago v zidovih in 
tlakih, ki nudi neprimerno oko-
lje za delovanje naših društev 
in skupin, ki jim prosvetni dom 
nudi prostore. Kot pravi podžu-
pan občine Horjul Lado Prebil 
je bilo opravljenega že veliko 

dela. V celoti so zamenjali tlake 
v spodnjih prostorih, vsa okna, 
ki zdaj nudijo tesnjenje in izo-
lativnost na sodobnem nivoju, 
vodovodno in električno in-
štalacijo ter uredili odtoke. Za 
ogrevanje bodo odslej skrbeli 
sodobna toplotna črpalka, ra-
diatorji in talno gretje. Ena od 
najnovejših pridobitev je ure-
jeno leseno stopnišče, ki vodi 
v zgornje prostore, kjer sta dve 
novi sobi, medtem so mojstri 
betonske stopnice obnovili. Po-
leg notranjih vrat bodo nova 

tudi vhodna vrata, ki pridejo 
na vrsto čisto na koncu. S tem 
bodo dela zaključena in prosve-
tni dom zopet v funkciji, nova 

notranja oprema pa pride na 
vrsto prihodnje leto. 

Besedilo in fotografije: 
Peter Kavčič

OBVESTILO OBČANOM

Občina Horjul je objavila 

Javni razpis za 
sofinanciranje malih 
komunalnih čistilnih 
naprav v letu 2017

 
Občina Horjul je na svoji spletni strani (www.horjul.si) 12. oktobra 2017 
objavila Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav 
v letu 2017.

  Občina s tem razpisom sofinancira nakup in vgradnjo MKČN, v 
velikosti od 4 do 50 PE, v višini do 20 % upravičenih stroškov nakupa, 
montaže, postavitve ter prvega zagona z nastavitvijo parametrov 
oz. največ 200 €/PE. Razpis vključuje sofinanciranje postavitve MKČN 
na območjih naselij Koreno, Samotorica in Lesno Brdo, za vsa druga 
naselja pa samo za posamezne objekte, za katere ni predviden priklop 
na javni kanal. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje 
do 31. decembra 2017.
 Dejstvo, da sta se na razpis v letu 2016 prijavila le dva vlagatelja, in 
glede na velik odstotek pokritosti z javnim kanalizacijskim omrežjem 
in odvajanjem v MKČN kažeta na to, da v občini ni več veliko potreb po 
nadaljnjem sofinanciranju MKČN, zato bo potreben premislek ali s tem 
nadaljevati. Občina je v zadnjih petih letih z javnimi razpisi podprla 
postavitev kar 75 MKČN ter za to namenila 112.400 evrov ter s padajo-
čo dinamiko sofinanciranja poskrbela, da je velik delež gospodinjstev 
hitro poskrbel za ustrezno odvajanje, saj je to bistveno predvsem za 
zagotavljanje pitne vode, ki je življenjskega pomena. 

Občina Horjul 

Občanom omogočamo 
urejen odvoz odpadkov, ki 
bi se sicer znašli na dvoriščih 
ali poleg ekoloških otokov, v 
skrajnih primerih pa celo na 
divjih odlagališčih. Verjame-
mo, da se danes vsi strinja-
mo, da nobena od teh rešitev 
ni primerna, saj neustrezno 
ravnanje s kosovnimi od-
padki privede do škodljivih 
vplivov na okolje in nepri-
mernega videza naših ulic 
in dvorišč. Prav zaradi skrbi 

za čisto občino smo tudi to-
krat izpeljali kosovni odvoz 
v jesenskem času, že sedaj 
pa lahko najavimo naslednji, 
torej spomladanski kosovni 
odvoz z zbiranjem pnev-
matik, električne opreme in 
nevarnih gospodinjskih od-
padkov, ki bo aprila. Naj ob 
tem še enkrat spomnimo, da 
kosovni odpadki ne sodijo v 
ali ob zabojnike za smeti.

Peter Kavčič

Odpeljanih 
več kot 23 
ton kosovnih 
odpadkov

 
Konec septembra smo v sodelovanju s 
podjetjem Snaga iz Ljubljane iz naše občine 
na urejeno odlagališče odpeljali kar 19,5 tone 
raznih kosovnih odpadkov, dobre 3 tone 
izrabljenih pnevmatik in skoraj pol tone 
nevarnih gospodinjskih odpadkov. 

Vizija ureditve pokopališča 
in poslovilne vežice na Lesnem Brdu

Prosvetni dom 
z novo notranjo podobo že novembra
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S tem želimo to urediti v 
celotni občini in poskrbeti za 
boljše počutje občanov tudi v 
mesecih, ko je dan kratek, noči 
pa dolge.  Zemeljska dela so se 
začela sredi oktobra in bodo 

potekala najprej na območju 
Lesnega Brda, nato sledi lokacija 
Kovinos Horjul in nazadnje ob-
močje Graben na Vrzdencu. Po 
končanih zemeljskih delih bo-
sta sledila polaganje električne 

napeljave in postavitev stebrov 
za luči. Tri obstoječe solarne 
luči bodo prestavili na nova me-
sta. Dela bodo predvidoma kon-
čana konec novembra. Prosimo 
vas za sodelovanje in razume-
vanje v primeru zapor cest, da 
že temen jesenski večer čimprej 
razsvetlijo nove luči. 

Peter Kavčič

Na začetku oktobra je bila s podjetjem Gutnik 
podpisana pogodba za izgradnjo in dograditev 
javne razsvetljave v Občini Horjul. 

Prvi del obnove državne ceste R2-407 
Ljubljanica–Horjul bo zaključen še letos in 
zajema širitev ter preplastitev dotrajanega 
vozišča v skupni dolžini 600 metrov. 

Vsem uporabnikom ceste 
se zahvaljujemo za strpnost 
in sodelovanjem ob zaporah, 
ki so bile žal nujne, da so dela 
hitro in učinkovito potekala. 
S tem smo tudi okrepili var-
nost, ki pa bo dobila še večji 
pomen, ko bo obnovljen še 
most na omenjeni cesti. Na 
začetku oktobra smo ob po-
moči podjetja Liko iz Liboj po 
naročilu Občine Horjul dobili 
tudi varnostne odbojne ogra-

je za most v Podolnici ter  del 
lokalne ceste Horjul–Samo-
torica. Ograje nudijo varnost 
predvsem v slabih vremen-
skih razmerah, ko je cestišče 
spolzko. Postavljene so na 
dveh nevarnih odsekih, kjer 
lahko že manjša nepazljivost 
voznika ob poledici ali snegu 
privede do večje nezgode.  

Besedilo in fotografija: 
Peter Kavčič

Sebastian Bučar je Ljubljančan, ki je po 19. letih 
ukvarjanja s strojnimi inštalacijami sam sebi de-
jal, da je sedaj pravi čas, da obrne nov list. Z njim 
smo se pogovarjali tik pred otvoritvijo prenovlje-
nega gostinskega dela, ki ima sedaj ime ‘goalie 
house’ oziroma v prevodu: golmanova hiša. 
  
Zakaj ste se odločili svojo poslovno pot nadaljevati 
ravno v Horjulu? 
Iskal sem priložnost, da si uresničim željo in pre-
vzamem vodenje lokala s športno tematiko in 
tako naletel na ponudbo občine. Priznam, da spr-
va nisem niti posvečal pozornosti v katerem kraju 
bi začel s to novo zgodbo, želel sem si le lokacijo 
kjer je zraven športni objekt. Tu vidim možnost 
za razvoj in uresničitev svoje vizije. 

Zakaj športni objekt? 
Preprosto zato, ker se že celo življenje ukvarjam 
s športom. Šport mi je blizu, vem kaj pomeni 
redno in trdo trenirati in če stremiš h svojemu 
cilju ter narediš vse za to da ga dosežeš, boš tudi 
uspel. Deset let sem igral rugby, ukvarjal sem se z 

borilnimi veščinami, med drugim tudi s tajskim 
boksom in MMA ‘mešanimimi’ borilnimi vešči-
nami. Potem pa je prišel še inline hokej. Igral sem 
ga tudi tu v Hrjulu in tako spoznal samo lokacijo. 
Zadnja tri leta bolj intenzivno igram inline hokej 
kjer igram na položaju vratarja. 

Kaj prinašate v naše okolje, kakšna je vaša vizija 
športnega parka? 
Naj poudarim da vse kar je povezano z inline 
hokejem ostaja. Želim pa aktivnosti širiti še na 
nogomet in prostor narediti prijazen družinam 
in otrokom. Če bo vse po sreči bomo imeli tu no-
gometno šolo za otroke do 15 leta starosti. Kma-
lu bomo tu skušali organizirati tudi nogometni 
turnir v ženskem nogometu, saj se je dvoranski 
nogomet že igralo tukaj. Vse to se bo odvijalo v 
obstoječi športni dvorani. Vse ostane tako kot je, 
na igrišče se samo postavi večje gole kar pa je že 
preverjena zadeva, saj nogometaši že tako ali tako 
igrajo zimsko ligo. Velik poudarek bomo dali na 
otroke saj želimo omogočati otrokom športne 
dejavnosti. 

Bo gostinski del 
kaj spremenjen? 
Notri imam željo postaviti še en del lokala na po-
destu v dvorani, tako da lahko starši gledajo in 
navijajo za svoje otroke in se medtem družijo z 
ostalimi starši iz ekipe. Malic ali podobne kulina-
rične ponudbe ne bomo imeli, saj ne vidim smisla 
v tem ker sta v bližini dve gostilni, ki sta predvsem 
osredotočeni na takšno ponudbo. Seveda bo kaj 
malega za prigrizniti, kakšen sendvič, sladica, so-
lata. Športni park, oziroma gostinski del je pred-
vsem mišljen kot lokal za druženje, predvsem pa 
druženje v športu. Nad gostinskim delom bom 
postavil manjši fitnes za suhe treninge, da se ne 
bo treba vsem, ki bi se radi rekreirali voziti v Lju-
bljano ali kam drugam. 

Kaj pa družine in otroci? 
Tak večnamenski prostor Horjulu manjka, zato je 
to ena od večjih prioritet. Zunaj bomo postaviti 
igrala za otroke in urediti igrišče tako da bo špor-
tni park zanimiv za družine. 

Prenosi tekem, zabave? 
V načrtu nimam organizirati nekih tematskih 
‘partyjev’ seveda če bo kdo želel najeti prostor za 
zaprto družbo bo to možno, nimam pa v načrtu, 
da športni park postane diskoteka. Tudi od same-
ga imidža ‘puba’ ki ga je imel prej se želim oddaljiti 
saj mi ta način ni bil nikoli blizu. Zato bo notra-
njost prenovljena, bolj moderna in svetla s špor-
tnim pridihom. Glede na to, da pri hokeju igram 
golmana, bo tudi notranja oprema v tem stilu. Ob 
večjih tekmovanjih bodo tekme prenašane na TV 
zaslonu, tako da tovrstne športne dogodke bomo 
tu nekako pokrili. 

Bi za konec še kaj dodali? 
Morda samo še to, daje vizija športnega parka za-
nimiva, želimo se povezati s fundacijo za šport in 
če nam vse to uspe bo v nekaj letih tu pravi večna-
menski športni center kjer bodo obiskovalci lah-
ko uživali v inline hokeju, nogometu, balinanju, 
odbojki  na mivki, otroci pa na igralih, starši pa 
v kratkem oddihu medtem ko se otroci zabavajo. 

  Besedilo in foto: Peter Kavčič 

V nedeljo, 3. decembra, 
ob 16. uri nas bo na 
Občinskem trgu obiskal 
Miklavž z darili. 

  
Starši prijavite otroke (ime 

in priimek, letnica rojstva) do 
petka, 17. novembra na obi-
čajnih zbirnih mestih: 
•  Občina Horjul v času 

uradnih ur ali po el. po-
šti obcina@horjul.si, 

•  Knjižnica Horjul v času 
delovanja. 
  Vabljeni vsi otroci iz ob-

čine Horjul, stari do 10 let 
(vključno z letnikom 2007)!

Športni park z novo 
podobo vabi tako 

športnike kot družine
Novi upravitelj športnega parka v Horjulu 

je športnik, ki ga je v Horjul pripeljala 
ljubezen do inline hokeja in želja, da uresniči 

svojo vizijo o sodobnem in družinam 
ter športnikom prijaznem lokalu, z vso 

pripadajočo športno infrastrukturo. 

Javna razsvetljava 
za večjo varnost

Prenova ceste Horjul–Vrhnika Miklavževanje
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Že star pregovor pravi, 
da gre v tretje rado.

In to prav za res drži za naše 
starejše gasilce, ki so bili na 
sončno  soboto, 7. oktobra, na 
8. srečanju starih delujočih 
brizgaln na Škofljici, ki ga je or-
ganizirala komisija za veterane 
regije Ljubljana I v sodelovanju 
s svetom regije Ljubljana I ter 
Gasilsko zvezo Škofljica. 

Predstavniki regije Ljubljana 1 
so se zahvalili vsem prisotnim, 
ker negujejo gasilsko tradicijo 
in ohranjajo orodje v odličnem 
stanju. Poudarili so, da je po-
membno, da  se njihovo znanje 
in poznavanje rokovanja s tem 
orodjem prenese tudi na mlajše 
rodove.  Na teh srečanjih se na-
mreč še prav posebej začuti po-
vezanost, sodelovanje in tova-
rištvo med vsemi sodelujočimi. 

Ker pa se tekmovalna ekipa 
starejših gasilcev ni mogla v 
celoti sestaviti iz članov PGD 
Horjul, so k sodelovanju pova-
bili člana iz PGD Vrzdenec, g.  
Aleša Vrhovca. Najstarejši član 
ekipe g. Bernard Kozjek je imel 
že zavidljivih 81 let. 

Sledile so priprave na tek-
movanje, ki so se izvajale več 
tednov v večernih urah. Od-
ločilnega dne so se gasilci od-
pravili na Škofljico z mislijo, da 
izvedejo vajo s časom 35 s. Ta 
čas je ekipa sicer za las zgrešila 
in tako s časom 37 s vseeno do-
segla odlično 3. mesto izmed 13 
sodelujočih ekip z ročnimi bri-
zgalnami ter šestimi ekipami z 
motornimi brizgalnami. 

Starejši gasilci so bili s konč-
nim rezultatom zelo zadovoljni, 
saj te uvrstitve res niso pričako-
vali. K rezultatu je pripomoglo 
tudi dejstvo, da  je ekipa prido-
bila dodatne točke za gasilsko 
uniformo, ki je zelo podobna 
tisti iz časa, ko je bila izdelana 
naša ročna brizgalna in sicer iz 
leta 1895. Ob tem se moramo 
še posebno zahvaliti naši člani-
ci Joži Rožmanec Stanovnik, ki 
je v izdelavo gasilskih uniform 
za starejše gasilce vložila ogro-
mno truda, časa, potrpljenja  
ter dobre volje. Iskrena hvala.  K 
uniformi pa seveda sodi tudi 
gasilski pas, za katerega je po-
skrbel član France Plestenjak, 
kateremu se prav tako iskreno 

zahvaljujemo. Ne smemo poza-
biti na varnost, zato so si člani 
na glavo nadeli še čelade. 

Kot predsednik veteranov 
PGD Horjul, se g. Janez Šušter-
šič še enkrat iskreno zahvaljuje 
celotni ekipi za sodelovanje in 
uvrstitev ter Tomažu Zdešar-
ju in Marku Rožmancu za vso 
podporo in vztrajnost, da je do 
nastajanja uniform sploh prišlo, 
Jerneju Kogovšku  ter družini 
Čepon, ki so strastno navijali 
in spodbujali tekmovalno eki-
po.  Mi pa se zahvaljujemo g.  
Janezu Šušteršiču , ker je z zbra-
no ekipo nanizal nov uspeh za 
društvo in celotni ekipi želimo 
še veliko uspehov na tem po-
dročju.

Jesenske popoldneve in ve-
čere mlajših članov društva  so 
prav tako zapolnjevale in po-
pestrile priprave na cikel tek-
movanj za Memorial Matevža 
Haceta. Ker je vreme septembra 
bolj spominjalo na april, smo 
dodobra izkoristili vsak sončen 
dan in pilili svoje spretnosti. 

V soboto, 23. 9. nas je najprej 
čakalo občinsko mladinsko tek-
movanje, ki so ga ponovno sku-

paj priredile GZ Brezovica, GZ 
Dolomiti in GZ Horjul. Letos 
smo se zbrali na Brezovici. Pi-
onirji so se pomerili v zbijanju 
tarče z vedrovko, štafeti s pre-
nosom vode in vaji razvrščanja, 
mladinci pa so se preizkusili v 
mokri vaji s hidrantom, vaji raz-
vrščanja ter teoretičnem testu. 
Pionirji so prikazali lepe vaje, 
dosegli najboljši rezultat ter se 

s prvim mestom uvrstili na re-
gijsko tekmovanje, mladinci pa 
so zasedli nehvaležno 4. mesto. 

Naslednji dan so se med se-
boj pomerili še člani in članice. 
Naše društvo so zastopale kar 
4 ekipe, ki so tekmovale v vaji 
z motorno brizgalno, vaji raz-
vrščanja in preverjanju teore-
tičnega znanja. Vaje in treningi 
so se obrestovali, saj so dosegli 
odlične rezultate in domov pri-
nesli tri pokale: članice A, člani 
A in člani B so se s 1. mestom 
vsak v svoji kategoriji uvrstili 
na nadaljnje tekmovanje, druga 
ekipa članov A pa je končala na 
4. mestu. 

Veliko časa za počitek ni bilo, 
saj nas je regijsko tekmovanje 
čakalo že takoj naslednji vikend. 
Mladina se je zbrala v soboto, 
30. 9. ob Zbiljskem jezeru, kjer 
so naši pionirji z majhnim zao-
stankom zasedli 5. mesto med 
26. sodelujočimi ekipami. Člani 
pa so se pomerili v nedeljo, 1. 
10., na Griču pri Ljubljani. Čla-
nice A so s 3. mestom stopile na 
stopničke. Da so dosegle tak re-
zultat so morale v to vložiti ve-

liko časa in energije. Člani A so 
zasedli 14., člani B pa 7. mesto. 
Kljub temu, da nam ni uspela 
uvrstitev na državno tekmova-
nje, ni bilo čutiti razočaranja. 
Naš glavni cilj je bil dosežen: 
poglabljali smo svoje znanje in 
veščine ter predvsem uživali v 
prijetnem druženju. Ob tej pri-
liki se članice lepo zahvaljujejo 
mentorju Boštjanu Trčku in 
ostalim gasilcem za njihov trud 
in čas. 

Ob tem velja posebna zahva-
la vsem tekmovalcem za sode-
lovanje, mentorjem za predano 
znanje, in vsem ostalim, ki po-
svečajo svoj prosti čas gasilcem 
ter skrbijo za nemoteno delo 
in vaje. Tudi zdaj ne počivamo. 
Oktobra obeležujemo mesec 
požarne varnosti, za kar pri-
pravljamo posebne dejavnosti, 
kmalu pa bomo začeli s pripra-
vami za naslednja tekmovanja. 
Za več podrobnosti in ostale 
informacije ste vabljeni, da 
spremljate našo facebook stran.

Špela Zdešar in 
Jerneja Grdadolnik

Zaradi restavriranja fresk, je 
bilo treba demontirati glavni ol-
tar sv. Kancijana in prižnico, ki 
sta tudi potrebna temeljite ob-
nove. Odbor za obnovo cerkve 
na Vrzdencu, ki zbira potrebna 
sredstva za obnovo je konser-
vatosko - restavratorski poseg 
zaupal restavratorstvu Kavčič iz 
Šentjošta. Glavni oltar sv. Kan-
cijana je dobro ohranjeno rez-
barsko delo, tako po tehnološki 
kot po oblikovni plati. Izdelan je 
bil okrog leta 1752, o čemer pri-
čuje zapis na oltarnem nastav-
ku za tabernakljem, ki imenuje 
slikarja, ki sta oltar poslikala in 
pozlatila: »JOHANES. PETER. 
PLATH. LAMPERT.HELER. 
DEAVRAVID. ANNO. 1752.« 
Na sekundarno dodani kartu-
ši nad podobo sv. Kancijana je 
zapisano: »ALTARE PRIVILE-
GIATVM IN PERPETVVM. 
BREVE LEONIS PP. XIII. 10. 
SEPT. 1878.«  kar pomeni, da 

je papež Leon XIII. z brevom 
10. septembra leta 1878 odredil, 
da je na oltarju darovana sveta 
maša pri Bogu deležna popol-
nega odpustka za dušo v vicah, 
za katero je bila darovana. In ta 
privilegij ima veljavo za vedno. 

Razvidni so bili posegi v pre-
teklosti, preslikave, prezlatitve 
in presrebritve. Poleg  poškodb 
so površino prekrivale povr-
šinske nečistoče. Večdelno se-
stavljene lesene plastike so bile 
spojene s korodiranimi žeblji ali 
zlepljene. Spoji so bili oslabljeni, 
vezivo je popustilo, korodirani 
žeblji so naredili poškodbe na 
lesu in polikromaciji. Nekate-
rim lesenim plastikam manjka-
jo deli okončin. 

Leta 1859 je podobar Janez Ja-
nežič glavni oltar delno presli-
kal in prezlatil, dodal pa je tudi 
nov tabernakelj. Istočasno je 
bila preslikana tudi prižnica in 
izdelana nova stranska oltarja. 

14. avgusta istega leta je obno-
vljen glavni in nova stranska ol-
tarja blagoslovil vrhniški dekan 
g. Andrej Pečar. Po posvetu z 
znanstvenim svetnikom dr. Bla-
žem Resmanom smo se odločili 
za odstranitev preslikave iz leta 
1858 in prezentacijo kvalitetne 
prvotne poslikave iz leta 1752. 

Prižnica je najstarejši kos lese-
ne oltarne opreme v cerkvi, saj 
se glede na kombinacijo črne 
barve in zlata v prvotni poli-
kromaciji sklepa, da gre za delo 
iz 17. stoletja, ko so bili posebej 
značilni t. i. zlati oltarji. Sesta-
vljajo jo dobro ohranjene in zelo 
kvalitetno poslikane tabelne 
slike evangelistov, ki so bile v 
preteklosti le delno preslikane. 
Na prižnici bodo odstranjene 
sekundarne poslikave, prezen-
tirala se bo kvalitetna poslikava 
iz 18 stol., ki je skladna  z origi-
nalno poslikavo glavnega oltar-
ja. Obnova stranskih oltarjev 
posvečenih brezmadežni devici 
Mariji in sv. Katarini je predvi-
dena v letu 2018. 

V financiranje obnove  oltar-

jev in prižnice se je vključila 
župnija Horjul in vaščani Vrz-
denca, nekaj sredstev pa nam 
bo namenilo tudi ministrsvo 
za kulturo na podlagi uspelega 
razpisa za financiranje kultur-

nih projektov na področju ne-
premične kulturne dediščine v 
letih 2017/2018.  

Vsem, ki ste že oziroma še bo-
ste prispevali finančna sredstva 
v ta namen se odbor za obnovo 

cerkve na Vrzdencu iz srca za-
hvaljuje. 

Evgen Simonišek, foto: 
Restavratorstvo Kavčič 

viri: Restavratorstvo Kavčič ; Jožef Kržišnik - 
Zgodovina horjulske fare 

V začetku junija so se v prezbiteriju cerkve 
sv.Kancijana na Vrzdencu pričela obsežna 
obnovitvena dela. 

Restavriranje oltarja in prižnice

Tekmovalna jesen PGD Horjul

Mladinci in pionirji na občinskem tekmovanju

S priznanjem in 
plaketo za doseženo 

3. mesto
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Jubilejnih 22. iger se je ude-
ležilo šest ekip iz cele Sloveni-
je, tekmovali pa so tako mladi 
kot stari. Po uvodnem poz-
dravu in nastopu horjulskih 
mažoretk sta sledila predsta-
vitev ekip in tekmovalni del s 
športnimi igrami v dvorani in 
na zunanjem igrišču, kjer so se 
navdušeni košarkarji pomerili 
v metu na koš. Na srečanju so 
se pomerile tudi kuharice, ki 
so tekmovale v pripravi brez-
glutenskih slaščic. Brezgluten-
sko kuhalnico za najboljši re-
cept so podelili Milici Marovt 
iz Celja. Nandi Čepon, članica 
ljubljanske podružnice, ki je 
odigrala pomembno vlogo 
pri organizaciji prireditve, je 
takole strnila misli po konča-
nih igrah: “Pri nas je sedem 
podružnic in vsako leto pride 
na vrsto ena. Tokrat je bila to 
ljubljanska. Zaradi organiza-

cije, logistike in ustreznega 
prostora s športno dvorano 
in kuhinjo smo športne igre 
izpeljali v Horjulu. Z organi-
zacijo sem zelo zadovoljna, še 
posebej pa bi se rada zahvalila 
ravnatelju OŠ Horjul Primo-
žu Garafolju in županu Janku 
Prebilu za pripravljenost na 
sodelovanje. Tovrstna druže-
nja so pomembna pri ozave-
ščanju širše javnosti glede celi-
akije.” Prireditev je povezoval 
Gregor Čepon, za dobro voljo 
pa so poskrbeli člani ansambla 
Toni. V športnih igrah so prvo 
mesto osvojili predstavniki 
Primorja, drugo mesto je šlo 
v roke ljubljanski ekipi in tre-
tje podravski. Pod košem se je 
najbolje znašel Dejan Loič z 
Gorenjske. 

  Besedilo in fotografija: 
Peter Kavčič 

Tretje leto zapored so vrh pla-
niške velikanke osvojili gasilci iz 
Žažarja. Ekipa PGD Žažar se je 
na tekmovanje pripravljala že 
od avgusta, ko so trenirali tudi 
po trikrat na teden. Tek v strm 
klanec je namreč vse prej kot 
lahkoten, saj gre za neizprosen 
tempo, ko srce v hipu doseže 

maksimalno število udarcev. A 
Žažarčani očitno znajo stisni-
ti zobe in dajo maksimum od 
sebe tudi takrat, ko je telo pod 
najhujšo obremenitvijo. Trdo 
delo je obrodilo vrhunske rezul-
tate, saj se je vseh osem članov 
ekipe junaško spoprijelo s celo-
tno dolžino letalnice v Planici. 

Brez popuščanja so grizli v str-
mino od starta do cilja in zmage 
niso izpustili iz rok kljub dobri 
predstavi konkurentov. Na ga-
silskem tekmovanju je sodelo-
valo kar 20 ekip iz Slovenije, ki 
so odlično popestrile sicer ugle-
dno mednarodno tekmovanje. 
Do vrha so Žažarčani potrebo-
vali 2 minuti in 41 sekund ter 3 
stotinke, kar je izjemen rezultat. 
Vsak izmed osmih članov ekipe 
je moral presprintati 50 metrov 
v klanec, ki ga je še peš težko 
premagati. Najbližje zasledo-

valce iz ekipe PGD Dražgoše so 
ugnali za dobrih 8 sekund. Tre-
tje mesto so zasedli gasilci ekipe 
FCC Team. Tekmovanje, kot je 
Red Bull 400 v Planici, sicer sodi 
med priprave na večja gasilska 
tekmovanja, z zmago pa so si v 
prostovoljnem gasilskem dru-
štvu prislužili tudi 1500 evrov, 
ki jih Red Bull namenja za na-
kup gasilske opreme. Fantom 
torej vse čestitke. 

Peter Kavčič, fotografija: 
Red Bull content pool

Red Bull 400 je ena najtežjih sprinterskih 
preizkušenj v teku v hrib na svetu. Tudi letos se 
je tekmovanje odvijalo v Planici, kjer so se poleg 
posameznikov pomerili tudi gasilci v štafetnem 
tekmovanju. 

Druženje, zabava, igre, šport in kulinarika 
že od nekdaj povezujejo ljudi. Športne igre 
slovenskega društva za celiakijo so zato 
pomemben dogodek za vse, ki jim občutljivost 
na gluten predstavlja izziv v življenju. Izmenjava 
izkušenj in spoznavanje novosti na tem 
področju pa je tisto, kar lahko izboljša kakovost 
življenja slehernega izmed nas.

Športne igre SDC v Horjulu

Po bron v Varšavo

Jože Marolt iz Horjula, ki zadnja leta išče 
športne izzive v teku, se je konec septembra 

(24.) podal v Varšavo, kjer je potekalo 
mednarodno tekmovanje v maratonu. 

Ekipa PGD Žažar 
znova slavila v Planici

V cilj je pretekel po slabih treh 
urah in v svoji kategoriji (50+) 
slavil tretje mesto, skupno pa je 
bil od približno devet tisoč teka-
čev 96. To je bil Maroltov prvi 
maraton, saj se je doslej ude-
leževal le polmaratonov: »Za 
tako velike razdalje potrebuješ 
čas. Sam sem na tem delal od 
štiri do pet let s strokovnim pri-
stopom pod vodstvom trenerja. 
To mi zagotavlja dober rezultat, 

predvsem pa sprejemljivo stanje 
po teku, torej naslednji dan, kar 
v praksi pomeni, da lahko nor-
malno delujem. To pomeni, da 
lahko nadaljujem s treningi in 
nisem od teka tako ožet, da bi 
potreboval več dni počivanja.« 
Varšava mu je ostala v zelo le-
pem spominu: »Bili so dobri 
organizatorji, trasa pa zelo lepa, 
ogromno parkov. Res nas je mo-
čil dež, kar je imelo posledico na 
času, a vzdušje ob progi in na 
podelitvi je bilo fenomenalno.« 
Za najdaljšo atletsko tekaško di-
sciplino, ki v naravi meri dobrih 
42 kilometrov, je potreboval 
dve uri in 56 minut. V skupni 
končni razvrstitvi je zasedel 96. 
mesto, v svoji kategoriji pa tre-
tje. »Dež in nižje temperature 
so bile res problem, a po drugi 
plati je ravno to botrovalo temu, 
da je na najvišji stopnički za ab-
solutno najhitrejšega stal belo-
polti Poljak. Očitno temnopol-
tim tekačem, ki so vajeni suhega 
vremena, tovrstne razmere niso 
ustrezale najbolj.« Marolt se 
oktobra odpravlja v špansko 
Valencio na polmaraton, konec 
meseca pa ga bo moč srečati na 
Ljubljanskem maratonu. Glede 
na to, da je njegov čas manj kot 
tri ure, kar je za njegovo starost 
zelo dobro, pričakovanja segajo 
visoko: »No, bomo videli, potru-
dil sem bom po najboljših mo-
čeh. Vem, da je čas, ki ga tečem, 
za mojo kategorijo zelo dober. 
Nikoli pa ne veš, kaj se lahko 
pripeti.« 

Gašper Tominc 

ZAHVALA 

Hvala parnterici Klavdiji, tre-
nerju Srečku Končini, maserju 
Janezu Gerbajsu. Hvala tudi 
sponzorjem: Žarek upanja, Taj-
ma, AS Marolt, gostilna Pri Ko-
zinc, Kašča Merlačnik, Ibis AG. 

Jože Marolt
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Naravno 
pomlajevanje obraza

Metoda, ki stimulira mišice 
in se izvaja izključno ročno. Z 
dvigom obraznega tkiva je vaš 
obraz videti svež in sijoč. Z sti-
mulacijo živčnega in s pritiski 
na akupresurne točke se vam 
obrazne mišice učvrstijo, gube 
pa postanejo manj izrazite ob 
enem pa se vaše telo uravno-
veša tako duševno kot telesno. 
Vam pomaga sprostiti notranjo 
napetost, kar vam pojasni do-
bro počutje, ki se izvaja med 
samo terapijo, saj so ob enem 
dodani tudi kristali.

Med samo terapijo se pritiska 
tako na akupunkturne točke in 
refleksne cone obraza saj v taki 
kombinaciji dosegamo izjemne 
rezultate glede videza in celo-
tnega obraza, saj se ob enem 
izboljša zdravje kože in koža 
postane bolj napeta. Točke, ki 
jih med samo terapijo pritiska-
mo nam pomaga pri izboljšanju 
našega počutja in telesnih težav. 
Z refleksnimi točkami delujemo 
tudi na celotni limfni sistem in s 
tem dosežemo učinek čiščenja ( 
detox ), izločanje toksinov iz te-
lesa, hkrati pa dosežemo čišče-
nje kože celega telesa, vključno 
z kožo obraza. Celotni postopek 
je sproščujoči tretma saj poma-
ga pregnati stres iz obraznih 
mišic prav tako iz mišic celo-
tnega telesa. V celotnem telesu 
dosežemo ravnovesje, sprostite 
in dobro počutje.

Med samo terapijo se upora-
bljajo posebni prijemi, kateri so 
točno določeni za izvajanje, saj 
delujemo na conah obraza in 
mišic in s tem spodbudimo de-

lovanje mišic, da so bolj prožne 
in gibčne. Z pritiski na meridia-
ne krepimo tudi notranje orga-
ne. Pri uporabi se uporablja BIO 
Šipkovo olje, saj z njim doseže-
mo dobre rezultate pri terapiji. 
Bio Šipkovo olje preprečuje de-
hidracijo, prezgodnje staranje 
kože, zmanjševanje gubic in 
zmanjšuje učinek staranja za-
radi sončnih žarkov. V sebi BIO 
Šipkovo olje vsebuje veliko vita-
mina C ter drugih mineralov in 
vitaminov. 

Rezultati 
masaže:

- popolnoma sproščenost in 
pridobivanje notranjega 
miru

- odprava stresa
- dvig samozavesti
- nahranitev celic s kisikom 
- Koža postane bolj sveža, 

mehkejša in napeta, zato 
nam daje občutek boljšega 
spanja, sproščanje stresa, 
manj glavobolov itd…

- lepši ton kože in mladostnen 
videz

- povrnitev življenske energije 
in novih moči 

- odprava blokad na fizičnem 
kot energijskem telesu

- izboljšanje počutja in še veli-
ko… 

Sprostitvena 
masaža obraza: 

Sprostitvena masaža obraza 
ima ogromen učinek sprostite 
telesa in obraza. V energijski 
masaži se z posebnimi aku-
punkturnimi točkami in re-

fleksnimi conami na obrazu 
izboljša krvni obtok, stimulira 
živčevje in meridiane/energij-
ske poti po celem telesu.

S pomočjo pritiskov terapevt 
odstranjuje energijske blokade s 
čimer sprosti v organih življen-
sko energijo. Poudarek same 
masaže je, da pospešuje krvni 
obtok, povečuje prekrvavitev in 
s tem oskrbo ter nahranitev ce-
lic s kisikom, ter pospešuje izlo-
čanje odpadnih snovi ob enem 
pa blagodejno vpliva na psihič-
ne in fizične motnje. Sama tera-
pija imam je enostavna in ima 
velik učinek na posameznika.

Med samo masažo se popol-
noma sprostimo, saj nam ma-
saža pomaga, da se počutimo 
lahkotnejše in naš videz po-
stane bolj živahen ob enem pa 
tudi mladosten. Koža postane 
bolj sveža, mehkejša in napeta, 
zato nam daje občutek boljšega 
spanja, sproščanje stresa , manj 
glavobolov itd…

OGLASNO SPOROČILO

Letos se je podjetje preobliko-
valo z namenom, da ponudi Slo-
veniji in kmalu  tudi preostalim 
trgom znotraj Evrope vrhunski 
čaj, oziroma zeliščni napitek iz 
100% limonske trave (Cymbo-

pogon Citratus) najvišje možne 
kakovosti, saj sodelujejo z naj-
boljšim ekološkim prideloval-
cem te vrste limonske trave v 
Indiji. 

 Plantaže se nahajajo v se-

verovzhodnem  delu Indije, 
natančneje v Manipurju, naj-
revnejšem, vendar naravno ču-
dovitem in neokrnjenem okolju. 
Tu so idealni geografski pogoji 
za rast te rastline. Tako rastli-
na, ki uspeva v njej domačem in 
naravnem okolju, vsebuje pravo 
ravnovesje aktivnih spojin. To 
zagotavlja čaju najvišjo možno 
kvaliteto v aromi in okusu ter 

svežini. Celotno delovanje pro-
izvajalca stremi k okoljskem in 
socialnem trajnostem razvoju. 
Njihova vizija je pomagati žen-
skam v lokalnem okolju, zato 
zaposluje 2000 depriviligiranih 
žensk in mladih in jim tako po-
maga pri finančnem osvobaja-
nju. 

Vsa dela na plantaži potekajo 
ročno. Ženske so dobro izurje-
ne za žetev, ki jo imajo dvakrat 
do trikrat letno. Zelo pomemb-
no je, da je limonska trava po-
žeta ob pravem času. Ko je 
požeta, jo najprej operejo, kar 
je zelo pomembno, vendar pri 
čajih zelo redko. Nato limonsko 
travo povežejo v snope in jih v 
toplih gredah posušijo. Nato jih 
razrežejo in zapakirajo. 

Za evropski trg, čaji s te 
plantaže prihajajo v prilagojeni 
embalaži, saj so v Indiji na njej 
dovoljene zdravstvene trditve, 
žal pa pri nas temu ni tako. Ta 
tip limonske trave je v Indiji 
poznan kot »vročična trava«, 
ki se uporablja v prehranske in 
zdravstvene namene že stoletja. 
Je zakladnica glavnih hranil, ki 
so koristne za zdravje. Vsebuje 
veliko vitamina A, pa tudi B1, 
B2, B3, B5, B6, folat in vitamin 

C. Telesu prinese tudi nujno po-
trebne minerale, največ železa 
in kalcija, pa tudi kalij, magnezij, 
mangan, fosfor, baker in cink. 

CC Tea je z vonjem in oku-
som po citrusih telesno poži-
vljajoč in psihično pomirjujoč. 
Ker ne vsebuje teina ga lahko 
pijete čez cel dan. Zjutraj lah-
ko z njim nadomestimo kavo, 
zvečer pa vas bo zazibal v spro-
ščujoč spanec. Čaj iz limonine 
trave lahko pijete tako topel kot 
hladen saj je vedno je odličnega 
okusa. Zelo se ujema z dodat-
ki, kot so ingver, meta, melisa 
in limeta. V jesenskem in zim-
skem času tako pripomore h 
dvigu odpornosti imunskega 
sistema, v toplejših mesecih pa 
kot hladen telesu nudi prijetno 
osvežitev in povrne minerale 
ter vitamine, ki jih izgubljamo 
s potenjem. 

V Indiji limonsko travo upo-
rabljajo za zdravljenje želodčnih 
in črevesnih obolenj, razstru-
pljanje telesa, krepitev imun-
skega sistema, uravnavanje 
krvnega pritiska in holesterola. 
Uporabljajo jo tudi za lajšanje 
simptomov kašlja, prehlada in 
respiratornih obolenj ter niža-
nje vročine. Uporabljajo jo tudi 

za ohranjanje zdravega vida, či-
ščenje kože in aken. Poleg tega 
jo uporabljajo za zdravljenje de-
presije, hiperaktivnosti pri otro-
kih, vrtoglavic, glavobolov, mi-
gren, povečanje koncentracije 
in blaženje menstrualnih težav. 

Na Vrhniki si CC Tea lahko 
ekskluzivno naročite v Kavarni 
Park kot topel napitek ali lede-
ni čaj. Če greste po nakupih v 
Interspar Vič, ga lahko posku-
site v čajnici Sir Winston. Ker 
je shranjen v lični embalaži je 
primeren tudi kot darilo, na 
voljo je v 100 in 200 gramskem 
pakiranju, kmalu pa bo na voljo 
tudi v manjši 20 in 30 gramski 
novoletni embalaži. Čaj CC Tea 
je v prodaji v Cvetličarno Kar-
men na Vrhniki in na sedežu 
podjetja v Horjulu ali PE Vrhni-
ka na Tržaški c. 44. Naročite ga 
lahko tudi na številki 041 863 
126 ali 040 506 700 in vam ga 
pošljejo. 

Vabljeni k ogledu spletne stra-
ni www.rozle-tea.com, da boste 
bolje začutili, iz kje prihaja CC 
Tea, čaj iz limonske trave Cym-
bopogon Citratus. 

  
Peter Kavčič 

Foto: arhiv proizvajalca 

KAJA DOLINAR, s.p., 

Brezje pri Dobrovi 22, 1356 Dobrova,

LOKACIJA: Horjul – Prostori Stare Občine - 1. nadstropje
031 656 008

dolinarkaja@gmail.com
www.masazekaja.si ali www.nebeskasvetloba.si

Trgovina Rožle, ki je kar 27 let delovala v Horjulu 
in svojim kupcem nudila oblačila za vso družino 
se je preusmerila v nove poslovne vode.

Čaj CC Tea, ki je povezal Horjul in Vrhniko z Indijo

Masaža obraza in lasišča
MASAŽA OBRAZA IN 

LASIŠČA – naravni lifting 
ali 

sprostitvena refleksna 
masaža obraza

KLASIČNE MASAŽE in 
ENERGIJSKE MASAŽE

MASAŽA HRBTA
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Ozaveščanje je tu izjemno 
pomembno, zato so upokojenke 
na Vrzdencu pripravile posebno 
delavnico pod vodstvom Darje 
Rojec. Rojčeva je sicer članice 
združenja Europa Donna, ki s 

svojimi predavanji in izobra-
ževanji pomaga z nasveti kako 
pravočasno odkrijemo to bole-
zen in kako si lahko pomagamo 
v primeru, da zbolimo. Darja 
Rojec tako skozi svojo izkušnjo 

demistificira to bolezen, in kot 
pravi sama, je zelo pomembno, 
da to tematiko približa tudi lju-
dem na podeželju. ‘Morda sta-
rejše ženske ne morejo vedno 
na predavanja ali izobraževanja 
v Ljubljano, nekatere odbija že 
težavno parkiranje, spet druge 
morda niti ne vozijo avtomobi-
la in je to že logistični problem. 
Zato se vedno rada odzovem 
povabilu kot je bilo to na Vrz-
dencu. 

Na prvem predavanju smo se 
pogovarjale predvsem o bolezni 
sami in o tem kaj prinese s se-
boj, kaj se lahko iz nje naučimo 
in predvsem kako jo sprejmemo. 
To se mi zdi zelo pomembno, rak 
je bolezen, ki jo moramo spreje-
ti, se sprijazniti z dejstvom, da je 
to del nas in šele nato se lahko 
lotimo zdravja. Vse prevečkrat 
se še vedno zgodi, da to bolezen 

skrivamo, ampak, ko enkrat iz-
gubiš lase zaradi ‘kemo’ terapi-
je tako ali tako vsi zvedo, zato 
pravim, da se te bolezni ne sme 
skrivati ampak se je o njej treba 
pogovarjati. 

V težkih trenutkih nam prav 
topla beseda in spodbuda izje-
mno pomaga. V drugem delu 
delavnice o zdravem načinu 
življenja pa predstavim recepte, 
ki sem jih zbrala od bolnikov 
in bolnic s cele Slovenije in so 
prilagojeni zdravemu načinu 
življenja. 

Poleg tega skupaj z udeležen-
kami te delavnice pripravimo 
naravna mazila in kreme za 
nego telesa.’ 

Darja Rojec je sicer avtorica 
štirih knjig, od tega dve opisuje-
ta rak kot bolezen, drugi dve pa 
predstavljata kuharske recepte 
in izdelavo domače kozmetike, 

čistil brez umetnih dodatkov. 
 Pri združenju Europa Don-

na poudarjajo, da lahko ženske 
same veliko naredijo v boju 
proti tej zahrbtni bolezni: ‘Na 
to, kdo bo zbolel, za katerim od 
rakov, vplivajo z medsebojnimi 
učinki številnih dejavniki iz 
okolja in načina življenja, dedna 
nagnjenost ter naključje. 

Zbolevanje za rakom pove-
čujejo razni, bolj ali manj znani 
dejavniki tveganja, nikakor pa 
ga ne moremo povezati z enim 
samim dejavnikom. 

Bolezen je rezultat delovanja 
škodljivih, pa tudi zaščitnih de-
javnikov. Rak je namreč bole-
zen starejših ljudi, tudi rak dojk. 
Življenjska doba se podaljšuje, 
zato ljudje zbolevajo pogosteje 
za rakom dojk kot nekoč. Po-
membni nevarnostni dejavniki, 
ki so povezani z večjim zbole-

vanjem za rakom dojk so: 
• demografski (spol, starost, ze-

mljepisna lega) 
• dejavniki materinstva (zgo-

dnja prva menstruacija, po-
zna mena, starost več kot 30 
let ob prvem porodu, nero-
dnost, majhno število otrok, 
opustitev dojenja) 

• oralna kontracepcija (le v ob-
dobju jemanja) 

• hormonsko nadomestno 
zdravljenje (še po več letih 
jemanja)  

• nezdrav življenjski slog (alko-
hol, neuravnotežena prehra-
na z nasičenimi maščobnimi 
kislinami, debelost, telesna 
neaktivnost) 

• mamografska nepregledanost 
dojk 

• dednost 
Besedilo in foto: 

Peter Kavčič

Tokrat smo za svoj cilj izbra-
li lepo makedonsko mestece 
Ohrid. Na pot smo se odpravili 
23. avgusta v popoldanski urah 
in po 16 urah vožnje prispeli. 
Dolga vožnja je bila sicer napor-
na, vendar smo si jo z glasbo in 
prijetno družbo uspešno pope-
strili.

 Ko smo se nastanili v hote-
lu, smo imeli preostanek dneva 
prost, zato smo ga izkoristili za 
sprehod po mestu in kopanje. 
Naslednji dan smo se po jutra-
njih vajah, ki smo jih imeli vsak 
dan do nastopa, odpravili na 
ogled z ladjico po jezeru. Z njo 
smo odšli do mesteca sv. Naum, 
kjer smo si ogledali kompleks 
samostanov in se družili z na-
šimi kolegi iz folklorne skupne 
Rožmarin, ki so ob istem času 
obiskali drug festival v Ohridu. 

Na ladjico so naši glasbeniki 
vzeli seboj tudi instrumente in 
marsikatero melodijo odigrali 
ter s tem dobili veliko privržen-
cev tudi med domačini. 

Naslednje jutro so nam orga-
nizatorji pripravili ogled mesta, 
kjer smo si ogledali etnološki 
muzej, stari amfiteater in ostan-
ke gradu Filipa Makedonskega. 
Po ogledu in vrnitvi v hotel smo 

si pripravili obleke in se zvečer 
odpravili na nastop v mestnem 
jedru. 

Občinstvu smo se predsta-
vili s spletom, s katerim smo 
se uvrstili na državno srečanje 
folklornih skupin v Žalcu, ki bo 
21. oktobra, z naslovom Ne bom 
več soldat. Ob koncu nastopa 
smo prejeli velik aplavz zbrane 
množice, ko pa smo se želeli sli-

kati na trgu, pa smo šele ugoto-
vili, kako je bil ljudem naš splet 
všeč, saj je fotografiranje trajalo 
kar kakšnih 20 minut, saj so se 
mnogi izmed publike želeli sli-
kati z nami in seveda smo jim z 
veseljem ustregli. 

Dan po nastopu smo se od-
pravili na ogled bližnjega mesta 
Struga in tamkajšnjih zdravil-
nih izvirov. Nato smo imeli 

preostanek dneva prost in smo 
ga mnogi izkoristili za kopanje, 
nekateri pa so spletli prijateljske 
vezi z domačini. 

Zadnji dan v Ohridu smo 
imeli prost in smo ga preživeli 
na različne načine, nekateri na 
plaži, drugi so raziskali še ne 
obiskane dele mesta, spet tretji 
pa so nabirali spominke zase in 
za domače. 

Zadnji večer smo preživeli 
skupaj v mestu, kjer smo ob pla-
ži z instrumenti naredili pravo 
malo veselico. 

Naslednje jutro smo si privo-
ščili malo daljši spanec in se po 
zajtrku odpravili na pot proti 
Sloveniji, kamor smo se vrnili 
utrujeni od potovanja, vendar 
veseli in z novo izkušnjo. 

Peter Hribernik

Tisto soboto nam je malo 
ponagajalo vreme z občasnimi 
dežnimi kapljami, zato so se 
zaključni dvoboji zavlekli še v 
naslednji teden. 

Prva polfinalna tekma med 

Rokom Janežem in Gašperjem 
Kurnikom je bila 12. septembra. 
Zmagal je Rok s 6 : 4 in se uvrstil 
v finale. 

Druga polfinalna tekma med 
Jurijem Janežem in Branetom 

Leskovcem je bila 13. septem-
bra. Drugi finalist je postal Jurij 
Janež, ki je premagal Braneta 
Leskovca s 6 : 2. Istega dne sta 
se za tretje mesto pomerila 
Gašper Kurnik in Brane Lesko-
vec, ki je zmagal s 6 : 2. Zaradi 
slabega vremena je bila finalna 
tekma med Jurijem Janežem in 
Rokom Janežem 14. septembra. 
Zmagal je Jurij s 6 : 4 in tako je 
bil letošnji teniški turnir uspe-
šno zaključen. 

Prva tri mesta na letošnjem 
teniškem turnirju so torej za-
sedli Brane Leskovec (3. mesto), 
Rok Janež (2. mesto) in Jurij Ja-
než (1. mesto).  

Tudi letos se je 9. septembra odvil  že 
tradicionalni teniški turnir posameznikov 
na teniškem igrišču Teniškega kluba Horjul. 
Udeležilo se ga je 12 tekmovalcev iz občine 
Horjul, pa tudi iz bližnje in daljne okolice, 
razdeljeni so bili v štiri skupine po tri, najboljši 
iz vsake skupine so se uvrstili v polfinale: 
Gašper Kurnik z Vrhnike, Brane Leskovec z 
Drenovega Griča, Rok Janež in Jurij Janež iz 
Horjula.

Oktober je mesec, ko vsepovsod gledamo roza 
pentljo, ki je simbol boja proti raku na dojki. 

Konec avgusta smo 
se folklorniki folklorne 

skupine Klas po 
enoletnem premoru 
ponovno odločili, da 

gremo na gostovanje v 
tujino. 

Folklorna skupina Klas v Ohridu 

Na sredini Jurij Janež (1. mesto), na njegovi desni Rok Janež (2. mesto) in levi Brane Leskovec (3. mesto).

Tradicionalni teniški turnir

Mesec boja proti raku na dojki
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Župan občine Horjul Janko 
Prebil, sicer predsednik čebelar-
skega društva Dolomiti Polhov 
Gradec, je kot mentor ves čas 
spremljal delo osnovnošolskih 

čebelarjev v šolskem čebelnja-
ku in pri tem poudaril, da ga 
najbolj razveseljuje dejstvo, da 
so otroci lahko sami spoznali, 
kako poteka naravna simbioza 

med čebelami, rastlinami in 
ljudmi. Doma pridelan med so 
predali šolski kuhinji, kjer ga 
bodo porabili kot del prehrane 
za osnovnošolske in predšolske 
otroke v Horjulu. 

