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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla 26. marca. 

Gradivo bomo zbirali do 13. marca. 

Log - Dragomer

Pridite na 
čistilno akcijo!
Le-ta bo 24. marca.
Zbirno mesto bo ob deveti uri pred 
gasilskim domom v Dragomerju ali pa 
ob isti uri na Logu v športnem parku. 
Akcija bo v vsakem vremenu, zato vsem 
priporočamo, da se oblečete vremenu 
primerno in poskrbite za vašo varnost 
(npr. škornji, odsevni jopiči ...). Zaključek 
in skupna malica bosta ob 13. uri v 
gasilskem domu Dragomer. 
Več na ložansko-dragomerskih 
straneh.

Horjul

Načrti, načrti …
V zadnji fazi priprave številnih novih 
projektov
Ker vrtec poka po šivih, ga bodo povečali za 
dva oddelka, za kar že pripravljajo projekte in 
potekajo odkupi potrebnih zemljišč. Širili bodo 
tudi otroško igrišče. Na Vrzdencu se  končujejo 
postopki za izgradnjo poslovilne vežice, graditi 
naj bi jo začeli poleti. Žažarska kanalizacija je 
tik pred vložitvijo dokumentacije za 
gradbeno dovoljenje.

Zadnjič, nekaj številk nazaj, je pri 
enem od  besedil izpadla fotografija. 
Napaka je bila naša, bolje rečeno 
moja, kajti fotografije in  besedila 
sprejemam ter obdelujem le jaz. Iz 
avtorjevega glasu sem razbral, da 
je bil prizadet, ker je po njegovem 
mnenju fotografija zelo pomembno 
dopolnjevala članek, ki ga je poslal. 
Nisem mu oporekal na glas, a ker 
imajo vsake oči svojega malarja, 
se potihem le nisem povsem 
strinjal z njim. Pojasnil sem mu, 
da fotografija ni bila odstranjena 
namenoma, pač pa se je »izgubila« 
med obdelavo podatkov. Zavedati 
se je namreč treba, da na številko 
časopisa prejmemo okoli petsto  
besedil in grafičnih elementov, 
kot so fotografije, oglasi, logotipi 
… Vse je treba obdelati:  besedila 
očistiti slogov, fotografije obrezati in 
posvetliti. Večina jih prispe v zadnjih 
dneh, ko imamo redakcijo še odprto, 
zato je naglica večja, posledično se 
lahko pripeti tudi kakšna nenamerna 
napaka. Avtorju sem se opravičil za 
napako in mu ponudil roko: članek 
bomo skupaj s fotografijo objavili 
še enkrat v prihodnji številki. Avtor je 
bil zadovoljen, jaz pa tudi. Menim, 
da se z razumevanjem 
in strpnostjo vedno 
najde pot, le obe strani 
morata biti pripravljeni 
na kompromis.

Na nedavnem turističnem sejmu v Ljubljani sta 
se med drugim predstavili tudi občini Vrhnika 
in Dobrova - Polhov Gradec, ki sta obiskovalce 
nagovarjali s turističnimi brošurami in kostumi: 
Vrhničane je »zastopal« Ivan Cankar, dobrovsko-

-polhograjsko občino pa grof Blagaj s svojo ne-
žnejšo polovico – grofico Antonijo. Njune druž-
be in gostoljubja so bili deležni mnogi slovenski 
in tuji obiskovalci sejma, visoki gosti, med njimi 
je bil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar. Lani 

je Slovenijo obiskalo več kot 4,7 milijona turistov, 
kar je 13 odstotkov več kot v predhodnem letu.
Več o tem si lahko preberete na dobrovsko-pol-
hograjskih straneh. 
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Borovnica

Sadili bodo 
divje češnje
Nov drevored na Planino

V soboto, 17. marca, bodo nadaljevali lani 
začeto akcijo zasajevanja divjih češenj ob 
neoznačeni planinski poti na Planino nad 
Borovnico. K letošnji akciji ste še zlasti 
vabljeni vsi tisti občani, ki ste oz. boste 
letos (ponovno) postali starši. Občina 
se je namreč odločila, da bo vsakemu 
novorejencu podarila sadiko 
medovitega drevesa – češnje. 

Vrhnika

Gradili bodo industrijsko cono
Občinski svet je dal zeleno luč dokumentaciji.
Zasebna družba Ceeref, katere lastnik naj bi bil nepremičninski baron Igor Lah, namerava na 
Tojnicah graditi novo industrijsko cono. Občinski svet je na nedavni seji sprejel predlagano 
dokumentacijo, a ob tem je bilo slišati kar nekaj pomislekov  glede vpliva cone na okolje. Na občinski 
strani so pojasnjevali, da bo na tem mestu prepovedano: predelava in skladiščenje 
večjih količin vseh vrst odpadkov ter okolju nevarnih snovi.

V četrtek, 22. marca, ob 17. uri v 
Tehniškem muzeju Slovenije 

v Bistri

MOJA REKA PRAZNUJE
Ob svetovnem dnevu voda vam bomo pobliže 

predstavili vidro. Po terenskem ogledu in 
predavanju si bomo privoščili tudi glasbeno 

osvežitev in okrepčilo v Gostilni Bistra. 

Več na skupnih straneh.

Se zgodi

Naj se sliši v deveto vas
Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhnika sta se predstavili na turističnem sejmu.
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Besede Cankarja
»Dokler sem zvest resnici, 

sem zvest sebi; 
dokler delam v njenem imenu, 

bo moje delo rodovitno, 
ne bo ovenelo 

od pomladi do jeseni ...!«

Ivan Cankar, Bela krizantema, 1910

Gašper Tominc
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Dodatne informacije po telefonu ali osebno na 
kmeji pri Tonijevih, Šmarska cesta 40, Škofljica. 

Na voljo tudi drugi BIO izdelki iz konoplje ter ajde.
tel. 051 220 321, www.darilonarave.si

Pripravimo jakost 
po vaših željah. 

Nudimo kombinacije  
z BIO propolisom.

Lastna izdelava po EKO 
postopku brez dodanih 

sintečnih kanabinoidov.

Naše stranke zadovoljno poročajo, da konopljine 

bio CBD kapljice Darilo narave blažijo bolečino, 

odpravljajo negavne vplive stresa, obnavljajo telo, 

umirjajo spanec in vračajo energijo.

Laboratorijsko pregledan in certificiran izdelek

Pokličite 051 220 321

DEMŠAR Vili, gsm: 040 700 058, e-naslov: demsar@lipbled-bohinj.si

TRKOV Luka, gsm: 040 587 876, e-naslov: luka.trkov@lipbled-bohinj.si
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Občina s predstavniki Slovenskih železnic
Borovniški župan se je sestal s predstavniki Slovenskih železnic (SŽ). Beseda je med 
drugim tekla tudi o problematiki vožnje vlakovnih kompozicij, ki jih vlečejo hrupne 
starejše dizelske lokomotive. Predstavniki SŽ  so pojasnili, da gre za t. i. nabiralni vlak, ki 
v nočnem času pobira izpraznjene oz. na novo naložene tovorne vagone na železniških 
postajah. Ker ti vagoni stojijo tudi na tirih, nad katerimi ni električne napeljave za vleko, 
je uporaba dizelskih lokomotiv nujna. Nočni čas pa je z vidika logistike prevozov najbolj 
optimalen. SŽ sicer načrtujejo tudi nabavo novih dizelskih lokomotiv, pri katerih je raven 
emisij hrupa podobna kot pri lokomotivah z električnimi agregati, vendar bo minilo vsaj 
še pet let, preden bodo te lokomotive tudi dejansko prišle na slovenske tire.

Asfalt za cesto proti Trpinu
Župan občine Dobrova–Polhov Gradec Franc Setnikar je v torek, 6. februarja, s 
podjetjema Eurograd in Inkaing podpisal 111.000 evrov vredno gradbeno pogodbo 
za obnovo obstoječe občinske poti proti Trpinu. Pot je trenutno makadamska in nima 
ustrezno urejenega odvodnjavanja površinskih meteornih voda.

Obnova šole po načrtih
Podoba Loga v okolici stare šole in križišča pri trgovini Mercator že nekaj mesecev 
kaže, da tu potekajo številne gradbene aktivnosti. Poleg ceste in pripadajoče infrastrukture 
se intenzivno dela tudi na obnovi notranjosti stare šole. Izvajalec AS-PRIMUS je na 
začetku februarja 2018 začel z rušitvenimi deli po posameznih etažah: predelne stene 
v sanitarijah in konstrukcijo lesenega stropa. Izvajalec trenutno deponira ruševine na 
gradbišču, kasneje jih bodo odpeljali prevzemniku odpadkov. Izvajalec se pripravlja tudi 
na ureditev začasnih gradbiščnih prostorov za funkcioniranje gradbišča.

Dan horjulske odbojke
20. januarja so se na že 4. občinskem turnirju med seboj pomerili ljubitelji odbojke. 
Del dvorane so v dvobojih zasedali fantje ekip iz Podolnice, Zaklanca, Horjula, Ljubgojne, 
Vrzdenca in Kralji cvička (še ena horjulska ekipa), drugi del pa dekleta iz ekip iz Horjula, 
Podolnice, Vrzdenca in ekipa SPN (večina tekmovalk iz Horjula). Slavile so dosedanje 
večkratne prvakinje ekipe Horjula, sledile so jim Vrzdenčanke, Podlničanke, četrto 
mesto pa je zasedla ekipa SPN. Pri fantih so prvi finalisti z zmago nad Ljubgojno postali 
Vrzdenčani, tam so se jim kot drugi finalisti pridružili Horjulci, ki so premagali ekipo 
Zaklanca. Tretje mesto so v malem finalu osvojili Zaklančani, ki so ugnali Ljubgojno. 
Finale med ekipami Vrzdenca in Horjula, so ob lepo napolnjeni dvoran in glasni spodbudi 
dobili Vrzdenčani z izidom 2 proti 1 in s tem ubranili naslov prvaka. Tekmovanje v polju 
»King«, ki je potekal preko dneva sta tokrat osvojila Sara Sečnik in Matic Leben, ki sta 
se izkazala za najbolj spretna, v tej kar precej naporni igri. Ob zaključku smo podelili 
še nekaj praktičnih nagrad in pokalov za tekmovalce, ter se pomerili v odbojkarskem 
servisu, kjer je potrebno zadeti »plato« piva. Najbolj natančen je bil Peter Hribernik, ki 
ga je za nagrado tudi prejel. »Hvala Občini za prostor, Aljažu za pokale, Gostišču Bajc za 
prispevane nagrade, ter vsem ostalim, ki ste nam pomagali, pri izvedbi turnirja,« so še 
zapisali v ŠD Vrzdenec. 

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

Kupiš dvoje, 
 plačaš ene

ob nakupu dvojih očal*  
z isto dioptrijo vam  
DRUGA STEKLA ENAKE 
KVALITETE PODARIMO

 * okvir+stekli+delo
** akcije se med seboj ne seštevajo

Vabilo

Kako se počuti tekačica po dveh zaporednih nočeh brez spanja, ko ima za seboj skoraj 170 km 
vandranja po Istri? Kaj se ji plete po glavi, ko se v družbi 2500 tekačev odpravlja na 100 km pot 
okoli Mt. Blanca? Kako je biti spremljevalka in podporna ekipa na ultra trailu?

Urša Debevec in Andreja Hren (Drejka team) bosta v besedi in sliki pripravili 
odgovore na zgornja vprašanja na potopisnem predavanju z naslovom: 

ČARI ULTRA PREIZKUŠENJ.
Predavanje bo v petek, 9. marca 2018 ob 19. uri 
v večnamenskem prostoru OŠ Borovnica. Vstopnine ni. 

Lepo vabljeni!

Kulinarično doživetje 
za DAN ŽENA

B A J C
G o s t i l n a

Info in rezervacije na 01 755 34 77 ali info@gostilna-bajc.si

8.3. ob 19h v Gostilni Bajc!

Sneg pobelil Vrhniko

Toliko bolj so se snega 
razveselili otroci, saj je bilo 
snega glede na pretekle iz-
kušnje res »obilno«. Matej 
Kuharič, ki ima na Vrhniki 
vremensko postajo, nam je 
sporočil, da ga je zapadlo 35 
cm, nato se je začel poseda-

ti. Pobrskal je tudi v arhivu 
Agencije republike Sloveni-
je za okolje, kjer je zasledil 
podatek, da je bila v zadnjih 
desetih letih najvišja snežna 
odeja 55 centimetrov. Torej 
je tokrat še veliko manjkalo 
do rekorda, ki pa upošteva-

joč več desetletne izkušnje 
zopet ni tako veliko. Največ 
snega je v Sloveniji zapadlo 
pozimi 1951–1952. Snežna 
pošiljka je bila tisto zimo 
največja med 13. in 15. fe-
bruarjem 1952, ko je v Slo-
veniji snežilo nepretrgoma 
tri dni. V Ljubljani je zapa-
dlo 146 centimetrov snega, 
v Bovcu in na Tolminskem 
188 centimetrov, v Novem 
mestu sto, v Kočevskem 
rogu pa okoli 200 centime-
trov.

Drugega februarja je snežna 
odeja prvič v tej zimi temeljito 
pobelila večji del Slovenije. 
Največ težav je povzročila v 
prometu, ponekod so morali celo 
izločati tovorna vozila. 
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Gre za  zasebno naložbo nepre-
mičninskega sklada Ceeref, katerega 
lastnik naj bi bil, kot je bilo slišati na 
seji, privatizacijski mogotec Igor Lah. 
Dokument na dobrih 41 tisoč kvadra-
tnih metrih predvideva gradnjo več 
industrijskih hal, velikih približno 15 x 
30 metrov, ter  več kot tristo parkirnih 
mest. Preden bo gradnja lahko stekla, 
bo občina morala zgraditi še povezo-
valno cesto ob Ljubljanici, ki bo hkrati 
delovala tudi kot obrambni nasip pred 
poplavami. 

Glede na nedavno slabo izkušnjo 
s Kemisom je bilo s strani svetnikov 
pričakovati veliko previdnost in tudi 
kanček dvoma. Leon Marjan Možina 
(Desus) in Viktor Sladič (Lista za ra-
zvoj vrhniškega podeželja) sta izrazila 
bojazen, da bo prišla umazana indu-
strija, ki bo zopet vplivala na okolje 
ter na počutje in zdravje ljudi. Na 
občinski strani so pojasnjevali, da bo 
na tem mestu prepovedana predelava 
in skladiščenje večjih količin vseh vrst 
odpadkov ter skladiščenje in predela-
va okolju nevarnih snovi. Prav tako so 
prepovedane vse dejavnosti, za katere 
je treba pridobiti okoljevarstveno do-
voljenje ali soglasje in tudi vse dejav-
nosti, ki potencialno lahko obreme-
njujejo okolico s čezmernim hrupom, 
smradom in drugimi izpusti. 

Svetnika Pavleta Oblaka (SLS) je za-

nimalo, ali gre za realen projekt, torej 
ali bo tam res zrasla industrijska cona, 
ali pa nemara gre samo za nekakšne 
špekulantske prostorske malverzacije. 
Predstavnica občinske uprave je deja-
la, da to težko komentira, so pa pravila, 
kaj sme tam stati in katere dejavnosti 
lahko potekajo, jasna. 

Mirko Antolović (SDS) je opozoril 
na stanovanjsko stisko, ker naj bi po 
njegovih podatkih v objektu, ki stoji 
na tem območju in je predviden za 
rušitev, stanovali dve družini. Župan 
Stojan Jakin je dejal, da po njemu 
znanih podatkih stanuje le ena, da pa 
občina zanjo nima prostih socialnih 
stanovanj.

Daniel Cukjati (SDS) je predlagal,  
naj se iz odloka (OPPN) na mestu, kjer  
sta prepovedana predelav in skladi-
ščenje, črta besedno zvezo »večjih ko-
ličin«, ker po njegovem mnenju lahko  
nastane izigravanje razumevanja dik-
cije in Vrhnika lahko zopet postane 
tarča smradu, strupov. Občinski svet 
se je s tem strinjal in na koncu tudi 
večinsko potrdil predlagani odlok 
(OPPN) z njegovim popravkom. 

Župan Stojan Jakin je še menil, da 
bo degradirano območje z industrij-
sko cono končno dobilo urejenost 
tako v prostorskem kot infrastruktur-
nem pomenu. 

Gašper Tominc  

 Prav tako je  nastal predlag, da se 
lahko otroci podružnične šole Dre-
nov Grič razporejajo med obema ma-
tičnima šolama – doslej so odhajali 
na Cankarjevo šolo.

Predlog odloka je občinski svet si-
cer potrdil, a je bilo nekaj pomislekov. 

Pavle Oblak (SLS) z Drenovega Gri-
ča je opozoril, da je med starši tega 
kraja zaradi predvidenih sprememb  
nastalo kar veliko nezadovoljstvo. 
Daniel Cukjati (SDS) je dejal, da to-
vrstne rešitve niso primerne za dru-
žine z več otroki, ker lahko  nastanejo 

težave z logistiko. Požugal pa je tudi 
občini, zakaj že enkrat ne reši celovi-
te šolske prostorske problematike, saj 
se po njegovem vendarle ve, kakšna je 
projekcija naravnega prirasta prebi-
valstva. Župan Stojan Jakin je odgo-
varjal, da ne gre toliko za prirast kot 
za priseljevanje, ki pa ga ni mogoče 
predvidevati. Polonca Šurca Gerdina, 
ravnateljica OŠ Ivana Cankarja, je de-
jala, da stvari res niso tako enostavne 
in da lahko skladno z zakonodajo že 
en dodaten učenec povzroči potrebo 
po novem oddelku. Sicer pa je še de-
jala, da bodo spremembe natančno 
predstavili tudi staršem. 

Gašper Tominc 

Vabilo 
na prostorsko delavnico,
ki bo v ponedeljek, 5. marca 2018, ob 17. uri v 
prostorih Cankarjevega doma na Vrhniki.

ZA PRIPRAVO OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE 
TURISTIČNOREKREACIJSKEGA CENTRA NA BAJERJIH V VERDU

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev turističnorekreacijske-
ga centra na bajerjih v Verdu obsega večinoma nepozidana zemljišča opuščenih glinokopov 
nekdanje Kotnikove opekarne. Na zahodni strani ga omejujeta avtocesta in lokalna dovozna 
cesta, na severni reka Ljubljanica, na južni in vzhodni strani pa se pogled razstira na poveči-
ni zasebna kmetijska zemljišča in neokrnjeno naravo, ki je del Krajinskega parka Ljubljansko 
barje in Natura 2000. Obravnavano območje meri 241.000 m2.

Vljudno vabimo vso zainteresirano, strokovno in vso preostalo javnost, lastnike zemljišč, 
morebitne zainteresirane investitorje in uporabnike prostora, da se nam pridružite na 
predstavitvi nameravane ureditve območja opuščenih glinokopov – bajerjev v Verdu in 
nam predstavite tudi vaše interese, vizije, potrebe in ideje.  Pripraviti želimo prostorski 
dokument, ki bo območje bajerjev naredil uporabnega za turiste, prebivalce in rekreativce 
ter  hkrati varoval našo dediščino, naravo ter okolje. Z izgradnjo južne obvozne ceste, no-
vim mostom čez Ljubljanico, povezovalne ceste med Verdom in Sinjo Gorico in na koncu 
tudi preureditev obstoječega avtocestnega priključka, ki bo omogočal priključevanje na 
avtocesto tudi na barjanski strani avtoceste, bodo postavljeni najvišji mogoči pogoji, da se 
predmetno območje bajerjev revitalizira in razvije v turističnorekreacijski center.  

Da bi bil razvojni prostorski akt (Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev turistič-
norekreacijskega centra) čim boljši, vas zato vljudno vabimo, da aktivno sodelujete pri pri-
pravi osnutka prostorskega dokumenta. Vse pobude, predloge ali kakršnakoli opozorila pri 
urejanju predmetnega prostora bomo proučili in se o njihovi izvedbi pogovorili s pristojnimi 
državnimi organi, nosilci urejanja prostora in drugimi upravljavci prostora.

Aleksandra Rode Turšič, udia, vodja Oddelka za prostor

Na Tojnicah bo zrasla 
industrijska cona
V »špici« med avtocesto in Ljubljanico, kjer je nekoč stala 
betonarna, bo zrasla industrijska cona. Vsaj tako  kaže 
prostorska dokumentacija, ki so jo na nedavni seji imeli 
na mizi člani občinskega sveta. 

Spremenili so se šolski okoliši
Prostorska stiska osnovnih šol  je pripeljala do 
spremembe šolskih okolišev. Decembra je občina 
prejela predlog OŠ Antona Martina Slomška in OŠ 
Ivana Cankarja, da se spremenita šolska okoliša 
obeh šol, in sicer da se v šolski okoliš Slomškove 
šole vključijo Sinja Gorica, Trčkov grič, Cankarjev trg, 
Čuža in Stara cesta do št. 25, ki so sedaj bili v šolskem 
okolišu Cankarjeve šole.

Predsednik države Borut Pahor je kar 
dvakrat počastil praznik kulture na Vrhniki – 
na tak ali drugačen način. 

Prvič je bilo 7. februarja, dan pred kulturnim praznikom, 
ko so najvišjega predstavnika države gostili v Župnijskem 
vrtcu Vrhnika, kjer so mu pripravili prisrčen kulturni pro-
gram s poudarkom na Cankarju. 

Drugič pa se je slišalo ime Vrhnika v predsedniški palači, 
in sicer na sam kulturni praznik, ko je Pahor kot ob vseh 
državnih praznikih, pripravil dan odprtih vrat in sprejem 
za Prešernova nagrajenca in nagrajence Prešernovega skla-
da za leto 2018. Kulturni program so pripravili člani okte-
ta Raskovec iz Vrhnike in Franci Bozovičar, ki je zbrane s 

svojo interpretacijo odlomka Cankarjevega dela spomnil 
tudi na obeležbo 100. obletnice smrti Ivana Cankarja, ki jo 
obeležujemo z letošnjim Cankarjevim letom.

Na kulturni praznik sta svoja vrata odprla na stežaj jav-
nosti tudi Cankarjeva spominska hiša in razstava Moja 
Ljubljanica. Spominsko hišo je ta dan obiskalo okoli štiristo 
obiskovalcev, večinoma iz drugih krajev, ki so lahko pri-
sluhnili turističnim vodičem in se za piko na i posladkali še 
s Cankarjevimi piškoti, kavo in čokolado. V muzeju pa so 
pripravili javni vodenji, za družine pa zanimive in zabav-
ne naloge ter družabne igre na temo razstavljene kulturne 
dediščine.

Gašper Tominc, foto: Gašper Tominc, Leon Novak

Prešerno 
s predsednikom Pahorjem

Predsednik Pahor v župnijskem vrtcu. 

Oktet Raskovec in Franci Bozovičar v predsedniški palači.
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Obvestilo

VPIS V VRTEC VRHNIKA
Obveščamo  starše, da vpisujemo otroke v vrtec za šol. l. 
2018/19.

Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko dobite na upravi vrtca 
ali na  spletni strani http://vrtec-vrhnika.si/
Komisija za sprejem novincev v vrtec bo obravnavala vse vloge, 
ki bodo v vrtec prispele do 31. 3. 2018.

Vrtec Vrhnika

Akcija
Gratis fot

ografija

*nad 150 dve povečavi, nad 300 tri, itn.

Ob izdelavi
50 fotografij 
vam podarimo 

fotografijo A4

PTC merCatOr VRHNIKA, ROBOVA C. 6

TEL.:  01/750-4568, 031/474-005 Pogovori o gradnji objekta so med 
Občino Vrhnika, KS Zaplana in Ob-
čino Logatec potekali že lani, a po 

postopku javnega naročanja izvajalca 
niso izbrali, predvsem zaradi pozne 
pridobitve popisa del projekta. Ker so 

celotno investicijo prestavili v letošnje 
leto in ker je treba zato zagotoviti ce-
lotna sredstva v letošnjem proračunu, 
je občinski svet izglasoval županov 
predlog, da za namen gradnje mrliške 
vežice na Zaplani na že zagotovljenih 
36 tisoč evrov dodajo še dodatna sred-
stva v višini dobrih 44 tisoč evrov. (gt)

Na Zaplani 
bodo gradili vežico
Vrhniški občinski svet je na nedavni seji sprejel 
predlog rebalansa proračuna, ki Krajevni skupnosti 
Zaplana zagotavlja dodatna sredstva za gradnjo 
mrliške vežice.

Investicije, ki so bile realizirane na 
območju KS Vrhnika - Vas: 

– asfaltiranje ceste na Storžev grič 
v dolžini 400 m. Pri izvedbi so 
finančno sodelovali Občina Vrh-
nika, Komunalno podjetje Vrhnika, 
KS Vrhnika - Vas in krajani Storže-
vega  griča,

– asfaltiranje dela ceste Storžev grič 
(pri Stebelu) v dolžini 100 m. Pri 
izvedbi so finančno sodelovali 
Občina Vrhnika, Komunalno pod-
jetje Vrhnika, KS Vrhnika - Vas in 
krajani ob navedeni lokaciji,

– asfaltiranje pločnika v delu ceste na 
Betajnovi v dolžini 30 m. Celotno 
investicijo je financirala KS Vrh-
nika - Vas,

– izgradnja pločnika na Betajnovi od 
mostu do Tankovske ceste, ki je 
bila  načrtovana, žal pa ni bila re-
alizirana zaradi težav pri odkupu 
zemljišč ob navedeni trasi. 

Na področju skupnega dela s KS 
Breg in KS Center smo izpeljali vse po-
trebne postopke za pridobitev uporab-
nega dovoljenja za objekt Tržaška 11, 

Vrhnika. Pridobitev uporabnega dovo-
ljenja je bila nujno potrebna, ker je bil 
objekt zgrajen leta 1928. Projektant S. 
M. Studio, Krožna pot, Vrhnika, arhi-
tekt Marko Sodja je izdelal projektno 
dokumentacijo. V skladu s projektom 
so bila opravljena naslednja dela: za-
menjava vrat s protipožarnimi vrati, 
ojačitev stropne konstrukcije nad sej-
no sobo s toplotno izolacijo, vgradnja 
protipožarnih senzorjev z ustrezno 
povezavo alarmiranja, vgradnja ka-
mer za nadzor objekta, sanacija elek-
tričnih, plinskih, dimnih, vodovodnih 
inštalacij, namestitev varovalnih ograj 
na oknih. Prostori so bili prebeljeni.  V 
sejni sobi je bil prelakiran parket. 

Po sanaciji objekta je bil 9. 1. 2018 
opravljen tehnični pregled objekta. 
Komisija, imenovana s strani Upravne 
enote Vrhnika, je  pripravila zapisnik. 
V  njem so bile ugotovljene manjše 
pomanjkljivosti z rokom odprave v 45 
dneh. Odprava pomanjkljivosti in na-
pak poteka; odpravljene bodo do roka, 
določenega v zapisniku. 

V letu 2017 je bila narejena izmera 

za potrditev katastrske meje med Po-
što, Društvom upokojencev Vrhnika 
in objektom Tržaška 11.

Kot dobri gospodarji smo skrbeli za 
racionalno izrabo prostorov v objektu, 
ki smo jih oddajali v najem in oddajo 
sejne sobe za različna predavanja. Z že 
obstoječimi najemniki smo obnovili 
najemne pogodbe za obdobje enega 
leta, ker je v letu 2018 treba preveriti 
ustreznost višine najemnine.

KS Vrhnika - Vas se je v maju 2017 
predstavila krajanom in občanom 
Vrhnike v Cankarjevi knjižnici. Pred-
stavitev je spremljala slikovna razsta-
va z bogatim kulturnim programom, 
predstavitvijo ustanov, ki delujejo v 
KS Vrhnika - Vas. Predstavila sta se 
Dom upokojencev Vrhnika in Žu-
pnijski vrtec Hrib. Za pogostitev  sta 
poskrbela gostišče Pri Kranjcu in bar-
man Aleš Ogrin. 

Tradicionalno smo sodelovali pri 
izvedbi programa na gregorjevo in 
ob Argonavtskih dnevih s kuhanjem 
golaža v sodelovanju s KS Breg in KS 
Center na Stari cesti. Aktivno smo so-
delovali na predstavitvah prostorskih 
načrtov Občine Vrhnika, predvsem ti-
stih, ki gravitirajo na KS Vrhnika - Vas.

Pripravil: Mirko Turk, 
predsednik KS Vrhnika - Vas

Predlog programa
dela za leto 2018

KS Vrhnika - Vas v letu 2018  načrtuje sodelovanje z Občino Vrhnika 
in Komunalnim podjetjem Vrhnika s svojo finančno soudeležbo v več 
projektih.

Asfaltiranje cest Dolge njive v dolžini 70 m, parc. št. 2864/8, k.o. 
Vrhnika. Ocenjena vrednost investicije je 8.000,00  evrov in namesti-
tev dveh luči javne razsvetljave (luči niso vključene v oceno vrednosti 
projekta). Krajani bodo sodelovali s svojo soudeležbo.  

Asfaltiranje klanca na Betajnovi v dolžini 80 m (mimo Koša-
tovih), parc. št. 2885/2, k.o. Vrhnika. Ocenjena vrednost investicije je 
10.000,00  evrov in namestitev dveh luči javne razsvetljave (luči niso 
vključene v oceno projekta). Krajani bodo sodelovali s svojo soudeležbo.  

Asfaltiranje dela ceste v Pavkarjevo dolino v dolžini 320 m. La-
stništvo ceste je treba še urediti. Ocena investicije še ni znana. Krajani 
bodo sodelovali s svojo soudeležbo.  

Asfaltiranje dela ceste Pot k Trojici v dolžini 30 m (pri hiši Mar-
ka Žnidaršiča). Krajani bodo sodelovali s svojo soudeležbo.  

Predvidene investicije v KS Vrhnika - Vas na področju družbenih 
dejavnosti:

– sodelovanje na tradicionalni prireditvi na gregorjevo z donacijo v 
višini 80,00 evrov,

– sodelovanje z drugimi krajevnimi skupnostmi v času Argonavtskih 
dni (kuhanje golaža na Stari cesti). 

Enkratna donacija Planinskemu društvu Vrhnika ob slavnostnem 
odprtju nove koče na Planini v višini 300,00evrov.

Nadaljevanje razgovorov glede postavitve otroških igrišč na lokaci-
jah pri Košatovih na Betajnovi in pri Domu upokojencev Vrhnika na 
podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju.

Pripravil: Mirko Turk, predsednik KS Vrhnika - Vas

Poročilo KS Vrhnika - 
vas o opravljenem delu 
v letu 2017
KS Vrhnika - Vas deluje v sestavi šestih članov, ki so: ga. 
Lučka Kenk, ga. Mojca Podvratnik, ga. Nataša Drašler, g. 
Sašo Kogovšek, g. Peter Gutnik in  predsednik g. Mirko 
Turk. Leto 2017 je bilo glede postavljenih ciljev uspešno 
in v okviru finančnih zmožnosti. 

Pred sprejemom sklepa je bila cena 
za priključitev z obračunsko priključ-
no močjo 7 kW približno 400 evrov. 
S sklepom pred letom 2017 so bili 
plačila za priključitev oproščeni le 
individualni objekti in stanovanja v 

večstanovanjskih objektih, ki so ime-
la ločene priključke, v letu 2017 pa so 
oprostitev uvedli tudi za uporabnike s 
pečmi, ki imajo priključno moč od 50 
do 500 kW. Dodatno so bili oprošče-
ni plačevanja prispevka tudi poslovni 

uporabniki s pečmi enake moči. 
Lani se je na plin priključilo 17 no-

vih odjemalcev. Da bi ohranili vsaj 
isti trend, so se člani občinskega sveta 
odločili, da bodo »akcijo« podaljšali še 
za eno leto – to je do konca februarja 
prihodnje leto. Do 500 kW je torej pri-
ključnina brezplačna, nad to močjo pa 
znaša 2832 evrov. 

Za vsak kilovat nad 500 kW se k 
osnovni ceni prišteje 4.1577 evrov/kW.

Gašper Tominc

Priključnina na plin 
še naprej brezplačna
Plinovodno omrežje na Vrhniki ima precej neaktivnih 
plinskih priključkov – kar 297, zato je občina že 
v preteklosti poskušala z različnimi ugodnostmi 
vzpodbuditi občane k priklopu. Tako je na primer občinski 
svet lani sprejel sklep, da se priključnina zniža, in sicer za 
vse porabnike zemeljskega plina do priključne moči 500 
kW na 0 evrov. 
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Obe strani sta še enkrat po-
trdili zgledno sodelovanje, po-
govarjali pa so se o različnih 

temah – od vojaških objektov 
na Stari Vrhniki do težav s pri-
dobivanjem mladih za poklic 

vojaka.  Govorili so tudi tudi o 
novem Cankarjevem kipu, ki 
ga bodo postavili v vojašnici na 
Raskovcu, financiralo pa ga bo 
Ministrstvo za obrambo, obči-
na pa bo nudila moralno in si-
ceršnjo pomoč. Kot je bilo reče-
no, ga bodo svečano odkrili 10. 
maja dopoldne – na Cankarjev 
rojstni dan in vrhniški občinski 
praznik. (gt, foto: gt)

Kot je pojasnila Marija Za-
krajšek iz Zavoda Ivana Can-
karja Vrhnika, kjer  skrbi za po-

dročje turizma, je bila rdeča nit 
vrhniške promocije Cankarje-
vo leto. »Naš informator, turi-

stični vodnik Damjan Debevec, 
je z oblačili in pojavo posnemal 
lik Cankarja. Večkrat na dan je 
recitiral pisateljeva dela in se z 
obiskovalci pogovarjal o njem.« 
Vrhnika predstavljala se je tudi 
s turističnimi brošurami in 
plakati, veliko pozornosti pa so 
bili deležni tudi sladki  izdelki 
(piškoti v obliki Cankarjevih 
brk in Cankarjeva čokolada) in 
kava. (gt)

V a b i l o

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika v sodelovanju z zavodom Gostoljubnost slovenskih 
domov organizira predavanje

Kako izkoristiti razvojne priložnosti v 
turizmu in sobodajstvu?
Predavanje bo v torek, 13.3.2018 ob 17. uri v Mali dvorani Cankarjevega doma Vrhnika.

Predavali bodo:
ga. Viktorija Grašič Bole, upokojena vodja razvoja turizma v zavodu Turizem Ljubljana
g. Uroš Buda, predstavnik Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov
ga. Andreja Boštjančič, Ajpes

Veliko število turistov v Ljubljani predstavlja zanimivo priložnost za razvoj turizma tudi v njeni okolici. Kako 
izkoristiti priložnosti, ki se v zadnjem času ponujajo na področju turizma, predvsem v sferi sobodajalstva? 
Kakšne so obveznosti, morebitne težave in kakšne priložnosti se ponujajo? Kaj morate vedeti, če se želite lotiti 
posla? Kako potekajo registracija, kategorizacija in poročanja? Predavali bodo izkušeni strokovnjaki, ki jim lahko 
zastavite tudi vprašanja. Udeležba je brezplačna.

Vabljeni!

 V energetskosvetovalni pi-
sarni vas  seznanimo tudi z 
novimi nepovratnimi spodbu-
dami, ki jih Eko sklad nudi ob-
čanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb. 

Delovni čas pisarne je vsa-
ko drugo sredo od 16. do 
20. ure. Energetski svetova-
lec je občanom na voljo tudi 
za  posamezno svetovanje na 
domu, saj je nekatere načrte 
investitorjev najlažje razjasniti 
kar na kraju samem. 

Obvezna je predhodna 
prijava za svetovanje. Pri-
jave sprejemajo v tajništvu 
na Občini Vrhnika na tel. št. 
01/7555-419, načeloma najka-
sneje dan pred svetovanjem. 

Prijavo lahko najkasneje dva 
dni pred svetovanjem pošljete 
tudi na e-naslov marjanca.to-
mazin@vrhnika.si, z imenom 
in priimkom ter naslovom, 
okvirno temo vprašanja in te-
lefonsko številko. 

ENSVET je projekt Mini-
strstva za gospodarstvo, izva-
janje dejavnosti financira Eko 
sklad, organizira in izvaja pa 
ga prav tako Eko sklad z uspo-
sobljenimi energetskimi sve-
tovalci. ENSVET je zgleden 
primer partnerstva države 
in občine za koristi občanov. 
Projekt poteka že več kot 20 
let, vanj je vključenih 57 ob-
čin. Svetovanje je strokovno, 
komercialno neodvisno in za 
občane brezplačno. Nasve-
ti o učinkoviti rabi energije 

(URE) in uporabi obnovljivih 
virov energije (OVE) vam 
bodo v pomoč pri izboljšanju 
bivalnih razmer, pravilni in 
stroškovno učinkoviti obnovi 
stavbe ali stanovanja, načrto-
vanju novogradenj in  zmanj-
šanju stroškov za energijo. 
Za nasvet ni nikoli prepozno. 
Tudi če vas pestijo  težave rabe 
energije ali bivalnega udobja v 
obstoječi stavbi, vam svetuje-
mo  glede povečanja učinko-
vitosti in izboljšanja bivanja. V 
sodelovanju s Centri za soci-
alno delo izvajamo tudi pro-
jekt ZERO pri odpravljanju 
energetske revščine. Občani, 
ki prejemajo socialno pomoč, 
se pri pristojnem CSD lahko 
prijavijo za obisk energetske-
ga svetovalca, ki vam bo sve-
toval pri nekaterih enostavnih 
ukrepih za  zmanjšanje stro-
škov za energijo.

Vljudno vabljeni! 
 ENSVET in Občina 

Vrhnika 

Sejem turizma: Cankar sredi pisane zgodovinske druščine 

Z leve: brigadir Ernest Anželj, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. 
Andrej Osterman, župan Stojan Jakin in direktorica občinske uprave Vesna Kranjc

Župan sprejel načelnika 
Generalštaba SV

Ostermana 

Vrhnika, 6. februar – V dneh pred kulturnim 
praznikom je župan Stojan Jakin gostil 
visok obisk Slovenske vojske: načelnika 
Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja 
dr. Andreja Ostermana, polkovnika Branka 
Podbežnika, brigadirja Ernesta Anželja in 
poročnika Martina Fabjana. 

Od 31. januarja do 3. februarja je na 
ljubljanskem Gospodarskem razstavišču 
potekal 29. sejem turizma, na katerem se je v 
okviru Regionalne destinacijske organizacije 
– Osrednja Slovenija, ki deluje pod okriljem 
Turizma Ljubljana, predstavljala vrhniška 
občina. 

Vrhnika na sejmu turizma

Energetska svetovalna
pisarna na občini
Neodvisne strokovne nasvete, ki so v pomoč 
pri izboru, načrtovanju in uresničevanju 
investicijskih ukrepov učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov v vaših 
stanovanjskih stavbah, poiščite v energetsko 
svetovalni pisarni Ensvet na Vrhniki, Tržaška 
cesta 1, Vrhnika, mala sejna soba v kleti 
občinske stavbe ali na spletni strani www.
ensvet.si .

Vabilo

Spoštovani krajani Podlipe in Smrečja!

Krajevna skupnost Podlipa - Smrečje vas vabi na

REDNI LETNI ZBOR KRAJANOV 
KS Podlipa - Smrečje,
ki bo v petek, 16. marca 2018, ob 19. uri v  gasilskem domu Podlipa - Smrečje, Smrečje 7.

Vabimo pa vas še na tri predavanja, in sicer:
• v soboto, 3. marca 2018, ob 10 uri: Obrezovanje sadnega drevja. Predavala bosta  Marko Babnik in 
Stane Benedetič,
• v soboto, 10. marca 2018, ob 17. uri: Predstavitev rastlinskih čistilnih naprav. Predaval bo Urban Čepon 
iz podjetja Limnos,
• v petek, 23. marca 2018, ob 18. uri: Predstavitev semen Semenarne Ljubljana. Program omogoča 
Vrtni center Kalia.
Vsa tri predavanja bodo v prostorih šole Podlipi.

Vljudno vabljeni!
Predsednik sveta KS  Podlipa – Smrečje, Boštjan Jurjevčič, l. r. 
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Rezervacije terminov za 
obisk hiše dežujejo za leto vna-
prej, nič manj pa se ne mno-
žijo ideje, kaj vse in kako bi še 
obogatili program dogajanja v 
Cankarjevem mestu. Z velikim 
veseljem ugotavljam, da je vrh-
niška javnost s polnimi pljuči 
zadihala s Cankarjem. Neka-
teri se bodo gotovo aktivno 
vključili v načrtovane dogodke 
in projekte, drugi kot hvaležni 
obiskovalci. Obujale se bodo 
stare anekdote iz Cankarjevega 
življenja, mediji nakazujejo, da 

se bomo ukvarjali tako s pisate-
ljevim ljubezenskim življenjem 
kot njegovo »skrivnostno« 
smrtjo. Domača javnost glede 
tega že zdaj ne zaostaja.

Ivan Cankar v Sinji Gorici leta 
1900?

Naš časopis je 30. oktobra 
2017 na 69. strani prinesel lič-
no črnobelo fotografijo lastni-
ka Janeza Jerine, na kateri naj 
bi bil skrajno desno spodaj sam 
Ivan Cankar, a tedaj še brez br-

kov. Fotografija naj bi nastala 
v Sinji Gorici ob žegnanju na 
sv. Joba dan, leta Gospodovega 
1900. Zaradi visoke kakovosti 
jo je mogoče poljubno poveča-
ti. Nekateri menijo, da je na njej 
pravi Cankar, drugi ugotavljajo, 
da ima za spoznanje premajhna 
ušesa in oči. Kakorkoli, dejstvo 
je, da je I. C. od leta 1898 pa 
do 1903 stanoval na Dunaju. V 
Ljubljano se je vrnil šele konec 
oktobra tega leta, da bi si ogle-
dal odrsko uprizoritev njegove-
ga Kralja na Betajnovi. Šele ob 
tej priložnosti je, po petih letih, 
zopet obiskal domačo Vrhniko. 
Poleg tega je, sodeč po zname-
niti fotografiji Literarnega klu-
ba na Dunaju, I. C. že leta 1896 
puščal brke, ki so bili do leta 
1900 že prav značilno zavihani. 
Dopuščam sicer možnost, da je 
obravnavana fotografija nasta-
la v času, ko I. C. še ni imel brk, 
a na to ne bi stavil klobuka, saj 
je s povečavo mogoče videti, da 
na levem prstancu nosi prstan. 
Enak pomislek sem imel pred 
časom tudi že glede leta 1952 
najdene domnevne fotografije 
I. C. iz leta 1897, ki jo je France 
Dobrovoljc vključil celo v svoj 
Cankarjev album. Kakorkoli, 
če bi že iskal povezavo med I. 
C. in Sinjo Gorico, bi prej sta-
vil na črtico O prešcah iz leta 
1903: »Na holmu je zaklenkalo 
žalostno, kakor da bi zvonilo 
umirajočemu. Lojze je hotel 
sesti v travo ob poti, da bi si 
odpočil, toda pokleknil je in je 
legel nato z vsem telesom. Tudi 
meni je bilo, kakor da bi stal na 
gugalnici; zibala se je cesta, zi-
bal se je holm …«

Cankarji na Kurenu?
Zadnja številka Našega časo-

pisa (29. januar 2018) je na 12. 
strani prinesla članek Dimitrija 
Kebeta O Vrhniškem in horjul-
skem gradu. Dočim so najdbe 
g. Kebeta v okolici Vrhnike 
nadvse vznemirjujoča tema, 
pa mimo nekaterih navedb o I. 
C. v članku ne morem, če bi še 
tako želel. Najprej g. Kebe trdi, 
da so na Kurenu »v stari kašči, 
ki je služila kot sušilnica sadja, 
nekaj časa prebivali Cankarje-
vi« potem, ko jim je pogorela 
hiša na Klancu. Na stavbi naj 
bi bila tudi »spominska tabla«, 
a naj bi »bila žal ukradena.« 
Zadeva je najmanj nenavadna, 
saj profesor France Dobrovoljc 
v podrobnem popisu prebiva-
lišč Cankarjeve družine nikjer 
ne omenja Kurena. Leta 1976 
so ob stoletnici pisateljevega 
rojstva na ta poslopja name-
stili obeležja. Pravzaprav vemo 
le za dve stavbi, kjer obeležij 
dandanes ni. Prva je že davno 
podrta Jelovškova hiša v bližini 
vrhniškega kolodvora, kjer je 
umrla druga sestra Marija, ter 
podrti hlevi nekdanje Gostilne 
Mantova, kjer se je rodila sestra 
Neža. Na prvi obeležja nikdar 
ni bilo, pri drugi je neznano 
kam izginilo ob neki prenovi 
Hotela Mantova. Še pogumnej-
ša pa je Kebetova trditev, da je I. 
C. na Kurenu »dobil navdih za 
črtico Skodelica kave.« Slednja 
je izšla v Ljubljanskem zvonu 
julija 1910, ko je I. C. bival na 
ljubljanskem Rožniku. Pred 
»petnajstimi leti«, kot zapiše 

v črtici, so bivali na Vasi št. 8 
na Vrhniki, kjer sta mu umr-
li tako stara mati Marija kot 
mati Neža in tod se je pripetila 
znamenita prigoda s skodelico 
kave. »Tri ali štiri leta kasneje,« 
ko je že bival pri Löfflerjevih na 
Dunaju, pa je podoživel dogo-
dek, ko mu je »tuja ženska pri-
nesla kavo v izbo.« Niti trohice 
mesa torej okrog te kosti.

Da pa se je I. C. v mladosti 
in tudi v poznejših epizodah 
bivanja na Vrhniki nemalo-
krat odpravil na Kuren, pa je 
dejstvo. I. C. je bil na sploh 
znan po večurnih sprehodih, 
na katerih je iskal navdiha za 
svoje delo. O tem nenazadnje  
priča njegov pristen podpis na 
lesenem podporniku v cerkvici 
sv. Miklavža. A na Kuren ga je 
vezal prav poseben dogodek iz 
otroštva, ko je ministriral pri 
oltarju sv. Pavla. 

Skopo ga je opisal v črtici 
Križev pot iz leta 1901, zato je 
pri njegovem razumevanju v 
veliko pomoč Cerkveni maček 
Karla Grabeljška. Grabeljšek 
je bil prav tako vrhniški mini-
strant, le trideset let pozneje. 
Nekoč so Vrhničani opravljali 
prošnje procesije za dež ali lepo 
vreme k sveti Trojici, če pa je 
bila suša dolgotrajna, so poro-
mali k sv. Miklavžu na Kuren. 
Ministrantova naloga je bila, da 
je na čelu procesije nosil težak 
lesen križ. Skoraj dve uri hoda 
z dvignjenim razpelom ni ma-
čji kašelj, zato tudi I. C. zapiše: 
»Vzdignil se je najvišji klanec; 
tam zadaj, za smrekami, se je 
že videlo jabolko na zvoniku 
podružnice. Ali Marko ga ni vi-
del. Silen strah ga je obšel, ko je 
ugledal strašni klanec, - strašni 
prepad. In poslednje upanje ga 
je obšlo obenem, - bežati!«

Beg možganov oziroma goli 
Cankar sredi mesta

Na plakatnih mestih po Vrh-
niki se je pred  nedavnim zna-
šel plakat s pokvečeno podobo 
golega I. C. »Mati podaljšan 
Macchiato bi,« je verjetno mi-
šljeno kot parafraza Skodelici 
kave. Sporočilo plakata naj bi 
bilo v zapisanem vprašanju: 
»Kdo bi ustvarjal slovensko 
zgodovino, če bi odšli najbolj-
ši?« in pristavku »Beg možga-
nov.« Gre pravzaprav za izde-
lek agencije Publicis (Gregor 
Čeferin (oblikovalec, ilustrator 
in besedilopisec), Toni Toma-
šek (kreativni direktor), Miha 
Bevc (kreativni direktor) in 
Drago Mlakar (besedilopisec)), 
ki je na 23. Slovenskem oglaše-
valskem festivalu SOF prejela 
Veliko nagrado žirije za zmago 
v tekmovalni skupini »zunanje 
oglaševanje.« Podjetje TAM-
-TAM je leta 2014 v sodelo-
vanju z Mladinskim svetom 
Slovenije izvedlo prvi natečaj 
z naslovom Plaktivat, ki naj 
bi nagovarjal aktualno temo 
»bega možganov« in komisija 
je kot zmagovalnega izbrala iz-
delek agencije Publicis: »Zma-
govalna serija treh plakatov 
je podala izredno premišljen 
odgovor na nereševanje pro-
blematike bega možganov, ob 
enem pa je v svoji interpretaciji 
odlično zajela medij plakata. 

Ker smo Slovenci narod brez 
kraljev, osvajalcev in generalov 
(z izjemo Rudolfa Maistra), so 
uporabljeni literati Ivan Can-
kar, France Prešeren in Srečko 
Kosovel, v očeh vsakega Slo-
venca nesporne in skoraj edine 
avtoritete narodne identitete. 
In tu nas prešine misel, kaj bo 
s Slovenijo čez eno ali dve ge-
neraciji, če bomo izgubili svoje 
prihodnje velikane. Prav zato je 
kreativna rešitev agencije Pu-
blicis najbolje zajela predmet 
razpisa.« No, če je pogoj za do-
brega plaktivista nepoznavanje 
slovenske zgodovine, potem je 
utemeljitev seveda  zelo tehtna. 
Gledal sem torej plakat golega 
Cankarja v januarskem snegu 
in tuhtal, kaj je o begu možga-
nov zapisal med svojim dese-
tletnim bivanjem na Dunaju, 
pa kako tovrstna upodobitev 
bogati umetniško dogajanje v 
Cankarjevem letu. Mimo je s 
počasnim, a odločnim kora-
kom pridrsal starejši možak ter 
zateglo in globoko, prav iz dna 
srca, rignil. Oh, ubogi slovenski 
narod, kaj vse si prisiljen pož-
reti.

Table, vogalniki, spomeniki
V Cankarjevem letu se sicer 

obeta kar nekaj projektov, ki 
bodo primerno obeležili kraje 

iz življenja I. C. Verjetno najdr-
znejša je prav ideja Bojana Ma-
vsarja, da bi hišam na Klancu 
in na poti do Vrzdenca vgradili 
vogalnike s prizori iz njegovega 
življenja. Vse ideje so dobrodo-
šle, a zakaj ne bi tekoče leto iz-
koristili za razrešitev nekaterih 
dilem preteklosti? V kleti Can-
karjeve spominske hiše je že 
desetletja kamnita plošča, ki so 
jo leta 1930 slovesno namestili 
na hišo. V zakristiji sv. Trojice 
na novo lokacijo potrpežljivo 
čaka obeležje iz leta 1976, ki  so 
ga sneli v času prenove fasade. 
Še večje težave imajo sosedje v 
Horjulu. Lastnik hiše, kjer se je 
rodila Cankarjeva mati, po  ka-
kovostni prenovi fasade na svo-
je mesto ni vrnil plošče, ki so jo 
tja leta 1971 namestili učenci in 
učitelji OŠ Horjul. 

Po vasi se govori, da je na 
podoben način odšla tudi ta-
bla s hiše sredi vasi, v kateri je 
pozneje živela mati Neža. Nek-
danja spominska soba na Žele-
znikovi domačiji pod cerkvijo 
pa že nekaj časa večinoma pro-
movira uspešno gospodarjevo 
obrt. Res, tudi brez postavljanja 
novega spomenika Cankarjevi 
materi sosedov ne čaka ravno 
malo dela.

Damjan Debevec
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Mercator 
Loka 

Center 

solna terapija
globinsko očisti nos, sinuse in kožo 

prijetno & zabavno & koristno 

otroška terapija, 20min, 11eur 
družinska-igralne urice, 55min, 23eur 

terapija za odrasle, 40min, 16eur 
detox, 60min, 26eur 

upokojenci: 20% popust 

12 solnih terapij 1-2x letno, 
zmanjša vse bolezni dihal 
pri otrocih za kar 1,5 krat. 

Vir:RESEARCH REPORT, 
Poliklinika Helena, 
Zagreb, Sept2012

Cankar tu, Cankar tam, Cankar vsepovsod
Vrhnika je prav slovesno vstopila v Cankarjevo 
leto, še preden ga je slavnostno oznanilo 
presvitlo državno vodstvo. Luč sveta je že 
ugledala zbirka Cankarjevih stripov, pa slikovit 
koledar, nastala je otroška slikanica o možu, 
ki je iskal srečo, projekt obnove Cankarjeve 
spominske hiše pa je uspel na razpisu za 
evropska sredstva.

Občinskega svetnika Vik-
torja Sladiča (Lista za razvoj 
vrhniškega podeželja) je zani-
malo, kaj namerava občina s 
tem storiti, ker gre za naravni 
spomenik lokalnega pomena. 
Na občini so naročili pregled 
drevesa pri Zavodu republike 
Slovenije za varstvo narave, 
kjer so ugotovili, da se je bu-
kev posušila. »Predvidevamo, 
da so dela na rastišču v pre-
teklosti, ki so obsegala beto-
niranje, izkop in neprimerno 
podiranje sosednjega drevesa 
(ginko), pripomogla k slab-

šanju stanja drevesa, ki se je 
končalo s propadom naravne 
vrednote. Z znanimi ukrepi 
drevesa ni več mogoče sani-
rati, saj je odmrlo,« so zapisali 
v svojem strokovnem mnenju. 
Zato bodo na občini bukev 
odstranili, na njeno mesto 
pa posadili japonsko soforo, 
ki ravno tako kot bukev  raz-
vije veliko krošnjo, njeni listi 
pa spominjajo na akacijine. 
Medovito drevo cveti poleti z 
velikimi belimi cvetovi v sla-
povih. (gt)

Rdeča bukev pri Kavarni Park sredi 
mesta se je posušila. Še najbolj je to bilo 
opazno konec lanskega poletja, ko se je 
vsa bolehna začela sušiti in odvrgla liste, 
še preden je za to napočil čas. 

Rdeča bukev 
se je posušila

Rdeča bukev pred Kavarno Park je odmrla, na njeno 
mesto bo prišel pagodovec oziroma japonska sofora. 

V a b i l o

VABLJENI NA KONCERT 
Vokalne skupine BeJazzy 
v družbi vokalnega skupine Diversa z Vrhnike, 

v soboto, 3. marca 2018 ob 19.30 uri, v Glasbeni šoli Vrhnika. 

S plesnimi koraki bodo prišli v goste tudi step plesalci Kopitarji.

Vstopnine ni, zaželjeni prostovoljni prispevki. 
Vabljeni!
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Za seboj imate izjemno poslovno pot. Kako in kdaj se 
je začela?
Že od malih nog so mi vcepljali v glavo, da je delo 
vrednota in da le z delom lahko tudi kaj zaslužim. 
Spominjam se, da sem prvi denar zaslužil še kot 
ministrant, za časa osnovne šole pa sem v nekda-
nji Iskri pomival stekla. Tudi pri nas doma sem 
veliko delal v delavnici ali pa pometal ceste. S po-
močjo stare mame sem se naučil, da sem začel 
voditi evidenco prilivov in odlivov zasluženega 
denarja. Ta, sedaj že skoraj pol stoletja star zve-
zek, imam še  vedno doma. 

Zanimivo: že v osnovni šoli ste delali, kar je dandanes 
skoraj nepredstavljivo.
Da, in najbolj zanimivo pri tem je, da sem že te-
daj, kar sem imel viška denarja, kupoval nemške 
marke. V prvem letniku srednje šole sem začel 
delati ob popoldnevih v orodjarski delavnici pri 
lokalnem obrtniku. Tudi po sto ur sem napravil 
na mesec in včasih sem v mesecu zaslužil toliko 
kot mama v Iskri. Nato pa sem pri okoli sedem-
najstih letih odprl popoldansko obrt in začel pri 
nas doma delati podložke za oljni karter. Od-
kupovalo jih je neko podjetje iz Ljubljane. Tako 
sem pri 18 letih zaslužil že več kot mama ali oče. 
Tedaj sem odšel v vojsko, ampak to na posel ni  
veliko vplivalo, kajti podložk sem naredil toliko 
na zalogo, da jih je odjemalec imel dovolj, čerav-
no sem služil domovini.

Vi ste letnik 1964, torej govoriva o osemdesetih letih, 
kajne?
Tako, ja. Po vojski sem se zaposlil v Iskrini orod-
jarni, od tam pa sem odšel v prototipno delav-
nico, kar je bilo zame zelo dobro, saj je ponujalo 
večji ustvarjalni izziv. Takrat sem že toliko zaslu-
žil, da sem si lahko kupil motor Suzuki 750, kar 
so bile mokre sanje vsakega mladega fanta. Začel 
sem se družiti z motoristi, od katerih jih je bilo 
veliko tudi takih, ki so delali onkraj meje. Spo-
znal sem svet zunaj in njegove trende in hkrati 
videl, česa vsega pri nas primanjkuje.   

Torej ste začeli »švercati«, kot pravimo?
Enkrat tedensko sem začel hoditi v nemški Mu-
enchen in vozil robo v skladišče pri italijanski 
meji. Od tam so mi jo prepeljali čez mejo ob-
mejni Slovenci in jo pustili v skladišču na Črnem 
Kalu, kamor sem odhajal dvakrat tedensko in jo 
vozil v Horjul. To so bile majice, kavbojke, pra-
ški, bela tehnika … Ogromno različnih stvari. 
Povpraševanja je bilo toliko, da mu nisem mogel 
zadostiti. Ta isti  način sem ubral, ko je v Iskri 
začelo primanjkovati repromateriala v povezavi 
z žarnicami, orodjarskim orodjem in drugimi 
zahodnimi novimi izdelki – le-te so potem v ra-
zvoju pregledali in kar se je dalo, se je kopiralo 
za jugoslovanski in vzhodnonemški trg. Država 
ga zaradi časov in okoliščin, v katerih smo živeli, 
ni smela uvoziti po redni poti, zato sem ga uvo-
zil po liniji Nemčija–Italija–Črni Kal–Horjul in 
tako priskrbel Iskri, da je lahko delala naprej.  

Če se ne motim, ste imeli tudi vulkanizersko delavnico 
– eden prvih na vašem koncu.
Odprl sem jo pri devetnajstih letih, zraven pa 
sem imel še vedno »štanc-mašino«. Večinoma 
so mi pomagali študentje, sam sem nastopal 
predvsem kot organizator dela. Takrat sem bil 
še vedno v Iskri, in sicer sem zasedel mesto v 
orodjarni, malo kasneje v prototipni delavnici 
in nazadnje v nabavni službi. Na mojo pobudo 
smo kupili prvi tovornjak, s katerim sem potem 
nabavljal in dostavljal blago po  vsej Sloveniji. 
Mogoče še ta zanimivost: ko sem bil star 21 let, 
sem za eno leto prevzel vodenje diska v Horjulu. 
Za razliko od mojih predhodnikov, ki so pijačo 
kupovali v bližnjem Mercatorju, sem sam raje 
kupoval kar neposredno v Unionu. Razlika je 
bila ogromna –  v vikendu sem zaslužil toliko 
kot povprečen delavec v Iskri. 