Peter Kavčič, fotografija: 
arhiv OŠ Horjul

Mladi čebelarji
V osnovni šoli Horjul pod vodstvom ravnatelja 
Primoža Garafolja in mentorstvom dveh izkuše-
nih čebelarjev Ivana Krvina in Janka Prebila že 
štiri leta aktivno deluje čebelarski krožek. 

Vrzdenški pink ponk 2017

Levo zmagovalci vrzdenškega dela, desno občinski zmagovalci.

Dvoboji so bili tako rekoč 
povsem enakovredni in po 
prvih tekmah bi težko poiskali 
končnega zmagovalca. A nek-
do je vedno za odtenek boljši, 
srečnejši in se uvrsti naprej in 
tudi tokrat je bilo tako. Po do-
poldanskem delu je sledil krajši 
premor in čevapčiči s hmelje-
vim napitkom na toplem son-
cu, ki je bil pravi balzam za 
vse, da smo si nabrali moči za 
izločilne boje, ki so sledili. Tur-
nir je potem počasi, a vztrajno 
prehajal proti tekmam za sto-
pničke in tako so se v polfinalu 
srečali Matjaž Filipič in Uroš 
Mrzlikar ter Uroš Zdešar in 
David Žvab. Uspešnejša sta bila 

prva. Tekma za tretje mesto je 
nato v sosedskem obračunu 
pripadla Davidu Žvabu. V fina-
lu je sledil dvoboj Matjaža Fili-
piča in Uroša Zdešarja. Slednji 
je bil uspešnejši in je na koncu 
brez poraza postal prvak Vrz-
denčanov leta 2017.

Drugi del turnirja je bila 
letošnja novost in hkrati nad-
gradnja. Izpeljali smo še turnir 
za prvaka Občine Horjul. Spet 
enakovredne tekme in kar ne-
kaj lepih izmenjav in zaključk-
ov. Polfinalni pari so bili Uroš 
Zdešar in Blaž Velkavrh ter 
Andrej Marolt in Jernej Trček. 
Blaž in Jernej sta si zaslužila 
finale. Boj za tretje mesto je 

dobil Andrej Marolt. Finale je 
bil zanimiv in kljub navidezno 
gladki zmagi s 3 : 0 se je Jernej 
moral kar potruditi za vsako 
točko in set. Torej Blaž drugi 
in Jernej Trček prvak Občine 
Horjul 2017.

Morda kdo letos še ni vedel 
za ta naš turnir, morda kdo ni 
utegnil ali zgolj ni imel dovolj 
volje. Za vse velja, kot seveda 
za tiste, ki ste bili letos z nami, 
da se naslednje leto oktobra 
spet vidimo. Za konec se ŠD 
Vrzdenec zahvaljuje vsem, ki 
ste pomagali pri organizaciji 
ali zgolj z obiskom popestrili 
ta športno-družabni dogodek, 
pa tudi tudi Gostišču Bajc za 
prispevek. Hvala tudi Občini 
Horjul za posojo igralnih miz 
in GD Vrzdenec za gostoljublje 
v domu.

ŠD Vrzdenec

V organizaciji ŠD 
Extrem se bo v soboto, 

18. novembra, znova 
odvil košarkarski 

praznik – 12 ur košarke 
v Horjulu. 

 
Prireditev bo letos že 18. 

leto potekala v spomin na Ru-
dija Samca, začetnika športa v 
horjulski dolini. 

Tekmovanje bo v športni 
dvorani osnovne šole Horjul, 
med seboj pa se bosta tradici-
onalno pomerili ekipi Mačkov 
(rojeni leta 1985 ali prej) in Ze-
lencev (rojeni leta 1986 ali po-
zneje). Trenutni rezultat je 11 : 
6 za Mačke in 3 : 2 za Muce. 
Bo lanskoletna zmaga Mačkov 
prekinjena ali se bo nadaljeva-
la, na koga stavite letos? 

Košarkarski boj bo potekal 
od 8. pa vse do 20. ure. Obi-
skovalci in tekmovalci bodo 
zatem uživali v zabavnem pro-
gramu – akrobatskem šovu 
dua Flipping Art, metanju 
trojk in sedaj že tradicional-
nem spretnostnem poligonu 
OŠ Horjul. 

Prireditev se bo zaključila 
z zvezdniškim finalom ALL 
STAR, ko se bo pomerilo deset 

najboljših igralcev iz obeh sku-
pin (pet najboljših Zelencev in 
pet najboljših Mačkov). Ve-
černi del ob 20.00 bosta z 
akrobatskim spektaklom 
odprla vrhunska slovenska 
akrobata Flipping Art, ki ju 
ne gre zamuditi!

To ni le košarka, temveč tudi 
druženje več generacij!

Vsi, željni igranja košarke, se 
lahko prijavite pri Maši Zu-
pančič po tel. 040 506 700 ali 
e-pošti: masa.zelena@gmail.
com. 

Prijavnina za moške je 10 
evrov na osebo in vključuje 
nov dres, bon za pico in daril-
ni paket. Vabljeni!

MZ

Vabljeni na 
18. Samčev memorial

Teden otroka v našem vrtcu
Imeli smo tudi sadni dan. Otroci so spoznavali sadje na različne načine, z ustvarjanjem, peko, sokovi ...

V tem tednu smo se osredo-
točili na dejavnosti, pri katerih 
je bila v ospredju radovednost, 
spoznati nekaj novega in upo-
rabnega za prihodnost. Teden 
smo začeli z glasbeno delavni-
co, kjer so otroci ob spremlja-
vi kitare in s petjem otroških 
pesmic razvijali muzikaličnost 
in ljubezen do glasbe. Ob spro-
ščenem druženju so uživali ob 
spremljavi pesmic s tleskanjem, 
ploskanjem, udarjanjem z roka-
mi po kolenih, z nogami ob tla 

in igranjem na svojo ropotuljico. 
Otroke svet narave neusta-

vljivo privlači, zelo so radovedni 
in veselijo se še tako kratkega 
sprehoda. Zanje smo pripravili 
orientacijski sprehod s smero-
kazi in oznakami ter naloga-
mi. Celo pot so v njem uživali, 
dobro opazovali in spoznavali, 
kako smo odvisni od narave 
in zemlje. Na delavnici smo 
spoznavali zelišča naših vrtov. 
Ogledali in vonjali smo jih ter 
spoznavali njihova imena. Vo-

njave zelišč so nas spomnile na 
pico, mentolove bombone, žve-
čilne gumije, čaj proti prehladu 
in morje. Imeli smo možnost 
posaditi ognjič in izdelati sivki-
ne mošnjičke. Jesen nas je obda-
rila s sladkimi plodovi in čudo-
vito pisanim listjem, s katerimi 
smo skupaj s slanim testom 
ustvarjali na likovni delavnici. 
S spretnimi prstki ustvarjalnih 
otrok so nastale prave umetnije.

V tednu otroka pa ne sme 
manjkati lutkovna predstava. 
Ogledali smo si pravljico Trije 
najljubši medvedki. Sporočilo 
te pravljice je pri otrocih odpra-

vilo dvom, koga imata mamica 
in očka najraje. Ni važno, ali ste 
veliki ali majhni, s pegicami ali 
brez, fantek ali punčka, vsakega 
imata enako rada, saj ste vsak 
posebej najljubkejši otrok, kar 
jih je kdorkoli kdaj videl! In prav 
je tako!

Vanja Šubic

Osrednja tema letošnjega tedna otroka je bila 
POVABIMO SONCE V VRTEC.

Sadno-zelenjavni dnevi v vrtcu

Gasilski dom na Vrzdencu je ponovno združil 
ljubitelje namiznega tenisa. Po lanskem uvodnem 
turnirju je letošnji dokazal, da se je prireditev 
dodobra prijela. Tokrat se je turnirja udeležilo 19 
Vrzdenčanov. 

Na vsem svetu ni odraslega,
ki bi vedel, kar vedo otroci,
tudi, če živijo na koncu sveta
in v skrajno preprostem 
okolju. 
(Margaret Mead)
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Po uspešni postavitvi prve 
mrliške vežice v Polhovem 
Gradcu, katere uradni prevzem 
je bil leta 2015, smo tik pred 
odprtjem druge v nizu treh, saj 
končujejo tudi gradnjo mrliške 

vežice v Črnem Vrhu. V poslo-
vilnem objektu v Šentjoštu so 
bili v zadnjem obdobju urejeni 

kuhinja in sanitarije ter vse luči, 
prav tako je bilo že poskrblje-
no za ureditev dela zunanjih 

travnatih površin. V naslednjih 
dneh bodo sledila zadnja za-
ključna dela, kot so postavi-
tev varovalne ograje na vrhu 
opornega zidu novega grobne-
ga polja, namestitev kovanih 
dvokrilnih vrat na prehodu za 
grobno polje, namestitev križa 
na streho vežice ter ureditev 
terena ob dostopni poti do ve-
žice. Na občini odgovarjajo, da 
lahko uporabno dovoljenje pri-
čakujemo do konca novembra, 
ko bo morda tudi čas za uradno 
odprtje. 

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

 Javno podjetje Energetika 
Ljubljana s pomočjo Občine 
Dobrova - Polhov Gradec že 
vse od leta 2007 gradi plinsko 
napeljavo na nekaterih obmo-
čjih občine. Trasa se je čez leta 
iz sosednje mestne občine raz-
vijala proti jugu – preko naselji 
Podsmreka, Draževnik, Razori 

do območja strnjene pozidave 
Dobrove, naselij Šujica, Gabrje 
in Stranska vas. Občina sku-
paj z Energetiko že pripravlja 
in usklajuje možnost sočasne 
gradnje plinovodnega in ka-
nalizacijskega omrežja, ki je že 
predvideno v občinskih načrtih, 
tudi v naselju Stranska vas. Ker 

pa sta izvedljivost in gradnja ob 
pridobivanju zemljišč za plino-
vodno omrežje predvsem odvi-
sni od interesa za priključitev na 
zemeljski plin, je letos prišlo do 
premika tudi na območju ka-
nadskih hiš v naselju Šujica. Jav-
no podjetje je ob sodelovanju 
predstavnikov občine in pred-
vsem večine zainteresiranih 
lastnikov s priklopom na cen-
tralno plinovodno omrežje ta 
mesec dokončno uredilo težave 
s plinifikacijo na tem območju. 
Dejstvo je, da so se lastniki hiš 
v obdobju do danes glede gretja 

morali znajti po svoje. Med dru-
gim so imeli postavljen zunanji 
rezervoar z Butanom, ki je naj-
dražji energent. Kot rečeno, se 
je javno podjetje po izgradnji 
skupnega hišnega priključka 
letos lotilo sanacije individual-
nih hišnih priključkov, temu pa 
je sledilo ponovno zaplinjanje 
omrežja. Na začetku oktobra so 
bile tako prav vse kanadske hiše 
ustrezno priklopljene na mestni 
zemeljski plin, zato bo kurilna 
sezona za tamkajšnje prebivalce 
letos občutno cenejša.

Nadja prosen Verbič 

Na začetku oktobra je  obči-
na Dobrova - Polhov Gradec z 
izbranim izvajalcem na podlagi 

javnega razpisa podpisala po-
godbo za sanacijo mostu čez 
Božno. Takoj po podpisu je iz-
vajalec del, UB Projekt, začel z 
obnovitvenimi deli na mostu, ki 
povezuje lokalno cesto Polhov 
Gradec–Črni Vrh. Pogodbena 
vrednost obnove zgornjega in 
spodnjega krova mostu znaša 
102.418,53 evra. Dela se izva-
jajo s polovično zaporo ceste, 
le v času betoniranja krovne 
plošče mostu in asfaltiranja 
bo potrebna popolna zapora, 

zato načrtujejo to opraviti ob 
koncu tedna, saj le ob sobotah 
tod ne vozi avtobusna linija za 
Črni Vrh. Občina prosi voznike 
za strpnost in razumevanje in 

obvešča, da bo sanacija mostu 
predvidoma zaključena na za-
četku novembra.

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

Javno podjetje Energetika Ljubljana se je v 
letošnjem letu na pobudo lastnikov in občine 
lotilo odprav napak na hišnih priključkih na 
območju kanadskih hiš na Šujici in tako na 
začetku oktobra uspelo vse priklopiti na cenejši 
zemeljski mestni plin.

V tem mesecu temeljito obnavljajo Medvejkov 
most čez Božno, zato se voznike ob polovičnih in 

popolnih zaporah prosi za razumevanje.

Podoba mrliške 
vežice v Šentjoštu je 
skoraj že v popolnosti 
vidna, manjkajo le še 
manjša zaključna dela 
ter tehnični pregled 
in čas bo za uradni 
prevzem ter predajo 
objekta v uporabo.

Občina prodaja nezazidano 
stavbno zemljišče na Šujici
 Občina prodaja nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 740 k. o. Šujica, ve-
liko 6846 m2. Območje je v enoti urejanja EUP GA-11, SSe, ki je namenjeno 
gradnji stanovanjskih hiš. Na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem na-
črtu (OPN) Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/2013, št. 
56/2014) je na tem območju predvideno urejanje z Občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom (OPPN). Postopek sprejemanja še ni uveden. Prodaja 
bo potekala preko javne dražbe predvidoma novembra. Za podrobnejše 
informacije se lahko obrnete na občinsko upravo 01 3601800 ali info@
dobrova-polhovgradec.si.

Njeno upoštevanje, kot tudi 
hitrost vožnje med vozniki pa 
bodo pristojni začeli preverjati 
v naslednjih mesecih.

Zaradi prevelikih hitrosti, 
varnosti otrok na šolskih poteh 
in zmanjšanja težkih obreme-
nitev lokalne ceste Gorjanc–
Razori je na pobudo krajanov 
teh naselij ter v dogovoru s 
predstavniki medobčinskega 
inšpektorata in redarstva ter 
policije Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec 
potrdil predlog spremembe 

obstoječe prometne signali-
zacije. Omejitev prometa za 
tovorna vozila velja od sredine 
septembra 2017. Skladno z do-
govorom s Svetom za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-
metu občine Dobrova - Polhov 
Gradec bodo v naslednjih 
mesecih predstavniki policije 
in MIRED izvajali poostren 
nadzor prometa na tem delu, 
zato občina vse voznike opo-
zarja na upoštevanje cestno-
-prometnih predpisov.

Nadja Prosen Verbič

Občina redno vzdržuje 
občinske ceste v 

okviru opravljanja 
gospodarske javne 

službe, ki vključuje tudi 
zimsko službo. 

Tako so se na začetku oktobra 
začela večja vzdrževalna dela na 
javni poti JP Razori 20. Zame-
njali in utrdili bodo tamponsko 
podlago ceste ter jo na novo 
asfaltirali, saj je obstoječi asfalt 
popolnoma dotrajan. Pogod-

bena dela, ki so bila sklenjena s 
podjetjem Dolenec Zdenko s. p. 
iz Pristave pri Polhovem Grad-
cu so vredna 20.073,88 evra in 
bodo predvidoma zaključena 
novembra. 

  Nadja Prosen VerbičOsrednji gost bo Lado Leskovar! 

Mrliška vežica tik pred 
uradnim odprtjem

Območje kanadskih hiš 
priključeno na zemeljski plin

Vzdrževanje javnih poti

Kmalu varno čez Božno

V Podsmreki bo 
poostren nadzor

 

Na pobudo krajanov  ter ob potrditvah vseh 
pristojnih organov in institucij je bila sredi 
septembra na odseku Razori–Gorjanc postavljena 
nova prometna signalizacija za omejitev prometa 
za tovorna vozila.
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Prišel je nov letni čas, jesen. 
Čas, ko je dan vedno krajši, in čas, ko je vedno bolj 
mrzlo. Pa to še ni razlog za slabo voljo … V gradu, 

grajskem parku in okolici je vseeno poskrbljeno za 
pestro dogajanje. Misli in priprave pa že tečejo tudi 
za konec leta. Spremljajte nas in vabljeni, da se nam 

pridružite.
 
Ure pravljic v grajski knjižnici 
Vse otroke in ljubitelje pravljic vabimo, da se nam pridružite na 
URI PRAVLJIC. Pravljice bomo skupaj brali enkrat meseč-
no. Vsi otroci od tretjega do devetega leta lepo vabljeni, da se 
pridružite zbiranju žigov. Najbolj pridne čaka lepa nagrada. V 
pravljični svet se bomo podali v četrtek, 23. novembra 
ob 16.30.  
  
4. knjižni večer z društvom Lep je dan v grajski knjižnici  
Vsi odrasli ljubitelji knjig vabljeni 30. novembra ob 18.00 
na 4. knjižni večer, ko bomo debatirali o knjigi Iztoka 
Jarca Zmaj ali Kraljična. 
Vrata knjižnice so odprta vsak četrtek od 17. do 19.  ure in 
soboto od 10. do 12. ure.   
  
NOVO – Polhov Gradec na Instagramu 
S Turizmom Ljubljana sodelujemo pri projektu Lov na zaklade 
Osrednje Slovenije. Pripravili smo vam 10 odličnih predlogov 
za izlete, na katerih boste uživali v naravnih in kulturnih zakla-
dih osrednje Slovenije, med katerimi je tudi Polhov Gradec 
z graščino in okolico. Uporabnike družbenega omrežja In-
stagram vabimo k sodelovanju. Na cilju vseh desetih točk vas 
čakajo lokalna darilca. Kako sodelujete? 
• Izberite in obiščite kraj z našega seznama. 
• Fotografirajte, kar vas je navdušilo. 
• Fotografijo objavite na Instagramu in jo pokažete še drugim. 

Ne pozabite pripisati ključne besede #CentralSlovenia in 
označiti lokacije. 

• Na navedeni točki pokažite svojo objavo in prejeli boste lo-
kalno darilce. 

 Več na: www.visitljubljana.com/si/obiskovalci 
  
Dvorska cerkev 
V nedeljo, 5. novembra, od 14. do 16. ure (zaradi prehoda 
na zimski čas je ura ogleda prej kot v poletnem času) va-
bljeni na brezplačno vodenje po dvorski cerkvi sv. Petra, vodil bo 
vodnik Marjan Malovrh.

 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 župnijski cerkvi Marijine-
ga rojstva ali znameniti gotski cerkvi sv. Petra v Dvoru. Termini 
porok se usklajujejo glede na prvo prijavo para za posamezno 
soboto. Pokličita nas, veseli bomo vajinega obiska.  
  
Prijavnica za Miklavžev sejem 2017
 Na spletni in FB-strani boste pod zavihkom Miklavžev sejem: 
e-PRIJAVNICA našli prijavnico in pogoje za sodelovanje na le-
tošnjem Miklavževem sejmu. Prijavnice bomo zbirali najkasne-
je do 27. novembra oziroma do zapolnitve mest, saj je število 
stojnic omejeno. Čer boste imeli težave z e-prijavnico, nas po-
kličite ali pišite na info@grad-polhovgradec.si. 

Koledar dogodkov 2018
 Na spletni in FB-strani graščine boste pod zavihkom Koledar 
dogodkov 2018 našli obrazec, v katerega lahko vpišete svoje do-
godke za leto 2018. Prosimo za vaš odziv najkasneje do konca 
novembra. Kasneje prejetih podatkov zaradi priprave na tisk ne 
bomo mogli upoštevati. Če boste imeli težave z obrazcem, nas 
pokličite ali pišite na info@grad-polhovgradec.si. 
  
Čaj z grofom Blagajem
 Vabimo posameznike in mlade pare, ki bi želeli za nekaj časa 
postati grof Blagaj in grofica Antonija ter v njunem ime-
nu voditi program Grajske čajanke za goste. Prijava naj vsebuje 
kratek življenjepis. Zaželeno je znanje tujih jezikov. Vaše prijave 
sprejemamo na info@grad-polhovgradec.si ali info@dobrova-
-polhovgradec.si. 
  
Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na voljo: 
T: 031 776 259; E: info@grad-polhovgradec.si; www.grad-polhovgradec.si
 Spremljajte nas tudi na FB-strani Polhograjska graščina 

Pripravile: 
Julija Buh, Ana Oblak, Nina Slana 

  

Nova idejna zasnova za povečanje čistilne 
naprave na Dobrovi, ki ne predvideva širitve, 
pač pa gradnjo v okviru obstoječega zemljišča, 
je že bila predstavljena odgovornim na občini, 
trenutno pa je v reviziji pri upravljavcu fekalne 
kanalizacije, javnem podjetju VO-KA. 

Pametni prikazovalniki hi-
trosti Vi vozite MHP50 sodijo 
v kategorijo prijaznih preven-
tivnih ukrepov za izboljšanje 
varnosti v prometu. Voznikom, 
ki spoštujejo predpisano ome-
jitev hitrosti, izpišejo hitrost v 
zeleni barvi in jih nagradijo z 
»všečkom«, prehitre pa opozo-
rijo z izpisom v rdeči barvi. Ta 
dva znaka se slab mesec izrisu-
jeta voznikom, ki peljejo skozi 
naselje Pristava pri Polhovem 
Gradcu. Tam je namreč ob-
čina, v dogovoru s Krajevno 
skupnostjo Polhov Gradec in 
ob potrditvi Direkcije RS za 
infrastrukturo, postavila nov 

prikazovalnik hitrosti. Ta od 
postavitve 4. oktobra letos bele-
ži hitrosti mimoidočih, in sicer: 
v celotnem obdobju meritev je 
30 % voznikov vozilo do do-
voljene hitrosti 50 km/h, pov-

prečna hitrost vozil je bila 55 
km/h, najvišja izmerjena pa 128 
km/h. Občina želi s postavitva-
mi preventivnih radarskih tabel 
MHP50, ki so postavljene še v 
Gabrju in na Dobrovi, zmanjšati 

povprečne hitrosti v naseljih, s 
tem pa šolarjem in ostalim pe-
šcem omogočiti varnejšo pot do 
želenega cilja.

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič 

Dogodki in novosti v  novembra

I s toča sno projek t a nt sko 
podjetje Alpeng pripravlja pro-
jektno dokumentacijo za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, 
in sicer trenutno pridobiva so-

glasja. Na občini optimistično 
odgovarjajo, da bo, če ne bo 
zapletov s soglasji in revizi-
jo, gradbeno dovoljenje izdano 
še letos. (npv)

Maketa nove čistilne naprave na Dobrovi

Po gradbeno 
dovoljenje 
za čistilno

Po novem 
avtobus 
z nosilci za kolesa

 
Z 2. oktobrom so začeli na liniji 51 
Ljubljana–Dobrova–Polhov Gradec voziti 
avtobusi z nosilci za kolesa. 

Vabimo vas, društva, javne zavode, kra-
jevne skupnosti, župnije in vse, ki boste 
organizirali javne dogodke, da podatke o 

vaših prireditvah vnesete v spletni obrazec, 
ki ga najdete na spletni in FB-strani grašči-
ne pod zavihkom Koledar dogodkov 2018. 

Prosimo za vaš odziv najkasneje do konca 
novembra. Kasneje prejetih podatkov zara-
di priprave na tisk ne bomo mogli upošte-
vati. Če boste imeli težave z obrazcem, nas 
pokličite ali nam pišite ne info@grad-pol-
hovgradec.si.

Nad prehitre voznike 
s prikazovalnikom hitrosti
Oktobra je Občina 
Dobrova - Polhov Gradec 
na regionalni cesti 
Ljubljana–Ljubljanica, 
na območju Pristave 
pri Polhovem Gradcu, 
postavila nov pametni 
prikazovalnik hitrosti Vi 
vozite.

Sodelujte 
na Miklavževem sejmu
Na spletni in FB-strani graščine boste pod 
zavihkom Miklavžev sejem: e-prijavnica našli 
prijavnico in pogoje za sodelovanje na letošnjem 
Miklavževem sejmu.

 Prijavnice bomo zbirali najkasneje do 27. novembra oziroma 
do zapolnitve mest, saj je število stojnic omejeno. Če boste imeli 
težave z e-prijavnico, nas pokličite ali pišite na info@grad-pol-
hovgradec.si.

Na omenjeni liniji so opre-
mljeni trije avtobusi za šest 
potnikov s kolesi. Odhodi av-
tobusov bodo v voznih redih 
označeni s črko K. V primeru 
pozitivnih odzivov s strani 
potnikov bo LPP tovrstne pre-
voze v prihodnje zagotovil na 
vseh avtobusih, ki obratujejo 

na relacijah v smeri Šentjošt, 
Vodice in Grosuplje–Videm z 
začetkom kolesarske sezone 
aprila 2018. Dodatne informa-
cije o prevozu koles z avtobusi 
lahko potniki dobijo na 01 58 
22 555. Prevoz koles z avtobusi 
LPP bo plačljiv. (gt)

Tudi letos bo izšel koledar dogodkov
JZ Polhograjska graščina tudi letos pripravlja vse potrebno za 
pripravo občinskega koledarja dogodkov. 
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Sodelovalo je 118 psov iz 
Slovenije, Hrvaške, Italije, Ma-
džarske, Avstrije in Nemčije. V 
zgodnjih jutranjih urah so se v 
športnem parku v Gabrju zbrali 
razstavljavci s svojimi štirinožci, 
obiskovalci in gostje – sodnik 
Richard Brauch, predsednik 
KDNOS Alojzij Golob, župan 
občine Dobrova - Polhov Gra-
dec Franc Setnikar, predsednik 
Krajevne skupnosti Dobrova 
Marjan Pograjc in slovenska 
sodnica ter prevajalka Katja 

Krajnc. Prav vsi so prijazno 
pozdravili vse zbrane prijatelje 
nemškega ovčarja ter jim zaže-
leli prijeten in uspešen dan v tej 
zeleni dolini, ki je tudi izredno 
primeren kraj za sprehode in 
druge dejavnosti s to živaljo. 
Po uradnem odprtju, ki ga je 
opravil predsednik KDNOS 
Alojzij Golob, je sledil prvi del, 
v katerem so se odrasli psi, stari 
več kot 24 mesecev, preizkusili 
v obrambi oziroma varovanju 
lastnika ob napadu neznanca. 

V drugem delu je sledilo glavno 
ocenjevanje nemških ovčarjev, 
ki so prvotno in še danes veljajo 
kot živali za delo, varovanje do-
movine in človeka. A tokrat je 
bilo vse zanimanje preusmerje-
no na njihovo zunanjo podobo 
in lastnosti. Sodnika Richard 
Brauch in Katja Krajnc sta z bu-
dnim očesom in strokovnimi 
komentarji spremljala pse pri 
teku, odzivu ob strelu, ogledu 
zobovja, ušes in repa, hoje, bar-
ve, vrste dlake in podobnem. V 
ocenjevalni krog je bilo ta dan 
privedenih 118 psov iz Sloveni-
je, Hrvaške, Italije, Madžarske, 
Avstrije in Nemčije, in sicer so 
se zvrstili glede na starostno 
kategorijo. Predstavili so se 
tako 4-mesečni nemški ovčarji 

kot veterani, ki so šteli tudi več 
kot 12 let. Najlepši in najpame-
tnejši nemški ovčarji so za svojo 
predstavo ob koncu prejeli po-
kale in praktične nagrade ter 
številne pohvale in čestitke, ki 
so za človeku najboljšega pri-
jatelja izrednega pomena. (Re-
zultati so dostopni na www.
kdnos.si/?p=2165). Pohvalo so 
si zaslužili tudi vsi organizatorji 
dogodka, saj so bili gosti z raz-
stavo zelo zadovoljni, tako s ču-
dovitim razstavnim prostorom, 
urejenostjo, kot tudi s prijazni-
mi in gostoljubnimi ljudmi, zato 
ni skrivnost, da se naslednje 
letu tu spet srečajo.

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič  

Gabrje, 30. september – Člani Kinološkega 
društva za vzrejo in šolanje nemških ovčarjev 
Slovenije so tudi letos v športno-rekreacijskem 
centru Dobrova pripravili državno vzrejno 
razstavo SLO Sieger 2017. 

Na sobotno popoldne 2. septembra je v 
Polhovem Gradcu potekala 22. specialna klubska 
razstava Slovenskega kluba za terierje, poleg 
tega so si lahko ob Pograjskem domu obiskovalci 
ogledali tudi specialni klubski razstavi 
retrieverjev in psov jamarjev.

 Nedolžne naše sodstvo 
pošilja v zapor, jim rubi hiše 
in zavlačuje pri izreku sodbe, 
krivim pa briše dokaze ali pa 
jih obsoja na pogojne kazni, 
kljub temu da so nas, davko-
plačevalce oškodovali za več 
deset milijonov evrov. 

Ni naključje, da je zaupanje 
v sodstvo rekordno nizko. In 
ko sodnike vprašate, ali so od-
govorni za napake, kot iz topa 
izstrelijo: nas ne smete klicati 
na odgovornost! Pravijo, da to 
določa ustava. Čeprav v zgre-
šenih sodnih odločitvah so-
delujejo večinoma eni in isti 
sodniki, jih sodni ceh ne izlo-
či iz sistema. Zato se razmere 
same od sebe ne bodo uredile. 
So sodniki pristojni za odlo-
čitve? So. Pa odgovorni? Tudi, 
saj s svojim podpisom jamčijo 
za “sodbo v imenu ljudstva”. Pa 
bodo za neustavne, nečlove-
ške odločitve tudi odgovarjali? 
Seveda ne, saj so neodvisni ...

Pa drugi primer: domnev-
no pranje denarja v največji 
državni banki NLB – ena mi-
lijarda evrov! Politika je bila o 
tem obveščena, pa ni ukrepa-
la. Je bila pristojna za ukrepa-
nje? Seveda. Je bila odgovorna 
za neukrepanje? Seveda. Je 
odgovarjala? Seveda ne. Ni 
ukrepala in se tudi ne počuti 
odgovorna za to. Kako je to 
mogoče? Zelo enostavno – 
ker ji je to omogočeno. Ker je 
nihče ne kliče na odgovornost. 
Ker ji nihče (od večinskih me-
dijev) ne postavlja neprijetnih 
vprašanj. In ker potem v me-
dijih zbobnajo še krilatico: “vsi 
so isti”. To je recept za uspeh, 
da vse ostane nespremenjeno, 
da prvorazredni ostajajo pr-
vorazredni, drugorazredni pa 
še bolj prisegajo na abstinen-
co od politike in na dan pola-
ganja računov (beri: volitev) 

ostajajo doma.
A vendar se spreminja. 

Parlamentarna preiskovalna 
komisija je v zadevi Farrokh, 
torej o vprašanju milijardnega 
pranja denarja v NLB, pripra-
vila zelo natančno in z dokazi 
podkrepljeno poročilo, ki je 
sedaj romalo na NPU in to-
žilstvo. V DZ je bilo sprejeto 
brez glasu proti. Redko kdaj se 
to zgodi. Zanj se že zanimajo 
tudi v Bruslju, kjer sedaj tudi v 
preiskovalnem odboru PANA 
želijo zadevi priti do dna. Tre-
ba bo še precej preobratov, 
preden bomo tudi v Sloveniji 
povezali besedi pristojnost 
in odgovornost. Predvsem v 
smislu, da pristojnost (ko si 
izvoljen za premierja, mini-
stra, sodnika) ne pomeni zgolj 
ugodja in udobja, ki ju funkcija 
prinaša, ampak predvsem od-
govornosti za vsa storjena in 
ne-storjena (!) dejanja. Torej 
tudi posledice za slabo delo. 
Ali nedelo.

Če bo Bruselj v zadevi Far-
rokh pokazal, da mora ta za-
konitost veljati tudi v Sloveniji, 
bo to  pomemben signal. Toda 
spremembo v razmišljanju 
bomo morali doseči kar doma. 
Najlažje pri politiki, ki posre-
dno vpliva tudi na vse pod-
sisteme – policijo, tožilstvo, 
sodstvo, zdravstvo, socialo. 
Vedno in samo preko volitev. 
Tako pač gre v demokraciji. 
Vendar pa sta smer in dinami-
ka potrebnih sprememb tako 
skrenila iz želene smeri, da to-
krat samo menjava politične 
stranke istega svetovnega na-
zora ne bo dovolj – isti vzorci 
razmišljanja v drugi preobleki 
pač vodijo do podobnih re-
zultatov. Morda je (spet) čas 
za menjavo opcije ...

Anže Logar, poslanec SDS 

Iz poslanske klopi
Anžeta Logarja 

Pristojnost 
pomeni 
odgovornost! 
Zakaj je pri nas toliko 
krivic, nepoštenja 
in različnih meril pri 
obravnavi posameznikov? 
Ker nimamo razčiščenih 
pojmov o pristojnosti in 
odgovornosti. Oziroma, 
če sem natančnejši, ker je 
tistim, ki “uživajo” dobrobit 
te nerazčiščenosti, to 
v interesu. Slovenija je 
rekorder v dosojenih 
primerih na Evropskem 
sodišču za človekove 
pravice. Imamo 
največji delež tistih, ki 
v Strasbourgu uspejo 
dokazati, da jim je 
slovensko sodstvo kršilo 
človekove pravice.

Kljub napovedanemu ne-
predvidljivemu vremenu in ne-
kaj kapljam dežja je ob razstavi 
vladalo prijetno, sproščeno in 
pozitivno vzdušje, v katerem 
so si lastniki psov, vzreditelji in 
obiskovalci predajali informaci-
je, znanje ter sklepali nova pri-
jateljstva. Urejen razstavni pro-
stor, dobra gostinska ponudba 
ter naravne danosti lokacije so 
ponovno očarali vse prisotne. 
Pred uradnim odprtjem razsta-
ve je imel kratek nagovor župan 
g. Franc Setnikar, ki je bil priso-
ten tudi na koncu, ob podeljeva-
nju priznanj najboljšim.

Tokrat se je v Polhovem Grad-
cu zbralo 85 terierjev 21 različ-
nih pasem, najštevilčnejši so bili 
Jack Russell terierji in stafford-
shirski bulterierji. Ljubitelji te-
rierjev so si tako lahko ogledali 
tudi nekaj pasem terierjev, ki so 
zelo redke ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi v svetovnem meri-
lu. Tako so bili na razstavi tudi 
Dandie Dinmont, sealyhamski, 
manchesterski in avstralski 
svilnati terier. Samo zaradi po-
sebne razstave terierjev je tako 
že drugo leto zapored v Polhov 
Gradec prispelo kar nekaj ljudi, 
ki so vikend poleg tega, da so 

se udeležili razstave, izkoristili 
tudi za ogled prelepe narave in 
kulturne dediščine kraja. Svoje 
pse je predstavilo 59 različnih 
lastnikov iz 8 držav. Tako kot 
lansko leto so bili tudi tokrat 
najštevilčnejše zastopani psi 
iz Slovenije, dva cairnska teri-
erja pa sta z lastnico prispela 
celo z Danske. Za popestritev 
programa so poskrbeli lokalni 
prebivalci s svojimi stojnicami, 
na katerih so prodajali lokalne 
izdelke in dobrote iz Blagajeve 
dežele.

Po koncu ocenjevanja terier-
jev, se je dogajanje preselilo v 
krog, namenjen le izboru naj-
boljših, kjer je bil za najlepše-
ga psa razstave izbran škotski 
terier Verascott Jiminy Cricket 
iz Italije. Organizator je lani pr-
vič pripeljal tovrstno kinološko 
prireditev v ta del Slovenije. Ker 
so že drugo leto zapored s stra-

ni navdušenih razstavljavcev 
in obiskovalcev kar deževale 
pohvale organizacije in lokacije, 
upamo, da bo prireditev posta-
la tradicionalna. Ta dogodek je 
primer dobre prakse sodelova-
nja različnih interesnih skupin, 
kot so Slovenski klub za terierje, 
Občina Dobrova - Polhov Gra-
dec, Javni zavod Polhograjska 
graščina, PGD Polhov Gradec 
ter ponudnik gostinskih stori-
tev v Pograjskem domu, ki so se 
sposobni povezati ter vzajemno 
prispevati k uspešnosti dogod-
ka, ki v naše prelepe kraje pri-
vabi ljudi od blizu in daleč in 
je posledično promocija za vse 
nas. Se vidimo spet drugo leto 
na dnevu s terierji v Polhovem 
Gradcu!

Gorazd Gregor Namestnik 
in Špela Pintar, fotografija: 

Simon Marka 

Specialna klubska razstava terierjev

Najlepši trije psi razstave

Državna razstava nemških ovčarjev
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Svetniki so se najprej sezna-
nili z Letnim poročilom Naše-
ga časopisa za leto 2016, ki ga je 
predstavil urednik in novinar 
Gašper Tominec. Ta je nanizal 
nekaj statističnih podatkov o 
medobčinskem časopisu ter iz-
postavil novosti novega Odloka 
Našega časopisa, ki se bo spre-
jemal na eni od prihodnjih sej. 
Za tem so svetniki sprejeli sklep 
o ukinitvi javnega dobrega na 

parcelah k.o. Polhov Gradec 
ter sklep o pridobitvi statusa 
grajenega na nepremičnini v 
k.o. Dobrova. Seznanili so se s 
Poročilom o izvrševanju prora-
čuna Občine Dobrova – Polhov 
Gradec za obdobje od 1. 1. 2017 
do 30. 6. 2017, potrdili Rebalans 
proračuna Občine Dobrova – 
Polhov Gradec za leto 2017, kjer 
so po pojasnilu župana odsto-
panja tako na prihodkovni kot 

odhodkovni ravni, in sicer pred-
vsem zaradi tožbe s podjetjem 
GH Holding in sodbe z župnijo 
Polhov Gradec ter načrtovani-
mi sredstvi iz naravnih nesreč, 
ki jih v tem letu ne bo. Potrjen 
je bil tudi Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu občine za leto 2018, 
ki pa se spreminja predvsem za-
radi sredstev vezanih na stroške 
projekta izgradnje Centra Emila 
Adamiča na Dobrovi.

Ta točka dnevnega reda je 
tudi sicer predstavljala najbolj 
dinamično razpravo. Predstav-
nika izdelovalca investicijske 
dokumentacije - Inštitut za 
javno-zasebno partnerstvo, 
zavod Turjak ter zazidalne-
ga preizkusa projektantskega 
podjetja Arheja, sta predstavila 
objekt, v katerem so združene 

upravno-družbene dejavnosti, 
kot so lekarniška, zdravstvena, 
zobozdravstvena, knjižnična 
in kulturne ter upravne dejav-
nosti. Poudarila sta, da je nova 
lokacija primernejša tako iz 
gledišča dostopnosti, prostor-
nosti in ureditve od lokacije, o 
kateri so se neuspešno usklaje-
vali pretekla leta. Navzočim sta 
bila predstavljena tudi finanč-
ni ter časovni načrt projekta, 
pri čemer sta tako platno kot 
škarje v rokah občine Dobrova 
– Polhov Gradec, ki po novem 
nastopa kot edini investitor ozi-
roma financer. Po vprašanjih 
svetnikov, ki so se nanašala na: 
ločen objekt – trgovino; prostor 
in OPN, od katerega je projekt 
odvisen; prometno ureditev, ki 
predvideva obvozno cesto ipd. 
so svetniki soglasno potrdili 

investicijski program in predin-
vesticijsko zasnovo za projekt 
»Center Emila Adamiča-med-
generacijsko kulturno sredi-
šče«, čigar ocenjena vrednost 
investicije po tekočih cenah 
znaša 4.404.390 EUR  (z DDV) 
in se bo izvajala skladno s pred-
videnim časovnim načrtom. 
Župan je ob tem še poudaril, 
da je namen gradnje investicije 
tako izpolnjevanje nalog občine, 
izboljšanje kvalitete življenja 
prebivalstva preko razvoja Do-
brove kot lokalnega in upravne-
ga središča, zniževanje stopnje 
gravitacije občanov k Ljubljani 
ter zadovoljstvo javnega intere-
sa na področju izvajanja druž-
benih dejavnosti. Omenil je 
tudi, da je z lastnikom zemljišča 
že dogovorjeno, da se zemljišče 
ob novem objektu nameni za tr-

govinsko dejavnost, o čemer so 
že obveščeni potencialni inve-
stitorji (Mercator, Spar in Tuš), 
občina pa je kljub ločenima 
objektoma pripravljena na sku-
pno sodelovanje. Po razpravi so 
svetniki soglasno dali prvo zele-
no luč projektu in omogočili, da 
se predlog umesti v proračun 
občine.

 
Občina v zvezi s poteki del 

in načrti za projekt medge-
neracijskega kulturnega 
središča Emila Adamiča 
na Dobrovi vse občane ob-
vešča, da bo na omenjeno 
temo v kratkem sklican tudi 
zbor občanov, kot je bilo to 
obljubljeno tudi na zadnjem 
zboru občanov na Dobrovi.

 
Nadja Prosen Verbič

Dobrova, 4. oktober – V občinski sejni sobi so 
v sredo občinski svetniki ter župan obravnavali 
devet točk dnevnega reda 20. redne seje 
občinskega sveta občine Dobrova – Polhov 
Gradec. Največ časa ter vprašanj so namenili 
projektu z dolgo brado – medgeneracijskemu 
kulturnemu središču Emila Adamiča na Dobrovi, 
za katerega so soglasno potrdili nov investicijski 
program in predinvesticijsko zasnovo.

Občini Dobrova – Polhov Gradec je s strani 
Upravne enote Ljubljana 2. 10. 2017 uspešno 
pridobila  gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, 
spremembo namembnosti in dozidavo 
obstoječega objekta Pristava, ki sodi v kompleks 
Polhograjske graščine.

Zelena luč 
novi varianti centra na Dobrovi

Razvojni program Občine 
Dobrova – Polhov Gradec kot 
prednostne cilje obravnava: 
ohranjanje kulturne dediščine, 
povezovanje kulturne dediščine 
s turistično ponudbo in obnovo 
območja Polhograjska graščina. 
V sklopu tega nenehno vlaga v 
razvoj turističnih programov, 
produktov in dogodkov. Po-
memben del le-teh se odvija 
v Polhograjski graščini, ki je v 
državni lasti, v njem pa deluje 
Muzej pošte in telekomunikacij, 
krajevni muzej ter knjižnična 
dejavnost. Za občino pomem-

ben objekt, ki je bil v letu 2013 
s pomočjo EU sredstev revita-
liziran, je Hiša v parku, kjer je 
bila nekdaj pralnica, danes pa 
je v njej urejen manjši etno-
muzej, trgovinica z lokalnimi 
spominki ter servisni prostor 
za manjše dogodke v grajskem 
parku. Za izvedbo posameznih 
že uveljavljenih programov pa 
Javnemu zavodu Polhograj-
ska graščina, ki nosi osrednjo 
vlogo pri razvoju kulturnih in 
turističnih programov v obči-
ni, zaradi številčne udeležbe 
ter vsebin programov urejeni 

prostori ne zadoščajo. Zato je 
Občina Dobrova – Polhov Gra-
dec konec leta 2016  na Upravno 
enoto Ljubljana podala vlogo s 
pripadajočo dokumentacijo za 
izdajo gradbenega dovoljenja 
za rekonstrukcijo in dozidavo 
obstoječega objekta Pristava, ki 
jo je izdelalo podjetje API AR-
HITEKTI d.o.o.

Projektna dokumentacija za 
stavbo, katere vsebina bosta 
kultura in razvedrilo, se nanaša 
na objekt v obstoječem obsegu 
slabih 150 m² in na novo dozi-
dano v obsegu nekaj manj kot 
130 m². V njej se bo po novem 
omogočila bolj kakovostno iz-
vajanje obstoječih programov 
ter razvoj novih. Vsi ti pa teme-
ljijo na sodelovanju z domačini, 
domačimi podjetji in kmetijami. 
Zato je ena od predvidenih in 

hkrati glavnih novosti v Prista-
vi sedež razpršenega hotela, ki 
ima velik razvojni potencial za 
celotno območje. Vezano na to 
se stavbo načrtuje urediti po 
naslednjih smernicah: v kleti je 
predvidena ureditev vinskega 
muzeja z ločenim prostorom 
vinskega arhiva ter predstavi-
tveno sobo; v pritličju se načr-
tuje odstranitev vseh predelnih 
sten in ureditev restavracije za 
cca. 30 gostov, v prizidku pri-
tlične etaže pa bodo umeščene 
tudi sanitarije za goste, kuhi-
nja s spremljajočimi prostori, 
garderoba in sanitarije za za-
poslene ter energetski prostor 
objekta;  enako je predvidena 
odstranitev vseh predelnih 
sten v nadstropju, s čimer bi se 
pridobil večji prostor za multi-
funkcijsko dvorano, ki bo slu-

žila tudi za druženje in izvaja-
nje društvenih dejavnosti, nad 
obstoječim delom prizidka pa 
bi se uredila terasa kot letni vrt 
in prostor za odmor; v obstoje-
čem neizkoriščenem podstrešju 
bi tako bil prostor za ureditev 
dveh nastanitvenih enot (dvo-
posteljni sobi in nastanitveni 
apartma), pri katerih obstaja 
možnost združevanja in raz-
druževanja postelj; v mansardi 
pa se uredi še servisni prostor 
za različna hišna opravila ter 
prostor za perilo, ki bi služil tudi 
kulturni in muzejski dejavnosti. 
Projekt vzporedno rešuje tudi 
ureditev parkirišča pred Kme-
tijsko zadrugo Polhov Gradec. 
Urejeno parkirišče bo služilo 
tako razvijajočemu se turizmu 
in gostom kot tudi strankam in 
partnerjem kmetijske zadruge.

Celotna ocenjena vrednost 
projekta, ki zajema stroške 
gradbenih, obrtnih in inštala-
cijskih del (v nadaljevanju GOI) 
znaša 585.000 eurov z vključe-
nim DDV in bo predmet jav-
nega razpisa za izbor izvajalca 
GOI del. To je namreč faza, ki 
sledi pravnomočni pridobitvi 
gradbenega dovoljenja in jo 
potemtakem lahko pričakuje-
mo kmalu. Investitorja namreč 
vežejo zakonska določila, ki 
pravijo, da gradbeno dovoljenje 
neha veljati, če investitor v dveh 
letih po njegovi pravnomočno-
sti ne začne graditi. Na občini 
pojasnjujejo, da bo vsa sredstva 
težko zagotoviti iz občinskega 
proračuna, zato že sedaj inten-
zivno iščejo zunanje vire.

Nadja Prosen Verbič  

Pridobljeno gradbeno dovoljenje 
za objekt Pristava
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Letos pa smo se odločili za 
nenapovedan prihod, saj smo 
tudi sami želeli videti odziv 
otrok na zvok sirene in prihod 
gasilcev v prostore, iz katerih 
se bomo umikali. Iz izkušenj 
vemo, da se otroci običajno 
prestrašijo oseb v uniformah. 
Med igro smo nenadoma za-
slišali zvok sirene. Vsi otroci so 
utihnili in poslušali. S sodelav-
cem sva hitro dvignila v naro-
čje dva otroka, ki še ne hodita, 
druge pa pozvala, da grejo za 

nama pogledat gasilce. Vsi so 
nama sledili do vhoda, kjer sva 
nekatere otroke posedla v vo-
ziček in jih hitro odpeljala na 
igrišče. Tam sva jih preštela in 
še ostale naložila v voziček, saj 
so bili obuti le v copate. Od tu 
smo z varne razdalje opazova-
li gasilce pri delu. Kmalu so se 
nam pridružili še starejši otro-
ci iz zgornjega nadstropja, ki 
so se umaknili skozi sosednji 
vhod. Po končani evakuaciji 
smo se oblekli in obuli ter se 

vrnili na igrišče, kjer so nas že 
čakali gasilci. Pokazali so nam 
še: reševanje otroka skozi okno 
iz nadstropja, gašenje z vodo iz 
hidranta, reševanje z upora-
bo maske in kisikove jeklenke, 
kako se gasilec  prebija skozi 
prostor, kjer je polno dima, in 
naprave, ki skrbijo za varnost 
gasilcev. Čisto na koncu pa so 
nas gasilci pogostili še s piškoti 
in sokom. Ob tej priložnosti bi 
se radi zahvalili mladim gasil-
cem PGD Brezje: Domnu, Jo-
štu, Anžetu in Žigi, še posebej 
pa poveljniku g. Klemnu Rem-
škarju, ki nas  vsako leto prese-
neti s čim novim. 

Otroci in delavci vrtca 
Brezje pri Dobrovi

 Na čudovit jesenski dan se 
je množica šolarjev, vrtičkarjev, 
staršev ter vzgojiteljev in učite-
ljev zbrala na parkirišču pred 
osnovno šolo Polhov Gradec. 
Prijaznemu pozdravu Petre Pi-
šek, ki se je v imenu organizator-
ja, društva Lep je dan zahvalila 
vsem za spodbudno podporo, 
ki člane še dodatno motivira za 
nove zamisli in dogodke, je sle-
dil nagovor ravnateljice Ilinke 
Kucler. Ravnateljica je izrazila 
zadovoljstvo nad lepo udeležbo 
ter se pobudnicam zahvalila za 
povabilo in sodelovanje. Vsem 
je zaželela prijeten dan. Pohva-
la je bila izrečena tudi s strani 
predstavnikov sveta staršev 
šolskih in vrtčevskih otrok šole 
Polhov Gradec, ki so se strinjali, 
da skupaj zmorejo več.

Od tod je pot vodila proti 
vrhu Starega gradu. Vsem, ti-
stim s kratkimi ali dolgimi, hi-
trimi ali nekoliko počasnejšimi 
koraki, prav vsem je uspelo priti 
na vrh te manjše in nezahtevne 
vzpetine sredi Polhovega Grad-
ca. Tudi najmanjši vrtičkarji so 
dosegli zastavljeni cilj, nekateri 
tudi zaradi obetajoče se nagra-
de na vrhu. Pri kapeli na vrhu so 
vse zmagovalce namreč čakale 
diplome za dobro voljo in ude-
ležbo ter sladka presenečenja. 

Članice društva so bile izredno 
pridne in so na vrh prinesle 
kup sladkih dobrot in tekočega 
okrepčila ter poskrbele, da so 
si vsi udeleženci dobrodelnega 
pohoda vzeli še nekaj časa za 
klepet in druženje. Tega v vsa-
kodnevnem tempu primanjku-
je, zato je tak način pravi tudi za 
oblikovanje novih idej, načrtov 
in podobnega, kar lahko prispe-
va h kakovostnejšemu življenju 
vsakega posameznika in sku-
pnosti. Prijetnost pa tudi to pot 
družbo delalo koristno, saj so 
z dogodkom udeleženci zbrali 
tudi nekaj denarja za šolski in 
vrtčevski sklad.

Nadja Prosen Verbič 

»Če na prireditvi Za Primoža gre zberemo 20.000 
evrov, grem peš na Brezje!«
»Če bo toliko zbranega denarja, gremo vsi!”

Oktober je mesec požarne varnosti. 
Tudi letos smo se dogovarjali s  povelj-
nikom PGD Brezje za praktično vajo 
evakuacije iz »gorečega« vrtca. Vsa leta 
do sedaj smo otroke pripravili na prihod 
gasilcev.

Polhov Gradec, 30. september – Društvo za ka-
kovost življenja Lep je dan je v sodelovanju z OŠ 
Polhov Gradec in vrtcem pri OŠ Polhov Gradec 
pripravil dobrodelni pohod na Stari grad za šolski 
in vrtčevski sklad.

 In obljuba dela dolg. Dobro-
delna prireditev Za Primoža gre 
odmeva še 5 mesecev zatem in 
kar smo rekli, smo rekli. Ti-
stega 22. aprila smo zbrali več 
kot 20.000 evrov, zato je takrat 
postalo jasno, kam nas vodi 
pot sredi septembra. Na sobo-
to, 23. septembra, smo se dan 
pred prvo obletnico Primoževe 
nesreče ob 4.00 zjutraj romarji 
zbrali pred PGD Črni Vrh. Pred 
nami je bila pot na Brezje. Vede-
li smo, da nas čaka 42 km, ven-

dar se nas je vseeno zbralo kar 
36! Z lučmi v rokah in na glavah 
smo startali v povsem jasno 
noč, polno zvezd. Smeha polna 
skleda. Najbolj pozitiven naboj, 
kar sem jih kdaj doživela. Prvih 
deset kilometrov smo prehodili 
v dveh urah, potem so nas dobri 
ljudje gostili s kavo, čajem, pi-
škoti. Iskrena hvala! Začelo se je 
daniti. Luči smo pospravili. Pri-
družili so se nam naši gostitelji 
in skupaj smo čez hribe in doli-
ne hodili proti našemu cilju. Ob 

11.00 smo imeli v Selcah glavni 
odmor, 30 minut. Ravno ob tej 
uri so izpred PGD Črni Vrh 
krenili tudi kolesarji, ki so bili 
prav tako namenjeni na Brezje. 
Najtežje je bil vzpon na Jamnik. 
Pešci smo se spodbujali. Neka-
teri so se odločili za hojo brez 
čevljev, ker je bilo žuljev že več 
kot dovolj. Noge so postajale 
vedno bolj trde, besede vedno 
bolj redke in po 10 urah in pol 
smo prišli do smerokaza za 
Brezje. Le še 6 kilometrov. Naš 
tempo je bil vedno bolj počasen, 
vendar smo se spodbujali do ci-
lja. Naša pot je trajala 13 ur. Od 
tega smo skupaj počivali le 55 

minut. Ciljno črto nas je preč-
kalo kar 40 vztrajnih romarjev! 
Na Brezjah nas je pričakalo 23 
kolesarjev, ki so imeli za seboj 
55 kilometrov.

Bravo kolesarji! Bravo vsa eki-
pa pešcev, romarjev! Ponosna 
sem na vas! Okrepčali smo se 
s klobasami, kruhom  in pija-
čo. Hvala vsem, ki ste nam to 
omogočili. Ob 17.30 smo imeli 
na Brezjah rezervirano sv. mašo, 
namenjeno Primožu in njegove-
mu zdravju. Še pred mašo smo 
poskrbeli, da smo bili oblečeni 
v rumene majice, ki so postale 
znak podpore Primožu. Odbi-
la je ura in vstop v cerkev je bil 

poln čustev. Vse skupaj se nas 
je zbralo okrog 120. Od blizu 
in daleč. Od znancev do ne-
znancev. Vseh pa tistih, ki nam 
je mar zanj! Zanj, ki je bil tam, 
zanj, ki nam vliva upanje, nas 
spodbuja, nas z vozička opozar-
ja na tisto, kar vse hitreje poza-
bljamo v življenju. Bil je z nami. 
Sedel je le dva metra od mene. 
Stisk roke ob »mir s teboj« je bil 
zame tisti znak, da smo naredi-
li zanj nekaj enkratnega. Polni 
bolečih nog, utrujenih udov, ne-
kateri celo z bolečo zadnjico, a 
prav gotovo skoraj vsi s solzami 
v očeh. Kakšna lepa maša. Ka-
kšen lep govor. Hvala vam go-

spod župnik Bogdan Oražem! 
In hvala, da ste skupaj z ostalimi 
kolesarili za Primoža. Primož je 
tisti, za katerega se je vredno 
potruditi. Si zanj vzeti čas. Ver-
jemite, nasmejal vas bo. Najbolj 
optimističen človek, neverjetno 
spreten, in nimate kaj pomisliti, 
da mu kaj ne bo uspelo. Bo mu. 
Prvi manjši premiki so že vidni 
in če lahko govorim v imenu ce-
lotne ekipe Za Primoža gre: »K 
njemu pristopite kot k človeku, 
ne kot k invalidu. On je človek. 
Človek z veliki črkami. Človek, 
ki ga nima nihče pravice oropa-
ti upanja na boljše. Kdo pa smo 
mi, da bomo dvomili. On ne 
dvomi. On je prepričan. In mi 
smo prepričani skupaj z njim.«  
Po sv. maši smo se z avtobusom 
vsi skupaj odpravili proti štar-
tni točki. Veselje, naboj energije 
in predvsem polno srce! To je 
tisto, ko si rečeš: ni ovir! Hvala 
vsem romarjem! Hvala vsem, ki 
ste sodelovali pri organizaciji! 
Hvala družini Trobec! Ponovno 
nasvidenje ob letu osorej!

Ponosna članica ekipe 
Za Primoža gre 

Sara Polančec

Društvo Lep je dan se ob tej priložnosti v prvi vrsti zahvaljuje 
sponzorjem: Planinskemu društvu Blagajana, lekarni na Dobrovi in 
podjetju Previjalne mize Sraka ter vsem udeležencem za dobro voljo in 
podporo tradiciji. Torej ste nanj vabljeni spet naslednje leto.

Na Stari grad 
za šolski in vrtčevski sklad

Gori, 
gori vrtec Brezje

Za Primoža na Brezje



NAS CASOPIS 453/30. 10. 2017 C M Y K 48

30. oktober 2017 48
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Dobrova-Polhov Gradec

Ta teden se bomo v naši šoli 
še posebej potrudili, da vam 
bo lepo.« Tudi sama sem se kot 
učiteljica in razredničarka vese-
lila tedna otroka in z zgornjimi 
besedami v ponedeljek zjutraj 
pozdravila svoje učence. Ko 
oktobra na koledarju zapazimo 
prvi ponedeljek, letos je bilo to 
od 2., imamo vedno v mislih 
najmlajše. Ta teden je namreč v 
znamenju otrok in ga imenuje-
mo teden otroka. Letošnji teden 
otroka je s skupno temo Pova-
bimo sonce v šolo potekal od 2. 
do 8. oktobra. Ta sončen naslov 
se navezuje na temo otroških 
parlamentov v šolskem letu 
2017/2018 Šolstvo in šolski sis-
tem, s katero so mladi izposta-
vili premislek in željo po bolj 
inovativnem in ustvarjalnejšem 
učenju ter razmišljanju. Povabi-
mo sonce v šolo je tudi naslov 
poslanice, ki jo je letos pripravil 
mladinski pisatelj in ambasador 
ZPMS za humanitarno akcijo 
Pomežik soncu Primož Suho-
dolčan. V tednu otroka smo se 
pri številnih dejavnostih v šoli 
osredotočili na »radovedno« 
šolo ter veselje do novega, od-
prtega in uporabnega znanja. 

Tudi v našo šolo smo povabili 
sonce z različnimi dejavnost-
mi, ki so otrokom polepšale 
šolske dni v tem tednu (na-
govor ravnateljice po šolskem 
radiu, ustvarjanje izdelka na 
temo tedna otroka, šolski par-
lament, literarni natečaj od 1. 
do 9. razreda, na začetku vsa-
ke prve ure v dnevu 5–10 min 
razgibavanja, ena tedenska ura 

za družabne igre, ura ŠPO po 
želji otrok, ura ali dan pouka v 
naravi …) Otroci in učitelji bi si 
želeli, da bi bil teden otroka več-
krat v letu, predvsem v smislu, 
da bi znali resnično prisluhniti 
drug drugemu, pomagati z na-
svetom, polepšati dan s pohva-
lo za dobro opravljeno delo, se 
pogovarjati o naših pomislekih 
in težavah, razveseliti s prepro-
stimi stvarmi, saj otroci vsak 
dan dokazujejo, da so ravno oni 
sonce v šoli.

Na natečaju, ki smo ga pri-
pravile učiteljice slovenščine in 
katerega naslov je bil Sonce na 

obisku pri nas v šoli, so lahko 
sodelovali vsi učenci naše šole. 
Zopet jih je sodelovalo zelo ve-
liko z različnimi literarnimi pri-
spevki. Ob prebiranju le teh smo 
se učiteljice preselile v pravljični 
svet sonca, mavrice, junakov, ki 
živijo v otroških domišljijskih 
svetovih in jim z različnimi 
barvami rišejo njihovo otroštvo. 
Med vsemi sodelujočimi smo 
učiteljice izbrale dva prispevka, 
za katera bosta učenca prejela 
nagrado v obliki kino vstopnice. 
To sta Anže Osredkar iz 6. b in 
Ana Jankovec iz 6. a. Dragi otro-
ci, naj vam ob koncu zaželim še, 
da s svojo radovednostjo vedno 
ohranite sonce v sebi.

Urška Žagar, učiteljica 
slovenščine

 Prvi dan, v ponedeljek smo 
imeli šiviljske delavnice. V obli-

ki sonca, srca, dreves, zvezde in 
hiše so učenci na blago šivali 

gumbe. Nad urjenjem spretno-
sti s šivanko so bili kljub zače-
tnim skrbem učenci na koncu 
navdušeni. 

Nekateri so hitro osvojili 
prave gibe, drugi so si za vajo 
gumbe in blago odnesli tudi 
domov. V torek smo imeli dan 
informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. Učenci so v šolo 
lahko prinesli telefone in tablice 
ter jih uporabljali v času podalj-
šanega bivanja. 

Hkrati so potekali tudi mate-
matične igre in ogled risanke ter 
filma, v računalniški učilnici pa 
se je odvijal interaktivni kviz. 

V sredo smo se vsi oddelki 
podaljšanega bivanja odpravili 
na sprehod ob Gradaščici in se 
spotoma preizkusili v teku po 
travniku. Prijetno utrujeni smo 

se vrnili v šolo, pomalicali in 
nadaljevali s športnim popol-
dnevom. V četrtek smo pripra-
vili kostanjev piknik. 

Poleg kostanja smo pekli še 
jabolka in krompir ter koruzo. 
Učenci so uživali ob ognju in 
pomagali pri peki. 

Na igrišču smo odigrali nekaj 
tekem košarke in med dvema 
ognjema, ob igrišču pa se je od-
vijala tudi štafeta. 

V petek nas je po kosilu obi-

skal čarovnik Grega in nas spra-
vil v odlično voljo. Na koncu 
smo se posladkali s sladoledom 
Ljubljanskih mlekarn. 

Teden otroka smo zaključili 
športno. V šolski telovadnici 
smo se preizkusili v spretnosti 
na poligonu, nadaljevali pa s 
športnimi igrami na igrišču.

Barbara Trnovec, 
Francka Hribernik

V OPB smo se v tednu otroka (2.–8. oktober) imeli 
še posebej lepo. Naši učenci si želijo veliko igre in 
gibanja, zato smo se potrudili, da smo v čim večji 
meri upoštevali njihove želje, hkrati pa poskrbeli, da 
je bil teden nekaj posebnega.

»Lepo vas pozdravljam v najbolj imenitnem 
tednu za otroke, tednu otroka, ki vsako leto v 
okviru zveze prijateljev mladine poteka prvi 
teden oktobra. 

Pozdravljeni. Ste priljubljen mladinski pisatelj, po 
vaših knjigah z veseljem posegamo tudi v naši šoli. 
Tudi vaš oče je priljubljen mladinski pisatelj? Kakšno je 
življenje s pisateljem? Ste se morda tudi zato vi odločili 
postati pisatelj? 
Odlično, ne bi moglo biti bolje. Malo zaradi tega, 
malo pa tudi, ker sem imel zelo rad pravljice.

Katera njegova knjiga vam je najbolj všeč in če smo 
zelo radovedni, katera, če sploh, najmanj? 
Uf, haha; težka vprašanja. Seveda so mi pri srcu 
tiste, ki so napisane po mojih dogodivščinah. 
Kot je recimo Peter Nos, ker sem si, kot sem že 
rekel, osemindvajsetkrat razbil nos. Zato je oče 
to zgodbo napisal po meni. Ker pa sem vedno 
vohljal za vsemi stvarmi, so mi naredili majico 
z napisom »Drž poba«. 
 
Zanima nas, kakšen bralec ste bili vi, kakšne knjige ste 
radi brali in katerih ne? 
Jaz sem vse rad bral. In tudi danes preberem 
popolnoma vse. Najraje pa sem bral enciklope-
dije, leksikone ipd. Tudi navodila in kar piše o 
zmrznjeni hrani.

Ste vedno prebrali domače branje ali ste kdaj malo 
pogoljufali? 
Nikoli nisem goljufal. To zdaj rečem, ker je uči-
teljica zraven. Najraje pa sem bral knjige, ki so 
bile čisto zadaj na polici, tiste, ki jih nihče ni bral.

Ste naredili tudi bralno značko, katere začetnik je prav 
vaš oče? 
Naredil sem vse bralne značke in jih tudi pre-
bral. Imam pa tudi plavalno značko, planinsko 
značko, imam tudi značko, ki sem jo osvojil, ko 
sem pljunil najdlje od vseh koščico od češnje.

Vas kdaj zagrabi pisateljska mrzlica, da sploh ne mo-
rete prekiniti s pisanjem? 
U, ja. To pa. Vsakih pet minut. Jaz 5 minut pi-
šem, pet minut gledam TV …

 Koliko časa porabite za pisanje knjige, se morda še 
spomnite, katera vam je vzela največ časa in katera 
najmanj? 
Največ časa sta mi vzeli zadnji dve knjigi: Tina 
in medvedja moč ter Goran, legenda o zmaju. 
Nastajali sta vsaka eno leto.

Vaš obisk v naši šoli sovpada ravno s premiero filma 
Košarkar naj bo, ki je posnet po vašem priljubljenem 
romanu z istim naslovom. Zanima nas, koliko ste 
sodelovali pri filmu, pri izbiri igralcev, mogoče pri 
pisanju scenarija? 
Po nastanku knjige Košarkar naj bo! sem napisal 
scenarij. In seveda sem v filmu tudi zaigral, 3 
sekunde.

Še eno vprašanje v zvezi s filmom? Ste zadovoljni s 
končno podobo filma (so zadeli junake in zgodbo)? 
Zelo sem zadovoljen, zato lahko rečem samo: 
»Juhu! Super! Enkratno!! Pje!! To mi delaj!! Argg!! 
EE!!«

Nam lahko zaupate, kaj najraje počnete v prostem 
času? 
V drugem življenju bom kuhar. Ko sem bil maj-
hen, sem hotel postati kuhar.

Še vprašanje za konec. V teh dneh ravno poteka Eu-
robasket, ki ga verjetno spremljate. Ste mogoče ob 
uspehu naših košarkarjev dobili navdih za kakšno 
novo zgodbo? 
Seveda ga. Ne, sem pa pred Eurobasketom napi-
sal zgodbo o Goranu Dragiću. 
 
Nasvet za vse, ki si želijo postati pisatelji? 
Bodite radovedni in hodite po svetu z odprtimi 
očmi.

Maja Železnikar 
in 

Anastazija Tominc, 7. b

Teden otroka v oddelku podaljšanega bivanja

Intervju 
s Primožem Suhodolčanom

V četrtek, 14. septembra, nas je obiskal zelo znani 
humoristični otroški in mladinski pisatelj Primož 
Suhodolčan, star 58 let in v zelo dobri formi. Živi v 
Črni na Koroškem. 

Pisatelj je bil že Primožev 
oče, Leopold Suhodolčan. Pri-
moževa najbolj znana dela so: 
Košarkar naj bo! (po knjigi so 
posneli tudi film, ki se rav-

nokar predvaja v kinu), Peter 
Nos, Živalske novice, Veliki 
bum bum čigum, Kolesar naj 
bo, Ranta vrača udarec … Na 
prireditvi je bil duhovit, zani-

miv, smešen in zabaven. Vsem 
nam, učencem in učiteljem, se 
je vtisnil v spomin. Na koncu 
pa nam je dal še svoj avtogram. 
Upava, da bo še kdaj obiskal 
našo šolo, saj je bila njegova 
predstava odlična!!! 

Nina Dolenc, 8. a, in 
Tanja Kožuh, 7. a

Obisk 
Primoža Suhodolčana

Teden otroka v OŠ Polhov Gradec 

Povabimo sonce v šolo
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Tako smo spet obudili za nekaj let 
prekinjeno tradicionalno dvodnevno 
planinsko turo in se podali na Soško 
pot, ki je ena izmed najlepših označe-
nih poti v Sloveniji, saj nas vodi tako 
mimo poznanih lepot reke Soče kot 
tudi v odmaknjene kotičke, kjer gor-
sko lepotico lahko občudujemo v miru 
in tišini.

S hojo smo začeli na začetku – pri 
izviru Soče. Za malo napora pri dosto-
pu do izvira nas reka nagradi s kristal-
no čisto vodo. Kadar je vode veliko, je 
izvir mogočen, po letošnjem sušnem 
poletju pa je bil bolj skromen, a še ve-
dno vreden ogleda, saj  je voda zbrana 
v podzemnem, azurno modrem jeze-

ru. Mimo spomenika, posvečenega 
Juliusu Kugyku, nas je pot peljala naj-
prej v sotesko Mlinarice, nato pa proti 
Malim koritom do cilja prvega dne. V 
kampu Korita smo ob tabornem ognju 
in prijetnem kramljanju preživeli večer.

Če je bil prvi del poti večkrat odma-
knjen stran od Soče v bližnji gozd, pa 
vodi pot proti Kalu Koritnici, kjer je 
bil naš cilj, ves čas ob  reki. Tako smo 
lahko občudovali njeno lepoto in se 
prepričali, zakaj pravijo, da je Soča naj-
lepša evropska reka. 

Ko se združijo tri stvari – čudovita 
pot, prekrasno jesensko vreme in do-
bra družba, izlet mora uspeti. In naš je. 
Še preden smo namreč prišli do cilja, 

smo že razmišljali, kam gremo priho-
dnje leto. Lepo je biti del kolektiva, v 
katerem si znamo vzeti čas tudi za 

druženje in združevanje prijetnega s 
koristnim.

Pohodniki OŠ Dobrova

Po lanskoletnem prijetnem enodnevnem pohodu za 
zdravje zaposlenih v Osnovni šoli Dobrova na Tošč in 
Grmado smo se letos odločili, da se podamo na dvodnevno 
dogodivščino. 

Na podlagi 16.člena 
Statuta Občine Dobrova-

-Polhov Gradec (Uradni list 
RS. Št. 26/2012) je občinski 

svet občine Dobrova - Polhov 
Gradec na 20. redni seji dne 4. 

oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa 

javnega dobra

1.člen

Ukine se status javnega 
dobra na nepremičninah:

-  parcela št. 1220/10 k.o. 
Polhov Gradec v izmeri 
56 m2 (ID 2282438),

-  parcela št. 1220/16 k.o. 
Polhov Gradec v izmeri 
11 m2 (ID 5854092).

2.člen

Nepremičnini iz prvega 
člena tega sklepa prenehata 
imeti značaj zemljišča jav-
nega dobra v splošni rabi in 
postaneta last Občine Do-
brova-Polhov Gradec.

3.člen

Ta sklep prične veljati na-
slednji dan po objavi v Na-
šem časopisu.

Številka: 478-0006/2017-5
Dobrova, dne 04.10.2017

                                               

Župan 
Občine Dobrova- Polhov 

Gradec  
Franc Setnikar l.r.

Vožnja mimo Postojne s po-
stankom na Ravbarkomandi, 
brez burje. Tu smo zamenjali 
dež za sonce in se odpeljali pre-
ko meje na Fernetičih na Obči-
ne. V Vejni (italijansko Monte 
Grisa) smo obiskali Marijino 
svetišče. Leta 1945 je tržaški 
škof G. Santin posvetil bogu 
to mesto, da bi ga rešil pred 
podrtjem in grozotami druge 
svetovne vojne. Leta 1959 so po-
stavili temeljni kamen za Mari-
jino svetišče, dokončali pa so ga 
leta 1966 in tako je škof Santin s 
pomočjo vseh italijanskih škofij 
izpolnil svojo obljubo. Cerkev 
se ponaša tudi s kipom fatimske 
Marije, delom kiparja originala. 
To je čudovita stavba, ki s svojo 
veličastnostjo gleda na Trst in 
njegov prekrasni zaliv. Tempelj 
je videti, kot bi zrasel iz kraške-
ga kamna med temno zelenimi 
bori. Romarji, ki prihajajo na 

obisk, lahko občudujejo razgled, 
ki se s ploščadi razprostira na 
širno morje tja do Akvileje, gra-
du Miramar pa vse do Pirana. 

Sledila je vožnja na najzna-
menitejši tržaški hrib San Giu-
sto. Tu smo si ogledali grad in 
katedralo, katere zunanjost je 
obogatena z gotsko rozeto iz 
belega kamna, notranjost pa je 
po videzu kot bazilika s petimi 
ladjami, bogata z umetninami. 
S hriba smo jo ubrali peš v cen-
ter Trsta. 

Ogled smo začeli na trgu 
Zedinjene Italije, ki je eden 
največjih in najlepših trgov na 
svetu in ga obkrožajo mogoč-
ne stavbe, v katerih so najpo-
membnejše institucije v Trstu. 
Mimo Borznega trga  nas je pot 
vodila  do ostankov rimskega 
amfiteatra in srbske ortodoksne 
cerkve, ki stoji nedaleč od Ponte 
Rossa, nekoč razvpite tržnice. V 

mestu je mnogo kavarn! Privo-
ščili smo si okusno kavico,  ka-
pučino na italijanski način, saj 
je Trst je prava prestolnica »ta 
prave« kave. V tržaškem prista-
nišču se pretovori največ surove 
kave, tudi praži in pakira. Se še 

spomnite časa, ko je pri nas ni 
bilo? Peljali smo se do gradu 
Miramare. 

Zgrajen je iz istrskega belega 
kamna in je bil srečno prebi-
vališče  nadvojvode Maximili-
ana Habsburškega  in njegove 

žene Charlotte. Ogledali smo 
si  zunanjosti gradu in se spre-
hodili  po parku, zasajenem z 
redkimi eksotičnimi rastlina-
mi. Na kmečkem turizmu Pri 
Francinovih v zaselku Avber 
nas je pričakalo okusno kosilo. 

Na koncu pa se seveda gre do-
mov! Letos nas čaka še 6. izlet 
– martinovanje, saj vsako leto 
z njim zaključimo izletniško 
sezono. 

Lado Nartnik

Trst je bil naš ...

Ob koncu septembra smo 
le dočakali lepše vreme 
in učenci tretje triade so 
imeli športni dan. 

Sedmošolci so se podali na vrh Lub-
nika (1025 m), osmošolci do Vojkove 
koče na Nanosu (1240 m), devetošolci, 
kot najsposobnejši, pa še malo višje, in 
sicer na Ratitovec (1678 m). Pot nav-
zgor je vseeno pot navzgor, eni so jo 
premagovali lažje, drugi malo težje in 
bolj počasi. A saj poznate tisti pregovor, 
da se počasi daleč pride ... Pohod v vse 
tri smeri je minil v prijetnem, varnem 
in sproščenem vzdušju. Upam, da si bo 
še kateri izmed učencev vzel čas in jo 
na lep jesenski dan »mahnil« še kam. 
Človek, poln kondicije, vsakodnevne 
napore premaguje lažje in uspešneje, 
pa še odpornost si pridobi na zraku! 

Pa veliko športnih užitkov! 

Branko Bizjak

Planinski športni dan

Osmošolci so osvojili Nanos

Pohod za zdravje

Delavci OŠ Dobrova so se podali na Soško pot

10. oktobra smo se odpravili na izlet v Trst. 
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Trgatve so postale že tradicija 
za nas, ki prihajamo z Dobro-
ve. Že desetletja nazaj so se je 
udeleževali bivši člani folklorne 
skupine KUD Dobrova, nato 
člani mešanega pevskega zbo-
ra, sedaj tradicijo nadaljujemo 
že kakih deset ali še več let 
dobrovski upokojenci. Večkrat 
smo morali to prijetno opravi-
lo zaradi vremenskih neprilik 
prestaviti na drug datum, toda 
ne glede na to smo naše poslan-
stvo vedno dobro opravili. 

Gospodar Milan Garbari se 
je priženil na to kmetijo s Slapa 
pri Vipavi, zato mu vinogradni-
štvo ni tuje. Vse posle je prevzel 
po pokojnem očetu svoje žene 
Barbare Stojanu Remcu. Ona, 
ga. Barbara, je “glavna šefica” v 
kuhinji,  ukvarja pa se tudi s pi-
sarniškim delom, ki ga zahteva 
vodenje kmečkega turizma. Že 
na prvi pogled je opaziti lepo 
urejenost gostinskega lokala, 
okolice in vinske kleti. V zgor-
njih prostorih so uredili sobe v 
primorskem stilu, da lahko pre-

noči do 25 turistov. Za hišo stoji 
hlev za govedo in prašiče, zato 
so vse osnovne surovine za ku-
hinjo domačega izvora. Njihovo 
rujno kapljico lahko dobimo še 
v vinotočih v ljubljanskih Dra-
vljah in Škofji Loki. 

Da se vrnem k trgatvi. Videti 
je nekako takole: našemu pri-
hodu okoli pol devete ure sle-
di zajtrk z odličnim domačim 
pršutom, šinkom in salamo 
ter kozarčkom rujnega. Nato 
se z avtobusom odpeljemo v 
kake 3 km oddaljeni vinograd, 
ki je dolg okoli 500 m. Milan 
pravi, da ga čuva za obiranje 
prav za Dobrovčane, ker smo 
po njegovem mnenju marljivi 
in tako v približno v treh urah 
in pol pridemo skozi. Po kosi-
lu gremo še enkrat v vinograd, 
tako da nas 40 trgačev v enem 
dnevu natrga od 12 do 14 ton 
grozdja. Kmetija premore 13 ha 
vinogradov, tako da potrebuje-
jo od 6 do 7 avtobusov ljudi, da 
potrgajo grozdje. Milan je dejal, 
da je z dobrovskimi penzionisti 

najbolj zadovoljen. Zaveda se, 
da smo prišli delat, ne pa “afne 
guncat”. To pride na vrsto po 
končanem delu. Po peti uri je 
večerja, potem pridejo glasbeni-
ki in sledi ples. Od DU Dobrova 
dobi gospodar Milan vsakič kot 
gostitelj za spomin uporabno 
darilo. Posebna komisija našega 

upravnega odbora izbere vinsko 
kraljico leta, ki jo okrona s kro-
no iz vinske trte, gospodar Mi-
lan pa jo nagradi z buteljko naj-
boljšega ter z njo zapleše, nakar 
se z njo zavrti še ostala moška 
populacija navzočih. Sledi še 
obisk vinske kleti in za nagrado 
degustacija raznih lanskih vin 

ter letošnjega mošta. Za domov 
pa dobimo vsi trgači buteljko 
po izbiri. Po navadi se domov 
kar mudi, sploh ker mora biti 
voznik avtobusa do sedme ure 
v garaži, sicer sta potrebna dva 
šoferja. Tega se ne poslužujemo, 
ker bi bilo dražje. V starih časih, 
ko še nismo bili v Evropski uniji, 

smo rajali tudi do polnoči ali še 
dlje. Tradicijo udeležbe na trga-
tvi želimo v društvu ohraniti, 
kar je v interesu tudi družine 
na kmetiji Malovščevo, saj so 
nas že sedaj povabili na trgatev 
prihodnje leto.

Za DU Dobrova 
Janez Zadnikar 

Maja smo se odpravili na 
otok ljubezni v Ižakovcih in 
pojedli bujraško malico ter na-
daljevali z Luštovim paradižni-
kom. Za tem smo si v Lendavi 
ogledali mesto in uživali v po-
gledu na okolico s 53,5 m viso-
kega stolpa Vinarium. Letošnji 
3. izlet smo imeli junija. Odpo-
tovali smo v Avstrijo v narodni 
park Nockberge. Najprej smo se 
ustavili v Spittalu. Ogledali smo 
si mesto in nadaljevali  pot do 
Gmuenda, kjer smo zapustili 
avtocesto v Innerkremsu, za-
vili na znamenito gorsko ce-
sto, po avstrijsko imenovano 
Nockalmstrasse. Hoteli smo 
videti Nacionalni park Nock-
berge. Skozi park vodi 35 km 

dolga serpentinasta cesta na 
višino 2.000 metrov. Čudoviti 
gorski svet s številnimi gorski-
mi kočami in pisanim gorskim 
cvetjem. Človek bi rekel, da je 
tu skladišče rododendrona. Na 
teh višinah že domujejo svizci. 
Ogledali smo si muzej svizcev 
in prekrasne lesene kipe. Ko se 
ta cesta konča, si že v Bad Kle-
inkirchheimu, poznanem zim-
sko-športnem centru.  Preteklo 
leto smo videli Vrbsko jezero, 
tokrat pa Osojsko. Preko Beljaka 
smo skozi »luknjo« (predor Ka-
ravanke) prispeli v Radovljico. 
Tu nas je pričakalo  bogato ko-
silo.  Izmučeni od hude vročine 
(35 °C) smo se prav radi vrnili 
domov pod tuš. Kdor še ni bil 

tam gori, naj se podviza, res se 
da kaj videti. Najbolje nekje ko-
nec junija, začetek julija!

Četrti letošnji izlet je 
bil  12. septembra.  Bili smo 
na Koroškem. Začeli smo v 
Kamniku z jutranjo kavo. Iz  Ka-
mnika smo šli preko prelaza 
Črnivec mimo Nove Štifte do 
Gornjega Grada, oddaljenega 
od Ljubljane le 50 km. Naselje 
leži v Zgornji Savinjski dolini v 
gornjem predelu Zadrečke doli-
ne med planoto Menina na jugu 
in Rogačevo skupino na severu. 
Gornji Grad je razdeljen na za-
selke Gornji Grad, Spodnji trg, 
Podsmrečje, Prod in Novo na-
selje. V naselju se stekata potok 
Šokatnica in reka Dreta. Naselje 
je stopilo v zgodovino leta 1140 
z ustanovitvijo benediktinske-
ga samostana. Gornji Grad je 
leta 1461 prešel pod ljubljansko 
nadškofijo in postal njena  rezi-

denca. V zapiskih iz leta 1349 je 
kraj omenjen kot trg Rore. Leta 
1928 je Gornji Grad dobil tudi 
status mesta, a ga je pozneje iz-
gubil. V kraju je leta 1630 umrl 
ljubljanski škof Tomaž Hren. 
Prvotna cerkev je bila postavlje-
na v 12. stoletju. Bila je večkrat 
prezidana. Ob razpustitvi sa-
mostana proti koncu srednjega 
veka je bila dodeljena ljubljan-
ski škofiji, ki je poleg dušnega 
pastirstva prevzela tudi sodne 
pravice. Znamenitost kraja 
je cerkev sv. Mohorja in Fortu-
nata, bivša sostolnica ljubljan-
ski, ki je po prostornini največja 
v Sloveniji, ima tudi najvišjo ku-
polo. Cerkev je zgrajena v stilu 
baroka, na križišču glavne in 
prečne ladje je elipsasta kupola. 
Posebna je oprema stranskih 
oltarjev z olji Johana Martina 
Kremserja Schmidta in kapela 
Božjega groba. V preddver-

ju so renesančni nagrobniki 
škofov. Dvorišče pred cerkvijo 
krasi mogočen vodnjak.  Cer-
kev je bila zgrajena med leti 
1757 in 1763. Danes je temelj 
za lokalni turizem, za katere-
ga je pomembna tudi romar-
ska pot k Mariji zvezdi v Novi 
Štifti. Tamkajšnji župnik nas je 
seznanil z nastankom, gradnjo 
te ogromne stavbe. Za obširno 
razlago in pogostitev se najlepše 
zahvaljujemo.

Šoštanj! Hoteli smo slišati 
in videti, kje se pridobi tretjina 
slovenske elektrike. Seznanili  
so nas s  projektom in gradnjo 
bloka 6. Zaščitili so nas z var-
nostno obleko in čeladami ter 
nam omogočili ogled. Prav nič 
ni čudno, da je bilo vložene-
ga toliko denarja, saj je zadeva 
megalomansko velika, s čudo 
instalacij in 250 m visokim hla-
dilnim stolpom. Z vrha stolpa 
se vidi celotna Šaleška dolina, 
pa sta nam samodejna ustavi-
tev in močno deževje prepre-
čila doživetje višine. Po ogledu 
»elektrike«  smo nadaljevali pot 
v vas Zavodnje do Kavčnikove 
domačije, ki je dragocen spo-
menik slovenske kmečke kul-
ture. O njej so posneli tudi film 
Žar stoletij, ki ga je finančno 
podprl Evropski sklad. Te vrste 
stavb so v večini prevladovale v 
našem prostoru od 11. do konca 
18. stoletja, tedaj pa so jih oblasti 
začele odločno preganjati zara-
di velike nevarnosti požarov. 
Nadomestile so jih sodobnejše 
zasnovane stavbe s t. i. »črno 
kuhinjo«. Današnje poslopje 
je rezultat različnih pozidav in 
dozidav in ga v vrsti sestavlja 

več v bistvu avtonomnih pro-
storov. Najstarejši del domačije 
je dimnica, stara okoli 400 let. 
Mala okenca na dimnični celici, 
smučni mehanizem, pa tudi de-
tajli lesenih tečajev na vhodnih 
vratih v lopi pričajo, da je jedro 
stavbe nastalo verjetno v 17. 
stoletju. Tedaj je bila ohranjena 
dimnična celica edini bivalni 
prostor Kavčnikove domačije. 
Muzejska predstavitev dimnič-
ne hiše je naravnano tako, da 
imajo obiskovalci občutek, da 
v njej še vedno živijo ljudje, saj 
na ognjišču plapola ogenj in 
tudi dim se še danes prosto 
vali po prostoru. Domačija je 
najjužnejši primerek dimnice 
v evropskem alpskem prosto-
ru. Nadaljevali smo pot mimo 
Andrejevega doma čez prelaz 
Sleme, ki ločuje Koroško in Šta-
jersko. Z višav smo prispeli v 
dolino, v Črno. Tu se je rodila 
naša najboljša smučarka vseh 
časov. Tine ni bilo doma, zato 
smo se odpeljali mimo Mežice 
in Raven do  Slovenj Gradca na 
okusno kosilo. Po obedu smo 
se podali preko Mislinje, Hude 
luknje in Velenja  še v Žalec, 
kjer je od lanskega leta odprta 
edinstvena fontana piva, tudi 
prva v Evropi, kjer smo si sami 
postregli z raznovrstnim pivom. 
Verjemite mi, nekaj zelo poseb-
nega in »pasalo« nam je. V Av-
striji  prevroče, na Koroškem 
premokro! Pa saj nas to nič ne 
moti!  Pomembno je, da se dru-
žimo in se imamo “lep”. Vidimo 
se še oktobra na morski strani 
in novembru na martinovanju v 
deželi črnine! 

Lado Nartnik 

Letošnje izlete smo začeli aprila na Dolenjskem. 
Obiskali smo Dano na Mirni, potem pa smo se 
odpravili v Sevnico. Žal prve dame Amerike nismo 
našli, zato pa smo si ogledali mogočni sevniški grad. 

Kot že nekaj preteklih let smo se tudi letos 
člani društva upokojencev Dobrova udeležili 
trgatve na Primorskem, na turistični kmetiji 
Malovščevo v spodnjem delu vipavske doline, 
v vasi Vitovlje blizu Nove Gorice. 

Dobrovski upokojenci na trgatvi

Rajžanje polhograjskih upokojencev
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Predvsem bomo na začetku 
v ustaljen življenjski tok pose-
gli na Logu. Morda bo v tem 
času zaradi del treba kdaj malo 
potrpeti, pustiti avto malo dlje 
na Rimski cesti in na križišču 
pri trgovini na Logu ter se do 
cilja odpraviti peš. Kot rečeno, 
odprli smo dve gradbišči, ki s 
seboj prinašata tudi vso novo 
pripadajočo infrastrukturo, 
ki vključuje kanalizacijo, jav-
no razsvetljavo in nov asfalt. 
In ker vsak napredek zahteva 
določene strpne trenutke v 
času izvedbe, je na mestu moja 
prošnja vsem, da pokažejo str-
pnost in razumevanje, saj gre 
za skupno dobro. Obenem vas 
tudi prosim, da vse morebitne 
pomanjkljivosti čim prej spo-
ročite občinski upravi, da te 
zadeve sproti in čim prej od-
pravimo in kasneje ne bo slabe 
volje. Verjamem, da boste v teh 
delih prepoznali dobre stvari. 
Ko sem bil pred dnevi na te-
renu, sem ob ogledu gradbišča 
slišal pozitivna mnenja ljudi 
v smislu: “Seveda razumemo, 
če želimo napredek, moramo 
tudi kdaj stisniti zobe.” Zame 
je to zelo pomembno sporoči-
lo občanov s “terena”, saj vidim, 

da si tudi občani, tako kot si 
sam z mojimi sodelavci, želijo 
napredka v naši občini. Dela 
smo zastavili širokopotezno 
in kljub temu da smo malce 
kasneje začeli, verjamem, da 
bomo z njimi končali v roku. 
Izvajalci kažejo veliko stro-
kovnosti in pripravljenosti na 
sodelovanje, kar me zelo veseli. 
Predvsem želim opozoriti na 
to, da delamo stvari, ki morda 
ne bodo vsem ta hip po volji. 
Gledamo predvsem na infra-
strukturo s stališča varnosti 
in udobja. Ko bodo ta dela za 
nami, bo življenje dosti bolj 
prijetno. Če bo vreme naklo-

njeno, bodo dela na Rimski 
cesti zaključena do konca leta, 
ta del bo namreč najbolj pereč 
za tam živeče občane.

Ob tej priložnosti naj vas 
spomnim tudi na to, da so 
moja vrata vedno odprta. Ni-
mam uradnih ur iz prepro-
stega razloga, saj se po pred-
hodnem dogovoru oziroma 
najavi v tajništvu z veseljem 
posvetim vsakomur, ki se želi 
pogovoriti o temah, ki zadeva-
jo vse nas v naši občini. 

Miran Stanovnik, župan 
občine Log - Dragomer 

Po uspešno izvedenem raz-
pisu smo prišli do racionaliza-
cije in pričakovane vrednosti 
obnove šole. Celoten projekt 
obnove je vreden približno mi-
lijon evrov. V tej stavbi bomo 
pridobili 900 kvadratnih me-

trov uporabnih površin, kar 
bomo uporabili za delovanje 
občinske uprave, občinski 
arhiv, seje občinskega sveta, 
delovanja društev ter večna-
mensko dvorano, kjer se bodo 
dogajale različne aktivnosti. 

S tem se bo tudi izpraznil 
prostor, kjer je zdaj občinska 
uprava. Tako bodo tam dobile 
prostor druge dejavnosti, kot 
so knjižnica, čitalnica, in de-
javnosti, ki so potrebne za ta 
del občine. Z deli bomo začeli 
že letos, predvidoma pa bomo 
s sanacijo in obnovo končali v 
časovni dobi dveh let. 

Besedilo in fotografija: 
Peter Kavčič 

Pri dolgotrajni pripravi novega 
prostorskega načrta upošteva-
mo vizijo razvoja celotne občine. 

Trenutni status je na krat-
ko opisal župan Miran Sta-
novnik: “Občinski prostorski 
načrt je izredno pomemben 
in kompleksen dokument, ki 
zajema poglavje, kje in kako 
bomo živeli ter kako bomo 
naš prostor uredili za priho-
dnje rodove. Ne želimo, da bi 
tu postalo naselje z majhnimi 
utesnjenimi parcelami in zato 
želimo imeti primerne objekte. 

Ne želimo razvijati preveč 
industrije, kjer to ni potrebno. 
Dobro vemo, kje je v naši občini 
industrijska cona, ki jo moramo 
opremiti, največ bremena tu 
pade na investitorje, ki se s tem 
ukvarjajo že praktično desetle-

tje. Potem pa je treba vedeti, da 
z direkcijo Republike Slovenije 
za ceste urejamo našo prome-
tnico, regionalno cesto, ki gre 
skozi občino. V najkrajšem mo-
žnem času jo želimo opremiti s 
pločnikom in kolesarsko stezo 
in temu primerno poskrbeti za 
temu primerno večjo varnost. S 
tem se bo v občini uredil manj-
kajoči del ceste v smislu, kot je 
to urejeno od Brezovice do Dra-
gomerja in od Vrhnike do Loga.

 Ker smo uspeli pridobiti so-
delovanje države pri tej pobudi, 
bomo lahko naredili kolesarsko 
pot v celotni dolžini, ob tem pa 
se bodo premaknile avtobusne 
postaje in izdelala manjkajoča 
križišča. V tem bomo v celo-
tni občini dosegli enak stan-
dard za pešce in kolesarje kot 

v obeh sosednjih občinah.”Nov 
prostorski načrt predvide-
va tudi ureditev vodotokov. 

Ker smo na robu Barja, mora 
biti voda, ki ob večjih nalivih 
prodre z zalednih hribov, spe-
ljana prek urejenih in zaneslji-
vih izpustov, da ne bo prihajalo 
do poplav in gmotne škode.

 Zato so se že uredili bre-
govi vodotoka Moljščica, od 
šolske do magistralne ceste so 
se razširili in uredili vodoto-
ki. Na podlagi izdelane študije 
poplavnih tveganj so se določi-
le tudi najbolj ogrožene točke. 

Zato so v načrtu kratkoroč-
ni in dolgoročni ukrepi, ki so 
bili v javni obravnavi in bodo 
po obravnavi občinskega sveta 
vključeni v nov, dopolnjen osnu-
tek občinskega prostorskega na-
črta. Javna razgrnitev je predvi-
dena za začetek leta 2018.                  

Peter Kavčič 

Uspešno smo zaključili razpis, saj nam 
je z resnimi pogajanji in pristopom med 
projektantom in investorjem uspelo pripeljati 
projekt do sprejemljive ravni.

Kakšna bo kakovost življenja v naši občini je 
odvisno od tega, kako razmišljamo in načrtujemo 
zdaj, v tem trenutku.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

a) S področja skrbi za socialno ogrožene, invalide, 
ostarele in izboljšanja kvalitete življenja obča-
nov Občine Log - Dragomer

• sofinanciranje programov/aktivnosti humanitarnih 
organizacij in društev, ki vsebujejo elemente skrbi za 
invalide, ostarele, elemente reševanja socialnih stisk 
upravičencev, elemente dobrodelnosti in samopomo-
či (na primer: prevozi oseb na zdravljenja, letni obiski 
pri starostnikih nad 75 let, dnevna pomoč ostarelim), 

• sofinanciranje pomoči posamezniku za ohranjanje 
socialne in zdravstvene varnosti,

• sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok, 

• sofinanciranje programov za aktivno preživljanje 
prostega časa otrok in mladostnikov s specifičnimi 
potrebami, 

• sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih, 
• sofinanciranje predavanj članom in za širše okolje, 
• sofinanciranje izdaje glasila ali biltena, 
• sofinanciranje dobrodelnih prireditev, 
• sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojene-

ga specialnim potrebam invalidov ali razvidni skupini 
socialno ogroženega prebivalstva, 

• sofinanciranje rehabilitacijskih programov.

b) S področja delovanja mladincev ter tehnične kul-
ture in stanovskih organizacij s sedežem v občini

• sofinanciranje programov/aktivnosti društev in orga-
nizacij, ki izvajajo programe, namenjene spodbujanju 
kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih (na 
primer:  ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvar-
jalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in 
medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in medna-
rodno povezovanje, zdrav način življenja in prepreče-
vanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in 
usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, sodelo-
vanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki 

izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do 
trga delovne sile, razvijajo podjetnost mladih, skrbijo 
za mlade z manj priložnostmi v družbi)

• sofinanciranje organizacije prireditev, večdnevnih ak-
tivnosti izven občine, tečajev oz. tematskih delavnic 
ter celoletnih krožkov za otroke in mladino, 

• sofinanciranje organizacije tekmovanj ter sodelova-
nja na tekmovanjih oziroma prireditvah, 

• sofinanciranje organizacije strokovnega predavanja 
ali ekskurzije za člane in občane občine, 

• sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, biltena 
oz. internetne strani.

2. UPRAVIČENCI

• organizacije, društva, združenja in zveze, ki delujejo 
kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih 
pa so elementi skrbi za invalide, ostarele, reševanje 
socialne stiske upravičencev, dobrodelnost in samo-
pomoč in so registrirane za izvajanje opredeljenih 
dejavnosti,

• mladinske skupine, klubi, društva ter druge organi-
zacije, ki izvajajo programe, namenjene spodbujanju 
kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih, 

• organizacije in skupine tehnične kulture, 
• stanovske organizacije.

3. ROK ZA PRIJAVO

Javni razpis prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS in se zaključi 7. 11. 2017 15:00.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu številka 56 z dne 
13. 10. 2017, oglasni deski in spletnih straneh občine.

Občina Log - Dragomer

Župan
Miran Stanovnik

OPN 
v zaključni fazi priprave

Obnova stare šole na Logu

Obnova Rimske ceste.

Županova beseda 

Spoštovani občani, 
in občanke!
Tako kot prihaja čas jesenskih krompirjevih 
počitnic, se neizogibno bliža tudi intenzivno 
delo v naši občini. Z majhno zamudo, a iz 
povsem objektivnih razlogov se začenja faza 
operativnih del projektov, ki smo jih pripravljali 
v zadnjem obdobju.

Občina Log - Dragomer obvešča, da je objavila

Javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti 

tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2017-II
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Najprej so se svetniki lotili 
slednjega. Kot smo lahko sliša-
li v obrazložitvi pripravljavke 
Martine Magajne, je dokument 
identifikacije investicijskega 
projekta za obnovo in nadgra-
dnjo cestnega omrežja ter javne 
razsvetljave podlaga za odloča-
nje o izdelavi nadaljnje investi-
cijske dokumentacije. Dodala 
je, da je smiselno ti dve naložbi 
izvesti sočasno z gradnjo ka-
nalizacije, saj bi tako dela na 
določenem območju potekala 
le enkrat, sočasna izvedba pa 
naj bi prinesla tudi prihranke. 
Svetniki so se strinjali, da je to 
treba rešiti, razgovorili so se o 

načinih financiranja, ki pa naj 
bi bili podrobneje razdelani 
pri pripravi dodatne dokumen-
tacije. Po grobih ocenah naj bi 
prenova cestnega omrežja in 
javne razsvetljave stala okoli 
2,4 milijona evrov. S tem ko so 
svetniki potrdili dokument, so 
dali občinski upravi zeleno luč 
za nadaljevanje postopkov. So-
glasno so podprli letno poročilo 
vrhniške Cankarjeve knjižnice, 
se nekaj časa zadržali ob posta-
vljanju vprašanj in pobud, nato 
pa razpravljali o predlogu no-
vega pravilnika o uporabi špor-
tnih objektov, ki so ga soglasno 
podprli.

Najbolj obsežna debata se 
je tokrat razvila pri odločanju 
svetnikov o izločitvi župana in 
podžupana iz upravnega po-
stopka o utemeljenosti pritožbe 
občana o sklepu o izreku denar-
ne kazni. Občinska uprava je 
namreč občanu napisala kazen 
v višini petsto evrov, saj naj bi ta 
imel, ko je zahteval informacije 
javnega značaja, poniževalen 
in zasmehljiv odnos do uradne 
osebe in organa občine. Občan 
se je pritožil ter pri tem zahteval 
izločitev župana iz postopka o 
odločanju o pritožbi. Občinski 
svet je podprl izločitev župana 
ter tudi podžupana iz postopka, 
nato pa so se posvetili odločbi, 
ki so jo spisali na občini. Med 
drugim smo lahko slišali mne-
nje, da ni primerno, da o tej 
temi odloča občinski svet, da 
je položaj absurden, da bi lahko 
prišlo do zlorabe položaja ura-
dne osebe ter, med drugim, naj 
se postopek ustavi. Po živahni 
razpravi je pet svetnikov pod-
prlo odločbo, s katero je bila 
zavrnjena pritožba občana, trije 

so bili proti, drugi pa so se gla-
sovanja vzdržali.   

Občinski svet se je v zadnjem 
delu seje seznanil z idejno reši-
tvijo območja centralnih dejav-
nosti v Dragomerju, enotni pa 
so bili tudi pri potrjevanju po-
ročila o izvrševanju proračuna 
občine v prvem polletju ter pri 
potrjevanju drugega rebalansa 
proračuna. Zeleno luč je dobil 
še program celovitega upra-
vljanja z vodo in vodnim pro-
storom, na koncu pa je svet po 
hitrem postopku soglasno pod-
prl spremembe odloka o Našem 
časopisu ter pravilnika o sub-
vencioniranju varstva otrok, ki 
niso vključeni v programe vrtca. 
Po novem bo potrdilo, da je vpis 
otroka v vrtec zavrnjen, lahko 
izdala tudi ravnateljica osnovne 
šole in ne le komisija za sprejem 
otrok v vrtec, ki se sestane le 
enkrat na leto. Na ta način naj 
bi vsem staršem zagotovili ena-
ke pogoje za vložitev prošnje za 
denarno subvencijo.   

V. L. 

Občinski svet je na prvi seji po poletnih 
počitnicah obravnaval štirinajst točk 
dnevnega reda. Na mize so svetniki med 
drugi dobili posodobljeno idejno rešitev za 
območje centralnih dejavnosti v Dragomerju, 
predlog programa celovitega upravljanja 
z vodo in obvodnim prostorom v občini 
ter dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za obnovo in nadgradnjo 
cestnega omrežja ter javne razsvetljave.

Vabilo

Vabljeni k ogledu razstave 

Lep je dan o zahrbtni 
bolezni rak dojke 

V sodelovanju z združenjem za boj proti raku dojk Europa Donna 
Slovenija smo v centru Frisenius Medical Care v občini Log - Dragomer 
postavili na ogled razstavo fotografij pogumnih žensk, ki so se soočile 
z diagnozo te bolezni in jo tudi premagale. Mojster fotografije Tomaž 
Levstek je v svoj objektiv ujel članice združenja v črno-beli tehniki 
z rožnatim trakom prek prsi. S tem želijo v združenju Europa Donna 
opozoriti na to, da je rak dojk prisoten v naši družbi in ne pomeni vedno 
le najhujšega ter se s to boleznijo lahko spoprimemo tudi na pozitiven 
način. 
Razstava bo na ogled do 8. novembra. 