Potem ste odprli trgovino na Drenovem Griču. 
Leta 1989 sem v sodelovanju z Iztokom Škofom 
in Zdravkom Kogovškom odprl novo firmo, Bla-
gomix, d. o. o. Začeli smo obnavljati Kavčičevo 
štalo na Drenovem Griču za potrebe trgovine 
in skladišča, a že kmalu po obnovi sta partnerja 
nekako dvignila roke od projekta, ker jima trgo-
vina ni bila tako blizu kot meni. Razšli smo se 
sporazumno, sam se ju izplačal. V trgovini sem 
imel čisto vse: od ribniške suhe robe do videoka-
set in oblačil – zato tudi poimenovanje trgovine 
Blagomix. Naj povem, da se je komaj dva meseca 
po odprtju trgovine začela slovenska osamosvo-
jitvena vojna in tank JLA je zaradi okvare zape-
ljal tako rekoč v mojo trgovino – poškodoval je 
fasado. Spominjam se, da je takrat več mesecev 
vladala nekakšna psihoza in trgovina je res pre-
življala težke čase. 

V devetdesetih sta vas Vrhnika in širša okolica poznali 
kot očeta blagovne znamke Black Jack. Skoraj ni bilo 
človeka, ki ne bi nosil kavbojk s tem napisom. 
S to znamko sem začel leta 1991, ker sem dou-
mel, da bomo razpoznavni le z lastno blagovno 
znamko. Kasneje sem jih dodal še več: Skipper, 
Blue Star … Vsaka znamka je bila namenjena do-
ločeni ciljni populaciji kupcev. Uporabljali smo 

– in jih še vedno – dobre materiale in včasih me 
je prav razžalostilo, ko nekateri niso znali ceniti 
domačih izdelkov. 

Vi ste bili ena redkih trgovin, kjer je bilo mogoče 
dobiti obleke tudi za nekoliko obilnejše.
Vedno sem se trudil dobiti povratni odziv s stra-
ni kupcev, zato sem z njimi rad komuniciral. Da 
ni bilo hlač, majic in podobnega za obilnejše, je 
bilo dejstvo, a ne vem zakaj se ni nihče lotil tega. 
Mi smo izdelali na desetine in desetine tovrstnih 
majic ali pa hlač z dolgimi hlačnicami za višje 
stranke. Skratka,  bile so neke niše, ki jih ni še 
nihče zaprl. 

Zdaj je izvorni kraj večine oblačil Kitajska. Kdaj ste se 
pri vas začeli spogledovati z njo?

Sredi devetdesetih sem začel hoditi na Kitajsko, 
kar je bilo za tiste čase zelo drzno dejanje. Pri-
znam, da zaradi jezikovne  ovire ni bilo lahko, a 
mi je uspel preboj, da smo od tam začeli naro-
čati blago in izdelke. Sredi devetdesetih sem na 
Vrhniki, v  nekdanji vojašnici, kupil del objektov 
z namenom, da bi zgradil novo trgovino. Odprli 
smo jo leta 1997, ko sem bil star 33 let, čez tri 
leta pa smo ji dodali še prizidek oziroma to, kar 
je  zdaj v steklu. Na novo prizidani del je odprl 
nove poslovne priložnosti: od frizerskega do raz-
stavnega salona.

To s Kitajsko je bilo v tistem času kar drzno dejanje. 
Moram povedati, da mi je pri trgovanju s Ki-
tajsko veliko pomagal Wolfgang Kitzmueller iz 
Salzburga, ki je uvažal ogromne količine – ne-
primerljive z menoj. Zelo mi je zaupal in dovolil, 
da sem uvažal preko njega, hkrati pa, kar je naj-
pomembneje, mi je dal pol milijona mark limita 
– torej odloga plačila. To mi je omogočilo velik 
preboj in za to sem mu še  vedno hvaležen.  

Zdaj imate poslovne prostore v Logatcu. Kako to? 
Zakaj ne na Vrhniki?
Manjkal nam je prostor za skladišče, vrhniška 
cena zemljišča pa je bila za tovrstno dejavnost 
predraga, zato smo se selili v Logatec. Poleg tega 
sem v Logatcu lahko uresničil še dolgo časa tlečo 
željo v sebi po poligonu za avtomobil in motor-
je. Veliko sem predirkal in prevozil, včasih tudi 
neodgovorno, in lahko rečem, da je še sreča, da 
sem živ. Zato sem hotel ljudem s poligonom dati 
možnost, da se znorijo ali naučijo pravilne vo-
žnje. Poligon sem uradno odprl 5. 6. 2004, točno 
na moj 40. rojstni dan in takrat sem imel zadnjo 
zabavo. Rojstnih dni po navadi ne praznujem 
– tudi pri abrahamu ga nisem, čeprav so me 
prijatelji pregovarjali. Kasneje, leta 2009, smo v 
Logatcu odprli še poslovni objekt.

Ampak to še ni bila dokončna oblika poligona. 
Ne, seveda ne. Po etapah smo ga asfaltirali, 
prirejali raznovrstne dirke – od avtokrosa do 
driftanja, dokler nismo končno naredili poligon 
varne vožnje, ki je  zdaj popolnoma primerljiv z 
evropskimi. 

Koliko ste vložili v Logatec?
Takole, na palec, ampak res zelo na palec, okoli 
pet milijonov ali še celo več. 

Po selitvi v Logatec ste povečali svoj prodajni program.
Da, začeli smo prodajati talno oblogo, sončne 
kolektorje, toplotne črpalke, tuš kabine, granit … 
Res smo zelo povečali program. 

Potem pa kot bi se ujeli v past: kaj pa zdaj? 
Imeli ste vse, kar ste načrtovali. 
Nov izziv je bilo župansko mesto, 
torej nekaj, 
kar je popolnoma drugačno od gospodarstva. 
Res je, firma je stalno rastla in iskal sem nove 
izzive, zato sem prisluhnil pobudi, da naj kandi-
diram za župana. Izvoljen sem bil leta 2008 in na 
tem mestu ostal dva mandata. Lahko rečem, da 
je bilo to obdobje posebno: odprl se mi je svet, ki 
funkcionira popolnoma drugače od gospodar-
stva. Zelo težko je bilo preklopit v razmišljanju in 
dvomim, če sem sploh kdaj popolnoma preklo-
pil. V gospodarstvu je tako: če delaš, boš zaslu-
žil, sicer boš lačen. V javni upravi pa je zaslužek 
kar samoumeven. Zato sem tudi  v času mojega 
županovanja nadaljeval, kot sem najbolje znal, 
torej da je občina delovala kot delujejo podjetja v 
gospodarstvu, racionalno, stroškovno učinkovi-
to  in s premislekom glede investicij. Finančnih 
sredstev ob začetku  ni bilo, poravnati je bilo 
potrebno še določene obveznosti iz preteklosti, 
kljub vsemu pa smo poslovanje dvignili na zavi-
dljivo raven, kar lahko dokažem z zastavljenimi 
projekti in sredstvi, ki so bila na voljo za projekte 
ob zaključku mojega županovanja. V času mo-
jega mandata smo uspeli dobiti evropska sred-
stva, prav tako pa je bilo že takrat dogovorjeno 
celotno financiranje izgradnje čistilne naprave 
v Horjulu. Verjamem, da se je moje učinkovito 
delovanje sedaj pokazalo v pravi luči. Svojemu 
nasledniku sem tako zapustil dobro popotnico.  
Vsi projekti, ki se realizirajo v tem mandatu,  so 
bili v  mojem mandatu že v fazi izvedbe ali pa 
so za njih bili izdelani projekti, na primer čistil-
na naprava Horjul, ureditev učilnic v šoli, nova 
povezovalna pot med šolo in vrtcem, predvsem 
pa najpomembnejše, za vse te projekte so bila 
v celoti zagotovljena tudi finančna sredstva, ki 
se sedaj le še črpajo. Lahko rečem, da sem kot 
župan dal mojemu nasledniku dobro popotni-
co: pripravil sem nekaj projektov, ki so čakali na 
realizacijo, na računu občine pa je nanje čakalo 
za tri občinske proračune denarja. Na žalost pa 
vidim, da je tudi občina Horjul zopet prešla na 
državni sistem zapravljanja javnega denarja  in 
deli denar na podlagi političnih in osebnih in-
teresov, kar se mi zdi neprimerno, predvsem 
pa mi je žal, da politika vstopa v našo dolino in 
nam jemlje podjetnost, ki je v tej dolini ne manj-
ka. Občina Horjul je v svojih 20 letih delovanja 
doživela velik razvoj, zato bi bilo prav, da se tako 
tudi nadaljuje. Vse to me vodi v razmišljanje, da 

Janko Jazbec, lastnik Blagomixa

»Že v osnovni 
šoli sem kupoval 

marke«
Janko Jazbec, za tiste, ki ga poznajo, kar Jani, je po srcu Horjulec, res pa je, 
da večino časa preživi vse prej drugje kot v rojstnem kraju. Delo mu ni bilo 

nikoli tuje, prej obratno, saj bi lahko rekli, da je deloholik. Kot je dejal, so 
mu te vrednote vcepili že v rani mladosti, ko je bilo sestavni del njegovega 

dneva tudi delo – s tem pa je v žep kanil tudi kakšen dinar. Nos za dober 
posel, neustrašnost pred neznanim in talent za trgovanje sta ga pripeljala, 
da je pri svojih 27 letih odprl prvo trgovino na Drenovem Griču in kasneje, 

pri  triintridesetih, drugo - veliko večjo trgovino Blagomix na Vrhniki, štiri 
leta kasneje pa še poslovne prostore in poligon za vožnjo z avtomobili v 
Logatcu. Dandanes se spogleduje s storitveno dejavnostjo: v Ljubljani je 
kupil nekdanjo stavbo SCT, ki jo preureja v hotel, njegovi so tudi objekti 

Presada v Gabrovki pri Trebnjem. 

>>
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bom zopet kandidiral za župana in bom prekinil 
ta trend osebnih in političnih interesov.

Nazaj v firmo ste se vrnili leta 2014. 
Težko je voditi tako veliko firmo in biti hkrati 
še župan. Meni se je poznalo, da je strma rast 
opešala oziroma se začela kotaliti proti dnu. 
Zato sem moral pošteno poprijeti za vajeti, da 
smo firmo postavili nazaj. Z elanom, dobrimi 
sodelavci in nekaj sreče smo potem v  nekaj letih 
uspeli narediti več kot prej v desetih letih ali več. 
Tako smo popolnoma  posodobili poligon varne 
vožnje in dobili koncesijo s strani države. Postal 
je eden najsodobnejših od malih poligonov v 
Evropi. Veliko truda sem vložil v projekt nabave 
in prodaje nekdanjega objekta SCT na Brnčičevi. 
S tremi partnerji smo ga kupili in nato pripravili 
za obrtno cono, nakar sem sam svoj delež prodal 
in izstopil iz tega projekta. 

Srečamo vas tudi Presadu, nekdanji tovarni sadnih 
sokov. 
V Gabrovki sem kupil Presad v stečaju; gre za 
okoli 20 tisoč kvadratnih metrov površine. Tam 
nameravam zgraditi več stanovanj, hkrati pa ob-
močje nameniti za poslovne dejavnosti zaintere-
siranih. Drugi projekt pa je nakup objekta SCT 
v središču Ljubljane, ki ga bom prelevil v hotel 
– odprt naj bil do konca leta in bo imel okoli 2000 
kvadratnih metrov površine. 

Kako pa je z blagom, s katerim ste začeli? Verjetno je v 
času globalizacije težko konkurirati cenam H&M, C&A 
in podobnim.
Res je, zato se počasi odmikam od dejavnosti 
z blagom v  pomenu klasične prodaje končnim 
kupcem. Zato smo začeli ponujati oblačila fir-
mam, kot na primer promocijska ali pa delovna 
oblačila. Naredimo ogromno delovnih oblek, 
tudi za zelo znane slovenske firme. 

Govorite »naredimo«; kako to mislite? Jih vi dejansko 
delate?

Ne, delamo jih v Indiji, kamor pošljemo vse po-
datke: o materialu, velikosti, barvi, kroju … 

Zakaj Indija in ne Kitajska?
Indija je zibelka bombaža in Indijci imajo delo z 
blagom v krvi. Imajo izreden občutek in večsto-
letno znanje ter so v primerjavi s Kitajci veliko 
kakovostnejši. 

Slišal sem, da ste včasih kroje risali sami – prav vi!
Da, tudi to sem počel. Pa tudi recept za energet-
sko pijačo, kombinacijo piva in kave, sem snoval, 
a zadeve nisem speljal do konca. Marsikaj je na-
stajalo v moji glavi in na delovni mizi, a o tem 
mogoče kdaj drugič.  

Zanimivo. Zdi se, da ste deloholik. 
Da, zelo veliko delam. Jem enkrat na dan, zelo 
malo spim. Malo jih je, ki so šli z menoj na pot v 
tujino in zdržali moj tempo. 

Zdravje je v redu?
Na zadnjem »tehničnem« mi je zdravnik skoraj 

zavidal moje zdravje. 

Stari ste 54 let, denarja vam ne primanjkuje. Čemu  bi 
veljalo pripisati tak uspeh v življenju. 
Predvsem trdemu delu in vrednotam, ki so mi jih 
dali starši in stari starši. Se mi zdi, da danes otro-
ke preveč razvajamo in jih s tem oddaljujemo od 
realnega življenja, s katerim se bodo morali prej 
kot slej srečati. Pa še nekaj je: vedno je treba biti 
ponosen na svoje korenine, pa naj bodo lokal-
ne ali širše. Veliko sem prepotoval: skoraj  ves 
svet, kot tudi najbolj rizične države, od Irana do 
Severne Koreje, pa tako lepo, kot je v Sloveniji, 
ni nikjer. Zato me včasih kar zaboli, ko Slovenci 
tako radi tuje hvalimo, nad domačim pa vihamo 
nosove. Še država to rada počne: kar spomnite 
se na primer Magne, kako je država pokleknila 
pred tujim kapitalom, medtem ko ji domači pri-
vatniki in firme uhajajo čez mejo. Upam in sem 
optimist, da se bo kaj spremenilo.

Gašper Tominc

Manj znano pa je, da je od novem-
bra dalje v rokah zakoncev Marjane in 
Andreja Fortuna, ki želita v ta znani 
lokal, ki se po novem imenuje Viale & 
Mary snack bar vnesti svežino s svojo 
ponudbo. Da obratuje lokal na tem 
mestu ni naključje. Stoletje nazaj, ko 
je Vrhnika slovela kot tranzitno me-
sto na poti proti Trstu, je lokal služil 
kot točka, kjer so furmani naredili 
postanek, menjali konje, izmenjali ve-
sti… »Že pred prvo svetovno vojno je 
to domačijo kupil Drašler, ki je z njo 
upravljal do leta 1960. Nato jo je v na-
jem prevzelo gostinsko podjetje Man-
tova. V tem času se je gostilna imeno-
vala »Pod Hribom«. V osemdesetih jo 
je v najem prevzel eden od zaposlenih 
v Mantovi in jo preimenuje v »Trta«. V 
devetdesetih jo je nazaj prevzela dru-
žina Drašler, ki ji je dala ime Viale, kar 
pomeni pot,« je pojasnil Andrej, ki se 

je kot ljubitelj zgodovine dodobra po-
dučil o preteklosti lokala, ki ga imata 
z Marjano v najemu. Mimogrede: ur-
bana legenda pravi, da naj bi v gostilno 
zahajal tudi Ivana Cankar. 

»V čem se razlikujeva od najinih 
predhodnikov?« je odgovarjal Andrej, 
ki je v gostinstvu že preko tri desetle-
tja. »Po ponudbi in pristopu. Ponujava 
najboljše sendviče v mestu, to pomeni, 
da je kruh spečen tukaj pri nas, nadev 
pa je svež in okusen. Torej so sendviči 
dnevno sveži, med drugim narejeni 
tudi za vegeterijance. Priljubljeni so 
tudi narezki za eno ali več oseb. Pri 
nas stranke ob naročilu pijače vedno 
dobijo prigrizek, kot na primer čips, 
arašide, rogljiček, sir, olive ali podob-
no. Načrtujemo da bomo ponudbo 
razširili še na enostavne tople jedi. 
Želimo postati butični lokal, ki bo slo-
vel po dobri hrani in kvalitetni pijači.« 

Lokal ima pridih retro stila, kjer je 
imela kar nekaj prstov zraven Mar-
jana: »S pohištvom in dekorjem smo 
želeli prostoru vdihniti nostalgičen 
duh preteklosti. Želimo, da je čas pre-
živet v našem lokalu vložen v lepe in 
nepozabne spomine. Naj se čas pri 
nas ustavi.« Lokal je razdeljen na dve 
enoti: osrednji prostor je okoli šanka, 
zadaj pa se nahaja 40 m2 velika soba, 
ki je odlična izbira za zaključene druž-

be. »V njih potekajo rojstnodnevne 
zabave, sestanki, ki terjajo večjo in-
timo, jubilejna srečanja in podobno. 
Gostje imajo dovolj prostora, hkrati 
pa zadostno intimnost pred ostalim 
delom lokala in gostov. Zanje pripra-
vimo hladne in tople jedi,« je pojasnila 
Marjana. 

Kljub novim najemnikom, je lokal 
obdržal svoje ime. »Viale je poznan 
celi Vrhniki, zato nisva šla v menja-

vo imena oziroma sva ga le nekoliko 
dopolnila: Viale & Mary snack bar. V 
praksi pomeni znak ''&'' Andrej, Mary 
pa Marjano,« je še pojasnil Andrej. 

Če bi torej radi preskusili najboljše 
in najbolj sveže sendviče v mestu, ve-
lja prestopiti njihov prag. Zagotovo ne 
boste razočarani. Preverjeno! 

Gašper Tominc, 
foto: arhiv lokala

Tekmovanje poteka že vse 
od leta 1976, ko so ga prvič 

organizirali ob stoti obletnici 
rojstva Ivana Cankarja. Naša 

šola kot gostiteljica tekmova-
nja sodeluje že vrsto let, saj se 

zavedamo pomena Ivana Can-
karja. Ni naključje, da se je na 

Cankarjevem 
tekmovanju, na 
Cankarjevi šoli 
in v Cankarje-
vem letu zbra-
lo  več kot sto 

štirideset tekmovalcev osnov-
nih in srednjih šol iz osrednje 
Slovenije.

Tekmovalce in njihove men-
torje smo najprej povabili h 
krajši kulturni prireditvi, na 
kateri so se predstavili učen-
ci naše šole z deklamacijami 
Cankarjevih besedil in glas-
beno točko. Za spodbudo k 
ustvarjalnemu pisanju sta ne-
kaj besed dodala tudi ravnate-
ljica Polonca Šurca Gerdina in 
župan Stojan Jakin. 

Nekateri tekmovalci si bodo 

to tekmovanje zapomnili po 
doseženih dobrih rezultatih in 
uvrstitvi na državno tekmova-
nje. Verjamem, da si bo marsik-
do zapomnil Vrhniko kot kraj, 
v katerega se je vredno vrniti 
tudi na ogled katere izmed 
naravne ali kulturne zname-
nitosti. Za posebno presene-
čenje so poskrbeli na Zavodu 
Ivana Cankarja in za vsakega 
tekmovalca pripravili darilno 
vrečko z reklamnim gradivom 
in drobnim darilcem. Tekmo-
vanje smo  končali v prav pri-
jetnem vzdušju z mislijo, da se 
bomo naslednje leto spet  sešli  
v  Cankarjevem mestu – Vrh-
niki.

Tadeja Oblak

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Območno Cankarjevo tekmovanje 
Vrhnika, 24. 1. 2018 – Na ta dan je bilo 
organizirano Območno Cankarjevo tekmovanje 
za Cankarjevo priznanje. To tekmovanje je 
namenjeno vodenemu ustvarjalnemu pisanju 
na podlagi prebranih knjig. 

>>

Viale & Mary snack bar

Lokal z najboljšimi sendviči v mestu
Vrhnika – Nekdanji lokal Viale na Stari cesti 

je verjetno vsem dobro znan. 
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V ponedeljek, 12. februarja 2018, 
smo imeli posebno pravljično 
urico. Namesto otrok so se je tokrat 
udeležile same maškare. 

Prišli so: muca, čarovnica, policaj, pikapoloni-
ca, spider-man, vitez, princeska, gusar in zmajček, 
pravljico pa je pripovedovala Pika Nogavička. 

Najprej smo obnovili pravljična pravila, nato pa 
so maškare prisluhnile slovenski ljudski pravljici 
Janček ježek. Sledilo je ustvarjanje, na koncu pa 
smo se – kot se za pustni čas spodobi –, vsi sku-
paj posladkali še s krofi. Ker se je zima zdaj šele 
dobro začela, smo se dogovorili, da je letos za 
spremembo ne bomo podili iz naše doline. 

(Barbara Kuzmič)
(foto: Mateja Gaberšek)

Osrednje pustovanje 
na Vrhniki je potekalo 
v športni dvorani OŠ 
Antona Martina Slomška 
v organizaciji Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika. 

Tri ure dolgo rajanje, ki je bilo 
namenjeno mladim družinam, 
so programsko obogatili Anika 
Horvat, čarodej Gregor, Plesna 
šola Urška Vrhnika, vrhniške 
mažorete in Damjan Debevec 
v vlogi Ivana Cankarja. Seveda 
ni manjkalo niti pustnih kro-
fov niti toplega čaja. Posebna 
tričlanska žirija je izbrala šest 
najboljših mask, ki so prejele 
praktične nagrade. 

(gt,)

Vsak oglas, ki ga vidite 
na televiziji, je  rezultat 
dolgih ur, dni, tednov, 
včasih celo mesecev 
dela. Kreativne 
ideje in poglobljeno 
razmišljanje se skupaj 
zlijejo v prefinjeno 
mešanico podob in 
zvokov, ki strankam 
sporočajo tisto »pravo«.

Tako smo neko hladno ja-
nuarsko soboto v NLB Po-
slovalnici Vrhnika snemali 
oglas Za vse kar sledi, ki so ga 
na televiziji začeli vrteti v za-
četku februarja.

Da NLB niso zgolj številke 
in poslovni rezultati, je doka-
zala vodja poslovalnice Tinka 
Marolt, ki je bila celotni ekipi 
na voljo še v poznih večer-
nih urah, saj se je snemanje 
zelo zavleklo. Vsestranski so 
tudi njeni sodelavci, ki svo-
jim strankam ponudijo pravo 
rešitev za različne potrebe in 
življenjske situacije; najsi bo 
svetovanje glede NLB stano-
vanjskega kredita, bogatenja 
prihrankov s portfelji NLB 
Skladov ali pa morda nekaj 
povsem drugega.

»Naša glavna prednost je 
prav gotovo znanje, ki ga z ve-

likim veseljem delimo s stran-
kami ter jim pomagamo do 
urejenih financ. Prav zato nas 
številne zadovoljne stranke 

tudi priporočijo znancem in 
prijateljem,« je zaključila Tin-
ka Marolt. 

OGLASNO SPOROČILO

Pustovanje na Vrhniki

Pustno obarvana 
pravljična urica v Podlipi

Katero vrhniško lokacijo 
te dni gledamo na televiziji?
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V članku bom opisal dve utrdbi, ki sta edin-
stveni in kot taki unikatni utrdbi Rupnikove 
linije.

Težka utrdba ali  srub
Morda je najbolj izstopajoča utrdba na hribu 

nad Jezercem. Srub je češki naziv za tako vr-
sto utrdb in je tudi pomanjšana kopija čeških 
utrdb. Sama utrdba je ohranjena, kar je zani-
mivo, saj so Italijani podobno, le nekaj sto me-
trov stran, porušili. Že na pogled je to mogočna 
utrdba, ki ji manjka samo jeklena kupola.  Za-
radi dogodkov, ki so si sledili leta 1941, ni bila 
nikoli dostavljena. Sama utrdba je dvonivojska,  
kar pomeni, da je bil spodnji del  načrtovan kot 
bivalni del za posadko, zgornji pa je bil name-
njen bojnemu delovanju.  Zdaj je zaprta,  sta 
pa vidna ležišče kupole in zunanjost, ki je bila 
vkopana.

Mitralješka kazemata 
To je ena izmed preprostejših utrdb Rupni-

kove linije; gre za utrdbo v obliki kvadra. Ta 
utrdba  zelo spominja  na francosko pehotno 
kazemato.  Zdaj je sredi naselja in tudi  najti jo 
je kar težko. Tudi te Italijani niso uničili, zakaj, 
še vedno ostaja neznanka.

Pri obeh utrdbah je najzanimivejše, da je 
srub edini na celotni Rupnikovi liniji in kot tak 
zares unikaten, dočim je mitralješka kazemata 
edina ohranjena v Sloveniji. 

Poleg nje je ohranjena še na Kamenjaku nad 
Reko, kjer je spremenjena v nekakšen bivalni 
objekt.

Tako na kratko. Če boste, katero izmed  ome-
njenih utrdb srečali na svoji poti, da boste ve-
deli, kam sodita.

Bojan Grošelj

IMEJ 

SVOJ VRT 

V BISTRI
Za gostilno Bistra, poleg Tehniškega 

muzeja Slovenije 

oddamo v najem vrtičke 
v velikosti 50 m2 in 100 m2. 

Vabljeni vsi, ki bi si radi 
pridelali lastno zelenjavo, 

zelišča in sadje po 
ekoloških načelih 

ob strokovni podpori.

info: Avtotrade d.o.o., Vrhnika
info@argonavt.si

01 750 43 64 - Alič Joži

Pozabljena bunkerja na Zaplani
Rupnikova linija, tematska pot na Zaplani,  je zagotovo 
zanimiva in zelo obiskana v vseh letnih časih. Na njej se 
obiskovalec ob tablah seznani z njo in bunkerji, ki so na 
sami poti. Vendar pa nekateri obiskovalci želijo več ali pa so 

Priznam, da o tem ne vem prav 
dosti, kot tudi ne, kako v naši občini 
poteka razvoj v tej smeri, zato me je 
članek spodbudil k resnem razmišlja-
nju, kako to dejavnost spraviti »pod 
našo streho«. 

Prvič sem v tem videla priložnost, 
ko sem ostala doma, ker je podjetje, v 
katerem sem delala, žal propadlo.  Na 
moževi kmetiji, ki ni prav velika, sem 
počela marsikaj, da bi  prispevala v 
družinski proračun. Vendar so mo-
žnosti  glede na lokacijo,  kjer živimo 
(doma smo na Padežu na Pokojiški 
planoti),  precej omejene in zato ne 
moreš biti dovolj konkurenčen ni-
žinskim kmetijam. Tako sem se lotila 
izziva za izzivom, pri tem pa  imela do-
volj časa, da sem lahko opazovala oko-
lico. Kmalu sem opazila, da gre skozi 
našo vas ali mimo nje ogromno ljudi, 
nekatere od njih sem imela priložnost 
tudi spoznati. 

Bili so od vse povsod; ne le iz Slove-
nije, ampak tudi iz Amerike, Nemčije, 
Avstrije, Italije in iz drugih držav. Kot 
sem napisala, to niso bili vsi, s kateri-
mi sem se imela priložnost zaplesti v 
pogovor. Zanimivo ali ne, na Pokojiški 
planoti, za katero sem nemalokrat sli-
šala, da je »bogu za hrbtom«, sem sre-

čala ljudi iz  vsega sveta. Takrat sem 
prvič pomislila, da morajo ti ljudje ne-
kje tudi spati, se stuširati, oprati svoja 
oblačila, jesti in še marsikaj. To je bilo 
pred približno desetimi. Mož je bil še 
malo skeptičen glede moje ideje in gle-
de tega, kako jo uresničiti. Končno je 
napočil čas, ko je ideja dozorela in se 
na koncu tudi uresničila. 

V letu 2017 nama je uspelo obnovi-
ti starejši objekt na kmetiji  in urediti 
vso potrebno dokumentacijo, tako 
v  povezavi z objektom kot tudi  v 
povezavi z dejavnostjo, to je soboda-
jalstvom, ki  zdaj živi v njem. Uredila 
sva dva apartmaja, ki ju že oddajava 
gostom, ki so bili pri nas in z nami 
zelo zadovoljni. Pa ne le s samo nasta-
nitvijo, ampak tudi s krajem, njegovo 
okolico in predvsem naravo, ki se tudi  
pozimi kaže v vsej svoji lepoti. 

Skratka, izkušnja je bila enkra-
tna, zadovoljstvo pa obojestransko. 
V bistvu kar ne veš, kako bi lahko še 
»pocrkljal« svoje goste in prikril ža-
lost, ko se poslavljamo eden od dru-
gega. Vendar je pomembno nadvse 
prijetno zavedanje, da gostje prihajajo 
in da jih Pokojiška planota kljub njeni 
umaknjenosti privlači, in to tako zelo, 
da se mnogi med njimi nameravajo 

tudi vračati. To, kar želim povedati, 
je, da  zdaj živimo v dobi interneta, 
življenje pa se vrti bistveno drugače, 
kot se je nekdaj. Milijoni ljudi živijo 
v natrpanih mestih in iščejo mirne in 
odmaknjene kotičke neokrnjene na-
rave, kjer se lahko odpočijejo, umirijo, 
sprehodijo in počnejo vse tisto, kar 
jim sicer ni dano. Slovenija je idealna 
za tovrstni turizem in prav tako naša 
osrednjeslovenska regija, kamor sodi-
ta tudi Občina Vrhnika in vas Padež 
na Pokojiški planoti. 

Včasih nam je vse, kar imamo in 
kjer živimo, preveč samoumevno in 
nekako ne znamo ceniti tega. Zato je 
včasih dobro pogledati svoj kraj skozi 
oči nekoga, ki živi v večmilijonskem 
mestu, kjer so hrup, umetna svetloba 
in onesnaženost prisotni noč in dan, 
mir in lepota narave pa neprecenljiva 
vrednota.  

Imamo veliko, imamo še več, ima-
mo vse. Ob tem bi rada izkoristila 
priložnost, da bi se zahvalila vsem, ki 
nam stojite ob strani, nas podpirate in 
ste nam na kakršen koli način poma-
gali, da smo dosegli naš cilj in da se 
lahko kot nova pridobitev postavimo 
na bogat zemljevid osrednje slovenske 
turistične ponudbe. 

Hvala v mojem imenu in v imenu 
moje družine.

Marija Bizjak, 
turistična kmetija  z 

nastanitvami

Kako smo uredili sobodajalstvo na Pokojiški planoti
Pred časom sem v Našem časopisu zasledila članek 
Liste za razvoj vrhniškega podeželja o sobodajalstvu in 
razvoju tovrstnega turizma osrednjeslovenske in vrhniške 
turistične pondube. 
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Ustanovitelji Društva za olepšavo 
trga Vrhnika in njegove okolice so bili 
dekan Ivan Koprivnikar, prvi pred-
sednik društva, Karl Obreza, poštar, 
veleposestnik in industrialec Fran 
Kotnik, človekoljubni davkar Ivan 
Gruden, Gabrijel Jelovšek, ki je bil kar 
20 let nepretrgoma vrhniški župan od 
leta 1888 do 1908,  veleposestnik Josip 
Lenarčič in Karol Kotnik, posestnik z 
Mirk. Bili so razgledani in izobraženi 
možje, ki so, prežeti z ljubeznijo do 
domačega kraja, želeli, da se le-ta vse-

stransko razvije in postane znan tudi 
v drugih deželah. 

Živeli in delovali so v Cankarjevem 
času, pisatelj jih je poznal in o njih tudi 
pisal.

Ivan Gruden, davkar in tajnik 
Kmečke posojilnice, se je rodil leta 
1842  v Mlaki pri Velikih Laščah. Ži-
vljenjska pot ga je pripeljala na Vrh-
niko. Bil je marljiv, iniciativen človek, 
trudil se je za olepšavo Vrhnike, za-
snoval  in nadziral  je ureditev poti 
do Starega malna, za ureditev poti in 

parkov v Močilniku in na Sveti Troji-
ci. Olepševalnemu društvu je podaril 
zemljišče na Sv. Trojici, njegova je bila 
tudi ideja o gradnji vrhniške lokalne 
železnice. 

Žal so si marsikatero njegovo zaslu-
go potem lastili drugi. Pod njegovim 
vodstvom  sta Ivan Cankar in Maks 
Jelovšek še kot dijaka z minijem napra-
vila napis: »Pričetek Krasa« na skali, 
tam, kjer Nova cesta na Vrhniki prvič 
strmo zavije na desno v klanec proti 
Logatcu. Grudnovemu prizadevanju 
za napredek Vrhnike je Cankar posta-
vil literarni spomenik v povesti Aleš iz 
Razora, kjer  piše o »človekoljubnem 
davkarju«.

Ivan Gruden je imel tudi lepo knji-
žnico in je rad podpiral dijake, med 
njimi tudi Ivana Cankarja. 

Olepševalno društvo mu je leta 
1907 na Sveti Trojici postavilo spo-
minsko obeležje, na katerem je zapi-
sano: »Svojemu neumornemu članu 
Ivanu Grudnu  v hvaležen spomin.«

Ivan Gruden je imel tudi hčerko Ol-
gico, ki se je rodila istega leta kot Ivan 
Cankar. 

Dijaki so se radi zbirali pri Grudno-
vih in se zabavali z raznimi družabni-
mi igrami. 

Tja je zahajal tudi Ivan. Olgico je 
poznal od malega, v njem je vzbudila 
tudi prve mladostne ljubezenske sanje 
in po Prešernovem vzoru je napisal 
zanjo sonet z naslovom Glasi ljubezni 
z akrostihom  Grudnovi Olgici. Ivan 
Cankar je pisal o času in ljudeh, ki jih 
je poznal. Tako je njegovo delo tudi 
literarno pričevanje o zgodovini Vrh-
nike in  ljudeh, ki so ustvarjali »tujski 
promet«.

V članku navedeni podatki so izbra-
ni iz Cankarjevega albuma  Franceta 
Dobrovoljca in iz arhiva Turističnega 
društva Blagajana.

Mirjam Suhadolnik

»Na holmu svete Trojice se sveti med temnim zelenjem 
bela srajca; človekoljubni davkar cepi lesnike, z bistro 
pametjo in ročno roko snuje tihe stezice med mladim 
drevjem, po strmi rebri, in premišljuje v zadovoljnem srcu; 
glej, bil je laz nekoč, pust in gol, in pretvoril sem ga v zelen 
gaj; ...« (Ivan Cankar, Aleš iz Razora)

VABIMO VAS

na slovesnost ob 130-letnici delovanja
Turističnega društva Blagajana,
nekdaj Olepševalnega društva Vrhnika.

Slovesnost in odprtje dokumentarne razstave bosta

v torek, 27. marca 2018, ob 18. uri 
v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Praznujte z nami!
Upravni odbor TD Blagajana

Dvanajst bralcev je številnemu ob-
činstvu prebralo odlomke iz Cankar-
jevega dela Moje življenje, odlomka iz 
dela Mona Lisa in Ottakring, pa nekaj 
pesmi iz Erotike, prebrali smo Ivano-
vo pismo zaročenki Štefki, govorili 
o njegovem življenju in posvetili del 
programa »slavljencu« Francetu Pre-

šernu. Tone Stanovnik je igral na har-
moniko, Janez Tomšič je v roke vzel 
kitaro, Smiljan Ogorelec je z nami de-
lil svoj pogled na Erotiko, pevke ljud-
skih pesmi Trlce iz Ligojne pa so ozalj-
šale popoldansko druženje. Duhovita 
poezija Janeza Menarta se je kar tako 
za veselje prikradla  v program in tudi 

ko je Povodni mož z Urško  že drugič 
zaplesal v valove Ljubljanice, še kar ni 
moglo biti konca. Ekipa Star maln je 
poskrbela za dobrote, Slaščičarna Ber-
zo pa nam je poklonila torto. Hvala. 

Bralci in poslušalci  smo doživeli 
lep kulturni praznik. Z nami je bila 
tudi slikarka Vilma Mavrič Krisper iz 
Celja. Njene slike na steklu si v  koči 
Star maln lahko ogledate v času obra-
tovanja. 

M. S.

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Turističnega društva Blagajana,
spoštovani sodelavci, podporniki in prijatelji društva!

Vabimo vas na 

redni letni Občni zbor 
Turističnega društva Blagajana 
Vrhnika,
ki bo v četrtek, 8. marca 2018, ob 18. uri 
v mali dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.

Za uvod bomo pripravili kratek kulturni program.
Po končanem Občnem zboru se bomo družili v avli Cankarjevega doma.
Počaščeni bomo, če se boste odzvali našemu povabilu.
Skupaj bomo lahko ustvarili več.

Upravni odbor TD Blagajana Vrhnika
Predsednica Mirjam Suhadolnik                

 Vabljeni!

130  let Turističnega društva Blagajana, nekdaj Olepševalnega društva Vrhnika

O Ivanu Grudnu

Praznik kulture v Starem malnu

Bralci Cankarjevih besedil smo se v sredo, 7. februarja, 
zbrali v zasneženem Močilniku na 74. rednem branju. V 
četrtek, 8. februarja, pa smo praznovali v koči Star maln. 

Turistično društvo Blagajana
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Delegacija članov ZB NOB 
pa je ob 97-letnici obiskala 
svojega člana Viktorja Kirna 
v Domu starejšim občanov na 
Črnem Vrhu nad Idrijo. Viktor 
Kirn - Janoš se je rodil 4. febru-
arja 1921 v zaselku Trnovo med 
krajema Pako in Borovnica. 
Je še vedno prepričan: Faškar, 
Coklar, Borovničan, Marostar 
in v zadnjih letih Vršnčan. Ob 
okupaciji je postal prvi sekre-
tar vaške celice KPS za naselji 
Breg - Pako. V partizane mu 
je uspelo priti 4. maja 1942, in 
to v Faškarsko četo, kasnejšo 2. 
Četo 1. Bataljona Ljube Šercer-
ja. Že 14. decembra 1942 so ga 

zajeli belogardirsti in ga izro-
čili Italijanom, ki so ga poslali 
v taborišče Visco, kjer je bil do 
kapitulacije Italije. Potem se je 
zopet priključil partizanom, 
kjer je opravljal naloge politič-
nega komisarja v raznih četah, 
brigadah in  divizijah na slo-
venskem ozemlju. Proti koncu 
vojne je bil težko ranjen, zdravil 
se je tudi v bolnišnici Franja v 
Cerknem. Vse do leta 1971 je 
služboval v JLA, kot polkovnik 
pa opravljal številne vojaške 
naloge  v različnih krajih  nek-
danje Jugoslavije. Po upokojitvi 
se je z družino iz Maribora 
preselil na Vrhniko. Vsesko-

zi je bil tudi vrhniški član ZB 
NOB in za zasluge prejel šte-
vilna priznanja. Viktor Kirn je 
bil obiska zelo vesel in je vedno 
pripravljen na pogovor  ter na 
obujanje spominov na parti-
zanska leta.

Položili venec
Pod Ligojno, proti Podlipi pa 

je spominsko obeležje, kjer so 
fašisti 12. februarja 1943 ustre-
lili devet talcev partizanov. 
Med njimi je bil tudi partizan-
ski pesnik in satirik Ivan Rob. 
Ob ekselenciji fašista pa jim je 
pesnik zabrusil: »Kdor za do-
movino umre, je živel dovolj!« 

Te besede so vklesane v kamni-
to obeležje, ki stoji nedaleč od 
mesta kjer so pod streli itali-
janskih okupatorjev padli: Ivan 
Rob, Jožef Rodič, Jurij Jager, Jo-
žef Pelko, Alojz Udovič, Franc 
Turk, Janez Vadnjal, Alojz Ma-
kovec in Janez Strojan. To obe-
ležje je v ponedeljek, 12. febru-
arja 2018, ob 75-letnici obiskala 
delegacija ZB NOB Vrhnika in 
se poklonila z vencem in svo-
jim praporom.

Spominska ura
Spominska ura,posvečena 

pesniku in humoristu Ivanu 
Robu in osmim ustreljenim 

partizanom leta 1943 v Veliki 
Ligojni, je bila v soboto, 17. fe-
bruarja v Vinotoču Pr' Oblak. 
Na  izviren način izvedena 
spominska slovesnost je pri-
tegnila kar  veliko članov ZB 
NOB Vrhnika. Namen spo-
minske ure je bilo druženje ob 
75-letnici umora devetih tal-
cev partizanov in nenazadnje 
tudi spominu ob 100-obletnici 
smrti našega Ivana Cankarja. 
Zbrane je nagovoril Miha Bu-
tara, ki je predstavil delovanje 
in aktivnosti Ivana Roba in  

drugih usmrčenih talcev ter 
sedanje razmere pojmovanja 
partizanstva in osvobodilnega 
boja. Med  drugim je povedal: 

»Rad bi poudaril, da smo v 
letu, ko praznujemo 110. oble-
tnico smrti našega velikega pi-
satelja Ivana Cankarja. V tem 
času prihajajo do večjega izra-
za njegova neponovljiva dela, 
njegove misli in njegova ostra 
pronicljiva beseda o Slovencih.

Cankarjeve besede močno 
urežejo, a v marsičem držijo:

»Hlapci! Za hlapce rojeni, za 
hlapce vzgojeni, ustvarjeni za 
hlapčevanje! Gospodar se me-
nja, bič pa postane in bo ostal 
na vekomaj, zato ker je hrbet 
skrivljen, biča vajen in željan!« 
Da, Ivan Cankar nam je odpiral 
oči, odpira nam jih tudi danda-
nes.

Ko govorimo o času druge 
svetovne vojne, je potrebno po-
udariti da takrat ni šlo samo za 
ohranitev slovenskega naroda, 
njegovo borbo za preživetje, za 

borbo proti okupatorju in nje-
govim pomagačem. Šlo je tudi 
za borbo za boljši in pravičnejši 
družbeni red pri nas in v svetu.

Padli, katerih spominu se 
danes klanjamo, so imeli po-
dobne cilje in pogum, da so 
tem ciljem žrtvovali velik del 
mladosti in na koncu svoja ži-
vljenja. Kljub prezgodnji smrti 
so torej živeli in izživeli svoje 
polno, bogato in plodno življe-
nje in več nam ne bi mogli dati.

Za nekatere je sprava mrtva 
in prav je tako. Nekateri politiki 

in RKC pa jo že vrsto let upo-
rabljajo za hudo manipulacijo 
s prebivalci in dejanskim uve-
ljavljanjem razdora med nami. 
Če bi imeli resne namene kar-
koli dobrega narediti po tem 
vprašanju, bi ga zaključili že 
leta 1990.

Slep je, kdor ne vidi, kako 
skozi obvladovanje prostora 
v naše okolje vse bolj posega 
neofašizem, dviguje se neona-
cizem. Sistematično, a vztrajno. 
Preko medijev, tudi državnih, 
strankarskih časopisov ipd. 
vnašajo laži in hude neresnice.«

Nato je sledil kulturni pro-
gram, ki so ga z recitacijami 
popestrili Jani Kikelj, Nejc 
Smrtnik in Stanka Kosi. Nekaj 
aktualnih odlomkov iz Can-
karjevih del je prebral Lado 
Horvat. Kot zanimivost mo-
ram poudariti, da se je spomin-
ske ure udeležil tudi zgovoren 
in dobrovoljen sin ubitega talca 
Janeza Strojana. 

Simon Seljak

Aktivnosti vrhniških članov ZB NOB

Pogovoru, ki ga je vodil občinski svetnik 
Daniel Cukjati, je prisluhnilo čez sto sim-
patizerjev te stranke. 

Dotaknila sta se različnih tem, med dru-
gim slovenskega dolga, ki se je iz Janševe 
vlade (22 % BDP ) povečal na 60% v času 
Pahorjeve vlade in kasneje na več kot 80%. 
Janša je komentiral tudi podelitev Prešer-

novih nagrad, kar je po njegovem nespre-
jemljivo, saj gre za norčevanje iz slovenske 
identitete. 

Med drugim je dejal, da uradno vlada 
stabilnost, a v resnici kaos, s tem pa so 
mnoge priložnosti neizkoriščene, name-
sto enega predpisa jih je deset, na gradbe-
no dovoljenje se danes čaka 45 dni dlje kot 

leta 2008. Govora je bilo tudi o prihajajo-
čih volitvah, ki jih po njegovem desnica 
lahko dobi, če bo udeležba enaka tisti iz let 
1996 in 2004 ter če bo blok demokratičnih 
starih in novih strank sposoben sodelovati 
kot leta 2004. »Povezovanje in sodelovanje 
daje upanje na spremembo in to motivira 
tudi tiste volivce, ki so na robu in drugače 
ne bi glasovali. Formula je znana in po teh 
premikih, vsaj formalnih znakih v NSi to 
upanje obstaja,« je še dejal Janša. (gt)

Letos so člani 
Območnega 

odbora Zveze 
borcev za vrednote 

narodnoosvobodilnega 
boja Vrhnika vstopili 

zelo aktivno in delovno. 
14. januarja so se 

udeležili osrednje 
slovesnosti

 ob 76-letnici 
dražgoške bitke pri 

spomeniku 
v Dražgošah

Viktor Kirn - Januš

Janša na Vrhniki
Vrhnika, 7. Februar - Lokalni odbor SDS je v mali galeriji 
Cankarjevega doma organiziral pogovorni večer z vodjo 
največje opozicijske stranke Janezom Janšo. 
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V A B I L O

Moto klub Nauportus z Vrhnike vabi motoriste in motoristke na

OBČNI ZBOR
v petek,  16. marca 2018, ob 18. uri v 
gasilski dom na Vrhniki.

Vabljeni tudi novi člani!

 Prav takšna sta tudi filma, 
ki si ju boste lahko ogledali v 
bevškem kinu v marcu. Oba 
opisujeta življenje na obmo-
čjih, kjer je zima doma večino 
leta.  Pripovedujeta o krajih, 
kjer je polovico leta dan, dru-
go polovico pa noč. V naše 
kraje prinašata izkušnjo biva-
nja v nam tujih razmerah.

Nedelja, 4. 3., ob 17. uri 
FANT Z OBLAKI, 

M.Clinckspoor, Belgija, Šved-
ska, Nizozemska, Norveška, 
2016, družinski film, sloven-
ski podnapisi

Dvanajstletni Niilas obišče 
mamo, ki živi z novo druži-
no na Laponskem, na severu 
Švedske, kjer prebivajo no-
madski pastirji ljudstva Sami. 
Nerad se je ločil od očeta, s 
katerim je užival običajno 
mestno življenje, zato je pre-
cej nejevoljen. Deklica Sunnà 
in polbrat Pontus se trudita 
navezati stik z njim. Pastirji se 
pripravljajo na selitev jelenov, 
otroci jim pomagajo. Niilas iz 
upora namerno spusti čredo 
in eden izmed jelenov izgi-
ne. Deček se pridruži iskalni 
odpravi in pri tem kar naprej 
srečuje skrivnostnega losa … 
Sramežljiv mestni fant se po-
časi prelevi v divjega dečka, ki 
preizkuša meje svojih moči. 
Proti vsem pričakovanjem 
Niilas doživi najbolj razburlji-
vo poletje v svojem življenju. 

Nedelja, 18. 3., ob 17. uri
ZADNJI LEDENI LOV-

CI, J. Breceljnik, R. Bregar, 
Slovenija, 2017, dokumentar-
ni film, slovenski podnapisi

Celovečerni dokumentar-
ni film slovenskih režiserjev 
Jureta Breceljnika, ki ga žal 
ni več med nami, in Rožleta 
Bregarja pripoveduje zgod-
bo o kulturi inuitskih lovcev 
vzhodne Grenlandije, ki ji 
dandanes, po skoraj 4000 le-
tih obstoja v neusmiljenem 
naravnem okolju, grozi iz-
ginotje. Le 4500 prebivalcev 
naseljuje 20.000 km dolgo 
obalo vzhodne Grenlandije. 
To je eno najredkeje poselje-
nih območij na zemeljski obli, 
ki ga zaradi skrajno odročne 
lege ni dosegla kolonizacija. V 
surovem naravnem okolju je 
vzniknila ena najbolj speci-
aliziranih lovskih kultur na 
svetu. 

Vendar se je morala  do-
morodna inuitska kultura, ki 
tam obstaja že štiri tisočletja, 
ob vdoru  sodobnega sveta v 
zadnjem stoletju spopasti z 
dramatičnimi spremembami. 
S prehodom od življenja v po-
polni osami do neposrednih 
učinkov in posledic globaliza-
cije. Svet Inuitov se zdaj spre-
minja s svetlobno hitrostjo. 

Lepo vabljeni v kino na 
Barju!

Ekipa Kina Bevke 

Zima se končuje, pred vrati je 
gregorjevo, ki ga v zadnjih letih 
obeležujemo tudi na Vrhniki. 
Letošnjemu dogodku  se bo 
pridružila še glasbena podlaga 
Big banda Vrhnika, zato 10. 3. 
2018 vsi  vljudno vabljeni, da 

bomo skupaj pričarali pomlad.
S tem koncertom šele na-

povedujemo izjemno pestro 
sezono. Že konec marca bomo 
sodelovali na prireditvi ob 
130-letnici Turističnega dru-
štva Blagajana, konec  maja  

načrtujemo pomladni koncert 
(koncert bo na prostem). Vsi 
tisti, ki ne morete brez morja, 
boste lahko prisluhnili zvokom 
našega orkestra 27. 5. 2018, ko 
bomo gostovali v Piranu. Tra-
dicionalno bomo  sodelovali 
tudi na Argonavtskih dnevih,  
za katere ponovno pripravlja-
mo koncert v bazenu z zelo 
zanimivim gostom; ime bomo 
razkrili v eni od prihodnih šte-
vilk Našega časopisa, prav go-
tovo pa bo to eden od vrhuncev 
letošnje sezone!

Koncertirali bomo še v Bo-
rovnici, Starem malnu, vmes 
pa se bomo s svojo prisotnostjo 
na prireditvi ob 100-letnici po-
klonili tudi velikemu pisatelju 
Ivanu Cankarju ter leto sklenili 
z našimi novoletnimi koncerti. 
Obeta se pestro glasbeno leto, 
pripravljamo raznolike pro-
jekte in prepričani smo, da se 
bomo srečali vsaj na enem od 
številnih prihajajočih dogod-
kov. O vseh naših aktivnostih 
vas bomo pravočasno obveščali 
preko  različnih medijev.

Njeno poslanstvo je navdih-
niti in podpreti notranji svet 
posameznika, da lahko le-ta 
deluje najbolj v skladu z nalo-
go njegove duše. Pomaga vam 
pri iskanju najbolj prave in 
edinstvene poti. Vsi si želimo 
najti notranji mir, ki biva nekje 
globoko v nas. Na svojih indi-
vidualnih posvetih – reading 
Kim dovoli angelom in dušam, 
da nežno govorijo skoznjo in 
vam tako prenese sporočila ter 
vam pomaga pri odločitvah na 
vaši življenjski poti. Čas, ki ga 
imamo, je neprecenljiv, kako ga 
izkoristimo, je odvisno od nas 
samih. Na predavanjih in de-
lavnicah vam bo Kim predala 
svoje znanje, ki ga je pridobila 
s svojih potovanj iz različnih 

duhovnih tradicij. Kim spod-
buja pare, da pridejo skupaj in 
duhovno rastejo skupaj! (Pri-
pelji svojega življenjskega par-
tnerja brezplačno.) Predavanja 
in delavnice so v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika, Tržaška 32, 
vsak drugi petek in bodo v an-
gleškem jeziku s sprotnim pre-
vajanjem. 

Petek zvečer s Kimspira-
tional: Kako odprem tretje 
oko – petek, 2. marec 2018 
ob 18.00. Vabljeni na delavni-
co, kjer se bomo učili tehnike, 
kako si odpreti tretje oko. Psi-
hična sposobnost odpiranja 
tretjega očesa je naša naravna 
pot. Prejšnje generacije so nas 
programirale, da bi zaprli svo-

je naravne sposobnosti. Čas je, 
da si dovolimo, da zasijemo in 
ponovno verjamemo v lastne 
instinkte. 

Petek zvečer s Kimspira-
tional: Večer intuicije, kako 
izvedemo reading – petek, 
16. marec 2018, ob 18.00. 
Predavanje je zasnovano tako, 
da si ogledamo vzorce v kar-
tah, se naučimo, kako poiskati 
globlji pomen in določiti prete-
klost, sedanjost ali prihodnost 
iz kart. Če imate svoje karte, 
jih prinesite, da se boste lah-
ko povezali z njimi. Če nimate 
svojih kart, imamo dodatne za 
izposojo.

 
Petek zvečer s Kimspirati-

onal: Kaj nam govorijo sanje 
(znaki in simboli) – petek, 30. 
marec 2018, ob 18.00. Naše sa-
nje so zares okno za odkrivanje 
dejanskega dogajanja v našem 
resničnem svetu. Z razlogom 
smo navdušeni nad sanjami, ki 

vsebujejo skrivnostne odgovo-
re za lastno obvladovanje tega, 
kar si prizadevamo narediti v 
življenju. 

Razumeti sanje je kot imeti 
ključ. Ključ vsebuje eno kodo, 
ki odpira vrata, za katerimi 
stojijo skrivnosti. Na predava-
nju bomo govorili o tem, kako 
razkrivati skrivnosti načrta za 
sanjami in razpravljali o nači-
nih, kako olajšati  razlago sanj. 
Ali opazite žive sanje, ponavlja-
joče se sanje ali grozne sanje! 

Pridružite se nam s Kimspi-
rational, da bomo skupaj raz-
iskali skrivnostni svet sanj in 
kdo se skriva za njimi ... Morda 
angeli in vodniki. 

Na tem predavanju boste 
spoznali vzorce in simbole v 
sanjah ter se naučili tehnike 
tolmačenja sanj.

INFORMACIJE: 040 90 66 90
www.CenterAstera.si/Kimspi-
rational

Vabljeni na delavnice 
s Kimspirational

Glasba za vse!

Življenje z glasbo je lepše in ker Big band 
Vrhnika želi vsem dobro in lepo, smo že 
zavihali rokave in z vso resnostjo začeli s 
pripravami na novo uspešno sezono.  Za 
nami je že prvi dogodek,  saj smo v začetku 
februarja na OŠ Log - Dragomer popestrili  
program ob kulturnem prazniku. 

Kim Doucette, znana kot Kimspirational, je 
Kanadčanka z indijanskimi koreninami, ki 
komunicira z nevidnim svetom in ima stik z dušami 
umrlih prednikov in angeli. 

Kino Bevke 
in prvi 
pomladni mesec
Maškare niso bile popolnoma uspešne pri 
preganjanju zime. Sneg ostaja v naših krajih tudi 
v času, ko bi se morali že pokazati prvi zvončki.
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8. marec ob 18.45: Moški, ženska in Sveto pismo 

V šoli nas nihče ni (na)učil, kdo naj bi bil prav-
zaprav moški in kakšno vlogo ima v življenju, 
enako velja za žensko. Niso nas (na)učili, v čem 
se moški in ženska temeljno razlikujeta, kaj drug 
od drugega pričakujeta, po čem sploh hrepenita 
in kako se lahko osrečujeta. Ker tega mnogi ne 
vemo, prihaja do mnogih nepotrebnih nesoglasij, 
nerazumevanja, konfliktov v odnosu med mo-
škim in žensko (ne samo v partnerskem, pač pa 
tudi med materjo in sinom, očetom in hčerko, 
prijateljem in prijateljico itn.), ki bi jih lahko pre-
prečili, če bi moški malo bolj poznali ženski svet 
in obratno.

Sveto pismo nosi v sebi ogromno življenjske 
modrosti, koristnih nasvetov in tudi razkriva 
poslanstvo moškega in ženske, da bi lahko živeli 
polneje,  kakovostneje in srečneje v medsebojnih 
odnosih. Na predavanju skupaj v sproščenosti 
spoznavamo in odkrivamo bogastvo in drago-
cenost moške in ženske narave, Božje podobe. 
Srečanje ni namenjeno samo kristjanom in ver-
nim, pač pa vsem, ki si želijo spoznati in slišati 
kaj novega o moškem in ženski. 

Predavanje je namenjeno vsem (18+): samskim, 
poročenim, neporočenim, mladim, starim, vsem 
moškim in ženskam.

22. marec ob 18.45: Meditacija in Jezus

Meditacija je beseda oz. pojem, ki je poleg joge 
na področju duhovnosti zelo popularen/-na na 
Zahodu. Mnogi kristjani ne vedo, da imamo 
meditacijo tudi znotraj krščanstva. Kaj je me-
ditacija na Vzhodu in kaj na Zahodu? Sta med 
seboj združljivi? Sta si v čem podobni? Se v čem 

razlikujeta? Omejili se bomo na tradicionalne 
indijske meditacije, predvsem hindujsko, zen in 
novejšo transcendentalno, ob tem pa spoznavali 
še krščansko. Vse to in še več na predavanju.

12. april ob 20.00: Reiki in Jezus

Reiki je ena najpopularnejših tehnik zdravlje-
nja na Zahodu, zato si zasluži posebno mesto pri 
proučevanju s krščanskega svetonazora. Kaj je 
terapija reiki in kakšen je njen cilj? 

Ali je sprejemljiva in združljiva z Jezusovim 
naukom? Zaradi razširjenosti in priljubljenosti 
na Zahodu (tako tudi med kristjani) sta hrvaška 
in ameriška škofovska konferenca javno izrazili 
mnenje o njej.

3. maj ob 20.00: Alternativna medicina in Jezus

Z gotovostjo smemo reči, da je skupni imeno-
valec alternativnih metod zdravljenja celosten 
(holističen) pristop k pacientu. Večina alterna-
tivnih metod zdravljenja trdi, da lahko v člove-
ku ozdravi tudi/celo duha, s čimer vstopajo na 
področje religije. Pogled na človeka znotraj al-
ternativne medicine se razlikuje od tipično za-
hodnega. Ali morejo alternativne metode zdra-
vljenja resnično celostno ozdraviti človeka? Kako 
gledata krščanstvo in konvencionalna medicina 
na alternativno (new age) medicino? Ali obstaja 
kakšno merilo, ki pomaga kristjanu pri prepo-
znavanju, katera alternativna metoda zdravljenja 
je zanj (ne)sprejemljiva?

Ali bo moč misli rušilna ali ustvar-
jalna, odloča narava misli, ki je ali 
odtrgana od čiste zavesti in tako kot 
utrgana cvetlica na kratko še živi, nato 
izgori sama v sebi, ali pa ostaja pove-
zana z Maternico in živi. Sebičnost 
in koristoljubne misli so misli, ki so 
odrezane od Maternice, saj je narava 
sebičnosti nezdružljiva z naravo čiste 
zavesti, ki deluje v svoje dobro, t.j. v 
dobro vsega, saj čista zavest je Mati 
vsega. Bila bi proti sebi, če bi en svoj 
del ljubila bolj kot drugega. Kadar člo-
vek s svojimi mislimi, iz katerih vleče 
odločitve in dejanja, ne upošteva do-
brobiti vsega, ampak le svojo korist, 
sam sebi jemlje moč, z njo pa izgubo 
zdravja in na koncu življenja, čeprav bi 
življenje lahko obdržal. Ali to počne 
vede ali nevede, ne spremeni ničesar. 
Življenje je ta Maternica, ki ne more 
nič proti svobodni volji človeka. Ne 
glede, kako močno Mati ljubi svojega 
otroka, mu ne more preprečiti samo-
hotene smrti.