Vabljeni!

Naj vas kar na začetku vprašam, 
kaj je glavni namen razstave 
Lep je dan? 

Namen je, da ljudje pogledajo slike žensk, ki 
smo pred štirimi leti stopile iz anonimnosti in se 
takole fotografirale ter s tem pokazale, da nas ni 
strah in se borimo naprej. Žal nekaj kolegic s teh 
fotografij ni več med nami, vendar so nam tudi 
one spodbuda, da delamo naprej te projekte s 
področja ozaveščanja o tej zahrbtni bolezni.  To 
je že 48. razstava, gostovale pa smo praktično po 
celi Sloveniji. 

  
Tukaj v občini Log - Dragomer ste prvič, 
čeprav ste domačinka? 

Tako je, doma sem na Logu in nekako se do se-
daj nismo ujeli, a sem si rekla, da letos bom pa to 
naredila in sem se vseeno obrnila na župana Mi-
rana Stanovnika, ki se je angažiral in nas usmeril 
k podjetju Frisenius Medical Care. Ko sem prišla 
na prvi pogovor k direktorju, so bili najprej malo 
zadržani, potem pa, ko sem jim povedala za idejo, 
so bili navdušeni in nas je direktor takoj podprl. 
Z gospo Zalko Mihelič pa sva vse skupaj uskladili 
in uredili, da je sedaj tukaj ta razstava 16 fotografij 
priznanega fotografa Tomaža Levsteka. 

Ali je pri nas tema, kot je rak, še vedno tabu? 

Ne bi rekla, da je prav tabu, ampak ugotavlja-
mo, da je na obrobjih večjih mest in na podeže-
lju  ljudem o tem še vedno zelo težko spregovoriti. 
Ko nekdo zboli za rakom, se v družini potegnejo 
vase in ostanejo v anonimnosti, kar pa je velika 
napaka. Šele ko sprejmeš to bolezen, se lahko z 
njo odprto soočiš. Če želiš sovražnika premagati, 
ga moraš najprej spoznati! Ena od teh stvari je, da 
rečeš: ‘Pač imam raka, hodim na terapije in življe-
nje gre naprej.’ Kajti, ko se začne kemoterapija in 
ostaneš brez las, zelo hitro vsem v okolici postane 
jasno in takrat ljudje okoli vas ne vedo, kako te 
lahko sploh nagovorijo. Malo nesramno je dejati, 
saj bo vse v redu, ker pravzaprav kot laiki sploh 
ne vemo, ali bo vse v redu. Najbolj pravilno je, da 
se s to osebo pogovarjamo tako kot prej, ko za 
bolezen še nismo vedeli. 

  
Vsak človek se ustraši, ko izve za to diagnozo? 

To je popolnoma normalna reakcija, ta bolezen 
ni gripa, kjer vemo, da je bo konec, ko en teden 
preležimo v postelji. Rak je zelo kompleksna bo-
lezen, ki zahteva tudi zelo kompleksno zdravlje-
nje in razplet je odvisne tudi od nas samih. Tak 
človek bo začel drugače razmišljati, sam sebe pri-

pravil, se telesno pripravil, kajti telesna aktivnost 
je zelo pomembna, potem je tu še prehrana, ki 
zelo vpliva na zdravljenje, in seveda spremenil 
razmišljanje. 

  
Kaj pravzaprav lahko narediš, ko izveš, da imaš raka? 

Kaj lahko bolnik naredi, je zelo individualna 
reakcija, predvsem v takem trenutku potrebuje 
oporo najbližjih. Tudi v združenju Europa Donna 
smo na voljo za pomoč in pogovor. To je še vedno 
ena izmed najhujših diagnoz. Tri črke, napisane 
na listu papirja. Vemo, da vsak dan zdravniki v 
Sloveniji trem ženskam podajo diagnozo raka na 
dojki. Vsak dan pa ena ženska zaradi te bolezni 
umre. Stanje je zelo hudo, to je v resnici grozljiv in 
alarmanten podatek. Ko sem zbolela pred 23 leti 
je bila bolezen dosti bolj redka in miselnost: ‘ah, 
imaš raka, torej boš umrl’. Danes je drugače, bole-
zni je več, diagnoze se dogajajo pri vseh starostih 
in tako pri moških kot ženskah. Če jo dovolj zgo-
daj odkrijemo, se jo da uspešno zdraviti. 

  
Ali lahko preprečimo ali vsaj omilimo to bolezen? 

Zelo pomembno je, da sami sebe spremljamo. 
Če nekdo kašlja tri mesece, to ni normalno, treba 
je iti k zdravniku, da te pregleda. Od sodelavca 

sin je igral nogomet in ga je bolelo v kolenu. Ko 
je čez nekaj časa šel na pregled, so ugotovili, da 
ima raka, bil je star 18 let in je žal umrl. Želim 
povedati, da če se udariš, te boli koleno en teden, 
če te boli dlje časa, je treba k zdravniku. Eden od 
znakov je tudi nenavadna utrujenost ali potenje. 
Zato je nujno, da smo aktivni, da poznamo svoje 
telo in da začutimo, da z nami nekaj ni v redu. To 
je lahko eden od znakov za rakavo bolezen. Pri 
raku na dojki je izredno pomembno, da ženske 
pregledujejo dojke, da gredo na mamografijo. Da-
nes imamo tudi aplikacije za pametne telefone, s 
katerimi lahko spremljamo menstrualne cikluse 
in te vsak mesec opozarjajo na samopregled dojk. 
Dekleta se morajo pregledovati od takrat naprej, 
ko dobijo prvo menstruacijo. Ko sem pri 34 letih 
prvič zbolela za rakom, sem bila obravnavana kot 
zelo mlada bolnica. Danes žal ne, sedaj poznam 
primere, kjer so zbolela dekleta, stara 18 ali 20 let. 
Žal se starostna meja zelo hitro spušča. Po nekih 
analizah bo rak v naslednjih nekaj letih prehi-
tel srčno-žilne bolezni, ki so trenutno na prvem 
mestu. Redno samopregledovanje je izredno po-
membno. Do velikosti enega centimetra tumorja 
naj bi bil rak 99 % ozdravljiv. Potem je tu spremlja-
nje svojega zdravja in počutja. Seveda prihajajo 

Pogovor z Darjo Rojec  ob odprtju razstave 
združenja Europa Donna Lep je dan na Logu  

Rak je bolezen, 
o kateri se moramo 

pogovarjati
 

Darja Rojec je borka. Kljub temu da je dvakrat prebolela to zahrbtno 
bolezen, kipi od pozitivne energije in je vedno pripravljena pomagati 

z nasvetom, kako se spoprijeti z boleznijo. Sami lahko naredimo največ 
za preprečevanje in zgodnje odkrivanje vsakega raka, kar je ključ do 

uspešnega zdravljenja. 

Sprejet že drugi rebalans
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ljudje domov po službi utrujeni, ampak če 
se počutiš še bolj utrujenega kot sicer, je to 
znak, da je treba na pregled.  Ogromno lah-
ko naredimo za zdravje z zdravo, doma pri-
delano hrano, doma pridelanimi kozmetič-
nimi sredstvi, kremami, milom. Sama sem 
kot kemik delala v laboratoriju in poznam 
to področje ter menim, da res ni potrebe 
po tem, da uživamo hrano, ki ima ogromno 
parabenov, konzervansov, ojačevalcev oku-
sa in hormonskih motilcev, ki jih najdemo v 
ceneni, predelani ali  predpripravljeni hrani, 
ki so zares škodljivi. Zato res apeliram na 
ljudi, da če le morejo, naj sami pridelajo vsaj 
nekaj hrane. Zakaj bi solata pripotovala iz 
Afrike, če jo lahko pridelamo na domačem 
vrtu? Tu je še kozmetika, na primer ena 
majhna škatlica kreme vsebuje veliko pa-

rabenov in škodljivih ‘e-jev’ pa ljudje na to 
sploh niso pozorni. Priporočila bi tudi veli-
ko telesne aktivnosti, vsaj 30 minut na dan! 
Razne telesne aktivnosti, kot je že hitra hoja, 
zelo poveča bitje srca in delovanje notranjih 
organov ter imunskega sistema. Vse to po-
maga pri ohranjanju zdravja in pri boljšem 
poznavanju lastnega telesa, ki je zelo po-
membno za zgodnje odkrivanje raka. 

  
Ali lahko bralci in bralke izvedo še kaj več o 
preventivi in pomoči med ter po zdravljenju? 

Seveda, prav iz potrebe, ker teh infor-
macij ni bilo, sem napisala štiri knjige. Prvi 
dve o bolezni, drugi dve pa o receptih, ki 
sem jih zbrala od bolnikov iz cele Slovenije. 
Kajti skušam približati ljudem podatke o 
tem, katero prehransko dopolnilo poma-
ga ali škoduje pri recimo kemoterapiji, saj 
lahko povzroča kontraindikacije.  V knjigi 

najdete tudi nasvete za pripravo naravne 
kozmetike, domačih zdravil za hišne lju-
bljence, deodorante, zobne kreme, mazila 
za po telesu, razpršila za afte v ustih, narav-
na škropila proti škodljivcem … Skratka, vse 
se da pripraviti doma in si lahko pomagamo 
pri zdravju. Kdor želi, me lahko za kakšne 
dodatne informacije kontaktira tudi preko 
e-pošte darja.rojec@siol.net. Na koncu bi 
se še rada zahvalila klekljaricam za prijetno 
sodelovanje, saj so nam pomagale opremiti 
to razstavo s čipkastimi rožnatimi pentlja-
mi, ki so simbol boja proti raku na dojki in 
pevskemu triu v sestavi Milka Erbežnik, 
Jože Jesenovec in Lilijana Stepič, ki je s svo-
jim petjem sodeloval pri odprtju razstave, ki 
bo na ogled do 8. novembra. Kdor si je še ni 
ogledal, je vljudno vabljen. 

  Besedilo in fotografija: Peter Kavčič 

Na začetku oktobra je v prostorih osnovne šole 
Log - Dragomer odprla vrata nova zobozdravstvena 
ambulanta za odrasle, ki je rezultat dolgotrajnih 
prizadevanj občine ter Zdravstvenega doma 
Vrhnika in predstavlja veliko pridobitev na 
področju zdravstvene oskrbe na tem območju. 
Zobozdravstvena ambulanta deluje v ambulanti v 
osnovni šoli Log - Dragomer, Šolska ulica 1.

Začeli smo s telovadbo v 
Toscani, ki jo vodi naša dol-
goletna prizadevna vaditeljica 
ga. Rozi. Telovadimo  vsak de-
lovni ponedeljek (začetek  ob 
16.30). Vesele bomo, če se nam 
pridruži še kakšna vadbe želj-
na članica društva. 

Šahisti se srečujejo vsak če-
trtek, igralci pikada pa vsako 
sredo ob 10. uri v prostorih 
društva. Vabljeni vsi zaintere-
sirani, še posebej bodo fantje 
veseli, če se jim pridruži ka-
kšna predstavnica nežnejšega 
spola. 

V sodelovanju z vrhniškim 
zdravstvenim domom lahko 
vsak drugi torek v mesecu 
preverite vrednost sladkorja 
v krvi in izmerite krvni tlak. 
Organizirani so tudi preda-
vanja in delavnice s področja 
zdravega načina življenja s po-
udarkom na ohranjanju in iz-
boljševanju zdravja in počutja.

Še pod vtisi prijetnega izle-
ta v Hrastnik  in Zasavje bo 
že 8. novembra organizirano 
martinovanje. Vedno je vese-
lo, spoznavamo nove vinoro-
dne kraje in njihove ljudi in 
se z dobro hrano in pijačo pri-
družujemo slovenskim šegam 
in navadam, ki so značilne za 
Martina. 

Oktobra bo kostanjev pi-
knik. O njem več v naslednjih 
številkah časopisa, ker bo 
izveden prej, kot bo časopis 
izšel. Prav tako bo oktobra 
organizirano srečanje najsta-
rejših članov društva in tistih, 

ki praznujejo okrogle jubileje v 
tem letu (80, 85, 90 in več). Pr-
vič bo praznovanje poteka-
lo drugače kot doslej  in na 
osnovi zadovoljstva ali pač ne 
se bomo odločali, kako ravnati 
v prihodnje. Tudi prednovole-
tno srečanje bo, tako kot vsako 
leto decembra, predvidoma 16. 

Na novo naj bi stekla sreča-
nja Starejši za starejše, in sicer 
ob ponedeljkih popoldne v 
prostorih društva. Naši čla-
nici ga. Erna in ga. Valerija se 
bosta potrudili, da vam ne bo 
dolgčas in vas bosta opremili s 
koristnimi  napotki  za zdravo 
življenje, predvsem pa navdu-
šili za druženje in skupno pre-
življanje jeseni življenja. 

Želim vas pozvati, da se 
nam  v čim večjem številu  
pridružite v tistih skupinah, 
kjer boste našli svoje zado-
voljstvo. Če ne najdete ničesar 
primernega zase, pa  nas obi-
ščite v času uradnih ur  (vsak 
torek med 10.00 in 12.00) v 
prostorih društva. Odprti 
smo za pobude, mnenja, pre-
dloge. Vzeli si bomo čas za vas 
in vaše težave in vas bili ve-
seli tudi,  če  samo pogrešate 
družbo. Društvo je pri svojem 
delu lahko uspešno le, če so 
zadovoljni njegovi člani. 

Vsako jutro pa se lahko na 
igrišču še vedno  pridružite 
Vedno poskočnim. Vse več jih 
je, radi se družijo in to nas re-
snično veseli.

Dragica Krašovec 

Župan občine Log - Drago-
mer Miran Stanovnik je pou-
daril, da javno zdravstvo na tem 
območju dela tudi za periferne 
občine. “Na občini smo se od-
ločili in dali prednost javnemu 
zdravstvu pred koncesionarji. 
Moram priznati, da zelo dobro 
sodelujemo z zdravstvenim 
domom Vrhnika, saj smo se žu-
pani vseh treh sosednjih občin 
odločili, da poiščemo najboljše 
rešitve za tukajšnje prebivalce,” 
še dodaja Miran Stanovnik, ki v 
novi ambulanti vidi pridobitev 
za vse občane in boljšo kakovost 
življenja, saj bo zdaj ta storitev 

na dosegu roke številnim, ki so 
se morali prej voziti na Vrhniko 
ali v Ljubljano, če ne še kam dlje.

Direktor zdravstvenega doma 
Vrhnika Roman Strgar je pou-
daril, da je izredno zadovoljen z 
novo zdravstveno pridobitvijo 
zaradi pomanjkanja teh storitev: 
“Zato, da imamo danes tu novo 
zobno ambulanto kljub po-
manjkanju programov, so bile 
potrebne številne aktivnosti 
preko združenja zdravstvenih 
zavodov, ZZS-ja in ministrstva. 
Ta ambulanta je namenjena 
vsem okoliškim prebivalcem in 
glede na pomanjkanje tovrstnih 

storitev je to zelo pomembna 
pridobitev. V tej pridobitvi je 
več kot 20 let dela, da smo lahko 
pripeljali ta program sem, bilo 
je potrebno veliko usklajevanja 
in dela. Potem ko so nas pristoj-
ni organi v zdravstvu končno 
razveselili s tem programom, 
smo morali najti tudi ustrezno 
ekipo. Z veseljem ugotavljam, 
da smo bili tudi tukaj uspešni, 
saj verjamem, da smo sestavili 
odlično ekipo, ki bo res dobro 
delovala.” 

Novi zdravnik Boris Petrič, dr. 
dent. med., je pred tem delal na 
Stomatološki kliniki v Ljubljani 
in v zobozdravstveni ambulan-
ti v Novem mestu. Ni odveč 
poudariti, da je nova zoboz-
dravstvena ekipa v prostorih 
osnovne šole Log - Dragomer 
odprta za vse, torej je na voljo 
vsem, ki se še niso opredelili za 
svojega zobnega zdravnika ozi-
roma si ga želijo imeti bližje svo-

jemu domu. Zato je pomembno, 
da se vsi občani, ki želite urediti 
svojo zobozdravstveno oskrbo, 
čim prej oglasite v novi zoboz-
dravstveni ambulanti v osnovni 
šoli Log - Dragomer, Šolska uli-
ca 1. Urnik dela: 
- ponedeljek in sreda: od 13.30 
do 20.00, 
- torek: od 6.30 do 12.30, 
- četrtek: od 6.30 do 15.00, 
- petek: od 6.50 do 14.00.

V primeru, da še nimate iz-
branega zobozdravnika in ste 
starejši od 19 let, vas vabimo 
k izbiri na način, da se osebno 
oglasite v ambulanti. S seboj 
imejte kartico zdravstvenega 
zavarovanja. Za kakršnekoli 
druge informacije so dosegljivi 
v ordinacijskem času na telefon-
ski številki 08 200 30 68 ali pre-
ko e-pošte narocanje.petric@
zd-vrhnika.si. 

Besedilo in fotografija: 
Peter Kavčič 

Nova zobozdravstvena ambulanta 
je velika pridobitev

Da pa boste ob nalivih bolj 
mirno spali, lahko veliko na-
redite tudi sami. Kot so nam 
pojasnili na občini, je za upra-
vljanje vodotokov po zakonu o 
vodah pristojna država, nekaj 
pristojnosti je v rokah lokalne 
skupnosti, del odgovornosti 
pa nosijo tudi lastniki vodnih 
ali priobalnih zemljišč. Ti mo-
rajo po 100. členu tega zakona 
kositi in odstranjevati preko-

merno zarast na bregovih, od-
stranjevati plavje, odpadke in 
druge opuščene ali odvržene 
predmete in snovi z vodnih 
in priobalnih zemljišč ob vseh 
vodotokih v občini, poleg tega 
ne smejo na vodnih ali prio-
balnih zemljiščih odlagati ma-
terialov in snovi, o odlaganju 
tretjih oseb pa morajo obvesti-
ti pristojnega inšpektorja. 

V. L. 

Protipoplavni 
ukrepi – kaj lahko 

naredimo sami
Prihaja obdobje obilnejšega deževja ter z njimi 
skrbi, da bodo potoki zopet prestopili bregove 

ter zalivali kleti in stanovanja. Ukrepe za ravnanje 
z vodami, ki naj bi izboljšali poplavno varnost, 
so predvideli izdelovalci programa celovitega 

lokalnega upravljanja z vodo in vodnim 
prostorom, ki naj bi se ga občina v prihodnjih 

letih držala. 

V društvu DUDL 
je spet živahno

Poletje je mimo in v društvu smo zavihali rokave 
ter sprejeli načrt dejavnosti do konca leta. V na-

daljevanju članka vas bom opozorila na nekatere 
dogodke, želim pa, da jih tudi sami spremljate 

preko objav na oglasnih deskah Dragomerja in 
Lukovice.
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Starše, babice in dedke vabi-
mo, da pripeljete svoje predšol-
ske otroke na delavnico tretji 
ponedeljek, t. j. 20. novembra 
2017 ob 17.15 v Toscano v Dra-

gomerju. Pomembno je, da 
otroka pravočasno prijavite, to 
pomeni vsaj 5 dni pred delav-
nico: vodja delavnic pripravi 
za vsakega otroka »polizdelek«, 

ki ga na delavnici dokončajo 
sami. 

Prijave pošiljajte na e-naslov: 
vesna.kuca n9@g ma il .

com 
ali pokličite po telefonu 
031 638 787.

V ročnih spretnostih se 
lahko preizkusite vsak pone-
deljek ob 18.00 v prostorih sta-
re šole na Logu pod vodstvom 
gospe Tešanović in gospe 
Vengust. Naučili se boste iz-
delovati lutke, zimske rokavice, 
nogavice, copate, novoletno-
-božične okraske, praznične 
voščilnice … Lahko se nam pri-
družite ob torkih ob 15.00, ko 
bomo klekljali pod vodstvom 
gospe Ivice Česnik. H kleklja-
nju vabimo tudi osnovnošolce 
prve triade, ki jih veseli in za-
nima, da  v času podaljšanega 
šolskega bivanja obiščejo or-
ganiziran tečaj klekljanja prav 
tako pod vodstvom Ivice Če-
snik. Likovno delavnico bo 
še naprej vodila gospa Draga 
Davitkova. Vabimo vas, da se ji 
pridružite vsak drugi torek ob 
16.30 v prostorih stare šole na 
Logu. Vabljene vse generacije.

Novembra vas vabimo na 
delavnico kaligrafije na 
ljubiteljski ravni. Ustvarjali in 

delali bomo tri ure. Cilj delav-
nice je v sproščenem okolju 
pridobiti smernice za vajo kali-
grafskega pisanja. Pisali bomo 
začetno, okroglo pisavo in 
spoznavali kaligrafske pojme. 
Predstavili bomo nekaj slogov 
priljubljenih pisav. Cilj je, da 
ob prijetnem delu spoznamo 
osnove, ki so podlaga za na-
daljnje učenje kaligrafije. Pri-
bora za čas delavnice vam ni 
treba priskrbeti, avtorski učni 
listi vam ostanejo za spomin. 

V sodelovanju s Cankarje-
vo knjižnico Vrhnika pripra-
vljamo pravljice za otroke. 
Pridružite se nam vsak prvi 
četrtek v mesecu ob 17.00 v 
učilnici št. 10 v Osnovni šoli 
Log - Dragomer. Tokrat bomo 
gostili  pisateljico Marjetko 
Rojec, ki bo predstavila knji-
žno junakinjo Babo Žabo. 
Folklorna skupina za otroke 
uspešno nadaljuje svoje delo 
pod vodstvom gospe Nataše 
Kogovšek. Otroci, ki bi se radi 

naučili ljudskih plesov, se jim 
lahko pridružijo vsak torek ob 
14.45. KUD Kosec bo tudi or-
ganiziral lutkovno delavni-
co. Ta bo tedenska, ob torkih 
ob 17.00 v OŠ Log - Dragomer, 
učilnica št. 10. Vodil jo bo pri-
znani lutkar g. Boris Kononen-
ko. Vabljene vse generacije. 

Vse glasbene talente vabi-
mo, da se pridružijo glasbe-
nemu bendu KUD KOSEC. 
Instrumentalna skupina pod 
vodstvom gospoda Julijana 
Eriča vabi v svoje vrste osnov-
nošolske, srednješolske in 
malo starejše glasbene talente. 
Zelo veseli pa bodo tudi pevke 
ali pevca, ki bo popestril bend. 
Lahko se jim pridružite vsak 
ponedeljek ob 18.00 v stari šoli 
na Logu. Vokalna skupina 
Mladi po srcu pa prepeva 
pod vodstvom gospoda Iztoka 
Urbanca vsak torek ob 18.00 
tudi v stari šoli na Logu. Do-
brodošli vsi novi pevci. Za naše 
možgane bo poskrbela gospa 
Brigita Žitko, ki nas bo učila 
angleškega jezika. Srečanja 
bodo vsako sredo ob 18.00 v 
stari šoli na Logu. 

Vabljeni, da se nam pridru-
žite.

KUD Kosec 

Zakorakali smo v jesen, naš KUD Kosec pa 
nadaljuje s svojimi aktivnostmi, zato vas 
vabimo, da se nam pridružite pri ročnih 
spretnostih, klekljanju, likovnem ustvarjanju, 
poslušanju pravljic, plesu, glasbi, petju ali 
učenju.

Ponovno začenjamo z delavnico Od pravljice 
do lutke za otroke, stare od 4 do 7 let. Tudi letos 
bodo otroci spoznavali samo slovenske pravljice, 
izdelovali lutke in ustvarjali svoje pravljice kot 
knjižne izdaje. 

PRAVLJIČNE URICE 
ZA OTROKE

KUD Kosec znova 
vabi v svoje vrste

Društvo DVIG 

Novembra vas 
vabimo na delavnico
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Odločili smo se, da dodamo 
življenje letom. Z druženjem, 
prijetnimi in koristnimi po-
govori si bomo polepšali  vsak 
ponedeljek ter s tem zapolnili 
in dodatno osmislili svoje ži-
vljenje. Za vsakega človeka je 
pomembno, da je zadovoljen, 
srečen in vidi svojo najvišjo 
vrednost v tem, da je preprosto 
človek, ki je na voljo sočloveku. 
Za našo srečo je pomembno, 

da si prizadevamo za odprte, 
lepe odnose v družini. Toplo 
nam je pri srcu, če vemo, da 
nas kdo potrebuje, da smo ko-
ristni, sprejeti in lahko ohra-
njamo svoje dostojanstvo.

 V naši skupini  se med seboj 
poslušamo, si izmenjujemo iz-
kušnje ter delujemo po načelu 
»vsi učenci, vsi učitelji«: 14 nas 
je, stari smo od 60 do 80 in več. 
Skupino vodiva dve prostovolj-

ki, šolani na Inštitutu dr. An-
tona Trstenjaka: Valerija Smir-
nov in Erna Kos Grabnar. Prav 
vsi člani skupine smo mladi po 
srcu in željni radostnega, zdra-
vega življenja. 

Naša srečanja so vsak po-
nedeljek od 15.30 do 17.00 v 
prostoru Društva upokojencev 
Dragomer Lukovica.  Začeli 
smo s koristno temo, to je pre-
prečevanjem padcev v starosti. 
Ta je lahko usoden in  pogosto 
nam ter  svojcem povsem spre-
meni življenje. In ker je slabše 
ravnotežje eden najpogostej-
ših vzrokov za padec, delamo 
vsakič tudi vaje za izboljšanje 
ravnotežja. 

Erna Kos Grabnar 

Pot nas je preko Litije vodi-
la v Hrastnik, večino poti pa 
je z nami tekmovala reka Sava, 
ki je trmasto tekla ob poti na-
prej. Naš prvi postanek je bil v 
steklarni, kjer nas je ga. Rosa-
na povabila v vzorčno sobo in 
nam na kratko opisala razvoj 

steklarne in njene dosežke. Za 
ogled proizvodnje smo si nadeli 
plašče, očala in čepke za ušesa 
zaradi hrupa stiskalnic. Zelo 
zanimivo je bilo videti, kako iz 
peči „kapne“ žareča kaplja v ka-
lup in že naslednji hip iz kalupa 
pogleda krasna steklenica, vrč 

… in gre v hlajenje. Steklarna z 

najmodernejšo tehnologijo iz-
deluje vrhunske izdelke iz naj-
čistejšega stekla. Izdelovanje 
najzahtevnejših izdelkov jim 
zaupajo znane znamke, kot so 
Jack Daniels, Bacardi, Finlandia 
… Tudi za Trumpa so po naro-
čilu ob rojstvu njegovega sina 
izdelali krasne steklenice. No, 
mi smo po ogledu zavili kam 
drugam kot v njihovo trgovino, 
kjer smo nakupili za cel prtlja-
žnik stekla iz ponudbe.

Pot smo nadaljevali mimo 
Dola in Turij, kjer smo srečali 
lokalno vodnico, ki nas je po-

peljala na vrh Kopitnika. Tam 
nas je pričakala naša gostiteljica 
in oskrbnica koče v Gorah ga. 
Branka in nam kar na poti po-
stregla s predjedjo, imenovano 
krumpentoč. To je več kot 200 
let stara zasavska jed steklarjev, 
pripravljena iz krompirja, jajc in 
moke … Ob prijetnem vodenju 
naše lokalne vodnice smo med 
pohodom na 861 m višine proti 
vasi Gore (736 m) izvedeli mar-
sikaj zanimivega o teh krajih, 
običajih tukajšnjih prebivalcev 
nekdaj … Prelep je bil razgled 
na Radeče izpred koče v Gorah. 

Ko smo se ga naužili, smo po-
sedli za pripravljene mize in še 
pred kosilom nam je oskrbnica 
Branka postregla z njihovim na-
rečjem in kar za nekaj besed bi 
potrebovali prevajalca. Naše br-
bončice smo razvajali z dobrim 
kosilom in se po sladici in kavi-
ci podali še na ogled cerkvice 
sv. Jurija v bližini. Čas in rahle 
kapljice dežja so nas priganjali, 
zato smo se z avtobusom spu-
stili v Dol, kjer nas je pričakal g. 
Jure iz podjetja Kaij, kjer smo si 
ogledali njihove proizvode sve-
til, okrasnih ogledal … 

Tudi vračali smo se ob reki 
Savi, ampak naša pot se je tokrat 
vila proti njenemu toku. Ker se 
nikakor nismo hoteli vrniti 
žejni domov, smo se na kratko 
ustavili še v Litiji in ob kozarčku 
ali kavi rekli še eno ali dve. Na 
avtobusu smo spet prižgali naše 
glasove in jih nekaj zapeli. Mi-
slim pa, da bom naslednjič, to 
bo 8. novembra, ko bomo odšli 
martinovat v Belo Krajino, vzela 
še pesmarico, da bomo več kot 
en komad zapeli do konca. Va-
bljeni z nami tudi vi! 

Inka

Ker si vsebino, potek in zah-
tevnost učenja izbirajo sami 
in rezultate potrdi le njihova 
uporaba, so študijski krožki 
privlačni in iskani. Delujejo po 
vsej Sloveniji in so priložnost za 
učenje, druženje in delovanje v 
okolju predvsem za tiste, ki so 
jim standardne oblike izobra-

ževanja težko dostopne ali iz 
kateregakoli razloga nezani-
mive. Cilj študijskih krožkov je 
tudi promocija vseživljenjskega 
učenja, znanja in delovanja za 
dejavno vključevanje v sodob-
no družbo, za razvoj podeželja 
in za osebni razvoj. Študijski 
krožek je za udeležence brezpla-
čen, vodi ga mentor, poteka pa v 

okviru organizacije, ki sredstva 
za delovanje krožka ob izpolnje-
vanju določenih pogojev lahko 
pridobi od Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport. 
Andragoški center vodi in raz-
vija projekt, usposablja vodje 
in mentorje in jih izpopolnjuje, 
spremlja delovanje krožkov na 
terenu in uveljavlja njihove re-
zultate tudi v tujini.« (www.acs.
si)

V našem društvu že več let 
deluje bralni krožek, izpeljali 
pa smo tudi krožka Begunci, ali 
vas poznamo, in Lipa na Luko-
vici. Za izvedbo teh dveh krož-

kov smo kandidirali na razpisu 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in tako prido-
bili sredstva. Največja težava 
teh krožkov je bila, da v dru-
štvu nismo imeli usposoblje-
nega mentorja (mentorice), kar 
je pogoj za pridobitev sredstev 
na razpisu, zato smo poiskali in 
prosili za sodelovanje mentori-
co izven naše občine. Spomladi 
je Andragoški center Slovenije 
razpisal program temeljnega 
usposabljanja za mentorje štu-
dijskih krožkov. 40-urnega te-
čaja, ki se zaključi z izdelavo sa-
mostojne seminarske naloge, se 

je udeležila predsednica našega 
društva in tako pridobila naziv 
mentorica študijskih krožkov. 

V študijskem krožku se zbe-
re skupina od 5 do 12 ljudi, ki 
se vsaj petkrat srečajo, da bi se 
načrtno učili vsaj 25 ur, poraz-
deljenih na več kot tri mesece 
in pol. Udeleženci krožka sami 
določajo vsebino, kraj, način in 
ritem učenja, sami načrtujejo 
način dela in se učijo toliko časa 
in tako poglobljeno, kot sami 
želijo. Ob zaključku osvojene 
novosti predstavijo v obliki pre-
davanj, razstav, ekskurzij, lite-
rarnih večerov, izdaje brošur in 

celo rednih glasil, gledaliških in 
druge vrste predstav, odrazijo 
vsebino in ustvarjalnost udele-
žencev ter prispevajo k razvoju 
svojega kraja. 

Vabimo vas, da spremljate 
obvestila Društva DVIG (iold.
si), s katerimi vas vabimo, da se 
pridružite našim dejavnostim 
in študijskim krožkom, ki jih 
bomo organizirali. 

Nika Gams 

V ponudbi dejavnosti Društva DVIG so tudi 
študijski krožki. Morda se kdo vpraša, kaj 
to je? »Študijski krožki so majhne skupine 
za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo 
in družijo radovedni ter s svojimi rezultati 
prispevajo k razvoju domačega okolja. 

Pa naj še kdo vpraša, zakaj upokojenci nimamo 
nobenega časa! Komaj smo konec avgusta 

potrgali sladko belo grozdje na kmetiji Mahnič 
ob reki Dragonja, že smo sredi septembra 

krenili na pot proti Zasavju, pogledat, kako 
nastaja steklo in kaj iz njega oblikujejo. 

Nekje sem prebrala, da je človek svoboden, 
dokler lahko izbira. In mi smo izbrali. Starost 
je popolnoma naraven proces, ki se ga ne da 
zaustaviti. Zato starost sprejemamo z vsemi 
njenimi upočasnitvami, kot se je izrazil pesnik  
Pavček. Le naše modrosti nam nihče ne more 
vzeti. 

Najprej želim poudariti, da menim, da je 
Center za krepitev zdravja, ki deluje v okviru 
Zdravstvenega doma Vrhnika, ena najboljših 
novosti zdravstvenega sistema. 

Vse dejavnosti so usmerje-
ne v preventivo, ohranjanje 
in krepitev zdravja ter so nam 
vsem dostopne. Strokovnjaki-
nje pridejo  k nam, k občanom 
in nas opremljajo z različnimi 
koristnimi znanji. So sposobne, 
odprte in zelo prijazne. Spra-
šujem se, kaj nas zadržuje, da 
se ne udeležimo predavanj in 
delavnic v večjem številu. Skrb 
za zdravje je odgovornost vsa-
kega posameznika. Nikar ne 
čakajmo na spoznanje: »Zdrav-
je je zlata krona, ki jo nosi zdrav 
človek, vidi pa jo samo bolan.« 

Zato lepo vabljeni, pridite. Na-
slednje predavanje bo 14. 
novembra ob 9.30 na temo: 
SKRB ZA ZDRAVJE SVO-
JEGA SRCA. Krvni sladkor 
in krvni tlak si boste lahko 
pomerili  med 9.00 in 9.30. 

Oktobra smo imeli delavnico 
TEHNIKE SPROŠČANJA. Za-
kaj smo se odločili za to temo? 
Ker nam poznavanje teh veščin 
pomaga zmanjševati stres, omi-
li kronično bolečino ter izboljša 
spanec. Tudi sama sem se ude-
ležila delavnice in uživala ob 

meditativni glasbi ter prijetnem 
glasu voditeljice, ki nas je pope-
ljala skozi tri vrste sprostitvenih 
tehnik. Osebno mi je najljubše 
sproščanje s počasnim in glo-
bokim dihanjem, ki vpliva na 
uravnoteženje našega avtono-
mnega živčnega sistema. S tem 
nam pomaga, da se sprostimo. 
Preponsko ali trebušno dihanje 
je povezano s sproščenostjo in 
prijetnimi občutki. Lahko se ga 
naučimo in ga redno vadimo. 
Najbolje ga je izvajati leže s po-
krčenimi nogami. Dlani položi-
mo na trebuh in smo pozorni, 
da  se le te med vdihovanjem 
dvigajo, med izdihovanjem pa 
spuščajo. Vsak udeleženec je 
prijel tudi priročnik. 

Erna Kos Grabnar 

Kaj so študijski krožki?

Po trgatvi ob Dragonji v Zasavje

Druženje starejših Tehnike sproščanja
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Tokrat je društvo  izlet or-
ganiziralo s pomočjo agencije 
Loka Turist iz Škofje Loke in 
zelo simpatičnega vodiča go-
spoda Venča, ki nam je med 
vožnjo zelo slikovito predsta-
vljal kraje, mimo katerih smo se 
vozili ter njihovo zgodovino in 
zanimivosti. Za povrh nas je pa 
še celo pot zabaval s smešnica-
mi, ki jih je dobesedno stresal iz 
rokava, tako da so nas na koncu 

že pošteno boleli trebuhi! 
Tretjega oktobra smo se torej 

odpeljali proti Jesenicam in Ka-
ravanškemu predoru, ki smo ga 
brez čakanja prevozili, se usme-
rili na cesto proti Beljaku in Ce-
lovcu in pod Osojščico  kmalu 
prispeli do Vrbskega jezera. 
Jezer ima štirideset kilometrov 
lepo urejene obale, ob kateri je 
zelo razvit hotelirski turizem. 

Prvi postanek smo naredili v 

mestu Vrba ( Velden ), lepem in 
urejenem kraju, kjer cveti  mon-
deni poletni turizem. Občina 
Vrba, ki leži ob Vrbskem jezeru, 
je bila vse od časov Karantanije 
pa do konca 1. svetovne vojne 
del strnjenega slovensko govo-
rečega ozemlja Južne Koroške. 
Leta 1864 leta so se v Vrbi od-
prla prva kopališča, kar je prive-
dlo do hitrega razvoja poletnega 
turizma. Jedro Vrbe je že od leta 
1590 znameniti grad Velden. V 
ponudbi številnih kavarn in re-
stavracij ob jezeru boste danes 
naleteli na blejsko kremno rezi-
no, ki je zaradi pobratenja občin 
v Vrbi močno prisotna in vsaj 
deloma daje pridih Slovenije na 
avstrijskem Koroškem. 

Po kratkem ogledu Vrbe nas 
je pot vodila proti  Gosposve-
tskemu  polju, do cerkve Ma-
rijinega vnebovzetja, katere 
prvotna zasnova je nastala že 
okoli leta 760 in je tako naj-
starejša cerkev, ki je nastala na 
slovenskem ozemlju V 13.sto-
letju  so na tem mestu postavili 
romansko kamnito cerkev, ki 
je danes znana še po relikvijah 
svetega Modesta.  Današnja 
cerkev sredi cerkvenega gra-
dišča je poznogotska cerkev, 
postavljena med letoma 1430 
in 1459.  Za Modestovo cerkev 
pri Gospe Sveti pravimo, da je 
mati vseh Marijinih cerkva med 
Slovenci. Pred ogledom smo  se 
najprej malo okrepčali, nato 

smo si ob razlagi vodiča cerkev 
še od znotraj ogledali  in zape-
li dve lepi pesmi. Pred cerkvijo 
smo naredili še skupinsko sliko 
za spomin, nato pa odšli pro-
ti vojvodskemu stolu v bližini, 
kjer so ustoličevali karantan-
ske vojvode. Knežji kamen, ki je 
bil  simbol slovenske politične 
oblasti do leta 1414, pa danes 
hranijo v Celovcu, v Deželnem 
dvorcu. 

Pot smo nato nadaljevali pro-
ti Celovcu, ki je 800 let staro 
lepo renesančno mesto, veči-
noma restavrirano, kjer smo si 
ogledali Novi trg z znamenitim 
zmajem in kipom Marije Tere-
zije, ki je najstarejši v Avstriji ter 
spomenik Bernardu von Spein-
heimu, ustanovitelju mesta, ki 
je ustanovil tudi nekaj sloven-
skih mest, med njimi tudi Ko-
stanjevico. Sprehodili  smo se 
še po trgovski ulici, namenjeni 
le pešcem in prišli do Starega 
trga v centru mesta, kjer  smo 
imeli malo časa za okrepčilno 
kavico ali pijačo ali samostojne 
sprehode po mestu.. 

Domov smo se vračali po 
južni strani Vrbskega jezera, 
vreme seje začelo malo kisati 
in  je deževalo a smo se vseeno 
vmes ustavili še na idiličnem 
kraju, na Marijinem otoku, kjer 

stojita dve romarski cerkvici, 
pomembni tudi za Slovence, saj 
so se tu uporabljali Brižinski 
spomeniki, najstarejši ohranje-
ni zapisi v Slovenščini. Glavno 
naselje Otok  je do leta 1770 
dejansko ležalo na otoku sredi 
Vrbskega jezera, kasneje pa je bil 
umetno spojen s celino. 

Vožnja nazaj v Slovenijo je 
hitro minila, saj so nas po poti 
spremljali pogledi na  prelepo 
pokrajino in seveda naša slo-
venska pesem, ki se je razlegala 
po avtobusu. 

V Tržiču v »Raju« so nas že 
pričakovali s poznim, a zelo 
okusnim kosilom, vmes je bil 
čas za pogovor in obnavljanje 
vtisov z izleta, pa tudi hudo 
žejo je bilo potrebno potešiti. 
Tako okrepčani smo se odpra-
vili proti domu, ker pa na naših 
izletih ne manjka pesmi, so se 
le-te razlegale po avtobusu vse 
do doma, vmes pa smo se  sme-
jali še Venčevim duhovitostim. 

Zadovoljni in polni novih vti-
sov in starih spominov na pri-
četek slovenstva v njeni zibelki, 
Južni Koroški, smo se poslovili 
in si zaželeli »kmalu nasvide-
nje«!

Marjeta Filipič, 
foto: Zlatko Verbič

Tokrat sta nam naša člana, 
svetovna popotnika, Dunja in 
Niko predstavila Rusijo. To je 
bilo 4-tedensko potovanje z 
avtodomom od doma pa vse 
do Kazana, najvzhodnejšega 
dela njune poti. Potovala sta 
čez Madžarsko, Slovaško, Li-
tvo v Moskvo. Tam sta obiskala 
vse večje znamenitosti, lepote, 
spomenike, muzeje, katedrale, 
Spaskijev stolp, Kremelj, ki je 
utrjeno središče mesta s kate-
dralami, stolnico, zvonikom, 
ki ima 21 zvonov, seveda Rdeči 
trg, podzemno železnico, naku-
povalne centre ... Središče me-
sta je lepo urejeno, vsaka stvar 
vredna ogleda, obrobje pa, no 
ja. Naprej ju je vodila pot skozi 
dokaj zapuščene vasi z leseni-
mi hiškami, kilometri ravnine, 

slabih cest, preko Vladimira 
in Suzdala do Kazana, kjer se 
srečajo različne religije. Mesto 
krasijo mošeje, tempelj vseh re-
ligij ... Nazaj sta potovala skozi 
različna mesta, preko ruske taj-
ge, močvar, Putinovega viken-
da – dače pa do ruskih Benetk, 
Sankt Peterburga s svojimi 
značilnostmi in lepotami. Tudi 
tovarno ikon v Palekhu smo vi-
deli in spoznali potek izdelave le 
teh za oltarje pravoslavnih cer-
kva. Nato sta se mimo Estonije, 
Latvije, Kaliningrada, Poljske 
odpravila domov. Seveda smo 
ob poti tudi par zgodovinskih 
podatkov skupaj osvežili. Kot 
smo izvedeli, se tam znajdeš z 
znanjem cirilice. Ljudje so naj-
prej nekoliko zadržani, potem 
pa prijazni, ustrežljivi. Zani-

mivo – Slovenijo poznajo, smo 
njihov »bratski« narod, pravijo.

Težko je bilo strniti tako dol-
go, pestro potovanje v krajše 
predavanje ob čajanki. Pa jima 
je uspelo, vsi smo z zanimanjem 
prisluhnili in si ogledali vse pri-
kazano. Res hvala. No, to pa še 
ni bilo vse. Tudi nekaj ruskih 
tradicionalnih jedi, ki so jih pri-
pravili Dunja, Branka in Meta, 
smo preizkusili. Boršč, piroške, 
za to smo vsi že slišali, za pasko – 
sladico pa prvič. Vse odlično, 
okusno, tudi dobrote, ki nam 
jih je pripravila Rafka, so tekni-
le. Hvala še enkrat predavatelje-
ma, vsem, ki ste sodelovali pri 
pripravi in izpeljavi, ter seveda 
vsem, ki ste se množično udele-
žili naše čajanke. Novembra je 
prva sreda praznik, tako da bo 
tokrat čajanka izjemoma drugo 
sredo, to je 8. 11., kot vedno ob 
15. uri v našem domu. Vabljeni! 
DU Log, pripravljalni odbor

Ženska sekcija je maja ob pra-
znovanju Občine Log - Drago-
mer organizirala tradicionalni 
5. mednarodni balinarski tur-
nir, na katerem je sodelovalo 
14 ženskih ekip. Turnirja so 
se udeležile ekipe iz Slovenije 
in Lovrana iz sosednje Hrva-

ške. Junija so balinarke gostile 
ekipe Notranjske v disciplini 
Pokal Slovenije. Oktobra so 
članice balinarske sekcije ob 
5. obletnici ženskega balina-
nja v Dragomerju organizirale 
tradicionalni turnir, ki se ga je 
udeležilo 10 ekip iz Sloveni-

je. Članice in člani sodelujejo 
tudi v medobčinski in zimski 
ligi v Ljubljani. Na prvenstvih 
Notranjske dosegajo zelo vi-
dne uvrstitve in se udeležujejo 
državnih prvenstev. V sklopu 
Športfejsta smo organizirali 
že SEDMI memorialni turnir 
Slavka Vindišarja. Moška in 
ženska ekipa sodelujeta tudi 
na več turnirjih, kjer dosegata 
vidne rezultate – seveda tudi 
zmage! Tudi v zimskem času 
ne bomo mirovali, saj bomo od 
novembra do aprila sodelovali 
v zimski ligi v dvorani v Šiški v 
Ljubljani s kar dvema ekipama. 
(bš)

Oktobra smo spet začeli z našimi tematsko 
obarvanimi čajankami, ki bodo odslej vsako 
prvo sredo v mesecu od 15. ure dalje v našem 
domu. 

Moška ekipa je v sezoni 2016/17 v 
notranjski ligi zasedla 1. mesto. Trenutno 
je v novi sezoni 2017/18 v notranjski ligi 
na 2. mestu, ženska pa trenutno zaseda 1. 
mesto. V letošnji sezoni smo članice in člani 
Balinarskega društva Dragomer organizirali 
več tekmovanj na mednarodni, državni in 
pokrajinski ravni. 

Jesenskega izleta se je letos udeležilo rekordno 
število članov društva, kar 77, saj je že vabilo 
napovedovalo veliko zanimivih in za slovensko 
zgodovino pomembnih krajev na Južnem 
Koroškem. Koroška je zibelka prve slovenske 
države Karantanije in krščanstva med Slovenci.

Jesenski izlet na avstrijsko Koroško

Ženska ekipa BŠD Dragomer.

Balinarske novice 
BŠD Dragomer

Čajanke DU Log
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NOVICE

Čiščenje vojaških položajev in testno sondiran-
je na hribu Tičnica na Vrhniki, ki ju je maja 
2017 izvedel Oddelek za arheologijo ljubljan-
ske Filozofske fakultete v okviru praktičnega 
pouka za študentke in študente prve in druge 
stopnje v sodelovanju z Muzejem in galerijami 
mesta Ljubljane / Moja Ljubljanica in Skupino 
Stik, pomenita nadaljevanje sistematičnega 
terenskega vrednotenja ostalin utrjene praz-
godovinske naselbine, ki je bila odkrita aprila 
2009 ob naključnem sprehodu na prej ne-
dostopnem območju zložnega hrbta med Sv. 
Trojico na vzhodu, Kačjo vasjo na jugu in Sta-
ro Vrhniko na severu. Na prostoru nekdanjega 
vadbenega poligona nekdanje vojašnice Ivana 
Cankarja (med letoma 1991 in 2011 Vojašnica 
26. oktober) z več kot 150 strelskimi položaji 
ter večjimi, deloma obzidanimi vkopi za bojna 
vozila in betonskimi temelji raznih objektov, ki 
so zelo močno poškodovali prepoznavne os-
tanke gradišča, so bili še istega leta opravljeni 
tudi terenski pregledi izpostavljenih površin ter 
predhodni strukturni pregled najdišča. Takrat-
ni pregled je pokazal, da gradišče sestavljajo 
nepravilno eliptično oblikovan osrednji del z več 
nivoji teras in vršnim platojem ter dva večja 
predprostora v skupni izmeri skoraj 5 hektar-
jev. Ostanki obrambnega sistema osrednjega 
dela gradišča so na močno zaraslem terenu 
večinoma vidni kot oster prelom obodne terase 
v pobočja pod naselbino, ki je v pomembnem 
deležu poškodovan s prvo obrambno črto vo-
jaških položajev. V ostenjih vojaških vkopov je 
bilo takrat najdenih nekaj odlomkov keramike, 
ki so omogočali okvirno datiranje naselbine 
v bronasto in starejšo železno dobo. Dodatna 
izhodišča za nadaljevanje raziskav na Tičnici so 
zagotovile strukturna analiza naselbine z ne-
posredno okolico, ki je bila izdelana leta 2013 

29. septembra 2017 sta Občina Vrhnika in Muzej in galerije mesta Ljubljane pod-
pisala nov Sporazum o partnerstvu za izvedbo projekta Vzpostavitev upravljanja 
razstavišča v Kulturnem centru Vrhnika in razstave Moja Ljubljanica. Obratovanje 
razstavišča, odpiralni čas in program za leto 2017 ostajajo nespremenjeni. In-
formacije o dogodkih in prireditvah lahko še naprej spremljate na spletni strani 
www.mojaljubljanica.si.

Projekt Navis je v sodelovanju s Ka-
jakaško zvezo Slovenije in Kajak kanu 
klubom Ljubljana 21. septembra orga-
niziral zaključno plovbo deblaka, zgra-
jenega v tem letu na Špici. Dogodek je 
potekal vzporedno z 11. mednarodnim ka-
jakaškim maratonom. Deblak je svojo pot 
proti Ljubljani začel v središču Vrhnike, 
na lokaciji dviga originalnega deblaka leta 
2015, plovbo pa zaključil na Špici v Lju-
bljani. Pri izvedbi dogodka so sodelovali 
še: razstavišče Moja Ljubljanica, Ladjica 
d.o.o. in Kaval Group - Špica Caffe. 

Tudi letošnjo jesen so mamice iz skupine 
Sončnice organizirale izmenjavo sezon-
skih oblačil za otroke in odrasle, knjig, 
otroške opreme in igrač, uporabnih in 
okrasnih predmetov. Tokrat v sodelo-
vanju z razstaviščem Moja Ljubljanica 
in Cankarjevo knjižnico Vrhnika. Iskrene 
čestitke organizatorkam za izvedbo in 
hvala vsem, ki ste se nam pridružili. 