Vesoljna Maternica ima svoj nežno 
valujoč zven, podoben neprekinjene-
mu vibriranju oooo-mmmm-oooo-
-mmmm. Človek se priključi na ta 
zven v istem hipu, ko v sebi umolkne 
in ga preplavi občutje globoke pomiri-
tve. Takrat popkovnica med človekom 
in Maternico oživi. Ponovna poveza-
va z Virom človeka napolni z vsebino 
Vira, saj vir ne more dajati drugega, kot 
to, kar ima, t.j. življenjsko moč, mir, 
jasnost, navdihe za vsesplošno dobre 
podvige in ustvarjalno moč za njiho-
vo uresničitev. Maternica z njo pove-
zanemu človeku nudi vse, kar potre-
buje, lahko ustvarja iz nič ali prenaša 
v bivanje, kar latinska beseda creare 
(ustvarjati, kreirati) pomeni. Ostajati 
povezan z Maternico pomeni v celo-
ti pozabiti nase, kar je daljši izraz za 
občutje, ki ga poznamo po imenu lju-
bezen. Novo zemljo bodo naseljevali 
le preživeli, torej tisti, ki danes znajo 
živeti ukoreninjeni v Maternici in iz te 
povezave vleči Njej lastne misli, ideje, 

navdihe, odločitve in dejanja. Sebičen 
človek je z gledišča moči že mrtev. 
Zakaj bi se utapljali v teminah, ki jih 
porajajo zamere, sovraštva in sodbe 
do ljudi, ki so nam storili krivico, če 
to vemo? Zame je pomembno le to, 
da ostajam priklopljena in zameram 

v sebi ne pustim dihati, ne zaradi lju-
bezni do grdobcev, temveč iz ljubezni 
do sebe, do življenja v sebi. Na koncu 
se izkaže, da s takim ravnanjem tudi 
grdobca ljubimo, saj se v nas ne zgane 
niti ena slaba ali sovražna misel proti 
temu človeku, ki je kot duhovna pu-

ščica, ki škodi obema, ubije pa tistega, 
ki jih poraja. Kjer pa ni sebičnih misli, 
življenje buhti v vsem svojem obilju 
lepega in zdravega.

Za Društvo Hosta 
Marjeta Oblak

Krščanstvo 
danes

Od kod  je misel in kakšna je njena moč
V izrazoslovju, ki ga razume petletnik, bi smeli 
reči, da misel prihaja iz čiste zavesti. Čista zavest je 
vseprežemajoči 'eter', v katerem je potencial vsega. 
Čista zavest je vesoljna Maternica iz čiste moči. 
Dokler je 'bodoča' misel še kot potencial v čisti zavesti, 
nima svoje prepoznavnosti znotraj vsega. Šele ko je 
zamišljena s strani človeka, dobi potencialno akcijsko 
moč. 

Vabljeni na zelo zanimiva in aktualna predavanja teologa 
Boštjana Harija s skupnim naslovom Krščanstvo danes. 
Predavanja bodo od 8. marca 2018  naprej v Cukaletovi 
dvorani. 
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Pa vendar vse do danes še ni-
ste zbrali poguma in se odločili 
ter pričeli z realizacijo. Vedeti 
morate, da nikoli ni prepozno, 
posebej če ste si zadali več re-
kreacije, bolj fit postavo in bolj 
zdravo prehrano. Tu je nova 
priložnost. 

V mesecu septembru 2017 je 
na Vrhniki vrata odprl nov vad-
beni center Jeklarna. Gre za po-
polnoma na novo opremljene 
in lepo urejene prostore, v ka-
terih sta obiskovalcem na 200 
kvadratnih metrih površine 
na voljo dva vadbena prostora, 
in sicer za individualno vadbo 
ter skupinske vadbe, skupaj z 
urejenimi toaletnimi prostori, 
tuši, garderobami, masažnim 
salonom in recepcijo. Kot je 
pojasnil vodja novega vad-
benega centra Rok Kržič, so 
prostori kvalitetno opremljeni, 
predvsem pa jim je pri vadbah 
in treningih pomemben indi-
vidualni pristop in osebno za-
dovoljstvo strank, po čemer se 
najbolj ločijo od drugih vadbe-
nih in fitnes centrov. 

Prvi obisk brezplačen
Ker je odgovornim v Jeklarni 

pomembna kvaliteta in varnost 
ter osebni pristop, si ob prvem 
obisku posameznika oz. pred 
nakupom mesečne karte vselej 
vzamejo čas za posameznika 
ali pa se dogovorijo za brezpla-
čen prvi obisk, z namenom, da 
se posameznik lahko prepriča 
o primernosti vadbe ter spozna 
pravilno izvajanje in tehniko 
vaj in uporabo rekvizitov.
Skupinske vadbe za vsakogar

Trenutno poudarek name-
njajo različnim skupinskim 
vodenim vadbam, kjer se v ve-
čini izvaja vaje z lastno težo, da 
posameznik najprej osvoji in 
obvlada svoje telo, kasneje pa se 
dodajo tudi dodatne obremeni-
tve. Pri krožnih vadbah vadeči 
uporabljajo različne rekvizite 
oz. funkcionalne pripomočke 
kot so trakovi, vrvi, elastike, 
žoge, drogove, medicinke in 

različne proste uteži (olimpij-
ske palice in koluti, ročke, ket-
tlebell uteži ipd.). Na voljo je 
tudi veliko kletk ter platforma 
za dvigovanje uteži. Vadbe so 
dobro pripravljene in vključu-
jejo različne pestre programe, 
saj inštruktorji želijo, da vade-
či dobro razvijejo vse gibalne 
vzorce. Z uporabo različnih 
kardio naprav, stepov in z iz-
vajanjem raznih poskokov, je 
poskrbljeno tudi za kardiova-
skularno vadbo. Vadbe pote-
kajo v dopoldanskem in popol-
danskem oz. večernem času. 
Trenutno se izvaja različne 
oblike krožne vadbe, kjer je za-
jet zelo širok spekter vaj z upo-
rabo zgoraj naštetih rekvizitov 
ter pilates, kjer je poudarek na 
stabilizaciji trupa ter gibljivosti. 
Pomembno pri tem je omeniti, 
da je število vadečih na termin 
v Jeklarni omejeno, in to je 12, 
saj ima le-tako inštruktor mo-
žnost za opravljanje kontrole 
nad vsakim posameznikom. 
Zaradi tega so obvezne prijave 
na določen termin.
Individualna vadba

V Jeklarni razpolagajo z dve-
ma večjima vadbenima prosto-
roma, zato je vselej možen tudi 
individualen trening. Od opre-
me so na voljo vse vrste prostih 
uteži (olimpijske palice in uteži, 
crossover naprava, dumbbell 
uteži, kettlebell uteži), kletke in 
platforma za dvigovanje uteži, 
klopce za potisk s prsi, drogovi 
za zgibe, trakovi TRX, gimna-
stični krogi, plyoboxi, elastike, 
kolebnice, medicinke, žoge, 
veslači, spinning kolo in tako 
dalje. 

Ker je na prvem mestu kva-
liteta, se večino individualnih 
treningov izvaja pod vodstvom 
osebnega trenerja, da se vsak 
nauči pravilne izvedbe osnov-
nih gibalnih vzorcev in upo-
rabe pripomočkov. Ko trener 

oceni, da je posameznik sposo-
ben trenirati brez nadzora tre-
nerja, pa se lahko sestavi vad-
beni program, po katerem se 
trenira samostojno. Na voljo pa 
so tudi treningi pod nadzorom 
trenerja v manjših skupinah, 
do največ 5 vadečih, kamor se 
lahko posameznik priključi po 
nekaj uvodnih individualnih 
treningih.

Hujšanje v skupini 
Dobro obiskana in izredno 

uspešni so rezultati skupine za 
hujšanje, ki jo vodi Rok Kržič, 
diplomirani inženir živilstva 
in prehrane ter fitnes inštruk-
tor. Hujšanje v skupini in pod 
mentorstvom je namreč učin-
kovitejše tudi zaradi nenehne-
ga spodbujanja in motivacije 
trenerja in ostalih članov, ki se 
ukvarjajo s podobnimi izzivi. 
Program je prilagojen vsakemu 
posamezniku, zato se ne po-
služujejo posebnih diet, pač pa 
vsak svoje prehranske navade 
postopoma izboljšuje, pri tem 
pa upošteva svoj način in ritem 
življenja. Temu je prilagojen 
tudi vadbeni program, ki je in-
dividualen in ga je priporočeno 
izvajati večkrat tedensko, tudi 
doma. Le tak pristop lahko po-
stane posameznikov nov način 
življenja oz. njegov vsakdan. 

Jeklarna – center dobrega 
počutja

Jeklarna se namerava razvi-
jati in postati center dobrega 
počutja.

 Trenutno v prijetnem masa-
žnem salonu že ponujajo raz-
lične masaže – klasično, špor-
tno in terapevtsko, ki jih izvaja 
strokovnjakinja za masaže. 

Zavedajo se pomena multi-
disciplinarnega pristopa, zato 
trenerji in različni terapevti 
(maserji, fizioterepevti ipd.) 
med seboj sodelujejo in s tem 

povečajo učinkovitost trenin-
gov, masaž in terapij. Vsako 
prvo nedeljo v mesecu pa se 
je tu mogoče tudi sproščati ob 
terapevtski glasbi z gongi, ki 
veljajo za instrument z najmoč-
nejšo energijo.

 Obiskovalci se prepustijo 
zvokom tibetanske posodice, 
ki prav tako pomaga sproščati 
napetosti, odpravlja blokade 
fizičnega telesa ter umirja ču-
stveno in mentalno telo. 

Več o urniku vadb ter cenah 

pa najdete na njihovi spletni 
strani http://www.jeklarna.si.

Fotografija
 in besedilo: 

Nadja Prosen Verbič

www.ROJSTNIDNEVI.com

VODENA VADBA ZA ODRASLE VODENA VADBA ZA OTROKE

PROSTO VEČERNO PLEZANJE ROJSTNO DNEVNE ZABAVE

TOREK 
19h-22h

VSAK 
PON in 
ČET

PON-PET 
19h-22h

Vrata odprl nov vadbeni center Jeklarna
V mesecu septembru 
2017 je v industrijski 
coni na Vrhniki, Pod 
Hruševco 44c, vrata 
odprl nov vadbeni 
center Jeklarna, ki 
pravi: »Življenje ni 
potica, postani jeklen 
in svoboden boš kot 
ptica«. Obljube, želje in 
cilji ob novem letu so 
bili zapisani. 
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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.

V marcu vam nudimo kar  nekaj zanimivih delavnic oz. predavanj, 
sicer pa smo za obisk in izvedbo različnih aktivnosti dostopni vsak 
dan v delavniku, izjemoma tudi ob koncu tedna. Prav tako nudimo 
vsakodnevno učno pomoč, bralni kotiček je sedaj v naših prostorih, 
veseli pa smo tudi vsakršnega vašega  dodatnega predloga oz. 
ideje. Vse naše storitve so BREZPLAČNE, vabljeni pa ste vsi – od 
najmlajših do najbolj zrelih. 

VGC Vrhnika

PON–PET 8.00  6.00 v prostorih VGC na Cankarjevem trgu 
4 (prvo nadstropje)
Kontaktna oseba: koordinator aktivnosti Eva Ličof, e-naslov: 
eva.licof@zpmmoste.net in  tel: 064 259 033.

• Marec:
Ponedeljek, 12. 3, 26. 3. od 9.00 do 12.00 – KLUB KVAKVAČ-
KAŠ (VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4)
Ponedeljek, 5. 3.,19. 3 od 17.30 do 20.00 – KLUB KVAKVAČ-
KAŠ (VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4)
Torek, 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. ob 10.00 – čajanka za iskalce 
zaposlitve  (VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4)
Torek, 6. 3, 13. 3. ob 17.00 – Spoprijemanje s STRESOM (ZD – 
Center za krepitev zdravja)  (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) 
obvezne prijave: eva.licof@zpmmoste.net 
Torek, 13. 3., 20. 3., 27. 3. od 9.00 do 10.00 – brezplačni tečaj 
šivanja  (VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4) (obvezne prijave)
Sreda, 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3. ob 10.00 – brezplačna joga – 
Poskrbimo zase (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4)
Sreda, 7. 3. ob 17.00 – Pogovorna skupina za zavedno starševstvo z 
Urško Jesenovec, mag. zakonskih in družinskih študijev (VGC Sku-
pna točka, Cankarjev trg 4), obvezne prijave: eva.licof@zpmmoste.
net 
Sreda, 14. 3., 21. 3., 28. 3. ob 18.00 – brezplačna multimedijska delav-
nica za mir. Klub Vrhniških študentov ZAKON  
Četrtek, 1. 3.,  8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. ob 12.00 – brezplačna fitnes 
vadba za iskalce zaposlitve (Bj. Fit, Pod Hruševco 48c)
Petek, 23. 3. ob 17.00 – ustvarjalna delavnica za materinski dan 
(VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4)

Program dodatnih aktivnosti lahko 
spremljate na Facebook strani: VGC 
Skupna točka Vrhnika
Projekt sofinancirata Republika 
Slovenija – MDDSZEM in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

Naša dekleta tekmujejo v posamič-
nih in  skupinskih sestavah. V soboto, 
10. 2. 2018, je v Ljubljani, v Gimnastič-
nem centru, potekalo prvo Prvenstve-

no tekmovanje v ritmični gimnastiki 
za individualne sestave. V letošnji tek-
movalni sezoni bosta dve Prvenstveni 
tekmovanji, ki služita kot kvalifikacije 

za Državno prvenstvo. Naše barve so 
tisto soboto zastopale kadetinja druge 
skupine Ana Baretič in članici druge 
skupine Nina Žižmond in Neža Čuk. 
Vsa tri dekleta so zelo dobro nastopila, 
kar so na koncu pokazali tudi rezulta-
ti. Žal pa svojih dveh vaj (brez rekvi-
zita in s kolebnico) ni mogla pokazat 
Kajta Rovan, ker je zbolela. Ko to pi-
šem, je že veliko bolje. Ana Baretič je 
zelo suvereno prikazala vajo s kiji in 
se na koncu zavihtela na drugo mesto. 
Prav tako srebrno medaljo si je zaslu-
žila Nina Žižmond, ki je v vaji z žogo 
le za 0,2 točke zgrešila zlato. Dobro se 
je  izkazala tudi naša Neža Čuk, ki je 
za lepo vajo dobila priznanje za šesto 
mesto. Vsa tri dekleta, z Nežo na čelu, 
pa imajo še kakšnega aduta v rokavu. 
Komaj čakamo naslednje tekmova-
nje. V tem obdobju smo pridni tudi 
že v Gimnastičnem društvu Vrhnika, 
saj bomo 10. 3. 2018 izvajalci prvega 
Prvenstvenega tekmovanja za skupin-
ske vaje. Tekmovanje se bo začelo po 8. 
uri. Vsi vljudno vabljeni, da si ogledate 
mlade virtuozinje in si ogrejete dlani 
z aplavzom.

Ines Fefer (za Gd Vrhnika)

V kategoriji mlajših deklic je naše 
društvo zastopala Taja Gruškovnik, v 
ekipi mlajših dečkov so tekmovali Tri-
stan Kofol, Luka Kozole, Matevž Ma-
lovrh in Jakob Zamejc, pri starejših de-
klicah je tekmovala Katja Fortuna, pri 
starejših dečkih pa Luc Erik Mikulan. 

Za Jakoba je bilo to prvo tekmovanje, 
Luka in Luc pa sta na tem tekmovanju 
prestopila v višjo kategorijo.

Na tekmovanju je vsak tekmovalec 
skočil en obvezni predpisani skok gle-
de na kategorijo, v kateri je tekmoval, 
ter tri poljubne skoke. Sodniki oce-

nijo izvedbo vsakega skoka, pri po-
ljubnih skokih se ta ocena pomnoži 
s koeficientom težavnosti skoka. Prav 
vsi tekmovalci so se zelo potrudili in 
odskočili svoje skoke, kot to najbolje 
znajo. Pokazali so težje skoke kot na 
prejšnjem tekmovanju in so odtekmo-
vali skoraj brez padcev. Konkurenca je 
bila v njihovih kategorijah kar velika. 
Naši tekmovalci so zasedli naslednje 
rezultate: od 90 mlajših deklic je Taja 
zasedla 59. mesto; od 58 mlajših deč-
kov je Jakob zasedel 56. mesto, Luka 
34., Matevž odlično 15., državni prvak 
je postal Tristan, ki se lahko pohvali 
tudi s tem, da je  za obvezni skok prejel 
najvišjo oceno od vseh, od 44 starej-
ših dečkov je Luc zasedel odlično 14. 
mesto, Katja je bila 59. od 90. starejših 
deklic. Ekipa mlajših dečkov se je pov-
zpela na super 6. mesto. 

Čestitamo vsem tekmovalcem! 
Želimo si, da vas je tekmovanje mo-
tiviralo k učenju novih prvin, da vam 
je dalo ljubezen do tega športa, vam 
razvilo zdrav športni duh ter da bo 
navdihnilo vse telovadce, ki se tokrat 
niso udeležili tekmovanja, za nastop 
na naslednjem.

Sabina/SM/
Gimnastično društvo Vrhnika

Ritmična gimnastika

Prvo prvenstveno in prve medalje

Državno prvenstvo v skokih z male prožnje ponjave

Po novoletnem nastopu, na katerem nas je prijetno 
presenetil sam Božiček, smo se ritmičarke začele pošteno 
pripravljati na tekmovalni del sezone. 

Novo mesto, 3. februar – Na zasneženo zimsko soboto 
se je nekaj najpogumnejših tekmovalcev GD Vrhnika 
udeležilo državnega prvenstva v skokih z male prožne 
ponjave v Novem mestu. 

>>

Rdeča zvezda
Spoštovani g. Janez Jelovšek, ob pre-

biranju vašega članka Moje razmišlja-
nje se prebujam in se odzivam na vaš 
spis. Skozi celoten članek je zaznati vaš 
nestrpen odnos do vsega, kar se je zgo-
dilo v naši  nekdanji skupni in sedanji 
domovini. Mislim, da taki članki, pol-
ni posploševanja in neresnic, vedno bolj 
razdvajajo že tako razdvojen slovenski 
narod. Očitno želite vi in vam podobni 
na novo pisati zgodovino. RKC in njeni 
plačani zgodovinarji poizkušajo iz slo-
venske zavesti izbrisati zmago partiza-
nov, njihov boj. NOB pa kriminalizirati 
in demonizirati, predvsem s številnimi 
izdajami knjig na temo zločinov parti-

zanov in komunistov. Če so desničarji 
govorili, da smo bili od leta 1945 do 
1991 podvrženi komunistični literatu-
ri, pa smo  zdaj podvrženi domobran-
sko-klerofašistični literaturi. 

Ves svet ve, kdo je bil v drugi svetovni 
vojni zmagovalec in kdo poraženec. Po 
članku v New York Timesu smo Slo-
venci edini narod na svetu, ki tega ne 
vemo. Ali vam je tako težko priznati: 
»Bili smo na napačni strani in obču-
dujemo nasprotnike, ki jim je uspelo 
nas premagati. Zmagala je pravica in 
občudujemo partizane, ki so si upali 
upreti podivjani sili, ko je zgledalo vse 
totalno brezupno.«

Iz vaše vsebine je zaznati prav bole-
stno sovraštvo do rdeče zvezde. Verje-

tno ste tudi vi eden tistih, ki ob pogledu 
nanjo vedno zamiži. Bodite previdni, 
da ne povzročite kakšne nesreče, saj je 
ob poti, kjer se vozite, še vedno nekaj re-
klamnih panojev in spomenikov s tem 
simbolom.

Na prostoru nekdanje Jugoslavije 
rdeča zvezda ni postala komunistič-
ni simbol (to sta bila srp in kladivo), 
ampak simbol svobode, enotnosti, 
bratstva, upora proti zlu fašizma in 
nacizma, sovraštvu, proti ščuvanju 
ljudstva proti vsemu drugačnemu. Bila 
je identifikacijski simbol, ki ni določal 
svetovnega nazora ali etnične pripa-
dnosti nosilca.

Z ljudmi, ki nosijo majice z rdečo 
zvezdo, je zlahka opraviti. Se jih pač 

sleče in majice zažge, najbolje v jav-
nosti v svarilo drugim. Kaj pa z bla-
govnimi znamkami in logotipi z rdečo 
zvezdo? Pojavlja se kot del industrijskih 
blagovnih znamk, logotipov gospodar-
skih družb in produktov, športnih klu-
bov ter tekmovanj. 

Glede na to, da je bila rdeča zvezda 
v uporabi že precej pred komunizmom, 
bi bilo mogoče smiselno, če bi vi, spošto-
vani g. Jelovšek, vsaj preverili seznam 
tistih, ki imajo rdečo zvezdo za svoj lo-
gotip. Uporablja jo Heineken, Pellegri-
no, Reverbnation, StarPlus, Converse 
in trgovska veriga Macy's. Zanima me, 
kaj bi se zgodilo, če bi ta podjetja imela 
sedež v Sloveniji. Bi jih spoštovani go-
spod Jelovšek želeli prepovedati? Da o 

tem, da bi spil pivo Heineken z rdečo 
zvezdo, niti ne pomislite, kajne?

Zvezda je zvezda. Povsod se jih riše 
v različnih barvah in z različnim šte-
vilom krakov. Samo na naših koncih 
se zafrustriranci obremenjujejo z enim 
znakcem. Rdeča peterokraka zvezda 
je krasila marsikatero novoletno jelko 
pri nas in v tujini – v okrasne in ne v 
politične namene. Eh, barva je bar-
va, četudi bi bila roza, ena in druga 
je lepa. Če vas gospod Jelovšek toliko 
moti rdeča barva, pa si zamislite, da 
je zvezda bela. 

V središču ideje o rdeči zvezdi so svo-

P R E J E L I  S M O
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bodna družba, svoboda misli, 
svoboda izražanja, svoboda 
tiska. Vaša pripomba, da rde-
čo zvezdo srečamo večkrat v 
objavah v Našem časopisu, 
je tudi znak vaše obremenje-
nosti s tem simbolom. Če ste 
domačin, verjetno veste, da je 
velik del prispevkov objavlje-
nih na  podlagi dogodkov, ki 
se zgodijo v občini, in ki jih po 
večini prispevajo občani. Zato 
je neumestno in politikantsko 
uredniku očitati pristranskost 
oziroma nagib k določeni op-
ciji.

Govorite o pietetnem poko-
pu žrtev in o spravi, ki pa ne 
more biti dosežena, če se ne 
bo padlim, talcem, žrtvam, 
poklonila katoliška cerkev, 
predvsem ljubljanska nadško-
fija, in tudi še kdo, ki je med 
ljudi sejal seme zla, nestr-
pnosti, sovraštva. Milijoni 
žrtev nasilja, kapitala nimajo 
grobov, spomenikov. Zakaj jih 
postavljati tistim, ki so mo-
rili?

Prav smilijo se mi tisti, ki vi-
dijo povsod okrog sebe zvezde, 
Kučane in komuniste. Prav go-
tovo zelo trpijo, ker smo imeli 
rdečo zvezdo – simbol parti-
zanov in NOB, zmage zave-
znikov nad Hitlerjem in njego-
vimi plačanci (domobranci). 
Ker smo počastili partizane, 
ki so z rdečo zvezdo na glavi 
Sloveniji priborili Prekmurje, 
Primorsko in morje. Rdeča 
zvezda na slovenski nacional-
ni zastavi je bila takrat simbol 
boja za svobodo. Tista zvezda 
zdaj moti mnoge v naši drža-
vi in narodu. Pripisujejo ji vse 
mogoče zločine, nekatere tudi 
upravičeno. Zamolčijo pa, da 
je bila zvezda simbol upanja 
in vere, da bomo Slovenci v 
neenakem boju z okupatorji 
zmagali. A zgodovinskega dej-
stva, da je bila simbol svobode 

in boja zanjo, ne bodo mogli 
izbrisati. Tako kot ne bodo 
mogli izbrisati našega spo-
mina nanjo v času junaštva 
slovenskih herojev v boju pro-
ti tujim zavojevalcem. Tega 
spomina si ne smemo in si ne 
bomo pustili vzeti. Mi, ki smo  
zdaj tukaj, zagotovo ne. Verja-
mem pa, da nas je takšnih v 
naši domovini veliko. Osebno 
menim, da je rdeča zvezda le 
izjemno priročen izgovor, da 
bi  s proslav odstranili parti-
zane oz. njihove predstavnike. 
Vemo, da je desna opcija izje-
men zagovornik domobran-
stva, njihovih zločinov, kola-
boracije in izdaje, ter, seveda, 
sramotnega poraza, ki so ga 
doživeli skupaj s Hitlerjem in 
Tretjim rajhom.

Smo v demokraciji, imamo 
svobodo govora in vsak lahko 
objavi, kar hoče, nič ni naro-
be s tem. Hočem samo pove-
dati, da ni preveč Jugoslavije 
v Sloveniji, ni preveč rdečih 
zvezd ali partizanov, ulic itn. 
Povedati hočem, da je preveč 
domobrancev, preveč svastik, 
preveč križev, preveč poizku-
sov rehabilitacije ljudi, ki so 
sodelovali z največjim zlom 
20. stoletja – Hitlerjem, na-
cizmom in fašistom.

Najbolj občutljivim bral-
cem se za morebitne nežele-
ne stranske učinke, kakršni 
so stres, povišan krvni tlak, 
zariplost in znojenje, iskreno 
opravičujem.

Na koncu pa vam, spošto-
vani gospod Jelovšek, sporo-
čam, da o tej temi z vami in 
vam podobnim ne mislim več 
polemizirati. Lahko pa spijeva 
kakšno pivo z logotipom, ki vas 
tako moti.

Rad imam rdečo zvezdo, pi-
jem Heineken.

Lado Horvat

>>

V vsakem primeru pa je kul-
tura nekaj lepega, nekaj, na kar 
moramo biti ponosni in to tudi 
ohranjati.  S kulturo povezuje-
mo tudi naš kulturni praznik 
– Prešernov dan, ki ga praznu-
jemo 8. februarja. Vemo, da je 
nas, Slovence, Trubar ustvaril, 
Prešeren poveličal, Cankar pa 
zadolžil, da praznujemo slo-
vensko kulturo in tako smo 
edini v Evropi, ki imamo kul-
turni državni praznik.

Na OŠ Antona Martina 
Slomška smo se ob obeležitvi 
letošnjega kulturnega praznika 
spominjali dveh velikih slo-

venskih literatov – Franceta 
Prešerna in Ivana Cankarja. In 
kaj je skupno obema možema? 
Nedvomno sta bila oba vrhun-
ska umetnika, ki sta povzdigni-
la slovenski jezik na novo, višjo 
raven in sta bila po načinu do-
jemanja življenja pred svojim 
časom. Oba sta nam pustila 
neprecenljivo dediščino, ki v 
očeh vsakega Slovenca pred-
stavlja narodno identiteto. In 
oba je ljubezen do domovine in 
maternega jezika navdihovala k 
ustvarjanju.

Učenci naše šole smo skupaj 
z mentorji pripravili kulturni 

program in ga v torek,  5. 2. 
2018, tudi predstavili našim 
obiskovalcem v nabito polni 
šolski avli.  Na naši šoli imamo 
kar štiri pevske zbore, ki nas s 
svojim petjem redno razvese-
ljujejo. 

Tako je bilo tudi na tokratni 
kulturni prireditvi. Najprej so 
se nam predstavili pevski zbo-
ri iz prve in druge triade, ki so 
lepo ubrano zapeli nekaj pesmi. 

Na naši šoli uspešno poteka 
tudi medgeneracijsko sode-
lovanje. Na tokratni kulturni 
prireditvi so se v duhu tega so-
delovanja s plesom in petjem 
predstavili učenci folklorne 
skupine, ki jih je na harmoniki 
spremljal upokojenec, gospod 
Tone Stanovnik. 

Sledila je zanimiva dekla-
macija Prešernove pesmi  Od 

železne ceste, ki so jo kot šaljiv 
dvogovor med dekletom in 
fantom ob novici, da prihaja v 
naše kraje železnica, predsta-
vili učenci višjih razredov. V 
komorni zasedbi so čudovito 
zaigrali tudi naši mladi glasbe-
niki. Na koncu so se s svojim 
petjem predstavili še najbolj 
izkušeni pevci pevskega zbora 
iz tretje triade.

Ker pa je letošnje leto posve-
čeno spominu Ivana Cankarja, 
sta ubrani voditeljici, prav tako 
učenki naše šole, kulturno pri-
reditev zaključili prav z njego-
vimi besedami: »Slovenska be-
seda je beseda praznika, petja 
in vriskanja.«

Vesna Jurač

V torek, 12. 2. 2018, smo stro-
kovne delavke pripravile pravo 
snežno zabavo. Najprej smo se 
ogreli z gibanjem v bansih ter 
zaplesali ob glasbi. Ogrevanju 
je sledilo lopatanje, sankanje, 
dričanje, kotaljenje ter kepa-

nje na bližnjem travniku.  Ob 
tem smo prebudili otroka v 
sebi in se prav vsi razživeli in 
uživali v zimskih radostih. Ne-
kateri starši so skupaj s svojimi 
otroki izdelali snežne skulptu-
re, prevladovali  so snežaki. S 

pomočjo različnih rekvizitov 
so si lahko ustvarili fotosne-
žni spomin. Ob koncu našega 
zimskega srečanja smo zapeli 
pesem Snežinke (Anja Štefan), 
vsak udeleženec pa je  prejel 
tudi »medaljo« za sodelovanje. 

In kako smo se imeli? »Sne-
gastično!!!«

Strokovne delavke enote 
Rosika

Starši, vzgojitelji dobro vemo, da je otrok v 
sodobnem svetu, polnem pisanih in nepisanih 
pravil, brez naše pomoči nebogljen. 

Otrok doživlja zgodnje otroštvo predvsem 
kot svet igre, hkrati pa je to obdobje izjemne-
ga dojemanja ter sposobnosti učenja. Izkušnje, 
znanje in navade, ki si jih pridobi in oblikuje v 
zgodnjih letih, ga bodo v veliki meri spremljale  
vse življenje in mu življenje tudi oblikovale.

Dojemanje prometa in s tem povezano od-
govorno ravnanje je pogojeno s pridobljenim 
znanjem, pri otrocih pa predvsem z znanjem 
staršev, vzgojiteljev, učiteljev ter njihovo spo-
sobnostjo prenašanja prometnega znanja na 
otroke. Otrok vidi promet s svojimi očmi, ne-
koliko drugače kot odrasli, in je predvsem v 
prvih letih svojega življenja zaradi svojih ome-
jenih psihofizičnih zmogljivosti prepuščen na 
milost in nemilost drugim udeležencem v pro-
metu. Njegova varnost je odvisna od osebe, ki 
je v danem trenutku ob njem.

Cilj prometne vzgoje je usposabljanje otrok 
za varnejše sodelovanje v prometu, bodisi kot 
pešcev, kolesarjev ali potnikov in razvijanje 
uspešnih strategij in odnosov, ko bodo samo-
stojno vključeni v promet. Zato je še kako po-
membno, da s prometno vzgojo  začnemo že 
v vrtcih.

Prometna vzgoja ima tudi svojo posebnost, 
saj ni dovolj, da otrokom samo prenašamo 
znanje in informacije, kaj je prav in kaj narobe. 
Širokemu znanju mora slediti tudi razvijanje 
varnega vedenja. Zato mora prometna vzgoja 
vključevati segmente praktične vaje, ki spodbu-

jajo otroka k razvijanju varnega vedenja.
Ker se zavedamo tega pomena, je naš vrtec v 

okviru natečaja Varno v vrtec pripravil različ-
ne dejavnosti, ki so bile povezane z vsakdanjim 
življenjem otrok.

Neposredno smo sodelovali v prometu 
(sprehodi, izleti …), pri čemer smo posebno po-
zornost namenili varnim potem in nevarnim 
točkam v okolici vrtca.  Izvajali smo gibalne 
igre na temo prometa in se igrali igro vlog na 
prometnem poligonu. Promet smo spoznavali 
tudi skozi zgodbe in pesmi, usvajali smo novo 
besedišče in informacije iskali v različni litera-
turi. Prometne predpise, znake in simbole smo 
utrjevali tudi skozi umetnost. Dejavnosti smo 
povezali s projektom Pasavček (spremljali smo, 
kako se otroci pripeljejo v vrtec, vodili smo 
evidenco o privezanosti). Pozorni smo bili na 
uporabo vseh čutil in da so dejavnosti potekale 
predvsem prek igre. 

V Vrtcu Vrhnika, enoti Želvica, smo se za 
namen natečaja povezali oddelek Medvedki in 
Dežniki, stari 5–6 let. Odločili smo se, da bomo 
izdelali načrt prometnega režima okoli našega 
vrtca. Okoli makete vrtca, ki smo jo predhodno 
izdelali, so otroci s pomočjo vzgojiteljic nalepili 
cesto iz lepilnega traku. Otroci so narisali in 
pobarvali parkirišča, pločnike, stavbe, kolesar-
ske steze, zelenice … Maketo smo opremili s 
prometnimi znaki, ki so jih otroci prav tako 
izdelali sami. Maketo smo uporabili za igro in 
utrjevanje novega prometnega znanja.

Zapisala Ljubica Breitenberger 

Obeležitev kulturnega praznika na Slomškovi šoli

Vedeti, zavedati se, znati

Kultura je pojem, ki v sebi nosi veliko sporočil. 
Nekomu kultura pomeni lepo vedenje, spet 
drugemu tradicijo, ohranjanje jezika, literaturo 
in še kaj. 

Zimski dan s starši v enoti Rosika

Februar je bil s snegom zelo radodaren, 
kar smo v enoti Rosika izkoristili za zimsko 
druženje s starši. 
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Klekljarice DU Vrhnika o 
klekljanju

 Izdelovanje dragocenih vezenin in čipk  je 
bila od nekdaj domena žensk, združenih v  cehih, 
nun v samostanih ali  pa so jih izdelovale celo 
plemkinje.  Bile so statusni simbol, saj so bile 
dosegljive le cerkvenim in posvetnim vladarjem. 
Z vzponom meščanstva so se razširile tudi med 
posvetnim prebivalstvom: krasile so obleke, prte, 
zavese, posteljnino. Ženske iz nižjih slojev so 
tako dobile priložnost, da so z zaslužkom, včasih 
edinim, preživljale svoje družine. Pogosto so se 
jim pridružili tudi moški. 

 Pri nas je izdelovanje čipk prvi omenjal že Ja-
nez  Vajkard Valvasor.  Marija Terezija je   usta-
novila prvo čipkarsko šolo v Ljubljani leta 1763, v 
Idriji pa leta 1876. Klekljarice so se izobraževale 
tudi na Dunaju.  Industrijsko izdelovanje čipk in 
obe vojni so klekljarstvo  zelo zavrli.  Kljub temu 
so čipke izdelovali v podjetju Čipka v Idriji, šole 
pa so do danes ostale v Idriji, Železnikih in Žireh, 
nekaj let po vojni pa še v šoli za umetno obrt v 
Ljubljani.

Tudi Vrhnika sodi na zemljevid priznanega 
čipkarskega območja, za kar ima veliko zaslug 
naša ljudska umetnica Julka Fortuna, ki je na 
Vrhniki in okolici skrbela in navduševala mlade 
in starejše za to prefinjeno obrt.  Njena ljubezen 
do poezije  se je prepletala s čipko in z ljubeznijo 
do vsega ljudskega izročila.  Tudi zaradi njene 
vztrajnosti  se je ponovno obudilo že nekoliko 
pozabljeno znanje. Ponovno so se začeli tečaji 
klekljanja. 

Na podbudo Elice Brelih   je tudi Društvo upo-
kojencev Vrhnika organiziralo tečaj klekljanja, ki 
ga vodi Ivica Česnik. 

Za delo potrebujemo blazino, ki je napolnjena 
z žaganjem, položena pa  je v pleteno košaro ali 
leseno korito. Na klekljih je navit sukanec, ki  je 
lanen ali bombažen,   volnen, ali kovinski, potre-

bujemo še bucike, kvačko, škarje.  Vzorec pripne-
mo na blazino in s klekljanjem sledimo predlogi. 
Risanje vzorcev  zahteva umetniško domišljijo in 
znanje klekljanja, da je risba primerna za upora-
bo. Vzorce so risali celo priznani slikarji in arhi-
tekti. Dandanes so iskani vzorci za izdelovanje 
nakita, slik, okraskov idr.

Ker so potrebščine za klekljanje preproste, se 
zdi, da je  tako tudi delo. Za začetek moramo 
imeti dva para (t.j. štiri kleklje), da naredimo ki-
tico. Nato pa se začne: levo prekrižaj čez desno, 
posukaj, potegni, predeni, pokvačkaj … in na-
stane gordijski vozel, ki ga lahko reši Aleksander 
Veliki ali Ivica. 

Kljub temu smo vztrajale in počasi  so nasta-
jali izdelki, s katerimi smo bile zadovoljne,  zato 

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Dragi naši in vsi, ki 
prebirate prispevke v tem 
kotičku

Letošnja prava zima se je komaj začela, pa je 
že imamo dovolj, toda tudi maškaram je še ni 
uspelo pregnati.

Letošnji ta debeli četrtek smo prav lepo potr-
dili, saj je bil obisk zelo velik. Toliko maškar kot 
letos že dolgo ni bilo. Čestitke vsem, ki ste v ma-
skah polepšali predpustno srečanje in prispevali 
k prijetnemu vzdušju.

Odprtje razstave kiparja samouka Janeza Pe-
reniča je bila v počastitev kulturnega praznika.

Kar nekaj naših članic in članov je vključenih 
v brezplačni računalniški tečaj, ki ga izvaja OŠ 

A. M. Slomška v okviru projekta o medgenera-
cijskem sodelovanju.

Ker je letos Cankarjevo leto, bo več kulturnih 
prireditev v občinskem merilu, pa tudi  v dru-
štvu.  Večina dejavnosti je zapisanih v koledarč-
ku, ki ga prejmete z vplačano članarino, ki jo 
lahko poravnate vsako sredo in petek od 9.00 do 
12.00 in ob sredah popoldne od 16.00 do 18.00 
do konca marca.

Obenem vas prijazno vabimo na zbor 
članov društva, kjer boste zvedeli o vsem, 
kaj smo počeli lani in nam morda nameni-
li kakšen aplavz za opravljeno delo. Občni 
zbor bo v petek, 16. marca, ob 16.00 v pro-
storih OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki.

Nove upokojence  pa še posebej vabimo v naše 
prostore, da se pozanimajo o dejavnostih in se 
nam pridružijo.

Za Upravni odbor Elica Brelih 

Barjani na Magdalenski 
gori in Pugledu

V malce turobnem jutru smo se z avtobusom 
odpravili proti Dolenjski do izvoza Grosuplje, 
kjer smo v vasi Paradišče začeli s pohodom proti 
Magdalenski gori. Pot se je vila rahlo navkreber, 
prav kmalu smo prišli do prvih podrtih dreves 
po zadnjem letošnjem vetrolomu.  Proti vrhu 
smo videli več informativnih tabel, ki so nam  
seznanjale z zgodovino kraja, saj je Magdalenska 
gora eno pomembnih arheoloških najdišč žele-
zne dobe v Sloveniji. Pod cerkvijo sv. Magdalene, 
ki stoji na vrhu gore, so v 19. stoletju pri arheo-

loških izkopavanjih odkrili mnogo materialnih 
ostankov iz železne dobe – orodje, orožje, nakit,  
posode, med njimi tudi dragocene situle.  Ko so 
naši fotografi naredili nekaj skupnih posnetkov, 
smo se odpravili naprej na Pugled. Med potjo 
smo si ogledovali prvo pomladansko cvetje: 
zvončke, trobentice in  jarice ob hiši. Pokazalo 
se je tudi sonce in  nastal je en lep sončen dan. 
Na samem vrhu Pugleda stoji spomenik padlim 
borcem NOB. Malce medlo smo videli Triglav 
in okoliške gore, pod nami pa Ljubljano. Zapeli 
smo partizansko pesem Tam na Pugled gori ter 
se počasi odpravili v dolino do avtobusa, ki nas 
je zapeljali v Grosuplje na dobro malico.

Zapisala: Cvetka Berginc, 
foto: Sonja Zalar Bizjak

Viktor Kirn, Ribiška pot, Vrhnika (1921)
Jože Končnik, Cesta gradenj, Vrhnika (1924)

Frančiška Kovačič, Ob Beli, Vrhnika (1925)
Marija Krašovec, Robova c., Vrhnika (1927)

Cirila Dobrovoljc, Dobovičnikova ul., Vrhnika (1927)
Franc Lampe, Strmica, Vrhnika (1927)
Zvonko Čukljek, Sivkina ul., Vrhnika (1928)
Vera Serini, Cesta na polju, Vrhnika (1928)
Marko Bizjak, Verd, Vrhnika (1928)
Julka Petrovčič, Ob Potoku, Vrhnika (1928)
Julijana Pirc, Mizni Dol, Vrhnika (1933)
Zalka Mihevc, Na Klisu, Vrhnika (1933)
Gabrijela Urh, Sivkina ul., Vrhnika (1938)
Stanka Grbac, Drenov Grič, Vrhnika (1938)
Jerca Šalamun, Gradišče, Vrhnika (1938)
Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visoki jubilej, čestitke pa tudi vsem, ki so 
februarja praznovali rojstni dan. 

Okrogli
jubileji v
februarju

smo jih razstavile  v Domu upokojencev.   Leta 
2016, ko je v Sloveniji potekal svetovni čipkarski 
kongres, smo razstavljale v gradu Bistra. Na Pre-
šernovem trgu v Ljubljani pa smo klekljale s kle-
kljaricami iz  vse Slovenije in gostjami kongresa  
z vsega sveta. Letos smo v knjižnici razstavljale  
ovitke za knjige in knjižne kazalke, s klekljanimi 
snežinkami smo okrasile novoletno jelko.

 Klekljanje pa ni samo avtomatično premeta-
vanje klekljev. Vzorci so raznoliki in zapleteni, 
tako da kar naprej potrebujemo Ivičino  pomoč. 
Nekatere tečajnice so že malo znale, druge nič, 
tudi pridružile so se nam nekatere prej, nekatere 
pa pozneje, vendar je za vse to čudovita izkušnja, 
ker se družimo, saj si izmenjujemo vzorce in 
ideje. Včasih se svojim nerodnim poskusom na-
smejemo, po drugi strani pa nas uspešno nare-
jeni izdelki navdajo s ponosom in zadovoljstvom   
Takole menijo klekljarice:

»Želja, da bi se naučila klekljati, se mi je ure-
sničila šele v pokoju. Na vprašanje, ali se v mojih 
letih še lahko naučim klekljati, se je Ivica zasme-
jala in rekla, da se z voljo in potrpežljivostjo vse 
zmore. Vesela sem bila, ko mi je uspelo sklekljati 
prvo čipko. Osvajam različne tehnike in zares 
uživam.« Anica 

 » Klekljanje mi je v užitek in sprostitev v dobri 
družbi. Ko začnem, me enakomeren zven kle-
kljev in vzorec  pritegneta, bi kar delala.« Majda

»Kleklji se vrtijo, 
spomini se budijo,
spočije se telo,

to je zares lepo.« Erika
»Zanimivo in sproščujoče je klekljanje v sku-

pini.  Malo  klekljaš, malo se pogovarjaš, izveš 
veliko novega, dobiš brezplačen recept, slišiš do-
bro šalo …« Ivica

»Prvič sem klekljala pri 61 letih. Nisem si pred-
stavljala, da me bo delo tako pomirjalo. Pri kle-
kljanju mi je vedno toplo in lepo.« Jelka  

» Čipka je kot skrivnostna mandala, ki zdravi 
in pomirja dušo.« Joži

»Da sem si zapolnila prosti čas, sem vzela v 
roke kleklje in sledila vzorcu na papircu.  Delo 
mi je v veliko veselje in sprostitev.« Anka  

»Trk,  trk pesem klekljev  me pomirja, sprošča, 
bistri um in osrečuje, saj mi pod prsti nastaja 
prelepa čipka.« Metka

»Kaj naj danes počnem? Vzemi punkelj v roke 
in sklekljaj darilce.« Marica

 »Zven klekljev  me tako pomiri in pritegne, 
da ne slišim in ne opazim ničesar okoli sebe.« 
Marija

»V rani mladosti sem občudovala teto pri kle-
kljanju. Sedaj, v tretjem življenjskem obdobju, pa 
sem dobila priložnost, da sem sama vzela kleklje, 
ki jih kar ne morem odložiti.« Marjeta 

Hvaležne smo vsem pri DU, ki nam omogoča-
jo, da ustvarjalno preživljamo tretje življenjsko 
obdobje, odkrivamo svoje sposobnosti, vztraj-
nost  in razum. Starost ni za mevže. Imamo še 
veliko načrtov!

Jožica Rode
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Razstava kiparja 
Janeza Pereniča

Vrhnika, 1. februar – Društvo upokojencev 
Vrhnika je v svojih prostorih pripravilo odprtje 
razstave kiparja samouka Janeza Pereniča, ki živi 
in ustvarja v Občini Log - Dragomer. Razstava 
je bila pripravljena tudi v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika, 8. februarja. Ob odprtju je 
potekal kulturni program, za katerga je poskrbel 
Tone Stanovnik na harmoniki. 

Janez Perenič se je rodil leta 1938 v Bohinjski 
Bistrici. Njegove ročne spretnosti so prepoznali 
že v osnovni šoli; njegovi različni likovni izdelki 
so bili pogosto izbrani za predstavitve na šolskih 
razstavah. V naravni obliki lesa je prepoznaval 
umetniške podobe; dodelal jih je le toliko, da so 
bile prepoznavne tudi za druge in ugotovil, da se 
najlažje izraža v lesu. Začel ga je zavzeto obdelo-
vati in leta 1967 je nastala prva skulptura. 

Na odprtju razstave je o kiparju in njegovem 
delu spregovorila Marta Rijavec, ki je tudi po-
skrbela za samo oblikovanje in postavitev zani-
mivo lepih kiparskih stvaritev. Med  drugim je 
povedala: »Od prve skulpture, ki jo je naredil, je 
minilo že polnih 50 let, od prve samostojne raz-
stave, ki je bila na Vrhniki pa skoraj 2 desetletji.

Iz lesene monolitne klade zrastejo oblike ži-
vljenja, pogojene z oblikovanimi zakonitostmi, 
ki jih narekuje material in v katerih čutiš toploto 
in težnjo po pristnem in naravnem. Janez Pere-
nič mojstrsko oblikuje tako celoto kot detajle, 
vključuje pa tudi votel prostor in prodornine 
ter smiselno stilizira oblike in samosvoj tip fi-
gure. Čeprav so podobe idealizirane, so hkrati 
še vedno povezane z resničnostjo, s preteklostjo 
in sedanjostjo. V njegovih rokah postaja les živa 
tvorba. Svoje lesene skulpture kipar oblikuje kot 
izročila tradicije ali pa jih umešča v trenutek, ki 
ga prinaša današnji čas.«

Simon Seljak

Zimzeleni »brcnili« v 
meglo pod Volnikom

Vreme na Vrhniki ni bilo nič kaj vabljivo, ko 
smo krenili proti Trstu in tudi napoved za tisti 
konec ni bila vzpodbudna. Naš pohod smo zače-
li v vasici Col (366 m) z vzponom na Tabor (418 
m), kjer stoji cerkev, posvečena Devici Mariji. 
Na pobočju  omenjene vzpetine so vidni ostan-
ki gradišča iz sredine drugega tisočletja pr. n. št. 
Ob vhodu v cerkev je zanimiva skala, v katero je 
vdolbena ženska stopinja. Po neki  razlagi naj bi 
bila to stopinja Matere Božje. V sami cerkvi je 
zanimiv križev pot s samo slovenskimi podna-
pisi.  Z vrha Tabora je sicer čudovit razgled po 
Krasu,  proti morju,  proti Trnovskemu gozdu 
in Alpam v ozadju, a  tokrat se je vreme zarotilo 
proti nam.

Nizka oblačnost in megla sta naredila svoje 
in razen nekaj deset metrov ob poti dlje nismo 
videli, a obupali nismo. Pot smo nadaljevali, se 
na »sončni« jasi odločili za malico in nadaljevali 
v smeri Volnika, a pot nanj zgrešili. Morda je še 
bolje tako, saj bi bilo razočaranje preveliko, ko 
ne bi bili deležni čudovitih pogledov, ki jih sicer 
nudi Volnik. Vseeno smo našli še en pristop na 
vrh, a je bil v stilu »Proprieta privata« zagrajen z 
leso in električnim pastirjem. Odločitev je padla:  
na Volnik se bomo povzpeli naslednjič, v lepem 
vremenu.

Nato sta sledila še vrnitev v dolino do Zagrad-
ca in čakanje na naš avtobus, ki v megli nikakor 
ni našel naše skupine. Ob pomoči prijaznih do-
mačink, ki so se ponj z avtomobilom odpeljale v 
Zgonik, smo se srečno vkrcali vanj in se odpeljali 
na, ne boste verjeli, s soncem obsijano Vrhniko.

Besedilo: Milan Jerman (za kazen), 
fotografije: Željko Jadanič

Sončki na Planini nad 
Vrhniko

Na prvi pohod v letu se Sončki že tradici-
onalno odpravimo v bližino domačega kraja, 
da lahko slovesno zaključimo leto v eni od bli-
žnjih gostiln in gremo po možnosti peš domov.  
Obisk vsem znane Planine z novo planinsko 
kočo smo nadgradili z obiskom Lukacove – An-
kine kašče na Stari Vrhniki in cerkve sv. Mi-
klavža na Kurenu. Pred obnovljeno kaščo nas 
je sprejela njena lastnica Anka Grom in nam na 
kratko opisala kaščo in njeno zgodovino, ljud-
ska pesnica Malči Potrebuješ pa nam je prebrala 
pesem o Ankini kašči. Nato smo se peš podali 

na Kuren, kjer smo si ogledali notranjost gotske 
cerkve sv. Miklavža. 

Pot na Planino nas je vodila mimo naravo-
slovne znamenitosti  Ferranove buže, brezna, iz 
katerega je v mrzel zimski dan vel topel jamski 
zrak. Koča na Planini je bila po napornih no-
voletnih dneh 3. januarja zaprta, nas je pa zato 
pritegnil lep razgled na gore in bližnjo okolico. 
Poti skozi Blatni Dol tudi niso poznali vsi Sonč-
ki, zato je bilo zadovoljstvo toliko večje, ko smo 
ob polnem krožniku zaokrožili pohodniško leto 
2017 in uspešno začeli novo, jubilejno, deseto 
leto obstoja skupine Sončki. 

Besedilo: Sonja Zalar Bizjak, 
foto: Tatjana Rodošek

Sončki na Škabrijelu
Sivo torkovo jutro sredi januarja ni obetalo nič 

dobrega, ko smo se odpravljali na naš redni po-
hod. Sivina zimskega jutra in rahel dež sta nas 
spremljala vse do Ajdovščine, ko je dež počasi 
ponehal in se je megla dvignila nad okoliške vr-
hove. Pripeljali smo se do prelaza Prevala (336 
m. n. v.), kjer stoji spomenik generala Borojevića, 
poveljnika soške armade. Tam nas je pričakala 
gospa Marija, sorodnica enega naših članov, in 
nas skupaj z vodnicama popeljala na goro stra-
hot prve svetovne vojne, 646 m visoki Škabrijel. 

Nanj smo se povzpeli skozi nizek gozd, mimo 
številnih ostalin vojne. Na vrhu smo si vzeli 
čas za okrepčilo in počitek, saj zaradi megle in 
nizkih oblakov nismo bili deležni kakšnega po-
sebnega razgleda. Po postanku smo se po vzho-
dnem grebenu gore spustili do prevala Vratca 
(403 m), kjer stoji znameniti vodnjak, ki je pitno 
vodo nudil tudi branilcem gore. Od tam smo se 
po asfaltni cesti spustili do vasice Ravnica, kjer 
nas je ponovno začel preganjati rahel dež, zato 
smo kar pohiteli do našega avtobusa. Domov 
smo se vrnili dobre volje in pod vtisom novih 
doživetij.

Janez Kenk

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

V sredini kipar samouk Janez Perenič

Sončki na Rašici
V malo meglenem in oblačnem jutru smo se 

zapeljali do vasi Bevke, številčno dopolnili našo 
skupino, nato pa nadaljevali pot preko Ljubljane 
do Trzina.  Cilj našega pohoda je bil hrib Rašica 
(641 m n. v.), imenovan tudi Vrh narodnega he-
roja Staneta Kosca.

Krenili smo iz kraja Loka pri Mengšu, kjer  so 
leta 1530 zgradili grad Jable, obnovili po potresu 
leta 1895,  zdajšnja podoba  pa je rezultat obnove 
leta 2004  in  služi v protokolarne namene naše 
države.

Po zasneženi stezi in malo po cesti smo se 
preko vasi Dobeno podali do planinske koče Ra-
šiške čete. Nad njo  stoji  17 m visok razgledni 
stolp, ki v lepem vremenu nudi lep razgled na 
Ljubljansko  kotlino in okoliške hribe, Kamni-
ško-Savinjske Alpe in  del Julijskih Alp.

Po krajšem postanku v koči smo se s pomočjo 
derezic po stezi spustili do kraja Rašica, vstopili 
na avtobus in srečno prispeli na Vrhniko, kjer 
smo si pomahali v pozdrav do naslednjega dru-
ženja.

Besedilo: Ani Kenk, foto: Tatjana Rodošek

Zimzeleni po Kosovelovi 
poti

Ustavili smo se pred Ljudsko univerzo v Seža-
ni, ki je bila Kosovelova rojstna hiša. Kmalu po 
rojstvu se je družina preselila v Pliskovico, nato 
pa v osnovno šolo v Tomaju, kjer je obiskoval 
osnovno šolo. V realko se je vpisal v Ljubljano, 
po maturi  je študiral slavistiko v Ljubljani. Pe-
snil je pod vplivom moderne,  v najobsežnejšem 
delu pesmi pa piše o Krasu in družbenih kri-
vicah. Konec februarja 1926 se je po nastopu v 
Zagorju, ko je ponoči čakal na vlak, prehladil in 
zbolel. Po vrnitvi v Tomaj je umrl, star komaj 22 
let. Z mislimi na Srečkovo življenje smo začeli  
pohod po poti, ki jo je mnogokrat prehodil, po 
Kosovelovi poti.   Na učni gozdni poti, ki je pri-

jazna, sproščujoča in poučna, smo veliko zvedeli 
o drevesih, ki rastejo tam, posebno o hrastih in 
črnih ter rdečih borih. Na razgledni točki so nas 
pozdravili Nanos, Vremščica, vasi Šmarje in Ko-
men z vinogradi. Ob učni poti je tudi presahel 
vodni vir, kjer so se osvežili kosci in živina. V 
bližini je jama Matere Božje, kjer je bil kapnik z 
njeno obliko.

Nato smo prišli med vinograde vasi Šmar-
je, od tam naprej pa po kraški pokrajini. Pred 
Tomajem smo se med vinogradi obrnili proti 
vasi Godnje, kjer smo si ogledali najlepši kal z 
urejeno okolico. V vasi Godnje smo na zaprtem 
kmečkem dvorišču doživeli presenečenje, ki sta 
nam  ga pripravila Ivanka in Vinko s kraškimi 
dobrotami in seveda teranom. Z izrednim zado-
voljstvom smo tako zaključili prelep dan.

Zapisal: Andrej Štular
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Svizci po Vertovčevih 
poteh – drugi del

Septembra 2017 smo Svizci prehodili prvi del 
tematske poti Po Vertovčevih poteh v Vipavskih 
brdih, drugi del pa smo prihranili za naslednje 
mesece. Tretji četrtek v januarju  se je kot nalašč 
napovedovalo lepo sončno vreme, zelo primer-
no za obisk Vipavskih brd. 

Pohod smo začeli tam, kjer smo septembra 
končali, v vasi Šmarje, kamor smo se z avtobu-
som pripeljali po dolini Branice. Sredi vasi smo 
naredili obvezen skupinski posnetek pod obe-
ležjem Matiji Vertovcu (178–1851), posvečene-
mu duhovniku, vinogradniku in strokovnemu 
piscu v slovenskem jeziku. Po njem je poime-
novana pot, po kateri smo hodili. Šmarje so na-

selje s hišami, ki so tipične za tamkajšnji predel 
Slovenije. Pripomniti velja, da so Šmarje zaradi 
svoje arhitektonske privlačnosti razglašene za 
urbanistični spomenik.

Pot nas je vodila deloma skozi gozd, deloma 
skozi lepo obdelane vinograde. Sestava tal, ugo-
dni vplivi sredozemskega podnebja in manjša 
izpostavljenost burji omogočajo sadjarstvo in 
vinogradništvo. Tam uspevajo predvsem sorte, 
primerne za belo vino, kot so zelen, rebula in 
malvazija. Skozi vas Vrtovče smo po treh urah 
hoje prišli do reke Vipave in vasi Ustje. Tam nas 
je že čakal avtobus, ki nas je peljal čez Col in 
Godovič  do Hotedršice, kjer smo se ustavili za 
kosilo in nato odhiteli domov.

Napisala: Rada Pišler, 
foto: Sonja Zalar Bizjak

Barjani pri izviru reke Rak
Jutro ni bilo obetavno in ozirala sem se v nebo, 

ali se bo skozi oblake prikazalo sonce. Pri Uncu, 
kjer smo krenili proti Rakovemu Škocjanu, se je 
že obetal lep dan.

Rakov Škocjan je kraška dolina, ki leži med 
Planinskim in Cerkniškim poljem. Po njej se le-
nobno vije reka Rak, ena izmed sedmerih imen 
reke Ljubljanice. Dolina je nastala z udiranjem 
in rušenjem stropa kraške jame. Presenetila sta 
me njena modra barva in njeno počasno poto-
vanje skozi to dolino, ob njeni poti pa obsežni 
in poplavljeni travniki. Kaj vse je ustvarila reka 
Rak na svoji poti, na kateri  prvič priteče na plan 
iz Zelških jam, pusti 42 m visoki Mali naravni 
most kot dokaz porušenega stropa jame.

Skozi Rakov Škocjan poteka naravoslovna 
učna pot, ki je opremljena z učnimi tablami in 

posebnimi oznakami, ki obiskovalca seznanjajo 
z rastlinstvom in živalstvom, ki živi tod. Steza 
skozi naravoslovni park je posuta z sekanci, ko-
raki po njej so neslišni. Ob poti so mogočni goz-
dovi, spodaj pod njimi pa nas je spremljala reka 
Rak. Ob prihodu iz gozda smo ugledali  še 37 m 
visoki Veliki naravni most.

Rakov Škocjan je dobil ime po cerkvici sv. 
Kancijana, žal so ostale samo ruševine. Prvi opis 
je zabeležil Valvasor leta 1689.

Ko smo se vračali proti domu, sem bila polna 
vtisov, ki  mi jih je pokazala narava. Od daleč je 
prihajal do mene iz mikrofona v avtobusu Nadin 
glas, ki se je v  imenu vseh Barjanov zahvaljevala 
planinskemu vodniku Milanu, da nas je popeljal 
v tako lep kraj.

Moje misli so se vrnile v Rakov Škocjan  in 
ostale tam, dokler nisem izstopila z avtobusa.

Zapisala: Jana Marušič

Vandrovke po delu 
Steklasove poti

V torek, 16. januarja, smo naš pohod začeli v 
Šentrupertu, gručastem naselju na robu Mirn-
ske doline. Usmerili smo se na pohodniško pot  
Ivana Steklasa. 

Ta pot je dolga 20 km in je primerna za poho-
dnike vseh starosti. 

Začne se na trgu pred mogočno gotsko cerkvi-
jo sv. Ruperta iz leta 1497, ki jo je opisal tudi prof. 
Steklasa, zato se imenuje po njem.

Pot vodi med  vinogradi, po makadamskih in 
gozdnih poteh ter združuje vse tamkajšnje na-

ravne lepote in zgodovinske znamenitosti. Mi 
smo prehodili le slabih 5 km z veliko postanki, 
saj smo si ogledovali znamenitosti in naravo, kar  
nam je vodnik Milan z veseljem razkazoval.