Foto: A. Gaspari

Foto: Skupina mamic Sončnice

Tičnica na lidarskem posnetku, vizualiziranem z 
metodo Skyview factor (SVF) © ARSO;
pripravil: L. Škerjanec; interpretiral: A. Gaspari

Arheološke raziskave prazgodovinske naselbine na hribu Tičnica
EŠD: 844, Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus 

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.
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na podlagi arheološke interpretacije podat-
kov visokoločljivostnega laserskega snemanja 
površja iz zraka s tehnologijo LiDAR, ter anal-
ize vidnosti. Prva faza nadaljevalnih raziskav v 
letu 2017, ki so potekale med 10. 5. in 26. 5. 
2017 na podlagi kulturnovarstvenega soglasja 
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 
Ministrstva za kulturo št. 62240-87/2017/3, 
je bila v skladu z delovnim načrtom usmer-
jena v ugotovitev arheološkega potenciala na-
jdišča, kronološke dinamike poselitve ter nači-
na gradnje in strukture domnevanih utrdbenih 
naprav. Upoštevajoč kadrovske, finančne in 
časovne omejitve praktičnega pouka ter na-
mero za maksimiziranje rezultatov s kar naj-
manj novimi poškodbami ohranjene originalne 
substance najdišča in nepotrebnega uničevanja 
koreninskih spletov dreves, sta bila v ta namen 
izbrana dva večja vojaška položaja na sever-
nem delu gradišča (parc. št. 2450, k. o. 2002 
- Vrhnika). Položaja sta vkopana v zunanji rob 
terasaste izravnave, tik zahodno in vzhodno 
od enega od domnevanih prvotnih dostopov 
v osrednji del naselbine, delno presekanega s 
kolesarsko progo. 
Preliminarni pregled oblik in okrasa odkritega 
prazgodovinskega gradiva kaže na precej do-
bro oprijemljiv horizont poselitve v mlajši bro-
nasti dobi (Bd D), ki ga dokazujejo prepoznavne 
oblike posod (bikonične sklede, trebušasta 
skodela z okrasom aplicirane bradavice, ob-
dane s kaneluro, dokaj masivni pokrožni ročaji 
loncev in/ali skodel, apliciran okras navpičnih in 
vodoravnih reber z vtisi prstov) iz najstarejše 
kulturne plasti. Ostale najdbe vključujejo oblike 
in odlomke posod, katerih lončarska masa se 
po večji zrnavosti in vključkih apnenca jasno 
loči od posod starejše skupine in nakazuje 
mlajši horizont poselitve, preliminarno datiran 

2017
NOVEMBER
JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00

v pozno bronasto dobo (Ha A2/Ha B) in na 
začetek železne dobe. Zbir kostnih ostankov 
živali (Bos taurus, Sus sp., Ovis s. Capra) in 
prisotnost odbitka s sledovi uporabe ne od-
stopata od podobe okvirno sočasnih naselbin 
iz širšega območja Ljubljanske kotline. 
V mlajši bronasti dobi prevladujejo naselja na 
rečnih terasah, obrobju Ljubljanskega barja in 
drugih odprtih legah, ki očitno niso bile pose-
bej utrjene. Tičnica in denimo Žlebič sta v tem 
smislu izjemi, saj se poselitev tega časa prak-
tično ne veže na (višinske) lokacije poznejših 
gradišč, in obratno, mlajšebronastodobnih faz 
utrjene naselbine iz pozne bronaste dobe in 
železne dobe praktično ne poznajo. Količina in 
velikost kamnitega materiala v območju vkopa 
2 skoraj ne dopuščajo dvoma v obstoj kam-
nitega obzidja po celotnem obodu naselbine, 
pri čemer za sklepanje o morebitnem pred-
hodniku, zgrajenem iz lesa in zemlje, tokratna 
izkopavanja niso dala nobenih opor. V okviru 
obrambnih sistemov naselbin v obdobju pozne 
bronaste dobe in na samem začetku železne 
dobe (pred sredino 9. stoletja pr. n. št.) na 
širšem območju obravnave sicer prevladujejo 
utrdbe z zemljeni nasipi in lesenimi palisadami, 
obzidja iz kamna in lesa pa prevladajo šele v 
razviti železni dobi.
Med izkopanim gradivom ni zanesljivo pre-
poznanih najdb iz mlajših obdobij prazgodovine, 
presenetljiva pa je tudi popolna odsotnost an-
tične lončenine. Precejšnje število novoveških 
najdb (lončenina, pečnice, žeblji za podkve itd.), 
lahko povežemo z agrarno rabo Tičnice, raz-
vidno tudi iz vrisov njivskih površin na kartah 
in katastrih iz 19. stoletja.

dr. Andrej Gaspari, Filozofska fakulteta Univer-
ze v Ljubljani

Foto: Projekt Navis
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Od petka, 13. 10. 2017, sta tako v 
Uradnem listu RS in na spletni strani 
www.ekosklad.si objavljena nova pozi-
va s spodbudami za naložbe v stavbe 
in vozila, ki prinašata kar nekaj novo-
sti. Med novostmi za občane so znatno 
višja nepovratna sredstva za zamenja-
vo starih kurilnih naprav s toplotno 
črpalko ali novo kurilno napravo na 
lesno biomaso ter nepovratna sredstva 
za ogrevanje na plin v občinah, degra-
diranih zaradi onesnaženosti zraka. 
Druga bistvena novost so nepovratna 
sredstva za električna motorna kolesa 
in mopede ter postopkovne spremem-
be. Občani bodo namreč vlogo za pri-
dobitev nepovratnih sredstev za elek-
trična vozila lahko oddali po izvedbi 
naložbe.

Za naložbe učinkovite rabe energije 
in rabe obnovljivih virov energije v eno- 
in dvostanovanjskih stavbah ter za ne-
katere naložbe v posameznih stanova-
njih v večstanovanjskih stavbah bodo 
spodbude še naprej višje za hkratno 
izvedbo več ukrepov, na voljo pa bodo 
za naslednje ukrepe:

A  –  vgradnja solarnega ogreval-
nega sistema v stanovanjski stavbi,

B  –  vgradnja kurilne naprave na 

lesno biomaso za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe,

C  –  vgradnja toplotne črpalke za 
centralno ogrevanje stanovanjske stav-
be,

D  –  priključitev starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe na sistem da-
ljinskega ogrevanja (nov ukrep, doslej 
samo za priključitev na sistem daljin-
skega ogrevanja na obnovljiv vir ener-
gije),

E  –  vgradnja energijsko učinkovi-
tih lesenih oken v starejši stanovanjski 
stavbi,

F  –  toplotna izolacija fasade sta-
rejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

G  –  toplotna izolacija strehe ali 
stropa proti neogrevanemu prostoru v 
starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,

H  –  vgradnja prezračevanja z 
vračanjem toplote odpadnega zraka v 
stanovanjski stavbi,

I  –  vgradnja plinskega konden-
zacijskega kotla za centralno ogreva-
nje starejše stanovanjske stavbe (nov 
ukrep, velja samo v občinah s sprejetim 
Odlokom o načrtu za kakovost zraka),

J  –  gradnja ali nakup skoraj niče-
nergijske nove eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe,

K  –  celovita obnova starejše eno- 
ali dvostanovanjske stavbe,

L  –  nakup stanovanja v novi ali 
obnovljeni skoraj ničenergijski tri- in 
večstanovanjski stavbi (nov ukrep, do-
slej samo za nakup stanovanja v obno-
vljeni večstanovanjski stavbi).

Za ukrepa zamenjave stare kurilne 
naprave z novo napravo za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe bodo 
nepovratne finančne spodbude bi-
stveno višje kot doslej, in sicer za:

–  kurilno napravo na lesno biomaso 
do 50 % (prej 20 %) priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR 
(prej 2.000 EUR) na območjih občin, 
kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kako-
vost zraka oziroma do 60 % (prej 50 %) 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne 
več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR) na 
območjih občin, ki imajo sprejet Odlok 
o načrtu za kakovost zraka;

–  toplotno črpalko do 40 % (prej 20 
%) priznanih stroškov naložbe, vendar 
ne več kot 4.000 EUR (prej 2.500 EUR) 
za ogrevalno toplotno črpalko tipa 
voda/voda ali slanica/voda in 2.500 
EUR (prej 1.000 EUR) za ogrevalno 
toplotno črpalko tipa zrak/voda na 
območjih občin, kjer ni sprejet Odlok 
o načrtu za kakovost zraka oziroma do 
50 % priznanih stroškov naložbe, ven-
dar ne več kot 5.000 EUR (prej 3.100 
EUR) za ogrevalno toplotno črpalko 
tipa voda/voda ali slanica/voda in 
3.200 EUR (prej 1.250 EUR) za ogre-
valno toplotno črpalko tipa zrak/voda 

na območjih občin, ki imajo sprejet 
Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Občani, ki so za navedene ukrepe 
oddali vlogo na prejšnji javni poziv in 
z izvedbo naložbe še niso začeli, lahko 
od te vloge odstopijo in vložijo vlogo 
na novem pozivu. Naložba pred oddajo 
nove vloge ne sme biti izvedena.

Prav tako bodo na voljo dodatna ne-
povratna sredstva za električna vozila, 
pri čemer je tudi nekaj sprememb, in 
sicer:

–  dodane kategorije vozil, za katere 
se pridobi spodbuda, in sicer kolesa na 
motorni pogon in motorna kolesa (ka-
tegorije od L5e do L1e-A),

–  akumulatorji ne smejo temeljiti 
na svinčevi tehnologiji (slab izkoristek, 
kratka življenjska doba, strupen odpa-
dek),

-  namesto tri mora sedaj najmanj 
dve leti po prvi registraciji vozilo ostati 
registrirano in v lasti prejemnika nepo-
vratnih sredstev,

–  ne samo pravne osebe, tudi občani 
sedaj lahko z eno vlogo kandidirajo za 
več vozil.

Še krajši in uporabnikom prijaznej-
ši bo postopek za občane, saj bodo za 
pridobitev nepovratnih sredstev za ele-
ktrično vozilo vlogo oddali po nakupu 
vozila, s čimer bo manj potrebne doku-
mentacije in nekoliko krajši postopek.

S pozivi se zagotavlja dovolj nepo-
vratnih sredstev za vse ključne ukrepe 
učinkovite rabe energije in rabe obno-
vljivih virov energije, vlagatelji pa lah-

ko za vse ukrepe, za katere so na voljo 
nepovratna sredstva Ekosklada, poleg 
le-teh pridobijo tudi ugodno posojilo 
Ekosklada (več na www.ekosklad.si).

Občani Vrhnike, Loga - Dragomerja 
in tudi okoliških občin se lahko za po-
drobnejše informacije obrnete na ener-
getsko svetovalno pisarno ENSVET na 
Vrhniki, Tržaška cesta 1, Vrhnika, mala 
sejna soba v kleti občinske stavbe, ali 
na energetsko svetovalno pisarno EN-
SVET Občine Log - Dragomer, sejna 
soba v pritličju občinske stavbe, Na 
Grivi 5, Dragomer. V energetskih sve-
tovalnih pisarnah vam bomo poleg 
informacij o nepovratnih spodbudah 
in posojilih, ki jih Ekosklad nudi ob-
čanom, nudili neodvisne strokovne 
nasvete o rabi obnovljivih virov ener-
gije in o doseganju večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb. De-
lovni čas pisarne na Vrhniki je vsako 
drugo sredo od 17.00 do 19.00, prijave 
za svetovanje pa sprejemajo na Obči-
ni Vrhnika na tel. št. 01/75-55-419 pri 
ge. Marjanci Tomažin. Delovni čas pi-
sarne v Dragomerju  je vsako sredo od 
15.00 do 17.00, prijave za svetovanje pa 
sprejemajo na Občini Log - Dragomer 
na tel. št. 01/750-77-00.

Mag. Peter Petrovčič,
energetski svetovalec ENSVET

Zakaj bi stranke izbrale 
prav Renex nepremičnine? 

Zato, ker sanjam najdemo 
dom. Ker strankam zagotovimo 
varnost, strokovnost in jim tako 
prihranimo veliko dragocenega 
časa, predvsem pa nepotrebnih 
skrbi. 

Nakup nepremičnine, hiše, 
stanovanja ali zemljišča je v ve-
čini primerov življenjska odlo-
čitev, zapleten proces, v katerem 
sprejemamo različne pomemb-
ne odločitve. Zavedamo se, da 
proces prodaje, oddaje, nakupa 
ali najema nepremičnin ni zgolj 
postaviti oglas na spletno stran 
in različne nepremičninske 
portale. Za vsako nepremič-
nino, ki jo naše stranke želijo 
prodati ali oddati, obstaja točno 
določen postopek, po  katerem 
se lahko dogovorimo, da naše 
podjetje posreduje pri proda-
ji posamezne nepremičnine. 
Predvsem si nepremičnino 

najprej ogledamo, da sami oce-
nimo stanje nepremičnine in 
tako potencialnim kupcem oz. 
najemnikom lahko zagotovi-
mo verodostojne informacije o 
nepremičnini. Nepremičnin, ki 
jih sami ne vidimo in za katere 
sami ne pripravimo slikovnega 
materiala in opisa, ne proda-
jamo ali oddajamo. Prav tako 
tega ne delamo brez veljavno 
sklenjenih pogod za sodelova-
nje z našo agencijo z lastniki 
nepremičnin. Pri prodaji in od-
daji svetujemo pri ureditvi ne-
premičnine, pri postavitvi cene, 
pri usklajevanju pogojev ipd. 
Našim strankam smo v času 
sodelovanja z nami, večinoma 
pa tudi kasneje, vedno na  vo-
ljo za vsa vprašanja v  povezavi 
s procesi, ki so potrebni, da se 
posamezen posel zaključi. 

Za naše stranke se res trudi-
mo, saj želimo biti drugačni in 
posebni v primerjavi z drugimi 

nepremičninskimi agencijami. 
Pri nas si za stranke res vzame-
mo čas, zato smo zadnje čase 
znani tudi po tem, da za veliko 
naših strank aktivno iščemo 
nepremičnino, ki je usklajena z 
njihovimi željami in plačilnimi 
sposobnostmi. Tukaj se o vsem 
natančo pogovorimo, določimo 
časovni in krajevni okvir, včasih 
celo do ulic natančen, in potem 
zanje najdemo primerno nepre-
mičnino. Ker vse potencialne 
kupce zelo natančno izpraša-
mo o njihovih željah in potre-
bah, ne izgubljamo dragocene-
ga časa naših strank z ogledi, za 
katere vemo, da niso potrebni.

Da bi bilo vsem lažje, smo na 
naši spletni strani (www.renex.
si) pripravili dva seznama, kjer 
je podrobneje opisano, na kaj 
morajo biti prodajalci in na kaj 
kupci pozorni pri prometu z 
nepremičninami.

Seznama smo pripravili v 
želji, da bi vam pomagali, da 
se izognete vsem morebitnim 
nevšečnostim, ki lahko v pre-
cejšnji meri vplivajo na finanč-
no stanje in  kakovost bivanja, 
predvsem pa vam povzročajo 
veliko nepotrebnega stresa, ki 
se mu lahko ob pomoči zane-
sljivega strokovnjaka že vnaprej 
izognete.

Razumeti moramo, da na-

kup oz. prodaja nepremični-
ne ni zgolj plačilo oz. prejem 
kupnine. S tem je povezanih 
kar nekaj upravnih postopkov, 
pravnih vidikov, ki jih je treba 
urediti za prenos lastništva in 
pravilen vpis lastništva, stranki 
pa pomagamo tudi pri urejanju 
financiranja, pravnem sveto-
vanju, geodetskih postopkih, 
zemljiškoknjižnih vpogledih v 
nepremičnine in nenazadnje 
pri primopredajah. 

Šele ko je stranka ustrezno 
preseljena in vpisana v vseh 
javnih evidencah (zemljiška 
knjiga, kataster, prenos lastni-
štva na elekričnih, vodovodnih 
priključkih ipd.) in je financira-
nje oz. plačilo urejeno, je naše 
delo končano. V našem pod-
jetju sodelujemo z različnimi 
notarji ter odličnim in visoko 
strokovno usposobljenim od-
vetnikom, ki nam pomagajo 
hitro in ustrezno rešiti upravne 
in pravne postopke, povezane s 
trgovanjem z nepremičninami. 
Za naše stranke poskrbimo, da 
so postopki varni, kar najkrajši 
in strokovno speljani.

Tako lahko zgradimo dolgo-
ročen odnos in večje zaupanje, 
saj z boljšim poznavanjem situ-
acije posameznih strank lahko 
zagotovimo njihovo večje zado-
voljstvo.

Eko sklad, javni sklad je tudi letos zagotovil 
sredstva za nepovratne finančne spodbude 
občanom za izvedbo njihovih novih naložb rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti eno- in dvostanovanjskih stavb in za 
nakup nekaterih vozil.

Pri nakupu nepremičnine je pametno 
sodelovati z nepremičninsko agencijo, ki zna 

prisluhniti željam in volji stranke, prav tako 
pa je sposobna opozoriti na vse  morebitne 

prednosti in pomanjkljivosti nepremičnine ter 
poskrbeti, da so vsi potrebni pravnoformalni 

postopki izpeljani procesno pravilno, predvsem 
pa pravočasno. O tem smo se pogovarjali z 

nepremičninsko posrednico Ksenijo Mihajlović.

Eko sklad

Nova javna poziva 
za pridobitev nepovratnih spodbud 

Zakaj sodelovati z nepremičninsko agencijo?

Vabljeni, da se nam oglasite z vprašanji na temo nepre-
mičnin na našo telefonsko številko 031 000 293 ali pa na 

e-naslov: pisarna@renex.si
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Smo ponudnik televizijskih stori-
tev, digitalne IP-telefonije in interneta 
preko lastnega koaksialnega oziroma 
optičnega omrežja. Ker želimo svojim 
naročnikom zagotoviti vse storitve na 
enem mestu, smo letos v našo ponud-
bo vključili tudi mobilno telefonijo. 

Mobilni paketi za vsakogar
Pakete smo prilagodili potrebam 

vsakega naročnika. Tako imamo pa-
kete za najzahtevnejše uporabnike kot 
tudi tiste, ki si želite cenovno ugodne. 
Na primer Paket MINI vključuje 150 
minut pogovorov, 150 SMS in MMS 
sporočil ter en GB prenosa podatkov 

za samo 4,90 evra na mesec. Ponujamo 
tudi ugoden nakup mobilnih telefon-
skih aparatov znamk Samsung, Leno-
vo, Apple in Huawei na 24 obrokov.

Več kot le številke
Našim uporabnikom zagotavljamo 

visoko raven storitev, tudi s celotno po-
nudbo vzdrževanja, tehnično podporo, 
zanesljivostjo in cenovno ugodnostjo. 
Naši naročniki niso le številke, ampak 
jih obravnavamo posamezno. 

Pri svojem poslovanju nudimo in za-
gotavljamo:
• optimalno razmerje naših storitev 

glede na kakovost in ceno,

• visoko kakovost nepogrešljivih stori-
tev,

• hiter internet z odličnim Wi-Fi v va-
šem domu,

• brezskrbne mobilne pogovore doma 
in v tujini,

• hiter dostop do interneta preko ka-
belskega priključka,

•  kakovosten prenos in  kakovostno 
najboljšo ponudbo radijskih in tele-
vizijskih programov,

• hiter ter zanesljiv naročniški servis.

Naša vizija je neprestan trud za ne-
nehen in kakovosten razvoj ter poso-
dabljanje storitev, ki jih bomo ponujali 
obstoječim in novim naročnikom. Po-
kličite nas in se prepričajte o naši ka-
kovosti.

Letos bo nove sodelavce iskalo več 
kot 65 podjetij. Karierni dan vam bo 
ponudil tudi pesto ponudbo kariernih 
vsebin, več kot 20 predavanj in sodob-
ne pristope k iskanju zaposlitve ali 
razvoju samostojne podjetniške poti. 
Rezervirajte sredo, 29. november 2017, 
in naredite korak naprej v svoji karieri.

 

Kaj je karierni sejem?
Karierni sejem je ena izmed aktiv-

nih oblik iskanja zaposlitve. Gre za 
edinstveno priložnost, kjer lahko brez 
predhodnih selekcijskih postopkov 
opravite zaposlitveni razgovor z 
delodajalci, ki v tem trenutku za-
poslujejo ali pa že sedaj načrtujejo, 
da bodo zaposlovali v naslednjih 
mesecih. Prav ste razumeli, razsta-
vljavci so delodajalci, predstavljajo pa 
se obiskovalci, med katerimi pričakuje-
mo tudi vas. Tako lahko v enem dnevu 

obiskovalci opravite več zaposlitvenih 
razgovorov, se neposredno pogovorite 
s tistimi, ki v podjetjih odločajo o za-
poslovanju, se izognete pisanju prošenj 
ter dolgim selekcijskim postopkom.

A karierni sejmi niso samo za tiste, 
ki trenutno iščejo novo službo. Poleg 
zaposlitvenih razgovorov dogodki 
ponujajo tudi informacije o trgu dela, 
pripravi na iskanje prve zaposlitve 
in predstavljajo številne možnosti za 
gradnjo posameznikove karierne poti. 
Sveže ideje in nasveti uspešnih poslov-
nežev, ki predavajo na sejmih, nam lah-
ko pomagajo do lastnih uspehov. Vse 
to in še več boste lahko izkoristili tudi 
tokrat.

Iskanja zaposlitve nas niso naučili 
v šoli in posamezniki so večkrat pre-
puščeni prostim informacijam, ki so 
podkrepljene z zaposlitvenimi miti, 
anekdotami in na žalost negativnimi 

izkušnjami posameznikov. Iskanje za-
poslitve je trdo delo, zato sejem ponuja 
tudi številne karierne točke, kjer posa-
mezniki lahko dobijo točne informaci-
je neposredno iz prve roke tistih, ki do 
potankosti poznajo trg dela, izkoristijo 
možnost svetovanja in priprave efek-
tivnega življenjepisa, foto kotička itd.

 

Program, ki vam ga ponuja 
letošnji Karierni sejem:
1. Karierno svetovanje s svetovalci, 

ki vam bodo zaupali trike, da bo vaš 
CV deloval;

2. Karierna predavanja, kjer boste 
s predavatelji spoznavali podjetja in 
principe iskanja zaposlitve;

3. Brezplačno psihometrično te-
stiranje, kjer lahko spoznate svoje 
močne in šibke kompetence;

4. Foto kotiček, kjer boste dobili pro-
fesionalno fotografijo za vaš CV;

5. Kul kariere znanih Slovencev, 
kjer boste spoznavali znane Sloven-
ce in njihove ideje;

6. Podjetniški oder, kjer boste dobi-
li ideje in motivacijo za samostojno 
podjetniško pot.

Na sejem pridite pripravljeni
Kljub nevsakdanjemu načinu iska-

nja zaposlitve se morate zavedati, da 
gre tudi tokrat zares. Na sejem pridite 
poslovno oblečeni, natisnite dovolj ko-
pij življenjepisa in pripravite unikaten 
30-sekundni predstavitveni govor, ki 
bo prodal vaša znanja, veščine in kom-

petence. Naredite nov korak v svoji 
karieri! Obiščite Karierni sejem Moje-
delo.com in spoznajte delodajalce, sebe 
in svoje potenciale. Karierni sejem Mo-
jeDelo.com bo v sredo, 29. novembra 
2017, med 10. in 19. uro v  Cankarjevem 
domu v Ljubljani. 

Vstop in vse aktivnosti na sejmu 
so brezplačne!

Več na Kariernisejem.com

VSE STORITVE NA ENEM MESTU

televizija internet telefonija mobilna paketi

Kaj? Nove cene

mobilne telefonije?

že od 490 €?

www.p-rom.si

01 750 2024

Za natečajem stoji družba 
TAM-TAM, ki tokratno izda-
jo organizira v sodelovanju z 
Zavodom Diabetes. Prijave 
so odprte do vključno 3. no-
vembra 2017, plakat z zmago-
valno idejo pa bo prijavljen tudi 
v tekmovalne dele festivalov 
Slovenski oglaševalski festival 
SOF in Bienale vidnih sporočil 
Slovenije. Zadnji podatek Zdru-
ženih narodov kaže na več kot 
400 milijonov obolelih za 

diabetesom. V Sloveniji je naj-
manj 130.000 diagnosticiranih 
diabetikov, dodatnih 100.000 
prebivalcev pa bolezen ogroža. 
Razvoj spodbujajo predvsem 
slabe življenjske navade (ne-
zdrava prehrana, kajenje in al-
kohol), pomanjkanje gibanja in 
ekonomsko-socialni položaj.

Mnogi ljudje z diabetesom 
pa živijo celo brez zavedanja o 
njegovem obstoju. Pred samo 
diagnozo se zapleti lahko že 

razvijejo in tako močno poslab-
šajo kakovost življenja ali skraj-
šajo življenjsko dobo. Organi-
zatorji oblikovalskega natečaja 
Plaktivat so se zato odločili, da 
v tokratni (že deveti) izdaji pro-
jekta naslovijo bolezen, ki za 
sodobno družbo kljub medi-
cinskemu napredku 21. stoletja 
predstavlja prežečo nevarnost. 
Zmagovalna rešitev bo obja-
vljena na 500 plakatnih me-
stih širom Slovenije, saj mestni 
plakat kot format omogoča, da 
sporočilo doseže široko ciljno 
skupino in aktivira posame-
znike ali pa vsaj zaneti iskro, ki 
vodi k razmisleku. 

Več o vsebini, ciljih in tehnič-
nih zahtevah pa lahko prijavite-
lji preberejo na http://tam-tam.
si/kategorija/plaktivat/. 

Namen tokratnega Plaktivata – natečaja 
za oblikovanje mestnega plakata -, je 

poiskati vizualno sporočilo, ki bo skozi 
medij mestnega plakata ljudi spodbudilo, 

da diabetes vzamejo smrtno resno. Gre 
namreč za bolezen, ki je ne vidimo, ne 

čutimo in nas ne boli, dokler ni prepozno.

Približuje se 15. Karierni sejem MojeDelo.com, 
dogodek, kjer boste v enem dnevu lahko opravili 
več intervjujev, kot bi jih sicer v celem letu! 

Smo podjetje s sedežem na Vrhniki, ki že dobrih 23 
let skrbi za razvoj kabelskega sistema na Vrhniki.  

Natečaj za oblikovanje mestnega plakata

»Diabetesa ni. Ampak je.«

Obiščite Karierni sejem MojeDelo.com

Poiščite novo zaposlitev!

P&ROM – 
Kabelska televizija Vrhnika
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Stanovanjski krediti nove generacije

www.stanovanjskikredit.si

• Odplačilna doba kredita do 30 let.
• Vodenje kredita 0 €.
• Do 100% neodplačanega kredita krije življenjsko zavarovanje kreditojemalca NLB Vita*.

01 477 20 00

*V primeru smrti kreditojemalca, ki ima sklenjeno življenjsko zavarovanje pri NLB Vita d.d.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka 
pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca NLB Vita ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini 
zavarovalne vsote.

Prijava prebivališča 
posameznika v Republiki 
Sloveniji

Dolžnost državljana ali tujca, 
v nadaljevanju posameznika, je, 
da ob spremembi stalnega pre-
bivališča v roku osmih dni ure-
di novo prebivališče na kateri 
koli upravni enoti v Republiki 
Sloveniji. To je mogoče urediti 
tudi preko enotnega državnega 
portala e-uprava z elektronskim 
podpisom. 

Ob prijavi prebivališča je tre-
ba predložiti dokazilo o pravici 
do prebivanja na naslovu, kjer 
se prijavlja. Kot dokazilo, da ima 
posameznik pravico do prebi-
vanja na naslovu, šteje:
• izjava o njegovem lastništvu 

oziroma solastništvu,
• najemna ali podnajemna po-

godba,
• lastnikovo soglasje, če je 

lastnikov več, zadostuje so-
glasje enega solastnika,

• soglasje stanodajalca.

Prijava prebivališča otroka
Posamezniku, ki ni poslovno 

sposoben, prijavijo stalno pre-
bivališče ali stalni naslov v tu-
jini starši ali eden od njiju s so-
glasjem drugega oziroma drug 
zakoniti zastopnik na naslov, 
kjer posameznik stalno prebi-
va. Soglasje drugega od staršev 
pri prijavi stalnega prebivališča 
otroku ni potrebno, če:
• otroka prijavlja na naslov v 

Republiki Sloveniji, ki je enak 
naslovu obeh staršev,

• otroku prijavlja stalni naslov 
v tujini, ki je enak naslovu 
obeh staršev,

• tujcu, mlajšemu od 18 let, 
prijavlja stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji ali stalni 
naslov v tujini,

• otroku prijavlja stalno prebi-
vališče tisti od staršev, kate-
remu je zaupan v varstvo in 
vzgojo,

• je otrokovo stalno prebivali-
šče določeno s sporazumom 
o varstvu, vzgoji in preživlja-
nju skupnih otrok ali odloč-
bo pristojnega sodišča,

• njegovo prebivališče ni zna-
no,

• mu je odvzeta poslovna spo-
sobnost ali roditeljska pravi-
ca,

• je zadržan izvrševati roditelj-
sko pravico.

Prijava prebivališča za 
novorojenčke

V porodnišnicah od 13. 8. 
2017 naprej staršem ni treba 
več izpolnjevati obrazcev prija-

ve prebivališča za novorojenčke. 
Nov zakon zagotavlja, da se pri-
java novorojenčka izvede avto-
matično. Npr. če je otrok rojen 
v Sloveniji, je njegovo stalno 
prebivališče v Sloveniji enako 
stalnemu prebivališču matere, 
če mati v Sloveniji nima stal-
nega prebivališča, pa stalnemu 
prebivališču očeta. Če otrok 
prebiva na drugem naslovu, kot 
mu bo določeno avtomatično, 
morajo starši prijavo urediti 
na upravni enoti. Stalno prebi-
vališče ali stalni naslov v tujini 
novorojenčka tujca, rojenega 
v Republiki Sloveniji, se prijavi 
po vročitvi dovoljenja za stalno 
prebivanje novorojenčka.

Stalni naslov v tujini
Posameznik, ki se je naselil v 

tujini,  mora prijaviti stalni na-
slov ali njegovo spremembo naj-
kasneje v 15 dneh od naselitve. 

To lahko po novem uredi ne 
samo na upravni enoti, ampak 
tudi na veleposlaništvu in di-
plomatsko-konzularnem pred-
stavništvu Republike Slovenije 
v tujini.

Začasni naslov
Nova zakonodaja določa, da 

ima posameznik lahko le eno 
začasno prebivališče v Republi-
ki Sloveniji za čas do dveh let ali 
en začasni naslov v tujini za čas 
do štirih let. Tujec pa ima lah-
ko začasno prebivališče za čas 
do dveh let oziroma za čas ve-
ljavnosti dovoljenja za začasno 
prebivanje, potrdila o prijavi 
prebivanja ali vizuma za dolgo-
ročno bivanje, če je ta krajši od 
dveh let. Začasno prebivališče 
se ponovno prijavi pred njego-
vim prenehanjem, če bo posa-
meznik na naslovu še naprej 
začasno prebival.

Prijava in odjava tujca 
(turistična prijava)

Tujec, ki nima dovoljenja za 
prebivanje, potrdila o prijavi 
prebivanja ali vizuma za dol-
goročno bivanje in se nastani 
v Republiki Sloveniji, vendar ne 
pri stanodajalcu ali gostitelju, se 
ne glede na trajanje nastanitve 
prijavi pristojni policijski posta-
ji najpozneje v roku treh dni po 
prehodu državne meje in v roku 
treh dni po spremembi nastani-
tve, odjavi pa pred odhodom.

Tujci po pridobitvi 
dovoljenja za prebivanje

Tujec, ki dovoljenje za stalno 
prebivanje pridobi po naselitvi 
na naslov v Republiki Sloveni-
ji, upravni enoti prijavi stalno 
prebivališče v osmih dneh od 
vročitve dovoljenja. Tujec z ve-
ljavnim dovoljenjem za začasno 
prebivanje, potrdilom o prijavi 
prebivanja ali vizumom za dol-
goročno bivanje, ki ne prebiva 
pri stanodajalcu ali gostitelju, 
upravni enoti prijavi začasno 
prebivališče na naslov, kjer za-
časno prebiva, v osmih dneh od 
dneva začasne naselitve, tujec, 
ki na naslovu že prebiva in pri-

dobi dovoljenje za začasno pre-
bivanje, potrdilo o prijavi prebi-
vanja ali vizum za dolgoročno 
bivanje šele po naselitvi na tem 
naslovu, pa v osmih dneh od 
dneva njegove vročitve. Če za-
časno prebiva zunaj naslova za-
časnega prebivališča, vendar ne 
pri stanodajalcu ali gostitelju, in 
bo na tem naslovu prebival več 
kot 90 dni, upravni enoti prija-
vi novo začasno prebivališče v 
osmih dneh od dneva začasne 
naselitve.

Evidenca gospodinjstev se 
bo nespremenjeno vodila do 21. 
12. 2020, nato se njeno vodenje 
ukinja.

Prekrškovni organ
Z novim zakonom smo 

upravne enote postale prekr-
škovni organ v  povezavi s pri-
javo prebivališča, v postopkih 
ugotavljanja prebivališča in 
preverjanja resničnosti prijave. 
To pomeni, da lahko posame-
znika v  povezavi s prijavo in z 
odjavo prebivališča kaznujemo 
za naslednje prekrške:
• posameznik, ki v osmih 

dneh od dneva nastanitve 
pri upravni enoti ne prijavi 

stalnega prebivališča,
• posameznik, ki v petnajstih 

dneh ne prijavi stalnega na-
slova v tujini ali njegove spre-
membe,

• lastnik, solastnik ali sta-
nodajalec, ki posamezniku 
omejuje prijavno obveznost,

• posameznik, ki v osmih 
dneh od dneva nastanitve 
pri upravni enoti ne prijavi 
začasnega prebivališča.

Prekrški glede prijavno-odjavne 
obveznosti tujca

• tujec, ki se v roku ne prijavi 
ali odjavi pri pristojni policij-
ski postaji,

• stanodajalec, ki ne obvesti 
pristojne policijske postaje 
o prijavi začasnega prebiva-
lišča tujcu,

• lastnik, solastnik oziroma 
najemnik objekta, v katerem 
prebiva tujec, ki ne prijavi ali 
odjavi tujca,

• lastnik, najemnik objekta in 
tujec, ki ob prijavi ali odjavi 
ne da točnih podatkov.

Globa za vse naštete prekrške 
znaša od 200 do 600 evrov.

Upravna enota Vrhnika

Uveljavitev novega 
Zakona o prijavi prebivališča
Novi Zakon o prijavi prebivališča se je začel 
uporabljati 13. avgusta 2017. Predmetni zakon je 
uvedel več novosti, ki veljajo enako za državljane 
kot tudi tujce, živeče v Republiki Sloveniji, ki so si 
dolžni urediti stalno ali začasno prebivališče oziroma 
spoštovati prijavno-odjavno obveznost.
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Z E L E N O

Priprava programa in izvedba 
je bila ponovno v rokah Pavle 
Pirnat, terenske kmetijske sve-
tovalke na Izpostavi Domžale, 
ki za ogled vedno izbere zelo 
zanimive primere. Na izjemo-
ma sončen dan nas je pot vodi-
la v dolino reke Dravinje, ki je 
ena redkih z ohranjeno prvotno, 
vijugasto strugo, zato je   obmo-
čje tudi zajeto v omrežje Natura 
2000.

V dolini pod Bočem, ime-
novanim tudi štajerski Triglav, 
smo si najprej ogledali učni po-
ligon za samooskrbo pod vod-
stvom prof. ddr. Ane Vovk Kor-
že. Predstavila nam je postopek, 
kako iz nerodovitne zemlje, ki 
nase ne more vezati komposta, 
s pomočjo kremenčeve mivke v 
enem mesecu dobiti rodovitno 
prst. 

Ker tam ni veliko padavin, je 
treba vodo preudarno zadrže-
vati v zemlji, kar je dosegla z 
različnimi vrstami visokih gred, 
kjer je ena od podlag tudi ovčja 
volna, ki ima zmožnost zadr-
ževanja vode. Vse grede smo si 
pod njenim vodstvom ob izda-
tni razlagi ogledali, prav tako 
tudi zelo zanimivo mongolsko 
hišo ter lepo in praktično lese-
no zemljanko, kjer  je prostor za 
shranjevanje izdelkov in spreje-
manje učnih skupin. Ima tudi 
svojo elektrarno. 

Na domačiji Debelak, ki leži 
na tromeji občin Poljčane, Slo-
venske Konjice in Šmarje pri 
Jelšah, smo nato imeli odlično 
kosilo s kmečko pojedino. Jel-
ka Lovrenčič, ena od domačih 
hčera, nam je predstavila 65 ha 
veliko kmetijo, ki je predvsem 
vinogradniško usmerjena.

Vključeni so v društvo Zakla-
di Dravinjske doline, ki povezu-
je lokalne ponudnike kulinarič-
nih pridelkov in drugih izdelkov  
ter skupaj z drugimi prodajajo 
tedensko na občinski tržnici in 
nekaj v  manjši društveni trgo-
vinici. 

Društvo in Razvojni center 
narave v Poljčanah je naslednje, 
o čemer nam je podrobno spre-
govorila v občinskih prostorih. 
Spoznali smo, da je to zelo do-
ber in uspešen primer  na po-
dročju lokalne samooskrbe in 
da  ga podpira tudi občina. Tak 

način je posledično povzročil 
nekaj, kar se zdi skoraj never-
jetno: iztrebili so nevoščljivost 
med sosedi, kajti vsak tisto, če-
sar nima, kupi pri sosedu, da 
potem tudi on kupi pri njem.

Nazadnje smo se odpravili 
proti Bregu pri Slovenskih Ko-
njicah na turistično kmetijo 
Ranč Dravinja, ki je spet čisto 
nekaj posebnega in kjer se  do-
gaja nikoli dokončana zgodba 
lesa ... Goveji hlev in senik  sta 
preurejena v delavnico za obde-
lavo lesa in potrebe turizma. V 
nekdanjem silosu stoji ogromen 
kamin za pripravo hrane izpod 
peke, ponujajo pa lokalno pri-
delano hrano. Z velikimi očmi  
smo si ogledovali rustikalne 
sobe iz pravega pohorskega lesa 
in se čudili, kaj vse je mogoče 
narediti iz starih objektov. Na  
voljo imajo prostore za spanje 
na senu, savne, nudijo pestre 

rojstnodnevne zabave za otroke, 
animacije, spoznavanje z doma-
čimi živalmi, jahalne tabore, za-
bave in nočitve za druge zaklju-
čene skupine; skratka, ni da ni. 

Francka Toman, 
foto: Janez Ocepek

Kam 
z odpadki z 
grobov?
Sestavni deli nagrobnih sveč iz plastike, stekla in 
kovine spadajo med embalažo.

Za vse ljubitelje 
sonaravnega vrtnarjenja

NOVA 

ŠTEVILKA 

že v prodaji

Človek bi mislil, da po toliko ogledih ne moreš 
več kaj zelo presenetljivega videti, pa se 
motiš. To se je pokazalo na letošnji strokovni 
ekskurziji, ki jo že mnogo let organizira 
Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje v 
sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom 
Ljubljana. 

Strokovna ekskurzija 
v dolino reke Dravinje

Zato je treba odpadne na-
grobne sveče oddajati ločeno, 
v posebej zanje namenjene 
zabojnike na pokopališčih, 
na katerih je vidna oznaka z 
napisom »Samo za odpadne 
nagrobne sveče«. Prosimo, da 
organske odpadke (zeleni od-
pad, cvetje, zemljo …) s poko-
pališč odlagate v zelene zaboj-
nike z napisom »Cvetje, venci, 
zemlja«. Poskrbite, da bodo 
odpadki s pokopališč pravil-
no razvrščeni v zabojnike z 

ustreznimi napisi. Odločite se 
za nakup okolju prijaznih sveč 
(sveče, izdelane iz polipropi-
lena (PP), iz stekla in solarne 
nagrobne lučke).
Javno podjetje Komunalno 

podjetje Vrhnika, d. o. o.
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Že vse od začetka razvoja delovne 
terapije  si delovni terapevti prizade-
vamo za povečanje prepoznavnosti 
stroke in širjenja svojega delovanja v lo-
kalnih skupnostih ter  tako omogočiti 
dostop delovne terapije čim širši popu-
laciji. Svetovni trendi gredo namreč v 
smeri krajšanja obdobja hospitalizacije 
in ohranjanja ljudi, predvsem starejših, 
v domači oskrbi, ob rehabilitaciji na 
domu.  Takom trendom sledimo tudi 
v  Psihiatrični bolnišnici Idrija, saj je 
poskrbljeno za kontinuiteto obravnave 
na domu oz. v skupnosti, veliko pa pri-
čakujemo tudi od zakona o dolgotraj-
ni oskrbi in negi, s katerim bo delovni 
terapevt postal pomemben član tima 
oskrbe na domu. 

Primarni cilj delovne terapije je 
usposobiti ljudi za čim bolj  kakovo-

stno in samostojno izvajanje aktivnosti 
vsakodnevnega življenja z namenom 
izboljšanja zdravja in  počutja, da za-
živijo čim bolj polno in kakovostno. 
Ta cilj delovni terapevti dosegamo 
tako, da ljudem omogočamo opravlja-
ti aktivnosti, s katerimi bodo povečali 
njihove sposobnosti za izvajanje aktiv-
nosti ali pa s prilagoditvijo aktivno-
sti,  prilagoditvijo okolja oz. aplikacijo 
ustreznih pripomočkov.

Ljudje, ki imajo duševne težave, so 
še vedno pogosto diskriminirani, sti-
gmatizirani, odrinjeni, spregledani in 
deležni različnih oblik psihičnega na-
silja. Posameznikom z duševno motnjo 
moramo zagotoviti spoštovanje, omo-
gočiti enake pravice kot vsem drugim 
in zaščititi njihovo dostojanstvo. V 
Psihiatrični bolnišnici Idrija delovni 

terapevti izvajamo delovno terapijo 
usmerjeno na pacienta. Tak pristop 
nam omogoča, da pacient sodeluje pri 
funkcionalni izvedbi in da izpolnjuje 
njene/njegove okupacijske vloge v raz-
ličnih okoljih. Pacient aktivno sodeluje 
pri postavljanju prioritetnih ciljev, ki so 
tudi center ocenjevanja, obravnave in 
končne ocene.

Ob svetovnem dnevu delovne tera-
pije, ki  ga vsako leto obeležujemo  27. 
10., bo letos potekal pod sloganom Ob-
veščaj. Navdušuj. Vplivaj. V Psihiatrič-
ni bolnišnici Idrija bomo terapevtske 
programe dopolnili z dodatnimi aktiv-
nostmi, ki bodo paciente spodbudili k 
aktivnemu in vsestranskemu vključe-
vanju v vse terapevtske procese, ki 
omogočajo čim hitrejšo vrnitev v svoje 
primarno okolje. Tako bomo že v torek 
popoldan (24. 10. 2017)  pripravili ku-
linarične aktivnosti v terapevtski ku-
hinji,  nadaljevali v sredo, 25. 10. 2017, 
z aktivnostmi skozi igro, popoldan pa 

prisluhnili potopisnemu predavanju o 
Kirgiziji. Zaključili bomo v četrtek, 26. 
10. 2017, s predstavitvijo pomena tele-
sne aktivnosti z vidika delovne terapije 
in predstavitvijo same stroke delovne 
terapije,  komur je še premalo znana. 
Za povečanje prepoznavnosti naše 
stroke in širjenje svojega delovanja v 
lokalnih skupnostih bodo na  voljo 
tudi informativne zloženke, letaki in 
plakati.

Zakaj je delovna terapija za naše pa-
ciente pomembna, povedo tudi njihovi 
zapisi:

»Preko aktivnosti v delovni terapiji 
sprostim vsa svoja čustva, preusmerim 
misli v delo ter se naučim izražati sebe 
in svoja čustva ...«

»Pridobivam veščine, ki jih potrebu-
jem za vsak dan …«

»Delovna terapevtka me je naučila, 
kako pripraviti kosilo, kako kvalitetno 
preživeti prosti čas …«

Kadar posameznik začuti, da teža-

vam ne bo kos, da ne zmore normal-
nega vsakodnevnega ritma, se vse bolj 
umika in izgublja v začaranem krogu 
prikrivanja znakov bolezni, je po-
membno, da poišče strokovno pomoč. 
Posredovanje delovne terapije poskuša 
vplivati na pacienta, da je sposoben 
vzpostavljati in vzdrževati  kakovostne 
odnose v svojem življenju in da se kljub 
bolezni/motnji/okvari nauči v življenju 
spopadati z ovirami na pozitiven in 
konstruktiven način.

Za bolnike  je značilno, da išče-
jo pomoč dokaj pozno – šele, ko jim 
simptomi pomembno onemogočajo 
funkcioniranje v življenju. Vendar bi 
lahko zgodnje zdravljenje različnih 
strokovnjakov v fazi, ko so simptomi 
še blagi ali zmerno izraženi, privedlo 
do ugodnejšega poteka in izida bolezni.

Mateja Kavčič, dipl. delovna 
terapevtka

vodja delovne terapije v 
Psihiatrični bolnišnici Idrija

Delovna terapija je ključni dejavnik rehabilitacije, ki 
pacienta vrne v življenje oz. na delo po težki bolezni 
ali poškodbi. Je zdravstvena stroka, ki omogoča, da 
se ljudje kljub okvaram, boleznim ali prizadetostim 
vključujejo v zanje smiselne vsakodnevne aktivnosti, kar 
pozitivno vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje.

Bi radi rešili vaše težave, ki vas spremljajo v življenju!  
Imate partnerske težave in potrebujete pomoč! Imate 
težave z otroki oziroma vašega otroka okolica ne 
razume! Imate vprašanje, na katerega vam nihče ne 
zmore odgovoriti!

N A Š E  Z D R A V J E

V petek, 8. decembra 2017, bo ob 
18. uri v Občini Horjul gostovala 
Kimspirational. Kim je Kanadčanka z 
indijanskimi koreninami. Je edina od 
njenih bratov in sester, ki je podedo-
vala sposobnosti staroselcev.  Zaradi 
njenih indijanskih korenin, velike na-
klonjenosti do njih in izjemnih sposob-
nosti so jo Indijanci sprejeli medse in 
jo vpeljali v znanje njihovih starešin in 
ljudi moči. 

Ko si s Kim, se naenkrat znajdeš v 
svetu kanadskih Indijancev. Ta svet 
je po eni strani zelo naraven,  pristen 
in logičen, po drugi strani zelo skriv-
nosten, močan in mogočen.  Njihovo 

dojemanje narave, prepoznavanje in 
branje njenih znamenj, zaznavanje in 
komuniciranje z duhovi,  močni obre-
di, neverjetna modrost – ko to doživiš, 
se zaveš, da si v svojem življenju poza-
bil nekaj nadvse pomembnih stvari.  

Kim je pot vodila tudi do perujskih 
šamanov, ki so jo prav tako posvetili v 
svoje znanje, in na Havaje do dr. Dore-
en Virtue, kjer je pridobila naziv certi-
ficirani angelski terapevt.

Že od kar pomni, so zanjo materialni 
svet in svetovi izza  njega enako realni. 
Po diplomi je odšla v tujino in nekaj 
let preživela v Južni Koreji, Avstraliji 
in Ugandi, kjer je predvsem pomagala 

otrokom. Preko teh izkušenj je odkrila 
svoje poslanstvo – pomagati drugim 
oziroma, kot sama pravi, »pomagati, 
navdihovati in širiti dobro.«  

Zaradi svojih izjemnih sposobno-
sti, poštenosti in srčnosti je v Kanadi 
zelo znana in priljubljena. Na njene 
delavnice prihaja tudi po več sto lju-
di naenkrat. Zaradi njenih globokih 
vpogledov v svetove energij, angelov, 
vodnikov, duhov prednikov so vrste za 
njene individualne posvete dolge. To-
krat bo naredila posvete, »readinge«, 
za celotno skupino.

Njeni posveti pomagajo najti odgo-
vore na vaša vprašanja. Vsak  posa-
mezni posvet je drugačen, kot je vsaka 
oseba drugačna. Kim dovoli  angelom 
in dušam, da nežno govorijo skoznjo 
in tako vam prenese sporočilo o odlo-
čitvah ter vam pomaga hoditi po vaši 
življenjski poti. 

Posveti, »readingi«, niso o prihodno-
sti, vendar o odločitvah v tem trenut-
ku za prihodnost. Včasih temeljijo na 
prejšnja življenja, včasih na ponavljajo-

če vzorce, ki jih nosimo v sebi. Poma-
ga jih spremeniti in  tako se spreminja 
vaša prihodnost.

Vzpostavila bo stik z angeli in vodni-
ki ter poskusila za vsakega udeleženca 
izvesti posvet in vam prenesla sporoči-
lo od vaši pokojnih. Zdaj je priložnost, 
da od srčne Kanadčanke z izjemnimi 
sposobnostmi dobimo odgovore na 
vprašanja, da dobimo življenjski nav-
dih, praktične napotke in še veliko več.

Zaželeno je, da sporočite svoj prihod 
na kimspirational.slove@gmail.com ali 
gsm: 040 90 66 90, saj je število prostih 
mest omejeno! Predavanje bo v angle-
škem jeziku in bo po potrebi poskrblje-
no za prevajanje. Vstopnina je prosto-
voljni prispevek.

Prisrčno vabljeni!
www.CenterAstera.si/

Kimspirational

27. oktober – svetovni dan delovne terapije

Delovna terapija 
za boljšo kakovost življenja

Potrebujete pomoč?
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N A Š E  Z D R A V J E

Zasedeni in zaprti v beton 
postanemo počasi in neopazno 
ravno taki kot okolje, ki nas ob-
daja: trdi, hladni in neobčutljivi. 
Človek, ki se ima vsaj malo rad, 
tega sebi ne bi smel dovoliti. Če 
se nam to vseeno zgodi, začni-
mo takoj zdaj s kratkimi skoki 
v bližnji gozd in naredimo to 
tako, da gozd zares doživimo v 
njegovi tihi živosti. Najslabši iz-
koristek gozda doživijo tisti, ki 
se v njem rekreirajo, zatopljeni 
v dvigovanje srčnega utripa in  
potenje. Ne razumejo, da zdrav-
je korenini v miru in prisotnosti. 
Kadar znamo v gozdu biti mirni 
in odprtih oči, se gozdne moči 
začnejo prelivati na nas in nas 
negovati, kot bi bili priklopljeni 

na energijsko omrežje življenja.
Še posebno otroci opazijo 

take skrivnostne premike, ki jih 
gozdu povzročajo letni časi. Ne 
da bi vedeli, se prepustijo goz-
du poučevati na najbolj intimen 
način. Znanje, ki ga otrokom 
predaja življenje skozi čutenje 
in doživljanje, ostaja v otroku 
zabeleženo kot telesni spomin, 
ki bo za  vedno ostal v njem kot 
seme hrepenenja po živem. Več 
za otroka ne moremo narediti 
kot to, da mu omogočimo svo-
boden stik z življenjem in se v 
ta stik ne vpletamo s svojimi 
razlagami, strahovi in opozorili, 
niti s klicanjem njegovega ime-
na, temveč le budno opazujemo 
njegovo potopljenost v opazo-

vanje ali pa se v doživljanje po-
topimo z njim.

Ko bi človeku uspel tak pod-
vig, bi za vselej opustil pomirje-
vala in antidepresive in se enkrat 
za vselej zatekel v gozd po brez-
plačno zdravilo v neomejenih 
količinah, v živi mir doživljanja, 
v katerem ni »pametarij«, na ka-
tere je navajen. A žal tako misel-
no osvobojenost uspe doživeti 
le malokomu, preostali nimajo 
časa, da bi bili zdravi in v miru. 
Velika ironija uspavanega člove-
ka je, da bi bil že zdavnaj zdrav, 
če ne bi tako zvesto poslušal 
svoje pameti, ampak bi znal biti, 
kot zna biti gozd iz hipa v hip, 
brez prišepetovalca za očmi, ki 
mu vse v hipu razloži, kakor mu 
ustreza, svobodno in  lahkotno 
kakor majhen otrok, širokih oči, 
polnih čudenja nad skrivnostjo, 
ki ji pravimo življenje. V miru je 
vse, kar človek potrebuje, razu-
mevanje, jasnost in moč, saj mir 
vse to je in vse to poraja.

Peljimo otroke v gozd in jim 

pustimo biti in tudi sebi dovoli-
mo enako. Umolknimo in opa-
zujmo. Ne mislimo si ničesar o 
ničemer, nič nam ni treba, da bi 
stvari lepo tekle. Popolnoma se 
sprostimo. Osvobodimo se dik-
tatorja v glavi, ki misli, da mu je 
vse jasno, in dovolimo življe-

nju, da steče skozi nas in skozi 
našega otroka. Vsak delavnik 
popoldan, po dogovoru je mo-
goče gozdno varstvo tudi v do-
poldanskem času in ob sobotah  
ves dan, lahko vaš malček ali 
otrok preživi na cvetoči jasi in 
v bližnjem gozdu na Sv. Trojici 

na Vrhniki v varstvu gozdnih 
skrbnic. Na parceli je ogrevan, 
z zelenjem poraščen bunker, ki 
pride prav ob deževnih dneh, 
zato varstvo ni odvisno od vre-
mena.

Za društvo Hosta, 
Marjeta Oblak

P R O G R A M

Klasična masaža 50 min          35 €

Klasična masaža 90 min          45 €

Športna masaža 50 min           40 €

Intenzivna (protibolečinska)
masaža 50 min                           39 €

Kraljevska masaža 120 min    65 €
masaža celega telesa + masaža
obraza + masaža stopal

Pod Hruševco 48c,
Vrhnika
REZERVACIJA TERMINA
040 468 629
Ira masaže

Masaže 
na Vrhniki!

Kaj je delo zakonskega 
družinskega terapevta?

Zakonski in družinski tera-
pevt na podlagi relacijskega 
družinskega modela pomaga 
klientu ozavestiti določene po-
tlačene čustvene vsebine, ki ga 

vodijo k ponavljanju nezažele-
nih in nefunkcionalnih vzorcev 
ter vedenj. Vse, kar smo doži-
vljali v svoji primarni družini, se 
vpiše tako globoko v našo pod-
zavest, da pozneje v življenju 
vse te vzorce in vedenja neve-
de ponavljamo. Pri terapevtski 
obravnavi se med terapevtom 

in klientom vzpostavi dovolj 
varen odnos, da mu terapevt 
pomaga prepoznati, ozavestiti 
ter tudi predelati čutenja, ki so 
ga privedla v trenutno situacijo. 
Ko klient pozna vzroke in po-
sledice težav, jih lahko odpravi 
ali se nauči živeti z njimi. Vse 
to pa vodi k bolj kakovostnemu 
življenju.

Terapevtsko osebno 
svetovanje

Terapevt pri svetovanju po-
maga, da sebe v  težavi vidimo 
širše in tako dobimo širši po-
gled v trenutno situacijo. Ko se 

posameznik razbremeni, v ži-
vljenju lažje stopi korak naprej. 
Včasih je za želeno spremembo 
dovolj že svetovanje, včasih pa 
je potrebno poglobljeno tera-
pevtsko delo.

S kakšnimi težavami se 
ljudje lahko obrnejo na 
zakonskega družinskega 
terapevta?

Lahko pridejo le na posvet, 
sicer pa se ljudje na zakonskega 
družinskega terapevta lahko 
obrnejo z najrazličnejšimi teža-
vami, kot so :

– ločitev, nasilje, zasvojenosti 
(z alkoholom, drogo, odnosi …)

– vsi, ki si želijo boljših odno-
sov s partnerjem, otroki, starši, 
prijatelji

–  vsi, ki se soočajo s smrtjo 
v družini, depresijo, zlorabami, 
brezposelnostjo, s stisko ob 
otroku, mladostniku

– vsi, ki si želijo priti v stik s 
samim seboj in  svojimi čutenji 
ter želijo nekaj narediti zase in 
za svoje zdravje

Pasti je nesreča, ostati na tleh 
pa IZBIRA. Ali si bomo ži-
vljenje zapolnili z doživetji ali s 
stvarmi, je ODLOČITEV. PO-
GUM ne pomeni, da te ni strah, 

ampak pomeni, da ne pustiš, da 
te strah ustavi.

Povabilo

Vse, ki bi radi ali želeli v svoje 
življenje vnesti spremembo, vas 
vljudno vabimo, da nas pokli-
čete na telefonsko številko 031-
544-095. Radi se bomo pogovo-
rili z vami in vam odgovorili na 
morebitna vprašanja. Vljudno 
vabljeni!

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in 

družinskih študijev,
spec. zakonske in družinske 

terapije

Kdaj potrebujemo pomoč zakonskega družinskega terapevta?

Zakonski in družinski terapevt pomaga 
posamezniku, parom in družinam razrešiti 
različne težave, nesoglasja, neugodno 
situacijo, v kateri so se znašli. Nanj se obrnejo 
osebe, ki so se znašle v stiski ali se soočajo 
z najrazličnejšimi težavami v osebnih, 
medosebnih in družinskih odnosih.

Vsak letni čas pusti gozdu svojstven 
pečat, ki ga ne bi smeli spregledati. 
Morda se zdi zlitje z naravnim 
okoljem nepomembno, pa je ravno 
stik z naravo tisto, kar na koncu 
največ šteje. 

Brezplačno pomirjevalo v neomejenih količinah
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Namenite 0,5 % dohodnine 
Rdečemu križu Vrhnika.

Velikokrat bi radi naredili boljši svet in pri tem ne vemo, da to 
sploh ni tako težko. In še nič nas ne stane, če le izkoristimo, kar 
vsem davčnim zavezancem že devet let omogoča država. To je, da 
do konca leta po svoji presoji namenimo 0,5 % dohodnine nevlad-
nim organizacijam, ki s svojim delom bogatijo življenje v skupnosti.  
S svojim odzivanjem na raznovrstne stiske ljudi na leto pomaga kar 
160.000 posameznikom in družinam širom Slovenije. Z 0,5 % svoje, 
med letom že vplačane dohodnine, ki jo namenite Rdečemu križu, 
marsikomu med njimi lahko 100 % polepšate vsaj nekaj trenutkov v 
življenju. Vsak dan je pravi za dobrodelnost in tudi vi lahko poma-
gate ta trenutek tako, da izpolnite in podpišete obrazec Zahteva za 
namenitev dela dohodnine za donacije.

Obrazec lahko vsak dan dobite v prostorih Rdečega križa 
Vrhnika, Poštna ulica 7B, od 8. do 14. ure.

Po podatkih za leto 2014 je 41,2 % prebivalcev skoraj 4 milijone 
evrov dohodnine namenilo v splošno koristne namene. Nekaj več 
kot 4 milijone in pol  evrov sredstev pa je v državni blagajni osta-
lo nerazporejenih. Zato izkoristite svojo pravico in oddajte svojo 
zahtevo!

Krvodajalska akcija
Vabimo vas, da se nam  pridružite na krvodajalski akciji,
ki bo za občane Vrhnike, Borovnice in Loga - Dragomerja:
V  ČETRTEK, 23. 11. 2017,  OD 7. DO 13. URE,
V  PETEK, 24. 11. 2017,  OD 7. DO 13. URE
V CANKARJEVEM DOMU NA VRHNIKI.
Z vami življenje teče naprej!
 Vse, ki še niste darovali krvi in ste zdravi, prijazno vabimo v 

naše vrste. 

Letovanje socialno ogroženih 
starejših na Debelem rtiču

Poleg letovanja otrok Rdeči križ organizira tudi letovanje soci-
alno ogroženih starejših in osamljenih. Z omenjenim programom 
smo šestim starejšim omogočili tedensko brezplačno zdraviliško 
letovanje v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič. Le-
tovali so v času od 21. 10. do 28. 10. 2017. Program letovanja je bil 
zanimiv tako za zdravje starejših kot za njihovo psihično počutje. 
Ob prihodu so bili deležni obiska v ambulanti z odvzemom krvi. 
Vsak dan je bila zanje organizirano: jutranja telovadba, vodna vad-

ba,  popoldanske aktivnosti kot so: sestanek z vodjo reševalcev iz 
vode in vrtnarko, pohod v Resslov gaj, ogled parka in vrta dišavnic 
z vrtnarko, kuhanje z Emilijo Pavlič in ustvarjalne delavnice. Večeri 
pa so bili rezervirani za glasbo, tombolo, družabne igre, kinovečer ... 

Udeleženci letovanja so preživeli  sedem nepozabnih dni. Oddih 
je potreben vsem, saj  potem laže premagujemo vsakodnevne teža-
ve, s katerimi se srečujemo. Sredstva za izvedbo programa so bila 
zagotovljena iz sredstev FIHO 2017 in zbranih sredstev v okviru 
lanske akcije Peljimo jih na morje.   

Državno preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in 
Rdečega križa 

Na državnem preverjanju ekip PP CZ in RK, ki je bilo 7. oktobra 
2017 v Kobaridu, so imele pravico sodelovati ekipe, ki so bile naj-
boljše na regijskih preverjanjih. Tudi ekipa PP RK Vrhnika, ki je na 
regijskem preverjanju dosegla prvo mesto, se je udeležila državnega 
preverjanja. Od  štirinajstih sodelujočih ekip je naša dosegla  osmo 
mesto.

Območno združenje Rdečega križa Vrhnika
Sekretarka: Mojca Marolt

Brez medicinskih sester zdravstveni sistem 
ne more delovati. Ko govorimo o zdravju in 
zdravstvu, pogosto najprej pomislimo na 
zdravnike. 

N A Š E  Z D R A V J E

A ko potrebujemo zdravstve-
no storitev, se najprej srečamo 
z medicinsko sestro. Verjetno 
tudi vi poznate katero, morda je 
celo vaša soseda.

Medicinske sestre, babice in 
zdravstveni tehniki so najšte-
vilčnejša poklicna skupina v 
zdravstvu, saj predstavljajo več 
kot 50 odstotkov vseh zapo-
slenih v zdravstvu in delujejo 
v različnih delovnih okoljih. 
Pomembno prispevajo k izbolj-
šanju našega zdravja in prepre-
čevanju bolezni. Spremljajo nas 
v vseh življenjskih obdobjih, od 
rojstva do smrti. So edina po-
klicna skupina, ki je ob pacien-
tu 24 ur na dan vse dni v letu. 
Zaradi kompleksnih zahtev 
zdravstvenega varstva prevze-

majo vedno večje odgovornosti, 
njihove vloge pa se marsikdo 
zave šele takrat, ko se znajde v 
osebni stiski.

Kadrovska podhranjenost 
in slabi pogoji za delo

Poklic medicinske sestre je 
med pacienti visoko cenjen. Po 
zaupanju jih Slovenci uvrščamo 
na drugo mesto, takoj za gasil-
ci. A  čeprav zdravstveni sistem 
brez njih ne more delovati, saj 
so vpeti v vse pore zdravstvene-
ga in socialnega varstva, pa tudi 
na področje vzgoje in izobraže-
vanja, so zaposleni v zdravstve-
ni negi s strani politike pogosto 
prezrti.

»Imamo slabe pogoje za delo 
– razvoj zdravstvene nege je šel 

bistveno naprej, mi pa delamo 
po zastarelih standardih in nor-
mativih iz leta 1984 – in smo 
slabo plačani. Številne medicin-
ske sestre zato odhajajo v tuji-
no, kjer je njihovo delo cenjeno 
in dobro plačano,« je povedala 
Monika Ažman, predsednica 

strokovnega, nevladnega zdru-
ženja Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev medicin-
skih sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov Slovenije, ki zdru-
žuje več kot 15.000 članic in 
članov.

»Zaradi akutnega pomanj-
kanja zaposlenih v zdravstveni 
negi zaposleni delajo bistveno 
več, kot bi bilo zaželeno, da za-
dostijo potrebam pacientov, pri 
tem pa so podvrženi dodatne-
mu stresu, izgorelosti in poklic-
nim boleznim. Kadrovska pod-
hranjenost ima lahko neugodne 
posledice tudi na izide obravna-
ve pri pacientih. Zato si priza-
devamo za svoj zakonski okvir, 
ki bo zagotovil varnost in sta-
bilnost izvajalcem zdravstvene 
nege ter kakovostno, varno, jav-
no dostopno in humano obrav-
navo vsem, ki jo potrebujejo,« je 
še dodala Ažmanova. (nč)

14. november - 
svetovni dan diabetesa
Sladkorna bolezen je kronično stanje oziroma 
motnja v presnovi, izhajajoča iz številnih vzrokov, 
ki jo določa kronična hiperglikemija (stanje 
zvišanega nivoja sladkorja v krvi). 

Aktualno v Zdravstvenem domu Vrhnika

Urnik tečajev 
šole za bodoče starše za 
leto 2018
V Zdravstvenem domu Vrhnika v letu 2018 
pripravljamo pet različnih terminov šole za 
bodoče starše. 

Monika Ažman, predsednica 
Zbornice – Zveze

V ekipi RK Vrhnika so tekmovali: Jan Hočevar, vodja ekipe, Nina 
Podlesnik, Fatime Abdić, Blaž Srnec, Marko Lazič in Andraž Seliger. 

Spremljevalke ekipe so bile fotografinja Ana Kreft, Irenka Štefančič in 
Neža Gabrovšek.

Medicinske sestre so med nami

Kaže se kot motnja v pre-
snovi ogljikovih hidratov, ma-
ščob in beljakovin kot posle-
dica nepravilnosti v izločanju 
ali delovanju inzulina. V Slo-
veniji je okrog 125.000  ljudi 
z diagnozo sladkorne bolezni. 
Delež prebivalcev s sladkorno 
boleznijo s starostjo narašča, 
tako jo ima 22,2 % prebivalcev, 
starejših od 75 let in 16 % sta-
rih od 65 do 74 let.

Do 80 % sladkorne bolezni 
tipa 2, ki je prevladujoč (95%)  
lahko preprečimo ali odloži-
mo njen nastanek s spremi-
njanjem življenjskih navad in 
zdravim življenjskim slogom. 
Epidemija zajema vse več in 
vse mlajše ljudi. Diabetes je 
bolezen življenjskega stila, 
ki se širi skupaj z debelostjo, 
med socialnimi dejavniki pa 
je povezan z revščino, slabšo 
izobrazbo, nezaposlenostjo in 
družbeno neenakostjo. Konč-
ni učinki bolezni so lahko 
trajne okvare, nepravilnosti 

v delovanju ali pa celo odpo-
ved številnih telesnih organov, 
uspešen nadzor in vodenje bo-
lezni pa preprečujeta nastanek 
zapletov sladkorne bolezni. 

Vsako leto 14. novembra 
praznujemo Svetovni dan 
sladkorne bolezni. S tem 
namenom bomo na ta dan 
v Centru za krepitev zdrav-
ja (ZD Vrhnika), od 7. do 
12. ure odprli vrata vsem, 
ki si želijo brezplačno iz-
meriti nivo krvnega slad-
korja v krvi oziroma vsem, 
ki potrebujejo kakršenkoli 
nasvet, posvet glede življe-
nja s tovrstno boleznijo. 
Poleg tega lahko opravite 
tudi brezplačno merjenje 
krvnega tlaka in analizo 
telesne sestave s svetova-
njem.

Zaradi omejenega števila 
udeležencev se je potrebno na 
delavnice predhodno prijaviti 
na tel.št. 01/ 755-51-57 ali na 
ckz@zd-vrhnika.si

14. november 2017, od 7. do 12.ure

KAJ:BREZPLAČNO MERJENJE S 
SVETOVANJEM
Krvnega sladkorja • Krvnega tlaka • Analize telesne sestave

KJE:  Center za krepitev zdravja (Zdravstveni dom Vrhnika), 1. 
nadstropje

Posamezen tečaj obsega pet srečanj, na katerih boste dobili 
informacije o poteku nosečnosti, telesnih spremembah, načinih 
reševanja različnih manjših težav, ki se pojavijo v nosečnosti, te-
lesni vadbi v nosečnosti,  porodu, dojenju, negi novorojenčka in 
rokovanju z novorojenčkom.

Več o poteku in vsebini posameznih srečanj dobite na prvem 
uvodnem srečanju. Tečaj poteka v Grabeljškovi dvorani 
Kulturnega centra na Vrhniki (1. nadstropje - knjižnica), 
od 16.30 do 18.30. 
Šola za bodoče starše v januarju: 4., 9., 11., 16. in 18. 1. 
Šola za bodoče starše v marcu: 1., 6., 8., 13. in 15. marca. 
Šola za bodoče starše v maju oziroma juniju: 31. 5., 5. 6., 7. 6., 12. 6., 14. 6.
Šola za bodoče starše v avgustu in septembru: 30. 8., 4. 9., 6. 9., 11. 9., 13. 9. 
Šola za bodoče starše v novembru: 5., 6., 8., 13. in 15. novembra. 

Zaradi lažje organizacije udeležbo potrdite na e-mail: 
solazastarse@zd-vrhnika.si

R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A
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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 10.00 do 17.00, 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.

Spored prireditev:

Nedelja, 5. 11., ob 16.00: voden ogled razstave Dve kolesi in par nog z avtorjem mag. 
Borisom Brovinskim 

Sobota, 11. 11., ob 9.30: delavnica Spoznajmo kaligrafijo (obvezne predhodne prijave)

Nedelja, 12. 11., ob 11.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle

Sobota, 18. 11., ob 9.30: delavnica osnov restavratorstva (obvezne predhodne prijave)

Nedelja, 19. 11., med 14.00 in 18.00: delavnica pletenja zapestnic za otroke in družine
Primerno za otroke od 7. leta in za mlajše ob pomoči staršev. Delavnice se lahko udeležite z naku-
pom muzejske vstopnice.

Sobota, 25. 11., ob 9.30: delavnica peke kruha v krušni peči (obvezne predhodne prijave)

Nedelja, 26. 11., med 14.00 in 18.00: prikaz ročnega kovanja podkev

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice, sobotne delavnice so 
plačljive. Na delavnice se prijavite preko telefona 01/750 66 72, 041/957 146 ali elektronske pošte 
programi@tms.si.

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

Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00 (vstop do 16.00), sobote in ponedelj-
ki, 1. 11.: zaprto. 

Petki ob 15.00:  voden ogled za upokojence (znižana vstopnica za upokojence).

Torek, 31. 10., četrtek, 2. 11., petek, 3. 11., in nedelja, 5. 11., med 10.00 in 13.00: 
počitniške delavnice.
Otroci bodo izdelovali poštne rogove, štampiljke in poštne kape, barvali pobarvanke, si pošiljali sporo-
čila z Morsovim telegrafom ter v otroškem poštnem uradu za kratek čas postali pravi poštarji. Prijave 
niso potrebne.  Cena posamezne delavnice: poštna kapa 1,00 €; poštni rog 1,50 €, štampiljka 1,50 €.

Nedelja, 5. 11., ob 15.00: mesečno vodstvo po muzejskih zbirkah.
Torek, 14. 11., in sreda, 15. 11., od 9.00 do 13.00: dneva grafike.
Sodelavci Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete UL vam 
bodo odkrili skrivnosti, kako lahko zaživijo črke, besede in podobe. 
Obvezne predhodne prijave: 01/364 00 83 ali muzejpt@tms.si

November v TMS

DVE ZGODBI O TREH ZAJČKIH
Atelje Slikovedke, kamišibaj gledališče:
PREK KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA, PRIPOVEDOVANJA OB SLIKAH IN GLASBI, SE BOMO V DRUŽBI 
TREH ZAJČJIH BRATCEV PODALI NA ZANIMIVE DOGODIVŠČINE. MAHNILI JO BOMO SKOZI GOZD 
NA ZABAVO IN PRI TEM NALETELI NA NOVE PRILOŽNOSTI, KAKO NAREDITI SVET ŠE LEPŠI. 
ZGODBA IN PRIPOVED: JERCA CVETKO, GLASBA IN SLIKA: JURE ENGELSBERGER

NOVEMBER 
Kulturni klub ORFEJ
QI GONG
KATJA ROSA NAM BO PREDSTAVILA  UMETNOST IN ZNANOST KULTIVIRANJA NOTRANJE 
ENERGIJE. ČAS, KI SI GA VZAMEMO ZASE, UMIRIMO MISLI IN URAVNOVESIMO SVOJO DRŽO. 
VAJE ZA VITALNOST, ZDRAVJE IN ŽIVLJENJSKO ENERGIJO. PO PREDSTAVITVI SE BOSTE LAHKO 
DOGOVORILI ZA REDNO VADBO. 

SRE, 8.11. ob 19’h

PET, 17.11. ob 19’h

NED, 26.11. ob 17’h

VABLJENI V SINJO GORICO 87, 400m naprej od LIDLA, KONTAKT: 031382717(Klemen), 040937316(Rada), FB/Klub Orfej, 2017
NAMESTO VSTOPNINE SO ZA VSAK DOGODEK PROSTOVOLJNI PRISPEVK. HVALA!

PON, 20.11. ob 19’h

PET, 10.11. ob 19’h
ZAJEMI SAPO, PREPUSTI SE RITMU
PLESNI ANIMATOR CAMILO ACOSTA MENDOZA SE JE URIL NA OTOČJIH PALMAS DE COCO, ODKODER 
PRINAŠA NALEZLJIVE LATINO RITME. KORAK ZA KORAKOM, PLOSK ZA PLOSKOM, SAM-A, V PARU IN 
DRUŽNO BOMO IZ JESENSKE MRAKOBE ZAPLESALI V JESENSKO BARVITOST.

NED, 19.11. ob 16’h

SOB, 11.11. od 18’h

NED, 12.11./10’h-17’h

KAKO SAM NAREDIŠ ZDRAVO HIŠO
ŽIVETI V  HIŠI NAREJENI IZ SAMIH ZDRAVIH MATERIALOV, SO DANES  SKORAJ SANJSKE ŽELJE.  
AMPAK PRAV TO JE PRED  DESETLETJEM NAREDIL MIRO ŽITKO V NASELJU RAZAZIJE, SREDI 
NEOKRNJENE NARAVE NAD IDRIJO. KAKO SE TAKEGA DELA LOTIŠ NAM BO Z VESELJEM RAZLOŽIL.

REZIJANSKI PLESI
PLES ZA VSE: OTROKE, MLADE IN STAREJŠE.  VODI KLEMEN FRANK

UŽITKI GOBARJENJA – DELAVNICA, 
NABIRALNICA IN KUHALNICA   
VODITA KATARINA  APOSTOLIDES IN VERONIKA TRATNIK. PRISPEVEK ZA DELAVNICO JE 12€.

GONG ZVOČNA KOPEL
PRIDITE NA SPROSTITEV UMA IN TELESA. S SEBOJ PRINESITE ODEJO IN BLAZINO.
VODI KARLO VIZEK.                                                                                     

PEKA DOMAČEGA KRUHA
PEKA DOMAČEGA KRUGA V KRUŠNI PEČI, PO RECEPTU PRIMOŽ BIZJANA, KI BO TOKRATNI VODITELJ 
PEKE. ZA DOMAČO MOKO BO POSKRBLJENO. REZERVACIJE PREJEMAMO NA: 031/382717.

30 min
3+

Od zadnje izdaje 
tega časopisa se je v 
našem kinu dogajalo 
veliko stvari. 

Pogovor po filmu smo organi-
zirali kar dvakrat. Konca sep-
tembra smo v sodelovanju s 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika 
izpeljali zaključno slovesnost za 
pridne otroke, ki so brali tudi 
med počitnicami – Dan za 
Poletavce. Ogledali so si odli-
čen mladinski film Košarkar 
naj bo. Po filmu pa je sledila 
podelitev nagrad in pogovor s 
scenaristom filma in avtorjem 

istoimenske knjige, Primožem 
Suhadolčanom. Dogodka se 
je udeležilo okoli 200 mladih 
bralnih nadobudnežev in nji-
hovih staršev. V oktobru smo 
pogovor organizirali v sodelo-
vanju z OŠ Ivana Cankarja. Po 
predvajanju se nam je pridru-
žil sokrajan Martin Jelovšek 
iz Studio Ritem, ki je pri filmu 
sodeloval kot snemalec zvoka. 
Povedal nam je marsikatero za-
nimivost o filmu in o njegovem 
delu. Veliko vprašanj pa je osta-
lo še v zraku, saj se vsaka dobra 
stvar konča prehitro. V četrtek, 
5. 10 pa smo gostili 1. uvodni 

modul strokovnega usposa-
bljanja I: Filmska vzgoja v učil-
nici in v kinu, projekta Filmska 
osnovna šola, pod okriljem Art 
kino mreža Slovenije. Filmska 
osnovna šola (FOŠ) je 5-letni 
projekt Art kino mreže Slove-
nije (AKMS), ki z brezplačnimi 
in raznovrstnimi strokovnimi 
usposabljanji ter informacij-
skim spletiščem kontinuirano 
krepi kompetence strokovnih 
delavcev na področjih filma in 
filmsko-vzgojnih vsebin ter širi 
njihovo dostopnost.

Avtor: Žiga Novak, foto: 
Žiga Novak

Zadnjo sredo v septembru smo se 
zbrali v jedilnici VDC-ja in pričeli z 
izdelavo treh cvetov.  Gospa Martina 
in njena hčerka, ki je tudi zelo vešča 
te obrti, sta imeli s seboj že razrezan 
material, da je delavnica potekala bolj 
organizirano. 

Skoraj dve uri sta nas vodili, nam 
pokazali vsako fazo postopka. To je 
potekalo v zelo prijetnem in sprošče-
nem vzdušju, z veliko mero ljubezni sta 
nam kazali in pomagali, da je na koncu 

vsak udeleženec imel tri cvetlice. Mak, 
ki smo ga naredili nazadnje, je bil za nas 
začetnike že prava mojstrovina. 

Na koncu pa nam je gospa Martina 
podarila nekaj svojih izdelkov. Ni je 
»rožce«, ki se je ne bi lotila. Svoje izdelke 
razstavlja na številnih razstavah in vodi 
delavnice, tako pri nas kot v zamejstvu. 
Še najbolj ponosna je, da lahko že več let 
krasi  cerkev na Blejskem otoku.  

Zaradi škode, ki jo delajo žuželke, ki 
jih prinašajo s sveži cvetovi, sedaj po od-

redbi spomeniškega varstva to cerkev 
sedaj krasi ona.

Ob tej priložnosti se Društvo Nau-
portus viva zahvaljuje vodji VDC-ja go-
spe Alenki Šajn, njeni pomočnici Maji 
in varovancem, da smo skupaj preživeli 
lep dopoldan in se nekaj lepega skupaj 
naučili. V upanju, da to ročno spretnost 
razširimo med čim več ljubiteljev v na-
šem okolju, bomo druženje  ponovili 
v spomladanskem času in se naučili 
izdelati še kakšno pomladansko cvetje. 

Nauportus viva odkrival Verd 
V petek, 13. oktobra, popoldan so se 

člani Društva Nauportus viva z ostali-
mi zainteresiranimi odpravili odkrivat 
Verd. Sprehod po Verdu sta vodili mag. 
Tatjana Oblak Milčinski in dr. Katarina 
Oblak Brown ter udeležence dogodka 
seznanili z zanimivimi dejstvi in anek-
dotami o Verdu. 

Besedilo: Jana Rus, 
foto: Leopold Rus

Nauportus viva izdeloval rože 

Članice in člani Društva  Nauportus viva smo v svoje 
vrste povabili gospo Martino Felicijan iz Vranskega, 
znano izdelovalko rož iz papirja. Da to delavnico 
izvedemo ravno v Vzgojno delovnem centru,  mo se 
odločili ravno zato, da pokažemo varovancem zavoda, 
zaposlenim in seveda nam, to domačo obrt, ki pa jo 
lahko osvoji vsak, ki ima vsaj malo ročnih spretnosti, 
zlasti pa volje, da se nauči kaj novega. Vodja VDC –
ja  nam je prisluhnila in smo skupaj organizirali to 
delavnico pri njih.

V kinu dogaja
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Letos so posvečeni dediščini 
vode in potekajo pod geslom 
Voda – od mita do arhitekture. 
Hkrati z njimi poteka tudi slo-
venski projekt Teden kulturne 
dediščine, letos že peto leto, ki 
pa je namenjen vrtcem, šolam, 
ustanovam in društvom, ki ob 
teh dnevih pripravljajo različne 
prireditve in druge dejavnosti. 

V Grabeljškovi dvorani naše 
knjižnice smo v sredo, 27. sep-
tembra 2017, ob 17. uri skupaj 
s sodelovanjem Muzejskega 
društva Vrhnika pripravili do-
godek z naslovom Pravljica Po-
vodni mož. Povodni mož prebi-
va v številnih slovenskih rekah, 
tudi v Ljubljanici. Njegove sledi 
je raziskoval zgodovinar Janez 
Kos. Odkril je zgodbo Valenti-
na Zarnika z naslovom Povo-

dni mož z Germeza, Meta z Iga 
in Štembalov Andrej z Vrhnike, 
ki opisuje zgodbo povodnega 
moža iz Ljubljanice. 

Osemnajstletni Valentin 
Zarnik, ljubljanski gimnazijec, 
je napisal zgodbo in jo leta 1855 
objavil v dijaškem rokopisnem 
časniku Vaje. Verjetno je na 
Zarnikovo povedko vplivala 
tudi pesem Povodni mož dr. 
Franceta Prešerna, ki jo je leta 
1830 objavil v Kranjski čbelici in 
leta 1847 v Poezijah. Janez Kos 
je zgodbo našel in jo tudi prire-
dil. Prirejena zgodba je v celoti 
dostopna v Vrhniških razgledih 
(Vrhniški razgledi, leto 17 (2016), 
Vrhnika: Vrhniško muzejsko 
društvo, str. 199–203). Celotna 
in  izvirna Zarnikova povedka 
pa je dostopna na spletni strani 

https://sl.wikisource.org/wiki/
Povodni_mo%C5%BE_(Valen-
tin_Zarnik)

Z dogodkom v naši knjižnici 
smo se želeli približati kar naj-
širšemu krogu obiskovalcev, 
tako odraslim kot otrokom. Na 
začetku smo vsi zbrani najprej 
prisluhnili uglasbeni Prešerno-
vi pesmici o Povodnem možu 
in tako z glasbenim uvodom 
začeli našo prireditev. Pravljico 
o Povodnem možu, katere glavni 
protagonisti so poleg povodnega 
moža še Metin oče, ki je bil čol-
nar na Ižici in Ljubljanici, mlada 
Meta in mladenič Andrej, ki je 
bil premožen čolnar in trgovec 
z lesom in žitom z Vrhnike, smo 
razdelili na dva vsebinska sklopa. 
Tako je razdeljena tudi  izvirna 
Zarnikova povedka. Ohranili 
smo starovrhniško narečje iz 
sredine 19. stoletja in jo torej v 
izvirnem jeziku ponudili po-
slušalcem. Nika Čelešnik je naj-
prej prebrala prvi del pravljice. 
Nato je sledil nagovor Nataše 

Oblak Japelj, ki je vsem navzo-
čim povedala nekaj podatkov o 
Zarnikovi povedki, njenem na-
stanku in njeni objavi. Sledilo 
je branje drugega dela pravljice. 
Po prebrani pravljici smo otroke 
povabili na skupinsko barvanje 
povodnega moža, ki ga je prav v 
ta namen narisal Endi Pašić. Po-
barvanka je merila kar 1,4 metra 

v širino in 2,4 metra v dolžino in 
je bila v teh velikih  merah še to-
liko bolj zanimiva za skupinsko 
otroško ustvarjanje. Vsak izmed 
otrok je za domov dobil manjšo 
pobarvanko povodnega moža 
in tudi labirint s to tematiko. 
S pravljico o Povodnem možu 
smo si z lahkoto pričarali mi-
steriozni ambient Ljubljanice v 

Grabeljškovi dvorani Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika.

Nika Čelešnik             

Vir: Janez Kos, priredil po Valenti-
nu Zarniku, Povodni mož z Germe-
za, Meta z Iga in Štembalov Andrej z 
Vrhnike, v: Vrhniški razgledi, leto 17 
(2016), Vrhnika: Vrhniško muzejsko 
društvo, str. 199–203.     

Izsanjane podobe
Vrhnika, 17. oktober – V galeriji Cankarjevega 
doma je bila  odprta slikarska razstava slikarja 
Janeza Milkoviča - Jana, ki ji je dal naslov 
Izsanjane podobe. 

Vrhnika, 19. september 
– Konec septembra je 

Ivan Malavašič praznoval 
90-letnico rojstva. 

Za ta jubilej so Muzejsko dru-
štvo Vrhnika, Cankarjeva knji-
žnica Vrhnika in ZIC Vrhnika 
v Cankarjevem domu pripravili 
odprtje slikarske in dokumen-
tarne razstave Poti Ivana Ma-
lavašiča, od samouka do vse-
stranskega umetnika. Galerija 
je bila skoraj premajhna za vse 
prisotne na  odprtju slikarske 
razstave, dokumentarni del pa 
je bil odprt v avli Cankarjevega 
doma. Ivanov slikarski opus je bil 
na ogled do 15. oktobra, doku-
mentarni del pa bo v avli do 12. 
novembra.

Na  odprtju je zbrane prvi na-
govoril župan Stojan Jakin, ki je 
poudaril izjemen Malavašičev 
kulturni  prispevek Vrhniki in 
Sloveniji. Dejal je, da si zaslu-
ži Prešernovo priznanje, ki ga 
Slovenija podeljuje različnim 
kulturnim umetnikom. Spre-
govorila je tudi predsednica 
Muzejskega društva Katarina 
Oblak Brown. Nato pa je avto-
rica razstave Sonja Malovrh na 
kratko predstavila Malavašičevo 
delo in življenje in med drugim 
povedala: »Njegova preprostost, 
veličina in široka nadarjenost me 
je prevzela do te mere, da sem 

ob koncu letošnje pomladi pre-
dlagala Muzejskemu društvu 
Vrhnika, da bi njegov visoki ži-
vljenjski jubilej počastili z razsta-
vo na Vrhniki. Muzejsko društvo 
Vrhnika je predlog z odobrava-
njem sprejelo in me povabilo k 
sodelovanju. Delo sem z vese-
ljem sprejela, saj se mu lahko na 
ta način najlepše zahvalimo za 
njegov širok prispevek k sloven-
ski kulturi in ohranjanju ljudskih 
običajev. 

Pred vami je razstava, v kateri 

besedila in fotografije kronolo-
ško ponazarjajo umetnikovo ži-
vljenjsko pot, od otroštva, skozi 
težke čase vojne vihre, ustvar-
janja doma in družine, na kateri 
se vseskozi prepletajo niti različ-
nih umetniških zvrsti. Na poti 
ustvarjanja je dozorel v zrelega 
samorastniškega umetnika, ki 
je presegel meje samouka in na 
več področjih dopolnil zakla-
dnico slovenske kulturne dedi-
ščine, namenjene vsem, ki cenijo 
bogastvo različnih umetniških 

razsežnosti.«
Za kulturni program sta po-

skrbela harmonikar Gašper 
Merlak in Ansambel bratov 
Cankar, vsi iz Podlipe.

Po uradnem odprtju so priso-
tni čestitali Ivanu Malavašiču za 
90 let življenja in za vsa dela, ki 
jih je ustvarjal veliko let. Ivan 
pa se je izkazal, da ima še veliko 
življenjske moči in ustvarjalne 
žilice. Zato ob tem samo: »Sreč-
no, Ivan, in še dolgo ustvarjaj.«

Simon Seljak

Upodobil je samega sebe.

Poti Ivana Malavašiča

Dnevi evropske kulturne dediščine letos posvečeni dediščini vodnega gospodarstva

Pravljica Povodni mož v Cankarjevi knjižnici Vrhnika

Slikar je predstavil samostoj-
no razstavo, ki je hkrati  obse-
gala tudi njegovo več kot petde-
setletno likovno ustvarjalnost. 
Na ogled bo do 12. novembra.

Janez Milkovič - Jano se je 
rodil leta 1942 v Trstu. Šolo za 
oblikovanje je končal leta 1959 
in se po končani Višji pedagoški 
šoli zaposlil kot likovni terapevt 
na Psihiatrični kliniki Ljubljana 
- Polje. Z dodatnim študijem s 
področja psihoterapije je več 
kot tri desetletja deloval in 
razvijal terapevtske načine s 
pomočjo človekovih izraznih 
dejavnosti (likovne, glasbene, 
gibalne). Od leta 1979 je član 
KUD-a Kliničnega centra in 
Medicinske fakultete dr. Lojza 
Kraigherja, je ustanovni član 
Likovne sekcije in njen prvi 
predsednik.

Odprtje razstave so pope-
strile tri pevke vokalne skupine 
Diversa: Jana Ravnikar, Barbara 
Filipič in Dominika Naveršnik. 
O slikarjevem umetniškem 
ustvarjanju je Dada Grom  
prebrala del recenzije univ. 
dipl. mentorke zgodovinarke 

Polone Škodič ter med  drugim 
poudarila: »Milkovičevo slikar-
stvo je večplastno, sporočilno, 
simbolno in razgibano tako 
motivno kot slogovno. Prav 
tako so različne tudi tehnike, 
ki jih uporablja: večinoma akril 
na platno ali papir, akvarel, olje, 
pastel (praskanke), trganke ali 
kolažne mešane tehnike. Izobli-
koval je prepoznavno slikarsko 
govorico, subtilno in polno 
razmišljajočih vsebin. Njegova 
izpoved je pravzaprav ves čas 
močno vezana na naravo, ki jo 
doživlja poglobljeno in pojmuje 
kot večen krogotok izvora ener-
gij. V zanimivih kompozicijskih 
postavitvah značilnih pokrajin-
skih upodobitev ali detajlov na 
svojstven način združuje realne 
in imaginarne elemente, ohra-
nja igrivost in tenkočutnost. Je 
pravi mojster detajla.«

O samemu slikarju, pred-
vsem o poklicnem življenju v 
Psihiatrični bolnišnici Ljublja-
na, je lahko povedala več, saj sta 
bila vsa leta sodelavca.

Simon Seljak

Cankarjeva knjižnica Vrhnika se je z dogodkom 
Pravljica o povodnem možu pridružila 27. 
mednarodnim Dnevom evropske kulturne 
dediščine. 
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Do 12. novembra 2017 bo v avli Cankarjevega doma na ogled dokumentarni del razstave (avtorica Sonja Malovrh)

POTI IVANA MALAVAŠIČA
Od samouka do vsestranskega umetnika,

ki so jo ob 90-letnici rojstva  ljudskega umetnika pripravili Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. 

Do 12. novembra bo v galeriji odprta slikarska razstava 
Janez Milkovič Jano: 

IZSANJANE PODOBE.

Na pragu Cankarjevega leta 2018 Vas v torek, 14. novembra 2017, ob 18. uri
Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 

vljudno vabita na predstavitev 

CANKARJEVEGA KOLEDARJA 2018.
Razstava motivov koledarja in knjižnih ilustracij priložnostne slikanice

O ČLOVEKU, KI JE ISKAL SREČO 
bosta v avli in galeriji na ogled do 10. decembra 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

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2017/18 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Izjemoma ČETRTEK, 30. november 2017, ob 19.30 

Peter Quilter: 
GLORIOUS!

Glasbena komedija o operni divi brez posluha; resnična zgodba Florence Foster Jenkins
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR in OPERA SNG MARIBOR

Režija: Krešimir Dolenčić
Igrajo: 
Florence Foster Jenkins: Nataša Matjašec Rošker, 
Cosme McMoon, pianist: Žan Koprivnik, 
St. Clair, Florencin fant: Alojz Svete,  
Dorothy, Florencina prijateljica: Milada Kalezić, 
Maria, Florencina kuharica in služkinja iz Mehike: Guadalupe Barrientos,
Gospa Johnson, ameriška dama poznih srednjih let: Irena Mihelič.

Svetovno uspešna glasbena komedija Glorious!, ki je nastala po sodobnem besedilu britanskega dramatika Petra Quilterja (2005), temelji na resnični 
zgodbi najverjetneje najslabše sopranistke vseh časov, Florence Foster Jenkins (1868–1944). Florence je vse življenje sanjala, da bi postala operna 
pevka, čeprav ni imela ne talenta niti pevske izobrazbe. Njena življenjska želja se je izpolnila po smrti očeta, ki ji je z dediščino omogočil snemanja in 
izdajo enkratnih in neponovljivih »interpretacij« nekaterih najbolj znanih sopranskih arij. Sicer je bila Jenkinsova brez občutka za ritem in intonacijo, 
a je to ni ustavilo na poti do »uspešne« solistične kariere – bila je edina »pevka« brez posluha in tehnike, ki ji je uspelo do zadnjega sedeža razprodati 
slovito newyorško koncertno dvorano Carnegie Hall …

Predstava traja 1 uro in 25 minut, brez odmora.

Nagrade: Nataša Matjašec Rošker – žlahtna komedijantka 2017 na 26. festivalu Dnevi komedije v Celju.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2017/18 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Izjemoma ČETRTEK, 30. november 2017, ob 19.30 

Peter Quilter: 
GLORIOUS!

Glasbena komedija o operni divi brez posluha; resnična zgodba Florence Foster Jenkins
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR in OPERA SNG MARIBOR

Režija: Krešimir Dolenčić
Igrajo: 
Florence Foster Jenkins: Nataša Matjašec Rošker, 
Cosme McMoon, pianist: Žan Koprivnik, 
St. Clair, Florencin fant: Alojz Svete,  
Dorothy, Florencina prijateljica: Milada Kalezić, 
Maria, Florencina kuharica in služkinja iz Mehike: Guadalupe Barrientos,
Gospa Johnson, ameriška dama poznih srednjih let: Irena Mihelič.

Svetovno uspešna glasbena komedija Glorious!, ki je nastala po sodobnem besedilu britanskega dramatika Petra Quilterja (2005), temelji na resnični 
zgodbi najverjetneje najslabše sopranistke vseh časov, Florence Foster Jenkins (1868–1944). Florence je vse življenje sanjala, da bi postala operna 
pevka, čeprav ni imela ne talenta niti pevske izobrazbe. Njena življenjska želja se je izpolnila po smrti očeta, ki ji je z dediščino omogočil snemanja in 
izdajo enkratnih in neponovljivih »interpretacij« nekaterih najbolj znanih sopranskih arij. Sicer je bila Jenkinsova brez občutka za ritem in intonacijo, 
a je to ni ustavilo na poti do »uspešne« solistične kariere – bila je edina »pevka« brez posluha in tehnike, ki ji je uspelo do zadnjega sedeža razprodati 
slovito newyorško koncertno dvorano Carnegie Hall …

Predstava traja 1 uro in 25 minut, brez odmora.

Nagrade: Nataša Matjašec Rošker – žlahtna komedijantka 2017 na 26. festivalu Dnevi komedije v Celju.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2017/18 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

PETEK, 17. november 2017, ob 19.30 

Branislav Nušić: 
ŽALUJOČA DRUŽINA
Ožalošćena porodica

Strupena komedija o lažeh, pohlepu in lovu na dediščino
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ in SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE
Režija: Ivo Vuk Torbica
Igrajo: Agaton Arsič, okrajni načelnik v pokoju: Peter Musevski, Proka Purič, občinski uradnik: Borut Veselko, Miča Stanimirovič: Aljoša Ternovšek, dr. 
Petrovič, odvetnik: Blaž Setnikar, Simka, Agatonova soproga: Darja Reichman; Gina, Prokova soproga: Barbara Ribnikar, Tanasije Dimitrijevič, trgovec: 
Aljoša Koltak, Trifun Spasič, nezaposlen meščan: Andrej Murenc, Vida, Tanasijeva soproga: Lučka Počkaj, Sarka, vdova: Barbara Medvešček,
Danica: Liza Marija Grašič

Nušićeve komedije so bile pred leti stalnica tudi na slovenskih odrih; njegove politične komedije (Gospa ministrica, Sumljiva oseba, Narodni poslanec) 
so dandanes prav tako aktualne kot pred več kot sto leti, ko so nastale, in prav zato se je Nušić kot najbolj znan srbski komediograf zapisal med 
nesporne klasike.
Nušić je v Žalujočih ostalih izjemno natančno prikazal in predvsem razkrinkal naravo sprevrženih in lažnih odnosov v družini, ko maske sprenevedave 
malomeščanske srenje zaradi pohlepa začnejo padati in pred nami zazevata zgolj primitivizem in zvitost malega človeka in lokalnih oblastnikov. 
Nagrade: Ivo Vuk Torbica – žlahtni režiser 2017 na 26. festivalu Dnevi komedije v Celju.

Predstava traja 1 uro in 30 minut, brez odmora.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 
Cankarjev dom Vrhnika

ZAVOD ZA KULTURO MARIBOR

PONEDELJEK, 27. november 2017, ob 19.30 uri
NEPRILAGOJENI
Stand – up komedija
Tekst: Martina Ipša, Klemen Bučan, Željkić&Željudin
Režija: Martina Ipša

Slovenka rojena na Hrvaškem, Bosanec, rojen v Sloveniji, ki je moral postati Srb, ter čistokrven Slovenec, ki je odraščal v Kranju, vstopijo v bar… To 
ni začetek vica, ampak začetek plodnega sodelovanja treh ustvarjalcev na področju humorja. Kako so jih okoliščine zaznamovale, kako so odraščali, 
kakšni so postali, kaj jih inspirira in kaj nasmeji… vse to bo nasmejalo vas. So drzni, sproščeni, nadarjeni in predvsem zelo zelo smešni. Skupaj imajo 
več kot 30 let ustvarjanja vsebin na odru, televiziji in radiu. Z razlogom so še vedno aktivni in vse bolj zaželeni.
To so Martina Ipša, Željkič & Željudin in Klemen Bučan - oni so NEPRILAGOJENI.

Predstava traja 90 minut.
Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Otroški abonma 11. šola 2017/18 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

SOBOTA, 11. november 2017, ob 11. uri

Jan Malík: 
ŽOGICA MAROGICA
Lutkovna igra

LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Režiser: Tine Varl; igrajo: Miha Bezeljak, Barbara Jamšek, Danilo 
Trstenjak, Elena Volpi

Živela sta dedek in babica, ki nista imela otrok. Ker je bilo njuno življenje polno žalosti, sta si kupila boben in lajno. Nekega dne pa sta ugotovila, 
da jima v življenju manjka še nekaj – otrok. Dedek si je želel fantka, babica pa punčko in medtem, ko sta drug drugega prepričevala, je skozi okno 
poskočila žoga. 

Pravo presenečenje je bilo, ko sta ugotovila, da žogica govori in ko jima pove, da je lačna, hitro odhitita k peku in v mlekarno po dobrine zanjo. 

V tem času pa je zmaju Tolovaju uspelo pregovoriti Žogico Marogico, naj gre z njim. Žal je zmaj ni pripeljal nazaj in to je babico in dedka tako 
razžalostilo, da sta se odpravila v svet poiskati svojo žogico …

Predstava traja 45 minut, 3+.
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C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

Do 12. 11. 2017
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD 

IVANA CANKARJA VRHNIKA 
Sonja Malovrh: POTI IVANA 
MALAVAŠIČA
Od samouka do vsestranskega umetnika
Dokumentarna razstava ob 90-letnici rojstva Ivana Malavašiča
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 12. 11. 2017.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Janez Milkovič Jano: IZSANJANE 
PODOBE
Slikarska razstava
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 2. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MOJ MALI PONI: FILM
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, 6+, ZDA.

ČETRTEK, 2. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BORG/MCENROE 
Športna drama, Švedska, Danska, Finska.

PETEK, 3. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOŠARKAR NAJ BO
Mladinski film, Slovenija.

PETEK, 3. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SNEŽAK
Triler, Velika Britanija, Norveška, ZDA.

SOBOTA, 4. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VESELA POŠASTNA DRUŽINA
Animirana družinska komedija, sinhro, 6+, Nemčija, Velika Britanija.

SOBOTA, 4. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POREDNE MAME 2: BOŽIČ
Komedija, ZDA, Kitajska 

NEDELJA, 5. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VESELA POŠASTNA DRUŽINA
Animirana družinska komedija, sinhro, 6+, Nemčija, Velika Britanija. 

NEDELJA, 5. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina:4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREBUJANJA
Drama, Slovenija.

Program 
prireditev 
za november 2017

SREDA, 8. 11. 2017, ob 15.30 uri.
Vstop prost.
KLUB GAIA, UNICHEM

NAJ NAJ DOSEŽKI GAINIH 
ČLANOV
Podelitev nagrad natečaja
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 10. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREBUJANJA
Drama, Slovenija.

SOBOTA, 11. 11. 2017, ob 11. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR
OTROŠKI ABONMA in IZVEN

Jan Malik: ŽOGICA MAROGICA
Lutkovna igra
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 11. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI BIGFOOT
Animirana komedija, 6+, Francija, Belgija.

SOBOTA, 11. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

GEOVIHAR
Akcijski triler,  ZDA

NEDELJA, 12. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI BIGFOOT
Animirana komedija, 6+, Francija, Belgija.

NEDELJA, 12. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

UMOR NA ORIENT EXPRESU 
Misteriozna kriminalka, ZDA, Malta.

TOREK, 14. 11. 2017, ob 18. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

CANKARJEV KOLEDAR 2018 in 
knjižne ilustracije 
O ČLOVEKU, KI JE ISKAL SREČO
Predstavitev koledarja in priložnostne slikanice. Razstava knjižnih ilustracij in 
motivov koledarja bo na ogled do 10. decembra 2017.
Galerija in Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 15. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NAJSREČNEJŠI DAN OLLIJA 
MAKIJA 
Biografska drama, Finska, Švedska, Nemčija.