V imenu pohodniške skupine Vandrovke se 
zahvaljujem vodniku Milanu, da  nam je odkri-
val zgodovinske in naravne znamenitosti   do-
lenjskih gričev v prijaznem vremenu.

Zapisala: Fani Šurca 

(op. u.: daljši prispevek lahko preberete na 
www.mojaobcina.si/vrhnika)

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 
99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016), Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015), Odloka o proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2018 (Naš časopis, št. 455/2017), 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE

OBNOVE PLANINSKIH DOMOV V 
LETU 2018

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 

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

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČE-
NOST STROŠKOV

Upravičene osebe po tem razpisu so planin-
ska društva, ki so člani Planinske zveze Slove-
nije in

registrirana po Zakonu o društvih (Uradni 
list RS, št. 64/11 - UPB), ki so lastniki planin-
skih domov v Občini Vrhnika (v nadaljevanju: 
upravičene osebe) in imajo sedež v Občini 
Vrhnika.

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

Projekt obnove je investicijski poseg pri 
vzdrževanju, ki lahko predstavlja rekonstruk-
cijo obstoječe stavbe ali novogradnjo na isti 
lokaciji (v primeru rušitve obstoječe stavbe). 
Zaprošeni znesek financiranja posameznega 
projekta lahko dosega do 100 % vseh predvide-
nih stroškov del, opravljenih v letu 2018.

Financiranje pomeni, kadar se uporablja sa-
mostojno tako financiranje kot sofinanciranje.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se uje-
majo skupne vrednosti predvidenih odhodkov 
in prihodkov finančne konstrukcije celotnega 
projekta (odhodki = prihodki). 

Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obr-
tniških del na planinskih domovih, opreme in 
gradbenega materiala ter stroški projektne do-
kumentacije in dovoljenj.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU

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

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

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

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki 
jo imenuje župan.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega po-
stopka izločene vse vloge, ki:

• niso bile oddane v razpisnem roku;
• jih ni vložila upravičena oseba. 

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vlo-
ge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za do-
polnitev vloge je pet delovnih dni od prejema 
obvestila o nepopolni vlogi. 

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

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

4. RAZPISNA DOLOČILA

Projekti se bodo točkovali po nasle-
dnjih določilih:

– skupna vrednost projekta obnove, 
predvidena v letu 2018 (do 5.000 EUR = 10 točk, 
5.001 EUR do 10.000 EUR = 20 točk, 10.001 
EUR do 15.000 EUR = 30 točk, 15.001 EUR do 
20.000 EUR = 40 točk, 20.001 EUR ali več = 50 
točk)

– stopnja skladnosti projekta s cilji 
in projekti Strategije razvoja turizma v Občini 
Vrhnika (projekt ni vključen v strategijo = 0 
točk, projekt je vključen v strategijo = 50 točk).

5. UPORABA  DOLOČIL
Komisija bo ustreznost vloge preverjala iz 

podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obraz-
cih, v obveznih prilogah in na morebitnem 
drugem priloženem materialu ter na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga iz uradnih evi-
denc.

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

6. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 

leto 2018, namenjenih za predmet tega razpisa, 
znaša 20.000,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJE-

NIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa 

morajo upravičene osebe porabiti v proračun-
skem letu 2018, najkasneje do 30. 11. 2018, kar 
je tudi rok za oddajo zahtevkov z dokazili o 
izvedbi. 

8. RAZPISNI ROK
Razpis se bo začel 26. 2. 2018 (datum izida 

Našega časopisa) in zaključil 3. 4. 2018.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo 

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

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

10. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih raz-
pisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena 
na naslov: OBČINA VRHNIKA, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapečateni ovojnici 
z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – 
VLOGA – RAZPIS PLANINSKI DOMOVI 
2018«, do vključno 3. 4. 2018 oz. najkasneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba 
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Posamezni predlagatelj lahko predloži eno 

vlogo.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 3. 4. 2018 
oz. do tega dne ni bila predložena na Občini 
Vrhnika.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in  določili razpisa.

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DA-
JANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresirani 
dobijo v času uradnih ur Občine Vrhnika, na 
Oddelku za družbene dejavnosti in gospodar-
stvo, tel. 01/755-54-27. Vprašanja lahko posre-
dujejo tudi po elektronski pošti na naslov matej.
cernetic@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČA-
NJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjevanja 
pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in njiho-
vo vrednotenje bo izvedla komisija, ki jo dolo-
či župan Občine Vrhnika. Odpiranje vlog bo 
predvidoma 6. 4. 2018 in ne bo javno. Občina 
Vrhnika (Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo) bo predlagatelje o izidu razpisa 
pisno obvestila v 30 dneh po zaključku razpisa. 
Na sklep o izboru se predlagatelj lahko v 8 dneh 
po prejemu pritoži pri županu Občine Vrhnika. 
Po preteku roka za pritožbe bodo z izbranimi 
izvajalci sklenjene pogodbe.

Številka: 410-48/2018 (3-01)
Datum: 14. 2. 2018

Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
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80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKC-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 
35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) 

Občina Vrhnika objavlja 

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 

za območje Kovinarske

Javno se razgrinja dopolnjen osnutek Odlo-
ka o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za območje Kovinarske.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 
6. 3. 2018 do vključno 4. 4. 2018.

Prostorski akt bo na vpogled v času uradnih 
ur:

- v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za 
prostor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika in

- v prostorih KS Sinja Gorica, Sinja Gorica 
999, 1360 Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo 
potekala v sredo, 14. 3. 2018 ob 17.00 uri 
v prostorih KS Sinja Gorica, Sinja Gorica 
999, 1360 Vrhnika.

V času javne razgrnitve lahko k prostorske-
mu aktu dajo pripombe in predloge vsi zain-
teresirani organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno:

- na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 
1, 1360 Vrhnika, 

- na elektronski naslov: prostor.obcina@vrh-
nika.si ali 

- kot zapis v knjigo pripomb na mestu javne 
razgrnitve.

Občina bo do podanih pobud zavzela stali-
šče in ga objavila v Našem časopisu.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani 
Občine Vrhnika, na oglasni deski krajevne sku-
pnosti v katero spada obravnavani prostorski 
akt, in v Našem časopisu.

Številka: 3505-7/2017 (5-06)
Datum: 12. 2. 2018

 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKC-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 
35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) 

Občina Vrhnika objavlja 

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

sprememb in dopolnitev Odloka 
o občinskem lokacijskem načrtu 

Kočevarjev vrt

Javno se razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o 
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu Kočevarjev vrt
Javna razgrnitev bo potekala v času od 5. 
3. 2018 do vključno 20. 3. 2018.

Prostorski akt bo na vpogled v času uradnih ur:
- v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za pro-
stor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika in
- v prostorih KS Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 
11, 1360 Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo 
potekala v sredo, 14. 3. 2018 ob 17.00 uri 
v prostorih KS Vrhnika - Breg, Tržaška 
cesta 11, 1360 Vrhnika.

V času javne razgrnitve lahko k prostorskemu 
aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresi-
rani organi, organizacije in posamezniki. Pri-
pombe in predlogi se lahko podajo pisno:
- na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika, 
- na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhni-
ka.si ali 
- kot zapis v knjigo pripomb na mestu javne 
razgrnitve.

Občina bo do podanih pobud zavzela stališče 
in ga objavila v Našem časopisu.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani 
Občine Vrhnika, na oglasni deski krajevne sku-
pnosti v katero spada obravnavani prostorski 
akt, in v Našem časopisu.

Številka: 3505 - 5 /2016 (5-01)
Datum: 13. 2. 2018

 Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-

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

naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO 
OBRAVNAVO 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA TOJNICE 3

1. PREDMET OBČINSKEGA PO-
DROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Z občinskim podrobnim prostorskim načr-
tom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) se načrtuje 
nova ureditev na zemljiščih s parc. št. 2715/4, 
2715/6, 2715/7, 2715/10, 2715/11, 2715/12, k.o. 
Vrhnika. Zemljišča se nahajajo na Tojnicah 
med Ljubljanico in cesto Pot na Tojnice. La-
stnik zemljišč podjetje Dvig d.o.o. želi rekon-
struirati obstoječ zapuščen objekt in izvesti 
ureditev zunanjih površin in priključkov na 
gospodarsko javno infrastrukturo. Objekt bo 
sedež podjetja, namenjen garažiranju in ser-
visiranju vozil za lastne potrebe ter upravnim 
in pomožnim prostorom podjetja. Zunanje 
površine bodo namenjene voznim, parkirnim, 
servisnim in skladiščnim površinam.

2. JAVNA RAZGRNITEV

Javna razgrnitev dopolnjenega osnut-
ka OPPN bo potekala v času od 12. 3. do 
vključno 10. 4. 2018. Dopolnjen osnutek 
OPPN bo v tem času na vpogled v prosto-
rih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, 
Cankarjev trg 11, Vrhnika in v prostorih 
KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, Vrh-
nika.

3. JAVNA OBRAVNAVA

Javna obravnava dopolnjenega osnutka 
OPPN bo potekala v sredo, 21. 3. 2018, ob 17. 
uri v prostorih KS Vrhnika – Breg, Tržaška ce-
sta 11, Vrhnika.

4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI

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

Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno 
na mestu javne razgrnitve kot zapis v Knjigo 
pripomb in predlogov ali se posredujejo po po-
šti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: prostor.
obcina@vrhnika.si.

Številka: 3505-9/2017 (5-08)
Datum:   12. 2. 2018

ŽUPAN
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l.r..

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO–1B, 108/09, 80/10 

– ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP–A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) in 22. člena Statuta Občine 

Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine 
Vrhnika na 23. redni seji 15. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za industrijsko cono Tojnice 1

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski po-
drobni prostorski načrt za industrijsko cono 
Tojnice 1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa:
- območje OPPN,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve 

prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja in narav-

nih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno 
z varstvom pred požarom,

- pogoje glede priključevanja objektov na go-
spodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

- program opremljanja stavbnih zemljišč,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN. 

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom se načrtuje gradnja indu-
strijskih objektov za proizvodnjo, skladiščenje 
in spremljajoče dejavnosti, ureditev zunanjih 
in prometnih površin ter izgradnja dovozne 
ceste.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev ob-
močja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, 
ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje 
za gradnjo prometne, energetske, komunalne 
in telekomunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo 
odloka) in grafični del. 
(2) Grafični del odloka obsega naslednje gra-
fične načrte:
1.  Načrt namenske rabe prostora – izsek iz 
OPN M 1 : 2500
2.  Vplivi in povezave s sosednjimi enotami ure-
janja prostora M 1 : 2500
3.  Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1.  Katastrski načrt s prikazom območja 
OPPN  M 1 : 1000
3.2.  Geodetski načrt s prikazom območja 
OPPN  M 1 : 500
3.3.  Načrt obodne parcelacije, parcelacije ze-
mljišč in zakoličbe objektov na katastrskem 
načrtu M 1 : 1000

3.4.  Načrt obodne parcelacije, parcelacije ze-
mljišč in zakoličbe objektov 
na geodetskem načrtu M 1 : 500
4.  Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikoval-
skih rešitev prostorskih ureditev
4.1.  Ureditvena situacija – nivo pritličja M 1 
: 500
4.2.  Ureditvena situacija – strehe in prerezi 
M 1 : 500
4.3. Komunalna ureditev M 1 : 500
4.4.  Prometno tehnična situacija in idejna vi-
šinska regulacija M 1 : 500
4.5.  Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ter načrt intervencijskih poti M 1 :1 000
4.6.  Načrt odstranitve objektov  
M 1 : 1000
4.7.  Prikaz celovitega protipoplavnega ukrepa 
M 1 : 1000

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
- izvleček iz strateškega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja pro-

stora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- program opremljanja stavbnih zemljišč,
- povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelal City studio d.o.o., Zemlje-
merska 12, Ljubljana, pod številko projekta CS 
1219-16 v maju 2017 in dopolnil v decembru 
2017. 

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja v proizvodno 
– obrtno – komunalni coni Tojnice. 

(2) Na severozahodni strani meji z avtoce-
sto A1 Ljubljana–Koper, na vzhodni strani s 
čistilno napravo Vrhnika, na južni strani pa 
s Potjo na Tojnice. Na severni strani meji na 
degradirano območje nekdanjega odlagališča 
Industrije usnja Vrhnika. 

(3) Območje OPPN obsega zemljišča z na-
slednjimi parcelnimi številkami:

2719/9 (del), 2719/10 (del), 2719/1, 2719/5 
(del) in 2740/8 (del), vsa v katastrski občini 
Vrhnika.

(4) Velikost območja OPPN je 41.430 m2. 
(5) Območje OPPN je razdeljeno na štiri 

prostorske enote:
P1:  površine, namenjene gradnji industrij-

ske hale ob Poti na Tojnice ter izvedbi zunanjih 
in parkirnih površin;

P2: površine, namenjene gradnji petih indu-
strijskih hal vzdolž avtoceste ter izvedbi zuna-
njih in parkirnih površin;

P3 površine, namenjene gradnji petih in-
dustrijskih hal ob čistilni napravi Vrhnika ter 
izvedbi zunanjih in parkirnih površin;

C1: površine, namenjene gradnji dovozne 
ceste.

(6) Meja območja OPPN je analitično pri-
kazana s koordinatami lomnih točk obodne 
parcelacije po Gauss–Kruegerjevem koordi-
natnem sistemu.

(7) Meja območja OPPN je razvidna iz gra-
fičnih načrtov št. 3.1 »Katastrski načrt s prika-
zom območja OPPN« in 3.3 »Načrt obodne 
parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe 
objektov na katastrskem načrtu«.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHI-
TEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVA-
NJE

7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s 
sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN je dostopno preko pred-
videnega priključka z nove ceste Pot na Tojnice 
(LZ 466091). Preko lokalne ceste Sinja Gorica–
Bevke I (LC 468061) se navezuje na Ljubljan-
sko cesto, preko novo predvidenega mostu čez 
Ljubljanico in Ceste k opekarni (JP966601) pa 
na Verd.

(2) Po osrednjem delu območja bo urejena 
nova dovozna cesta.

(3) Območje bo s predvideno pozidavo in 
ureditvami okoljsko in prostorsko sanirano.

(4) Ureditve v območju OPPN so zasnova-
ne tako, da omogočajo navezavo predvidenih 
gradenj na degradirano območje, ki se nahaja 
na severni strani.

(5) Predvideni posegi ne bodo imeli obre-
menilnih vplivov na obstoječo rabo prostora 
in ne bodo predstavljali bistvene dodatne 
obremenitve na že vzpostavljeno prometno in 
komunalno energetsko infrastrukturo v širšem 
območju. Predvidena gradnja ne bo vplivala na 
podobo krajine.

(6) Vplivi in povezave s sosednjimi območji 
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2. »Vplivi in 
povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora«.

8. člen
(dopustni posegi na območju OPPN)

Skladno z določili tega odloka so na obmo-
čju OPPN dopustni naslednji posegi:
- sanacija in priprava stavbnega zemljišča;
- gradnja novih objektov;
- gradnja prometne, komunalne, energetske 

in druge gospodarske infrastrukture;
- urejanje zelenih in utrjenih zunanjih povr-

šin;
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objek-

tov iz 11. člena tega odloka.

9. člen
(namembnost objektov)

(1) Prostorske enote P1, P2 in P3: 
- CC-SI-12112 Gostilne, restavracije in točil-

nice, a le za potrebe območja;
- CC-SI-12202 Stavbe bank, pošt, zavaroval-

nic, a le za potrebe območja;
- CC-SI-12203 Druge poslovne stavbe, a le za 

potrebe osnovne dejavnosti;
- CC-SI-12304 Stavbe za storitvene dejavno-

sti, a le za potrebe območja;
- CC-SI-12510 Industrijske stavbe;
- CC-SI-12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 

od tega le skladišča, razstavni in prodajni 
prostori;

- CC-SI-21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne 
ceste in regionalne ceste: samo parkirišča 
za vozila in tovorna vozila, za priklopnike 
teh motornih vozil, za avtobuse in za do-
stavna vozila;

- Solarni sistemi,
- Oskrbovalna mesta za vozila na alternativ-

ni pogon.
(2) Prepovedana je predelava ter skladiščenje 

vseh vrst odpadkov ter skladiščenje in predela-
va okolju nevarnih snovi. 

(3) Prepovedane so vse dejavnosti, za katere 
je po veljavnih zakonih in podzakonskih aktih 
potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje 
ali okoljevarstveno soglasje in tudi vse de-
javnosti, ki potencialno lahko obremenjujejo 
okolico s prekomernim hrupom, smradom in 
drugimi izpusti in predstavljajo nevarnost za 
onesnaženje v primeru nesreče.

(4) Logistične dejavnosti so dopustne le po 
izvedbi povezovalne ceste Bajerji Tojnice z 
mostom preko Ljubljanice in po izvedbi avto-
cestnega priključka za Borovnico.

10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje 

ureditve)
Prostorska enota P1:
(1) V prostorski enoti P1 je predvidena gra-

dnja novega objekta – industrijske hale (objekt 
1), transformatorske postaje (objekt 13) ter ure-
ditev pripadajočih prometnih in zelenih povr-
šin (dvorišča, parkirišča za tovorna in osebna 
vozila, zelenic). 

(2) Parkirišča za tovorna vozila bodo urejena 
vzdolž avtoceste, parkirišča za osebna vozila pa 
vzdolž nove Poti na Tojnice.

(3) Dopustna je postavitev ograj.

Prostorska enota P2:
(4) V prostorski enoti P2 je predvidena gra-

dnja petih novih objektov – industrijskih hal 
(objekt 2, objekt 3a-3b, objekt 4a-4b, objekt 5 in 
objekt 6a-6b), transformatorske postaje (objekt 
12) ter ureditev pripadajočih prometnih in ze-
lenih površin (dvorišča, parkirišč in zelenic). 

(5) V 1. in 2. nadstropju je dopustna izved-
ba povezave med objektoma 2 in 3a ter med 
objektoma 5 in 6a, s tem, da mora biti mini-
malna višina prehoda (prosti profil) 4,70 m.

(6) Parkirišča bodo urejena vzdolž avtoceste.
(7) Dopustna je postavitev ograj.

Prostorska enota P3:
(8) V prostorski enoti P3 je predvidena gra-

dnja petih novih objektov – industrijskih hal 
(objekt 7a-7b, objekt 8a-8b, objekt 9, objekt 10a-
-10b in objekt 11a-11b-11c) ter ureditev pripa-
dajočih prometnih in zelenih površin (dvorišča, 
parkirišč in zelenic).

(9) Parkirišča bodo urejena vzdolž predvide-
nih objektov.

(10) Dopustna je postavitev ograj.

Prostorska enota C1:
(11) V prostorski enoti C1 je predvidena 

izgradnja dovozne ceste, ki se bo preko pred-
videnega priključka navezovala na novo cesto 
Pot na Tojnice (LZ 466091).

(12) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje 
ureditve sta določeni v grafičnih načrtih št. 4.1. 
»Ureditvena situacija – nivo pritličja« in 4.2. 
»Ureditvena situacija – strehe in prerezi«.

11. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostav-

nih objektov)

(1) V območju OPPN je skladno s prostorski-
mi možnostmi dopustna gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov v skladu z veljavno za-
konodajo in podzakonskimi akti. 

(2) Dopustna je namestitev solarnih siste-
mov (npr. sončnih zbiralnikov ali sončnih ce-
lic) na strehe (v ravnini poševne strehe) in na 
fasade objektov.

(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna 
gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov 
v skladu z določili, ki so opredeljeni v pogojih 
glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

(4) V varovalnem pasu avtoceste ni dovolje-
no postavljati tabel, napisov in drugih objektov 
ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in 
oglaševanje.

(5) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil 
zgrajen nezahtevni ali enostavni objekt, na 
območju varovalnega pasu ali varovanem ob-
močju, mora investitor pridobiti soglasje pri-
stojnega organa.

12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Skupni pogoji za oblikovanje objektov so:
-  oblikovni princip ter izbor materialov in barv 

morata biti za vse objekte v prostorskih 
enotah P1, P2 in P3 usklajena;

-  oblikovna zasnova objektov mora odražati 

njihovo programsko raznolikost.
(2) Prostorske enote P1, P2 in P3:
Fasade predvidenih objektov morajo biti za-

snovane enotno in sodobno ter s kakovostnimi 
in trajnimi materiali. Streha je lahko simetrična 
dvokapna, kupolasta ali ravna, zaključena s pa-
rapetnim vencem. Lahko je pohodna in ozele-
njena. Barva strešin je siva.

13. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Odprte površine, ki niso namenjene pro-
metu, skladiščenju in manipulaciji, se zatravi 
in intenzivno ozeleni z grmovno in drevesno 
vegetacijo. 

(2) Za ozelenitev z grmovno in drevesno 
vegetacijo se uporabi avtohtone vrste rastlin, 
ki uspevajo v specifičnih rastiščnih razmerah 
(barje, prah, plini, deponija). 

(3) V prostorskih enotah P1, P2 in P3 je 
potrebno zagotoviti minimalno 15 % odprtih 
bivalnih površin.

(4) V območju OPPN je treba zasaditi naj-
manj 25 dreves na hektar.

(5) Povozne in manipulacijske površine ter 
peš poti morajo biti asfaltirane ali tlakovane 
ter primerno osvetljene. Nosilnost asfalta mora 
ustrezati večjim prometnim obremenitvam.

(6) Dovozna cesta je predvidena v asfaltni 
izvedbi in primerno osvetljena. Obcestni pro-
stor bo zatravljen in zasajen z dvostranskim 
drevoredom.

(7) Dopustna je postavitev ograj. Ograja naj 
bo žična, kjer je možno ozelenjena z živo mejo 
ali popenjavkami. Višina ograje namenjene fi-
zičnem varovanju je lahko največ 2,00 m.

(8) Dopustna je postavitev mikrourbane 
opreme.

14. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) V območju OPPN je predvideno ruše-
nje vseh obstoječih objektov in ograj z izjemo 
obstoječe transformatorske postaje ob Poti na 
Tojnice.

(2) Rušenje objektov lahko poteka fazno.
(3) Objekti, ki so predvideni za rušenje, so 

razvidni iz grafičnega načrta št. 4.6. »Načrt od-
stranitve objektov«.

15. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Prostorska enota P1:
- predvideni objekt (1)   

30,00 m x 50,00 m z vmesnim zamikom 8,50 m 
x 8,50 m 
- predvideni objekt – TP (13)  
4,10 m x 3,20 m

(2) Prostorska enota P2:
- predvideni objekt (2) 30,00 m x 15,00 m
- predvideni objekt (3a-3b) 30,00 m x 30,00 m
- povezovalni mostovž (2-3a)  15,00 m x 15,00 
m
- predvideni objekt (4a-4b) 28,00 m x 30,00 m
- predvideni objekt (5)  27,50 m x 15,00 m
- predvideni objekt (6a-6b) 27,50 m x 30,00 m
- povezovalni mostovž (5-6a)  15,00 m x 15,00 
m
- predvideni objekt – TP (12) 4,10 m x 3,20 m

(3) Prostorska enota P3:
- predvideni objekt (7a-7b) 50,00 m x 15,00 m 
- predvideni objekt (8a-8b) 38,00 m x 15,00 m 
- predvideni objekt (9)  25,00 m x 15,00 m 
- predvideni objekt (10a-10b) 38,00 m x 15,00 m 
- predvideni objekt (11a-11b-11c) 15,00 m x 
90,00 m 

(4) Odmik skrajnih točk objektov od roba 
avtocestnega sveta mora biti minimalno 40,00 
m.

(5) Tlorisni gabariti so določeni v grafičnih 
načrtih št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pri-
tličja«, št. 4.2. »Ureditvena situacija – strehe in 
prerezi«.

16. člen
(višinski gabariti)

(1) Dopusten višinski gabarit objektov je naj-
več P+2 oz. 12 m. 

(2) Višina objekta je določena z najvišjo toč-
ko slemena ali venca strehe najvišje etaže in se 
meri od kote pritličja objekta. Nad njo je dopu-
stno postaviti tehnične naprave za obratovanje 
objekta, solarne naprave ter izhode na streho. 

(3) Strehe so ravne ali dvokapnice z naklo-
nom 20°–25°.

(4) Nad vhodi v objekte je dopustno izvesti 
nadstrešnice.

(5) Višinski gabariti stavb so določeni v 
grafičnem načrtu št. 4.2 »Ureditvena situacija 

– strehe in prerezi«.

17. člen
(višinske kote terena)

(1) Višinske kote vhodov v objekte se prila-
gajajo terenu.

(2) Višinska kota vhodov v objekte je od 
290,70 do 291,65 m n.v.

(3) Zunanja ureditev bo prilagojena terenu 
in višinskim potekom obodnih cest. 

(4) Višinske kote terena so določene v grafič-
nem načrtu št. 4.4 »Prometno tehnična situaci-
ja in idejna višinska regulacija«. 

18. člen
(zmogljivosti območja)

(1) Zmogljivost območja:
- površina prostorske enote P1: 8.072 m2 
- BTP nad nivojem terena v prostorski enoti 

P1: do 2.500 m2
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- površina prostorske enote P2: 16.576 m2 
- BTP nad nivojem terena v prostorski enoti 

P2: do 7.000 m2

- površina prostorske enote P3: 14.662 m2 
- BTP nad nivojem terena v prostorski enoti 

P3: do 9.500 m2

(2) Bruto tlorisna površina (BTP) objekta 
nad nivojem terena je skupna površina vseh 
tlorisnih etaž objekta nad nivojem terena brez 
tlorisnih površin, ki so obdane z elementi, kot 
so npr. parapeti, venci, ograje in niso pokrite.

IV. NAČRT PARCELACIJE

19. člen
(načrt parcelacije)

(1) V območju OPPN so naslednje parcele 
in površine:

- P1 – parcela, namenjena gradnji gradnji 
industrijske hale ob Poti na Tojnice ter izvedbi 
zunanjih in parkirnih površin, ki meri 8.072 
m2 in obsega zemljišča s parc. št.: 2719/9 (del), 
2719/1 (del), in 2740/8 (del), vsa k. o. Vrhnika; 

- P2 – parcela, namenjena gradnji petih in-
dustrijskih hal vzdolž avtoceste ter izvedbi 
zunanjih in parkirnih površin, ki meri 16.576 
m2 in obsega zemljišča s parc. št.: 2719/9 (del), 
2719/1, 2719/5 (del) in 2740/8 (del), vsa k. o. 
Vrhnika; 
- P3 – parcela, namenjena gradnji petih in-

dustrijskih hal ob čistilni napravi Vrhnika 
ter izvedbi zunanjih in parkirnih površin, 
ki meri 14.662 m2 in obsega zemljišča s 
parc. št.: 2719/9 (del), 2719/10 (del), 2719/1 
in 2719/5 (del), vsa k. o. Vrhnika; 

- C1 - površina namenjena gradnji dovozne 
ceste, ki meri 2.120 m2 in obsega zemljišča 
s parc. št.: 2719/9 (del), 2719/1 in 2719/5 
(del), vsa k. o. Vrhnika;

(2) Mejne točke parcel, namenjenih gradnji 
objektov, so opredeljene po Gauss-Kruegerje-
vem koordinatnem sistemu.

(3) Parcelacija zemljišč in geokoordinate 
točk parcelacije so določene v grafičnih načrtih 
št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije 
zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem 
načrtu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, 
parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na 
geodetskem načrtu«. 

20. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

Na območju OPPN ni površin, namenjenih 
javnemu dobremu.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE 
UREDITVE 

21. člen
(etapnost gradnje)

(1) Pred začetkom gradnje z gradnjo predvi-
denih objektov je potrebno izvesti novo cesto 
Pot na Tojnice, ki predstavlja protipoplavni 
ukrep za gradnjo v območju OPPN in omili-
tveni ukrep (nadomestno retenzijsko površino) 
na delu zemlj. parc. št. 1118, k. o. Verd.

(2) V območju OPPN je gradnjo objektov s 
pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prometno, 
komunalno in energetsko infrastrukturo do-
pustno izvajati etapno oz. fazno.

(3) V 1. etapi je potrebno zgraditi dovozno 
cesto z vso pripadajočo komunalno, energetsko 
in prometno infrastrukturo. 

(4) Predvidene objekte je dopustno izvajati 
v poljubnem vrstnem redu oz. sočasno, pod 
pogojem, da sta bili predhodno izvedeni nova 
cesta Pot na Tojnice in 1. etapa. 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) V območju OPPN se nahajajo naslednje 
enote kulturne dediščine:

- Arheološko območje Ljubljansko Barje 
(EŠD 9368),

- Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 
11819).

Območji kulturne dediščine sta razvidni iz 
prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga 
tega akta in drugih uradnih evidenc.

(2) Upoštevati je potrebno varstveni režim, 
ki velja za enote registrirane kulturne dedišči-
ne in njihova vplivna območja ter varstveni re-
žim, ki velja za registrirano arheološko najdišče. 
Varstven režim območij kulturne dediščine je 
določen v Občinskem prostorskem načrtu.

(3) Na območjih registrirane kulturne dedi-
ščine ni dovoljeno odstraniti (rušiti) registri-
rane kulturne dediščine in posegati v prostor 
ali izvajati dejavnosti na način, ki bi prizadel 
varovane vrednote območja ter prepoznavne 
značilnosti in materialno substanco, ki so no-
silci teh vrednot.

(4) Na območju urejanja veljajo splošna 
zakonska določila glede varstva arheoloških 
ostalin. Arheološka najdišča je treba varovati 
pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodo-
vali arheološke ostaline ali spremenili njihov 
vsebinski in prostorski kontekst.

(5) Izdelava predhodnih arheoloških razi-
skav na obravnavanem območju ni potrebna.

(6) Zaradi varstva arheoloških ostalin je po-
trebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije skladno s predpisi s področja varstva 
kulturne dediščine omogočiti dostop do ze-
mljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 
Lastnik zemljišča oz. investitor oz. odgovorni 
vodja del naj o dinamiki gradbenih del obvesti 
pristojno območno enoto Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred 
pričetkom zemeljskih del.

(7) Za vsak poseg v enoto dediščine je treba 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kultur-
novarstveno soglasje po predpisih s področja 
varstva kulturne dediščine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVA-
NJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER 
OHRANJANJE NARAVE

23. člen
(splošno)

Ureditveno območje OPPN se nahaja na 
ekološko pomembnem območju Ljubljansko 
barje in na območju neposrednega vpliva na 
posebni varstveni območji Natura 2000 in SPA 
Ljubljansko Barje.

24. člen
(varstvo vode in podzemne vode)

(1) Območje OPPN leži izven vodovarstve-
nih območij.

(2) V projektu za pridobitev vodnega soglas-
ja morajo biti obdelani in ustrezno prikazani 
vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi 
vplivi na vode in vodni režim, na poplavno var-
nost območja, na sam objekt in okolje.

(3) V času gradnje je treba predvideti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo 
na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje 
voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladišče-
nja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevar-
nih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti 
in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposo-
bljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pre-
takališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih 
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo iz-
liva v okolje. Prepovedano je izlivanje nevarnih 
kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, 
vode ali kanalizacijo. 

(4) Po končani gradnji je potrebno zagotovi-
ti odstranitev vseh za potrebe gradnje začasno 
postavljenih objektov in ostankov začasnih 
deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je 
potrebno ustrezno krajinsko urediti.

(5) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtova-
ni tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda 
in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim 
delovanjem voda, kar mora biti v projektni do-
kumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.

25. člen
(varstvo pred poplavami)

(1) Območje OPPN se delno uvršča v ob-
močje preostale poplavne nevarnosti, delno v 
območje male poplavne nevarnosti in delno v 
območje srednje poplavne nevarnosti. 

(2) Na poplavnih območjih so prepovedane 
vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo 
ob poplavah škodljiv vpliv na vode, vodna in 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, ki so na-
menjeni varstvu pred škodljivim delovanjem 
voda.

(3) Pri projektiranju je potrebno upoštevati 
»Hidrološko-hidravlično študijo s predlogom 
ukrepov za območje Občinskega prostorskega 
načrta za področje Občine Vrhnika – dopol-
nitev«, št. načrta IV-18/2010, 67/2010, ki sta jo 
izdelala PUH podjetje za urejanje hudournikov, 
s.p., Ljubljana in Matija Bogdan Marinček, s.p., 
Celje ter Hidravlično študijo odseka Ljubljani-
ce na območju povezovalne ceste Bajerji-Toj-
nice, št. proj. PRO H 16033, ki jo je septembra 
2016 izdelalo podjetje Ekologika d.o.o. iz Celja 
za potrebe OPPN za povezovalno cesto Bajer-
ji-Tojnice z mostom čez Ljubljanico. Celovite 
protipoplavne ukrepe, ki so predvideni z do-
ločili Odloka o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za povezovalno cesto Bajerji – 
Tojnice z mostom čez Ljubljanico (Naš časopis 
št. 443/16 z dne 28. 11. 2016), je potrebno izvesti 
in jih predati v upravljanje pred pridobivanjem 
soglasij in gradbenega dovoljenja za dela, ki so 
predmet tega OPPN-ja.

(5) Protipoplavne ukrepe predstavlja rekon-
strukcija obstoječe ceste Pot na Tojnice (od 
obstoječega križišča na vzhodni strani do avto-
cestnega podvoza na zahodni strani) in gradnja 
nove ceste do mostu čez Ljubljanico.

(6) Niveleta ceste mora biti izvedena nad 
koto Q 100, in sicer kot je določena v Hidro-
loško–hidravlični študiji s predlogom ukrepov 
za območje Občinskega prostorskega načrta za 
področje Občine Vrhnika – dopolnitev.

(7) Odsek ceste na levem bregu Ljubljanice 
bo deloma nadomestil levobrežni nasip, ki je bil 
predviden v poplavni študiji v sklopu izdelave 
OPN Občine Vrhnika, ki bo varoval levi breg 
Ljubljanice pred stoletnim pretokom.

(8) Ob izgradnji novogradnje bo prišlo do 
viškov vode, zaradi katerih bo potrebno izve-
sti izravnalne ukrepe. Nadomestna površina 
je predvidena na zahodnem delu zemljiške 
parcele št. 1118, k.o. Verd, ki se nahaja izven 
ureditvenega območja OPPN in leži tudi izven 
območja Krajinskega parka Ljubljansko barje. 

(9) Celovit protipoplavni ukrep je razviden 
iz načrta št. 4.7. »Prikaz celovitega protipoplav-
nega ukrepa«. 

26. člen
(varstvo narave)

(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na 
ekološko pomembnem območju Ljubljansko 
barje – ident. št. 31400 (Uredba o ekološko 
pomembnih območjih, Ur. list RS št. 48/04, 
33/13 in 99/13) in na območju neposrednega 
vpliva na posebni varstveni območji (območji 
Natura 2000) SPA Ljubljansko Barje - ident. št. 
5000014 in SAC Ljubljansko barje – ident. št. 
3000271 (Uredba o posebnih varstvenih ob-
močjih – območjih Natura 2000, Ur. list RS št. 
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 3/14 in 

21/16).
(2) Načrtovane ureditve ne bodo imele vpli-

va na navedena območja z naravovarstvenim 
statusom.

27. člen
(varstvo zraka)

(1) Predvideni objekti ne smejo prekomerno 
onesnaževati zraka.

(2) Prezračevanje objektov se izvede narav-
no ali prisilno. Zajem zraka za prisilno prezra-
čevanje se predvidi umaknjeno od obodnih 
cest. Odvod dimnih plinov se predvidi nad 
strehami objektov. 

(3) V času gradnje je potrebno preprečiti 
prašenje z vlaženjem sipkih materialov in neza-
ščitenih površin ter preprečiti raznos materiala 
z gradbišča.

28. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Širše območje leži v območju IV. stopnje 
varstva pred hrupom. Za območje IV. stopnje 
je dovoljena mejna raven hrupa 65 dBA ponoči 
in 75 dBA podnevi.

(2) V času intenzivnih gradbenih del je treba 
izvajati meritve hrupa. V primeru preseganja 
dovoljenih ravni je treba zagotoviti ustrezne 
dodatne zaščitne ukrepe.

(3) Gradnja novih za hrup občutljivih objek-
tov na obravnavanem območju ni dovoljena.

(4) Za vse varovane prostore morajo inve-
stitorji objektov zagotoviti ustrezno pasivno 
protihrupno zaščito.

(5) DARS ne bo zagotavljal dodatnih ukre-
pov varstva pred hrupom za nove objekte in 
njihove funkcionalne površine, kot tudi ne 
zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so 
ali bodo posledica obratovanja avtoceste, gle-
de na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu nje-
ne izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito 
območja in objektov je obveznost investitorjev 
novih posegov.

(5) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu 
avtoceste, DARS d.d. ne prevzema nikakršne 
finančne ali druge odgovornosti kot posledico 
hrupa, vibracij in ostalih vplivov prometa, ki se 
pojavijo zaradi avtoceste.

29. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Na obravnavanem območju je predvide-
nih več ekoloških otokov dimenzij 8,00 x 1,50 
m. 

(2) Prevzemna mesta za komunalne odpad-
ke je treba umestiti izven voznih površin in na 
dovolj veliki in primerno utrjeni površini, ki 
omogoča dostop standardnih smetarskih vo-
zil. Po možnosti naj bo dostop možen ves dan.

(3) Zbirno mesto za odpadke mora biti ure-
jeno na funkcionalnih površinah ali v objektih.

(4) Zbirna in prevzemna mesta morajo biti 
urejena v skladu s predpisi o javni službi zbira-
nja in prevoza komunalnih odpadkov. 

(5) Zadrževanje, zbiranje ali odlaganje odpa-
dnega materiala izven za to določenih mestih 
je prepovedano.

(6) Upravitelj objekta oziroma prostora 
mora pred izdajo uporabnega dovoljenja skle-
niti pogodbo s Komunalnim podjetjem Vrhni-
ka o številu in velikosti zabojnikov za ločeno 
zbiranje odpadkov in odvozu.

(7) Razmestitev zbirnih in prevzemnih 
mest za komunalne odpadke za novogradnjo 
in zbiralnice ločenih odpadkov je razvidna iz 
grafičnih načrtov št. 4.3 »Komunalna ureditev« 
in 4.4. »Prometno tehnična situacija in idejna 
višinska regulacija«.

30. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

(1) V predvidenih objektih je treba najmanj 
25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in 
toplo vodo zagotoviti z aktivno uporabo enega 
ali več virov obnovljive energije ali s priklju-
čitvijo na naprave za pridobivanje toplote ali 
hladu iz obnovljivih virov zunaj stavbe.

(2) Na strehah in fasadah predvidenih objek-
tov je dopustna namestitev sončnih zbiralni-
kov ali sončnih celic (fotovoltaika) za potrebe 
sončne elektrarne.

(3) Za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne 
vode je dopustna uporaba deževnice, ki naj bo 
zbrana v ustreznem zadrževalniku.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAM-
BO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM

31. člen
(splošno)

(1) Objekti morajo biti načrtovani potresno 
varno v skladu s cono potresne ogroženosti. 

(2) Vsi objekti morajo biti projektirani v skla-
du z uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklo-
nišč. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev 
prve plošče.

(3) Za zaščito pred požarom je treba zago-
toviti:
- pogoje za varen umik ljudi in premoženja;
- odmike med objekti oziroma ustrezno po-

žarno ločitev objektov z namenom prepre-
čitve širjenja požara na sosednje objekte;

- neovirane in varne dovoze, dostope ter de-
lovne površine za intervencijska vozila;

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(4) Za objekte, ki so določeni v Pravilniku 

o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu 
projektne dokumentacije PGD izdelati študijo 
požarne varnosti. Za objekte, za katere študija 
požarne varnosti ni zahtevana, mora dosega-

nje predpisane ravni požarne varnosti izhajati 
iz elaborata zasnove požarne varnosti.

32. člen
(hidrantno omrežje)

Požarna zaščita predvidenih objektov je 
predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem 
in ustreznim številom hidrantov.

33. člen
(intervencijske poti in površine)

(1) Do vseh predvidenih objektov je treba 
zagotoviti dostop intervencijskih gasilskih 
vozil skladno z veljavno področno zakonoda-
jo. Intervencijske poti izven vozišč morajo biti 
utrjene za osni pritisk 10 t. Najmanjši zunanji 
radij obračanja je 10,50 m. 

(2) Dovoz gasilskih in drugih intervencijskih 
vozil je s Poti na Tojnice.

(3) Na intervencijskih poteh je treba zagoto-
viti krožno vožnjo.

(4) V času gradnje je treba zagotoviti ustre-
zno ureditev dostopov in površin za delovanje 
intervencijskih vozil.

(5) Rešitve in ukrepi za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami so določeni v 
grafičnem načrtu št. 4.5. »Prikaz ureditev, po-
trebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih 
poti«.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 
DOBRO

34. člen
(splošni pogoji za prometno urejanje)

(1) Vsi predvideni objekti morajo imeti zago-
tovljen dovoz do javne ceste.

(2) Širina priključka na predvideno pove-
zovalno cesto Bajerji–Tojnice mora zagotoviti 
nemoteno srečevanje in zavijanje vseh mero-
dajnih vozil, ki se bodo uporabljala na obrav-
navanem območju.

(3) Načrtovani objekti ne smejo ovirati pre-
glednega trikotnika.

(4) Obračanje vozil oziroma manipulacijska 
prometna površina mora biti zagotovljena na 
parceli, namenjeni gradnji objekta, tako da je 
omogočeno čelno vključevanje vozil na javne 
ceste.

(5) Glavni dostopi do objektov, primarne 
površine za pešce, parkirni prostori ter druge 
površine in objekti morajo biti urejeni tako, da 
so uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi. 

(6) Na parceli namenjeni gradnji predvide-
nih objektov je treba zagotoviti zadostne par-
kirne površine za zaposlene in obiskovalce. 

(7) Vse prometne površine morajo biti načr-
tovane v skladu z veljavnimi predpisi.

(8) Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti 
onemogočeno ali ovirano izvajanje rednih 
vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spre-
mljajočih objektih in prometnicah.

(9) Investitor je dolžan vse morebitne po-
škodbe v varovalnem pasu avtoceste takoj po-
vrniti v prvotno stanje na lastne stroške.

35. člen
(motorni promet)

(1) Območje OPPN se na južni strani preko 
predvidenega priključka navezuje na lokalno 
zbirno cesto Pot na Tojnice (LC 466091).

(2) Izvede se nova dovozna cesta, ki bo po-
tekala od severa proti jugu vzdolž območja 
OPPN in se bo navezala na zbirno mestno oz. 
krajevno cesto (LC 466091).

(3) Prečni profil dovozne ceste:
- varovalni pas  1 x 1,00 m
- vozišče 2 x 3,50 m = 7,00 m
- varovalni pas  1 x 1,00 m
(4) Prometne površine in cestni priključek je 

treba opremiti s predpisano vertikalno in talno 
prometno signalizacijo.

(5) Odvodnjavanje padavinskih vod s pro-
metnih površin je treba ustrezno urediti s preč-
nimi in vzdolžnimi skloni ter preko vtočnih 
jaškov in lovilca olj v meteorne kanale, ki bodo 
navezani na obstoječo meteorno kanalizacijo.

(6) Odvodnjavanje iz objektov in utrjenih 
površin na parcelah namenjenih za gradnjo je 
potrebno urediti tako, da meteorne in druge 
vode ne bodo pritekale na cestišče ali na njej 
zastajale, prav tako predvidena ureditev ne sme 
ovirati odtekanje vode s ceste.

(7) Prometno omrežje je razvidno iz grafič-
nega načrta št. 4.4 »Prometno tehnična situaci-
ja in idejna višinska regulacija«.

36. člen
(mirujoči promet)

(1) Parkirna mesta za zaposlene in obisko-
valce so predvidena na odprtih utrjenih povr-
šinah.

(2) Pri novogradnjah je treba pri izračunu 
potrebnih parkirnih mest za osebna vozila 
upoštevati naslednje normative:
- 1 parkirno mesto na 30 m2 BTP za industrij-

ske stavbe do 200 m2, a ne manj kot 2 PM;
- 1 parkirno mesto na 50 m2 BTP za indu-

strijske stavbe nad 200 m2;
- najmanj 3 PM za rezervoarje, silose in skla-

dišča brez strank;
- 1 parkirno mesto na 80 m2 BTP za rezer-

voarje, silose in skladišča z razstavnimi in 
prodajnimi prostori;

- 6 parkirnih mest na popravljalno mesto za 
delavnice za servis motornih vozil;

- 1 parkirno mesto na 30 m2 BTP za obrtno 
servisne dejavnosti, a ne manj kot 2 PM;

- 1 parkirno mesto na 30 m2 BTP za uprav-
ne in pisarniške stavbe, stavbe bank, pošt in 

zavarovalnic ter trgovske lokale do 100 m2 
BTP, a ne manj kot 2 PM;

- 1 parkirno mesto na 50 m2 BTP za trgovske 
stavbe med 100 in 500 m2 BTP, a ne manj 
kot 4 PM;

- 1 parkirno mesto na 80 m2 BTP za trgovine 
z neprehrambenimi izdelki, a ne manj kot 2 
PM;

- 1 parkirno mesto na 4 sedeže ter 1 PM na 
tekoči meter točilnega pulta za gostilne, re-
stavracije, točilnice in bare, a ne manj kot 5 
PM.

(3) Najmanj 5 % parkirnih mest mora biti na-
menjenih vozilom funkcionalno oviranih ljudi, 
ki morajo biti dimenzije 3,00 x 5,00 m.

(4) Najmanjša dovoljena dimenzija parkir-
nega mesta za osebni avto znaša 2,50 x 5,00 m.

(5) Površine parkirnih mest, manipulativnih 
površin in platojev morajo biti utrjene, tako da 
so nepropustne za vodo in naftne derivate. Za-
gotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod 
preko peskolovov in lovilcev olj.

(6) V primeru skupnega parkirišča za objek-
te z različnimi dejavnostmi je treba upoštevati 
največje potrebe po istočasnem parkiranju.

37. člen
(kolesarski in peš promet)

Za pešce in kolesarje ni predvidenih ločenih 
površin. 

38. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko 

in telekomunikacijsko urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komu-
nalne, energetske in telekomunikacijske infra-
strukture so:
- objekti morajo biti priključeni na obstoje-

če in predvideno komunalno, energetsko 
in telekomunikacijsko infrastrukturno 
omrežje. Priključitev bo izvedena po pogo-
jih posameznih upravljavcev vodov;

- praviloma morajo vsi sekundarni in pri-
marni vodi potekati po javno dostopnih 
površinah tako, da je omogočeno vzdrže-
vanje infrastrukturnih objektov in naprav. 
Pri tem je treba posebno pozornost na-
meniti zadostnim in ustreznim odmikom 
od obstoječih komunalnih, energetskih in 
telekomunikacijskih vodov in naprav;

- v primeru, da potek infrastrukture ni po 
javnih površinah, mora lastnik prizadetega 
zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževa-
nje javnih vodov na njegovem zemljišču, 
upravljavec posameznega voda pa mora za 
to od lastnika pridobiti služnost;

- gradnja naprav in objektov mora potekati 
usklajeno;

- dopustne so spremembe tras posameznih 
vodov, objektov in naprav ter priključkov 
zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše 
izrabe prostora;

- dopustna je uporaba alternativnih virov za 
energetsko oskrbo objektov (geotermalna, 
sončna energija ipd.) v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje;

- obstoječe vode v območju je dopustno ob-
navljati, dograjevati in jim povečevati zmo-
gljivost v skladu s prostorskimi in okoljski-
mi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih 
predpisov.

(2) Potek komunalnih, energetskih in tele-
komunikacijskih vodov in naprav je razviden 
iz grafičnega načrta št. 4.3. »Komunalna ure-
ditev«.

39. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na območju OPPN poteka gravitacijski 
kanal za odvajanje odpadne vode – kanal F, di-
menzije DN900, ki je zgrajen iz salonitnih cevi. 
Kanal poteka iz severne smeri vzdolž avtoce-
stnega odseka Vrhnika–Ljubljana proti čistil-
ni napravi Vrhnika. Na južni strani območja 
OPPN poteka po cesti iz zahodne strani proti 
čistilni napravi še gravitacijski kanal dimenzije 
DN800, ki prečka območje OPPN na vzhodni 
strani. 

(2) Varovalni pas kanala znaša 3,0 m od osi 
na vsako stran kanala v skupni širini 6,0 m. 
V območju varovalnega pasu niso dovoljeni 
gradbeni posegi, gradnja ograj, podpornih 
zidov, nasipov in izvedba večjih izkopov, ki bi 
lahko vplivali na fizične lastnosti kanala.

(3) Za čas gradnje v industrijski coni Toj-
nice 1 je potrebno izdelati projekt – elaborat 
varovanja obstoječega kanala, kjer se predvidi 
varovanje kanala F pred vplivi gradnje. V času 
gradnje je potrebno zagotoviti 24 urno nemo-
teno odvajanje komunalne odpadne vode.

(4) Na območju, kjer je predvidena gradnja 
objektov na območju kanala F oz. na njegovem 
varovalnem pasu, je predvidena prestavitev 
kanala. Prestavitev bo možna v primeru, da to 
dopuščata hidravlični izračun in višinski potek 
trase prestavljenega kanala. Za prestavitev ka-
nala F je potrebno izdelati projektno dokumen-
tacijo skladno z veljavno zakonodajo.

(5) Za predvidene objekte znotraj območja 
OPPN za industrijsko cono Tojnice 1 je predvi-
den ločen sistem kanalizacije za odvod komu-
nalne odpadne vode in za odvod padavinske 
odpadne vode.

(6) Za odvod komunalnih odpadnih vod 
iz predvidenih objektov je zasnovan javni ka-
nal za komunalne odpadne vode – kanal S. 
Trasa kanala je zasnovana po dovozni cesti v 
prostorski enoti C1. Javni kanal za komunal-
ne odpadne vode se priključi na javni kanal 
DN800, ki je predviden za rekonstrukcijo v 
sklopu ureditve nove lokalne zbirne ceste Pot 
na Tojnice (LC 466091), skladno z določili Od-
loka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za povezovalno cesto Bajerji–Tojnice 
z mostom čez Ljubljanico. Priključek javnega 
kanala S se izvede preko revizijskega jaška na 
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kanalu DN800. Po dovozni cesti prostorske enote P3 je za-
snovana stranska veja javnega kanala za odvod komunalnih 
odpadnih vod – kanal S1, ki se priključuje na kanal S preko 
revizijskega jaška.

(7) Odvod komunalne odpadne vode iz predvidenih 
objektov v prostorskih enotah P1, P2 in P3 se izvede preko 
interne kanalizacije objektov in odcepov hišnih priključkov 
na zasnovana javna kanala S in S1.

(8) Vsi kanali morajo biti vodotesni, zato je pri gradnji po-
trebno uporabiti materiale, ki to zagotavljajo. Za izgradnjo 
kanalov se uporabijo PVC cevi vrste E, razreda trdnosti SN 
8 (enoslojne) oziroma cevi, ki imajo identične karakteristike. 
Revizijski jaški do globine 1,5 m so minimalne dimenzije fi 
80 cm. Jaški, ki so globlji od 1,5 m, so minimalne dimenzije 
fi 100 cm. Vsi jaški morajo biti pokriti s pokrovi ustrezne no-
silnosti in vedno dostopni za pregled in čiščenje kanaliza-
cijskega sistema. Za vse objekte, za katere obstoji nevarnost 
preplavitve zaradi visoke vode v javnem kanalu, je potrebno 
predvideti ustrezno zaščito (povratno zaklopko). 

(9) Nad kanalizacijskimi vodi niso dovoljeni gradbeni po-
segi, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih 
vodov. Prav tako nad javno kanalizacijo in v bližini le te ni 
dovoljena zasaditev dreves in grmovnic.

(10) Padavinske odpadne vode je treba voditi ločeno od 
komunalnih odpadnih vod. Odvajanje padavinskih odpa-
dnih vod z asfaltiranih manipulativnih površin je treba 
projektirati preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih 
lovilcev olj.

(11) Pri zasnovi kanalizacije za padavinske vode z javnih 
cest in parkirišč je potrebno upoštevati veljavno področno 
zakonodajo.

(12) Padavinske vode z asfaltiranih manipulativnih povr-
šin in s streh objektov se vodijo v odprti vodotok (Ljubljani-
co) skladno z veljavno zakonodajo in pod pogoji upravljavca 
odprtega vodotoka. 

(13) Na kanalizacijskem omrežju za padavinsko vodo je 
predvideno zadrževanje odpadne vode. Zadrževanje vode 
je predvideno preko cevnega zadrževalnika iz kanalizacij-
skih cevi DN 1400 mm. Predvidena je postavitev dveh cevi 
vzporedno na dolžini 75 m, torej v skupni dolžini 150 m. Na 
iztoku iz zadrževalnika je zasnovana dušilka, ki prepušča 
omejeno količino padavinske vode v odvodnik. Na ustrezni 
višini v zadrževalniku je predviden varnostni preliv.

(14) Meteorna voda z objektov in pripadajočih površin 
ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste. 
Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obsto-
ječega sistema odvodnjavanja avtoceste.

(15) Pred pričetkom projektiranja je potrebno izdelati ge-
odetski posnetek obstoječih kanalizacijskih vodov in prido-
biti podatke o njih pri upravljalcu javnega kanalizacijskega 
omrežja. V času gradnje je potrebno zagotoviti nemoteno 
delovanje obstoječega kanalizacijskega omrežja.

(16) Križanja kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi 
morajo biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi, nor-
mativi in Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnega 
kanalizacijskega sistema v občinah Vrhnika, Borovnica in 
Log–Dragomer (april 2008). Vsa križanja morajo biti izve-
dena v zaščitni cevi. Pri projektiranju javnega kanalizacij-
skega voda je potrebno upoštevati predpisane minimalne 
horizontalne odmike od ostalih vodov in objektov.

(17) Pred pričetkom gradnje je potrebno pridobiti projekt 
za izvedbo – PZI, kateri mora zajeti tudi vse hišne priključke 
načrtovanih in obstoječih objektov, od iztoka iz objekta do 
priklopa na javni vod.

(18) Investitor je dolžan upravljavcu kanalizacije dostaviti 
projekt izvedenih del, geodetski posnetek, poročilo o preiz-
kusu vodotesnosti, poročilo – ateste o ustreznosti vgraje-
nega materiala in poročilo o pregledu kanala s TV kamero.

40. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Na območju OPPN je zgrajeno javno vodovodno 
omrežje. Obstoječi Javni vodovod PE Ø110 poteka vzdolž 
obstoječe ceste Pot na Tojnice od vzhoda do Čistilne na-
prave Vrhnika. 

V sklopu ureditve nove lokalne zbirne ceste Pot na Tojni-
ce (LC 466091) je predvidena izgradnja novega sekundarne-
ga vodovoda PE Ø110.

(2) Za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in požarne var-
nosti na območju OPPN Industrijska cona Tojnice 1 sta 
predvideni dve veji vodovoda. Vodovod V1 bo izveden v 
dovozni cesti v prostorski enoti C1. Nanj se bodo priključili 
predvideni objekti ob dovozni cesti iz vseh treh prostorskih 
enot. Vodovod V2 je predviden kot stranska veja vodovoda 
V1. Potekal bo v dovozni cesti prostorske enote P3. Nanj se 
bodo priključili objekti na južni strani prostorske enote P3. 

(3) Vodovodi morajo biti opremljeni z vsemi potrebnimi 
armaturami, ki omogočajo njegovo pravilno obratovanje.

(4) Za zagotavljanje požarne varnosti so na vodovodu V1 
po dovozni cesti C1 predvideni hidranti v razmiku 80 m. 
Požarna varnost južnega dela območja bo zagotovljena tudi 
s hidranti na predvidenem javnem vodovodu na cesti Pot 
na Tojnice. Vodovod V1 bo priključen na predvideni novi 
sekundarni vodovod PE Ø110 v cesti Pot na Tojnice.

(5) Hidranti morajo biti postavljeni skladno z zahtevami 
Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov. Na nevoznih površinah so ob vodovodu 
predvideni hidranti DN80 lomne izvedbe. Nov odsek jav-
nega vodovoda mora biti opremljen z vsemi potrebnimi 
armaturami, ki omogočajo nemoteno delovanje vodovoda 
(sektorski zasuni, zračniki in blatniki na lomih nivelete).

(6) Vodovod je treba zgraditi v skupnem koridorju z dru-
gimi komunalnimi vodi na ustreznih odmikih od predvi-
denih in obstoječih komunalnih vodov (po navodilih upra-
vljalcev) in objektov (5 m), ter na globini temenskega kritja 
cevi vsaj 1,2 m.

(7) Križanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi 
morajo biti izvedena v skladu z normativi in tehničnimi 
predpisi. Zagotoviti je potrebno primerno zaščito cevovoda. 
Križanje je treba izvesti pravokotno na os cevovoda oz. s čim 
manjšim odstopanjem od pravega kota.

(8) Nad vodovodom niso dovoljeni nobeni gradbeni po-
segi, dodaten nasip ali odvoz materiala nad cevovodom, gra-
dnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov. V 
primeru gradnje na mestu vodovoda, se ta mora prestaviti 
na stroške investitorja.

(9) Priključitev hišnih priključkov se izvede na novo pred-
videni vodovod PE Ø110 s priključno cevjo PE Ø1«, v globini 
1,2 m, ter zaščiteno z zaščitno cevjo dimenzije PE Ø6/4« in 
montažo vodomernega števca.

(10) Statični tlak na odjemnem mestu 290,70 m.n.v. (vo-
domeru) bo od 4,5 do 5,5 bar. 

(11) Vodomer, ustrezne dimenzije, ki ga določi projektant 
glede na potrebno porabo vode, se vgradi v zunanji talni ja-
šek ustreznih dimenzij v skladu s Pravilnikom o tehnični iz-
vedbi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda 
v občinah Vrhnika, Log – Dragomer, Borovnica (april 2012), 
pokrit s pokrovom lahke izvedbe ter toplotno izoliran. Pod 

vodomerom se vgradi lovilec nesnage, za vodomerom pa 
nepovratni ventil. Jašek mora imeti urejen odtok odvečne 
vode v primeru okvare ali izpusta vode iz omrežja.

(12) Priključitev bo možna, ko bo investitor podal zah-
tevek za priključitev in potrdilo o plačani obveznosti za 
priključitev na vodovodno omrežje. Priključek izvede upra-
vljavec vodovoda – JP KPV, d.o.o.

(13) V načrtu priključitve mora biti razviden postopek 
izdelave priključitve na javno vodovodno omrežje, da ne 
pride do prekinitve z vodooskrbo na obstoječem vodovo-
dnem omrežju.

(14) Pred izvedbo priključka si mora investitor zaradi 
možnih križanj priključka pridobiti soglasje upravljavcev 
komunalnih vodov ter vseh lastnikov zemljišč po katerih 
bo potekal priključek.

(15) Za pridobitev soglasja h gradnji je vlogi potrebno pri-
ložiti projekt skupaj z detajli morebitnega križanja.

(16) Upravljavec vodovoda ima pravico, da odkloni izved-
bo priključka, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji.

(17) Nadzor nad izvedbo priključka izvaja upravljavec 
vodovoda.

(18) Vso nastalo škodo z izvedbo priključka krije inve-
stitor.

(19) Vodovodno instalacijo v objektu izvrši za ta dela po-
oblaščeni izvajalec, ki tudi jamči za kvaliteto opravljenega 
dela. Novo položeno instalacijo je potrebno preizkusiti na 
predpisan tlak, opraviti dezinfekcijo ter predložiti ateste.

41. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Na območju gradnje povezovalne ceste poteka plino-
vod PE 100 d160. Plinovod poteka v cestnem telesu Pot na 
Tojnice. Za širitev plinovodnega omrežja je že pripravljen 
plinovodni odcep PE 100 d110, ki je priklopljen na plinovod 
PE 100 d160.

(2) Za oskrbo predvidenih objektov s plinom je predvi-
dena izvedba glavnega plinovoda PE 100 d110 po dovozni 
cesti območja v smeri od obstoječega plinovodnega odcepa. 

(3) Priključni vodi do objektov naj bodo dimenzije PE 100 
d63 oz. določeni glede na velikost objekta in potrebe po po-
rabi zemeljskega plina.

(4) Pri izgradnji plinovoda je treba upoštevati odmike od 
ostale komunalne in energetske infrastrukture.

(5) Priključek za posamezni objekt se zaključi z glavno 
plinsko zaporno pipo ustrezne dimenzije v omarici na fasa-
di. Pri projektiranju plinskega priključka je potrebno upo-
števati področne normative in tehnične predpise.

42. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) V bližini in delno v območju OPPN potekajo obstoje-
či SN in NN vodi. Na vzhodnem delu se nahaja obstoječa 
transformatorska postaja.

(2) Predvidena gradnja novih objektov na obravnavanem 
območju predvideva vključitev novih objektov v obstoječe 
in deloma novo NN omrežje s priklopom na obstoječe SN 
in NN omrežje.

(3) Z upoštevanimi faktorji istočasnosti in prekrivanja je 
na območju obdelave ocenjena konična moč na cca 1,2 MW. 
Predvidena je gradnja dveh novih transformatorskih postaj 
z nazivno močjo 1000 kVA. Del industrijske cone Tojnice 1 
se bo napajal iz nove transformatorske postaje na jugu cone, 
del iz transformatorske postaje na severu, del pa iz obstoje-
če TP pri čistilni napravi.

(4) Razvod elektro kabelske kanalizacije (EKK) je predvi-
den tako za potrebe SN kot NN povezav. 

(5) Vsi zemeljski razvodi, ki bodo potekali pod vozni-
mi površinami in bodo namenjeni napajanju predvidenih 
objektov na obravnavanem območju, naj se uvlečejo v njim 
namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustre-
znih dimenzij.

(6) V območju posameznih objektov posamezne pro-
storske enote (P1, P2, P3) so predvidene prostostoječe pri-
ključno merilne omarice v katerih bodo posamezna merilna 
mesta za poslovne celote posameznih objektov.

(7) Kabelske trase EKK in kabelski jaški ter predvidene 
lokacije transformatorskih postaj je dopustno po potrebi 
prilagoditi potrebam objektov in zunanje ureditve. 

(8) Zagotoviti je potrebno ustrezno minimalno oddalje-
nost predvidenih objektov in morebitne spremljajoče in-
frastrukture od obstoječih elektro vodov oz. jih po potrebi 
prestaviti.

(9) Za vse predvidene posege v območja varovalnih pa-
sov obstoječih elektroenergetskih distribucijskih naprav in 
objektov v upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je potrebno 
izdelati geodetske posnetke slednjih, jih vrisati v situacije 
komunalnih vodov in jih po potrebi projektno obdelati.

(10) V primeru, da je gradnja načrtovanih objektov pogo-
jena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oz. nadome-
stitvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ki je v 
lasti Elektra Ljubljana, je investitor dolžan naročiti izvedbo 
in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave 
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenje-
no gradnjo.

(11) Investitor nosi tudi vse stroške priključitve posame-
znega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje.

(12) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne 
prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnje 
elektroenergetske infrastrukture) je potrebno projektno 
obdelati v skladu s podanimi smernicami, veljavnimi ti-
pizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi 
predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo.

(13) Elektroenergetska infrastruktura mora biti projek-
tno obdelana v ustrezni projektni dokumentaciji in zanjo 
pridobljena ustrezna gradbena dovoljenja. Za zemljišča, na 
katerih bo postavljena elektroenergetska infrastruktura, 
mora biti pridobljena pravica graditi. Pridobiti je potrebno 
overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, 
kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico 
vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene 
infrastrukture v zemljiško knjigo.

(14) Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pri-
stojnem nadzorništvu Vrhnika naročiti zakoličbo, umike in 
ustrezno mehansko zaščito elektro vodov in naprav, kjer je 
to potrebno in zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih 
v bližini elektroenergetskih vodov in naprav s strani upra-
vljavca distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v var-
nostnem načrtu.

43. člen
(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)

(1) Na območju OPPN poteka obstoječe kabelsko omrež-
je Telekom Slovenije.

(2) Predvidene objekte na območju OPPN je dopustno 
priključiti na elektronska komunikacijska omrežja pod po-
goji upravljavcev teh omrežij. Ob dovozni cesti je predvide-

na trasa novih TK vodov, ki bodo položeni v TK kabelski 
kanalizaciji. Kanalizacija se dimenzionira za kabelskega 
operaterja Telekom in dodatno za drugega operaterja.

(3) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati 
obstoječe TK omrežje. Obstoječe TK omrežje je potrebno 
ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. 
Pri projektni rešitvi je treba upoštevati izgradnjo nove ka-
belske kanalizacije z navezavo na priključno točko Telekom 
na obstoječi kabelski kanalizaciji v cesti Pot na Tojnice. 
Priključna točka za drugega operaterja je na robu območja 
obdelave ob cesti Pot na Tojnice.

(4) Potrebno je izdelati PGD – PZI zaščite oz. prestavitve 
obstoječega TK omrežja in priključka na objekt Mobitel, 
ki se nahaja na severni strani območja. Deli obstoječega 
omrežja za obstoječe objekte, ki se odstranijo, se opustijo. 
Na dokumentacijo PGD je potrebno pridobiti soglasje upra-
vljalca Telekom k projektnim rešitvam.

(5) Zagotoviti je potrebno ustrezne odmiki med posame-
znimi instalacijami SN, NN, TK in ostalih vodov.

44. člen
(razsvetljava območja)

(1) Na območju OPPN ni obstoječe javne razsvetljave. Ob 
robu območja je načrtovana le povezava javne razsvetlja-
ve iz obstoječega prižigališča pri Komunalnemu podjetju 
Vrhnika in novim mostom čez Ljubljanico. Povezava javne 
razsvetljave je predvidena ob cesti Pot na Tojnice mimo či-
stilne naprave .

(2) Vse vozne, parkirne, pohodne in manipulativne povr-
šine v območju OPPN morajo biti razsvetljene s sistemom 
interne zunanje razsvetljave. 

(3) V predvideno dovozno cesto je treba vgraditi cevno 
kanalizacijo za potrebe izvedbe interne razsvetljave. Kande-
labri naj bodo nizki, višine med 4,00 in 5,00 m z ustreznimi 
svetilkami. 

(4) Zunanja razsvetljava bo krmiljena glede na svetlobno 
tehnične pogoje in časovne nastavitve, v smislu varčevanja 
energije. Izpolnjevati mora tudi zahteve glede zastrtosti ble-
ščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s področnimi 
predpisi.

X. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

45. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero ko-
munalnega prispevka, ki so: 

obračunsko območje komunalne opreme, skupni in ob-
računski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih 
stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za izračun 
komunalnega prispevka.

(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: Program 
opremljanja), katerega je pod številko projekta IUE_002-17 
izdelalo podjetje IUE d.o.o. in je na vpogled na sedežu Ob-
čine Vrhnika.

46. člen
(komunalna oprema)

Program opremljanja določa  gradnjo nove komunalne 
opreme:
- vodovodno omrežje in
- kanalizacijsko omrežje.

47. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne 

opreme)

 (1) Obračunsko območje obsega območje OPPN  za in-
dustrijsko cono Tojnice 1 oziroma Prostorske  enote P1, P2, 
P3 in C1.

(2) Obračunsko območje se skladno z določili vsakokrat 
veljavnega programa opremljanja  stavbnih zemljišč za ob-
močje občine Vrhnika, upošteva kot komunalno opremlje-
no.

48. člen
(skupni in obračunski stroški komunalne opreme)

Skupni stroški izgradnje nove komunalne opreme so 
enaki in obračunskim stroškom in znašajo   181.997,90 EUR. 
Na dan uveljavitve odloka so po posameznih vrstah komu-
nalne opreme, naslednji:

REKAPITULACIJA 
STROŠKOV - SKUPAJ 
PO VRSTAH 
KOMUNALNE 
OPREME

SKUPNI 
STROŠKI 
brez DDV

SKUPNI 
STROŠKI z 

DDV
OBRAČUNSKI STROŠKI

(EUR) (EUR) faktorji (EUR)

VODOVODNO 
OMREŽJE v cesti C1 
in prostorski enoti  
P3 ter v cesti Pot na 
Tojnice

99.386,00 99.386,00 1 99.386,00

KANALIZACIJSKO 
OMREŽJE-fekalna 
kanalizacija v cesti 
C1 in  prostorski 
enoti  P3

82.611,90 82.611,90 1 82.611,90

SKUPAJ 181.997,90 181.997,90  181.997,90

Skupni in obračunski stroški za vodovodno ter fekalno 
kanalizacijsko omrežje ne vključujejo DDV. 

49. člen
(preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na 

enoto mere)

Predvidena komunalna oprema

(1) Obračunski stroški predvidene komunalne 
opreme, preračunani na m2 parcele namenjene gradnji (v 
nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta 
(v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah predvidene ko-
munalne opreme, po obračunskih območjih so:

Nova komunalna oprema
Obračunski stroški na enoto mere (€)

parcele Cp(ij) NTPO Ct(ij)

Lokalne ceste in javne poti 0,00 0,00
Lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste 0,00 0,00

Vodovod                             2,53     
                              

7,21     
Kanalizacija                             2,10     

                              
6,00     

Skupaj                    4,63                       13,21     

Obstoječa komunalna oprema

(2) Komunalnemu prispevku, določenemu s predmetnim 
odlokom, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že 
zgrajeno komunalno opremo.

(3) Tako se zavezancu dodatno obračuna del stroškov za 
komunalno opremo:
- obstoječe prometno omrežje 
- lokalne ceste in javne poti
- lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste
- obstoječe kanalizacijsko omrežje
- obstoječe vodovodno omrežje

(4) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo 
se zmanjšajo za vrednost obračunskih stroškov predvidene 
komunalne opreme. Če je razlika med obračunskimi stroški 
za obstoječo komunalno opremo in obračunskimi stroški 
za predvideno komunalno opremo negativna ali enaka 0, se 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
ne plača.

Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo na 
enoto mere v območju OPPN, znašajo:

Obstoječa komunalna oprema
 

Obračunski stroški na enoto mere (€)

parcele Cp(ij) NTPO Ct(ij)

Lokalne ceste in javne poti               6,05     
                      

17,26     
Lokalne zbirne in lokalne krajevne ceste               4,68     

                      
13,36     

Vodovod               0,30                            0,84     
Kanalizacija               1,21                            3,46     
Skupaj             12,24                           34,91     

(5) V primeru iz 2. odstavka tega člena, se za postopek od-
mere komunalnega prispevka, poleg določil gradbene 
zakonodaje, upoštevajo določbe zakona o splošnem 
upravnem postopku.

50. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Razmerje med merilom parcele namenjene gradnji 
[Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je 
določen z vsakokrat veljavnim odlokom o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komu-
nalno opremo na območju občine Vrhnika in znaša Dp 
= 0,4 ter Dt = 0,6.

(2) Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, 
določenim z vsakokrat veljavnim odlokom o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunal-
no opremo na območju občine Vrhnika.

51. člen
(izračun komunalnega prispevka)

 
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)
KP = ΣKPi
Oznake pomenijo:
KPi komunalni prispevek za posamezno komunalno 

opremo
KP celotni komunalni prispevek 
Aparcela površina parcele namenjene gradnji
Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dp delež parcele namenjene gradnji pri izračunu komu-

nalnega prispevka
Dt delež objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Cpi1 indeksirani stroški opremljanja m2 parcele namenje-

ne gradnji za posamezno komunalno opremo 
Cti1 indeksirani stroški opremljanja m2 neto tlorisne po-

vršine objekta za posamezno komunalno opremo

(2) Izračun komunalnega prispevka se izvede na zahtevo 
investitorja pred izdajo gradbenega dovoljenja.

(3) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo 
površine parcele namenjene gradnji oz. neto tlorisne povr-
šine objekta iz projektne dokumentacije.

52. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri za gradnjo vseh oz. 
posameznih objektov, ki se nahajajo v posamezni prostor-
ski enoti, če ti objekti izpolnjujejo pogoje iz programa opre-
mljanja, predvsem pogoj da se priključujejo na komunalno 
opremo oziroma jo koristijo.

(2) Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celo-
tnem) znesku.

(3) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni 
stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega ko-
munalnega prispevka.

(4) Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, 
katero koristi in mu je nanjo omogočena priključitev.

53. člen
(pogodba o opremljanju)

 
(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upošte-

vana v Programu opremljanja, lahko Občina Vrhnika s 
pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo ko-
munalnega prispevka.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komu-
nalnega prispevka in Občina Vrhnika dogovorita, da bo 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgra-
dil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje 
parcel namenjene gradnji, na kateri namerava graditi. V 
tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opre-
delijo pogodbene obveznosti obeh strank.

(3) Stroške izgradnje nove komunalne opreme nosi investi-
tor. 

Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunal-
ni prispevek za komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. 
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo za katero 
je izdano uporabno dovoljenje in je zgrajena skladno s 
pogodbo o opremljanju.
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(4) Če je komunalna oprema zgrajena na zemljišču, ki ni jav-
no dobro ali ni v lasti občine, je občina dolžna prevzeti 
novo komunalno opremo, ki je zgrajena skladno z ve-
ljavnimi akti, ki to komunalno opremo določajo (OPPN 
in Program opremljanja), je zanjo sklenjena pogodba o 
opremljanju, je zanjo izdano uporabno dovoljenje, ter 
urejene pravice uporabe in vzdrževanja v korist občine, 
javnega podjetja ali upravljavca, ki upravlja s posamezno 
komunalno infrastrukturo v Občini Vrhnika.

(5) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora 
investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo 
priključeval.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
OPPN

54. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna odstopanja tlorisnih gabaritov objektov:
- tlorisni gabariti stavb lahko odstopajo od +3,00 m do 

-6,00 m.
- ne glede na določene tlorisne gabarite, je dopustno izve-

sti nadstrešnice, ki ne smejo presegati širine 6,00 m. 
(2) Dopustna je izvedba vmesnih pozidav na nivoju terena 

med objektoma 2 in 3a ter med objektoma 5 in 6a, a le 
pod pogojem, da se zagotovi potrebno število parkir-
nih mest znotraj posamezne prostorske enote ter da se 
ustrezno uredijo dostopne poti in površine za potrebe 
dostave in intervencije.

(3) Dopustna odstopanja višinskih gabaritov objektov:
- višinski gabariti vseh predvidenih objektov lahko odsto-

pajo do – 6,00 m.
(4) Dopustna odstopanja višinskih kot pritličij objektov in 

terena:.
- od + 0,50 m do -0,50 m lahko odstopajo višinske kote 

pritličij objektov in terena.
(5) Dopustna je izvedba kleti, skladno s pogoji geotehnič-

nega elaborata.
(6) Izjemoma so dopustne spremembe prometnih ureditev 

in tras posameznih komunalnih vodov, objektov, na-
prav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racio-
nalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v 
soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi 
programi.

(7) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, na-
menjenih gradnji objektov, pod pogojem, da ni posegov 
v površine, namenjene javnemu dobrem.

(8) Dopustne so spremembe zunanje ureditve na podlagi 
celovite arhitekturne rešitve.

(9) Dopustna so odstopanja točk obodne parcelacije in za-
količbene točke objektov, skladno s spremembami mej 
parcel in v okviru toleranc tlorisnih gabaritov objektov.

55. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo ter za-
radi zagotavljanja kakovosti bivalnega in delavnega okolja 
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:
- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek 

vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; 
- infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob 

gradnji poškodovani;
- v času gradnje novih objektov morajo zagotoviti nemo-

teno delovanje sosednjih objektov in morajo sočasno z 
gradnjo novih objektov zagotoviti gradnjo oziroma pre-
stavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, 
potrebnih za nemoteno delovanje sosednjih objektov;

- zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, pripadajočih ureditev in naprav; 

- v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor;

- promet v času gradnje morajo organizirati tako, da se 
prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša in da ne 
prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

- v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni 
hrupa, predpisane za IV. stopnjo varovanja pred hru-
pom;

- zagotoviti morajo naročilo za prevzem gradbenih od-
padkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGO-
JEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 

56. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po 
prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni naslednji posegi:
- redna in investicijsko – vzdrževalna dela in rekonstruk-

cije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit objek-
tov in konstrukcijska zasnova stavb;

- obnove fasadnega plašča objektov pod pogojem, da se 
pri oblikovanju fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad 
objektov, zgrajenih v prostorski enoti;

- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN;

- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so do-
pustne za novogradnje na območju OPPN ob pogoju, da 
je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

XIII. KONČNE DOLOČBE

57. člen
(vpogled OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na Občini Vrhnika, oddelku, 
pristojnem za urejanje prostora.

58. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne 
inšpekcijske službe.

59. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 3505-17/2015 (5-01)
Vrhnika, 15. 2. 2018

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA

Stojan Jakin, l.r

.Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16-popr. in 25/17-ZVaj), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. 

US) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet 
Občine Vrhnika na svoji 23. redni seji 15. 2. 2018 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Ivana Cankarja

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (Uradni list RS, 
št. 40/1997, 20/1998, 21/2000, Naš časopis, št. 295/2003, 
314/2005, Uradni list RS, št. 85/2007, Naš časopis, št. 
341/2007, 373/2010, 390/2012 in 410/2013) se spremeni 9. 
člen tako, da se glasi:

»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij: 
Verd, Bistra, Mirke, Mizni Dol, Jamnik, Strmica, Jerinov 
Grič, Prezid, Marinčev Grič, Zaplana, Drenov Grič, Lesno 
Brdo ter Vrhnika z naslednjimi ulicami: Betajnova, Cesta 
gradenj, Cesta 6. maja, Dobovičnikova ulica, Dolge njive, 
Gabrče, Gradišče, Grilcev Grič, Hrib, Idrijska cesta, Ko-
lesarska pot, Kopališka ulica, Krožna pot, Krpanova ulica, 
Kurirska pot, Lošca, Med vrtovi, Močilnik, Mrakova cesta, 
Na klancu (hišne št. 26, 28 – prostorski okoliš 0009, hišna 
št. 27 – prostorski okoliš 0016, hišne št. 22, 24 – prostorski 
okoliš 0083), Na Klisu, Na zelenici, Notranjska cesta, Ob 
Beli, Ob igrišču, Ob Ljubljanici, Ob potoku, Pavkarjeva pot, 
Petkovškova ulica, Poštna ulica, Pot k studencu, Pot k Trojici, 
Pot v Močilnik, Prečna pot, Pri lipi, Prisojna pot, Raskovec, 
Ribiška pot, Stara cesta (hišne št. 40, 45a, 47, 49, 52 – pro-
storski okoliš 0008, 53-55a – prostorski okoliš 0009, hišne 
št. 31, 35, 37 – prostorski okoliš 0010, hišne št. 27-30a, 32-34, 
36, 39, 41-44, 46, 48, 50-51 – prostorski okoliš 0083), Storžev 
Grič, Sušnikova cesta, Švabičeva ulica, Tičnica, Trg Karla 
Grabeljška, Tržaška cesta, Turnovše, Usnjarska cesta, Vas, 
Voljčeva cesta  ter Ulica Ograje - Občina Logatec (prostorski 
okoliš 0078, 0085).

Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega 
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.

Znotraj šolskega okoliša se določi območje Podružnice 
šole Drenov Grič, ki zajema naslednji naselji: Drenov Grič, 
Lesno Brdo. 

V Podružnici Drenov Grič se izvaja osnovnošolsko izo-
braževanje v oddelkih od 1. do 3. razreda, če so zagotovljene 
prostorske možnosti in so izpolnjeni predpisani pogoji, pa 
se izvaja tudi v oddelkih 4. in 5. razreda. Po končanem 5. 
razredu učenci nadaljujejo šolanje na matični Osnovni šoli 
Ivana Cankarja. V primeru potreb po optimalni izkorišče-
nosti prostorskih kapacitet se učenci z Drenovega Griča 
in Lesnega Brda, učenci Podružnične šole Drenov Grič po 
prehodu v drugo triado lahko vključujejo tudi v OŠ Anto-
na Martina Slomška Vrhnika oziroma se razporedijo med 
obema vrhniškima šolama. Obseg vpisa šoli uskladita med 
seboj. 

Matična šola v okviru podružnice za izvajanje progra-
mov za otroke s posebnimi potrebami opravlja osnovnošol-
sko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami od 1. do 
9. razreda za območje celotne občine.

Matična šola je Osnovna šola Ivana Cankarja, kjer je se-
dež zavoda. V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo 
za celoten zavod.

Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega 
okoliša, če šola, v katero so vpisani, in šola, v katero želijo 
starši prepisati otroka, s tem soglašata.«

2. člen

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
glasilu Naš časopis. 

Številka:  007-1/2018 (3-03) 
Datum:    15. 2. 2018  

 OBČINA VRHNIKA                   
      ŽUPAN                                             
 Stojan Jakin, l.r.

Občinski svet Občine Vrhnika je na podlagi 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) na 23. seji 15. 2. 2018, sprejel

T E H N I Č N I  P O P R A V E K  2
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del 

Tržaška cesta – Cankarjev trg)

1. člen

S tem tehničnim popravkom se popravi Odlok o Občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega 
jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg).

2. člen

Prvi odstavek besedila v vrstici Predvideni posegi v  pre-
glednici za objekt Parkirišče za avtobusno postajo 27. 
člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Obstoječe par-
kirišče se poveča in uredi. V primeru preureditve parkiri-
šča pred Hotelom Mantova v javni trg se enakovredni delež 
parkirnih mest na parkirišču za avtobusno postajo nameni 
hotelu Mantova. Preostali del parkirišča je javen.«

3. člen

Tretja alineja tretjega odstavka 32. člena se spremeni tako, 
da se glasi: »Poveča in preuredi se parkirišče za avtobusnim 
postajališčem pri hotelu Mantova.«

4. člen

Ta tehnični popravek začne veljati dan po objavi v Našem 
časopisu. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-3/2018 (5-08) 
Datum:   16. 2. 2018 

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA

 Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC 
in 127/06-ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-

vanja (Uradni list RS, št. 16/07 –  ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 
65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. 

in 25/17-ZVaj), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US) in 
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) je Občinski svet Občine 

Vrhnika na svoji 23. redni seji 15. 2. 2018 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Antona Martina Slomška Vrhnika

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika 
(Uradni list RS, št. 21/2000, Naš časopis, št. 295/2003, Ura-
dni list RS, št. 85/2007, Naš časopis št. 341/2007, 373/2010 
in 390/2012) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:

»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja naselij: 
Podlipa, Smrečje, Trčkov grič, Velika Ligojna, Mala Ligojna, 
Sinja Gorica, Stara Vrhnika ter Vrhnika z naslednjimi uli-
cami: Cankarjev trg (hišne št. 6, 6a, 9, 10 – prostorski okoliš 
123, hišne št. 1, 1b, 1c, 5 – prostorski okoliš 122,  hišne št. 7, 
8 – prostorski okoliš št. 0019, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, – prostor-
ski okoliš št. 0020, hišne št. 11 – prostorski okoliš št. 0085), 
Čuža (hišne št. 6, 8, 10,12 – prostorski okoliš 0017, hišne št. 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 – prostorski okoliš 124), Delavsko naselje, 
Jelovškova ulica, Kolodvorska ulica, Kuclerjeva ulica, Lju-
bljanska cesta (hišne št. 1, 3, 9, 16, 16a, – prostorski okoliš 
0019, hišne št. 2, 4 – prostorski okoliš 0020, hišne št. 24, 25, 
27, 29, 31, 33 – prostorski okoliš 0022, hišne št. 32,34a, 34b, 
36a, 36b, 28a, 38b – prostorski okoliš 0076, hišne št. 10-15, 
17, 18, 20 – prostorski okoliš 0093, hišne št. 19, 22, 23 – pro-
storski okoliš 0119), Mokrice, Možinova ulica, Na Klancu 
(hišne št. 1 do 21a – prostorski okoliš 0017), Na livadi, Ob 
izviru, Ob progi, Opekarska cesta, Partizanski tabor, Pod 
Hruševco, Pot na Košace, Pot na Tojnice, Robova cesta, Ro-
žna ulica, Sivkina ulica, Stara cesta (hišne št. 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 
11, 12, 14, 16, 17, 17a, 20 – prostorski okoliš 0017, hišne št. 
2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 18b, 19, 21, 23, 25 - prostor-
ski okoliš 123, hišne št. 22, 22a, 24 – prostorski okoliš 124), 
Travniška ulica, V zatišju, Vrtnarija (hišne št. 12a-12c, 14a-
-14c, 15, 16 – prostorski okoliš 0021, hišne št. 2a-2d, 3, 5a - 5c, 
8a, 8b, 10a, 10b – prostorski okoliš 0075, hišne št. 6a - 6c, 7a, 
7b, 11 – prostorski okoliš 0076, hišne št. 1a–1d – prostorski 
okoliš 0091).

Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega 
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.

V primeru potreb po optimalni izkoriščenosti prostor-
skih kapacitet se učenci z Drenovega Griča in Lesnega Brda, 
Podružnične šole Drenov Grič (OŠ Ivana Cankarja) po 
prehodu v drugo triado lahko vključujejo tudi v OŠ Anto-
na Martina Slomška Vrhnika oziroma se razporedijo med 
obema vrhniškima šolama. Obseg vpisa šoli uskladita med 
seboj.«

2. člen

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
glasilu Naš časopis.

Številka:  007-2/2018 (3-03) 
Datum:    15. 2. 2018  

 OBČINA VRHNIKA
        ŽUPAN
 Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15), Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15), Meril in kriteri-
jev za povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
na Vrhniki (Nas časopis, št. 363/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 23. 

redni seji 15. 2. 2018 sprejel naslednji

Sklep 
o znižanju višine povračila za priključitev na 
distribucijsko  omrežje zemeljskega plina na 

Vrhniki

1. Za vse porabnike zemeljskega plina do priključne moči 
500 kW znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od 
priključne moči 0,0 €/kW.

2. Za porabnike zemeljskega plina, ki imajo priključno 
moč nad 500 kW, znaša povračilo za priključitev 2.832,06 
€. Za vsak kW nad 500 kW se k osnovni ceni prišteje 4,1577 
€/kW.

3. Sklep o znižanju višine povračila velja od 1. 3. 2018 do 
29. 2. 2019.

4.  Sklep se objavi v Uradnih objavah Našega Časopisa.

Številka: 354-1/2018 - 1 (6-08)
Datum:   15. 2. 2018

 Župan
Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (URL RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 84/2010, 40/2012-ZUJF), 

29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 
110/2012-ZDIU12) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 433/2015) je 

Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 23. redni seji 15. 2. 2018 sprejel

R E B A L A N S   P R O R A Č U N A 
Občine Vrhnika za leto 2018

1. Splošna določba 

1. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna 
Občine Vrhnika za leto 2018 so izkazani v bilanci prihod-
kov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter 
v računu financiranja.

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2018 se določa 
v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  v EUR

Skupina/Podskupina kontov                              Rebalans proračuna leta 2018

I
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78)

16.154.694,94

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.875.084,00
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 10.885.208,00

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.049.538,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.558.170,00
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 227.500,00

706 DRUGI DAVKI 50.000,00

71
NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714)

2.989.876,00

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA

1.758.326,00

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 15.000,00
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 321.000,00

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 15.100,00

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 880.450,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 252.000,00

720   
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV

2.000,00

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV

250.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 2.550,00
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 2.550,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.025.060,94
740   

TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.767.060,94

741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE

258.000,00

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 21.969.022,40

40
TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409)

4.539.686,61
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.131.574,35
401   

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST

175.483,45
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.989.233,81
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 30.000,00
409   REZERVE 213.395,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 6.019.574,83
410   SUBVENCIJE 37.500,00
411   

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

3.398.494,05

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM

613.071,00
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.970.509,78

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 11.263.760,96
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 11.263.760,96

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 146.000,00

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

20.000,00

432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM

126.000,00

III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) (I-II) –5.814.327,46

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov                              Rebalans proračuna leta 2018

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

0,00

75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

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

0,00

44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV

0,00

441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB

0,00

VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov                          Rebalans proračuna leta 2018

VII ZADOLŽEVANJE (50) 3.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 3.000.000,00

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 3.000.000,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 501.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 501.000,00
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 501.000,00

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

–3.315.324,46

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 2.499.000,00
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 5.814.327,46

XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 
31.12. PRETEKLEGA LETA

3.315.327,46

2. Končna določba
2. člen

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2018 začne ve-
ljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis 
in se uporablja za leto 2018.
Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih progra-
mov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.
vrhnika.si.

Datum: 15. 2. 2018
Številka: 410-60/2017 (4-01)
           

ŽUPAN
Stojan Jakin, l.r.
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Obvestilo
 

Obvestilo o objavi 
razpisa za sofinanciranje 
programov v letu 2018

 
 Župan Občine Borovnica je objavil naslednje javne razpise: 

 
•  za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju 

kulture v občini Borovnica v letu 2018, vloge morajo prispeti na 
Občino Borovnica do 12. 3. 2018 do 12. ure, 

•  za zbiranje vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči v letu 
2018 , vloge morajo prispeti na Občino Borovnica do 12. 3. 2018 
do 12. ure 

 
Razpisa sta objavljena na spletni www.borovnica.si/razpisi, in na 
oglasni deski v prostorih Občine Borovnica. Razpisna dokumentacija 
je dostopna na istem spletnem naslovu, lahko jo dobite tudi na 
sedežu Občine Borovnica v času uradnih ur.

Direktor mag. Jernej Nučič

S to slovesnostjo vsako leto 
obeležimo spomin na enega 
izmed najbolj tragičnih dni v 
novejši zgodovini naše kotli-
ne. Na ta dan leta 1942 je pod 
streli eksekucijskega voda 

italijanske okupacijske 
vojske padlo 16 nedolžnih 
fantov in mož iz Borovni-
ce in okoliških krajev. Brez 
možnosti resne obrambe so bili 
v sodni farsi, ki jo je uprizorila 

okupacijska oblast, spoznani za 
krive za napad partizanov na 
železniški most čez Ljubljanico 
pri Preserju, ki je takrat spada-
lo v našo občino. Po napadu so 
okupatorji v Borovnici in okoli-
ci zajeli 69 domačinov, med ka-
terimi jih je bilo 28 obsojenih 
na smrt, 12 na dosmrtno ječo, 
štirje na 30, pet na 8 ter eden na 
5 let zapora, 19 pa je bilo opro-
ščenih. Prizadevanja za pomi-
lostitev so bila le delno uspešna 
in med na smrt obsojenimi je 
bila dvanajstim obsodba spre-
menjena v dosmrtno ječo. 

Slovesnost je vsakokrat tudi 

priložnost za preseganje ide-
ološko vsiljenih interpretacij 
dogodka in obtožb ter za od-
puščanje in spravo med tistimi, 
ki so jih proces in njegove po-
sledice najbolj prizadele, in se-
veda njihovimi potomci. Zato 
gre pri vsem skupaj za precej 
več kot le spomin na tragični 
dogodek. Gre za psihološko 
preseganje stanja bratomorne 
vojne in obtožujočih ideoloških 
delitev, ki še vedno generirajo 
socialno konstrukcijo drugega 
kot sovražnika. 

Župan Bojan Čebela, 
fotografija: Jože Pristavec

Občina Borovnica je ob kon-
cu leta 2017 dokončno uredila 
lastništvo tako 969 m2 velikega 
zemljišča, na katerem stoji vo-
dohran, kot tudi 1747 m2 ceste, 
ki poteka ob vodohranu. Po 32 
letih je tako končno urejeno 

zemljiškoknjižno stanje. S tem 
se je končala agonija negoto-
vosti in različnih interpreta-
cij zatečenega stanja. Rešitev 
stanja je tudi pogoj za začetek 
gradnje vodovodnega sistema 
za objekte na območju stare 

proge na Bregu. Sprojektiran 
je nov vodovod, in sicer v dveh 
odsekih V1 in V2. Gradnja naj 
bi se začela sredi leta 2018. Vo-
dovodni odsek V1, iz katerega 
se bodo oskrbovali s čisto pi-
tno vodo bližnji stanovanjski 
objekti ob stari progi na Bregu 
pri Borovnici, bo dolg 557 m. 
Funkcija novega cevovoda bo 
tudi zagotavljanje požarne var-
nosti, zato bodo na omenjenem 

vodovodnem odseku (V1) trije 
novi nadzemni hidranti DN 
80. Na najvišji točki cevovoda 
bo tudi avtomatski zračnik za 
odzračevanje. Vodovodni od-
sek V2 bo dolg 105 m in bo po-
tekal po tehnično zahtevnem, 
strmem pobočju. Vodohran 
bo na višini 294 m povezan 
z vodovodnim sistemom ob 
asfaltni lokalni cesti. Z izgra-
dnjo vodovodnega odseka V2 
se bodo izboljšale hidravlične 
razmere celotnega vodovodne-
ga sistema v občini Borovnica. 
Naložba je v celoti predvidena 
v proračunu 2018. V letu 2019 
ji bo, skladno s potrjenim do-
kumentom identifikacije in-
vesticijskega projekta, ki je bil 
obravnavan tudi na seji občin-
skega sveta, sledila še ureditev 
ceste po stari progi. Zahva-
ljujemo se vsem lastnikom ob 
trasi za soglasja in služnost, da 
smo lahko pridobili gradbeno 
dovoljenje.  

Andrej Klemenc

Žled je leta 2014 močno 
prizadel tudi med domači-
mi pohodniki in rekreativci 
priljubljeno Planino. Še zlasti 
so bile prizadete divje češnje, 
ki so v času cvetenja krasile 
njeno jugozahodno pobočje, 
obenem pa so kot medovita 
drevesa nudile tudi odlično 
pašo čebelam. Na pobudo 
župana Bojana Čebele in s 
podporo Sadjarskega društva 
Borovnica  je bila lani izvede-
na prva akcija, ko so prosto-
voljci zasadila 50 mladik div-
jih češenj. Nekaj sadik je bilo 
uničenih med gozdarskimi 
deli, nekaj jih je kljub zaščiti 
uničila divjad, svoje so pri-
spevali tudi vandali, vendar 
se je kljub vsemu večina sadik 
prijela in mlada drevesca so 
se ukoreninila ter začela rasti. 

Letos je akcija še pomemb-
nejša. Pobuda Slovenije za 
obeleženje svetovnega dneva 
čebel v OZN je bila uspešna 
in tako bomo letos 20. maja 
prvič obeležili ta dan. Čebe-
larska zveza Slovenije se je ob 
tej priložnosti na vse občine 
obrnila s predlogom, da naj 
vsakemu novorojencu poda-
rijo sadiko medovitega dreve-
sa. Občina Borovnica pobudo 
podpira, vendar se zaveda, da 
ni dovolj sadike samo poda-
riti, temveč jo je veliko bolj 
zahtevno pravilno posaditi 
na ustrezno mesto in ji omo-

gočiti rast in razvoj. Zato ste 
k letošnji akciji sajenja dreves 
ob poti na Planino še zlasti 
vabljeni vsi tisti občani, ki ste 
oz. boste letos (ponovno) po-
stali starši. Izkušeni sadjarji 
vam bodo pomagali posaditi 
divjo češnjo, ki bo v lasti va-
šega novorojenca. Za zasadi-
tev divjih češenj ob celotni 
poti nam je uspelo pridobiti 
soglasja lastnikov zemljišč, za 
kar se jim zahvaljujemo tudi 
na tem mestu. 

Seveda pri vsem skupaj ne 
gre toliko za lastništvo dreves 
kot za čudovito priložnost, da 
boste s svojim naraščajem 
lahko hodili obiskovat »nje-
govo« oz. »njeno« drevo. In 
se ob tem naučili prisluhniti 
gozdu, tudi brenčanju čebel 
v njem. Ter pripovedovati, 
poslušati in deliti zgodbe o 
gozdu in čebelah. Ob tem pa 
tudi zreti v čudeže stvarstva 
v Borovniški kotlini, ki nas v 
različnih delih dneva, letnih 
časih in vremenu nagovarjajo 
na tako številne in raznovr-
stne načine. 

Če bo vse po sreči pa bomo 
prihodnje leto poleg sajenja 
divjih češenj ob poti posta-
vljali tudi »bralne klopce«. 
Si lahko predstavljate bolj-
še mesto za prebiranje npr. 
uspešnice Petra Wohlebna 
Skrivnostno življenje dreves?  

Andrej Klemenc 

Vabilo na slovesnost ob dnevu 
spomina na žrtve preserskega procesa

Letos tudi v znamenju akcije podarjanja sadik 
novorojenim občanom 

Zasaditev divjih češenj 
na poti na Planino
V soboto, 17. marca, vas vabimo, 
da se ob 10.00 pri Čuvajnici 666, 
pridružite nadaljevanju lani začete 
akcije zasajevanja divjih češenj ob 
neoznačeni planinski poti na Planino 
nad Borovnico.

Rešitev starih težav
daje polet novim projektom

Na območju Brega pri Borovnici, tik nad staro 
železniško progo, se je leta 1985 za potrebe 
takratne oskrbe začela gradnja 600 m3 
velikega dvoceličnega vodohrana. 

V soboto, 10. marca, bomo s spominsko 
slovesnostjo v Gamozni jami v Ljubljani 
počastili spomin na žrtve preserskega 
procesa.  Na slovesnosti bodo nastopili 
učenci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. 
Za vse nastopajoče in tiste, ki se je želite 
udeležiti, bo tudi letos organiziran avtobusni 
prevoz. Avtobus bo odpeljal ob 9. uri izpred 
avtobusne postaje Borovnica.
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Predlog CPS Občine Bo-
rovnica je 6. februarja 2018 
obravnaval in potrdil odbor 
za pripravo CPS Borovni-
ca.  Na seji 22. februarja ga 
bo obravnaval in predvidoma 
potrdil občinski svet Občine 
Borovnica. Če bo tako in če 

se bo pravočasno zaključil več 
kot leto dni potekajoči proces 
prenosa zemljišč, bo Občina 
Borovnica pristopila k vlogi 
za sofinanciranje izgradnje 
parkirišča P + R pri žele-
zniški postaji Borovnica z 
99 parkirnimi mesti za osebne 

avtomobile in kolesarnico za 
40 koles. V primeru da projekt 
na svoji seji 14. februarja odobri 
svet Ljubljanske urbane regije, 
bo občina v okviru dogovora 
za razvoj regij 2014–2020 s 
projektom izgradnje pove-
zave za kolesarje in pešce 
med središčem Borovnice 
in Pakom kandidirala tudi za 
sredstva evropskega sklada za 
regionalni razvoj, kandidirati 
pa namerava tudi na aktualni 
razpis ministrstva za infra-
strukturo, ki omogoča ure-
janje površin za kolesarje 
in pešce, postajališč JPP in 
izgradnjo kolesarnic. 

  
Ključne ugotovitve in scenariji 
razvoja prometa in mobilnosti 
v Občini Borovnica 

Ključne ugotovitve glede sta-
nja prometa v občini so, da cest 
v občini ne primanjkuje in ni 
zastojev ter večjih težav s par-
kiranjem vozil, da pa so tako 
regionalna kot občinske ce-
ste preozke, slabo vzdrževane 
ter na številnih mestih neustre-
zno speljane in nepregledne, 
zato so potrebne temeljite 
in celovite obnove. Zaradi 
dokaj številnih ter relativno 
hitrih in udobnih vlakov se 
za javni potniški promet pro-
ti Ljubljani odloča zelo veliko 

zaposlenih v glavnem mestu in 
šolarjev, storitve SŽ pa občani 
ocenjujejo kot solidne, vendar 
potrebne izboljšanja. Občani 
so obenem zelo nezadovoljni 
z zelo omejenimi možnostmi 
javnega prevoza proti Vrhniki. 
Prav tako kot neustrezno oce-
njujejo tudi prometno kulturo, 
poleg varnosti kolesarjev in 
pešcev pa kot največjo vre-
dnoto ocenjujejo hiter in 
ekonomičen JPP ter udobnost 
in hitrost potovanja ter dosto-
pnost pomembnih ustanov in 
ciljnih točk v občini. Glede sle-
dnje glavne kritike niso name-
njene omejenim možnostim 
parkiranja v neposredni bližini, 
temveč neustreznemu oz. pre-
kratkemu času obratovanja po-
šte, banke in knjižnice, pa tudi 
trgovin v občini.

Analize podatkov so poka-
zale, da so se v zadnjih desetih 
letih kljub občutnemu pove-
čanju prebivalstva in nekoliko 
manjšem povečanju registrira-
nih motornih vozil prometne 
obremenitve cest nekoliko 
zmanjšale, se je pa za dobrih 
20 % povečalo število potni-
kov na vlakih v in iz Ljubljane. 
Trend povečane rabe osebnih 
motornih vozil pa se je začel 
ponovno vzpenjati leta 2015. 
Izboljšala se je tudi prome-

tna varnost, vendar ne toliko 
po številu vseh prometnih ne-
sreč, je pa manj nesreč z mrtvi-
mi in huje poškodovanimi. V 
zadnjih treh letih ni bila zabele-
žena nobena tovrstna nesreča.

Pri pripravi CPS Občine Bo-
rovnica so bili oblikovani trije 
scenariji. Vsi vključujejo te-
meljito izboljšanje cestne 
infrastrukture. V t. i. ničel-
nem scenariju je to tudi vse, 
scenarij 1 pa v korist večje 
pretočnosti in krajših potoval-
nih časov predvideva gradnjo 
obvozne ceste ob Borovni-
ščici med regionalno cesto in 
Dražico, kar bi omogočilo tudi 
uvedbo enosmernega prome-
tnega režima v večjem delu 
vaškega jedra Borovnice. Izgra-
dnja obvozne ceste bi zahtevala 
od 2 do 3 milijone evrov, zato 

je izvedba odvisna od sicer ne 
najbolj obetavnih možnosti 
državnega sofinanciranja. Sce-
narij 2 pa stavi ob posodobitvi 
cest predvsem na izgradnjo 
ustrezne infrastrukture za 
kolesarje in pešce, izboljšanje 
možnosti JPP, zlasti z uvedbo 
fleksibilnega JPP »na klic« 
do Vrhnike ter spremembo 
potovalnih izbir in navad v 
korist hoji, kolesarjenju in JPP 
ter kombinacij vseh. V vseh 
scenarijih ima ustrezno mesto 
tudi elektrifikacija cestnega 
prometa oz. izgradnja infra-
strukture za polnjenje e-

-vozil. Več o procesu priprave 
CPS Občine Borovnica, vključ-
no z vsemi predstavitvami in 
gradivi ter Predlogom CPS 
Občine Borovnica si lahko 
preberete na: www.borovnica.

Vpis v vrtec
Starše obveščamo, da sprejemamo vloge za vpis 
v vrtec za šolsko leto 2018/19. Vloge dobite v vrtcu 
ali na spletni strani www.osborovnica.si, oddate 
pa jih lahko po pošti na zgornji naslov ali osebno 

v tajništvu šole. 

Če bo vlog več kot razpoložljivih mest, bo komisija za spre-
jem novincev v skladu s  pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec 
obravnavala vloge, ki bodo prispele do vključno 31. 3. 2018, in 
hkrati za otroke, ki bodo s 1. 9. 2018 izpolnjevali pogoje za vpis 
(starost najmanj 11 mesecev in zaključen starševski dopust za 

vpisanega otroka). 
Staršem, ki so že oddali vlogo, otrok pa še ni bil sprejet v 

vrtec, ni treba ponovno izpolnjevati vlog. Obvestite nas le o 
morebitnih spremembah.

Župan Bojan Čebela je poz-
dravil navzoče in poudaril, da 
hrup železniškega prometa v 
občini predstavlja težavo, ki se 
je je treba resno lotiti, ne da bi 
pričakovali, da bodo vsi proble-
mi takoj rešeni, predvsem seve-
da ne tisti, ki jih lahko rešijo le 
obnova in rekonstrukcija žele-
zniške proge ter posodobitev 
voznega parka SŽ. Navzoči so 

si potem s perona za potniški 
promet “ogledali” problem 
hrupa stoječega železniške-
ga prometa. G. Nolimal je iz-
postavil, da bi se lahko večji del 
tega problem rešilo enostavno 
z ustavljanjem kompozicije to-
vornih vlakov dobrih 100 me-
trov pred izvoznim signalom 
na koncu postaje. Še bolje pa bi 
bilo, če bi lokomotive dalj časa 

čakajočih kompozicij v času ča-
kanja izklopile agregate. 

Direktor SŽ ViT Dušan Žič-
kar je razložil, da so v voznem 
parku SŽ še vedno tudi loko-
motive, ki morajo ob izklopu 
hladiti nekatere vitalne dele, 
kar je glavni vir hrupa. Kom-
pozicije, ki nenačrtovano sto-
jijo, morajo biti tudi v stalni 
pripravljenosti na takojšnji od-
hod. Ne nazadnje pa večji del 
lokomotiv nima avtonomnega 
gretja in hlajenja kabin za stro-
jevodje, tako da je obratovanje 
agregatov ob nizkih ali visokih 
temperaturah potrebno tudi iz 
tega razloga. Izklop agregata 
je torej mogoč le v primerih, 
ko gre za vnaprej znan daljši 
postanek vlaka, hkrati pa to 
dopuščajo tudi vremenske 
razmere. Predstavniki občine 
in civilne iniciative so z zado-
voljstvom sprejeli predlagane 

rešitve in se obvezali, da bodo 
spremljali njihovo izvajanje in 
učinke ter o vsem skupaj obve-
ščati pristojne SŽ.  

V zvezi s problematiko vo-
žnje vlakovnih kompozicij, 
ki jih vlečejo hrupne starej-
še dizelske lokomotive, pa 
so predstavniki SŽ pojasnili, 
da gre za t. i. nabiralni vlak, ki 
v nočnem času pobira izpra-
znjene oz. na novo naložene 
tovorne vagone na železniških 
postajah. Ker ti vagoni stojijo 
tudi na tirih, nad katerimi ni 
električne napeljave za vleko, je 
uporaba dizelskih lokomo-
tiv nujna. Nočni čas pa je 
z vidika logistike prevozov 
najbolj optimalen. SŽ sicer 
načrtujejo tudi nabavo novih 
dizelskih lokomotiv, pri katerih 
je raven emisij hrupa podobna 
kot pri lokomotivah z električ-
nimi agregati, vendar bo mini-

lo vsaj še pet let, preden bodo te 
lokomotive tudi dejansko prišle 
na slovenske tire. Predstavniki 
SŽ so predstavnike občine  Bo-
rovnica seznanili  možnostjo 
pridobivanja nepovratnih 
sredstev ministrstva za in-

frastrukturo za vgradnjo 
protihrupnega stavbnega 
pohištva ob železniških 
progah. Več o tem v nasle-
dnjem Našem časopisu. 

Andrej Klemenc

Dogovor o zmanjšanju 
izpostavljenosti hrupu stoječih vlakov

Po izmenjavi mnenj in predlogov so predstavniki SŽ 
predlagali naslednjo rešitev:  

SŽ bodo v prihodnje zagotovile, da bo čim večji delež  
tovornih vlakov, ki čakajo na železniški postaji Borov-
nica, čakal na progi proti Verdu, kar pomeni, da bodo 
vključeni agregati s hrupom manj obremenjevali prebi-
valce. Vlaki, ki bodo čakali na tirih proti Ljubljani, pa 
se bodo ustavili takoj, ko bo kompozicija v celoti prešla 
kretnico, za kar bo vzpostavljena ustrezna komunikaci-
ja med strojevodjem in osebjem daljinskega upravljanja 
železniške postaje. S tem bo večina lokomotiv vlakovnih 
kompozicij, ki bodo čakale na progi proti Ljubljani, zu-
naj območja, na katerem hrup najbolj vpliva na življenje 
prebivalcev. Rešitve se bodo začele izvajati s 15. februar-
jem 2018. (AK)

Kdo so srečni dobitnik nagrad za sodelovanje pri 
pripravi CPS Občine Borovnica? 

Žreb nagrad med tistimi, ki so z v celoti izpolnjenimi an-
ketnimi vprašalniki prispevali k oblikovanju CPS Občine 
Borovnica, je nagrade razdelil takole. Kot drugonagra-
jenka si bo lahko med dvemi preko projekta DEPO lepo 
obnovljenimi starodobnimi kolesi svojega izbrala Ana 
Pivk, preostalo pa bo šlo v roke tretje nagrajenemu Pe-
tru Šilaku. Prvo nagrado – novo kolo Pony Classic s 
tremi notranjimi prestavami pa je žreb namenil Andreju 
Erčulju. (ak)

Končan proces priprave celostne prometne strategije
S predstavitvijo procesa in izdelanega 
dokumenta ter žrebanjem in podelitvijo 
nagrad sodelujočim občanom se je 6. 
februarja v eni od učilnic OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica končal skoraj pred letom dni začeti 
proces priprave celostne prometne strategije 
(CPS) Občine Borovnica.

 7. februarja zjutraj so se na železniški 
postaji Borovnica sestali predstavniki 

Občine Borovnica z županom Bojanom 
Čebelo, predstavniki Slovenskih železnic, 

med katerimi sta bila tudi direktor SŽ Vleka 
in tehnika Dušan Žičkar in direktor SŽ 

Infrastruktur Matjaž Kranjc, ter pobudnik 
civilne iniciative proti hrupu železniškega 

prometa Milan Nolimal.
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Občina Borovnica je 6. fe-
bruarja z vodstvom podjetja 
Fenolit opravila letni sestanek, 
na katerem sta se župan Bojan 
Čebela in direktor občinske 
uprave mag. Jernej Nučič z di-
rektorjem Slavkom Žibertom 
in njegovimi ožjimi sodelav-
ci pogovarjala o aktualnih in 
strateško-razvojnih zadevah.

Na sestanku je direktor g. 
Slavko Žibret izrazil zahvalo za 
posluh in sodelovanje lokalne 
skupnosti, pohvalil občino, ker 
je sprejela razvojno strategijo, 
ter predstavil tehnološko po-
sodabljanje podjetja. Podjetje 
posluje dobro in stalno vlaga v 
posodobitve proizvodnje, tudi 
v širjenje senzorskega nadzora 

vseh procesov, kar bistveno pri-
speva k zaznavanju in pravoča-
snemu preprečevanju nevarnih 
dogodkov. Ob tem pa podjetje 
vlaga tudi v izboljšanje zmo-
gljivosti za ustrezno ravnanje, 
če bi do teh dogodkov kljub 
vsemu prišlo. V podjetju imajo 
že dalj časa gasilsko enoto, lani 
pa so ustanovili tudi svoje ga-
silsko društvo. To je včlanjeno 
v Gasilsko zvezo Slovenije in 
dobro sodeluje s prostovoljni-
mi gasilskimi društvi v občini 
in regionalnim poveljstvom na 
Vrhniki. Vključili se bodo tudi 

v pripravo Programa varstva 
pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami in požarnega 
varstva v Občini Borovnica 
za obdobje 2018–2022, ki ga 
pripravljata občina in občinski 
štab civilne zaščite. Župan Bo-
jan Čebela je izpostavil, da je v 
kontekstu tega procesa občane 
treba neposredno seznaniti 
tudi z ukrepi v primeru, če bi 
kljub vsemu prišlo do nesreče 
v podjetju, kar bi prispevalo h 
krepitvi zaupanja. Podjetje za-
posluje več kot 100 delavcev in 
kljub posodobitvam proizvo-
dnje namerava zaradi dobrega 
poslovanja še povečati število 
delovnih mest. Zlasti se želijo 
okrepiti z visoko kvalificira-
nimi strokovno usposobljeni-
mi kadri, pri čemer želijo dati 
prednost kadrom iz lokalne-
ga okolja. Župan in direktor 
občinske uprave sta vodstvu 
podjetja predstavila nadaljeva-

nje rekonstrukcije regionalne 
ceste Borovnica–Breg, gradnje 
pločnika oz. možne povezave 
za pešce in kolesarje ob njej v 
primeru pridobitve evropskih 
sredstev v primeru dogovora 
za razvoj Ljubljanske urba-
ne regije 2014–2020. Podjetje 
Fenolit se bo rekonstrukciji 
pridružilo, omogočilo prostor-
sko najbolj optimalne rešitve 
ter ob tem posodobilo svoja 
parkirišča. Vse to bo prispe-
valo k boljši prometni varnosti 
in bolj urejenemu prostoru na 
območju Brega pri Borovnici, 
prav tako pa tudi k zmanjša-
nju ogljičnega odtisa prometa 
v občini. Podjetje Fenolit pa 
želi tudi bolj odločno stopiti v 
smer nizkoogljične družbe in 
zmanjšati vpliv svoje proizvo-
dnje na globalno segrevanje 
ozračja. Velik korak bi lahko 
storili z zamenjavo energentov 
oz. uporabo zemeljskega plina, 

ki med vsemi fosilnimi gorivi 
ne le najmanj vpliva na segre-
vanje ozračja, temveč daleč naj-
manj onesnažuje zunanji zrak z 
emisijami škodljivih plinov in 
delcev. Od občine pričakujejo, 
da bo pri prenovi lokalnega 
energetskega koncepta ob iz-
boljšanju energetske učinkovi-
tosti in deleža obnovljivih virov 
energije pomembno vlogo na-
menila tudi zemeljskemu plinu. 

Na sestanku je tekla bese-
da tudi o razvoju konjeniške-
ga centra Eohippus, katerega 
ustanovitelj je Fenolit in ima 
zemljišča v neposredni bližini 
tovarne. Podjetje še vedno želi 
izpeljati načrtovane dejavnosti 
za širitev in izboljšanje konjeni-
škega centra, za kar pa do sedaj 
ni bilo priložnosti. Pričakujejo 
pa, da bo v naslednjih letih pri-
šlo do nadaljevanja že začetih 
projektov. 

Andrej Klemenc 

Oblika zdravljenja pri preprečevanju, terapiji in rehabilitaciji.
 Lajšanje bolečin, celjenje ran in opeklin, kožne bolezni,

 pomlajevanje. 

Svetlobna terapija
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Lisica je Malemu princu zaupala skrivnost:
 »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«

Spoštovani!
Tudi mi glejmo s srcem in se odločimo za pomoč.

Mlad človek je poln energije, idej, razigranosti, lepote …, pa vendar v to mladost 
včasih poseže Morana, slovanska boginja smrti, in jo hoče uničiti.

Posegla je tudi v mlado življenje Nastje, hčerke 
našega učitelja Darjana Geohellija.
Družina se bori do konca, kajti na koncu temnega 
tunela je še vedno svetel žarek upanja. Edina 
sprejemljiva alternativna možnost zdravljenja je 
povezana z visokimi finančnimi sredstvi. 
Ocenjuje se na 20. 000 evrov.
Stopimo skupaj in pomagajmo družini.
Ker časa ni več veliko, potrebujejo pomoč čim 
prej. Prispevajte po svojih močeh.

Vaš prispevek lahko nakažete tudi na poseben račun, ki ga je v ta namen odprl 
HUD Karel Barjanski. Podatki za izpolnitev UPN naloga:

IBAN: SI56 02047 0262629339   BIC banke: LJBASI2X  
Koda namena: CHAR    Namen plačila: POMOČ ZA NASTJO

Prejemnik: HUD Karel Barjanski, Paplerjeva 22, Borovnica 

Hvala, ker pomagate!
Kolektiv OŠ Borovnica in HUD Karel Barjanski

S Fenolitom o aktualnih zadevah
Podjetje Fenolit je predstavilo 
predstavnikom Občine Borovnica 
posadabljanje proizvodnje, krepitev varnosti, 
možnost zaposlovanja in prizadevanja za 
nizkoogljično družbo. 
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Pot nas je vodila na Primorsko. V 
Podnanosu, rojstnem kraju sloven-
ske himne, smo se zbrali na parkir-
nem prostoru. Pričakalo nas je sonce. 
Usmerili smo se na cesto, ki vodi skozi 

zanimivo vasico Orehovica. Kamnite 
hiše, med katerimi najbolj izstopa va-
ški dvorec iz 17. stoletja Zajčji grad, 
obzidani vrtovi z obokanimi vhodi, 
stara, mogočna vrba ob cesti, kamni-

ti most čez potok Pasji rep, vrtovi, ki 
jih krasijo orehi … Nadaljevali smo 
po kolovozu mimo zadnjih hiš in se 
vzpeli skozi vinograde. Ustavili smo 
se pri kapelici in zvončku želja. Odprl 
se nam je čudovit pogled na Vipavsko 
dolino, zasneženo pogorje Nanosa, 
Čavna … Previdno smo »grizli« po 
ozki stezici pod borovimi in hrastovi-
mi drevesi, saj je bila ponekod pokrita 
s tanko skorjico ledu. Še malo … in že 
smo zagledali cerkev sv. Socerba. Za 
malico je bilo premrzlo, pa še pihalo je 
izza vogalov. Otroci so kratki odmor 
izkoristili za kepanje, žigosali smo 
dnevnike. Spustili smo se malce niž-
je in si le privoščili dobrote iz nahrb-
tnika, zadržali se pa nismo prav dol-
go. Še spust in kratek vzpon na Kjecl, 
kjer stoji maketa Aljaževega stolpa in 
zopet prelep razgled na zasnežene vr-
hove in zeleno dolino. Čakal nas je še 
spust v Orehovico, kjer je bila že prije-
tnejša temperatura. Otroci so izkori-
stili še poledenel asfaltiran del poti za 
drsanje, prav dobro jim je šlo. Poslovili 
smo se spet z našo himno v krogu in si 
zaželeli lep preostanek dneva. 

Za MO PD Borovnica 
Tatjana Pečlin

 Današnji ritem življenja ne 
pozna počitka. Človek bi moral 
biti vedno v akciji, produktiven 
in ustvarjalen. Počitek je dobil 
negativen pomen, kot bi bili lju-
dje dobro podmazani stroji, ki 
naj se ne bi nikoli ustavili. Od 
tod tudi mnogokrat slab obču-
tek, ko naše moči opešajo in za-
radi upokojitve ali izgube služ-
be izstopimo iz tega hitro se 
vrtečega stroja. Morda je prišel 
čas, da se znova spoprijateljimo 
z naravnimi cikli. Kakšna ura 

spanja več ali pa kilogram, ki se 
je nabral zaradi zimske prehra-
ne (nabiranja energijskih zalog), 
naj ne bosta alarm za slabo vest. 
Tudi pretirana fizična dejavnost 
po tradicionalni kitajski medi-
cini v zimskem času ni dobro-
došla. Zato pa naj bo vedno 
dovolj sprehodov po zasneženi 
pokrajini ali pa jutranjega gi-
banja, ki je do telesa prijazno in 
nenasilno. 

Vaje 1000 gibov, ki jih je 
osmislil dr. medicine Nikolay 

Grishin, te pa so v prakso po-
nesli člani društva Šola zdravja, 
so primerne za vse, ki kaj dajo 
na zdrav življenjski slog. 

Družbi je v pomoč, ko ljudje 
znajo in hočejo sami kaj nare-
diti za ohranjanje dobre dušev-
ne in telesne kondicije. 

Vsakodnevno razgibavanje 
in druženje z različnimi ljudmi 
nam prinaša dobro voljo, ki za-
nesljivo preganja depresijo in 
črnogledost. 

Poleg tega si v skupini lažje 
poiščemo novega prijatelja ali 
sorodno dušo in se lažje vklju-
čujemo v družbeno oz. lokalno 
dogajanje. 

Tako si vrnemo izgubljeno 
samozavest in občutek kori-
stnosti. V družbi se razvija tudi 
empatija do sočloveka, saj je 
skoraj vedno nekdo v naši bli-

žini, ki mu lahko pomagamo ali 
potrebuje našo tolažbo.

V društvu Šola zdravja raz-
vijamo solidarnost, prijaznost 
in dobro voljo, izmenjujemo 
izkušnje in sledimo ideji, da je 
vsak dan lahko nov začetek. Ne 
pozabimo, da v svetu, ki se vrti 
v ciklih naravnega kroga, ima 
vsak dan in vsak izmed nas 
svoj pomen. Ko se bodo dne-
vi podaljšali in bo slišati ptičje 
žvrgolenje, bomo z nabranimi 
močmi in mirom v sebi pripra-
vljeni na prihajajočo pomlad. 

  Skupina Borovnica vadi 
od ponedeljka do petka od 
8.00 do 8.30 na nogome-
tnem igrišču na Dolu. 

Mimi Šegina

VABIMO VAS NA PREDAVANJE:

ZA KOGA? Za vse, ki vas zanima:
- Katerim sestavinam živil se je smiselno izogibati?
- Aditivi v živilih in katerim se je smiselno izogibati?
- Kako izbrati »boljši« izdelek v obilici podobnih?

- Kako izbrati sladkarijo ali prigrizek?
- Triki trgovcev in kako jih prepoznati?

- Kako lahko z nakupom kakovostne hrane prihranim?
...

+ PRAKTICNO BRANJE DEKLARACIJ NA ZIVILIH VSAKDANJE RABE,
ki jih udelEZEnci prinesite s seboj!

KDAJ? Četrtek, 15.3. 2018, od 17:30 do 19:30

KJE? HUD Karel Barjanski, Rimska 28, Borovnica (stara pošta)

KDO? Anja Pristavec, mag. inž. prehrane
svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes, Befit

Več na anja@prehrana.info in 051 234 278.
Udeležba brezplačna, prostovoljni prispevki.

 »Pametno nakupovanje hrane
 s praktICnim

branjem deklaracij na ZIvilih

Otroci se v Zarji počutijo zelo dobro, ker je enota majhna in 
zato deluje vse bolj domače. Okolje je varno, prijazno in nudi 
veliko možnosti za sprehode in raziskovanje v naravi. Lepo 
vreme izkoristimo za sprehode, ob slabem pa Zvezdice enkrat 
tedensko obiščemo dvorano v enoti Mavrica, kjer telovadimo z 
različnimi rekviziti, mlajši Slončki pa si gibalne izzive pripravijo 
kar v igralnici. Vsak teden imamo glasbeno-plesne urice, ko 

strokovne delavke igramo na različne instrumente. Skupaj smo 
pričakali Dedka Mraza in z veseljem prisluhnili pravljicam 
knjižničarke Tine. Priklicali pa smo tudi težko pričakovani sneg 
in ga raziskovali v igralnicah, zdaj pa ga ob pustnem rajanju že 
preganjamo in kličemo pomlad. 

Vzgojiteljici Mojca Rebula in Lea Maček Kržmanc

Utrinki iz Zarje

Edinemu očku na izletu je zmanj-
kalo goriva in je malo zaostal, drugi 
pa smo se odpravili proti vrhu. Bil je 
čudovit sončen dan. Do vrha smo kar 
močno sopihali, zato je malica zelo 
teknila. Všeč nam je bila tudi snežna 
podlaga. S prijateljem Adamom sva 
se poskušala dričati na nahrbtni-
kih, ampak nama ni uspelo. Na poti 
navzdol smo odkrili odličen hrib za 
kotaljenje. Kotalili smo se vsi, celo 

mamice in očka. Še več, delali smo 
tudi prevale. Po dolgem kotalečem 
odmoru smo se le s težavo odpra-
vili naprej. Tik pred koncem smo se 
fotografirali na zelo zanimivi brezi, 
plačali smo tudi članarino, nato pa 
se odpeljali proti domu. Imel sem se 
odlično in komaj čakam februarsko 
sankanje.

Za mladinski odsek PD 
Borovnica zapisal Filip Milač

Društvo Šola zdravja 

Pozabljeni naravni ritmi
Kratki zimski dnevi in dolge noči povzročajo 
spremembo vedenja pri živalih in ljudeh. 
Zaradi pomanjkanja sončne svetlobe se 
upočasni presnova in postanemo manj aktivni. 
Nekoč, ko smo ljudje še živeli v ritmu narave, je 
zima bila čas praznovanja, druženja in počitka 
ter priprave na novo aktivno obdobje.

Borovničani pri Aljaževem stolpu

10. decembra smo se zbudili v mrzlo, mrzlo jutro. 
Pokrajina je bila prekrita s snežno odejo. Toplo smo se 
oblekli in odhiteli na zborno mesto. Tokrat smo se zbrali v 
manjšem številu.

Kotaljenje 
na Tošču
Tošč je lep zabaven hrib v Polhograjskih Dolomitih. Bil je 
cilj našega januarskega izleta. Cesta do izhodišča je zelo 
strma in ovinkasta, zato je morala mami stalno voziti v prvi 
prestavi. Na izhodišču nam je vodnica Tatjana predstavila sv. 
Jedrt, ki se je borila proti podganam. 
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Pohvala zimski službi
Zima je z nekoliko večjo pošiljko snega februarja 
poskrbela za veselje najmlajših in skrbi malo 
starejših. No, na srečo so bile ceste in pločniki 
v občini Horjul po sveže zapadlem snegu 
hitro in dobro očiščeni. Zato se zahvaljujemo 
pogodbenemu izvajalcu zimske službe, podjetju 
Janez Marolt s.p. iz Korene. 

OBVESTILO STARŠEM

Vpis v Vrtec Horjul
 
Starše obveščamo, da poteka vpis otrok v Vrtec Horjul za šolsko leto 
2018/19. Tisti starši, ki ste vlogo za to šolsko leto že oddali, vam nove vlo-
ge ni potrebno oddati. 

  

Rok za oddajo vlog: petek, 29. marec 2018. 
  

Obrazec za prijavo otroka v vrtec dobite na sedežu vrtca, Občine Horjul 
ali spletni strani Vrtca Horjul. Izpolnjeno  vlogo pošljite na naslov Občina 
Horjul – za vrtec, Občinski trg 1, 1354 Horjul. 
V primeru, da bo vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu 
odločala  komisija, predvidoma aprila. O sprejemu vašega otroka v vrtec 
boste pisno obveščeni. 
Vse starše, ki želijo svoje otroke vpisati pred 1. 9. 2018, obveščamo, da so 
vsa mesta zasedena in bodo njihove vloge obravnavane skupaj z vlogami 
za sprejem s 1. 9. 2018. 

  
Ravnatelj Primož Garafol

Razlogov za svetovni dan če-
bel maja je več. To je čas, ko so 
čebele na severni polobli najde-
javnejše in se začnejo razmno-
ževati, obenem pa je v tem času 
potreba po opraševanju najve-
čja. Na drugem koncu sveta, 
na južni polobli, pa je tedaj je-
sen, čas spravila čebeljega pri-
delka ter s tem dnevi in tedni 

medu. 20. maj je tudi rojstni 
dan Antona Janše, ki je živel v 
osemnajstem stoletju prejšnje-
ga tisočletja in velja za pionirja 
sodobnega čebelarstva ter ene-
ga največjih strokovnjakov za 
to področje v tistem času. Bil 
je prvi učitelj sodobnega čebe-
larstva na svetu, ki ga je cesa-
rica Marija Terezija imenovala 

Vrtec v Horjulu bomo pove-
čali za dva oddelka, saj se ro-
dnost v občini povečuje. Tre-
nutno se pripravljajo projekti 
in potekajo odkupi potrebnih 
zemljišč. Poleg tega bomo širi-
li tudi otroško igrišče v skladu 
z normativi. Na Vrzdencu se 
zaključujejo postopki za izgra-
dnjo poslovilne vežice, prido-
bljena so zemljišča, potekajo pa 
že postopki pridobivanja doku-
mentacije za gradbeno dovolje-
nje. Predvidevamo, da bomo v 
poletnih mesecih začeli z grad-
benimi deli. Potem je tu tudi 
projekt izdelave kanalizacije in 
ostale infrastrukture v Žažarju, 
tudi tu smo v zaključnih fazah 
odkupa zemljišč in smo tik 
pred vložitvijo dokumentacije 
za gradbeno dovoljenje. Glede 
večnamenske dvorane v Žažar-
ju je postopek nekoliko otežen 
zaradi pridobivanja soglasij so-
sednjih lastnikov zemljišč, ker 
je malo prostora in je bil kar 
izziv umestiti objekt v prostor. 
V Žažarju sodelujemo tudi pri 
drugi legalizaciji sosednjega 
objekta, torej gasilskega doma, 
kar pa ureja lastnik, torej PGD 
Žažar. Javno dobro smo mo-
rali prenesti v last občine, da 
bomo lahko zaradi odmikov 
od zemljišč pridobili gradbeno 
dovoljenje. 

V pripravi je projekt širitve 
ceste do vodohrana oziroma 
proti Koreni zaradi urejanja 
električne povezave in krmi-
ljenja dotoka vode ter dejstva, 
da je to sedaj najožji del ceste 
na Koreno in Samotorico. Smo 
tudi tik pred zbiranjem ponudb 
za ureditev pokopališča na Le-
snem Brdu, torej starega in no-
vega dela. Ostale naložbe po-
tekajo po načrtih. Pri izgradnji 
nove čistilne naprave poteka 
vse po terminskih načrtih. Smo 
v fazi zaključnih del, pri ureja-
nju oklice in objektov, marca 
se bo začela montaža strojne 
opreme. Zaradi vremenskih 
razmer se je sicer nekoliko 
upočasnilo delo pri izgradnji 
kanalizacije in pripadajoče in-
frastrukture v Zaklancu in na 
Stari cesti v Horjulu. Vseeno 

pa bi se morala dela končati 
do maja. Trudimo se, da kljub 
vsem aktivnostim to ne bi mo-
tilo občanov in se zahvaljuje-
mo za razumevanje ob gradnji. 
Zavedamo se, da so za gradnjo 
najbolj primerni zimski in zgo-
dnji spomladanski meseci, ko 
ni košnje in podobnih inten-
zivnih dejavnosti, da delo na 
kmetijah lahko poteka čim bolj 
nemoteno.  

Za konec naj omenim še to, 
da je v načrtu podpis pogodbe 
z Ljubljansko urbano regijo za 
izgradnjo 10-kilometrske kole-
sarske steze od Verda do Vrh-
nike in od Vrhnike do Horjula 
in Vrzdenca. To bo pridobitev 
za obe občini, steza, ki bo bi-
stveno prispevala k varnosti 
kolesarjev, bo zgrajena do 2023. 
Kolesarska povezava Horjul–
Vrhnika bo namenjena dnevni 
migraciji občanov Vrhnike in 
Horjula. Predvsem pa za varno 
mobilnost s kolesom pri vsako-
dnevnih opravkih, nakupih in 
rekreaciji, na poti v službo brez 
avtomobila, za varno vožnjo 
otrok v šolo s kolesom, kajti 
Horjul ima zelo veliko proizvo-
dnih enot in več kot 500 zapo-
slenih. Spodbujamo aktivno 
življenje in verjamemo, da če 
bo urejena varna pot v službo 
ali šolo, bodo tudi ceste neko-
liko razbremenjene, saj se bo v 
mesecih, ki so prijetni za kole-
sarjenje, marsikdo raje kot z av-
tom odpravil na delo ali v šolo 

s kolesom. Prepričan sem, da je 
ustrezna ureditev pločnikov in 
kolesarskih stez v občini eden 
od pomembnih dejavnikov, da 
se bodo vse generacije, starej-

ši in mlajši več gibali in manj 
vozili z avtomobilom, če to ni 
nujno potrebno. 

Župan občine Horjul 
Janko Prebil

Aktivnosti 
za razvoj občine

Spoštovane občanke 
in občani, po sprejetju 
OPN v lanskem letu 
smo v zadnji fazi
priprav številnih
novih projektov za 
naše skupno dobro. 

Pluženje in posipanje cest 
je potekalo po prednostnem 
razporedu kot vsa leta doslej. 
Ob tem pa naj opozorimo na 
to, kaj lahko za čim bolj ne-
moten potek vsakodnevnih 
opravil v primeru nove po-
šiljke snega naredite občasni 
sami. Da lahko zimska služba 
svoje delo opravi hitro in te-
meljito, ne puščajte osebnih 
vozil na javnih površinah in 
poskrbite, da so mesta, kjer 
plužna vozila obračajo, pro-
sta. Poskrbite, da pravočasno 
odstranite sneg z uvozov ter 
pločnikov pred hišami, pred-

vsem pa poskrbite za ledene 
sveče, ki visijo s streh in pred-
stavljajo nevarnost predvsem 
za pešce. Zimska služba tudi 
poudarja, da je pomembno, 
da sami odstranite sneg z 
upognjenih vej in živih mej 
ali grmovja, če sega na cesti-
šče oziroma na pločnik, saj 
ovirajo delo plužnih vozil. V 
primeru snega pa predvsem 
prosijo za strpnost in sode-
lovanje, saj bo tako najhitreje 
poskrbljeno za varnost vseh 
udeležencev v prometu in pe-
šcev na pločnikih. 

Peter Kavčič

Svetovni dan čebel 
bodo obeležili tudi v Horjulu

Na pobudo Slovenije je 20. decembra lani 
generalna skupščina Organizacije združenih 

narodov (OZN) v New Yorku soglasno sprejela 
resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za 

svetovni dan čebel. Na ta dan bo svetovna 
javnost vsako leto opozorjena na pomembnost 
ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, čebel 

za celotno človeštvo ter pozvana h konkretnim 
aktivnostim za njihovo ohranjanje. 
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za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo 
na Dunaju. Ob tej priložnosti, ob razglasitvi sve-
tovnega dneva čebel je predsednik čebelarskega 

društva Dolomiti Polhov Gradec Janko Prebil 
podaril osnovni šoli Horjul knjigo o čebelarjenju, 
saj pod vodstvom ravnatelja Primoža Garafola 
tu uspešno deluje čebelarski krožek. Janko Prebil 
je takole komentiral  to gesto, ki je spodbuda za 
mlade, ki svet čebelarjenja šele spoznavajo: “Le-
tos bo v povezavi s svetovnim dnevom čebel po-

tekalo veliko aktivnosti. Marca se bo začelo na 
celjskem sejmu, kjer se zbiramo čebelarji, nato 
bodo sledili medeni dnevi v Hiši Medu Božnar 
iz Polhovega Gradcu v sodelovanju s ČD Dolo-
miti - Polhov Gradec, nato bo 20. maja čebelarski 
praznik obeležen še v Žirovnici, rojstnem kraju 
Antona Janše, kjer bo tudi vrhunec praznova-

nja. Mladim čebelarjem želimo pomagati. Tu, v 
horjulski osnovni šoli jih je kar 24 in upam, da 
bodo iz teh mladih nekoč postali uspešni odrasli 
čebelarji, ki bodo nadaljevali s tradicijo pridelave 
medu v naših krajih.” 

Peter Kavčič, fotografija: arhiv občine 

Tekmovalci so se na tekmo-
vanju Sloskills pomerili v petih 
nalogah in morali v časovno 
omejenem roku kar najbolje 
opraviti z izzivi in konkurenti. 
Poleg pleskanja vratnega krila, 
vratnega podboja in okrasne 
letve so se pomerili še v pola-
ganju tapet. Na koncu je sledi-
la prosta tehnika, po nalogi v 
dizajnu, kompoziciji, tekstu in 
merilnih točkah pa je sledila še 
skrita hitrostna naloga.

Aljaž, sicer dijak 3. letni-
ka kranjske šole, je na šolskih 
ocenjevanjih praktičnega po-
uka dosedaj nenehno dosegal 
izvrstne rezultate, zato ga je 
njegova profesorica praktične-
ga pouka, gospa Irena Lončar, 
spodbudila k prijavi na tekmo-
vanje. Pod mentorstvom svo-

jega očeta Klemena, s katerim 
v družinskem podjetju Dom-
plesk sodeluje že tri leta, se je 
Aljaž skrbno pripravil na tek-
movanje. V tej zmagi se skriva 
kar 500 ur dela in priprav, tre-
ninga hitrosti in natančnosti. 
Vsekakor pa Aljaža sedaj čaka 
še večji izziv. Septembra letos 
se bo namreč pomeril z evrop-
sko elito na tekmovanju Euro-
skills v Budimpešti, ki velja za 
nekakšno olimpijado tehničnih 
poklicev. Kot člana slovenske 
reprezentance ga čakajo psiho-
fizične priprave v nordijskem 
centru v Planici. Sam pravi, da 
mu je uspelo zmagati tudi zara-
di dobre fizične pripravljenosti 
in natančnosti pri delu. Kljub 
temu da bo šele avgusta dopol-
nil 18 let in bo odšel na olimpi-

jado poklicev kot eden mlajših 
predstavnikov, se ne boji kon-
kurence iz Avstrije, Švice in 
Skandinavije, ki je najmočnejša 
s tekmovalci, ki so stari do 24 
let. Zmaga doma mu pomeni 
potrditev in priznanje za do-
sedanje dobro delo, v medna-
rodno okolje gre pa predvsem 
po izkušnje in z željo, da osvoji 
nova znanja. Pri tem mu stojijo 
ob strani domači, ki ga na tej 
poti podpirajo in se ob tem za-
hvaljujejo tudi ravnateljici šole 
Nadi Šmid in profesorju Aninu 
Severju ter profesorici praktič-
nega pouka gospe Ireni Lončar, 
ki je Aljaža spodbudila k prijavi 
na tekmovanje.  

Peter Kavčič, fotografija: 
osebni arhiv Aljaža Žvoklja

Z željo, da strankam ponu-
dijo celovit paket storitev in 

materialov za dom in okolico, 
so v zadnjih letih uspešno vpe-

ljali nekaj novosti, med katere 
sodita tudi trgovina in servis. 
Poleg vrtnega programa v tr-
govini v Ljubgojni najdete tudi 
orodje za domačo delavnico in 
obrtnike ter izdelke široke po-
trošnje za avtomobilizem, kot 
so olja, maziva, akumulatorji, 
brisalci, žarnice in celo nado-
mestni deli za avto-moto in-
dustrijo, kmetijsko mehaniza-
cijo in transportni program. V 
servisnem delu pa izdelujejo 

in popravljajo hidravlične in 
pnevmatske sklope gradbe-
ne in kmetijske mehanizacije, 
saj se vedno pogosteje nanje 
obračajo kmetje, ki so pri delu 
v gozdu ali na polju poškodo-
vali hidravlično napeljavo ali 
pa je preprosto potrebna ser-
visa zaradi obrabljenosti. Ima-
jo vse potrebne cevi in drobni 
material ter stroje in znanje, 
da rešijo vsako težavo, pove-
zano s hidravliko. Ukvarjajo 

se tudi z obnovo traktorjev in 
pripravo na tehnični pregled. 
Zaradi potreb strank so svojo 
dejavnost razširili na servisi-
ranje vrtne opreme in lahke 
kmetijske mehanizacije. Ker v 
podjetju premorejo veliko zna-
nja s področja avtoelektrike in 
avtoakustike, vam lahko po-
magajo tudi na tem področju. 
V avtoelektrikarski delavnici 
pa se ukvarjajo tudi z montažo 
vlečnih kljuk in urejanjem do-

kumentacije za homologiranje. 
Ko pride na servis stranka s te-
žavo, si za to vzamejo čas, raz-
drejo elektronski del, če je to 
potrebno, in poiščejo napako 
ter jo odpravijo. Stranka zara-
di popravila privarčuje, saj so 
stroški zamenjave rezervnega 
dela elektronike običajno zelo 
visoki, popravilo pa je običajno 
bistveno cenejše. 

Besedilo in 
fotografija: Peter Kavčič

Aljaž Žvokelj, državni prvak v slikopleskarstvu 
 

Na začetku februarja je na srednji ekonomski, storitveni 
in gradbeni šoli v Kranju pod okriljem Obrtne zbornice 

Slovenije potekalo 2. državno tekmovanje Sloskills 
za slikopleskarje. Naslova državnega prvaka se je 

razveselil komaj 17-letni Aljaž Žvokelj iz Podolnice, ki ima 
slikopleskarstvo tako rekoč v krvi, saj je krenil po poti 

svojega očeta Klemena. 

Podjetje VIP Trade ima bogato zgodovino 
urejanja vrtov in okolice, v zadnjem obdobju 
pa je še razširilo svojo dejavnost. Popravijo 
vam hidravlično napeljavo in sklope na 
kmetijskih strojih in gradbeni mehanizaciji, 
prav tako pa se lotijo popravila težav z 
elektriko in elektronskimi napravami v 
vašem avtomobilu. Najdete jih v delavnici v 
Ljubgojni, tik ob cesti iz Horjula na Vrzdenec.

Popravilo hidravličnih sklopov 
pri kmetijski in gradbeni mehanizaciji
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Občinstvo ceni iskrenost 
umetnika, zato je prav vsak 
izmed nastopajočih požel 
navdušujoč aplavz, ki pomeni 

potrditev in priznanje ter se-
veda spodbudo za nadaljnje 
urjenje. Po uvodnem nagovoru 
občinstva, je doživeto reciti-

ral Prešernovo poezijo Primož 
Bizjan. Prav v čast našemu 
največjemu pesniku in ob nje-
govem prazniku se je občin-
stvu predstavil s pesmijo Prava 
ljubezen. Sledil je nastop Janje 
Sedlaček, ki je ob spremljavi 
pianistke Marte Habe zape-
la popevko Mojmirja Sepeta 
Med iskrenimi ljudmi. Nato sta 
v duetu zapeli pesem Deček s 
piščalko pevki Irena Hozjan 
in Veronika Grdadolnik Tošić. 
Sledil je nastop Barbare Mlinar, 

ki je zapela pesem primorskega 
avtorja Slavka Ivančića z na-
slovom Ko mene več ne bo. Pri 
obeh popevkah je za klavirsko 
spremljavo poskrbela Ljudmila 
Frelih.

Vokalni sekstet iz Logatca, 
ki ga sestavljajo mlada dekleta, 
je uprizoril nekoliko otožno, 
a vseeno romantično pesem 
Adija Smolarja Daleč je za naju 
pomlad. Nato so sledili nekoli-
ko bolj živahni ritmi, saj je Tina 
Oblak ob spremljavi Petre Na-
gode na klavirju zapela popev-
ko Alenke Godec Ni me strah. 
Utrip aktualnega repertoarja 
moderne slovenske popevke je 
s pesmijo Nuše Derenda Ni mi 
žal nadaljevala Teja Nagode. S 

solističnim nastopom, s kita-
ro v roki, se je predstavil Anže 
Kenk in zapel Kreslinovo Še 
je čas. S pesmijo Pustite nam 
ta svet pa se je ob spremljavi 
Dejana Stoyanova na kitari 
predstavila Eva Borin in se še 
enkrat v tem večeru poklonila 
priljubljenemu prekmurskemu 
avtorju. Nato so sledili nekoli-
ko bolj živahni ritmi, ko smo ob 
spremljavi klaviatur, bas kitare, 
kitare in kahona slišali pesem 
2010 (dva-deset) v izvedbi Lju-
dmile Frelih in Sanje, ki jo je 
zapela Manca Keršmanec. 

Vokalna skupina Dalajt je s 
pesmijo Dober dan, življenje 
pokazala, kaj zmorejo glaso-
vi brez enega samega instru-

menta, in občinstvo navdušilo, 
za kar so poželi buren aplavz. 
Ob spremljavi skupine, sesta-
vljene iz saksofona, bas kitare, 
kahona, klavirja in kitare, je 
zadnji posamezni nastop ve-
čera energično pripeljala do 
konca Nina Lončar. Na koncu 
so se vsi nastopajoči poslovili 
od občinstva s skupno pesmijo. 
Zapeli so Hazardovo Najlepše 
pesmi. Prosvetno društvo je 
s tradicionalnim koncertom 
popevk odprlo letošnjo sezono 
koncertov. Naslednji bo že tre-
tjega marca, ko v Horjul prihaja 
Rok’n’Band z gosti. 

Besedilo in fotografiji: 
Peter Kavčič

V prijetnem vzdušju so otro-
ci svojim očkom pokazali vse 
najljubše kotičke za učenje in 
raziskovanje, ob tem pa so se 
družili tudi z drugimi prijate-
lji in njihovimi očeti. Očetom 

smo predstavili deklamacijo, 
pesmico in ples, ki smo se jih 
naučili. 

K plesu smo jih povabili, jih 
naučili naših spretnosti in se 
skupaj veselili. Večer z očeti 

se je zaključil v sproščenem 
vzdušju druženja. Taki do-
godki nam pokažejo, kako se 
otrokom narišejo nasmehi na 
obraze in kako pomembni so 
zanje trenutki, ki jih preživijo 
skupaj s starši, ki jim pomenijo 
vse na svetu.  

Tjaša Janša

Pod vodstvom plavalnih 
učiteljev so otroci premago-
vali strah pred vodo in pri-

dobivali nove veščine. Otroci 
so se igrali in preko zdravih 
aktivnosti doživljali veselje 

in iskriva doživetja v vodi. Z 
učenjem plavanja v okviru 
plavalnega tečaja pa otrokom 
omogočamo tudi varnejše po-
čutje v vodnem svetu.

M. B.

Večer slovenskih popevk v Horjulu

Na začetku februarja je v prosvetnem domu 
v Horjulu potekal že peti večer slovenskih 
popevk. Nastopili so domači glasbeniki 
in gostje, vsi skupaj pa so poskrbeli, da so 
v polni dvorani obiskovalci uživali. Ker je 
večina nastopajočih ljubiteljskih pevcev ali 
glasbenikov, je naslov koncerta, Med iskrenimi 
ljudmi, dobil še večji poudarek. 

Očete smo v sredo, 24. januarja popoldan 
povabili v skupino, da jim pokažemo, kaj 
počnemo v vrtcu, medtem ko so oni v službi. 

Januarja smo imeli enotedenski plavalni 
tečaj v bazenu v Logatcu.

Večer z očeti 
v skupini Kresnice Plavalni tečaj
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Občina Dobrova – Polhov Gradec  je 
konec januarja objavila razpis za sofinanciranje 
postavitve malih čistilnih naprav v letošnjem 
letu. V ta namen je v proračunu rezerviranih 
10 tisoč evrov. Gre za sofinanciranje stroškov 
nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (v 
nadaljevanju MČN) za čiščenje komunalne 
odpadne vode iz stanovanjskih stavb velikosti do 
50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE) izven 
predvidenih območij aglomeracij oz. na tistih 
poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo 
zagotavljala odvajanja odpadnih voda v javno 
kanalizacijo, skladno z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne vode v 
Republiki Sloveniji, razen kadar bi z odvajanjem 
v javno kanalizacijo nastali nesorazmerni stroški 
glede koristi za okolje. Sofinancira se 35 % 
upravičenih stroškov (brez DDV) za postavitev 

MKČN velikosti 50 PE, vendar največ 250 evrov 
na PE, ta pa mora biti skladna s predpisi Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
Upravičenci do sofinanciranja pa so lahko vse 
fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini 
Dobrova – Polhov Gradec ter letos tudi pravne 
osebe s sedežem proizvodne enote na območju 
občine. Novost je tudi spremenjen pogoj glede 
pričetka, saj razpis navaja, da upravičenec z deli 
ne sme pričeti pred podpisom pogodbe. 

Vlagatelj mora izpolnjeno razpisno dokumen-
tacijo posredovati priporočeno ali jo oddati ne-
posredno na sedežu občine. Razpis je odprt 
do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 
2018. Celotno razpisno dokumentacijo najdete 
na občinski spletni strani.

Nadja Prosen Verbič

Obvestilo
 

Vpis predšolskih otrok v javne vrtce
za šolsko leto 2018/19.

 
Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od 15. do 31. marca v času uradnih ur. Podatki za vpis v posamezni vrtec so 
objavljeni na spletnih straneh: 

OŠ Dobrova – VRTEC DOBROVA, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova; 
tel.: 01 360 12 20, www.vrtecdobrova.si,

OŠ Dobrova – VRTEC BREZJE, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova; tel.: 01 360 12 20, www.vrtecdobrova.si,

VRTEC pri OŠ POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec; tel.: 059 082 658, 
www.ospg.si,

VRTEC pri POŠ ŠENTJOŠT, Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec, tel.: 059 082 658; www.ospg.si.

 
Vlogo oddajo: 
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec, 
• starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2017/18, 
• starši, ki so vlogo oddali po 31. 3. 2017 in otrok ni bil sprejet v vrtec, 
• starši otroka, ki že obiskuje vrtec in ga želijo vključiti v drug javni vrtec na območju občine. 

Dodatne informacije 
Vlogo s potrebnimi dokazili pošljete po pošti ali jo oddate na sedežu uprave vrtca, ki je 
- za enoti vrtcev Dobrova in Brezje na naslovu Cesta 7. maja 20, Dobrova, ter 
- za enoti vrtcev pri OŠ Polhov Gradec in POŠ Šentjošt na naslovu Polhov Gradec 95, Polhov Gradec. 
Vloge, ki bodo prispele po 31. 3. 2018 bodo za šolsko leto 2018/19 upoštevane le, če bo prostih mest več ko
oddanih vlog. 

  
  

STARŠE OBVEŠČAMO, DA JE OBRAZEC ZA VPIS Z NAVODILI O POTEKU VPISA OTROK V VRTEC DOSEGLJIV NA 
SPLETNIH STRANEH VRTCEV IN OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC.

 S programom Čaj z grofom 
Blagajem in grofico Antonijo iz 
Polhograjske graščine je soobli-
kovala program v Zeleni vasi, 
in sicer na stojnici Slovenske 
turistične organizacije, hkrati 
pa sta naša prepoznavna lika 
nekatere pomembne goste po-
gostila tudi s čajem v kavarnici 
stojnice Turizma Ljubljana.

Več kot 200 turističnih po-
nudnikov iz 11 držav se je tisti-
krat zbralo na Gospodarskem 
razstavišču. Med njimi sta tu-
ristično ponudbo, programe in 
doživetja narave na območju 
Dobrove in Polhovega Gradca 
predstavili tudi Občina Do-
brova - Polhov Gradec in Pol-
hograjska graščina oziroma 
njuni predstavniki. S slikovno 
bogatim promocijskim mate-
rialom in prikupnostjo so obi-
skovalce skušali pritegniti in 
jim približati podeželsko obči-
no, ki je le streljaj oddaljena od 
mesta Ljubljana.  Grof Blagaj in 
grofica Antonija sta pritegnila 
veliko pozornosti pozornost. 
Najbolj sta bila vesela družbe 
in kramljanja s prijatelji in zna-
nimi kulturniki – Francetom 
Prešernom, Ivanom Cankar-
jem, Ivano Kobilico in drugimi 
liki, ki so letos še zaznamovali 
osrednjo turistično sejemsko 
prireditev v Sloveniji. Sicer pa 
sta s svojo prisotnostjo in pro-

gramom sooblikovala program 
v Zeleni vasi Slovenske turistič-
ne organizacije, ob določenih 
urah pa sta na čaj v kavarnico 
stojnice Turizma Ljubljana po-
vabila mnoge mimoidoče. Nju-
ne družbe in gostoljubja so bili 
deležni mnogi slovenski in tuji 
obiskovalci sejma, visoki gosti, 
med njimi sta bila tudi pred-
sednik vlade dr. Miro Cerar, ki 
je sejem tudi odprl, in minister 
Zvonko Počivalšek. Predsednik 
vlade je v govoru ob odprtju na-
vedel nekaj podatkov, ki pravi-
jo, da je Slovenijo lani obiskalo 
več kot 4,7 milijona turistov, 
kar je 13 odstotkov več kot v 

predhodnem letu. Število tujih 
turistov se je lani povečalo za 
17 odstotkov na 3,4 milijona, 
ustvarili so skoraj 8,1 milijona 
prenočitev. »V prav vsakem 
kotičku naše države najdemo 
zgodbe, bogato naravno in kul-
turno dediščino ter kreativne 
in inovativne ljudi. Zato smo 
prepričani, da nam bo uspelo 
uresničiti vizijo, ki smo si jo 
zastavili v novem strateškem 
dokumentu, da bo Sloveni-
ja prepoznavna kot globalna 
zelena butična destinacija za 
zahtevnega obiskovalca, ki išče 
raznolika in aktivna doživetja«. 
Pod slednje se lahko podpiše 
tudi občina Dobrova - Polhov 
Gradec, ki je v lanskem letu 
prejela bronasti znak Slovenia 
Green Destination.

Nadja Prosen Verbič, 
fotografija: npv

Pot je trenutno makadam-
ska in nima ustrezno urejene-
ga odvodnjavanja površinskih 
meteornih voda. Nekatere 
stanovanjske hiše ob njej 
imajo neprimerno urejeno 
odvajanje odpadne fekalne 

vode, kar je ekološko sporno 
in v nasprotju z veljavno po-
dročno zakonodajo. Zaradi 
naštetih razlogov namerava 
Občina Dobrova - Polhov 
Gradec tam zgraditi fekalno 
kanalizacijo (220 m), urediti 

odvajanje, sanirati spodnji 
in zgornji ustroj ter asfalti-
rati še neasfaltirani del poti 
(360 m). Omenjeni odsek bo 
občina opremila tudi z javno 
razsvetljavo, manjkajočim de-
lom plinovoda in vodovoda 
ter položila cevi za morebitno 
dodatno telekomunikacijsko 
omrežje. Začetek gradbenih 
del je predviden marca 2018, 
pogodbeni rok za izvedbo 
znaša 90 dni. (ou)

Obnova ceste 
proti Trpinu 

Župan občine Dobrova–Polhov Gradec Franc 
Setnikar je v torek, 6. februarja, s podjetjema 
Eurograd in Inkaing podpisal 111.000 evrov 
vredno gradbeno pogodbo za obnovo 
obstoječe občinske poti proti Trpinu. 

Občina na osrednjem 
turističnem sejmu

Nepovratna sredstva za male čistilne naprave 

Občina Dobrova - Polhov Gradec je tudi letos 
sodelovala na sejmu Natour Alpe-Adria na 
Gospodarskem razstavišču od 31. januarja do 3. 
februarja.
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V brezskrbna otroška leta Ko-
bilcovega Pavla oz. Pavla Kozje-
ka so zbrane na kulturnem do-
godku popeljali najmlajši člani 
Dramskega društva Neptun. 
Ti so zelo sproščeno, predvsem 
pa zabavno odigrali nekaj pri-
zorov iz njegovega otroštva – 

kakšno je bilo življenje nekdaj 
na vasi pod Grmado, s čim so 
se igrali otroci, kako so se uči-
li seštevati gamse, plezati po 
škarpah in vrvi ter kako sta 
se odzvala mama in oče, ko 
je Pavle odšel v Ljubljano na 
alpinistični tečaj. Ti so se kot 

zgodbe in utrinki zvrstili med 
prireditvijo. V drugem delu 
so organizatorji s slikami in 
besedami zbranim predstavi-
li Pavlovo alpinistično pot, ki 
jo je uredil in predstavil Peter 
Mikša, doktor zgodovinskih 
znanosti s področja alpinizma. 
Dejal je, da je bil Pavle Kozjek 
kot alpinist velik v slovenskem 
in svetovnem merilu. Njegova 
športna pot se je začela v do-
mačih polhograjskih stenah, 
alpinistična pa v 80. letih, torej 
je izšel iz ene najmočnejših in 
neponovljivih generacij sloven-
skih alpinistov. Imel je odlične 
psihofizične sposobnosti, sledil 
je naprednim trendom v alpi-
nizmu, obvladal je prosto in 
tehnično plezanje in bil v vrhu 
pri solo plezanju.

 Opravil je več kot 1200 vzpo-
nov, od tega 110 prvenstvenih v 
Himalaji, Andih, Patagoniji, za-
hodnih Alpah, Dolomitih in v 
drugih slovenskih stenah. Pre-
plezal je pet osemtisočakov in 
se brez dodatnega kisika pov-
zpel na najvišji vrh sveta Eve-
rest, kar je še danes slovenski 
fenomen. Je prejemnik zlatega 
cepina. Pavle pa ni bil le odli-
čen alpinist, pač pa tudi pisec, 
kolumnist in predavatelj, celo 
filmski igralec. Njegova pot se 
je končala mnogo prezgodaj, 
pri padcu z opasti visoko v pa-

kistanskem hribovju. Ob sliki 
slovenske zastave na najvišjem 
vrhu sveta, kamor jo je ponesel 
Pavle Kozjek, je ob tokratnem 
dogodku zazvenela slovenska 
himna, posvečena vsem slo-
venskim alpinistom.

Eden vodilnih slovenskih al-
pinistov, ki je preživel mnogo 
izjemnih alpinističnih zgodb, 
saj je opravil preko 1000 vzpo-
nov, 34 prvenstvenih, in bil 
vodja mnogih slovenskih od-
prav – Tone Škarja je bil gost 
kulturne prireditve v zadnjem 
delu. 

Človek, ki se je podpisal pod 
mnoge članke in knjižna dela o 
alpinizmu, je bil tokrat izzvan k 
razmišljanju o vlogi in pomenu 
slovenskega alpinizma. Ker je 
sam vodil eno logistično naj-
zahtevnejših odprav leta 1979, 
je z zbranimi delil spomine 
nanj. 

Tone Škarja je o Pavlu Koz-
jeku dejal, da je bil izredno ne-
problematičen človek, zmogljiv 
in racionalen, izreden solist in 
hkrati zaželen v odpravi. 

Po njegovem mnenju je bil 
zaradi sposobnosti in lastno-
sti dobro poznan in priljubljen 
tako med klasičnimi kot mo-
dernimi alpinisti. Nanj ga veže 
tudi nekaj zanimivih anekdot s 
skupnih odprav: tisto o ribar-
jenju svetih rib je delil s polno 

dvorano slušateljev v Polhovem 
Gradcu, ki so si na predvečer 
slovenskega kulturnega pra-
znika vzeli nekaj časa za kultu-

ro in izredne dosežke velikega 
Polhograjca Pavla Kozjeka.

Fotografija in besedilo: 
Nadja Prosen Verbič

 
 

VABI 
10.3.2018 ob 17h 

pri Pograjskem domu na

 

Ob kulturnem prazniku o Pavletu Kozjeku

Polhov Gradec, 7. februar – Na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika je v Kulturnem 
domu Jakoba Trobca v Polhovem Gradcu 
dramsko društvo Neptun pripravilo prireditev 
ob deseti obletnici smrti alpinista Pavla Kozjeka.

Tem pa se z vstopom v mrežo Fa-
bLab Slovenija obeta še uspešnejša in 
bogatejša prihodnost. Svet staršev na 
Osnovni šoli Polhov Gradec je pred 
tremi leti ustanovil delovno skupino 
Komunikacija za kakovostno osnov-
no šolo (KoKOŠ). »Ideja je prišla na 
Svetu staršev, in sicer z namenom 
smiselno izboljšati učinkovitost delo-
vanja tega organa. Poslanstvo skupine 
je pomagati pri doseganju skupnega 
cilj staršev in učiteljev - otrokom po-
magati razviti se v srečne in uspešne 
osebnosti, ki bodo z medsebojnim so-
delovanjem znali graditi lepšo bodoč-
nost,« pravi pobudnik KoKOŠ-i Drago 
Bokal. KoKOŠ aktivno sooblikujejo 
predstavniki staršev in vzgojno izo-
braževalnih delavcev, po eden iz vsake 
skupine oddelkov – vrtca, razrednega 

in predmetnega pouka. »Tako danes 
Svet staršev na polhograjski osnovni 
šoli igra vlogo diskusijskega organa, 
medtem ko je KoKOŠ postala njemu 
podrejen operativen organ,« doda in 
pojasni: »V teh letih je KoKOŠ z do-
brim sodelovanjem in izkazanim de-
lom pridobila zaupanje med starši in 
učitelji, kar je ključnega pomena tudi 
za njeno nadaljevanje.«
Preko delavnic izkusiti veselje do 
znanja, ki ga podaja šola

KoKOŠ je do danes izvedla več de-
lavnic, kjer so učencem z navduše-
njem in pristopom skozi delo ter igro 
skušali približati matematiko in na-
ravoslovje. Temu cilju se je pridružila 
Fakulteta za elektrotehniko, Univerze 
v Ljubljani, ki je materialno podprla 
več delavnic elektrotehnike. Zadnja 

aktivna sobota je potekala 3. februarja, 
kjer so otroci sestavljali električni av-
tomobilček. Ta bo služil kot osnova za 
robotske delavnice, kjer bodo na raz-
ličnih nivojih osvajali znanje progra-
miranja in predvsem razvijali logično 
mišljenje sestavljanja procesov.

Možnost rednega izvajanja delavnic 
v okviru mreže FabLab

Ustanovitelji KoKOŠ-i kot eno od 
nadgradenj delavnic vidijo v ustanovi-
tvi ustvarjalnega laboratorija FabLab 
Polhov Gradec. FabLab (fabrication 
laboratory) je odprt, nekomercialni 
prostor za ustvarjanje, kjer imajo vsi 
dostop do naprednih tehnologij. Bili 
bi povezani v nacionalno FabLab mre-
žo, ki je z vidika povezovanja izobra-
ževalnega sektorja z gospodarstvom 
ter ustvarjanja pravih kadrov za pri-
hodnje desetletje, strateškega pomena 
za prihodnji razvoj Slovenije. »Preko 
FabLab-a bi lahko vsem generacijam 
zagotovili okolje, v katerem bi lahko 
ustvarjali svoje ideje iz interesnih de-
javnosti, mladi bi na ta način pridobili 
pozitivno izkušnjo, ki bi pripomogla 

k njegovi poklicni odločitvi, hkrati 
pa bi FabLab lahko imel vlogo ekspe-
rimentalnega oddelka lokalnih pod-
jetij«, pojasnjuje organizator elektro 
delavnic Marko Jankovec s Fakultete 
za elektrotehniko. Ker se prizadevanja 
članov KoKOŠ-i lepo skladajo s filozo-
fijo mreže FabLab, so se po sobotnih 
delavnicah sestali na posvetu z župa-
nom občine Dobrova - Polhov Gradec 
in nekaterimi predstavniki lokalnih 
podjetij.

Tudi Občina pristopila k podpisu 
Izjave

Župan Franc Setnikar ob tem iz-
javlja: »Zelo pomemben dejavnik ra-
zvoja občine je uspešno gospodarstvo. 
Zato je poglavitno povezati v lokalni 
skupnosti vse, ki lahko k temu kakor-
koli pripomorejo - šolo, podjetja in 
posameznike. Odločitev občine, da 
smo podpisali izjavo, s katero izraža-
mo interes po sodelovanju v projektu 
FabLab, je bila sprejeta prav s tem na-
menom. Sam sem mnenja, da je po-
trebno otroke spodbujati k ustvarjal-
nemu razmišljanju na vseh področjih, 

in prav takšne delavnice lepo dopol-
njujejo program, ki je v učnih načrtih 
osnovne šole. V projektu FabLab pa 
vidim priložnost sodelovanja prav za 
vse starostne skupine in podjetja, saj 
lahko pomaga pri rojstvu novih uspe-
šnih podjetnikov, ki se bodo ukvarjali 
z dejavnostjo, kjer bo dodana visoka 
vrednost znanja.«

Potrebna je širša podpora, predvsem 
lokalnih podjetij

Pobudniki FabLab Polhov Gradec 
poudarjajo pomembnost širše pod-
pore. »Z osebnim pristopom bomo 
nadaljevali s promocijo ideje in sku-
šali ugotoviti, kakšne so želje ljudi in 
potrebe podjetij, da bomo lahko de-
javnosti tudi vsebinsko prilagodili,« 
napoveduje Marko Jankovec, Drago 
Bokal pa dodaja: »Želimo priti na 
zemljevid FabLab Slovenia, s čimer 
skušamo prepričati državo, da je to 
učinkovito dopolnilo obstoječemu 
šolskemu sistemu, ki ne želi postati še 
en od šolskih predmetov, pač pa sin-
teza tega, kar se v šoli otroci naučijo.« 
FabLab, kot način podpore inovacijam 
in povezovanja s podjetji, je po mne-
nju strokovnjakov izjemnega pomena, 
saj zagotavlja medgeneracijsko pove-
zovanje in sodelovanje, najmlajšim pa 
pomembno pridobivanje kompetenc, 
ki jih bodo potrebovali pri odločanju 
o nadaljnjem šolanju in oblikovanju 
svoje kariere. Poleg tega pa bi bila 
vzpostavitev FabLab Polhov Gradec 
koristna tudi iz vidika finančne pod-
pore, saj se za to področje napoveduje-
jo sredstva iz strukturnih skladov.

Nadja Prosen Verbič, 
foto: arhiv KoKOŠ

FabLab v Polhovem Gradcu

Navdušimo otroke za življenje

Na Osnovni šoli Polhov Gradec na pobudo delovne 
skupine KoKOŠ – Komunikacija za kakovostno osnovno 
šolo, ki jo sooblikujejo predstavniki staršev in učiteljev, z 
namenom navdušiti otroke za znanje, na dolgi rok pa jih 
dobro pripraviti na življenje, vse od leta 2015 potekajo 
delavnice. 
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Staro ime za marec 
je sušec in pomeni čas, ko zemlja pije snežnico, se 

začne sušiti in se pripravljati na pomladno rast. Čas, 
ko počasi vstopamo v pomlad. Marec obeta veliko 
lepih trenutkov in dogodkov: dan žena, gregorjevo, 
materinski dan ter seveda prvi spomladanski dan. 

Naj nas ti lepi dnevi in vonj po pomladi vodijo tudi v 
našo družbo. 

Spremljajte nas in obiščite dogodke, 
ki jih pripravljamo za vas.  

  
Dvorska cerkev
 V nedeljo, 4. marca, od 14. do 16. ure vabljeni na brezplač-
no vodenje po dvorski cerkvi sv. Petra, ki velja za eno najlepših 
poznogotskih cerkev pri nas. V notranjosti si lahko ogledate 
lesen strop, ki z okrasom posnema gotske oboke, renesančno 
oblikovana kamnita baldahina ter reliefno okrašene empo-
re, na katerih je ob obredih sedela gosposka. Vodil bo vodnik 
Marjan Malovrh. 
  
Salamijada
Lovska družina Polhov Gradec vas v soboto, 24. marca, ob 
11. uri vabi na Salamijado. Tekmovanje bo potekalo v dveh 
kategorijah, ocenjevali bodo navadne ter divjačinske salame. 
Najboljši trije tekmovalci bodo nagrajeni. Obiskovalci boste 
lahko okusili različne salame in jih tudi kupili, tako kot tudi 
druge dobrote iz Blagajeve dežele. Vljudno vabljeni! 
  
Spuščanje gregorčkov v Božno
Društvo Lep je dan bo v soboto, 10. marca, ob 17. uri, orga-
niziralo spuščanje gregorčkov v Božno. Vabljeni k Pograjskemu 
domu, kjer bomo skupaj ustvarjali in klicali pomlad. 
  
Vabilo: usposabljanje interpretacijskih vodnikov 
V Polhovem Gradcu nastaja nov turistično-kulturni produkt, 
Polhov doživljajski park, za katerega bomo potrebovali tudi vo-
dnike s specifičnimi znanji. Gre za park, namenjen otrokom in 
družinam ter vrtcem in šolam. Vabimo posameznike, ki želijo 
postati pripovedovalci zgodb oziroma interpretacijski vodniki, 
da se prijavijo na info@grad-polhovgradec.si (prijava naj vse-
buje kratek življenjepis, podatek o znanju tujih jezikov in mo-
tivacijsko pismo).  Usposabljanje bo v spomladanskih mesecih. 
Izbrani kandidati se bodo usposabljali brezplačno. 
  
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 gra-
ščine. Možen je dogovor za cerkveni obred v župnijski cerkvi 
Marijinega rojstva ali znameniti gotski cerkvi sv. Petra v Dvo-
ru. Termini porok se usklajujejo glede na prvo prijavo para za 
posamezno soboto. Pokličita nas, veseli bomo vajinega obiska.  
  
Čaj z grofom Blagajem
Vabimo posameznike in mlade pare, ki bi želeli za nekaj 
časa postati grof Blagaj in grofica Antonija ter v njunem 
imenu voditi program Grajske čajanke za goste, da se prijavijo s 
kratkim življenjepisom. Zaželjeno je znanje tujih jezikov. Vaše 
prijave sprejemamo na info@grad-polhovgradec.si ali info@
dobrova-polhovgradec.si. 
  
Knjižnica Polhov Gradec 
Vrata knjižnice so odprta vsak četrtek od 17. do 19.  ure in 
soboto od 10. do 12. ure. 
  
URE PRAVLJIC 
Tudi letos se bomo z otroki enkrat na mesec podali v čudovit 
in skrivnosten svet pravljic. Januarja smo ob pravljici Francesce 
Bosca Jabolčni kralj ugotovili, da so jabolka slajša, če jih deli-
mo z bližnjimi. Če jih ne želimo deliti, pa se nam prav lahko 
zgodi, da nam jih pojejo lačni mali črvički. V svet domišljije se 
bomo zopet podali 22. februarja in 22. marca ob 16.30. 
Lepo vabljeni vsi ljubitelji pravljic! 
  
  
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 

Dogodki in novosti marca

KUD Dobrova k sodelovanju vedno 
z veseljem povabi vse, ki ustvarjajo v 
domačem kraju, tako so se nam pred-
stavili posamezniki Glasbene šole Emil 
Adamič, Plesna šola Panorama, učenci 
OŠ Dobrova, Godba Dobrova Polhov 
Gradec, Mešani pevski zbor Dobrova, 
Otroška folklorna skupina in prvič tudi 
mlada godba, ki je začela delovati komaj 
v decembru. 

Prisotni so se lahko prepričali, da 
imamo v kraju kaj pokazati, da je v kul-
turno delovanje vključenih res veliko 
mladih in da vsako leto napredujemo. 
Po prireditvi je sledila pogostitev, ki so 
jo pripravili organizatorji dogodka za 
vse nastopajoče in za goste, saj menimo, 
da je druženje ob tovrstnih dogodkih 
ključnega pomena za vztrajanje v delu 
za širšo skupnost. 

Magdalena Tehovnik

Kulturni praznik 
na Dobrovi

V sredo, 7. februarja, je 
Kulturno društvo Dobrova 
pripravilo za krajane čudovit 
dogodek ob obeleženju 
slovenskega kulturnega 
praznika. Prireditev se 
je pričela s himno, ki jo 
je zapela Manca Dolinar, 
in s krajšim nagovorom 
predsednice predvsem o 
pomenu kulturnega vedenja 
do narave, ki nam vse 
nudi. V uri programa se je 
zvrstilo vse od petja, plesa, 
inštrumentalne glasbe do 
recitacij. 

Družinske slike
Po nekem nenavadnem na-

ključju mi pod roke pride dru-
žinski album. Zdaj držim to 
debelo, v usnje vezano knjigo, 
polno črno belih fotografij, s ka-
terih me nemo opazujejo znani 
obrazi preteklega časa.

Kot vsak družinski album se 
tudi ta začne s poročnimi slika-
mi. Na prvi je množica razposa-
jenih svatov pred dobrovško cer-
kvijo Marijinega vnebovzetja, 
sledi tista z ženinom in nevesto, 
on v strogi temni obleki s cve-
tom v gumbnici, ona v belini, s 
pajčolanom in šopkom v rokah. 
Nato je tu slika pravkar poro-
čenega para s starši. Poiščem 
nevestinega očeta, razrednega 

sovražnika. Nenavadno miren, 
skoraj spokojen izraz ima na 
obrazu in komaj verjamem, da 
gre za nekoga, ki ga je cesar po-
slal v strelske rove velike vojne, 
ki je kralju začrtal progo, dikta-
tor pa ga je odvlekel na prisilno 
delo v Nemčijo. In ko je vse to 
preživel, še celo petokrako, pod 
katero so ga oropali družinskega 
bogastva in ki mu je prizadejala 
toliko krivic, so se mu uresničile 
skrite sanje. K zadnjemu počit-
ku je legel pod zastavo samo-
stojne države, ki si je nekoč niti 
v sanjah ni mogel predstavljati. 

Zdaj poiščem ženinovega 
očeta. Z neomajnim pogle-
dom kmečkega gospodarja zre 
v objektiv, kot da vsemu svetu 
oznanja prepričanost, da bo v 

potu svojega obraza prehranil 
številno družino, davkom in 
prisilnim odkupom navkljub. 
A česar na sliki še ne ve, je, da 
bodo nekoč, po njegovi smrti, 
njive, ki jih je zvesto obdeloval 
vse življenje, zvijačno prodali, 
rojstno hišo pod brezovško cer-
kvijo Sv. Antona Puščavnika pa 
porušili in na njenem mestu po-
stavili bencinsko črpalko. 

Za mladoporočenca se doma, 
kljub diplomama v žepu, ne bo 
našlo delo. V nekem nenava-
dnem zaporedju si zato sledi-
jo fotografije krajev, kamor se 
bosta odpravila s trebuhom 
za kruhom, hiš, ki jima bodo 
ponudile zavetje in trenutkov, 
ki jih bosta preživela med tuji-
mi ljudmi. Slike otrok, pravkar 

vseljenih stanovanj, slike no-
voletnih jelk in rojstnodnevnih 
praznovanj, izletov v naravo in 
neznanih krajev. Nato pa nena-
doma spet v domovini, gradbi-
šče, hiša, vrt. Otroka sta zdaj 
odrasla. Prva poroka, druga 
poroka, vrtna zabava in Božični 
večer. Ponovna rojstva in krog je 
sklenjen. Zadnji list ostaja pra-
zen, brez fotografij, kot da konec 
nikoli ne bo prišel. 

Glasovi me zbudijo v seda-
njost. Odložim album in sežem 
po fotoaparatu, pred vrati stoji 
mož z otrokoma, ta posnetek bo 
za moj družinski album.

Špela Rotar, 
Glas za otroke in družine

P R E J E L I  S M O
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 Na osmi delavnici 18. janu-
arja v plesni dvorani športne 
dvorane Dobrova so udele-
ženci pod mentorstvom Anice 
Tomšič izdelovali raznobarvne 
astre iz krep papirja. Mojstrica 
te obrti je delila svoje dolgole-
tne izkušnje in nasvete, ki bodo 
udeležencem prišli prav tudi, 
ko bodo k delu pristopili sami 
in želeli nadgrajevati pridoblje-
no znanje ter si s trajnim cve-
tjem polepšati dom oziroma ga 
pokloniti komu v dar.

Naslov Proces pomnjenja 

– možganski fitnes je imela 
deveta delavnica Zdravje na 
vsakem koraku 25. januarja v 
avli OŠ Polhov Gradec. Med-
narodna certificirana trenerka 
spomina Jasmina Lamberger je 
s teoretičnimi dejstvi in prak-
tičnimi vajami zbrane nauči-
la, kaj lahko sami naredijo na 
področju spomina. Spomin je 
osebna karakteristika človeka, 
pri tem pa so pomembni pro-
cesi zaznavanja, pozornosti, 
zapisovanja, prepoznavanja in 
priklica informacij, je dejala. 

Povedala je, da je za spomin 
treba skrbeti vseskozi, saj ta 
ni le tisto, kar je bilo, pač pa je 
vpet v včeraj, danes in jutri. Pri 
tem je pomemben tudi člove-
kov odnos do spomina, saj si 
stvari moramo želeti zapomni-
ti, poleg tega pa je pomembno, 
da stvari okoli sebe zaznavamo 
s čim več čutili, daljše stvari 
delimo na različne sklope, jih 
povezujemo s stalnimi zadeva-
mi in jih povezujemo v zgodbe, 
saj si bomo le tako stvari lažje 
in dolgoročneje zapomnili. Po-
delila je nekaj namigov za lažji 
prenos informacij iz kratkotraj-
nega v dolgoročni spomin. Ob 
koncu delavnice pa je s priso-
tnimi opravila nekaj vaj za mo-
žganski fitnes.

Deseta delavnica je potekala 
v soorganizatorstvu Osnov-
ne šole Dobrova 1. februarja v 
avli osnovne šole. Navzoči so 

prisluhnili predavatelju Jani-
ju Prgiču, ki je govoril o tanki 
črti odgovornosti na zabaven 
način, v katerega je aktivno 
vključil udeležence, spregovo-
ril o resnih temah iz našega 
vsakdana in poskrbel, da se 
je vsak prepoznal v različnih 
vlogah. Nastavil je ogledalo in 
razgalil nezavedne vedenjske 
vzorce, s katerimi se odmika-
mo od osebne odgovornosti 
– prelagamo odgovornost, pri 
tem pa s prstom kažemo na 
druge oz. obtožujemo in išče-
mo krivca v drugih, sebe pa 
opravičujemo. Iz tega razloga 
nemalokrat dejanje tudi zani-
kamo, v ta namen uporabimo 
laž, si zatiskamo oči pred resni-
co, na koncu pa se vdamo, saj 
ni več ne poguma ne motivaci-
je. O varni in pravilni uporabi 
zdravil pa je zbrane na zadnji 
delavnici 6. februarja poučila 

Jana Žvokelj, mag. spec. klinič-
ne farmacije. Dejstvo je, da si 
danes življenja brez zdravil ne 
moremo predstavljati, saj nas 
naravni življenjski cikel in vlo-
ge pripeljejo do tega, da prej ali 
slej postanemo njihov uporab-
nik. Strokovnjakinja je v uvodu 
predstavila različne farma-
cevtske oblike zdravil, njihovo 
pravilno uporabo, shranjeva-
nje in pravilno odstranjevanje 

pretečenih in neuporabljenih 
zdravil. Posebej je opozorila na 
pravilno uporabo zdravil, ki de-
lujejo le, če se navodil uporabe 
držimo, v nasprotnem primeru 
pa nimajo pravega učinka ali si 
ti nezaželeni.  

 Nadja Prosen Verbič

V nekaj urah se je tu za pov-
prečno deset minut ustavilo 
štiriinsedemdeset starodob-
nikov, prednjačile so evropske 
znamke Volvo, Mercedes in 
BMW ter nizozemske registr-
ske tablice. Dirkajo sicer lahko 
vozila, izdelana leta 1985 ali 
prej, tekmujejo pa le tista, sta-
rejša od 38 let. Isti organizator 
Classic events (www.thetrial.
nl) organizira sicer aprila še 
dirko Paris–Amsterdam in 
septembra špansko avanturo. A 
tokrat niso bila stara le vozila, 
tudi povprečna starost vozni-
kov je po moji oceni presegala 
50 let, tako da ne gre za pravo 
dirko, ampak predvsem uži-
vanje v zasneženih zahtevnih 

pogojih vožnje z vozili, ki v teh 
štirih dneh prevozijo verjetno 
več kilometrov kot sicer celo 
leto. Startnina za udeležence 
sploh ni majhna, 6.290 evrov 
stane skupaj z zavarovanjem 
na poti, prevozi vozil in hrano 
ter prenočišči v hotelih.  