ČETRTEK, 16. 11. 2016, ob 19. uri.
Vstop prost.
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA

Alenka Mihorič: GORSKO CVETJE
Predavanje
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 17. 11. 2017, ob 19.30 uri.
Vstopnina: 15 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA / GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ, SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE

Branislav Nušić: ŽALUJOČA 
DRUŽINA
Strupena komedija o lažeh, pohlepu in lovu na dediščino
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 18. 11. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VESELA POŠASTNA DRUŽINA
Animirana družinska komedija, sinhro, 6+, Nemčija, Velika Britanija.

SOBOTA, 18. 11. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIGA PRAVIČNIH
Akcijska pustolovščina, ZDA.

NEDELJA, 19. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI BIGFOOT
Animirana komedija, 6+, Francija, Belgija.

NEDELJA, 19. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

UMOR NA ORIENT EXPRESU 
Misteriozna kriminalka, ZDA, Malta. 

ČETRTEK, 23. 11. 2017 in PETEK, 24. 11. 2017, od 
7. do 13. ure. 
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

KRVODAJALSKA AKCIJA
Cankarjev dom Vrhnika

PETEK, 24. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOKO IN VELIKA SKRIVNOST 
Animirana družinska pustolovščina, 6+, sinhro, ZDA.

PETEK, 24. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIGA PRAVIČNIH
Akcijska pustolovščina, ZDA

SOBOTA, 25. 11. 2017, ob 18. uri.
Vstopnina: 6 €.
ŽUPNIJSKA KARITAS VRHNIKA, OBČINA VRHNIKA, SAZAS, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

DVA NOVČIČA
Dobrodelni koncert
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 26. 11. 2017, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOKO IN VELIKA SKRIVNOST 
Animirana družinska pustolovščina, 6+, sinhro, ZDA.

NEDELJA, 26. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČUDO
Drama, ZDA.

PONEDELJEK, 27. 11. 2017, ob 20. uri.
Vstopnina: 13 €.
ZAVOD ZA KULTURO MARIBOR, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

NEPRILAGOJENI
Stand- up komedija 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 29. 11. 2017, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VINO IN VETER 
Komična drama, Francija.

ČETRTEK, 30. 11. 2017, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: VIKTORIJA 
IN ABDUL 
Biografska drama, Velika Britanija, ZDA.

Izjemoma: 
ČETRTEK, 30. 11. 2017, ob 19.30 uri.
Vstopnina: 15 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR, OPERA SNG MARIBOR

Peter Quilter: GLORIOUS!
Glasbena komedija o operni divi brez posluha; resnična zgodba Florence 
Foster Jenkins.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve:Turistični in-
formacijski 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 bla-
gajni Cankarjevega doma Vrhnika. Nakup vsto-
pnic preko spleta: www.mojekarte.si. Vse kino 
predstave potekajo v veliki dvorani Cankarjevega 
doma. Dodatne informacije o prireditvah in mo-
rebitne spremembe:
www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

Mesec oktober smo predvajali kar pet slovenskih celovečercev, med njimi pa je po obisku izstopal mladinski film Borisa Petkoviča, 
Košarkar naj bo. V mesecu novembru pa vam predstavljamo napeto dramo Prebujenja, Petra Bratuše, v kateri nastopajo Katarina 
Čas, Sebastian Cavazza, Jurij Zrnec in ostali znani slovenski igralci. Nadaljevali bomo tudi z dopoldanskim filmskim predvajanjem, 
zadnji četrtek v mesecu ob 10.00, tokrat bo na sporedu biografska drama Viktorija in Abdul. Med komercialnimi filmi 
lahko ta mesec izpostavimo akcijski triler Geovihar (Gerald Butler), triler Snežak (Michael Fassbender), misteriozno dramo, 
posneto po knjižni uspešnici Agathe Christie, Umor na Orient Expressu (Johnny Deep). Ljubitelji marvelovih akcijskih 
pustolovščin boste prišli na svoj račun s pustolovščino Liga pravičnih, kjer se združijo v boju proti največjemu nasprotni-
ku do sedaj, najbolj priljubljeni super junaki, Batman, Superman in Čudežna ženska. Za smeh pa bodo poskrbele Poredne 
mame 2, s katero se vračajo M. Kunis, K. Bell in K. Hahn. Poskrbeli pa bomo tudi na mlade in najmlajše, s še eno ponovitvijo 
Košarkar naj bo, animirano pustolovščino Moj mali poni: Film, animirano komedijo Vesela pošastna 
družina, animirano komedijo Mali Bigfoot ter pustolovščino Koko in velika skrivnost. Tudi v tem mesecu 
nadaljujemo s prikazovanjem kakovostnih art filmov, med drugimi s športno dramo iz Finske, Borg/McEnroe, nemško 
biografsko dramo Najsrečnejši dan Ollija Makija in francosko komično dramo Vino in veter.

Vse AKTUALNE informacije o dogajanju v kinu najdete na spletni strani kino-vrhnika.si in facebook.com/kinovrhnika. Prav 
tako pa so na voljo kino letaki in mesečni plakat na vidnih mestih po mestu. V kolikor pa želite izvedeti informacije pred ostalimi 
se prijavite na e-novice preko naše spletne strani. Zaradi dinamičnosti ponudbe filmskih naslovov so možne zamenjave v 
programu, zato spremljajte naše objave v prej omenjenih glasilih.

Za Kino Vrhnika, Žiga Novak

K I N O
V R H N I K A
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Branje Cankarjevih 
tekstov
V sodelovanju s Turističnim društvom 
Blagajana vas vsako sredo, ob 17. 
uri vabimo v Močilnik na branje 
Cankarjevih tekstov. Dogodek bomo 
izvedli v vsakem vremenu.  Morebitne 
spremembe ure preverite na mirjam.
suhadolnik@gmail.com.

Uradne ure Kluba 
vrhniških študentov 
(KVŠ)
Uradne ure Kluba vrhniških študentov 
so v novembru vsak ponedeljek 
in sredo od 16. do 19. ure v Sobi 
za samostojno učenje v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika. 

NASLOVI PREDAVANJ V 
OKVIRU ŠOLE BOLJŠEGA 
ŽIVLJENJA
Načela za boljše odnose in 
počutje
Ob petkih, ob 17.00, v Grabeljškovi 
dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika
3. november 2017, mag. Zmago 
Godina: »Nikoli več se ne vrnite k 
nečemu, kar ne deluje«
Vsi delamo napake - velike in male. 
Včasih nas te odpeljejo po napačni 
poti in nas pahnejo v destruktivne 
življenjske vzorce, spet drugič se 
iz njih nekaj naučimo in jih ne 
ponavljamo več. Kako se izogniti 
prvim in doživeti razcvet osebnih 
odnosov.

10. november 2017, mag. Zmago 
Godina: »Reševanje vsakdanjih 
konfliktov«
Vsi se srečujemo s konflikti - s 
sodelavci, družinskimi člani, prijatelji 
ali popolnimi tujci. Toda prav tako 
si vsi tudi želimo skladne odnose. 
Spoznajte praktične in jedrnate 
nasvete, ki lahko burne odnose 
spremenijo v skladne.

17. november 2017, Marjanca 
Hari Novinšek dr. dent. med.: 
»Dihajte globoko«
Globoko dihanje je dobra navada z 
mnogimi pozitivnimi zdravstvenimi 
koristmi. Posledice občutijo tudi ljudje 
okoli nas. 

24. november 2017, mag. 
Zmago Godina: »Kako in čemu 
odpustiti?«
Kako naj bi se odzvali na rane, ki nam 
jih kdo prizadene in na tiste, ki jih mi 
prizadenemo drugim? Predavatelj vas 
bo popeljal skozi pomen in praktične 
korake odpuščanja, ki pripravljajo pot 
do sprave.

Predavanje Tatjane 
Kompan: »Kaj v resnici 
vodi moje življenje?«
Za neljube dogodke krivimo družbo, 

sodelavce, partnerje, starše, otroke... 
Šele ko imamo dovolj bolečine ali pa 
celo huje zbolimo, začnemo iskati 
rešitev drugje. Takrat smo pripravljeni 
pogledati globlje. Takrat nam lahko 
ena sama misel, ki jo preberemo, ena 
sama beseda, ki jo resnično slišimo, 
spremeni celoten pogled na svet in 
sebe v njem. Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Grabeljškova dvorana; sreda 
8. 11. 2017, od 18.00 do 20.00

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 novembru:
sreda, 8. november: 8.00-11.00
ponedeljek, 13. november: 15.00-18.00
sreda, 22. november: 8.00-11.00
ponedeljek, 27. november: 15.00-18.00

Pravljične urice na Logu
Cankarjeva knjižnica Vrhnika bo v 
sodelovanju s KUD Kosec po novem 
organizirala Pravljične urice tudi na 
Logu. Potekale bodo v Osnovni šoli 
Log-Dragomer v učilnici 10 od 17.00 
do 17.45. Prvo srečanje bo v četrtek, 
9. novembra 2017. Pridružila se nam 
bo tudi pisateljica Marjetka Rojec, 

ki bo predstavila knjižno junakinjo 
Babo Žabo. Lepo vabimo vse otroke 
med 4. in 9. letom starosti, da se nam 
pridružijo na popotovanjih v svet 
pravljičnih junakov in ustvarjanja.

Potopisno predavanje 
KVŠ: Bali, otok bogov
Če ste obiskali Indonezijo in njen otok 
Bali, potem so vam ostali v spominu 
vodni tempelj Danu Bratan, park 
Monkey forest v Ubudu, otok Gili Air 
in ne nazadnje magičnost Balijskega 
plesa. Te vedute in ostale lepote bo 
predstavil Brane Pahor na predavanju 
v četrtek, 9. 11. 2017 ob 18.00 v 
Grabeljškovi dvorani.

Cankarjev koledar 2018 
in knjižne ilustracije: O 
človeku, ki je iskal srečo
Cankarjeva knjižnica Vrhnika in 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika vabita 
v torek, 14. 11. 2017, ob 18.00 na 
predstavitev koledarja in priložnostne 
slikanice. Razstava knjižnih ilustracij 

in motivov koledarja bo na ogled do 
10. decembra 2017 v Galeriji in Avli 
Cankarjevega doma na Vrhniki.

Priprave na porod in 
starševstvo
V sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Vrhnika vas vabimo na tečaj 
Priprava na porod in starševstvo. 
Potekal bo med 16.30 in 18.30, in 
sicer: 14., 16., 21. in 23. novembra 
2017 v Grabeljškovi dvorani in 
Malavašičevem kotičku Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika. Prijave so zaželjene 
na e-mail: solazastarse@zd-vrhnika.si. 
Vljudno vabljeni!

Lalabajke - Jean Giono; 
Mož, ki je sadil drevesa 
Za otroke in odrasle
Lalabajke je inovativen pristop branja 
in pripovedovanja. Poteka v ambientu, 
ki poslušalcem omogoča popolno 
vživitev v zgodbo. Bralca vidimo le 
delno, v prostoru pa vlada dišeča 
poltema, ki prispeva k večplastnemu 
popotovanju po pripovedi. »Mož, 
ki je sadil drevesa« je zgodba o tem, 
kako posameznik lahko spremeni 
svet. Gre za izjemno ganljivo pripoved 
o stanovitni širini in veličastnosti 
duha, o telesni in moralni moči enega 
samega pastirja. Vabljeni v sredo, 15 
11. 2017, ob 17.00, na Mladinski 
oddelek Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika.

Dogodek »Bioenergija v 
vsakdanjem življenju«
Sobota, 18. 11. 2017, med 10. 
in 16. uro v Grabeljškovi dvorani. 
Naučili se bomo, kako pomagati sebi 
in svojim najbližjim. Prispevek znaša 
150,00 EUR - 60 % POPUST = 60,00 
EUR. Prijava na e-naslov prijava@esa-
tim.com, plačilo udeležbe na dogodku 
do vključno 30. 10. 2017 (število prijav 
je omejeno).

Dan splošnih knjižnic
V ponedeljek, 20. 11. praznujemo 
Dan splošnih knjižnic. Ta dan je v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika dan 
brezplačnega vpisa novih članov.

Zgodovina in zanimivosti 
kraja
V okviru Dneva splošnih knjižnic, 
vas vabimo, da si v sredo 22. 11., 
ogledate v Domoznanskem oddelku 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
priložnostno razstavo publikacij, 
fotografij in drugih različnih vsebin iz 
našega kraja. Tako bodo v času odprtja 
na vpogled Cankarjevi prvotiski, 
vključno s prvo izdaje Erotike. Lahko 
boste prelistali stare izvode Našega 
časopisa, Vrhniških razgledov, Glas 
Vrhnike in Usnjarja. Lahko si boste 
ogledali najstarejše razglednice našega 
kraja. Radovednosti bo zadoščeno 
z razstavljeno ostalino Strokovne 
knjižnice Industrije usnja Vrhnika.

E-knjige v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika
Ste že kdaj brali e-knjige na 
e-bralniku? Bi želeli? Obiščite nas v 
četrtek, 23. novembra, od 9. do 19. 
ure in si oglejte elektronske knjige 
na e-bralniku Kobo ter preberite 
kakšno poglavje (ali dve). Pokazali 
pa vam bomo tudi, kako si e-knjigo 
lahko izposodite. BIBLOS je spletni 
portal, preko katerega si lahko 
člani Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
brezplačno izposodite e-knjige. 
Vabljeni!

Modrost za mladost – 
najbolj brane knjige za 
otroke in mlade skozi 
čas.
V petek, 24. bomo v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika pripravili razstavo in 
seznam mladinskih knjig, ki so (in še 
vedno) puščajo sledi.

Delavnica »MIR-NA skozi 
porod in rojstvo«
Na delavnici bomo spregovorile o 
tem, zakaj se dogaja, da rojevanje 
postane neprijetna porodna zgodba 
in kako se temu ogniti, ter kako lahko 
bodoča mamica sebi in svojemu 
otročku sama olajša pot do prvega 
srečanja ter zakoraka v materinstvo 
z večjim samozaupanjem. Vsebine, 
ki bo obravnavana na delavnici, v 
šoli za starše ne najdemo, bodočim 
mamicam pa bo pomagala z več 
razumevanja in zaupanja vase 
usmerjati svoj porod do pozitivne 
in nepozabne izkušnje. Vabljeni v 
torek, 28. 11. 2017, ob 17.00, v 
Grabeljškovo dvorano Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika.

Razstava 50 let košarke v 
Borovniški kotlini 
(1966-2016)
Pol stoletja košarke so lani 
Borovničani zaznamovali s turnirji, 
tekmami, srečanji generacij … 
Decembra so na slavnostni akademiji 
predstavili še knjigo in odprli razstavo, 

ki si jo letos do novega leta lahko 
ogledate tudi v Cankarjevi knjižnici 
Vrhnika. 

Pripravila: Simona Stražišar.

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

Žegnanje v Sinji Gorici na Sv. Joba, leta 1900, Ivan Cankar (skrajno desno spodaj – brez brkov). 
Fotografijo prispeval: Janez Jerina

Pohvala 
Vsem upokojencem, ki ste se 
kadarkoli udeležili naših brezplačnih 
računalniških tečajev, bi rada izrazila 
globoko spoštovanje in pohvalo, kajti 
izjemo prijetno vas je poučevati. Vaša 
točnost, poslušnost, motivacija in 
potrpežljivost je lahko vsem v ponos. 
Vedno lepo vabljeni v našo knjižnico. 
Tamara Jesenovec

Vabljeni na naše 
prireditve 
v novembru
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• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC«

•  Plesi za dušo
Plesi so lahkotni, igrivi in radostni, pa tudi ponotranjeni. Pleše se v 
krogu. Za ples ne potrebujemo partnerja. Plese vodi Darja Bažec, ki 
ima že več kot 20 letne izkušnje z vodenjem tovrstnih plesov. Srčno 
vabljeni vsak četrtek od 9.15 do 10.45 v Grabeljškovo dvorano 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Informacije in prijave na tel.: 01 750 
9441, GSM: 031 682 230 Darja Bažec. Prvo srečanje bo v četrtek, 
2. 11. 2017.

•  Pogovor in svetovanje za bolnike in njihove 
svojce v času težke bolezni
Individualni pogovor in svetovanje je namenjeno bolnikom in 
njihovim svojcem - bližnjim, ki se znajdejo v stiski ob diagnozi 
težke bolezni. Ni samo bolnik tisti, ki se sooča s težkimi vprašanji 
v tem času, temveč se iskanje odgovorov na ta vprašanja in s tem 
povezanimi stiskami nanaša na vse člane družine oziroma na vse, ki 
so v tesnem odnosu z bolnikom. Pogovore in svetovanje bo vodila 
dr. Klelija Štrancar, univ.dipl.teol., ki je tudi zdravstvena delavka z 
dolgoletno prakso na področju spremljanja težko bolnih in umirajočih 
bolnikov ter njihovih svojcev. Vabljeni v četrtek, 30. 11. 2017, ob 
16.30 v Malavašičev kotiček. Udeležba na srečanjih je brezplačna. 

•  Skupina za žalujoče
Žalovanje je neizogiben proces doživljanja izgube osebe, ki nam je 
bila blizu. Ločitev od umrle osebe za vedno spremeni naše življenje. 
Srečanje skupine bo vodila dr. Klelija Štrancar, univ. dipl. teol. Dr. 
Štrancar je tudi zdravstvena delavka, ki je skozi dolgoletno prakso 
pridobivala izkušnje na področju spremljanja težko bolnih in 
umirajočih bolnikov ter njihovih svojcev. Vabljeni v četrtek, 30 
11. 2017, ob 17.30, v Malavašičev kotiček. Udeležba na srečanjih je 
brezplačna. 

•  Nekoč je rasla buča …
… ki so jo začarali v kočijo, jo izrezali v strašilo in na koncu še skuhali 
… Več o biologiji in kulinariki buč, njihovem poimenovanju ter 
zastopanosti v mitologiji in pravljicah boste izvedeli na delavnici, v 
ponedeljek, 30. oktobra, 9.00−13.00 v Malavašičevem kotičku 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Kdor bo prinesel bučo s seboj, jo bo 
lahko tudi izrezal. Vabljeni otroci in odrasli. 
Dodatne informacije: 051 620 066. 

Edo, doma iz Verda,  že od začetka 
80-ih let  živi in dela na Nizozem-
skem. Skupaj z ženo Inez, Nizo-
zemko, s svojim ustvarjalnim delom 
pomembno prispevata k nizozemski 
družbi, poleg tega pa sta prava am-
basadorja in promotorja Slovenije 
na Nizozemskem. Že na drugem in 
tretjem Simpoziju Zaplana, v letih 
2015 in 2016, smo na Zaplani gostili 
umetnike z Nizozemske.  Za  čtrti 
Simpozij Zaplana pa smo v Henegelu 
26. avgusta  v AtelierZ  oz. AGalerie 
pripravili pregledno razstavo dose-
danjih simpozijev slovenskih in ni-
zozemskih umetnikov. Razstavo je 
odprl nekdanji župan Hengela dhr. 
Frank Kerckhaert. Predstavili so se 
naslednji nizozemski umetniki ART 
BRUT:  Thomas Verlaek, ki je upodo-
bil Cankarjevo črtico Skodelica kave, 
Maarten Morselt, Daniel Oostdam 
ter sodelavca Art Brut Ruud Souve-
rijn, pesnik in socialno-pedagoški 
delavec, Marijke Achterbosch, pesni-
ca in likovna umetnica, in slovenski 
umetniki Janez Kovačič, akademski 
slikar,  Igor Banfi, akademski sli-
kar, Franc Golob, akademski slikar, 
Veljko Toman, akademski slikar, Edo 
Zupan, likovni umetnik in pedagog, 

Milena Gregorčič, akademska slikar-
ka,  Barbara Demšar, slikarka in li-
kovna pedagoginja,  Polona Kovačič, 
likovna pedagoginja in restavratorka, 
Vojko Gašperut, slikar z usti, Mar-
ta Frei,  restavratorka, vsestranska 
ustvarjalka, Blaž Tomšič, oblikova-
lec, likovni umetnik, Vivijana Kljun, 
slikarka, Nejc Balantič, fotograf, Pija 
Kermauner, Rok Malovrh, Žiga Čakš 
in gojenci CUDV Draga ter Zavoda 
Janez Levec. Kulturni program so 
popestrili nizozemski umetniki : 
Marijke Achterbosch in Ruud Sou-
verijn,  Inez je nastopila s kitaro in 
zapela nizozemsko ter slovensko pe-
sem. Umetnike je predstavila likovna 
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Po 
prireditvi smo številne goste pogo-
stili  s slovensko kapljico in potico.  
Pripravljena je bila tudi pregledna 
zloženka v nizozemščini. 

Tudi preostale dni smo imeli pester 
program. En dan je potekala delavni-
ca v AtelierZ,  na kateri so umetniki 
ustvarjali, preostali smo se seznanili 
z delovanjem Zavoda. Z nami je bila 
tudi dr. Vlasta Meden Klavora, psi-
hiatrinja, ki med drugim  proučuje 
vključevanje likovnega ustvarjanja v 
terapijo. Obiskali smo tudi gledališče 

Kamak, kjer so glavni akterji osebe s 
posebnimi potrebami, in družinsko 
kmetijo, ki zaposluje osebe s poseb-
nimi potrebami.  Drugi dan smo obi-
skali galerije v Hengelu, eno od njih v 
nekdanjih prostorih železiške postaje 
in nekatere  umetnike na njihovem 
domu.  Ogledali smo si tudi muzej 
Kroller Muller s številnimi Van Go-
ghovimi deli, Openlucht museum,  
sirarsko kmetijo, vrtnarijo, šolo, ki 
so jo preuredili iz tovarniške hale, 
en dan smo šli  v Amsterdam.

Na Nizozemskem navdušijo pred-
vsem kolesarji, ki imajo povsod pred-
nost, življenje prebivalcev  z naravo, 
neizstopajoča bivališča in prosto-
voljstvo.

Za konec: Hvala Edu In Inez za ne-
pozabno gostoljubje v njuni kuhinji  
in na vrtu, kjer smo obedovali  in ve-
liko prepevali, AtelierZ in GalerieA, 
ki so omogočili postavitev razstave, 
in Albatros –pro d.o.o. iz Logatca, ki 
je omogočil zloženko. Stroške spanja 
in prevoza pa smo  poravnali udele-
ženci sami.

Zaplano odslej poznajo tudi  na 
Nizozemskem, predvsem v Henege-
lu, mestu z okrog 90.000 prebivalci. 
Naslednje leto bodo Nizozemci spet 
ustvarjali skupaj z nami na Zaplani.

Polona Skledar

Četrti Simpozij Zaplana 2017 
na Nizozemskem

Četrti Simpozij Zaplana je na  povabilo Eda Zupana potekal 
zadnji teden v avgustu v mestu Hengelo na vzhodu 
Nizozemske, kamor se nas je osem odpravilo s kombijem. 
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 Ob tem jubileju je izšla tudi 
knjiga z naslovom Ivo med 
10 in 13 (v času igranja sta to 
bili številki njegovega dresa). 
Predstavitev knjige in zaključ-
na slovesnost  sta bili na Lju-
bljanskem gradu. Prisotnih 
je bilo veliko njegovih nek-

danjih soigralcev iz Slovenije 
in držav nekdanje Jugoslavije, 
prijateljev in znancev. Od po-
vabljenih smo se slovesnosti 
udeležili tudi nekdanji vrhni-
ški košarkarji Viktor Žakelj, 
Tone Gantar, Dušan de Gleria 
in Franjo Modrijan. O sku-

pnem igranju v jugoslovanski 
reprezentanci je spregovoril 
njegov soigralec Petar Skansi, 
sledil je nagovor nekdanjega 
predsednika države Milana 
Kučana (bil je tudi predsednik 
KK Olimpija) in avtorja knjige 
Bojana Budje. Program je po-
vezoval pisatelj in košarkarski 
navdušenec Goran Vojnović. 
Kulturni del sta popestrila 
dalmatinska klapa iz Šibenika 
in pevka Nuša Derenda. Po 
uradnem delu slovesnosti se je 
nadaljevalo druženje, Ivo pa je 
podpisoval knjigo. Sicer pa rad 
zahaja v družbo, zato je večkrat 
dopoldanski gost Šport caffeja 
v središču Ljubljane (lokal pod 
SKB banko), kjer se vsak dan 
zbirajo nekdanji ljubljanski ko-
šarkarji (Vital, Lan, Rado, Ne-
bojša, Pero in drugi) ter drugi 
ljubitelji športa in košarke.

Na  koncu smo mu vsi zaže-
leli še obilo zdravja z željo po 
ponovnem snidenju ob pra-
znovanju naslednje okrogle 
obletnice.

Franjo Modrijan

Lani smo prvič odprli vrata 
v  nekdanji vojašnici na Stari 
Vrhniki, kjer so se občani lahko 
sprehodili po parku in si ogle-
dali razstavljena tekmovalna 
vozila, od katerih jih je kar nekaj 
nastalo prav v prostorih dru-
štva. Ogledati si je bilo  mogoče 

tudi vozila in pripomočke, ki jih 
gasilci Stare Vrhnike uporablja-
jo pri reševanju ponesrečencev. 
Obiskalo nas je veliko otrok iz  
vrhniških vrtcev in šol, ki so 
se z velikim zanimanjem ogle-
dovali razstavljena tekmovalna 
vozila in uživali v predstavitvah 

gasilcev.
Tako bomo tudi letos  od 

26. do 31.10. 2017 odprli 
vrata  nekdanje vojašnice 
za vse, ki jih zanima  delo 
našega društva na področju 
tehnične kulture in špor-
ta, delo gasilcev PGD Stara 
Vrhnika ali pa si bodo želeli 
samo sprehoditi po zelenih 
površinah, ki so bile dolgo 
zastražene pred Vrhničani.

Vabljeni!
Društvo Autosport Jazon

Vabilo

Šahovsko društvo Vrhnika vabi osnovnošolce, 
da se nam pridružite na šahovskem krožku, 
ki je vsak petek od 17. do 19. ure v sejni sobi Zavoda Ivana Cankarja 
za kulturo, šport in turizem na Tržaški cesti 9 na Vrhniki. 

Informacije: Leon Gostiša, 051 684 329. 
Vabljeni!

Pozdravljeni, Društvo Autosport Jazon bo  v 
sodelovanju s PGD Stara Vrhnika in Ministrstvom 
za obrambo  letos  ponovno organiziralo dneve 
odprtih vrat društva na  prostoru   nekdanje 
vojašnice 26. oktobra na Stari Vrhniki.

V Verdu, v tamkajšnji industrijski coni, ima že 
četrto leto odprta svoja vrata Plezalni center Verd.

Dogajanje je kot v preteklo-
sti potekalo v športnem parku, 
kjer so se osnovnošolci drugih 
in tretjih razredov podružnič-
nih šol Bevke in Drenov Grič 
ter osnovnih šol Ivana Cankar-
ja in Antona Martina Slomška 
preskušali na vadbenih točkah. 
Še pred tem pa sta jih zbrane 
nagovorila predsednik zveze 
Gvido Mravljak in župan Stojan 
Jakin. Kot na pravi olimpijadi so 
uvodoma prisluhnili olimpijski 
himni, prisostvovali so mimo-

hodu olimpijske bakle, dvigni-
li zastavo in podali zaprisego 
športnikov. 

Vsaka ekipa je sodelovala na 
vadbeni točki osem minut, nato 
se je pomaknila naprej. Presku-
šali so se v raznih športih, od 
tenisa do nogometa, v bazenu 
jih je čakal celo otroški čarodej. 

Športno srečanje so sklenili 
po dobrih dveh urah, v spomin 
na dogodek pa jim je ostala 
majčka in medalja. (gt, foto: gt)

Mini olimpijada za osnovnošolce
Vrhnika, 18. oktober - Športna zveza 
Vrhnika je tudi letos v sodelovanju z 
lokalnimi športnimi društvi in ZIC Vrhnika za 
osnovnošolce organizirala tako imenovano 
»Mini olimpijado«. 

Nekdanji objekt Lika so sprva 
preuredili v velik plezalni center 
za slovensko plezalno reprezen-
tanco, zadnja leta pa si v njem 
nabirajo izkušnje tudi drugi. Še 
več, center je pred časom odprl 
vrata prav vsem: tako otrokom 
kot odraslim – ne glede na nji-
hovo predznanje plezanja. 

Novost je tudi ta, da so vrata 
centra poslej odprta vsak delav-
nik med 19. in 22. uro zvečer. 
»Plezanje je varna in priljublje-
na oblika gibanja in rekreacije, 
primerna za ljudi vseh starosti. 
To dokazujejo že sedanji obi-
skovalci plezalnega centra. Na 
umetnih stenah se plezalnega 
gibanja učijo otroci, mladina, 
odrasli in tisti v zrelejših letih. 
Poleg njih redno trenira veli-
ko mladih po srcu in ti vedno 
znova dokazujejo, da pri pre-
magovanju gravitacije leta niso 
nobena ovira,« je dejal Aljoša 
Grom, ki sta skupaj s Simonom 
Margonom gonilni sili centra. 
»Vabljeni torej vsi, tudi tisti, ki 
nimajo še nobenega predznanja 
in bi radi zgolj rekreacijo. Potru-
dili se bomo, da jim bomo po-
magali po svojih močeh, da jim 
bo plezanje varno in zanimivo.«

V plezalnem centru, ki z bar-
vitimi odtenki vzpodbudi ve-
liko otroške radovednosti, ob 

vikendih potekajo tudi rojstni 
dnevi. Med najbolj priljubljeni-
mi elementi je zagotovo zip line, 
da toboganov, napetih vrvi in 
plezal niti ne omenjamo. Za ti-
ste otroke, ki jih plezališče pre-
vzame in bi radi celo kaj več od 
tovrstnega športa, pa dvakrat 
na teden organizirajo tako ime-
novane »plezalne urice«, kjer 
poteka strokovna vadba pod bu-
dnimi očesi odraslih plezalcev. 

Kot pravi Aljoša, bi radi ple-
zalni center čimbolj približali 
že najmlajšim, pa tudi splošni 

populaciji, ki še vedno samo 
nekako od strani opazuje tovr-
stne športe. »Vse kar potrebuje-
jo za tovrstno izkušnjo so lahka 
športna oblačila, udobna špor-
tna obutev, osvežilna pijača in 
dobra volja. Za vse ostalo bomo 
poskrbeli mi.« 

Vse podrobnosti v zvezi s ple-
zalnim centrom, kot so urniki, 
fotografije, kontakti in podobno, 
najdete na facebook profilu pod 
nazivom Plezalni center Verd 
ali pa v kratkem na spletni stra-
ni www.rojstnidnevi.com.

Gašper Tominc,
 foto: arhiv PCV

Od leve: Goran Vojnović, Tone Gantar, Ivo Daneu, Franjo Modrijan, Dušan de Gleria

Autosport Jazon 
vabi na dan odprtih vrat

Tudi plezanje je lahko rekreacija

Ivo Daneu 
praznoval 80-letnico

V začetku oktobra je 80-letnico življenja 
praznoval košarkar Ivo Daneu. O njegovi 
uspešni košarkarski poti je bilo že veliko 
povedanega in napisanega.
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Pokal, ki bo podeljen na pr-
venstvu, je zagotovo predmet, 
ki si ga želi imeti v rokah vsak 
igralec futsala, pa naj bo ama-
terski ali profesionalni.  Zato se 

je organizator prvenstva odlo-
čil, da bo pokal obiskal vse slo-
venske kraje, kjer imajo ekipo v 
prvi slovenski futsal ligi. In taka 
je tudi Vrhnika s svojim Futsal 

klubom Siliko, ki je za goste tudi 
pripravila sprejem. 

Dogajanje je potekalo pred 
Hotelom Mantova, kjer sta na 
poseben podij Tilen Rihar in 
Benjamin Tušar, kot igralca 
vrhniškega kluba, položila go-
stujoči pokal. 

Priložnost za fotografiranje z 

visoko lovoriko so izkoristili šte-
vilni mimoidoči in navdušenci 
nogometa. 

Prav tako so prizorišče doga-
janja obiskali osnovnošolci, ki 
so se v preskušanju futsal spre-
tnosti potegovali za lepe prak-
tične nagrade. (gt, foto: gt)

Zdaj smo skupaj, združeni v 
enem klubu. V avgustu je zače-
la delovati nogometna šola, čas 
je za prve analize, za manjšo  
inventuro. V tekmovanja smo 
uspeli prijaviti vse selekcije, 
predvsem pri starejših je bil to 
velik izziv. Kadeti in mladinci 
ponovno igrajo v ločenih ligah, 
vsaka s svojimi vrstniki, kar je 
pri izredno pomembno. Veli-
ko sestankov in prošenj je bilo 
potrebnih, da je temu tako. 
Ogromno igralcev je preneha-
lo z igranjem ali pa so odšli v 
bolj urejeno okolje, na primer v 
Ljubljano. Razlogi za  selitev so 
znani, mi se z njimi ne ukvarja-
mo, saj je to del zgodbe, na kate-
ro ne moremo vplivati, in se je 
zgodil, ko so vrhniški klub vo-
dili drugi ljudje. Seveda pa gle-
damo naprej. Z delom v klubu 
bomo fante, ki izhajajo iz naše-

ga okolja, pridobili nazaj domov, 
v to sem prepričan. 

Jesenski vpis v klub je prese-
netil vse. Množičnost je zapisa-
na v viziji, vendar tako zgodaj, 
že v prvi sezoni? Prijetno pre-
senečenje ali pa nagrada za vlo-
ženi trud, kakor želite, ampak 
kmalu nas bo tristo! Vodstvo 
nogometne šole je  načrt dela 
sprejelo pred sezono. V mlajših 
selekcijah ne bo selekcioniranja, 
z izborom se postopoma začne 
pri prehodu na igralni sistem 
8+1. Zato pa VSI otroci, ki želijo 
igrati na tekmah, lahko igra-
jo. Tudi zato je kakšen rezultat 
slabši, kot bi si kdo od staršev 
želel, vendar čas za zmage še 
pride. 

V tekmovanjih smo tam, kjer 
smo pred sezono tudi načrto-
vali. U-13, črni, in U-15, črni, 
v vrhu MNZ lestvic, pri kade-

tih smo zraven, je pa vrh zelo 
zgoščen. Mladinci presenečajo, 
nekaj se jih je vrnilo po daljši 
odsotnosti, pa smo kljub temu 
konkurenčni. 

Z množičnim vpisom se je  
težava glede igrišč še poglobila.  
Razmere niso ustrezne, pozimi 
bo še huje. Projekt nove umetne 
trave na polovici pomožnega 
igrišča je v teku. Župan in pod-
župan sta naklonjena gradnji, v 
predlogu proračuna za nasle-
dnje leto bo namenjeno 50.000 
evrov, kar pomeni približno  
tretjino potrebnih sredstev. Za 
drugo tretjino bomo kandidira-
li za sredstva Fundacije za šport,  
tretjino bo moral plačati klub. 
Ne bo enostavno zbrati 50.000 
evrov, ampak brez ambicij ni 
uspeha. Zavedamo se, da  igri-
šče z umetno travo ne pomeni 
dodatnih/novih površin, zato 
moramo s pomočjo Zavoda 
Ivana Cankarja in Občine Vrh-
nika poiskati nove. Uspeli smo 

vzpostaviti finančno stabilnost, 
klub obveznosti plačuje sproti 
in v celoti. Enako pričakujemo 
tudi mi, zato še enkrat prosim 
vse starše, da svoje obveznosti 
plačujejo redno. Na vseh po-
dročjih želimo vzpostaviti red, 
ni enostavno glede na zapušči-
no, ki nas je pričakala. Nekaj 
časa bo še trajalo, da bodo vsi 

akterji, vključno s trenerji, ra-
zumeli, kaj želimo in na kakšen 
način bomo to dosegli. Upam, 
da se nam bo sčasoma še kdo 
pridružil, ponudil pomoč, ker 
je projektov več, kot pa je ljudi, 
ki bi jih bili sposobni izvesti. Je 
pa vsem, ki odločamo v klubu, 

lažje, odkar delujemo pod eno 
streho, saj smo enotni in moč-
nejši, zato naredimo tisto, kar 
mislimo, da je prav, in ne, kar je 
všečno.

Matevž Kustec, 
podpredsednik Nogometnega 

kluba Dren - Vrhnika

Približno leto je minilo od začetnih razgovorov o 
prihodnosti obeh nogometnih klubov v občini.  

Z lovoriko so se fotografirali tudi prvi mož Futsal kluba Siliko Boštjan Erčulj, župan Stojan Jakin 
in strokovni sodelavec za šport na ZIC Vrhnika Daniel Cukjati.

Dren – Vrhnika

Kmalu nas bo tristo, načrtujemo tudi novo igrišče

040 560 807 
gibzavse@gmail.com 

www.gibzavse.si 

VADBE ZA OTROKE od 1. leta dalje 

tudi za otroke, ki imajo 

GIBALNE / TELESNE / 

ZDRAVSTVENE SPECIFIKE 

TECAJI in 
ROJSTNODNEVNE ANIMACIJE

ZUMBA 

ELEMENTARNE IGRE 
ŽOGARIJA

AJ Z NAMI TUDI TI! 

PLESNE 
URICE 

Futsal pokal tudi na Vrhniki
Vrhnika, 20. september – Med 30. januarjem in 10. 
februarjem prihodnje leto bo v Sloveniji potekalo 
evropsko prvenstvo v futsalu. 
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 Bila je tudi prva Slovenka, ki 
je polnila koše v dresu Jugosla-
vije. Vendar pa je bolezen na-
redila svoje in sredi septembra 
je prenehalo biti njeno dobro 
in športno srce. Novica nas je 
doletela ravno v evforiji evrop-
skega košarkarskega prven-
stva, kjer smo osvojili naslov 
evropskih prvakov. Tudi Sonjo 
je pritegnil del veselja prvih 
zmag v kvalifikacijski skupini. 
Kot vedno se je veselila, navijala 
in vzpodbujala igre slovenske 
reprezentance. Pravega veselja 
zmage slovenskih košarkarjev 
pa ni doživela. Prej se je morala 
posloviti od svoje zveste dru-

žine, košarkarskih prijateljic in 
prijateljev ter Zaplanincev. Vsi 
so jo spremili na njeni zadnji 
poti na ljubljanskih Žalah s 
praporjema Društva invalidov 
Vrhnika in Društva upokojen-
cev Vrhnika. O njeni življenjski 
poti je spregovoril Simon - Šime 
Oblak, nekdanji mednarodni 
košarkarski sodnik. Marsikomu 
se je utrnila solza spoštovanja 
do preproste in »velike« košar-
karice Sonje.

»Danes se poslavljamo od So-
nje Šporar - Mrak, košarkarice 
AŠK Olimpije, igralke genera-
cije, ki je utirala pot slovenski 
ženski košarki in močno zazna-

movala njen razvoj. Rojena v 
Ljubljani pred 80 leti se je takoj 
po končani šoli, tedaj še zelo 
mlado dekle, zaposlila v Leku, 
nato v Triglavski tiskarni, upo-
kojitev pa dočakala v časopisni 
hiši DELO. Enako zgodaj kot se 
je zaposlila, se je s 17 leti zapisa-
la športu.

Leta 1954 je oblekla dres 
ženske košarkarske ekipe AŠK 
Olimpija; klubu in ekipi je osta-
la zvesta vse do leta 1972 – torej 
polnih 18 let!

Kljub polni zaposlitvi je 
veliko časa namenila vsako-
dnevnim treningom; zavzeto 
in disciplinirano je trenirala, 
dopolnjevala svoje sposobnosti 
tudi z vadbo v atletski šoli. Nje-
ni trenerji smo hitro zaznali, da 
se Sonja lahko razvije v odlično 
igralko, saj so jo odlikovale vr-
line prave športnice: disciplina, 

vztrajnost in želja po uspehu.
In res. Sonja je sledila napot-

kom trenerjev – ne nazadnje 
tudi ljubezni do košarke – in se 
razvila v odlično igralko. Bila je 
borbena, zanesljiv in težko na-
domestljiv center v svoji ekipi, 
igralka, ki je dosegala koše v naj-
pomembnejšem trenutku. Velja 
spomiti, da je na tekmi jugoslo-
vanskega pokala od 70 košev jih 
sama dosegla kar 46. »Pod ko-
šem za Sonjo ni nobenih ovir,« 
so ob tem zapisali v športnih 
časopisih. To je bila tudi ena 
njenih najboljših tekem v ekipi 
Olimpije.

Ženska ekipa Olimpije je bila 
prav s Sonjo, ki je bila njen ste-
ber s svojstvenim načinom igre, 
tedaj v vrhu jugoslovanske žen-
ske košarke.

Sonja je bila prva slovenska 
igralka v državni ženski repre-

zentanci Jugoslavije. Z najboljši-
mi igralkami iz vse države je od 
leta 1956 za državno reprezen-
tanco odigrala 60 tekem. Nasto-
pila je na evropskem prvenstvu 
v Pragi in Sofiji, balkanskem pr-
venstvu v Beogradu ter dvakrat 
na svetovnem prvenstvu: v Ru-
siji in Peruju. Sonja na tekmah 
ni izstopala samo zaradi svoje 
telesne višine, bila je namreč 
ena najvišjih igralk v Evropi, 
pač pa – kot so ocenili ugledni 
trenerji reprezentance Gec, Ni-
kolić, Sokolović –, zaradi njenih 
košarkarskih  odlik in odlične 
tehnike metanja na koš. Za iz-
jemen prispevek k razvoju slo-
venske košarke je pred dvema 
letoma prejela visoko priznanje 
Košarkarske zveze Slovenije. 

Po koncu športne kariere se 
je posvetila družini; preselili so 
se na ljubljeno Zaplano, kjer so 
si ustvarili prijetno domovanje.

Naj ob slovesu citiram zapi-
sano misel Emanuela Kanta: 
»Kdor živi v spominu drugih, ni 
mrtev, je samo oddaljen, mrtev 
je tisti, ki ga pozabijo.« Tebe, So-
nja, ne bomo pozabili.«

Tako smo se poslovili od So-
nje Mrak - Šporar, ki je bila ve-
lika igralka v slovenski košarki. 
V vsaki ekipi, za katero je igrala, 
je bila močna okrepitev, tako v 
klubu kot v državni reprezen-

tanci. Igralko takega kova bi že-
leli videti in igrati v ženski ekipi 
tudi v današnjem času. Sonja je 
s 17 leti hitro napredovala in si 
sama želela še več. Zato se je od-
ločila in se iz Olimpije preselila 
k ženski ekipi beograjskega Par-
tizana. V Beogradu so bili takrat 
njeni trenerji profesor Aca Ni-
kolić, Ranko Žeravica in Bora 
Stanković, pravi mojstri košar-
karske igre. Po enem letu se je 
vrnila in kariero uspešno nada-
ljevala pri Olimpiji. Leta 1964 
je za državno reprezentanco 
igrala na Svetovnem prvenstvu 
v Peruju, kjer je ekipa dosegla 
šesto mesto. Vendar je razoča-
rana nad odnosi v reprezentan-
ci za vselej prenehala tekmovati. 
Košarko je igrala le še za rekrea-
cijo, zato se je posvetila družini 
in se ob upokojitvi preselila na 
Zaplano. Tudi tu je vzpostavila 
prijateljske medsosedske odno-
se in spoštovanje do krajanov, ki 
so družino Šporar vzeli za svojo.

Ob njeni košarkarski karieri 
je resnično treba povedati, da 
je bila dobra oziroma odlična 
košarkarica. To so takrat ugo-
tavljali in govorili vsi. Vendar 
se take besede in dejanja tudi 
pozabijo. Na zadnji njeni poti 
je Olimpija pozabila na njene 
uspehe v ekipi, čeprav je skoraj 
osemnajst let preživela v  nje-
ni sredini. Nihče se namreč ni 
odzval. Košarkarska zveza je 
poslala samo žalni venec. Res 
žalostno, vendar resnično. Zato, 
Sonja, vse spoštovanje tistih, ki 
smo se te spomnili na zadnji 
poti. Prav mi te ne bomo poza-
bili. Naj ti bo lahka slovenska 
zemlja.

Simon Seljak, 
foto: knjiga Mejniki sloven-
ske košarke (Mik Pavlovič)

Če temu dodamo še vpise v 
OŠ na Logu, Bevkah, v Borov-
nici in na OŠ Antona Martina 
Slomška, pridemo do številk, 
ki jih zgodovina kluba ne bele-
ži! Vendar veliko zanimanje za 
košarko  terja tudi večjo odgo-
vornost trenerjev in uprave, da 
se vsem igralcem nudi  kako-
vostno in zadostno število tre-
ningov. Tu pa trčimo ob večno 
težavo premalo igrišč oz. telova-
dnic. Ob intenzivnem vlaganju 
občinskega denarja v kulturne 
objekte (Cankarjev dom,  nova 
knjižnica …) menimo, da je 
vendarle prišel čas za povečanje 
športno-rekreativnih  zmoglji-
vosti našega mesta. 

Kaže, da je uspeh reprezen-
tantov presenetil tudi Košar-
karsko zvezo Slovenije. Krovna 
organizacija nikakor ne more 
slediti slednjemu, saj se kljub 
popularnosti in vsesplošni ev-

foriji ubada s  težavo rdečih 
številk. Precej nespretno se je 
lotila tudi reševanja spora med 
klubi in sodniškim združenjem, 
zaradi katerega se je letošnja se-
zona začela z zamudo. Posledič-
no bo tekmovalni koledar zelo 
zgoščen, kar pa bodo najbolj 
občutili igralci, ki nastopajo v 
več selekcijah. 

Sicer pa se igralski kader  čez 
poletje ni veliko spreminjal. 
Predvsem v članski ekipi so 
se nekoliko premešale karte, a 
jedro ekipe še vedno tvorijo 
domači igralci. Čeprav so prve 
tekme že odigrali, vas vabimo 
na ogled vseh naših selekcij. 
Razpored tekem lahko spre-
mljate preko uradne spletne 
strani www.kkvrhnika.si in 
Facebooka (Košarkarski klub 
Vrhnika). Veseli bomo vašega 
obiska!

Veseli smo tudi, da se ob  za-

četku nove tekmovalne sezone 
nadaljuje naše sodelovanje s 
podjetjem Kompostarna ROSA. 
Slednje bo tudi letos generalni 
sponzor članske ekipe. Pravza-
prav bo višek sodelovanja špor-

ta in podjetništva opaziti v za-
četku junija, ko se v vrhniškem 
športnem parku na enem mestu 
obetata dve veliki prireditvi. 
Tradicionalen Pozdrav pomladi 
(v izvedbi Kompostarne ROSA) 

bo drugo junijsko soboto sovpa-
dal s Samsungovim turnirjem 
ulične košarke! Največje zu-
najsezonsko košarkarsko tek-
movanje bo velik spektakel, na 
katerem bodo  poleg najboljših 

slovenskih ekip sodelovale tudi 
iz tujine. Več o tem dogodku pa 
v bližnji prihodnosti …

Andrej Smrekar, 
predsednik KK Vrhnika

Košarkarici Sonji zadnji poklon

Košarkarska mrzlica se še kar nadaljuje!

Člani  KK Vrhnika na treningu

Kako veliko delo so na letošnjem Evropskem 
prvenstvu opravili naši košarkarji in kako težko 
smo čakali na to medaljo, pove vpis v različne 

selekcije KK Vrhnika. Samo na OŠ Ivana Cankarja 
je vpis v šolo košarke presegel število 60! 

Veliko Vrhničanov gotovo ni vedelo, da je v naši 
bližini, na Zaplani, živela skoraj štiri desetletja 
ena najboljših slovenskih in takratnih košarkaric 
Jugoslavije Sonja Mrak - Šporar.

Državna ženska reprezentanca Jugoslavije na Evropskem prvenstvu v Pragi 
leta 1956. Sonja Mrak stoji na sredini (največja).
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 Vključuje tudi vaje mobil-
nosti, gibljivosti in krepitve te-
lesa, kjer poskrbimo predvsem 
za ustrezno izvedbo gibanja in 
optimalno doseganje položajev, 
s  čimer preprečujemo bolečine 
ali poškodbe.

Za trening uporabljamo raz-
lične metode in sredstva. Na-
men vadbe je: 

– krepitev telesa, 
– spodbuditev srčno-žilnega sistema, 
– večja skupna poraba kalorij in poraba 

maščob v mirovanju, 
– izboljšanje vzdržljivosti in moči,
– izboljšanje funkcionalnosti telesa.

Funkcionalna vadba je se-
stavljena iz treh delov: prvi del 
vključuje dinamično ogrevanje 
z vajami mobilnosti in stabilno-
sti, s katerimi postopno ogreje-
mo telo in preidemo v glavni 
del intervalnega treninga, kjer 
z lastno težo in drugimi funk-
cionalnimi pripomočki enako-
merno aktiviramo vse mišične 
skupine. Konec namenimo raz-
tezanju in postopnemu ohlaja-
nju ter umiritvi telesa z aktiv-
nim sproščanjem.

Vadba poteka vsak torek 
in četrtek od 20. do 21. ure v 
telovadnici Kulturnega cen-
tra Vrhnika. 

Na vadbo se je treba pred-
hodno prijaviti na info@
thrive.si/ 041-278-550 
(Lina).

Vendar se člani Smučarskega 
društva Vrhnika že resno pri-
pravljamo na prihajajočo se-
zono. V društvu se zavedamo, 
da je predhodna dobra fizična 
priprava nujna za smučarje tek-
movalce, rekreativce in tečajni-
ke. Poleg tega, da je smučanje 
zaradi tega (lažje) izvedljivo, je 
tudi veliko varnejše, saj dobra 
kondicijska pripravljenost po-
sameznika prepreči marsikate-
ro poškodbo, ki nastane zaradi 
prepočasnih reakcij ali utruje-
nosti. V pripravljalnem obdobju 
bomo zato letos v vrhniškem 
smučarskem društvu  namenili 
večji poudarek fizični pripravi. 
Zelo ponosni smo na dejstvo, da 
lahko, po nekajletnem stagnira-
nju na tem področju, smučarsko 

društvo ponovno svojim čla-
nom ponudi vadbo v telovadni-
ci. Da, lahko bi dejali, skoraj po 
izumrtju smučanja na Vrhniki v 
prejšnjih nekaj letih, se sučarsko 
društvo počasi, vendar vztrajno 
vrača tja, kjer je nekoč že bilo. V 
letošnji sezoni lahko tako telo-
vadnico obiskujemo vsak torek 
med 19. in 20. uro. Vabljeni ste 
vsi: otroci na smučarske pripra-
ve, starejši ljubitelji smučanja pa 
na rekreacijo! Za suhimi pripra-
vami pridejo zimske vragolije, 
ki jih tudi letos pri Smučarskem 
društvu Vrhnika ne bo manj-
kalo. Vse skupaj se bo začelo z 
že tradicionalnim smučarskim 
sejmom v začetku decembra, 
kjer si lahko zagotovite smučar-
sko opremo ali pa sami prodate 

nekaj, česar ne potrebujete več 
ali pa so vaši otroci že prerasli. 
Sledil bo prvi avtobusni izlet na 
avstrijska smučišča, pa predse-
zonski licenčni seminar, prav 
tako p tudi ponovni smučarski 
izlet otrok z Vrhnike in njene 
okolice v sodelovanju z ZIC 
Vrhnika. Za božično-novoletne 
počitnice bomo organizirali 
tudi tečaj smučanja za mlajše 
otroke. Izleti in tečaj se bodo 
nadaljevali tudi v januarju, fe-
bruarju ter marcu, prav tako pa 
bo ZUTS smučarskega društva, 
če bo le dovolj zainteresiranih, 
organiziral kadrovske tečaje za 
naziv strokovnega delavca v alp-
skem smučanju. 