Iz Polhovega Gradca so po 
starih cestah starodobniki na-
daljevali do postanka v Škofji 
Loki in nato do prenočišča na 
Bledu, ta dan so opravili od 
Ptuja do Bleda 356 zasneženih 
kilometrov. Sami si plačajo go-
rivo in vmesne kavice in enemu 
od njih sem pomagal s petimi 
litri goriva, ki jih je prelil v do-
datni rezervoar svojega Volva 
(v prtljažniku ima nerjavečo 

posodo, verjetno iz varnostnih 
razlogov). Polovica vozil je bila 
ojačana z varnostno kletko 
in dodatnimi instrumenti, pa 
ne le navigacijo, temveč po-
sebnim števcem z laserskim 
sledilnikom na strehi prav za 
to zimsko dirko! Pot, ki so jo 
začeli pred tovarno BMW v 
Munchenu, nato prevozili Če-
ško, Avstrijo in Slovenijo, in za-
ključili v Avstriji, je bila tokrat 
obilno začinjena s snegom in to 
se je videlo tudi na treh vozilih, 
ki so bila spredaj krepko poško-
dovana.  

Največ pozornosti je na par-
kirišču gostišča Pograjski dom 
požel beli Porsche, od katerega 
je barva odpadala v kosih, sledi 
rje pa so bile povsod – izkaza-
lo se je, da je lastnik namerno 
oblepil brezhibno karoserijo 
starodobnika s plastično folijo 
v obliki fotografije zarjavelega 

dotrajanega vozila! Pri nas na 
cenejši strani Alp taka storitev 
izdelave in lepljenja nalepke 
(“car wraping”) stane približno 
1.500 evrov. Nekateri starodob-
niki so bili potujoče reklame, 

nekateri pa samo zgledno ob-
novljeni. Vedno sta bila dva v 
vozilu, pripeta s štiritočkovnim 
varnostnim pasom in kupom 
dodatnih instrumentov. Zani-
mivo in glasno izkušnjo smo 

tako doživeli, kar preveč ne-
opazno in premalo oglaševa-
no, saj bi sicer tega dne lahko 
privabili več gostov. Pa srečno 
vožnjo!  

Sebastjan Vehar

Vabilo

Razstava rož 
iz papirja
Društvo upokojencev Dobrova vabi vse 
ljubitelje suhega cvetja na 5. veliko 
vseslovensko razstavo rož iz papirja.

Vabimo, da se z nami podate na pot izjemne kulturne dediščine 
in se nam pridružite v soboto in nedeljo, 10. in 11. marca, v 
Športni dvorani Vransko na edinstveni tovrstni razstavi pri nas. 

Več kot 100 razstavljavcev iz vse Slovenije, med katerimi bomo 
tudi člani DU Dobrova, bo predstavilo na tisoče rož. Razstava se 
bo začela ob 10.00 s kratkim kulturnim programom.
 Vstopnine ni.

Vabljeni!

Vabilo

Frizerka, 
če si pridna in obvladaš poklic pridi! 

Takoj te rabimo in težko te že čakamo.

Frizerstvo Mis, tel. 031 605 355.

Zimski reli starodobnikov skozi Polhov Gradec

Zdravje na vsakem koraku: novice

Poletno potepanje po naših krajih enega od 
organizatorjev je botrovalo, da so v gostilni 
Pograjski dom organizirali kontrolno točko 
relija Winter trial 2018. 

Zadnji sklop delavnic Zdravje na 
vsakem koraku, ki jih za svoje občane 
organizira Občina Dobrova - Polhov 
Gradec, v sezoni 2017/18 je postre-
gel z mnogimi uporabnimi nasveti 
in napotki, na eni pa so udeleženci 
spoznavali veščino izdelovanja trajne-
ga cvetja.
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 Našemili smo se tudi šte-
vilni starši in s tem popestrili 
pustno vzdušje, morda najpa-
metnejša šema pa je bila tista z 

masko duhovnika, saj je posta-
vila svoj pisker za prostovoljne 
prispevke na improvizirani 
šank. No seveda je imelo TD 

urejeno poslovanje s pravo bla-
gajno in ponudbe raznovrstnih 
pijač ni manjkalo. Bistvo je, da 
je bila organizacija po mojem 

mnenju najboljša doslej, tako 
da so otroci zelo uživali in bili 
na koncu po uri in pol intenziv-
nega programa, polnega plesa 

in petja, nagrajeni s sladkimi 
dobrotami.

Neverjeten zaplet se je zgodil 
kasneje, ko sta dve zelo dodela-
ni maski, vojak in hudič, ki sta 
se spontano ujela v logični tan-
dem – hudič ujetnik in vojak 
stražar, odšla naprej. 

Najprej v gostišče Pratkar, 
kjer je natakar nagradil izvirna 
kostuma in njuno igro s kro-
fom, gostje pa z odobravanjem, 
potem pa še do okrepčevalnice 
Bambi. Enak scenarij tam ni 
naletel na odobravanje, zato sta 
maski po nekaj minutah odšli 
iz lokala. 

A uro kasneje je vojak prejel 
klic policije, da so dobili prija-
vo zoper oboroženo osebo, ki 
vznemirja občane. Klicani je 
seveda presenečen odšel od 
doma njim naproti z »orožjem«, 
ki seveda to ni, saj gre za ceneni 

ponaredek puškomitraljeza AK 
47 (kalašnikov), saj res ni potre-
be, da se policija na tak zabavni 
pustni večer kaže v vasi. Vestno 
so popisali podatke in »orožje« 
začasno zasegli ter izdali o tem 
zapisnik in spisali izjavo, hkrati 
pa nevedneža podučili, da de-
jansko je mahanje z orožjem ali 
z orožju podobnimi predmeti 
med civilisti prepovedano. 

Seveda so razumeli, da gre 
za pustni čas in zabavno igro 
dveh maškar v vlogi ujetnika in 
stražarja, zato niso bili preveč 
napeti in vznemirjeni, ampak 
svojo nalogo so pač morali 
opraviti do konca in tega jim 
ne moremo zameriti. 

Vprašanje pa je, kaj je narobe 
z ljudmi, da namerno pokvarijo 
pustno zabavo in norčav običaj. 

Sebastjan Vehar

Turistično društvo Črni Vrh je, kot nadaljeva-
nje lanskoletnega dogodka Zimski večeri nekoč, 
organiziralo delavnico pletarstva. Tokratne prve 
delavnice, na kateri smo izdelovali leskove vitre, 
se je udeležilo 15 oseb. Najmlajša udeleženka je 
štela 5 let, najstarejši pa je bil naš učitelj Ferdi-
nand Kopač, ki ima več kot 80 let in nam je z 
veseljem posredoval znanje iz svojih dolgoletnih 
izkušenj. Za izdelavo viter potrebujemo leskove 
palice. Nabirajo se v času mirovanja, od jeseni 
do pomladi, ko so brez listja. Nabiramo od 1 do 
največ 3 cm debele palice. Debelina vpliva na to, 
koliko moči je potrebne, da palico ukrivimo in 
iz nje odkrojimo vitre. Palica mora biti ravna, 
brez izraslih stranskih poganjkov in čim daljša. 
Dobro je, da raste na sončni legi, ker tam raste 
počasneje in ima zato tanjše letnice, ki se lažje 
in lepše krojijo. 

Palice ni treba porabiti takoj po nabiranju. Če 
jo hranimo zunaj na senčnem in vlažnem mestu, 
je uporabna več tednov. Nikakor ne sme biti na 
soncu, ker bi se preveč osušila in za izdelavo viter 
ne bi bila več uporabna. Palico na tanjšem koncu, 
približno 30 cm od kraja, očistimo lubja in pre-
vidno zarežemo za 1–2 letnici globoko (odvisno 
od tega, kako debele vitre želimo izdelati). Zare-
zano palico na kolenu počasi in blago upognemo, 
da zarezana letnica odstopi. Palico tako upogi-
bamo vsakih 5–10 cm vse do debelejšega konca. 
Ob tem s prstom previdno ločujemo vitro od 
palice. Palice, ki se kljub previdnosti zlomijo, so 

za izdelavo viter neuporabne. Ko vitro povsem 
ločimo od palice, jo očistimo lubja in z ostrim 
nožem obdelamo, da je enako široka in debela 
po celi dolžini. Približno 1 cm široka in 1–3 mm 
debela je uporabna za izdelavo košev ali večjih 
košar. Za izdelavo manjših izdelkov so potrebne 
ožje in tanjše vitre. Če je vitra široka, jo z nožem 
previdno prekoljemo na dve ožji vitri. Mojstrsko 
izkušen g. Ferdinand zna vitro iz dveh letnic po 
debelini ločiti in tako dobi 2 tanki vitri. Če nam 
ločevanje letnic ne gre od rok, želeno debelino 
dobimo z obrezovanjem, a s tem zavržemo veli-
ko materiala. Varčnost je bila v njegovi mladosti 
zagotovo bolj cenjena, kot je danes. A prav je, da 
smo tudi mi do naravnih virov spoštljivi, četudi 
leska raste hitro. Z lastno izkušnjo smo se hitro 
naučili, da je za izdelovanje viter potrebnega ve-
liko potrpljenja, občutka in mirne roke. Vsekakor 
dobra vaja za vztrajnost, ki je potrebna za izde-
lavo enega pletenega izdelka. Ferdinand nam je 
povedal, da je za izdelavo koša, od viter do konč-
nega izdelka, potrebnega cel teden intenzivnega 
dela. Veliko vaje bomo še potrebovali, da nam 
bo delo teklo gladko, a začetniška sreča je bila 
na naši strani in vsakemu je uspelo izdelati ne-
kaj viter, ki jih bomo na 3. delavnici porabili za 
pletenje končnih izdelkov. 

Na 2. delavnici, ki bo 17. februarja ob 
16. uri se bomo lotili izdelave dna in kol-
cev. Če bi se nam radi pridružili, nam pi-
šite na tdcrnivrh@gmail.com. Delavnice 
so brezplačne, so pa zaželeni prostovoljni 
prispevki za pokritje stroškov. 

Vabljeni!

Govorci so si sledili v naslednjem vrstnem 
redu: ga. Natalija Polenec, direktorica Tehni-
škega muzeja Slovenije, g. David Malnič, teda-
nji zunanji sodelavec za področje trženja, in g. 
Matjaž Pogačnik, direktor omrežij v Telekomu 
Slovenije. Odprtje je povezovala ga. Jasna Tav-
čar, za glasbeno spremljavo je poskrbel pihalni 
kvartet Glasbene šole Emil Adamič (mentor 
Janez Benko). Pogostitev je pripravil g. Lado 
Birsa. 

  
O razstavi 

Družinsko podjetje Jožeta in Andrejine 
Kogoj je svojo razvojno pot začelo kot obrtni 
obrat leta 1982. Podjetniška volja, želja po na-
predku in iskanje nove tržne niše so ga usmerili 

v razvoj elektromehanskih zaščitnih modulov 
pred udari strele in prenapetostmi v teleko-
munikacijskih omrežjih. V muzeju pošte in 
telekomunikacij predstavljajo zgodbo o vzpo-
nu podjetja z majhnim številom zaposlenih 
in široko mrežo zunanjih sodelavcev, ki mu je 
uspelo prodreti na zahteven in hitro razvijajoč 
se telekomunikacijski trg. Obiskovalci si lahko 
ogledajo najpomembnejše izdelke podjetja in 
delovanje prenapetostnih zaščit, najmlajši pa 
bodo lahko izvedeli več o pojavu strele. Podje-
tje je sicer zaprlo svoja vrata pred desetimi leti, 
saj je mehanskih povezav in stacionarne telefo-
nije vse manj, hkrati je prišel čas za upokojitev. 

Razstavo so pripravili Estera Cerar, Ajda 
Kozjek, Jože Kogoj, Stojan Boštjančič, David 
Malnič, Lado Birsa in Goran Milev, finančno 
sta jo podprla Telekom Slovenije in Ministr-
stvo za kulturo RS. Razstava bo na ogled do 30. 
septembra. 

Muzej pošte in telekomunikacij je odprt od 
torka do nedelje med 10. in 17. uro (muzejpt@
tms.si, www.tms.si, 01 364 00 83). 

Sebastjan Vehar 

Pustno rajanje – 
najboljše maske obiskali organi reda!

Poštni muzej odprl razstavo
Ko udari strela

Razstavo Ko udari strela: zgodovina 
podjetja A. J. Kogoj v Muzeju pošte 
in telekomunikacij v Polhovem 
Gradcu je 6. februarja ob 18. uri 
odprl g. Matjaž Pogačnik, direktor 
dostopovnih omrežij v Telekomu 
Slovenije. 

Delavnica izdelave leskovih viter

V soboto, 20. januarja, smo se 
spet srečale tri generacije. 

Pustno rajanje za otroke je TD Polhov Gradec 
pripravilo v soboto, 10. februarja v KD Jakoba 
Trobca. Rajanje z zanimivim animacijskim 
programom je vodila neutrudna Alja Vintar, ki ji ta 
vloga res dobro pristaja.
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Sveto mašo je daroval g. Bog-
dan Oražem, ki je bil tudi naš 
vodič na romanju. Nato pa smo 
se ob 7. uri odpeljali z avtobu-
som na romanje v San Giovan-
ni Rotondo, v mesto, ki leži v 
južni Italiji. Ta znani romarski 
kraj smo izbrali zato, da smo 
obiskali Primoža Trobca iz Čr-
nega Vrha, ki je v tem italijan-
skem mestu s svojo mamo od 
2. januarja letos na rehabilitaciji 
po prometni nesreči. Pot nas je 
peljala čez mejni prehod Vrtoj-
ba mimo Palmanove, Padove, 
Bolonije, San Marina, Ancone, 
Pescare do San Giovannia Ro-
tonda. Med dolgo vožnjo smo 
se v avtobusu vsi predstavili, 
prebrali misel patra Pija, molili 
rožni venec ter prepevali. Imeli 
smo nekaj krajših postankov, 
daljšega pa v mestu Loreto 
v osrednji Italiji, v pokrajini 
Ancona. Sprehodili smo se po 
trgu z velikim vodnjakom ter si 
ogledali baziliko, katere zaklad 
je Nazareška hišica. To hišico 
so iz Nazareta  po delih prine-
sli najprej na Trsat, potem pa 

v Loreto. V tej hiški je Marijin 
oltar in nad njim se z izrezljane 
podobe smehlja mila devica z 
Jezusom v naročju. Od tu nas 
je pot vodila v San Giovanni 
Rotondo, kamor smo prispeli 
v večernih urah, se nastanili v 
hotelu in prenočili. 

Zjutraj po zajtrku smo se 
srečali s Primožem, ki nas je 
čakal ves nasmejan in dobre 
volje. Primož je po mesecu na-
porne rehabilitacije že pokazal 
prve znake okrevanja, najbolj 
se mu izboljšuje dihanje, obča-
sno pa lahko malo premakne 
tudi roke in noge. Skupaj s Pri-
možem smo odšli do cerkve k 
sveti maši. V tej cerkvi je vča-
sih maševal in spovedoval pater 
Pij. To italijansko mesto je zelo 
znan romarski kraj, saj je tu de-
loval in živel vse do svoje smrti 
ta znani pater, znan po svojih 
stigmah, znamenjih kristuso-
vih ran, ki so krvavele pol sto-
letja. Bil je izredno priljubljen 
spovednik, ustanavljal je mo-
litvene skupine, v tem mestu 
pa je dal zgraditi moderno bol-

nišnico. Pater Pij se je rodil 25. 
maja 1887, umrl pa 23. septem-
bra 1968. Po enem najkrajših 
postopkov v zgodovini cerkve 
ga je papež Janez Pavel II. leta 
1999 razglasil za blaženega, leta 
2002 pa za svetnika. Po sveti 
maši smo si ogledali muzej ter 
grob patra Pija v kripti cerkve 
Marije Milostne. 

Ogledali smo si tudi novo 
cerkev, ki sprejme do osem 
tisoč ljudi, trg pa do petinšti-

rideset tisoč ljudi. Ta kraj bo 
17. marca letos  ob petdeseti 
obletnici smrti patra Pija in 
stoti obletnici pojava stigem 
obiskal papež Frančišek. Zani-
mivost nove cerkve je tudi ta, 
da stoji na enem stebru in ima 
ene največjih orgel na svetu. V 
notranjosti cerkve smo videli 
ogromno mozaikov, delo patra 
Ivana Rupnika. 

Srečali smo se tudi s provin-
cialom patrom Mauriziem Pla-

centinom, ki je sprejel Primoža 
na rehabilitacijo in mu izroči-
li skromno darilo v zahvalo. 
Nato je sledilo kosilo ter prosto 
popoldne za ogled mesta, na-
kup spominkov, vzpon na kri-
žev pot ter ogled obmorskega 
mesta Manfredoni. Sledila  je 
večerja nato pa smo se odpelja-
li proti domu. Med potjo nazaj 
smo se ustavili še v Vipavskem 
Križu, kjer nam je pater Luka 
Modic povedal nekaj o zgodo-

vini cerkve v tem kraju. Ogle-
dali smo si samostan, cerkev 
in knjižnico. Z romanja smo se 
vrnili okrog dvanajstih v sobo-
to, bili smo polni lepih vtisov in 
dobre volje. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste 
se udeležili romanja, še pose-
bej g. župniku Bogdanu Oraž-
mu. Primožu pa vsi želimo, da 
bi čim hitreje okreval.       

       Blažka Trobec, 
fotografija: Milka Končan

Lucija Slovša, ki šele slabo leto 
tekmuje v dvigovanju uteži oziroma 

»powerliftingu« je septembra na 
Češkem v mrtvem dvigu v svoji 

kategoriji dvignila 142,5 kilograma 
in dosegla evropski rekord.

Spomnimo se besed Lucije Slovša, ki je v in-
tervjuju za poletno številko Našega časopisa 
lansko leto na vprašanje o izzivih za prihodnost 
dejala: »Septembra je GPC svetovno prvenstvo 
na Češkem in počasi se pripravljam na to tek-
movanje. Za mrtvi dvig, kjer sem najmočnejša, 
mi manjka samo 10 kilogramov, da podrem 
evropski rekord in to si želim doseči. Tja grem, 
da to podrem.« In res je bilo tako. Dekle je vse 
poletje pridno treniralo, se odpovedovalo pole-
tnim skušnjavam ter življenje usmerilo v dose-
go zastavljenega cilja.

14. septembra je na Češkem potekalo svetov-
no prvenstvo v dvigovanju uteži. Gre za šport, 
pri katerem se tekmovalci merijo v treh dvigih, 
zato ga imenujemo tudi triatlon moči. Gre za 
dvig iz počepa, potisk s prsi in mrtvi dvig. Vsak 
dvig preverja športnikovo maksimalno moč 
na drugem področju. Vsak tekmovalec ima tri 
poizkuse za vsak dvig. Zmagovalci pa se dolo-

čajo po kategorijah, in sicer glede na kilograme 
in leta. Lucija je bila na svetovnem prvenstvu 
prvič, skupno pa je bila ta tekma njena tretja. 
Tudi zato ji je bilo nekoliko lažje, a hkrati težko. 
Potovanje na Češko je bilo po njenih besedah 
naporno, pritisk je bil močan in vse je prispe-
valo k delni utrujenosti. A želja je bila dovolj 

močna, da ji je v kategoriji do 56 kilogramov 
in 23 let z dvigom 142,5 kilograma v mrtvem 
dvigu uspelo podreti evropski rekord (140 kg). 

Do državnega tekmovanja si Lucija Slovša 
želi vzdrževati formo, potem pa bodo treningi 
postali ponovno ciljno usmerjeni v evropsko 
tekmovanje, ki bo konec maja v Franciji in ka-
mor gre z odločitvijo, da evropski rekord še 
izboljša. Življenjski ritem, ki združuje treninge, 
študij in zasebno življenje, pa bo odslej neko-
liko enostavnejši, saj ima prostor za trening 
tako rekoč pred vrati. S fantom Rokom sta sep-
tembra na Vrhniki namreč odprla nov vadbeni 
center Jeklarna, o katerem lahko več izveste na 
vrhniških straneh Našega Časopisa.

Besedilo in
fotografija: 

Nadja Prosen Verbič

V kulturnem domu so na 
Prešernov dan pričarali pravo 
kavarniško vzdušje, v katerem 
so lahko obiskovalci na malo 
drugačen način spoznavali 
Cankarjevo življenje in delo, 
obenem pa preizkusili tudi 
svojo ustvarjalno žilico. Lite-
rarni večer se je začel z glasbe-
nim uvodom, ki mu je sledila 
kratka predstavitev Cankarje-
vega ustvarjanja. Glavna ideja 

srečanja je bila, da je lahko k 
sooblikovanju le tega prispe-
val vsak obiskovalec in se lotil 
branja. Ob kavi, čaju in potici 
je bilo tako možno slišati Can-
karjeva bolj znana dela, kot so 
Pehar suhih hrušk, Skodelica 
kave, Vrzdenec, Na klancu in še 
mnoge druge, pika na i bližajo-
čemu se prazniku zaljubljencev 
pa je bilo ljubezensko pismo, ki 
ga je napisal svoji dragi Mileni. 

Vsak od obiskovalcev se je lah-
ko med poslušanjem posvetil 
raziskovanju svojih likovnih 
sposobnosti in iz papirja ustva-
ril Cankarjeve brke, za navdih 
pa je lahko pokukal na steno, 
kjer je bila prava razstava brk 
in Cankarjevih portretov otrok 
iz šole in vrtca v Šentjoštu. Na 
koncu je sledilo še obvezno 
fotografiranje. Večer je poleg 
glasbene spremljave popestril 
še krajši pogovor na temo Can-
karjevega življenja, nekaj pa je 
bilo tudi pevskih presenečenj, 
ki so lepo zaključila sproščen 
in z literaturo obarvan večer. 

  Mirjam Tominc

Za Primoža gre 

Romanje v San Giovanni Rotondo

Po evropski rekord na Češko Na kavi v družbi 
Ivana Cankarja

Ko je po Sloveniji na začetku februarja zadišalo 
po kulturi, so se člani Theatra Šentjošt odločili, 
da se bodo vrnili v čas slovenske moderne, ko 
so se njeni predstavniki družili po kavarnah in 
razpravljali o literaturi. 

V četrtek, 8. februarja, se nas je zbralo dvajset 
romarjev v Polhovem Gradcu, kjer smo imeli ob

6. uri sveto mašo ter blagoslov za srečno pot. 
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Imeli smo le tri ure, kar se 
nam je zdelo super. Prva ura 
– slovenščina – filmska vzgo-
ja, kaj je lahko lepšega. Druga 
ura – angleščina, reševanje za-
bavnih križank in slastna na-
grada v obliki čokoladic! Tretja 
ura – matematika – ustvarja-
nje – izdelovali smo angelčke 
iz papirja, ki jih ima učiteljica 
še vedno v učilnici.  Oh, da bi 
bil pouk vsak dan tako zaba-
ven! Ko so minile prve tri res 
»naporne« ure, je sledila prire-
ditev ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti. Izvedeli smo zelo 
zanimive podatke o nekdanjih 
jugoslovanskih republikah in 
marsikaj o tem, kako je pote-
kala pot do osamosvojitve naše 

države. Po prireditvi smo se 
zbrali v svojih učilnicah in se 
nato podali v športno dvorano, 
kjer so nas čakali člani gimna-
stičnega društva Flip. Celo uro 
so nas navduševali z izjemnimi 
triki, premeti, vzdigi in never-
jetnimi skoki. Bili so zelo dobri 
in lepo jih je bilo gledati. Nato 
je sledilo težko pričakovano 
obdarovanje po razredih. Mi 
smo ga imeli skupaj z razredni-
čarko Barbaro Premoš in uči-
teljico Vesno Muhič. Vsi smo 
dobili super darilca. Še kosilo 
pa avtobus in najpomembnej-
še: začetek najlepših počitnic 
v letu! 

Anastazija Tominc, Zana Kucler in 
Kristjan Stanovnik, 7. b

Elektrotehniška
delavnica II 

V soboto, 3. februarja, je v 
Osnovni šoli Polhov Gradec 
potekala druga elektrotehni-
ška delavnica na temo robot-
skih vozil. 

Kljub obilnim snežnim pa-
davinam je na delavnico prišlo 
precejšnje število otrok. Naj-
prej so morali učenci sestaviti 
robotsko vozilo. 

S spajkalnikom in lotom so 
pritrdili dva motorja, dodali 
kolesa in zatiče. Ko je bilo vozi-
lo sestavljeno, je bilo treba se-
staviti še vezje. Najprej so mo-
rali nabrati osnovne elemente 
za vezje, nato vse elemente pri-
trditi na vezje, potem pa so vo-
zilo poskusili spraviti v pogon. 

Z lučko so posvetili v sve-
tlobna senzorja. Ob zaznavi 
svetlobe se je robotsko vozilo 

začelo premikati, premikalo pa 
se je tako, kot so obračali luč-
ko. Tudi druga delavnica je bila 

zelo uspešna in želimo si, da se 
kmalu spet srečamo in nekaj 
novega naučimo.

Fotografije, nastale ob nje-
govem vzponu in dosegu vrha, 
so poskrbele, da so se združili 
zbiralec ter ljudski ustvarjalec 
Nani Poljanec, publicist Dušan 
Babac ter raziskovalca dr. Peter 
Mikša in dr. Borut Batagelj ter 
ustvarili knjigo in razstavo z 
naslovom Kralj Peter II. v slo-
venskih Alpah. Pri projektu 
Kralj Peter v slovenskih Alpah 
sta poleg Poljanca, Mikše, Ba-
baca in Batagelja sodelovala še 
prof. dr. Božidar Jezernik in dr. 
Sara Špelec. Razstava s knjigo 
je že navdušila Rogaško Slatino, 
prav tako srbska različica raz-
stave na Belem dvoru v Beogra-

du, kjer se je odprtja udeležilo 
več kot 250 obiskovalcev, kar 
sedem ambasadorjev in sam 
Nj. K. V. prestolonaslednik Ale-
ksandar II. Karađorđević. Zdaj 
nadaljuje pot v Celje, Slovenski 
planinski muzej v Mojstrani, 
Ljubljano itd., srbska različica 
razstave (v cirilici) pa na Ople-
nac, v Sremsko Mitrovico, Vr-
njačko Banjo, Novi Sad itd. Av-
torji poudarjajo, da je bil obisk 
kralja Petra v slovenskih gorah 
velik simbol: »Peter je bil kralj, 
Triglav pa najvišja gora njegove 
kraljevine. To je bil velik dogo-
dek v tistem času. Ta tema je 
zdaj prvič resneje obdelana. Pa 

vendar gre za preproste stvari. 
Kakšen je bil, kako so se imeli, 
začutiš utrip časa. Sicer pa so 
bila to, po njihovi oceni, tudi 
sam kralj Peter to opisuje v 
svoji biografiji, njegova najlep-
ša leta.« Vzpon na Triglav je 
bil višek njegovih planinskih 
podvigov, kralj Peter II. je na-
mreč drugo polovico julija in 
prvo avgusta leta 1939 skoraj 
v celoti preživel v slovenskih 
Alpah, kjer je v družbi svojih 
prijateljev in sošolcev prehodil 
velik del Julijskih Alp, obiskal 
pa je tudi vrhove Kamniško-Sa-
vinjskih Alp (kjer se je povzel 
tudi na Grintovec) in Karavank. 
Prav ti poletni meseci s tovariši 
leta 1939 predstavljajo višek v 
enem najbolj srečnih let življe-
nja mladega kralja. Kralj je bil s 
svojim izletom na Triglav izre-
dno zadovoljen in kar ni mogel 
prehvaliti, kako lep je slovenski 
gorski svet, nad katerim kralju-

je ta gora. V svojem poslovil-
nem govoru se je toplo zahva-
lil Slovenskemu planinskemu 
društvu in mu izrekel prizna-
nje, pri čemer je poudaril, da so 
napravile planine nanj nepoza-
ben in najlepši vtis. Kralj je vse 
pohode opravil s kapo, na ka-
teri je nosil značko Slovenske-
ga planinskega društva. Tudi v 
naših krajih, natančneje v Pol-
hograjski graščini v Polhovem 
Gradcu je društvo Lep je dan 
že drugo leto sodelovalo pri 
mednarodni pobudi Brati gore 
in na mednarodni dan gora 9. 
decembra lani organiziralo 
predstavitev zgoraj omenjene-
ga projekta. Dr. Peter Mikša, 
sicer domačin iz Babne Gore, 
soavtor zgoraj opisane razstave 
in knjige nam je pripovedoval o 
obiskih »kronanih glav« v slo-
venskih gorah in lepo predsta-
vil obisk jugoslovanskega kralja 
Petra II. na Triglavu. (bm)

Letos je bila še toliko bolj 
posebna, saj se je dogajanje iz 
športne dvorane OŠ Polhov 
Gradec preselilo v KD Jakoba 
Trobca. Cel teden je v šoli vla-
dalo posebno vzdušje. Reklama 
po šolskem radiu, plakati po 
šoli, plakati po kraju, reklama 
na jumbo plakatu ... Vse to je 
oznanjalo, da je OPB ima ta-
lent pred vrati. Oder je bil pri-
pravljen, osvetljava in glasbena 
spremljava tudi, dvorana je bila 
polna navdušenih gledalcev, 
zato se je šov lahko začel. Rde-
ča nit letošnjih talentov je bila: 
mi se imamo radi. Na odru je 
53 nastopajočih predstavilo 17 
točk. Letošnji žiranti Katarina 
Tominec, Bratko Krivokapič in 
Matija Pogačnik so pozorno 
spremljali vse, ocenili ter na 
kratko komentirali vsako, na 
koncu pa razglasili zmagovalni 
nastop, 2. in 3. mesto ter najbolj 
zabavnega in izvirnega. 1. me-

sto je osvojila Rebeka Stanov-
nik, ki je s svojo interpretacijo 
pesmi Boš znal naprej me lju-
biti (Tjaša Hrovat in Uroš Ste-
klasa) poskrbela, da se je vsem v 
dvorani naježila koža. 2. mesto 
sta osvojila Filip Janša in Do-
men Trobec, ki sta poskrbela 
za val navdušenja s preigrava-
njem Slakove viže V dolini tihi 

na harmoniko. 3. mesto sta si 
razdelili dve plesni točki: Tina 
Buh, Žiga Koprivec, Katarina 
Dolenc, Lenart Sečnik in Nik 
Raztresen so očarali s plesnim 
nastopom na glasbeno pod-
lago All I want for Chrismas 
is you (Mariah Carey), Klara 
Podobnikar, Katarina Gerjolj, 
Natalija Trobec, Ela Tominec 

in Tea Govejšek pa so navduši-
le s plesnim nastopom na glas-
beno podlago Bam bam bam 
(Čuki). Najbolj zabavni so bili 
Anže Čamernik, Laura Trno-
vec, Manca Trnovec, Lara Jarc 
in Lucija Škof v vlogi zabavnih 
Babušk, ki so s svojim plesnim 
nastopom vse nasmejali. Naj-
bolj izviren nastop pa so pripra-

vili Blaž Malovrh, Ezav Kavčič, 
Marcel Kavčič, Talita Demšar, 
Ela Ušeničnik, Natalija Kucler, 
Evita Adam, Magdalena Gr-
dadolnik, Klemen Tominc in 
Gašper Šubic z dramsko upri-
zoritvijo Sovice Oke.

Učitelji podaljšanega bivanja 
izrekamo veliko pohvalo vsem 
nastopajočim za pogum ter 

zahvalo vsem obiskovalcem za 
prijetno vzdušje in spodbudo 
za nastopajoče. Posebna za-
hvala gre Hiši medu Božnar, 
Gostišču grič in podjetju Kon-
strukcije Schwarzmann, ki so 
omogočili, da so učenci dobili 
lepe nagrade. Se vidimo na 
OPB ima talent 2019. 

Barbara Premoš, Barbara Trnovec 

OŠ Polhov Gradec

Zadnji dan starega leta
Težko je verjeti, ampak je res. Zadnji šolski dan 
v tem letu. Naša šola ga je kar lepo izkoristila. 

Prvo, drugo in tretje mesto

OPB OŠ Polhov Gradec ima talent

O kralju Petru na Triglavu
Leta 1939 je Triglav, najvišji vrh tedanje 
Kraljevine Jugoslavije, obiskal njen kralj Peter II. 
Karađorđević. 

19. januarja smo v
OŠ Polhov Gradec

odprli že 8. prireditev
OPB ima talent.
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 50/2007, 114/2007 – ZIPRS0809, 61/2008, 
99/2009 – ZIPRS 1011 in 3/13), Pravilnika o ohranja-
nju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec za programsko 

obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 106/2015) in 
Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list 

RS, št. 26/2012) objavlja Občina Dobrova - Polhov 
Gradec naslednji

JAVNI RAZPIS
za ohranjanje in spodbujanje 

razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Dobrova - Polhov Gradec v 

letu 2018

I. PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in pode-
želja v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
za naslednje ukrepe:

• UKREP 1: Pomoč za naložbe v opred-
metena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo (14. člen 
Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014)

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

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

• UKREP 5: Podpora  društvom  na po-
dročju primarne kmetijske proizvodnje

• UKREP 6: Pomoč za naložbe v prede-
lavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis 

• Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju nekmetij-
skih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja 

• UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vre-
dnosti gozdov (ukrep de minimis)

• UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in 
študentom kmetijskih šol

II. UKREPI IN OSNOVNI POGO-
JI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNI 
RAZPIS 

Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ 
dve vlogi na javni razpis in največ eno vlo-
go za posamezni ukrep. 

Upravičenci pomoči z izvedbo ne smejo 
pričeti pred prejemom sklepa o dodelitvi 
pomoči. 

Osnovni pogoji na podlagi Uredbe 
komisije EU, št.: 702/2014:

Do pomoči po tem pravilniku za ukre-
pe na podlagi Uredbe Komisije (EU), št. 
702/2014, niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga 

za izterjavo na podlagi predhodnega 
sklepa Komisije EU, s katerim je bila 
pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah;
– upravičenci, ki nimajo poravnanih za-

padlih obveznosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne upora-

blja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvo-

zom v tretje države ali države članice, 
in sicer če je pomoč neposredno pove-
zana z izvoženimi količinami, vzpo-
stavitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi stroški, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo;

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

– pomoči po tem pravilniku za ukrepe 
na podlagi Uredbe Komisije (EU), št. 
702/2014, se ne dodeli za davek na do-
dano vrednost razen, kadar po predpi-
sih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis 
Uredbe Komisije (EU), št. 1408/2013 

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

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

–  pomoč za dejavnosti povezane z izvo-
zom dejavnosti v tretje države ali drža-
ve članice, kot je pomoč, neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, z 

ustanovitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo;

–  pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da 
se domačim proizvodom pri uporabi 
daje prednost pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni 
tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapa-
dlih obveznosti do občine ali do države.

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

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

Če je vlagatelj dejaven v primarni pro-
izvodnji kmetijskih proizvodov ter v sek-
torju ribištva in akvakulture, se določbe 
Uredbe Komisije (EU), št. 717/2014, z dne 
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis v sektorju ribištva 
in akvakulture (UL L, št. 190, z dne 28. 
6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: z 
Uredba Komisije (EU), št. 717/2014/EU) 
uporabljajo za pomoč, dodeljeno v  pove-
zavi s slednjim sektorjem, če je na ustre-
zen način, na primer z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov, zagotovljeno, da primarna 
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne 
prejema pomoči de minimis, dodeljene v 
skladu z Uredbo (EU), št. 717/2014.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis 
Uredbe Komisije (EU), št. 1407/2013

Do de minimis pomoči v skladu z 
Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013, z 
dne 18. decembra 2013 niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proi-

zvodov iz seznama v Prilogi I k Pogod-
bi o delovanju Evropske unije;

– predelave in trženja kmetijskih proi-
zvodov iz seznama v Prilogi I k Pogod-
bi o delovanju Evropske unije v nasle-
dnjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na 
podlagi cene ali količine zadevnih proi-
zvodov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg;

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

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi ko-
ličinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih proizvodov pred uvoženi-
mi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni 
tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapa-
dlih obveznosti do občine ali do države.

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

Skupna vrednost pomoči, dodeljena 
istemu upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de mini-
mis« v skladu z Uredbo Komisije (ES), 

št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis  (Uradni list EU L  352, 24.12.2013) 
ne sme preseči 200.000,00 EUR  v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije.

Če je podjetje dejavno v sektorjih iz 
prvega odstavka tega člena ter je poleg 
tega dejavno v enem ali več sektorjih ali 
opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za 
pomoč, dodeljeno v  povezavi s slednjimi 
sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na 
ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da 
dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz 
področja uporabe te uredbe, ne prejema-
jo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES), št. 1407/2013.

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

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od 
naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in 

trajnosti kmetijskega gospodarstva, 
zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvo-
dnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higien-
skih razmer ali standardov za dobrobit 
živali, če zadevna naložba presega ve-
ljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infra-
strukture, povezane z razvojem, prila-
gajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih ze-
mljišč in izboljšanjem zemljišč, oskrbo 
in varčevanjem z energijo in vodo.

Podukrep 1.1: Posodabljanje kme-
tijskih gospodarstev 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v ži-
vinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumen-

tacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) 
hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskih gospodarstvih,

B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali 
adaptacije hlevov in gospodarskih po-
slopij na kmetijskih gospodarstvih, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji 
ter ureditev izpustov (stroški materia-
la),

C. stroški nakupa nove ali rabljene kme-
tijske mehanizacije,

D. stroški opreme hlevov in gospodarskih 
poslopij,

E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter 
opreme v rastlinjaku, z izjemo nama-
kalnih naprav,

F. stroški nakupa in postavitev zaščite 
pred neugodnimi vremenskimi raz-
merami (protitočne mreže …),

G. stroški postavitve ali obnovitve sadne-
ga ali drugega trajnega nasada,

H. stroški nakupa računalniške program-
ske opreme.

Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki 
so pravne in fizične osebe (ustrezajo 
kriterijem za mikro, podjetja), dejavne 
v primarni kmetijski proizvodnji, s se-
dežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načr-

tovano investicijo s specifikacijo del ali 
storitev,

– predložitev oddane kopije zbirne vloge 
v tekočem (oziroma preteklem letu, če 
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel),

– dokazila, da se investicija se izvaja na 
območju občine,

– gradbeno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, če je s predpisi s področja gra-
dnje objektov to potrebno, oziroma 
druga ustrezna dokumentacija,

– pridobljena soglasja za izvedbo inve-
sticije (npr.: kulturnovarstveno, oko-
ljevarstveno, ….),

– dokazilo o presoji vplivov na okolje za 

investicije za katere mora biti opravlje-
na (presoja vplivov na okolje mora biti 
opravljena pred datumom dodelitve 
pomoči).

Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi 

Unije,
– investicijam, ki se izvajajo izven obmo-

čja občine,
– investicijam, ki so financirane iz dru-

gih javnih virov Republike Slovenije ali 
EU,

– za že izvedena dela,
– stroškom, povezanim z zakupnimi po-

godbami,
– nakupom proizvodnih pravic, pravic 

do plačila in letnih rastlin,
– zasaditvijo letnih rastlin,
– stroškom v zvezi z odvodnjavanjem, 
– nakupom živali in samostojnim naku-

pom kmetijskih zemljišč,
– obratnim sredstvom.

Intenzivnost pomoči: 
– do 50 % upravičenih stroškov naložb 

na kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek dodeljene pomo-
či za posamezno naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega podukre-
pa predloži nosilec kmetijskega gospodar-
stva. 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov.

Pomoč se lahko dodeli za namen ure-
janja kmetijskih zemljišč (A) (nezahtevne 
agromelioracije) in pašnikov (B).

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta kmetijskega 

zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 
pašniki), 

– stroški izvedbe del za nezahtevne 
agromelioracije, 

– stroški nakupa opreme za ograditev in 
pregraditev pašnikov z ograjo,

– stroški nakupa opreme za ureditev na-
pajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki 
so pravne in fizične osebe (ustrezajo 
kriterijem za mikro, podjetja), dejavne 
v primarni kmetijski proizvodnji, s se-
dežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načr-

tovano investicijo s specifikacijo del ali 
storitev,

– predložitev oddane kopije zbirne vloge 
v tekočem oziroma preteklem letu, če 
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel,

– dokumentacija potrebna za izvedbo 
naložbe,

– pridobljena soglasja za izvedbo inve-
sticije (npr.: kulturnovarstveno, oko-
ljevarstveno, ….)

– dovoljenje lastnika zemljišča za izved-
bo naložbe, da vlagatelj ali njegovi dru-
žinski člani niso lastniki zemljišča,

– dokazilo, da se naložba se izvaja na ob-
močju občine.

Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi 

Unije,
– investicijam, ki se izvajajo izven obmo-

čja občine,
– investicijam, ki so financirane iz dru-

gih javnih virov Republike Slovenije ali 
EU,

– stroškom, povezanim z zakupnimi po-
godbami,

– nakupu proizvodnih pravic, pravic do 
plačila in letnih rastlin,

– zasaditvi letnih rastlin,
– delom v  povezavi z odvodnjavanjem, 
– nakupom živali in samostojen nakup 

kmetijskih zemljišč,
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči: 
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji 

skupni znesek pomoči lahko znaša do 
2.500 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega podu-
krepa predloži nosilec kmetijskega gospo-
darstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospo-
darstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavaro-

valnih premij (28. člen Uredbe Komisije 
(EU), št. 702/2014)

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zava-
rovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje, z namenom kritja izgub za-
radi naslednjih dejavnikov: 
– naravnih nesreč; 
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mo-

goče enačiti z naravnimi nesrečami in 
– drugih slabih vremenskih razmer; 
– bolezni živali ali škodljivih organizmov 

na rastlinah ter 
– zaščitenih živali. 

S pomočjo se spodbuja kmetijske pride-
lovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred 
posledicami škodnih dogodkov iz prej-
šnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
– strošek zavarovalne premije, 

vključno s pripadajočim davkom od pro-
meta zavarovalnih poslov, ki krije stroške 
za nadomestitev izgub zaradi slabih vre-
menskih razmer, ki jih je mogoče enačiti 
z naravnimi nesrečami in drugih slabih 
vremenskih razmer, boleznimi živali ali 
škodljivih organizmov na rastlinah ter 
zaščitenih živali in ne zahteva ali določa 
vrste ali količine prihodnje kmetijske pro-
izvodnje.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v re-

gister kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro, podjetja, dejav-
na v primarni kmetijski proizvodnji 
in imajo sedež na območju občine, ki 
sklenejo zavarovalno pogodbo za teko-
če leto, ki je vključena v sofinanciranje 
po nacionalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obraču-

nano višino nacionalnega sofinancira-
nja;

– pomoč ne sme ovirati delovanja notra-
njega trga zavarovalniških storitev, biti 
omejena na zavarovanje, ki ga ponuja 
eno samo zavarovalniško podjetje ali 
skupna podjetij in biti pogojena s tem, 
da se zavarovalna pogodba sklene z 
zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni 
državi članici;

– sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali 
določa vrste ali količine prihodnje 
kmetijske proizvodnje.

Intenzivnost pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov. Pomoč 

skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi 
o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje primarne kmetijske 
proizvodnje ne sme preseči 65 % stro-
škov zavarovalne premije. 

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

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje 
značilnosti kulturne in naravne dediščine 
na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sred-

stva (stroški za nabavo materiala za 
obnovo, stroški za izvajanje del);

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v re-

gister kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro, podjetja, dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji in 
imajo sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načr-

tovano investicijo s specifikacijo del ali 
storitev,

– predložitev oddane kopije zbirne vloge 
v tekočem (oziroma preteklem letu, če 
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel),

– dokazila, da se investicija se izvaja na 
območju občine,

– dokazilo, da je stavba vpisana v register 
nepremične kulturne dediščine (RKD), 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
kulturo,

– gradbeno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, če je s predpisi s področja gra-
dnje objektov to potrebno, oziroma 
druga ustrezna dokumentacija,

– dokazilo o ustreznih dovoljenjih za iz-
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vedbo naložbe, če je le-to potrebno,
– dokazilo, da je objekt, ki je predmet 

ureditve, mora biti v lasti nosilca ali 
članov kmetijskega gospodarstva,

– dokazilo, da se naložba izvaja na ob-
močju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov. Najvišji 

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

Vlogo za pomoč v okviru tega podukre-
pa predloži nosilec ali član kmetijskega 
gospodarstva. 

UKREP 5: Podpora delovanju dru-
štev dejavnih na področju primarne 
kmetijske proizvodnje 

Cilj pomoči je razvoj dejavnosti dru-
štev, ki delujejo na področju primarno 
kmetijsko proizvodnjo.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, 

predavanja, ki so vsebinsko vezani na 
dejavnosti  primarne kmetijske proi-
zvodnje,

– stroški nastopa na sejmih, katerih vse-
bine nastopov so vezane na dejavnosti  
primarne kmetijske proizvodnje,

– stroški prevoza in stroški vstopnin za 
strokovne oglede, vezane na dejavnosti 
primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičenci do pomoči:
– društva, ki delujejo na področju pri-

marne kmetijske proizvodnje in imajo 
sedež v občini.

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

upravičene stroške, za katere se uvelja-
vlja pomoč,

– program izobraževanja oz. usposablja-
nja povezanega s primarno kmetijsko 
pridelavo,

– dokazilo o dostopu do pomoči vsem 
upravičencem na območju občine.

Pomoč se ne dodeli:
– za stroške, ki nastanejo za udeležence, 

ki nimajo stalnega bivališče v občini.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne gle-

de na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo presegli 15.000,00 EUR v ob-
dobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko in namen pomoči ter 
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije.

UKREP 6: Pomoč za naložbe v pre-
delavo in trženje kmetijskih in živil-
skih proizvodov ter naložbe v nek-
metijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih proizvo-
dov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih.

Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih proi-

zvodov, gozdnih sadežev in zelišč,
B predelava gozdnih lesnih sortimentov,
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdel-

kov s kmetij,
D turizem na kmetiji,
E dejavnosti povezane s tradicionalnimi 

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

znanji na kmetiji, storitvami oziroma 
izdelki.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumenta-

cije, 
– stroški gradnje ali obnove objekta, 
– stroški nakupa opreme in naprav.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-

jajo s predelavo in trženjem oziroma z 
nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

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

dokazilo o registraciji dejavnosti ali 
drug ustrezen dokument,

– predložitev ustreznega dovoljenja in 
soglasij za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov 
to potrebno,

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še 
vsaj 5 let po zaključeni naložbi,

– dokazilo, da se naložba izvaja na ob-
močju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji 

znesek dodeljene pomoči je 5.000 EUR. 
Ne glede na določilo iz prejšnje aline-
je se pomoč ustrezno zmanjša, če bi z 
odobreno pomočjo presegli 200.000 
EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev občine, države ali 
Evropske unije.

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju nek-
metijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja 

Cilj pomoči je doseganje višje ravni 
strokovne izobraženosti in usposobljeno-
sti kmetov in njihovih družinskih članov 
s področja nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, ki niso proizvodi primarne 
kmetijske proizvodnje.

Podukrep 7.1: Individualno izobra-
ževanje in usposabljanje 

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacij in šolnin za tečaje, se-

minarje in predavanja povezana z nek-
metijskimi dejavnostmi ter predelavo 
in trženjem kmetijskih proizvodov,

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih 
z nekmetijskimi dejavnostmi ter pre-
delavo in trženjem kmetijskih proizvo-
dov, 

– stroški prevoza in stroški vstopnin za 
strokovne oglede, povezanih z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov. 

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

izobraževalnih programov poklicnega, 
srednjega in višjega strokovnega izo-
braževanja ter javno veljavnih študij-
skih programov,

– za stroške, ki nastanejo za udeležence, 
ki nimajo stalnega bivališče v občini.

Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih 

gospodarstev, vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev, ki imajo sedež na 
območju občine,

– društva, ki delujejo na področju kme-
tijstva in imajo sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni s specifikacijo stroškov,
– program izobraževanja oz. usposa-

bljanja povezanega z nekmetijskimi 
dejavnostmi na kmetiji predelavo ali 
trženjem kmetijskih proizvodov,

– dostopnost do pomoči vsem upravi-
čencem na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede 

na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno po-
močjo presegli 200.000 EUR, v obdo-
bju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko in namen pomoči ter 
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev občine, države ali Evropske 
unije.

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

Cilj pomoči je izboljšanje konkurenč-
nosti gozdarstva, razvoj novih proizvodov 
ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij 
in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje in rekonstrukcije goz-

dne vlake,
– stroški nakupa in dobave nove in ra-

bljene opreme. 
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisa-

na v register kmetijskih gospodarstev, ki 
imajo sedež na območju občine.

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

močju občine,
– dokazilo, da ima kmetijsko gospodar-

stvo v lasti ali najemu najmanj 5 ha 
gozda,

– soglasje Zavoda za gozdove za načrto-
van poseg,

– mapna kopija z vrisano predvideno 
traso gozdne vlake,

– druga dokumentacija potrebna na iz-
vedbo investicije.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji 

znesek dodeljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje 

se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev občine, 
države ali Evropske unije.

UKREP 9: Enkratna pomoč dija-
kom in študentom kmetijskih šol

Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se 
odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s 
čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno 
strukturo na kmetijah. 

Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študentje kmetijskih in goz-

darskih šol ali univerz, ki živijo v sku-
pnem gospodinjstvu z nosilcem kme-
tijskega gospodarstva.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član 

je upravičenec, mora biti vpisano v evi-
denco kmetijskih gospodarstev,

– uspešno zaključeno šolanje v prej-
šnjem šolskem letu,

– redno vpisan v srednješolski ali  uni-
verzitetni program kmetijskih in goz-
darskih smeri,  v tekočem šolskem letu 
programov,

– enkratna pomoč se ne izplača dijakom 
in študentom, ki niso vpisani v kmetij-
ske šole,

– dijaki in študentje, ponovno vpisani v 
isti letnik, in študentje, ki izgubijo sta-
tus, do pomoči niso upravičeni. 

Upravičenci predložijo naslednjo doku-
mentacijo:

– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kme-
tije,

– potrdilo o katastrskem dohodku kme-
tijskega gospodarstva,

– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije 

(če jo prosilec prejema).

Intenzivnost pomoči:
– enkratna pomoč do višine 450 € na 

dijaka in študenta v tekočem šolskem 
letu.

V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 
IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
VLOG

Skupna okvirna višina nepovratnih 
sredstev, ki so namenjena za ukrepe za 
razvoj podeželja po tem javnem razpisu, 
je 30.000 EUR. 

Okvirna višina sredstev po posame-
znih ukrepih (glej preglednico)

Če bodo zaprošena sredstva posame-
znega ukrepa nižja od razpisanih sredstev 
posameznega ukrepa, se sredstva preraz-
poredijo na druge ukrepe v pripadajočih 
deležih.

Če bo na razpis ali posamezen ukrep 
prispelo več vlog, kot je na  voljo sredstev, 
se odstotek pomoči sorazmerno zniža. 

VI. ROK PORABE DODELJENIH 
SREDSTEV 

Vlagatelji za sredstva, dodeljena za leto 
2018, vložijo zahtevek za izplačilo najka-
sneje do 30.  4. 2019.

VII. Način prijave in roki

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo 
vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali 
oddajo neposredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z na-
slednjimi podatki: Občina Dobrova - 
Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 
Dobrova s pripisom »Ne odpiraj, javni 
razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani 
mora biti označen naslov pošiljatelja 
vloge. Vloge, iz katerih ni razvidno, 
da se nanašajo na javni razpis, se za-
vrže.

Rok za oddajo vlog: 7. 5. 2018.

VIII. Obravnavanje vlog in posto-
pek odobritve

Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 

10. 5. 2018 v prostorih Občine Dobrova 
- Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. 
Prispele vloge bo pregledala in strokovno 
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec. 

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

dokumentaciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem 

roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni 
neustrezno,

in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in pri-

logah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih 

ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za pri-

javo,
– ki jih bo komisija, na podlagi meril za 

ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot 
neustrezne,

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumlji-

va in ima priložene vse priloge. 

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

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku 

odloča na predlog strokovne komisije žu-
pan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 

Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo 
predpisane pogoje iz predpisov in javnega 
razpisa in so za namen zagotovljena sred-
stva, se izda sklep o pravici do sredstev.

V obrazložitvi sklepa o pravici do sred-
stev je utemeljena odločitev in v primeru 
pozitivne odločitve opredeljena višina 
dodeljenih sredstev, namen in upravičeni 
stroški, za katere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo sklepa o pravici do sred-
stev je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev.

Hkrati s prejemom sklepa bodo vlaga-
telji pozvani k podpisu pogodbe, s katero  
bodo uredili medsebojne obveznosti med 
prejemnikom sredstev in Občino Dobro-
va - Polhov Gradec. Vlagatelji morajo pod-
pisano pogodbo posredovati na občino v 
roku osem (8) dni od prejema,  sicer se 
šteje da odstopajo od pogodbe.

VI. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija (navodila in 
obrazci) je na voljo na spletni strani: http://
www.dobrova-polhovgradec.si. Lahko pa 
jo na osnovi poslane zahteve na elektron-
ski naslov info@dobrova-polhovgradec.si 
posredujemo tudi po elektronski pošti. 

Kontaktna oseba občinske uprave za 
informacije je Helena Čuk.

X. Pritožba na odločitev
Zoper odločitev o pravici do sredstev 

lahko upravičenec vloži pritožbo na na-
slov občine v roku 8 dni od prejema od-
ločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo 

zahtevke na predpisanem obrazcu.

Upravičenci lahko vlagajo zahtev-
ke:

– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 
2018 najkasneje do 30. 11. 2018, 

– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 
2019 najkasneje do 30. 4. 2019.

Izplačilo upravičenec prejme po opra-
vljenih delih na podlagi računa in potrdila 
o plačilu računa.

Na podlagi popolnega zahtevka se sred-
stva izplačajo na vlagateljev transakcijski 
račun. Nakazilo na transakcijski račun 
šteje, da je bilo zahtevku v celoti odobreno.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o 
spremembah odloči z odločbo. Na to od-
ločbo pritožba ni dovoljena.

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

XII. Spremljane namenske porabe 
sredstev

Namensko porabo proračunskih sred-
stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec spremlja komisija. Namen pora-
be sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni 
odbor občine. 

Vlagatelj  mora vrniti nenamensko po-
rabljena sredstva skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obresti, ki se obračunavajo od 
dneva plačila upravičencu do dneva vra-
čila sredstev. V takih primerih ne more 
pridobiti sredstev za dobo petih let.

Če se ugotovi:
–  da so bila dodeljena sredstva delno ali 

v celoti nenamensko porabljena,
–  da je vlagatelj za katerikoli namen pri-

dobitve sredstev navajal neresnične 
podatke,

–  da je vlagatelj za isti namen in iz iste-
ga naslova ponovno pridobil finančna 
sredstva pred iztekom za to določene-
ga obdobja v razpisu,

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

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

–  druge nepravilnosti pri uporabi sred-
stev.

XIII. Informacije
Dodatne informacije po telefonu: 01 

3601 800, kontaktna oseba: Helena Čuk. 
Morebitna vprašanja je mogoče posre-
dovati tudi po elektronski pošti: helena.
cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Št.: 430-0006/2018-2
Datum: 12. 2. 2018

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r

Ukrep 
Višina razpisanih 

sredstev v EUR
Odstotek 

sredstev v %

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

9.000 30 %

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 400 1 %

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

UKREP 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske proizvodnje 5.000 17 %

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

4.000 13 %

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

2.500 8 %

UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 5.000 17 %

UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol 1.600 6 %
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Pri kulturnem prazniku 
nas vedno takoj zanese v 
umetnost in preskočimo kar 
nekaj stopnic in se že pogo-
varjamo o tem, kako država, 
občine ali svet premalo vla-
gajo v kulturo in umetnost. 
Če pa se ozremo samo okrog 
sebe, ugotovimo, da se začne 
kultura pri nas samih. Tako 
pridemo do tega, da je kultu-
ra bivanja, kultura obnašanja 
bistveno bolj pomembna, kot 
pa morda nekaj drugega, ker s 
to osnovno kulturo pridemo 
do tistih stopnic in umetnosti, 
ki jo tako zelo radi opevamo. 
Ko se pogovarjamo o med-
človeških in medsosedskih 
odnosih enostavno vidimo, 
da je tudi v naši urbani, pred-
vsem pa ruralni okolici, torej 
predvsem na podeželju, kul-
tura drugačna. Ljudje, ki so 
se preselili iz mest na obrobje, 
podeželje, so imeli željo, da 
zaživijo tukaj, ker je kultu-
ra drugačna, ker je kakovost 
življenja bistveno drugačna. 
Opažam pa, da se pozablja 
na to, da se na vasi obnaša 
drugače kot v mestu. V me-
stu se ljudje med seboj ne 
poznajo tako kot tukaj. Kako 
se pa začne spoznavati ljudi? 
Tako, da se s sosedi začnemo 
pogovarjati, da pozdravimo, 
da vprašamo, kako ste? Tudi 
tako, da dve hiši naprej vidi-
mo, da obstaja resen socialni 
problem in pri tem ne zamiži-

mo ali pogledamo stran, am-
pak stisko sokrajana vidimo 
in, če že ne moremo pomaga-
ti, z njim vsaj sočustvujemo, 
mu skušamo nuditi oporo v 
težkih trenutkih. Skratka vse 
to nas dela kulturne, da šele 
potem lahko vstopamo tudi 
v tisto višjo sfero kulture, o 
kateri govorimo, kako vanjo 
premalo vlagamo in tako na-
prej. Osebno sem v zadnjem 
času zelo vesel in optimisti-
čen, ker srečujem mlade pare 
in družine, ki se priseljujejo 
nazaj v naše okolje. Nekdaj so 
se od svojih staršev odselje-
vali v druga mesta ali okolja, 
sedaj pa vidim, da kupujejo 
pri nas parcele, hiše, morda 
kaj podedujejo in postajajo 
del nas. Vidim, da čutijo po-
zitivno ozračje, optimizem 
in nas doživljajo kot lokalno 
skupnost, usmerjeno v tisto 
smer, iz katere si lahko posa-
mezniki in družine obetajo 
višjo kakovost življenja zase in 
za svoje potomce. Istočasno 
poudarjajo, kako je varnost v 
tem okolju boljša kot v mestih 
in so otroci izpostavljeni bolj-
šim zgledom in jih ne vleče na 
stranpota. Ti mladi starši so 
uvideli, da je to velika vredno-
ta, da se otroci lahko gibljejo 
in potem tudi odraščajo v 
zdravi sredini. 

  Župan občine Log - 
Dragomer 

Miran Stanovnik

Županova beseda 

Kultura se začne pri 
nas samih

 
Smo v takem času, ko se je 
veliko omenjalo Prešernov dan 
oziroma naš kulturni praznik. 
V letošnjem letu se bomo 
velikokrat srečali tudi z Ivanom 
Cankarjem, skratka veliko se 
in se še bo govorilo o kulturi 
in Cankarjevem letu. Menim, 
da gre vsakdo, ki se malo 
poglobi v kulturo, težko mimo 
Prešerna, ki v Zdravljici v sedmi 
kitici, ki je tudi naša himna, 
poudarja, kako pomembni so 
medčloveški odnosi. 

V energetsko-svetovalni 
pisarni lahko dobite tudi in-
formacije o aktualnih nepo-
vratnih spodbudah, ki jih Eko 
sklad nudi občanom za nove 
naložbe in rabo obnovljivih 
virov energije ter večjo energij-
sko učinkovitost stanovanjskih 
stavb. 