Na Vrhniki si že nekaj časa 
mlada ekipa prizadeva za pro-
mocijo smučanja na tem po-
dročju. Ponosni smo, da lahko 
povemo, da se je že pokazal 
napredek. Ponovno pozivamo 
vse otroke  k vpisu v program 

alpske šole ali v tekmovalni pro-
gram, vse starejše pa lepo poz-
dravljamo na avtobusnih izletih. 
Prav tako so vrata odprta učite-
ljem smučanja, še posebno pa 
tistim, ki si to šele želijo postati. 

Lep športni pozdrav!
Smučarsko društvo Vrhnika, 

Maša Eržen

»Vrhnika prečuden kraj,  
vseh gibalcev zdaj je raj.
Zjutraj zgodaj se zbudiš,
pod bazen odhitiš 
in za zdravje svoje poskrbiš.

1000 gibov narediš,
zaporedja se držiš,
zdaj v oranžni majčki se potiš.«

Tako si zapojemo našo himno  
vsako jutro po končani vadbi. 
Gibalci Vrhnike se zbiramo od 
ponedeljka do petka ob 7.15 pri 
bazenu na prostem,  v vsakem 
vremenu. Prepoznate nas lahko 
po oranžnih majicah in dobri 
volji. 

Vadimo po metodi  dr. Gris-
hina »1000 gibov«  in v 30 mi-
nutah v določenem zaporedju 

vaj razgibamo vse sklepe .
Vabimo vas, da se nam pri-

družite. Za vadbo potrebujete le 
športna oblačila in dobro voljo, 
saj so gibi primerni za vse staro-
stne skupine. V oktobru smo se 
družili z gibalci iz  vse Slovenije 
v Izoli.

Zapisali: Irena  Aljukić in 
Helena Kern

Tokrat pa nas je po 12. uri 
pozdravilo tudi sonce in poskr-
belo, da smo morda še zadnjič 
letos odvrgli dolge rokave.

Skupaj se je pomerilo 45 tek-
movalcev na treh dolžinah pro-
ge. Kot najhitrejšega bomo zapi-
sali Primoža Jereba iz sosednje 
doline s časom 15:56, kot naju-
spešnejšo družino pa družino 
Malavašič iz Podlipe na (foto-

grafiji). Vsi rezultati so na voljo 
na strani podlipa-smrecje.si.

Poleg teka smo letos pripravili 
tudi prvenstvo v igri Človek ne 
jezi se, kjer je med  dvanajstimi 
tekmovalci slavil Rok Košir.

Hvala organizatorjem, hvala 
Gostilni Jurca in hvala glavne-
mu pokrovitelju teka: podjetju 
BMC iz Podlipe.

BT

Vadba za 
nosečnice in 

mamice po porodu 

040 560 807 
gibzavse@gmail .com 

www.gibzavse.si 
Pod Hruševco 42, Vrhnika 

Zima in smučarska sezona rekreativnih 
smučarjev sta še relativno daleč in prav gotovo 
le  malokomu misli že sedaj uhajajo na pobeljene 
strmine in vijuganje po snegu. 

Funkcionalna vadba 
aktivira celotno telo, 
vključuje celostni 
razvoj gibalnih 
sposobnosti (moč, 
vzdržljivost, hitrost, 
ravnotežje, gibljivost, 
koordinacijo, 
preciznost) in splošno 
telesno pripravljenost 
ter pripomore k 
oblikovanju telesa.

V novo smučarsko sezono še bolje pripravljeni Tek 
Podlipa 2017

Šola zdravja Vrhnika

Praznujemo 
prvo obletnico delovanja

Funkcionalna 
vadba 
(Thrive Gym)

V nedeljo, 15. oktobra, smo se zbudili v 
megleno jutro, ki pa je vseeno prineslo odlične  

razmere za tek. Zaradi slabega vremena in 
razmočene proge smo morali tek dvakrat 

prestaviti. 
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Ne glede nato  pa so organi-
zatorji delo dobro opravili in v 

celoti izpeljali vse predvidene 
dvoboje. Na Vrhniki so na treh 

igriščih igrali tenisači in teni-
sačice. Letos je bilo prijavljenih  
sto tenisačev, med njimi tudi  
šestnajst tenisačic v kategoriji 
ženske. To je bila tudi najšte-
vilčnejša udeležba vseh tenisa-

čev. To pomeni, da je treba tur-
nir ohraniti in ga še popestriti. 
Posamezniki so nastopili v pe-
tih starostnih kategorijah. Vsi 
prvi štirje so prejeli zaslužene 
pokale, saj so prikazali  kakovo-

sten in borbeni tenis. Rezultati 
oziroma vrstni red prvih štirih 
pa je bil:

kategorija do 18 let: 
1. Lan Winterleitner
2. Martin Iskra in 

3. Martin Jeraj
kategorija do 40 let:
1. Žiga Zvonar
2. Jan Japelj
3. Jošt Plestenjak
4. Vanja Joksič
kategorija 40 do 55 let:
1. Aljoša Seljak
2. Dejan Mesec
3. Mark Winterleitner
4. Goran Tisak
ktegorija nad 55 let: 
1. Danijel Mlakar
2. Franc Černe
3. Zdenko Božič
4. Jurij Janež
kategorija ženske:
1. Tia Robida
2. Tina Miholič
3. Sabina Dolenc
4. Maja Satja Šest
Na igriščih Dragomerja pa je 

potekal turnir teniških pa-
rov. Prijavljenih je bilo  petnajst 
dvojic. Tudi tu so prvi štirje pari 
prejeli pokale. Vrstni red je bil 
naslednji:

1. Kavčič/Perkovič
2. Kavčič/Jereb
3. Zvonar/Kirn
4. Kucler/Japelj

Simon Seljak

Bil (na žalost) potisnjen malo 
v ozadje zaradi fantastičnega 
uspeha naših košarkarjev, na-
poveduje svetlejše čase v po-
pularnosti najhitrejše igre z 
žogico na svetu. V tej luči bi 

radi povabili vse namiznote-
niške navdušence, da se nam 
pridružijo pri igranju, in sicer 
v začetniški skupini (torki in 
četrtki od 17:00 – 18:00), nada-
ljevalni skupini (torki in četrtki 

od 18:00 – 19:30) ter pri rekre-
ativcih (ponedeljki in četrtki od 
19:30 – 21:00).

Letošnja sezona na Vrhniki 
bo potekala obogateno, kajti 
po dolgem času imamo zopet 
ekipo, ki sodeluje v 3. slovenski 
namiznoteniški ligi (3. SNTL). 
To bo definitivno služilo kot 
dodatni zagon mladim, da se 

udejstvujejo v tem športu ter 
pri njem tudi vztrajajo. Na 
tem mestu bi radi povabili vse 
športne navdušence, da pridejo 
spodbujati naše fante na doma-
čih tekmah v čim večjem števi-
lu (vabilo velja tudi za tekme v 
gosteh). Pravočasne informacije 
o tekmah bodo vsakokrat obja-
vljene na naši facebook strani 
»NTS Vrhnika«.

Zadnja stvar v zdajšnji 
številki Našega časopisa je 
namenjena povabilu na 19. 
OBČINSKO PRVENSTVO 
občine Vrhnika v namiznem 
tenisu, ki bo v nedeljo, 5. no-
vembra 2017, v dvorani OŠ 
Antona Martina Slomška, z 
začetkom ob 9.00 (prijave na 
tekmovanje bodo potekale 1 
uro pred začetkom, se pravi 
od 8:00 naprej). Vabljeni vsi 
občani/ke Vrhnike in tudi 
tisti, ki v vrhniški občini le 
igrajo namizni tenis.
Več informacij: 
Facebook: NTS Vrhnika
Drago: 051 331 386
Matic: 040 869 189
Boris (rekreativci): 041 732 112

Sodelovalo je kar 60 najbolj-
ših strelcev iz celotne Slovenije, 
ki so se v treh dneh pomerili v 
streljanju na 125 tarč. SD Vrh-

nika Dolomiti se je tekmovanja 
udeležila z 8 tekmovalci, ki so 
se odlično izkazali. V finale se 
je uvrstil le Denis Vatovec, ki 

je v kvalifikacijah zadel kar 115 
tarč in zasedel prvo mesto. V fi-
nalni seriji, kjer se je pomerilo 
šest najboljših tekmovalcev je 
po 42 zadetkih v finalu je s kon-
kurentom razstreljeval za prvo 
mesto v državi, ki ga je osvojil 
po 7 razstreljenih tarčah. 

Na deveto mesto se je uvrstil 
Aleš Hozjan in mesto za njim še 

Štefan Dominik Pleško, ki sta v 
kvalifikacijah zadela 108 oz. 107 
tarč. 

Prav tako je na prvo stopnič-
ko stopila tudi ekipa Vrhnike, 
v sestavi Denis Vatovec, Aleš 
Hozjan in Igor Macur, ki so s 
skupnim rezultatom 327 tarč 
prepričljivo ugnali konkurenco. 
Nastopilo je 11 ekip. (bl)

040 560 807 

gibzavse@gmail.com 

040 560 807 

gibzavse@gmail.com

AJ Z NAMI TUDI TI!

- pilates  

- step aerobika 

- funkcionalna vadba 

- kardio vadba 

- zumba 

- zdrava hrbtenica 

- vadba za študente in dijake 

- ... 
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Ves september je potekal že 12. turnir v tenisu za 
pokal Našega časopisa. Na tako dolgo igranje je 
vplivalo slabo deževno vreme. 

Septembrski uspeh našega reprezentančnega 
namiznega tenisa (bronasta medalja na ekipnem 
evropskem prvenstvu v Luksemburgu). 

Na strelišču Črne Njive v Ilirski Bistrici,  je od 
petka do nedelje, 15-17.09.2017, potekalo Državno 
prvenstvo v streljanju na glinaste golobe – 
olimpijski trap. 

12. turnir Našega časopisa

Vsi dobitniki pokalov na 12. turnirju Našega časopisa

Ekipa ŠD Vrhnika, ki nastopa v 3. SNTL (z leve): dr. Drago Torkar, Rok Semič, Matic Kaiser, Rok Grasselli

Svetli časi za namizni tenis  

Strelsko društvo Vrhnika

Na trapu odličen Denis
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15. 9. 2017 - 
Zavetišče na Planini 
osvojilo 
3. mesto

V poletni akciji Planinske zveze Slovenije in 
spletnega portala Siol.net Naj planinska koča 2017 
je sodelovalo 72 planinskih koč in med vsemi je 
naše zavetišče, ki začasno domuje v zabojnikih, 
doseglo neverjetno 3. mesto.

24. 9. 2017 - Družabno 
srečanje 2017 
uspelo

Vremenska napoved nas je do zadnjega strašila, 
a organizatorji letošnjega družabnega srečanja na 
Planini (vodja Tomaž, Metka in Jože) se niso vdali. 
Kljub slabim napovedim za nedeljo so se odločili: 
»Družabno srečanje bo«.

In takoj zgodaj zjutraj so se začele priprave na 
srečanje, Simon je zakurili ogenj, na katerem se je 
začel malo kasneje vrteti odojek, člani Mladinske-
ga odseka so začeli s pripravami za peko slastnih 
palačink, Barjani so narezali čebulo in papriko ter 
nabrusili nože za odojka, ki je bil pečen v dolini, 
ostali pa smo hiteli postavljati mize in klopi in še 
kako prav so nam prišli nadstreški nove koče, ko 
je popoldne le začelo malo rositi. Tudi godci z Bo-
rovnice in okolice so hiteli postavljati svoj »štant« 
in kmalu so zazvenele vedre melodije iz njihovih 
instrumentov in grl.

Le še obiskovalci so manjkali in ob uradnem 

začetku druženja, ob 10.00 je že bila vrsta za pr-
vimi kosi odojka in za mizo s pijačo, za palačinke, 
pa so mladi tako dobro skrbeli, da ni bilo nobene 
gneče, ne glede na to, da so ponujali celo paleto 
namazov. V skrinjici so žvenketali kovanci in še-
lesteli bankovci, vzdušje se je s trenutka v trenu-
tek izboljševalo, glasba je naredila svoje, prvi pari 
so se vrteli, skratka, druženje je steklo.

Kako prav so imeli organizatorji, je potrdilo 
tudi vreme, sicer z nizko oblačnostjo pokrit sam 
vrh Planine, ki je vzdržalo do sredine popoldne-
va, ko so se pojavile prve napovedane kaplje. A to 
obiskovalcev Planine ni motilo, kar prihajali so 
iz doline, saj se je tam že razširil glas, da se na 
Planini nekaj dogaja.

Vse skupaj pa se je seveda dogajalo z namenom, 
da se za dokončanje izgradnje planinske koče 
naberejo prostovoljni prispevki. In kako nam je 
uspelo? Zelo pohvalno za tako vreme, kot smo ga 
imeli, prodali smo 90 porcij odojka s pijačo (kar 
dva odojka sta se morala za to žrtvovati), 147 por-
cij palačink, v vsaki porciji sta bili dve palačinki 
in še dodatnih 49 kozarcev pijače (pivo, kokta ali 
ustekleničena voda) je končalo v grlih donator-
jev. Vse skupaj je pripomoglo k izkupičku v višini 
2.089,27 EUR in za toliko se je povečal proračun 
Gospodarskega odseka, katerega člani tudi na ta 
dan niso počivali, krepko so pomagali organiza-
torjem.

Z dodatno ponudbo pa so dogajanje popestrili 
tudi člani ekipe zbrani okoli našega najemnika 
Mitje.

Hvala vsem, da niste pozabili na nas v tej turob-
ni nedelji in skupaj z nami dokazali, da »SKUPAJ 
ZMOREMO«.

Donatorji dogodka so bili Triglav d. d., Ljublja-
na; M-Orel d. o. o. Vrhnika; Pivovarna Human 
Fish, Vrhnika ter dobavitelj in peka odojkov. 

Besedilo: Milan Jerman 

13. 10. 2017 - Srce 
zavetišča je ohranjeno

»Veliko pomembnih trenutkov je že bilo pri 
gradnji nove koče na Planini nad Vrhniko. Neka-
terim bi lahko rekel tudi prelomni: odločitev UO 
PD Vrhnika, da gredo v izgradnjo nove koče, pa 
odstranitev starega Zavetišča na Planini, smreki-
ca na cimpru, električni kabel pri novi koči,..

Vsi ti dogodki so pomembni za realizacijo. Pa 
vendar sta dva dogodka nekako simbolična in ve-
liko pomembnejša za Planino nad Vrhniko in za 
obiskovalce, kot vsi prej našteti mejniki.

Če dušo koči dajejo obiskovalci, potem je srce 
koče to, kar ima vsaka prava koča in se nahaja v 
samem središču koče: krušna peč. Ob odstranje-
vanju starega Zavetišča je bila zadnja delujoča 
stvar v njem dimnik iz katerega se je vil dim in se 
simbolično poslavljal od nas. 

Takrat smo srce Zavetišča shranili z namenom, 
da jeseni začne biti v novi koči in da ji tako vdih-
nemo del preteklosti. Ta peč je simbol preteklosti 
in prihodnosti. Danes je prišel čas, ko bo v novi 
krušni peči na Planini nad Vrhniko zagorel pla-
men…«Ta čudovit zapis si je »privoščil« naš na-
jemnik Mitja in skupaj s tekstom je objavil tudi 
filmček o tem dogodku, ki ga najdete na Facebo-
ok-u Zavetišče Planina nad Vrhniko.

7. 10. 2017 - Pohod na 
Uršljo Goro

Vesele Triglavce je jesensko pohodniško popo-
tovanje poneslo na koroški konec, na Uršljo Goro 
(1699 m), na razgledno goro med Slovenj Grad-
cem in Črno na Koroškem. Ob 6. uri zjutraj se nas 

je zbralo 14 ljubiteljev pohodništva. Začeli smo 
izpred Poštarskega doma pod Plešivcem (805 m). 
Od tu naprej nas je smerokaz po nekaj korakih 
usmeril desno po zmerno vzpenjajočem se kolo-
vozu za približno 20 minut. Po krajšem spustu so 
naše noge korakale po slabši gozdni cesti do od-
cepa pešpoti levo navzgor, nato pa smo se začeli 
strmo vzpenjati do klopi pri spominski plošči. Pri 
naslednjem razpotju smo se usmerili desno nav-
zgor in po le nekaj minutah naprej smo prišli do 
gozdne ceste, ki nas je vodila proti Domu na Uršlji 
gori. Med cerkvijo sv. Uršule, ki je najvišje ležeča 
cerkev v Sloveniji in domom pred oddajnikom pa 
smo se z rahlim vzponom povzpeli še do samega 
vrha Uršlje gore, kjer stoji križ in razgledna plošča. 

V domu na Uršlji Gori smo si privoščili zaslu-
žen počitek ter malico, nato pa smo se mimo vrha 
podali po poti v dolino do koče na Naravskih le-
dinah (1072 m). Prijetna gospa nas je postregla z 
domače pečeno jabolčno pito, ki jo je pripravi-
la sama. Po kratkem oddihu ter čestitki Janezu 
Petriču ob njegovem rojstnem dnevu, smo se 
vkrcali na avtobus in se odpravili v smeri Vrhni-
ke. Že med samim spustom v dolino pa smo se 
skupaj odločili, da naredimo ovinek in se usta-
vimo v Žalcu na preizkušnji v zadnjem času zelo 
priljubljene fontane piva. In tako je tudi bilo. De-
gustiranje piva iz fontane je bilo zanimivo, prav 
tako pa smo bili deležni nekaterih informacij s 
strani lokalne vodičke, ki nam je zaupala sistem 
polnjenja piva. Zraven fontane stoji tudi mestna 
tržnica, na kateri smo si privoščili še sveže pečen 
kostanj. Siti in nič več žejni, z lepimi spomini in še 
lepšim razgledom z Uršlje Gore smo se v poznih 
popoldanskih urah vrnili domov. Po poletnih po-
čitnicah in v zadnjem obdobju slabim vremenom, 
zaradi katerega smo morali odpovedati kar nekaj 
pohodov, smo bili tokrat deležni zares čudovitega 
pohoda. 

Besedilo: Branka Gutnik, foto Jože Školc



Š P O R T

NAS CASOPIS 453/30. 10.2017 C M Y K 77

30. oktober 2017 77
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Podlaga Znesek v €  %

Zavetišče - prostovoljni prispevki 20.485,90 5,05

Sedež PD - prostovoljni prispevki 13.413,17 3,30

TIC - prostovoljni prispevki 5.086,84 1,25

TRR - fizične osebe - prostovoljni prispevki 6.971,00 1,72

Donacije (storitev) - fizične osebe 1.420,65 0,35

Donacije (prispevki) - pravne osebe 22.635,15 5,57

Donacije (storitev) - pravne osebe 32.423,37 7,99

Sponzorstvo - prispevki 36.500,00 8,99

Sponzorstvo - storitev 156.965,78 38,66

Občina Vrhnika 40.150,00 9,89

Koledarji - prostovoljni prispevki 29.100,05 7,17

Fundacija za šport 40.863,00 10,06

SKUPAJ 406.014,90 100,00 

Skupaj gotovina 215.205,11 53,00

Skupaj storitev 190.809,79 47,00

Ker je naš cilj še vedno do konca leta 2017 opraviti tehnični prevzem in  
pridobiti uporabno dovoljenje vsaj za klet in pritličje, kar je dovolj za od-
prtje koče, mansardo pa bi dokončali v letu 2018, bomo v tej zaključni fazi 
nujno potrebovali finančna sredstva za poravnavo svojih obveznosti, kar 
nameravamo zagotavljati z dodatnim zbiranjem prostovoljnih prispevkov 
od občanov in obiskovalcev Planine, v novembru bomo organizirali pre-
davanje o gorskem cvetju, izdali koledar za leto 2018 in obiskali še podjetja 
in zasebnike, ki se še niso odločili podpreti naš projekt.

Od zadnjega javljanja imamo naslednje pokrovitelje, sponzorje in 
donatorje:

Nova planinska koča - novi koledarji 
za leto 2018

Od 13. septembra do vključno 17. oktobra 2017 smo prejeli prostovoljne prispevke od 
naslednjih fizičnih in pravnih oseb - abecedni seznam:

Anonimni darovalci, 5. razred OŠ 8 talcev, Logatec, Bizjak Vojko, Bizjan Simon, Dolenc Alojz, 
Družabno srečanje (prostovoljni prispevki), Filipič Vlasta, Fortuna Janez, Garafolj Ciril in Zalka, 
Jerina Tone, Kesič Sonja, Klemenčič Marija, Klemenčič Silvij, Kostanjevec Dragica in Milan, Kova-
čič Frančišek in Stanislava, Kozina Janez, Krašovec Jože, Mohar Mateja, Novak Dejan, PD Vrhnika 
Planinska skupina Sončki, Pečnik Pepca in Franc, Petrič Helena in Janez, Pust Branko, Šraj Zinka, 
Trošt Zvezdana in Zalar Bizjak Sonja.

In kje smo 
s sredstvi 

17. oktobra  
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 733SI 00 733

Prostovoljne 
prispevke 

sprejemamo 
na:

V zadnjem tednu smo zaključevali z elektro- in strojnimi insta-
lacijami, opravili pripravljalna dela za izvedbo tlakov, urejali odvo-
dnjavanje okoli koče, položili strelovod, podrobno določili opremo za 
kuhinjo, na vrsti so keramičarska dela, montaža vrat in oken, izdelava 
fasade in še marsikaj. 

Planinsko društvo                                         Gospodarski
Vrhnika                                                                     odsek

Kaj 
trenutno 
delamo?

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših (Zimzeleni, Sončki in Barjani) najdete 
v Upokojenskem 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.

Sponzor 2

Sponzor 2

Donator 1

Prevozi in storitve z gradbeno 
mehanizacijo Branko Borštnar s. p.

Donator 1

Storitve z gradbeno mehanizacijo, 
Scooba, Matej Skubic s. p.

Donator 1

OJ d. o. o.

Donator 1

Vzdrževanje objektov in montaža 
konstrukcij, Ogrin Lado s. p.

Donator 2

Ema in Mirko GORIČAN

Donator 2 

Stane in Klemen PIŠEK

Donator 3

Viktor in Sonja REPNIK

Donator 3

Niko Šušteršič

DOnator 3

Janez NAGODE in Štefan VRHOVEC

Donator 3

Leon PLAHUTNIK

Donator 3

Gašper MRAK

Ostali donatorji 

Ostali donatorji

Pečarstvo Avbelj, Lukovica

Ostali donatorji

5. razred OŠ 8talcev Logatec
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M A L I  O G L A S I

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, 
andreja.piskac@telemach.net

Starejšim osebam nudim vso 
oskrbo na domu, tudi nepo-
kretnim. Ozdravim levkemijo, 
sladkorno bolezen, nekatere 
vrste raka. Preprečim osteopo-
rozo. Zeliščar, 031 006 155.

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.plane-
tzmenkov.si  &  planetzmen-
kov@gmail.com.  

Poučujem klavir in električ-
ne klaviature. Sem pedago-
ginja s  petnajstletnimi izku-
šnjami. Zagotavljam uspeh 
in zadovoljstvo udeležencev. 
Poučujem na Vrhniki. Eugenij, 
Sabina Mivšek s.p. Tičnica 24, 
Vrhnika. GSM: 041 878 661. 
Mail: sabina.mivsek@siol.net  
Lepo povabljeni. 

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

Nudim sečnjo in spravilo 
lesa ter prevoz z gozdar-
sko prikolico. Mogoč tudi 
nakup drv za kurjavo. Tel. 031 
304 600.

Če vam v napornem urni-
ku zmanjka časa ali pa vas 
napade bolezen, vam nudim 
pomoč pri hišnih opravilih 
(likanje, pospravljanje, či-
ščenje stanovanja ali manjša 
opravila na vrtu). Cena po 
dogovoru. 040 784 718.

Opravljam manjša šiviljska 
popravila, kot  sta krajša-
nje in daljšanje hlač ter kril. 
Menjam zadrge na hlačah in 
krilih. Tel.: 040 784 718 (Bre-
zovica). 

Nepremičnine,   
gradnja

Izdelujem razne lesene 
konstrukcije (nadstreški, 
ostrešja, zamenjava kritine, 

izoliranje podstrehe, vsa kle-
parska dela – žlebovi). Opravim 
ogled, svetujem, izdelam pred-
račun. Možnost dobave vsega 
potrebnega materiala in odvoz 
odpadnega. Telefon: 041 653 428.

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.

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.

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.

Prodam 563 m2 veliko 
zazidljivo parcelo v Mali 
Ligojni. Čudovita, sončna lega 
ob robu zelenega pasu z lepim 
razgledom in na mirni lokaciji. 
Pokličite na številko: 041 223 
942.

Kmetijo Kisovnik na Vrz-
dencu prodam: 15 ha, 25 let 
biološkodinamično negovana  
rodovitna zemlja, oblikovana 
pokrajina z ribniki. Samooskrb-
no zasnovana s poljščinami, vr-
tninami, sadjem in živalmi. Tel.: 
Meta Vrhunc, tel.  031 577 942.

Na Vrhniki, v bližini centra, 
kupimo dvo- ali trisobno sta-
novanje z balkonom. Tel.: 041-
962-888.

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.

Prodam kranjsko podolgovato 
repo. Kosmato ali olupljeno. 
031 683 050.

Prodam bukova drva, suha, 
žagana na dolžino 0,5 m. Tel: 
041 807 941

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 barve, 
rodovnik ragdoll – s papirji, 
star šest let, steriliziran. Zra-
ven dam še praskalnik. Infor-
macije: 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 primerno 
lokacijo za postavitev čebelj-
naka. Interesenti me, prosim,  
pokličite na tel. št.: 040 744 501.

Prodam hlodovino – hrast. 
Tel.:  031 898 584 ali 01 750 
47 18.

Kupim ali najamem 2, 3 … 
ha gozda v okolici Vrhnike na 
sončni legi in ne prestrmo za 
namene Gozdne šole Hosta. 
Marjetka Oblak, 031 481 014.

Prodam telico simentalko, 
telila bo 15. oktobra, in dve telici, 
300-kilogramski simentalki. Oko-
lica Horjula. Telefon: 031 852 871.

Prodam suha bukova drva, 
dolžine 1 m in 0,5 m. 041 807 
941

Starine

Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa ali 
lojtrnik in druge stare predme-
te kupim. Tel.: 031 878 351.

Podarite odvečne knjige, 
priročnike …? Pokličite, z ve-

seljem pridem, jih odpeljem 
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. 

Prodam voz zapravljivček 
in ročni voziček, do 200 
kg nosilnosti (kripa ali ciza). 
Vse v dobrem stanju. Tel. 
041 411368, ogled mogoč 
na naslovu Franc Petkovšek, 
Drenov Grič 77, 1360 
Vrhnika.

Kupim šivalni stroj, 
znamke Singer, starejši, na 
nožni pogon,  Tel.: 031/405-
600.

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 
vodno črpalko, strešnik 
Tondach: norma – 50 kosov, 
zareznik – 100 kosov. Pro-
dam tudi voz gumar. Tel.: 031 
255 648.
 
Prodam tri starejše lesten-
ce (lustre) in starejši kotel za 
žganjekuho. Tel.: 031 627 959.

Za primerno ceno iščem 
prostor (okolica Vrhnike, 
Dobrova, Horjul ali Polhov 
Gradec) za postavitev jajco-
mata. 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 visoko-
toncem ter bas refleksnim 
sistemom, moči 100W, nizko 

in srednjetonski zvočnik brez 
ohišja, moči, 40W ter glasbeni 
stolp Korting-300, z radijem, 
kasetofonom in ojačevalcem, 
ugodno prodam. Cena po dogo-
voru.             Tel.: 031/844-575.

Prodam volneno preprogo, 2 
x 3 m, dobro ohranjeno. Cena: 
300 evrov. Telefon: 01 7549 473. 

Prodam invalidski voziček 
in starejši šivalni stroj v omarici. 
Cena po dogovoru. Tel.: 041 749 
263.

Prodam nov pralni stroj, še 
v originalni embalaži, znamke 
Beko, WMB51021UY, cena 200 
evrov. Tel.: 051 24 89 22.

Kupim rabljen hladilnik, 
brez zamrzovalnika, visok okrog 
140 centimetrov. Ponudbe na 
mobitel: 031 744 887.

Brezhiben televizor, znamke 
Telefunken, diagonala 56 cm, 
rabljen  eno leto, prodam za 
polovično ceno. Tel.: 041 828 
455.

Prodam zamrzovalno omaro 
Gorenje s šestimi predali, cena 
30 evrov, dobro ohranjena, 
telefon 031 551 598.

Podarim tri lesena okna, 
primerna za pomožne prostore. 
031 627 959. 

Prodam otroško sobo Tempo 
hrast-rumena. Postelja 90 x 200, 
letveno dno, jogi dormeo. 2x 
omari 186 x 103 x 30, predal 
za pod posteljo 1x in 3 poličke. 
Rabljeno 10 let, lepo ohranjeno, 
cena 200 €. Info 040-595-447, 
Iva

Poceni prodam gorilec za olje, 
Hansa, rabljen dve leti. 041 807 
941

 »Delo«

Zaposlimo samostojnega 
mizarja. 
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 informacij: 051 
346 179

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

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

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.

Inštruiram matematiko, 
angleščino in slovenščino. Sem 
univ. dipl. pedagoginja, s  petnaj-
stletnimi izkušnjami na podro-
čju nudenja pomoči otrokom z 
učnimi težavami.  Zagotavljam 
zelo dobre rezultate. Poučujem na 
Vrhniki. 
Eugenij, Sabina Mivšek s.p. 
Tičnica 24, Vrhnika. GSM: 041 
878 661. Mail: sabina.mivsek@
siol.net  Lepo povabljeni.

-25%
NA MENJAVO IN CENTRIRANJE PNEVMATIK

STORITEV ŽE OD 21,96€

-2
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S kuponom vam priznamo 25% popusta na menjavo in centriranje pnevmatik! Potrebno je predhodno naročilo preko telefona.
En kupon velja za eno vozilo. Zgoraj navedena cena storitve 21,96€ velja za jeklena platišča do 16” in vsebuje DDV

Akcija traja do 31.12.2017.

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika
Sinja Gorica 11, Vrhnika

tel.: 01 750 51 99
www.avtotrade.si

ODDAM  MEDEJA KAVA BAR 
GOSTINSKI LOKAL V CENTRU 

VRHNIKE, Stara cesta. LOKAL JE 
BIL V CELOTI OBNOVLJEN IN JE 

PRIPRAVLJEN ZA 
TAKOJŠNJE OBRATOVANJE 

(cca. 50m2). 
Kontakt: 041 - 478  410 (Janko) 

               kava bar 
  

Gradimo novo visoko-regalno skladišče, zato 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE ZA 
SKLADIŠČNA DELA. 
Zaželjene so izkušnje za delo z viličarjem.

Prosimo, da prijave pošljete do 10.11. 2017 

na info@fortrade.si ali na Fortrade d.o.o., Pod Hruševco 50, 
1360 Vrhnika.

Urejanje dvorišč, parkirišč, dovoznih poti,
podpornih zidov, izdelava hišnih priklopov,
kanalizacije, vodovod, čistilne napeljave...

Roman Jesenko s.p.

ASFALTIRANJE  TLAKOVANJEinASFALTIRANJE  TLAKOVANJEin

www.tlakovanje-jesenko.si
E: tlakovanje.jesenko@siol.net     M. 041/ 766-587
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Mirno in spokojno si zaspala,    
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje

in pogosto vračaj se nam v sanje.

FRANČIŠKA 
ROŽNIK

(1924–2017) z Zaplane
Tako je hotel gospod Bog! Ko je videl, da je naši mami pot predolga, hrib prestrm 

in dihanje pretežko, je položil roki na njena ramena in ji rekel: »Vrni se k meni 
domov!« 24. avgusta je odšla. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v času poslavljanja 
obiskali, ji namenili vzpodbudno besedo, topel stisk roke in z njo obujali spomine. 
Hvala gospodom župnikom za duhovno tolažbo in tudi patronažni sestri Andreji, 

ki nam je bila vedno na voljo. Molitev in pesem sta mamo spremljali  vse 
življenje; hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se od nje tako tudi poslovili. Kljub 
svojim letom je bila vedno nasmejana in pozitivna, tako bomo za vedno ohranili 

v svojih srcih.

Hčerke Anika, Martina in Stana z družinami

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

Z AHVAL A
Svoj večni mir je našla

BERNARDA 
ČAMERNIK
10. 8. 1950 – 9. 9. 2017

z Dobrove
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali 

cvetje, sveče in izrekli sožalje.

Vsi njeni

Ljubila si glasbo,
ljubila si petje,
ljubila si cvetje

in vse lepo.

Z AHVAL A
Po dolgoletni hudi bolezni se je 

od nas poslovila naša draga žena, 
mami in stara mama

ŠTEFKA 
MALAVAŠIČ

(19. 12. 1948 – 20. 10. 2017)
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za vso pomoč v 

težkih trenutkih. Hvala za besede tolažbe, molitve, darove za maše ter cvetje 
in sveče. Posebna zahvala dr. Nini Zupančič in dr. Evi Gorup za zdravstveno 

oskrbo med njeno boleznijo. Hvala pogrebni službi Lavanda za pietetno storitev. 
Hvala kolektivu Glasbene šole Logatec in kolektivu Glasbene šole Ribnica ter 

podjetju Anvina za pozornost. Iskrena hvala župniku g. Vladimirju Jaksetiču za 
lepo opravljen obred, pevcem za doživeto petje in Ivanki za lep poslovilni govor. 
Posebna zahvala pa tudi ansamblu za čustveno melodijo ob slovesu ter vsem, ki 

ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Mož France in sinovi: Primož z Marto ter Edvard in Franci 
z družinama.

  ..
 , 

     
www.usluge-lavanda.si

DREN OV GR IČ  128 ,  VRHNIKA

IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec

DREN OV GR IČ  128 ,  VRHNIKA

IZDELAVA ŽALNIH VENCEV IN IKEBAN ...

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NOVO

041 637 617
031 637 617

01/755 14 37

pogrebne storitve
vrhovec

Ko večerna zarja zgine
s svetlim soncem za goro,
vse na zemlji zame mine,

ko se vrnem tja v nebo.
(J. Tovšak)

Z AHVAL A
Svoj večni mir je našel naš dragi 

oče, ded in praded

VINKO KENDA
z Drenovega Griča

(1936–2017)
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, KS Drenov Grič  - Lesno 

Brdo, PGD Drenov Grič - Lesno Brdo za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče. Posebna zahvala dr. Tomažu Milanezu in osebju Onkološkega inštituta 

Ljubljana za vso skrb v času njegove bolezni in Domu starejših občanov Ljubljana 
- Bežigrad. Zahvaljujemo se tudi gospodu duhovniku za lepo opravljen cerkveni 

obred, pogrebcem in Pogrebni službi Vrhovec, pevcem in trobentaču.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na njegovi zadnji poti.

Sinova Darko in Gojko z družinama
Drenov Grič, Ljubljana, oktober 2017

Zaspi, mama moja, zaspi!
Zapri se v tihe, globoke sanje,
ki si jih sanjala vse svoje dni!

Tu se dobrota plačuje z dobroto.
Tu se ne more zgoditi zlo.

Vzemi me kdaj za trenutek vanje, 
ko mi bo na tem svetu hudo.

(Tone Kuntner)

Z AHVAL A
Od nas se je poslovila naša draga

LUDMILA 
JEREMIČ

26. 3. 1931 – 6. 10. 2017
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za izrečeno sožalje in 

sočutje. Hvala za podarjeno cvetje, sveče in vse druge pozornosti. Zahvaljujemo 
se dr. Mariji Munda, sestri Mateji Gregorka, patronažni sestri Klari Sadar in njenim 
sodelavkam za vso pomoč in oskrbo. Hvala družini Vidovič in nečakinji Mileni za 
vso pozornost in večletno pomoč. Hvala gospodu župniku, pevcem, trobentaču, 

pogrebcem, Društvu upokojencev Borovnica in Pogrebni službi Pieta za lep 
poslovilni obred. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Borovnica, Kotor, Vrhnika

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, 

utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

Zato pot nas vodi tja,
 kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih še živiš.

Z AHVAL A
Ob boleči izgubi naše drage mami 

in babi

ŠTEFKE 
HRIBERNIK

(28. 12. 1960 – 23. 09. 2017)
iz Briš pri Polhovem Gradcu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje, darovane sveče in darove za maše in pomoči potrebnim. Hvala 

osebju UKC Ljubljana za nego in skrb. Zahvaljujemo se župniku g. Bogdanu 
Oražmu, Pogrebni službi Vrhovec ter briškim pevcem za lepo opravljen pogrebni 

obred.

Hčere in sinovi z družinami
Briše, september 2017

Spremljajte nas na

facebooku
in portalih

www.mojaobcina.si
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Odgovorov na vprašanja večna ni,
spomin je tisto, kar živi.

Svoj večni mir je našel

BOŠTJAN 
SREBOTNJAK

27. 7. 1979 – 26. 9. 2017

Z AHVAL A
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče.  Zahvala gospodu kaplanu za lepo opravljen obred 

in molitve ter tudi Pogrebni službi Vrhovec. Hvala vsem, ki ste Boštjana v tako 
velikem številu pospremili k večnemu počitku. Ohranili ga bomo v lepem 

spominu.

Mami Andrejka in ati Brane ter brat Andrej

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre, 

le daleč daleč je.
(T. Pavček)

Z AHVAL A
Ob slovesu moje ljubljene žene, 

mamice in babice

SONJE MRAK 
ŠPORAR

14. 1. 1937 – 12. 9. 2017
Iskrena hvala sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tolažbo, 

sočutje in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala PGD Zaplana, PGD 
Stara Vrhnika in dežurni službi Zdravstvenega doma Vrhnika. 

Mož Zvonko in hčerka Irena z družino
Zaplana, Ljubljana, oktober 2017

Ko umre drevo, 
ki je v življenju s svojimi plodovi

plemenitilo svet in osrečevalo ljudi,
ostaneta bolečina in hvaležnost,

da smo smeli živeti ob tebi. 

V 60. letu nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, dedek in tast

BORIS ARMIČ
28. 3. 1958 – 22. 9. 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. Hvala tudi pevcem, 
trobentaču in g. župniku za lep pogrebni obred ter Pogrebni službi Vrhovec. 

Posebej se zahvaljujemo g. Matjažu za čudovite poslovilne besede. Hvala vsem, ki 
ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žena Jožica, sinova David in Robert z družino, hčerka 
Tanja z družino in vnuk Samo

Log pri Brezovici, september 2017

Je čas za radost
in je čas za bolečino,

je čas za ljubezen
in čas za prikrito sovraštvo,

je čas za stolpe upanja
in čas za brezne obupa,

je čas divje budnosti
in bo čas nevzdramnega sna.

(Mila Kačič)

Svojo življenjsko pot je sklenil 

SREČKO 
BOŽNAR

 (1936 – 2017)

iz Polhovega Gradca. Od njega smo se poslovili v družinskem krogu v Lučinah.

Vsi njegovi

Megla pada na ravnine,
meni trga se srce;

megla iz ravnine izgine,
žalost iz srca ne gre.

(S. Gregorčič)

ELIZABETA 
PETKOVŠEK

(Pavkarjeva Beti)
(19. 11. 1929 – 10. 10. 2017)

Prišli ste in bili ste z njo in z nami, ko smo bili neskončno ranjeni in sami, ker je 
odšla …

Ostanimo skupaj v spominu nanjo
v Dobroti in Ljubezni!

Hvala vsem … za vse  …

Agata z Andrejem, Barbara s Tomažem, Marjanka z 
Matjažem, Špela z Marjanom, Jaka, Jan, Lina, Miha, Nace, 

Nika, Oskar, Pija, Tilen, Vita
Vrhnika 14. oktober 2017

Z AHVAL A

DANICA 
SKOPEC

1955–2017
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče in cvetje ter da ste jo 

pospremili na njeno zadnjo pot med nami, da je našla svoj mir ter svojo zvezdico 
na nebu.

Mož Anton ter hčerki Natalija in Tatjana

Šele ko nam smrt spodreže korenine, 
se zavemo,

kako zelo smo jo imeli radi in 
kako zelo jo bomo pogrešali.

Z AHVAL A
Ob prerani in boleči izgubi žene, 

mame in babice

ANE PLANKAR
z Verda, rojena Ploj  23. 7. 1949

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala dr. Evi Cedilnik Gorup za skrb, pomoč in 

podporo, župniku za opravljen obred ter Pogrebni službi Vrhovec. 
Vsem še enkrat iskrena zahvala. Ostala bo večno v naših srcih in spominu.

Žalujoči mož Emil ter hčerki Valerija in Vesna z družinama
Verd, september 2017

V 93. letu starosti nas je zapustila 
draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA 
GREGURKA

iz Sinje Gorice
11. 3. 1925 – 24. 9. 2017

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, darovali darove za svete 
maše, sveče in cvetje. Hvala tudi g. župniku, Pogrebni službi Lavanda in pevcem 

za lepo opravljen obred. 

Vsi njeni

V starosti 93. let se je poslovila naša draga teta

ANI NOVAK 
Marinkova Ani

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za 
izrečeno sožalje, darovane darove za  svete maše in sveče. Hvala g. Šlibarju za 
vse obiske. Zahvala g. Golobu in g. Šlibarju za lepo opravljen obred, pevcem in 

Pogrebni službi Vrhovec. 
Vsi, ki smo jo imeli radi

Z AHVAL A
V 87. letu starosti se je poslovila 
draga mama, babica in prababica 

ALOJZIJA 
GORENC, 

rojena Vehovar 
(15. 12. 1930 – 24. 7. 2017).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala za pomoč gospe Saši, ambulanti 
dr. Krmec Kupljen in urgentni službi ZD Vrhnika, vnukinji Bojani za lep poslovilni 
govor, gospodu župniku Miru Šlibarju za lepo opravljen cerkveni obred, Pogrebni 
službi Pieta, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni!
Log, julij 2017

Mati, sam bom vso pot prehodil.
Ne skrbi. A vseeno – pridi tedaj, 
kadar bo kdo moje srce pohodil.
Dvigni ga, toplo besedo mu daj.

K. Kovič

STANISLAVA 
CELARC

1941– 2017
Poslovila se je naša mama Slavka. Hvala vsem, ki ste ji bili v življenju prijatelji, ste 
jo imeli radi ali pa ste ji le znali narisati nasmeh na obraz. Hvala Vam, ki ste nam 

ob njenem slovesu stali ob strani.

Vsi njeni

Kakor duša telo naseli, ga tudi zapusti.
Potem v onstranstvo se poda in novemu 

poslanstvu se preda.
(K.)

Z AHVAL A
Zapustila nas je 

FRANČIŠKA 
TRNOVEC,

rojena Molk, iz Srednje vasi pri 
Polhovem Gradcu

27. 1. 1923 – 22. 8. 2017
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, ki ste jo pospremili na 

njeni zadnji poti. Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.

Vsi njeni
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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 Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, se je glasilo: »Pozdrav s Povžarije«. V 
uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, bodo po 
pošti prejeli Pia Demšar iz Šentjošta, Bine Jazbinšek z Rožne poti in Špela Stružnik z Vrhnike. Rešitve (nagradno geslo) 
za tokratno križanko pošljite najkasneje do 14. novembra na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije izžrebani 
bodo prejeli praktične nagrade, ki jih poklanja OPTIKA JELOVČAN z Vrhnike. 

REŠI ME

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:
 Reši me!

Zakonca
Zakonca se ločujeta in sodnik vpra-

ša ženo: »Gospa, kdaj pa sta se vidva z 
možem prvič skregala?« 

Gospa: »Ah, to je bilo pa že takrat, ko 
je na vsak način hotel biti na poročni 
sliki!«

Gobe
Na sodišču sprašujejo ženo: »Zakaj je 

umrl vaš prvi mož?«
»Zaradi zastrupitve z gobami,« go-

spod sodnik.
»Zakaj pa je umrl vaš drugi mož?«

»Tudi zaradi zastrupitve z gobami,« 
gospod sodnik. 

»Pa tretji mož?«
»Bila je nesreča, padel je po stopni-

cah, ker ni  hotel jesti gob.«

Novo srce
Pacient pride k zdravniku, ki mu 

pove, da je njegova zadnja možnost 
presaditev srca. Moški se strinja, zato 
mu začne zdravnik naštevati, kakšne 
ima na izbiro: »Imam tri srca. Prvo je 
srce 18-letnega fanta. Nekadilec, plava-

lec, atlet, ki se je zdravo prehranjeval; 
umrl je, ko je z glavo zadel ob rob ba-
zena. Njegovo srce stane 10.000 evrov.

Drugo srce pripada maratoncu, ki ga 
je povozil avto. Star je bil 25 let. Njego-
vo srce stane 50.000 evrov.

Tretje pa pripada 50-letniku, ki je 
ljubil pijačo, cigare in mastne svinjske 
zrezke. Stane 150.000 evrov.«

»Zakaj pa toliko?? Saj je vendar živel 
nezdravo,« se čudi pacient. 

»Bil je odvetnik. Srce je še povsem 
nerabljeno,« odgovori zdravnik.

Išče se delovno mesto
»Dober dan, gospod državni podse-

kretar! Prišli smo kontrolirat vaše de-
lovno mesto.«

»Ja, in?«
»Vašega delovnega mesta ne najde-

mo!«
»No, vidite, v kakšnih težkih pogojih 

delam. Še delovnega mesta nimam!«

Pobeg iz zapora
Zapornik je ušel iz zapora, po dobrih 

24 urah pa je potrkal na vrata zapora. 

Upravnik ga vpraša: »Pobegnil si, sedaj 
pa si se prostovoljno vrnil. Lepo, da si 
se tako hitro pokesal.«

Zapornik: »Saj se nisem.«
Upravnik: »Kako pa to, da si se tako 

hitro vrnil?«
Zapornik: »Ah, takole je bilo: jaz po-

begnem iz zapora in potrkam na do-
mača vrata, ko me tam pričaka žena in 
mi reče: 'Po radiu so rekli, da si pobe-
gnil že pred osmimi urami. 

Kje pa si hodil toliko časa?!?'«
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NOVEMBRA

NOKIA 5

Akcijska cena velja od 1. 11. 2017 do 31. 11. 2017. Za pakete VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki med drugim po porabi v paket 
vključenih količin prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti na največ 64 kbps. Prenos podatkov v Sloveniji po porabi vključenih 
količin se dodatno ne zaračunava. Vključene storitve ne obsegajo klicev na posebne in komercialne številke, pošiljanja sporočil SMS/MMS v tujino 
ali pošiljanja sporočil SMS/MMS v donatorske ali komercialne namene. Za storitve, opravljene v gostovanju v EU se obračuna dodatek po Ceniku. 
Bon za popust v višini 100 EUR je mogoče izkoristiti ob sklenitvi naročniškega razmerja za paket ŠE VEČ z aneksom za obročni nakup telefona 
NOKIA 5 z vezavo 24 mesecev. Naročnik je dolžan prvi obrok kupnine za telefon poravnati istočasno s sklenitvijo aneksa. Navedene blagovne in 
storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Strošek priključnine je 12 EUR, strošek spremembe naročniškega paketa je 19,90 EUR. 
Slike so simbolične. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij o ponudbi, sklenitvi naročniškega razmerja in cenah ostalih storitev za naročnike v 
vseh poslovalnicah Telemacha in na brezplačni telefonski številki 080 22 88.

TELEFON MESECA

 

24x 6,91 €

NA MESEC
24x 4,83 €

Z BONOM V VREDNOSTI 100€

V PAKETU ŠE VEČ

Pooblaščeni posrednik: 
Molek.si d.o.o., Vrtnarija 3, Vrhnika Tel.: 070 26 44 44
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SERVIS TUDI NA TERENU Z VAMI ŽE 19 LET

SERVIS IN VZDRŽEVANJE
RAČUNALNIŠKE OPREME

POPRAVILO RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV, 
MENJAVA KOMPONENT, MENJAVA LCD ZASLONOV, 

ČIŠČENJE IN OPTIMIZACIJA SISTEMOV,...

Prijavite se na 
e-novice na naši 

spletni strani,
se izplača!Prodaja & servis 

računalniške opreme
popravilo računalnikov 
in prenosnikov
menjava LCD zaslonov
čiščenje in optimizacija sistemov

Vedno na zalogi večje količine  
rabljenih računalnikov in  
prenosnikov z garancijo 12 mes.

BON za 5 EUR
Bon lahko vnovčite ob osebnem obisku  v trgovini za katerokoli storitev ali izdelek.  
Velja samo 1x bon za 1 osebo ob vpisu na e-novice na naši spletni strani www.molek.si. 
Velja za nakup nad 100 EUR. Popusti se ne seštevajo.

Vrtnarija 3, Vrhnika
t: 01/750 51 70, m: 070/ 26 44 44
www.molek.si, prodaja@molek.si

Novosti in akcije v naši digitalni tiskarni
PRINT & GO. Za vas naredimo tisk velikih formatov,  
razrez, vezavo in zelo kvaliteten izpis! 

Lenovo ThinkPad T420
rabljen prenosnik
zaslon 35,8cm (14,1″)
Intel Core i5-2520M 2.5GHz
RAM 4GB, SSD 128GB 
Windows 7 PRO,  garancija: 12 mesecev

Posebna cena:  239 EUR 

POGLEJTE 
Na sPLETU!
www.mOLEk.sI

Fotokopirajte in tiskajte
•	 kar z usb ključkov, 
•	 naložite datoteke na naši 

spletni strani 
•	 ali pošljite po mailu na  

print@molek.si

Izkoristite

MolekOglasNC_nov.indd   1 26.10.2017   15:11:28

TC MERCATOR VRHNIKA, Robova cesta 6 | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net
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Samsung Galaxy J7 2017
Ustvarjen za več

x24
Cena velja ob vezavi za 24 mesecev.

9,95 €
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