Pisarna Ensvet je odprta 
vsako sredo od 15. do 17. ure. 
Energetski svetovalec je obča-
nom na voljo tudi za individu-
alno svetovanje na domu, saj je 
nekatere načrte investitorjev 
najlažje razjasniti kar na kraju 
samem. Obvezna je predhodna 
prijava za svetovanje. Prijave 
sprejemajo v tajništvu Občine 
Log - Dragomer na tel. št. 01 
7507 700, načeloma najkasneje 
dan pred svetovanjem. Prijavo 
lahko najkasneje dva dni pred 
svetovanjem pošljete tudi na e-
-naslov obcina@log-dragomer.
si, pripišite ime, priimek, naslov 
in telefonsko številko ter okvir-
no temo vprašanja. 

Ensvet je projekt ministr-

stva za gospodarstvo, izvajanje 
dejavnosti financira Eko sklad, 
organizira in izvaja pa ga prav 
tako Eko sklad z usposoblje-
nimi energetskimi svetovalci. 
Ensvet je zgledni primer par-
tnerstva države in občine za 
koristi občanov. Projekt poteka 
že več kot 20 let, vanj je vklju-
čenih že 57 občin. Svetovanje je 
strokovno, komercialno neod-
visno in za občane brezplačno. 
Nasveti o učinkoviti rabi ener-
gije (URE) in uporabi obnovlji-
vih virov energije (OVE) vam 
bodo v pomoč pri izboljšanju 
bivalnih pogojev, pravilni in 
stroškovno učinkoviti obnovi 
stavbe ali stanovanja, načrto-
vanju novogradenj in znižanju 
stroškov za energijo. Za nasvet 
ni nikoli prepozno. Tudi če vas 
pestijo problemi glede rabe 
energije ali bivalnega udobja v 
obstoječi stavbi, vam svetuje-
mo za povečanje učinkovitosti 
in izboljšanje bivanja. V sodelo-
vanju s centri za socialno delo 
izvajamo tudi projekt ZERO 

pri odpravljanju energetske 
revščine. Občani, ki prejemajo 
socialno pomoč, se lahko pri 
pristojnem CSD prijavijo za 
obisk energetskega svetovalca, 
ki bo svetoval pri nekaterih 
enostavnih ukrepih za zniža-
nje stroškov za energijo. 

Vljudno vabljeni!
ENSVET in 

Občina Log - Dragomer   

Za dan žena
uprizarja

Poleg ceste in pripadajoče in-
frastrukture se intenzivno dela 
tudi na obnovi notranjosti sta-
re šole. Izvajalec AS-PRIMUS 

je na začetku februarja 2018 
začel z rušitvenimi deli po po-
sameznih etažah: predelne ste-
ne v sanitarijah in konstrukcijo 

lesenega stropa. Izvajalec tre-
nutno deponira ruševine na 
gradbišču, kasneje jih bodo od-
peljali prevzemniku odpadkov. 
Izvajalec se pripravlja tudi na 
ureditev začasnih gradbiščnih 
prostorov za funkcioniranje 
gradbišča. Zimske razmere z 

obilico sneženja so vplivale na 
dela zunaj in prevoz. Glede na 
trenutno dinamiko dela, gre 
vse po načrtih. 

Besedilo in fotografija: 
Peter Kavčič

Obnova stare šole 
poteka po načrtih

Energetska svetovalna 
pisarna v prostorih občine

Neodvisne strokovne nasvete, ki vam 
pomagajo pri izboru, načrtovanju in 
uresničevanju naložbenih ukrepov učinkovite 
rabe energije in rabe obnovljivih virov v vaših 
stanovanjskih stavbah poiščite v energetsko 
svetovalni pisarni Ensvet v prostorih Občine 
Log - Dragomer Na Grivi 5 v Dragomerju, sejna 
soba v pritličju občinske stavbe, ali na spletni 
strani www.ensvet.si.

Podoba Loga v okolici stare šole in križišča pri 
trgovini Mercator že nekaj mesecev kaže, da tu 
potekajo številne gradbene aktivnosti. 

Vabilo

Vabilo na čistilno akcijo
Dobimo se v soboto, 24. marca, ob 9. uri, 
pred gasilskim domom v Dragomerju za območje 
Dragomerja in Lukovice (koordinator Blaž Rupnik, 041 261 480) 

v Športnem parku Log za območje Loga (
koordinator Mihael Lenaršič, 041 534 205). 

Akcija bo v vsakem vremenu, zato vsem priporočamo, da se oble-
čete vremenu primerno in poskrbite za vašo varnost (npr. škornji, 
odsevni jopiči ...) Zaključek in skupna malica ob 13. uri v gasilskem 
domu Dragomer. 
Udeležite se dogodka v čim večjem številu! 

Občina Log - Dragomer
Vabljeni!
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Likovna 
razstava 
v občinskih 
prostorih
V občinskih prostorih v Dragomerju je na 
ogledu razstava slik članov likovne sekcije, ki 
deluje pod okriljem KUD Kosec. 

Bilo jih je pet, danes nas je 
vpisanih že 44. Redno nas pri-
haja  od 20 do 25-  Nekateri  
se udeležujejo  vadbe občasno, 
drugi samo v poletnih mesecih. 
Telovadimo v vsakem vremenu, 
v  dežju ali snegu. Ko dežuje, 
nam nudi streho nad glavoTo-
skana. Po smiselnem vrstnem 
redu razgibamo vse sklepe in 
mišice, pri čemer  uporabimo 
vse razpoložljive rekvizite na 
igrišču. Za aktivacijo naših 
možganov   naredimo  tudi 

vaje za ravnotežje. V letu dni 
se je zgodilo veliko lepih in 
vzpodbudnih stvari, na katere 
smo vsi ponosni. Najlepše pa je 
naše prijateljstvo, naša sponta-
nost, povezanost , dobra volja 
in skrb drug za drugega. Ure-
dili smo svoj status in sodimo 
pod okrilje Društva upokojen-
cev Dragomer Lukovica. Rasli 
smo  na strokovni ravni, saj  
redno dopolnjujemo in pilimo 
vaje. Poudarjamo pomembnost 
pravilne izvedbe vaj, saj le tako 

dosežemo želeni učinek. Poleg 
Cirila imamo sedaj še druge 
odlične voditeljice in voditelje, 
ki so se pred tem  več  kot dese-
tletje kalili ob obiskovanju pro-
fesionalno vodene vadbe. Naši 
voditelji Ciril, Andreja, Majda, 
Ljuba, Ivan, Joži, Karmen,...so 
resnično pravi  navdušenci, ki 
svoje znanje  vztrajno, dan za 
dnem  prenašajo na nas. Malo 
za popestritev pa nas Boris 
ob posebnih dnevih poučuje 
plesne korake cha cha cha ….  
Uspelo se nam je tudi unifor-
mirati, da smo prepoznavni  
navzven. Gospod župan je pri-
dobil sponzorja  in dobili smo 
zelene anorake. Najlepša hvala 
Siciliani in županu, ki  vzpod-

buja naše prizadevanje za pove-
čanje dostopnosti starejših do 
redne gibalne kulture. Skratka, 
smo na konju; uredili smo svoj 
status, imamo streho nad gla-
vo v primeru slabega vremena, 
imamo voditeljice in voditelje, 
strokovno in številčno rastemo,  
oblečeni  smo v zeleno in  pre-
pevamo svojo koračnico. In naj 
ponovim; najlepše pa je naše 
spontano prijateljstvo  in dobra 
volja, ki jo še obogatimo vsak 
petek v naši Siciliani, kjer nas 
vedno zelo prijazno postrežejo 
z dišečo kavo in s  kakavom za 
Jožeta. 
 Pridite, na igrišču smo vsak dan od 
ponedeljka do petka ob 7.45. 

Erna Kos Grabnar 

Tradicionalni 
pohod 
z lučkami na 
Debeli hrib
 V soboto, 30. decembra, je PD Rega Log or-
ganiziralo tradicionalni pohod z lučkami na 
Debeli hrib, ki je vsako leto bolj priljubljen, 
tako da se ga je letos udeležilo 200 starih in 
mladih. 

Povabil jih je župan Miran 
Stanovnik in s seboj so pri-
peljali celo okrepitve, saj se je 
skupini kurentov iz Hajdine 
pridružil nihče drug kot naš 
najuspešnejši boksar Dejan Za-
vec. Ropotanje zvoncev in ne 
najbolj običajne pojave v naših 

krajih so vzbudili precej zani-
manja mimoidočih. Najbolj 
začudeni ob teh nenavadnih 
maškarah so bili otroci v vrtcu. 
S široko odprtimi očmi so sko-
zi okna opazovali kurente, ki 
so poskakovali naokrog. Nekaj 
trenutkov kasneje so jih videli 

tudi od blizu, pobožali tople 
kožuhe in spoznali kurenta 
ter njegovo izročilo, ki ga je 
lani decembra na svoj seznam 
nesnovne kulturne dediščine 
uvrstil tudi UNESCO. Po obi-
sku vrtca, kjer so se kurenti 
okrepčali s krofi in čajem, so 
krenili še v osnovno šolo Log - 
Dragomer in še bolj na glas pre-
ganjali zimo. Miran Stanovnik, 
ki je tudi sam nadel kurentovo 
opravo, je poudaril, da je izre-
dno pomembno, da spoštuje-

mo kulturno dediščino, pa naj 
bo to lokalna ali pa iz širšega 
okolja, kot so na primer prav 
kurenti. “Ker je zima letos kar 
malo ponagajala in nam je pe-
šala zimska služba, zadolžena 
za odstranjevanje snega, smo 
na pomoč poklicali kurente in 
upam, da bo sedaj to zaleglo in 
se bo zima končno umaknila,” 
je malo za šalo malo zares dejal 
župan. 

Besedilo in fotografija: 
Peter Kavčič

Pohod je izredno prilju-
bljen tudi med otroki, saj jih 
na koncu obišče Dedek Mraz, 
ki je tokrat obdaril 87 otrok. 

Pot smo začeli pod vod-
stvom vodnika Aleša v Dra-
gomerju, kjer smo se zbrali 
pred gasilskim domom in 
nato krenili proti cerkvi sv. 
Lovrenca, nato pa na Debeli 
hrib. Dolga vrsta pohodnikov 
je pot zaključila s spustom na-
zaj v Dragomer. Lepo je bilo 
videti dolgo vrsto lučk, ki se je 
vila po poti. Zaključek je po-
tekal v gasilskem domu Dra-
gomer, kjer so nas člani PD 
Rega pričakali s toplim napit-
kom. Sledila je kratka igrica, 
ki so jo pripravili člani mla-
dinskega odseka društva, po-

tek pa je Dedek Mraz obdaril 
vse prisotne otroke. Občina 
Log - Dragomer je poskrbela 
tudi za pogostitev z golažem, 
članice PD Rega pa za sladice. 

V imenu občine nam je sre-
čo v prihajajočem letu 2018 
zaželel župan gospod Miran 
Stanovnik, ki se tudi sam rad 
udeleži tega pohoda. V imenu 
PD Rega pa nam je vse lepo in 
varno na naših pohodniških 
poteh v letu 2018 zaželel tudi 
naš predsednik in vodnik 
Aleš. Vsi se že veselimo nasle-
dnjih pohodov in tudi tradi-
cionalnega pohoda z lučkami 
na Debeli hrib zadnji konec 
tedna v letu 2018. 

Miša

Na tej razstavi se nam pred-
stavljajo naslednji likovni 
ustvarjalci: Emilija Erbežnik, 
Ljubica Malavašič, Roža Peč-
nik, Martina Brajič, Jana Juras 
in Anton Vidmar. Skupinska 
razstava je pestra in zanimiva, 
zastopani so različne temati-
ke in motivi, ponuja najra-
zličnejše likovne pristope na 

večjih in manjših formatih 
v različnih tehnikah, kot so 
akvarel, pastel, tempere, akril 
in oljne barve. Občinske pro-
store smo opremili z umetni-
škimi deli ob slovenskem kul-
turnem prazniku in bodo na 
ogled do konca marca.

 Draga Davitkova Erič

Kurenti preganjali zimo

Zima je na začetku februarja pokazala zobe s 
pošiljkami snega in nam povzročila kar nekaj 
preglavic. Zato so se na Logu in v Dragomerju 
ustavili kurenti: da jo prestrašijo in preženejo. 

V dežju, soncu, snegu …

»Naj dežuje, sonce sije, vse nam dobro voljo 
vlije …« Gre za koračnico Vedno poskočnih, 
ki jo zapojemo vsako jutro po končani vadbi. 
Avtorica je Jožica Zorc, ki je napisala besedilo 
in melodijo. 
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Vabilo

Pravljične urice na Logu
V četrtek, 1. marca, od 17.00 do 17.45 v učilnici 10 v 
Osnovni šoli Log - Dragomer

Cankarjeva knjižnica Vrhnika v sodelovanju s KUD Kosec vabi na peto 
pravljično urico na Logu, ki bo v četrtek, 1. marca, od 17.00 do 17.45 v 
učilnici 10 v Osnovni šoli Log - Dragomer. 

Do konca pravljične sezone bo sledila še ena pravljična urica, in sicer v 
četrtek, 5. aprila. Lepo vabimo otroke med 4. in 9. letom starosti, da se nam 
pridružijo na popotovanjih v svet pravljičnih junakov in ustvarjanja.

Pravljičarki Barbara in Nika
Vabljeni!

Kulturni večer so odprli mla-
dinski pevski zbor in pevska 
skupina Mladi po srcu, skupaj 
so zapeli slovensko himno. Sle-
dil je nagovor župana Mirana 
Stanovnika, ki je opozoril na 
to, kako pomembna je za nas 
kultura, ki nas bogati, in se do-
taknil tudi tiste druge kulture, 
človeške, srčne. “Nič ne pomeni, 
če smo še tako kulturno ozave-
ščeni, pa ne znamo pozdraviti 
mimoidočega  ali pa se vljudno 
pogovoriti s sosedom,” je dejal 
župan in na ta način ponovno 
izrazil željo in upanje po pove-
zovanju in sodelovanju v obči-
ni Log - Dragoomer. Sledil je 
prvi glasbeni nastop. Na klavir 
je pesem Christosa Tsitsarosa 
Cossack Dance zaigrala Klara 
Plevnik, ki obiskuje 3. razred 
klavirja v Glasbeni šoli Vrhni-
ka. 

V dvorani se je nato oglasilo 
ubrano zborovsko petje. Na-
stopila sta mladinski pevski 
zbor in učenci petega razreda 
OŠ Log - Dragomer pod vod-
stvom Mojce Lorber in pevski 
zbor Mladi po srcu pod vod-
stvom Iztoka Urbanca. Zapeli 
so ljudsko Pod rožnato planino 
in Veseli pastir Simona Gre-
gorčiča. Ob ljudski pesmi Če 
študent na rajžo gre pa se jim 
je priključila še Orffova sku-
pina. Gašper Rojec je doživeto 
predstavil Gregorčičev poklon 
Soči s samostojno deklama-
cijo. V nadaljevanju je sledila 
lahkotna in igriva igrica otro-
ške folklorne skupine Nageljčki. 
Občinstvu so mladi igralci po-
kazali, kako so se v starih časih, 
ko še ni bilo televizije, telefonov 
in računalnikov, igrali in zaba-
vali otroci, ko so čakali, da pri-

dejo starši domov z dela. Zapeli 
so pesem Na planincah, prika-
zali igro Zvezde metat in zaple-
sali ples Pastirica, ki spada v ko-
roško plesno izročilo. Sledilo je 
hudomušno branje vrhniškega 
satirika in pisca aforizmov An-
dreja Kosa, ki se je posvetil bra-
nju odlomkov iz Cankarjevega 
dela Sveti Janez v Biljkah, ki so 
zvenela kot še kako aktualna v 
današnjem času.

Kot zadnji so se z izborom 
skladb predstavili še člani orke-
stra Big band Vrhnika pod tak-
tirko dolgoletnega člana Matja-
ža Lenarčiča Bucota. Skupina 

je s svojim repertoarjem nav-
dušila občinstvo. Voditeljica 
prireditve, gospa Brigita Žitko 
je ob koncu vsem zbranim 

zaželela prijetno praznovanje 
kulturnega dne in povabila, da 
se v letu Ivana Cankarja več-
krat spomnimo nanj. Morda 

celo ob skodelici Cankarjeve 
kave na Vrhniki. KUD Kosec 
se zahvaljuje osnovni šoli in 
občini Log - Dragomer za so-

delovanje in pomoč pri izvedbi 
kulturnega večera. 

Besedilo in 
fotografije: Peter Kavčič

Armič prihaja z Loga, po po-
klicu je finomehanik, vso svojo 
poklicno oziroma delovno ka-
riero je samostojni podjetnik 
avtoserviser. Čeprav njegov 
poklic ni povezan z lesom, je 
les material, ki ga je privlačil že 
od malega, privlačil ga je, ker 
je topel. Občudoval je drevesa, 
zanimiva debla in veje ter obli-
ke, ki jih je ustvarila narava, in 
razmišljal, kako bi jih koristno 
uporabil. Slavko zna s svojimi 
rokami spremeniti navadne, 
na videz nekoristne kose lesa 
v nekaj koristnega, posebne-
ga, okrasnega. Les je vseskozi 
ostal le njegov konjiček, skozi 
leta so nastali številni izdelki. 
Zanje uporablja les različnih 

dreves od sadnih, kot so jabla-
na, hruška, sliva, češnja, oreh, 
do gozdnih (bukve, hrasta, 
javorja, topola, gabra), skrat-
ka kar mu uspe dobiti. Izdela 
kip, izdelek, ki ga v enem kosu 
nekoliko obdela, polakira ali 
naolji. Iz rezanega lesa ustvar-
ja slike in v zanimive oblike 
letnic doda še žgane risbe. Po-
tem so tu še ogledala, katerih 
okvir je iz kosa debla z lubjem 
vred, pladnji s poslikavami in 
naravnimi barvnimi motivi, 
pa plitke sklede z malimi figu-
ricami, kipi iz razvejanih ko-
renin, ki služijo za obešalnike, 
mizice ipd. 

Potem pa so tu še drobni 
izdelki: lesen nakit, srčki, an-

gelčki in drugi izdelki, ki so 
namenjeni spominkom. Izdel-
ke prodaja preko spleta (www.
woodstory.si), na različnih 
prireditvah in sejmih ter lju-
bljanski tržnici, ki jo obisku-
jejo tako slovenski kupci kot 
tudi turisti iz številnih koncev 
sveta – na tak način je mnogo 
njegovih izdelkov iz sloven-
skega lesa zajadralo po svetu. 
Druženje ob odprtju razstave 

in predstavitvi Slavka Armiča 
je popestrila skupina Mladi po 
srcu pod vodstvom Iztoka Ur-
banca, ki je za začetek zapela 
tri slovenske pesmi: Tri Plani-
ke, Odpiraj dekle kamrico in 
Venite, rož’ce moje, predstavi-
tev pa se je zaključila s pesmi-
jo Vaya con dios ter Slakovim 
Čebelarjem.

KUD Kosec

Razstava izdelkov iz lesa Slavka Armiča
Januarja je avlo osnovne šole Log - 

Dragomer obogatila razstava izdelkov iz 
lesa, ki jih je spretno izdelal Slavko Armič. 
Odprtje razstave je vodila Brigita Žitko, ki 

je predstavila avtorja in mu postavila nekaj 
vprašanj, tako da smo iz prve roke izvedeli 
zgodbo njegovih zanimivih lepih izdelkov. 

Kulturni večer na Logu v znamenju Cankarja 
Ob praznovanju 

kulturnega dneva je 
kulturno-umetniško 

društvo Kosec v 
prostorih osnovne 

šole Log - Dragomer 
pripravilo kulturno-

umetniško prireditev, na 
kateri so se nastopajoči 

poklonili našemu 
največjemu pesniku 

Francetu Prešernu in 
pisatelju Ivanu Cankarju. 
Letos mineva 100 let od 

Cankarjeve smrti, zato je 
leto 2018 

Cankarjevo leto. 
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Letni čas dogajanja v pravljici je 
popolnoma sovpadal z mrzlim in 
zimskim četrtkovim popoldnevom. 
Glavna junaka, Medved in Svizec, 
sta najboljša prijatelja. Cele popol-
dneve preživljata skupaj, iščeta skrite 
zaklade, igrata pikado in se nadvse 
zabavata. Nekega zimskega dne pa 

Medved Svizcu sporoči, da se bo 
njuni popoldanski igri pridružil še 
Gosak. Medved se loti pečenja sla-
stnega kolača, Svizec pa nad napo-
vedanim prihodom vsiljivca ni prav 
nič navdušen in se ga skuša znebiti z 
zvijačo. Pravljica je nadvse zabavna 
in na nežen ter nevsiljiv način preko 

izvrstnih ilustracij popelje otroke 
v svet različnih občutij. Po pravljici 
smo se z otroki pogovarjali o njiho-
vih prijateljih, o tem, da je zelo lepo 
preživljati čas z najboljšim prijateljem, 
hkrati pa smo ugotovili, da je v večji 
družbi lahko še lepše in nas novi od-
nosi bogatijo. Po pravljici je sledil še 
ustvarjalni del. Otroci so pobarvali iz 
papirja izrezanega junaka iz pravlji-
ce – Gosaka. Ko so ga pobarvali, so 
mu okoli vratu zavezali še pentljico 
in izdelek z veseljem pokazali svojim 
staršem ter ga odnesli domov. 

Nika Čelešnik 

 Lansko leto so bile nove or-
gle, letos pa sta nova ambon in 
oltarna miza z relikvijami bla-
ženega Alojzija Grozdeta. Tako 
je postala ta cerkev tudi romar-
sko svetišče. Z domačim žu-
pnikom Jožefom Pojetom smo 
zmolili Angel gospodov, prejeli 
romarski blagoslov, potem pa 
smo se odpravili peš k svete-
mu Pavlu na Vrhniko. V vsaki 
občini, v katero smo vstopili, 
smo zmolili del rožnega venca 
in po dobrih treh urah vsi sreč-

no prišli na cilj. Pred cerkvijo 
na Vrhniki so nas pričakali 
domačini z vročim čajem, ku-
hanim vinom ter domačinke 
s sendviči in pecivom. Romar-
kam in romarjem iz Borovnice, 
Brezovice, Horjula, Iga, Logat-
ca, Ljubljane, Preserij, Tomišlja, 
Zaplane, Žirov in drugih župnij 
so se pridružili še mnogi, ki so 
se pripeljali na Vrhniko s svoji-
mi vozili, tako da po končanem 
srečanju ni ostal nihče brez 
prevoza nazaj. Nekateri pa so 

poromali peš tudi proti domu.
Letos je slovesno mašo daro-

val ribniški dekan mag. Anton 

Berčan ob somaševanju doma-
čega duhovnika Mohorja Rih-
taršiča in pomoči domačega 

kaplana Borisa Rozmana ter 
domačinov. Ob izhodu pa smo 
prejeli tudi spominske podobi-

ce in si zaželeli, da se, če ne prej, 
srečamo na Vrhniki spet za-
dnjo nedeljo januarja 2019! 

Ob zaključku lanskega leta je sekcija za ohranjanje 
kulturne dediščine KUD Kosec izpeljala peti tradicionalni  
pohod z baklami in lučkami k mali maši v kapeli ob 
Tržaški cesti. 

V naročje gozda in  zelenja prizibal  se drevak, 
s pogledom išče si zavetja  mož  strumen  in 
pošten,  
zapel od sreče in lepote, saj našel je svoj mir, 
ostal bo tu za vse življenje, drugam si ne želi.

Tako se glasijo prvi verzi pesmi  Jo-
žeta Jesenovca o možu iz pradavnine, 
ki se je z drevakom pripeljal v Dra-
gomer, pod vznožje griča sveti Lo-
vrenc in tam ostal vse življenje. S to 
čudovito avtorsko pesmijo iz našega 
kraja in številnimi drugimi ljudskimi 

in avtorskimi nam je MEPZ  društva 
invalidov Vrhnika pričaral lep večer 
v cerkvici svetega Lovrenca v Drago-
merju, kjer so peli pod vodstvom Jo-
žeta Jesenovca. Pesem o možu z dre-
vakom je ob spremljavi harmonikarja 
Jožeta Jesenovca zapel baritonist Aleš 
Kovač. Poleg solista in pevskega zbo-
ra je nekaj pesmi zapel še trio Jože, 
Emilija in Lilijana; pri ljudski pesmi 
Ojstrica se jim je pridružila še Vale-
rija Smirnov. Koncert je z angelskim 
glasom zaključila Liljana Stepic, ki je 

zapela pesem Ave Marija. Koncert je 
predstavljal zaključek decembrskega 
zimskega dne. Pokrajina je bila za-
snežena in pot do cerkvice osvetlje-
na s svečkami, z griča pa se je odpiral 
razgled na Barje. Člani KUD Kosec 
so v sodelovanju s PGD Dragomer 
- Lukovica pripravili vse potrebno 
za dobro počutje pevcev in obisko-
valcev v akustični cerkvici. Prijetno 
ogreta je nudila prekrasen ambient, 
točno takšen, kot je za tak dogodek 
primeren. Pesmi so obiskovalcem 
nudile notranji mir in pričarale bo-
žično-novoletno vzdušje ter vse nav-
dale s posebno  toplino  zimskega 
večera. Skratka, bilo je nepozabno. 

Iva Urbanc 

Tradicionalno romanje k Pavlu na Vrhniko
Od leta 2008 se vsako zadnjo nedeljo januarja 
ob 12. uri zberemo prijatelji Jakobove poti iz 
Ljubljane in okolice v župnijski cerkvi svetega 
Antona Puščavnika na Brezovici, kjer je vsako 

leto kaj novega.

Pohod z baklami 
na božični večer

Gre za star običaj, ki danes počasi 
izumira. V  odboru se trudimo, da 
takih običajev ne bi pozabili, zato jih 
oživljamo in poskušamo prikazati 
mlajšim rodovom. Osnovni namen 
pohoda z baklami je bil, da bi bila 
maša v cerkvi sv. Janeza na Logu, ven-
dar smo se zaradi vremenskih razmer 
in dostopnosti za krajane odločili, da 
bo maša v kapeli na Logu. Na sveti 
večer so se zbrale družine iz naše ob-
čine in tudi z Brezovice  pri trgovini 
Mercator na Logu. Otroci so imeli v 

rokah lučke, nekaj staršev pa se je po-
hoda udeležilo z baklami. Bila je jasna 
in ne prehladna noč. Udeležba je bila 
rekordna, otroci so poskrbeli za pose-
ben čar. Peš smo se odpravili proti ka-
pelici na Logu, kjer je bila sveta maša 
v čast Jezusovemu rojstvu. Po koncu 
maše  smo pohodniki drug drugemu 
zaželeli vesele praznike. Domov smo 
se vračali zadovoljni in veseli ter boga-
tejši za doživetje starega običaja. 

KUD Kosec

KUD Kosec in pravljične urice
V četrtek, 1. februarja, je v prostorih OŠ Log - Dragomer 
potekala četrta Pravljična urica, ki je organiziral KUD 
Kosec v sodelovanju s knjižnico Ivana Cankarja. Otroci 
so prisluhnili pravljici z naslovom Prikazni ne potrkajo 
na vrata znane in večkrat nagrajene pisateljice Eulalie 
Canal in ilustratorke Rocio Bonilla. 

Božično-novoletni koncert

KUD  Kosec je organiziral božično-novoletni koncert 
mešanega pevskega zbora društva invalidov Vrhnika v 
cerkvi svetega Lovrenca v Dragomerju.
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Včasih ni treba pogledati daleč, da 
vidimo kaj zanimivega. Mnogokrat 
tudi največji svetovni popotniki 
priznavajo, da se najraje vračajo v 
domači kraj. 

Ob tem se postavlja vprašanje, kako 
dobro v resnici poznam moj domači 
kraj. Kako dobro poznam ljudi, morda 
soseda, ali koga, ki ga tudi ni več med 
nami? Konec minulega leta je vsako 
gospodinjstvo prejelo na dom po en 
izvod nove številke revije Kosec, v 
kateri je opisana zgodovina, ki bi sicer 
utonila v pozabo ali pa se vsaj oddalji-
la od našega spomina.

 Svoj pogled na revijo je razkrila 

oblikovalka Barbara Nardoni, ki je 
nepogrešljivi del ekipe, ki poskrbi, da 
revija sploh lahko nastane: “K ustvar-
janju revije Kosec sem bila kot obli-
kovalka povabljena pred leti. Do se-
daj sem oblikovala tri revije in vsako 
posebej je bilo vznemirljivo ustvarjati. 
Zapisi v njej razkrivajo marsikatero 
zanimivost, ki je kot priseljenka ni-
sem poznala, čeprav živim v družini, 
ki je zelo močno povezana s krajem 
in hkrati celotno občino. Pri ustvarja-
nju me navdihuje slikovno gradivo, ki 
ga poskušam vizualno poudariti in s 
tem revijo nadgraditi. Ker fotografije 
mnogokrat črpamo iz osebnih arhi-

vov občanov, so le-te stare in slabše 
kakovosti, zato celotni oblikovni vi-
dez poudarja patino preteklih časov 
ali tako imenovani vintage stil. 

Tokratna revija me je navdušila 
predvsem s širokim izborom starih 
fotografij naših krajev in sem prepri-
čana, da bo tudi vas. 

Revija s svojo bogato vsebino ni 
namenjena samo starejši populaciji, 
ki bo obujala spomine, namenjena je 
tudi mlajšim, ki se s tem lahko zavejo 
svojih korenin, jih ozavestijo in boga-
tejši z izkušnjami prednikov gradijo 
lastno sedanjost po svoji volji.” 

Peter Kavčič 

V nadaljevalnem tečaju francoščine 
imamo še nekaj prostih mest. Informacije in 
prijave: nika.gams@iold.si ali 031 643 228.
Tečaj angleščine: vsako sredo ob 11.30 v sobi 
športnikov v Toscani, Dragomer. Imamo nekaj 
prostih mest. 
Prijave: dvig@iold.si ali 041 775 771 (Olga Dro-
fenik). 
Študijski krožek Živeti z rakom, pogovori 
z Darjo Rojec, 5. 3. ob 11.30 v Domu krajanov, 
Dragomer. Prijave: dvig@iold.si ali 041 775 771 
(Olga Drofenik). 
Študijski krožek Slovenska in svetovna 
stavbna dediščina, 14. 3. ob 18.00, Dom 
krajanov, Dragomer. Mentor mag. Dušan Kram-
berger. Prijave: dvig@iold.si ali 031 804 408 
(Petra Žen). 
Delavnica Od pravljice do lutke, 19. 3. ob 
17.15, Toscana, soba športnikov, Dragomer. Pri-
jave: do 15. 2., e-naslov: vesna.kucan9@gmail.
com ali 031 638 797. 
 Starše in stare starše predšolskih in šolskih otrok 
vabimo na predavanje dr. Dragice Haramija, 
profesorice na filozofski in pedagoški fakulteti 

Univerze v Mariboru z naslovom Pomen bra-
nja kakovostnih pravljic. Organiziramo 
ga s sodelovanjem in ob podpori osnovne šole 
Log - Dragomer. Predavateljica bo spregovorila 
o spodbudnem družinskem okolju za razvijanje 
bralnih sposobnosti otrok, ki vplivajo na razvoj 
na različnih področjih: jezik, umetnost, družba, 
narava, matematika, gibanje, kognitivnem, so-
cialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etič-
nem in motivacijskem. Več na iold.si. Predava-
nje bo 4. aprila ob 18.00 v večnamenskem 
prostoru naše osnovne šole. Cena: 3 evre. Prijave 
sprejemamo na dvig@iold.si ali po telefonu 031 
804 408 (Petra Žen). 
Vabim vas tudi na 3. zbor članov Dru-
štva DVIG – UTŽO v sredo, 28. marca, 
ob 18.00. Seznanili se bomo s poročilom o 
delu društva v letu 2017 in progamom za letos, 
srečanje pa obogatili s kulturnim programom. 
Zbor bo končan ob 19.15. Gradivo z dnevnim re-
dom in lokacijo bomo objavili na spletni strani 
iold.si ter poslali po pošti (elektronski ali klasič-
ni). Vabljeni člani, donatorji in naši podporniki. 

Nika Gams, predsednica 

Ste kdaj med sprehajanjem 
ob Bohinjskem jezeru 

pomislili, kaj vse lahko skriva 
njegovo dno? 

Morda kakšni veliki ljubitelji nara-
ve in navdušenci plavanja razmišljajo 
o življenju v njem, pa o globini, čisto-
sti in temperaturi vode, zagotovo pa 
niste pomislili, da se na dnu lahko 
znajde eno ali celo več trupel.

 Tadej Golob, mlajši slovenski av-
tor, poznan tudi po svojem novinar-
skem in alpinističnem udejstvovanju, 
je prav v Bohinj postavil dogajanje 
enega njegovih najodmevnejših ro-
manov z naslovom Jezero. V enem 
od mnogih intervjujev, ki jih je imel 
po izidu knjige, je dejal, da je bil eden 
od razlogov za pisanje njegova na-
veličanost, da piše knjige za tristo 
bralcev. Še bolj pa ga je gnal izziv, ali 
sploh zna napisati  kriminalko. Zgle-
doval se je po skandinavskih avtorjih. 
Pisanje samo ni bilo ravno zabavno. 
Trdo je delal, a ob tem čutil veselje in 
strast. Čeprav je bilo tudi dvomov ve-
liko, sploh, ali mu bo uspelo zgodbo 

pripeljati do konca, je napisal nadvse 
slovensko kriminalko, ki je za bralca 
spretno, gladko in neproblematično 
kriminalno čtivo. Inšpektor Taras, ki 
na poti  iz Bohinja  domov naključ-
no naleti na policista, ki sta našla  ob 
reki  truplo ženske, ki nima glave,  se 
po sili razmer s svojimi strokovnimi 
sodelavci loti reševanja tega zločina. 
Zgodba se zapleta in razpleta med 
različnimi  sloji ljudi, posega v ži-
vljenja več poznanih in povezanih, 
pa tudi takih, ki so se tam naključno 
znašli,  vse do srhljivega razpleta. 

Pri pisanju romana je avtor so-
deloval z mnogimi strokovnjaki iz 
forenzičnega laboratorija, inštituta 
za sodno medicino, centra za soci-
alno delo na Jesenicah, pokopališča 
v Blejski Dobravi in še kom, tako da 
bralec niti za trenutek ne podvomi 
v posamezne navedbe, raziskova-
nje in rešitve. Napet roman na več 
kot petsto straneh bralca sili, da z 
branjem vztraja do konca in ugo-
tovi, kdo je morilec žrtve in seveda 
drugih vpletenih. Pri tem se niti za 
trenutek ne dolgočasi, saj se dogodki 

vedno znova zapletajo in vključujejo 
nove akterje in nove žrtve. Roman je 
bil nominiran tudi za Kresnika, sedaj 
pa  potekajo  priprave za televizijsko 
serijo. Čeprav se je avtor že lotil tudi 
pisanja nadaljevanja tega romana, je 
to za nekaj časa odložil. Trenutno vse 
moči usmerja v zaključek biografije o 
Mileni Zupančič. Še bomo segali po 
njegovih knjigah, se vam ne zdi? Od 
kriminalke do pogledov v svet ma-
mil in prostitucije ni ravno velikih 
razdalj. O tem smo brali v delu Me-
toda Pevca z naslovom Carmen. Iz 
tega pekla, sveta omame in razuz-
danosti, skuša študent književnosti 
Goran rešiti Carmen. To je zgodba o 
upanju in brezupu mladih, ki živijo 
na družbenem dnu v Ljubljani. Po 
knjigi je bil posnet tudi film z enakim 
naslovom in glavna igralka Nataša  
Barbara Gračner je za glavno žensko 
vlogo prejela več priznanj. Zgodba je 
tekoča, všečna, na trenutke presun-
ljiva, sploh ob misli, da se dogaja v 
naši soseščini, tako rekoč, med nami. 
Priporočam branje.

Dragica Krašovec 

Slovesnost smo nadaljevali s pogo-
vorom o dveh velikih imenih sloven-
ske poezije in proze Francetu Prešer-
nu in Ivanu Cankarju.

 Sošolca sta nam pripravila plakat 
o Francetu Prešernu, saj 8. februarja 
praznujemo Prešernov dan. Ob 100. 
obletnici smrti Ivana Cankarja smo 
prebrali njegovo delo Skodelica kave. 
Izdelali smo si brke in ustvarjali sko-

delice kave pri likovni umetnosti. Pre-
brali smo Prešernovo znano delo Po-
vodni mož in ga primerjali z moderno 
različico Andreja Rozmana Roze – 
Urško. V moderni različici nastopa 
fant z rokersko postavo, zato smo tudi 
mi želeli spoznati podobnega. V razre-
du nas je obiskal g. Alen Steržaj, basist 
skupine Big foot mama. Odgovarjal je 
na naša vprašanja in nam predstavil 

svojo lepotico – bas kitaro. Teden se 
je zaključil s kulturnim dnem poe-
zije. Obiskal nas je pesnik, animator, 
ugankar, lutkar, karikaturist, športni 
novinar Janez Porenta Đoni, ki nas je 
vse nasmejal do solz. Prebiral nam je 
svoje pesmi, postavljal številne ugan-
ke in premetenke, povedal, kaj pomeni 
karikatura in nas naučil banse. Teden 
je bil pester, saj smo spoznali, kako 
pomembna je preteklost za našo pri-
hodnost.
Razredničarki Manja Razoršek in 

Kaja Lenič, OŠ Log-Dragomer 

Pismo upokojencem DUDL, 
županu in vsem tistim, ki jih to 
zanima

Dobro leto je minilo, odkar smo čla-
ni KUD Kosec ter Planinskega društva 
Rega dobili prostore v stari šoli na Logu, 
kar nam je velikodušno omogočila Ob-
čina Log - Dragomer, v veliko zadovolj-
stvo članov obeh društev. V vsem tem 
času je bilo izpeljanih nešteto delavnic, 
predavanj, pevskih vaj in drugih dejav-
nosti enega in drugega društva. Sode-
lovanje je potekalo zgledno, nikoli ni 
bilo nobenih nesoglasij ali konfliktov. 
V tem obdobju je končno zaživela že 
dolgo tleča želja po »lastnem« pevskem 
zboru, saj je bil za vaje nujen primeren 
prostor. S težavo nabrana skupinica je 
rasla, pridno vadila ter danes že na-
stopa na raznih prireditvah. Potem pa 
je decembra lani prišlo neprijetno spo-
znanje, da moramo iz prostorov ven. 
Da se bo zgradba stare šole prenovila, 
pravijo. In res, danes že vidimo prva 
dela na objektu. Društvi Kosec in Rega 
pa – znajdi se vsak sam, kakor veš in 
znaš. Na cesti so ostali pevci in pevke 
skupine Mladi po srcu ter klekljarice. 
Zato smo bili zelo veseli namiga g. Sev-
ška, da bomo lahko vadili in klekljali 
v prostorih Društva upokojencev Dra-
gomer - Lukovica (DUDL). Pa ni bilo 
nič od tega. Upravni odbor DUDL je 
sklenil, da lahko v njihovih (občinskih!) 
prostorih gosti le svoje člane. Poudar-
jam – le člane DUDL! Ni dovolj, da si 
član društva upokojencev z Loga ali 
Vrhnike ali pa celo predsednik Zveze 
upokojencev Slovenije, moraš biti član 
DUDL. Saj si lahko član več društev 
istočasno, so nam »pojasnili«. Kaj pa 
tisti, ki so še zaposleni? Upam, da mi ni 
treba pojasnjevati, kako je ta pogoj ne-
smiseln in nima nobene logike. Mar gre 
pri tem res samo za nabiranje članari-
ne? Konec koncev, saj je to le začasna 
rešitev, za čas prenove objekta. Potem 
upamo na res svoje prostore. Vsaj taka 
je obljuba župana, mar ne?

Dragi upokojenci Dragomerja in 
Lukovice: mar naj od gospe Ivice, ki se 
vsak teden pripelje z Vrhnike in veliko-
dušno, brezplačno razdaja svoje zna-
nje klekljanja, zahtevamo, da se včlani 
v vaše društvo, da bo lahko šla v »vaše« 
prostore? Mar smo pri pevskem zboru 
koga vprašali, od kod je ali če je član 
KUD Kosec? Vsi mi smo prostovoljci, 
vse delamo v dobrobit skupnosti in za 
ustvarjanje vsem prijaznega okolja ter 

pri tem ne zaslužimo niti ficka. Pred 
nekaj dnevi je bila v šoli odlična pri-
reditev v čast slovenskemu kulturne-
mu prazniku, ki so jo z veliko truda 
ter sodelovanja pripravili KUD Kosec, 
osnovna šola in Občina Log - Drago-
mer. Spregovoril je tudi župan g. Sta-
novnik in dejal, da kultura ni samo 
literatura, petje, slikarstvo, kultura je 
tudi sobivanje, kultura so tudi vozne 
nava-de nas, šoferjev, ali pa pozdra-
vljanje na cesti. Lepa misel! Naj dodam 
le še to: kultura je tudi razumevanje 
težav drugih in sodelovanje društev 
med seboj na nek prijazen način. Brez 
nesmiselnega pogojevanja! 

Težave s prostorom smo rešili. Kle-
kljarice so bile prijazno sprejete v pro-
stor Društva upokojencev Log, pevci in 
pevke skupine Mladi po srcu pa vese-
lo prepevajo v Modri sobi gasilskega 
doma PGD Log. Obema društvoma se 
ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem. 
Ostaja pa grenak priokus glede sodelo-
vanja z Društvom upokojencev Drago-
mer Lukovica.

V Dragomerju na dan slovenske-
ga kulturnega praznika, 8. februarja 
2018,  

za KUD Kosec Iztok Urbanc

Pojasnilo v zvezi z uporabo 
prostora DUDL 

Ne želimo si polemik, še najmanj pa 
preko Našega časopisa. Naj pojasnimo, 
da od Kulturnega društva Kosec vse do 
danes nismo prejeli nobene pisne vloge 
za uporabo društvenega prostora za 
njihovo dejavnost oz.  dejavnost po-
sameznih sekcij tega društva. Res pa 
so se na predsednika našega društva 
obračali nekateri njihovi člani, zato je 
upravni odbor Društva upokojencev 
Dragomer - Lukovica o tem razpra-
vljal na eni svojih sej in se odločil, da 
prostor lahko uporabljajo člani naše-
ga društva za različne dejavnosti. V 
zvezi z uporabo društvenega prostora 
je tudi sprejel takšen sklep. Najbrž to 
ne more bit  sporno, saj s tem prosto-
rom društvo razpolaga vse od skleni-
tve ustrezne pogodbe z lastnikom. Še 
vedno pa smo odprti za dialog z dru-
gimi društvi, vendar na ravni vodstev 
društev  in v sodelovanju z občinskim 
vodstvom. Zavedamo se, da je le na tak 
način možno tvorno sodelovanje. 

Upravni odbor Društva upoko-
jencev Dragomer - Lukovica

P R E J E L I  S M O

Ko pisanje postane izziv

Kulturni teden v 4. razredu

V tednu od 5. do 9. februarja smo imeli v 4. a- in 
b-razredu kulturni teden, ki smo ga začeli s petjem 
slovenske himne Zdravljice. 

Revija Kosec v spomin na čase, ki so minili

Nova izobraževalna programa: 

Francoščina in fotografija



26. februar 2018 47
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Log-Dragomer

Morda ne bi bilo odveč malo več 
previdnosti!

Sporočilo župana v občinskih medi-
jih, da je občinski svet decembra lani 
končno le sprejel prednostno listo in ča-
sovni načrt bodočih občinskih projek-
tov vzbuja optimizem. S tem dejanjem 
je zaključeno obsežno delo na področju 
občinske strategije razvoja, v katerega 
so bili vključeni tako občinska uprava 
kot občinski svetniki in ne nazadnje 
tudi številni občani. Občina je končno 
dobila razvojni dokument, ki ga bodo 
morali spoštovati izvoljeni predstavni-
ki občanov v naslednjih petnajstih letih.

Iz prednostne liste je razvidno, da 
se bodo v naslednjih nekaj letih za-
čeli gradnja občinske kanalizacije in 
čistilne naprave ter obnova stare šole 
na Logu, pri čemer imata kanalizacija 
in čistilna naprava prednost pred staro 
šolo. Zato se zdi nedavno obvestilo ob-
činske uprave na občinski spletni stra-
ni, da že začenja z obnovo stare šole na 
Logu, v nasprotju s sprejeto prednostno 
listo občinskih projektov. Obenem nam 
namreč župan na mojaobcina.si 22. 
januarja 2018 sporoča, citiram: »Naša 
vloga, ki smo jo oddali po prvem vabilu 
za dogovor za razvoj regij ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, je 
šla na ministrstvo za okolje in prostor, 
kjer se obravnava na treh področjih – 
pravnem, tehničnem in ekonomskem.”  
Torej dokončna potrditev pridobitve 
devetih milijonov evrov sofinanciranja 
za kanalizacijo in čistilno napravo še ni 
zaključeno, kar pomeni, da tega denar-
ja še nimamo. Pa kljub temu začenja-
mo z izvedbo občinskega projekta, ki je 
drugi in ne prvi na prednostni listi!? S 
prenovo stare šole bi lahko občina za-
čela šele potem, ko bo znano, ali bomo 
tudi zares dobili teh devet milijonov. 
To bo po vsej verjetnosti kmalu, zato 
ni razumljivo, zakaj občinska uprava 
ne spoštuje enega najpomembnejših 
sklepov občinskega sveta in s tem ne le  
krši predpise in zakone ampak tudi, po 
mojem mnenju, povsem brez potrebe 
izgublja zaupanje občanov.

Dosedanji rezultati v zvezi s pridobi-
tvijo evropskega in državnega sofinan-
ciranja so brez dvoma vredni pohvale. 
Vendar žoga še ni v golu. Zato morda 
ne bi bilo odveč malo več previdnosti! 

Stanislav Plevnik 

Odgovor občine 
Stanislavu Plevniku

Ob pisanju gospoda Plevnika kot 
aktivnega občana ne smemo prezreti, 
da je tudi on prepoznal optimizem in 
dvig zaupanja med akterji pri vodenju 
naše občine. Menimo pa, da je le treba 
njegovo razmišljanje nekoliko dopolniti. 
Večkrat je že bilo povedano in pojasnje-
no, da se projekt obnove stare šole na 
Logu odvija po načelih demokratične-
ga odločanja z upoštevanjem veljavne 
zakonodaje in predpisov. Postopek je bil 
začet 2015 in je doživel vsa preverjanja 
in potrebne korake do stopnje, kjer tre-
nutno je. Izpostaviti je treba dejstvo, da 
je občina za ta projekt s trdim delom in 
prizadevanji pridobila skoraj 200.000 
evrov nepovratnih sredstev, čemur 
moramo prišteti še nekaj čez 40.000 
evrov nepovratne pomoči za pripravo 
dokumentacije (GOLEA). Temu sledijo 
nekatere časovne obveze, ki so poveza-
ne z uspešnim črpanjem teh sredstev 
in nam jih narekujejo veljavna pravi-
la že omenjenega področja. Poleg že 
naštetega sledimo gospodarnosti pri 
upravljanju z občinskim premoženjem. 
Pri tem cilju ne moremo dovoliti, da bi 
že propadajoči objekt propadel do take 
mere, ko bi se lahko celo porušil. Že-
limo pa slediti tudi naklonjenosti ob-

čine do ohranjanja kulturne dediščine 
in zapuščino naših prednikov, ki so v 
tem okolju pisali bogato zgodovino, na 
katero moramo biti ponosni, zapustiti 
zanamcem.

Oceno, ali je s takim pristopom kr-
šena zakonodaja ali predpisi, bodo 
verjetno podali poklicani in strokovno 
usposobljeni organi nadzora. Eden ta-
kih je že nadzorni odbor naše občine, 
s katerim povezovalno sodelujemo. Ob 
tem pa ne smemo pozabiti, da ima go-
spod Plevnik seveda še vedno pravico 
do svojega mnenja. Ob vsem naštetem 
pa je treba ponovno jasno poudariti, 
da obnova stare šole ne pomeni tvega-
nja za izvedbo projekta Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda Čista Ljublja-
nica 3. sklop ali, kot jo gospod Plevnik 
imenuje, “ kanalizacija”. Projekti, ki 
so povezani s črpanjem nepovratnih 
sredstev iz kohezijskega sklada, so zah-
tevni, dolgotrajni in zapleteni tako za 
pripravo kot izvedbo, zato ponovno 
vabimo zainteresirane občane, ki se iz 
kakršnegakoli razloga želijo podrobne-
je seznaniti z našim delom, da se tudi 
osebno po predhodni najavi oglasijo na 
sedežu naše občine, kjer jim bo župan 
s sodelavci z veseljem odgovoril na vsa 
vprašanja. 

Občinska uprava 
Občine Log - Dragomer 

Dopolnitev članka Spremembe 
na vrhu občinske uprave

V prispevku beremo, da občinsko 
upravo zapušča izredno uspešen, pro-
doren in metodičen direktor, ki je iz-
boljšal učinkovitost dela OU s finančno 
optimizacijo, uravnoteženjem stroškov 
uprave ter uspešnim črpanjem javnih 
finančnih sredstev. Torej, za dosežki, 
ki smo jih dosegli v naši občini, stoji 
zelo uspešen načrtovalec in realizator 
občinskih projektov, vsaj tako lahko 
razberemo iz objavljenega prispevka. 
Spregledano je uspešno opravljeno 
delo nadomeščanja župana ob njego-
vi večmesečni odsotnosti zaradi šova 
Survivor. 

Da bodo zgoraj citirane informacije 
popolnejše, se moramo dotakniti zadev, 
ki še niso uresničene ali so celo zamol-
čane:
-  Število zaposlenih v OU se je v tem 

mandatu podvojilo, enako tudi 
stroški plač in honorarjev.

-  Direktor občinske uprave je ob pre-

vzemu te funkcije l. 2015 dobil nalo-
go, da reši zaplet v javno-zasebnem 
partnerstvu TC Center–Toscana; 
ta zadeva zaradi nepotrebnega za-
vlačevanja še do danes ni v celoti 
rešena. Konec leta 2017 je bilo skla-
dno z arbitražno odločbo plačano 
746.000 evrov. Zunanja odvetnica 
nas je stala več kot 76.000 evrov, od-
prtih pa je ostalo še kar nekaj drugih 
finančnih zahtevkov. 

-  Etični kodeks je bil spisan konec 
leta 2015 s ciljem »postaviti etične 
norme ter dvigniti raven zaupanja 
občanov v občinske funkcionar-
je« (izjava podžupana). OU si je 
za sprejetja kodeksa postavila leto 
2016. Je že leto 2018.

-  Tri pobude občanov z imeni in 
priimki so bile deležne ignorance s 
strani OU. In sicer: 50 podpisov za 
spremembo občinskega proračuna 
za leto 2016, 137 podpisov proti 
ukinitvi grajenega javnega dobrega, 
312 podpisov za določitev priorite-
tnih investicij v občini. Torej OU ni 
zgledno sodelovala z občani in jih 
celo toži in izreka denarne kazni.

-  Pisni zahtevki posameznih občanov 
so ignorirani in ostajajo brez odgo-
vora, kar je tudi ugotovitev sestan-
ka občinskih svetnikov in občanov 6. 
februarja 2018.

-  Komercialni oglasni pano, posta-
vljen brez soglasja lastnika zemlji-
šča, je zadeva, ki čaka razsodbo 
na sodišču. Odškodnina in stroški 
bodo ponovno po nepotrebnem bre-
menili občinski proračun.

-  Prepoved OU, da otroci iz vrtca ne 
smejo brezplačno uporabljati telo-
vadnice v TC Centru.

-  Delitev občinskega denarja mimo 
zakona in predpisov občinskim in 
zasebnim športnim društvom.

-  Bile so podane pobude za revizijo 
poslovanja občine Log - Dragomer. 
Protikorupcijska komisija je podala 
mnenje o kršitvah občinskega funk-
cionarja, ki je deloval v neskladju s 
3. točko 4. člena zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije.

Občanom, ki jim ni vseeno kako 
se zapravlja občinski – naš denar in 
kako se OU obnaša do svojih deloda-
jalcev – občanov, smo dolžni podati še 
drugo plat zgodbe, kajti v prispevkih 
v Našem časopisu takih podatkov ne 
boste deležni. Ta časopis poroča o za-
devah enostransko in kot tak ni objek-
tiven ter korekten do občanov in ne 

odraža dogajanja v naši občini.
 

Za skupino občanov: Simon Perko, 
Dragomer, 12. februar 2018

 
Odgovor občine Simonu Perku

Pri prebiranju članka, ki ga je napi-
sal gospod Perko, je treba nekaj trditev 
nekoliko popraviti oziroma dopolniti. 

 
• Ni res, da se je število zaposlenih 

podvojilo. 
• Župana v njegovi odsotnosti nado-

mešča podžupan ali tisti, ki ga je 
župan pooblastil, da delo poteka 
nemoteno tudi ob njegovi odsotnosti. 

• Znesek, ki ga je občina potrošila 
za pravno pomoč, ki je povezana z 
arbitražno tožbo v javno-zasebnem 
partnerstvu ni točen in je bistveno 
nižji kot ga pisec navaja. 

• Občina je izrekla mandatno kazen 
za občana, ki sta bila v upravnem 
postopku žaljiva in ne zato, ker sta 
opozarjala na napake, kot bi se dalo 
razbrati iz pisanja gospoda Perka. 

 
Koliko je pisec z navajanjem netoč-

nih podatkov pripomogel k objektivno-
sti poročanja v Našem časopisu, si bo 
lahko vsak bralec odgovoril kar sam. V 
občinski upravi se čutimo dolžne, da 
gospodu Perku pojasnimo, da je pravi-
ca in vsaj moralna obveza občana, da 
ob sumu storitve nezakonitega dejanja 
(tudi v primeru organov občine ali ob-
činske uprave) obvesti pristojne službe, 
ki so dolžne strokovno ukrepati in ugo-
toviti, ali gre dejansko za nepravilnosti. 
Verjamemo, da bo taka pot do resnice 
in odgovorov v primeru, da kdorkoli od 
občanov meni ali sumi, da obstajajo 
nepravilnosti, najučinkovitejša.

V občinski upravi smo se odločili, da 
bomo na neargumentirane in provoka-
tivne članke le izjemoma odgovarjali, 
ker želimo delovati tvorno in v korist 
javnega interesa celotne skupnosti 
pred interesi posameznika in njego-
vih provokacij ali neargumentiranih 
člankov. Bralec si lahko na spletni 
strani mojaobcina.si prebere pismo, ki 
ga je napisala občanka, ki je občini za 
izvedbo varne poti podarila svoje ze-
mljišče. O iskrenosti in dobronamer-
nosti posameznikov pričajo le dejanja, 
ki koristijo vsem nam. Verjetno bo za-
nimivo primerjati vtise ob branju pi-
sma gospe Bernik in gospoda Perka. S 
ciljem, da bi se gospod Perko seznanil s 

pravimi podatki, ki jih želi uporabljati, 
ga pa tako kot vsako občanko in posa-
meznega občana iskreno vabimo, da se 
po predhodni najavi oglasi na sedežu 
naše občine, kjer mu bomo z veseljem 
postregli z verodostojnimi odgovori na 
vsa vprašanja. 

Občinska uprava 
Občine Log - Dragomer

Ne zdrahe, sodelovanje je prava 
pot

V roke sta mi prišla pisna poziva 
(dopisa) nezadovoljnega občana, eden 
celo preko poštnega nabiralnika, zato 
to razumem, kot da sem osebno nago-
vorjena. Vsebina izraža nestrinjanje z 
delovanjem občinske uprave, svetnikov 
in še posebno nezadovoljstvo z delom 
in odnosom župana, tudi zunaj delov-
nega časa. Nobeden od dopisov v osno-
vi ni namenjen objektivnim kritikam, 
ampak blatenju in hujskaškemu po-
zivanju občanov, da tudi drugi uvidijo 
»grozote«, ki se dogajajo v občini Log 
- Dragomer. Malo bolj izkušena oseba 
med branjem hitro spregleda, da gre 
bolj za izražanje osebne zagrenjenosti 
ali opominjanje na nezadovoljenost z 
lastnim položajem v družbi. Ali pa se 
v takem početju skrivajo kakšne prita-
jene osebne koristi in interesi. V Slove-
niji se na splošno v mnogih okoljih in 
primerih preveč izražajo negativnost, 
črnogledost, tudi privoščljivost, ker gre 
sosedu, znancu slabše kot tebi. Po dru-
gi strani pa imamo ogromno primerov, 
kjer si ljudje pomagajo, sodelujejo in 
skupaj ustvarijo marsikaj dobrega. 
Sama bi raje spodbujala ljudi, občane, 
da delujejo v tej smeri. Pred časom sem 
odstopila občini nekaj zemlje v družbe-
no korist. Urejanje varne občinske peš 
in kolesarske (šolske) poti tam časov-
no, glede na dogovor, zamuja. Ampak 
kljub temu ne iščem mrzlično krivcev 
na občini in pajdašev, ki bi me pod-
prli s »šimfanjem«. Verjetno obstajajo 
kakšni objektivni dejavniki, kot so vre-
menski, izvajalski, tehnični, mogoče 
finančni ... itd. Lahko zatrdim le, da 
je bilo sodelovanje pri tem projektu z 
občino v vseh pogledih korektno. Gle-
de na opisano zgoraj pozivam občane, 
če je to v njihovi moči in volji, naj, če 
imajo možnost, raje sodelujejo in si po-
magajo v skupno korist in zadovoljstvo. 
Je bolj prijetno in človek se bolje počuti. 
Vsem nam želim vse dobro. 

Milena Bernik 

O D P R T A  S T R A N
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Zaščita demokratične pravice 
do obveščanja občanov

 
Župan in občinska uprava sta okto-

bra lani z občinske spletne strani uma-
knila zvočne posnetke sej občinskega 
sveta, do katerih smo imeli občani neo-
viran dostop zadnjih 12 let, kot nam to 
zagotavlja poslovnik občinskega sveta.

 
Zdaj jih ne objavljajo več, ker naj bi 

jim to »svetovala« informacijska poo-
blaščenka. Občinska uprava meni, da 
tako varujejo osebne podatke naših 
»izvoljencev«. Ali kdo res verjame, da 
so njihove razprave na sejah občinske-
ga sveta nekaj, kar je potrebno skriti 
pred občani? Saj vendar odločajo o 
vprašanjih, ki zadevajo prav nas in za 
slabe razprave in odločitve plačamo 
mi in ne oni, za dobre pa se jim lah-
ko zahvalimo tako, da jih ponovno 
izvolimo. In vsi, ki so kandidirali za 
občinske funkcije, so vedeli za določilo 
poslovnika o tem, da se seje snemajo 
in posnetki objavljajo na spletni strani. 
In zakaj jih zdaj to nenadoma moti? 
Morda zato, ker so občani utemelje-
no spregovorili o nezakonitih in tudi 
etično spornih odločitvah in ravnanju 
občinske uprave in župana? Opozarja-
mo namreč na to, da je mnenje infor-
macijske pooblaščenke neobvezujoče 
in zato ne more biti podlaga za kršenje 
našega poslovnika. Ona ne sme in tudi 
ni v svojem mnenju dala usmeritve k 
umiku zvočnih zapisov, ker to ni v njeni 
pristojnosti.

Javnost sej ima dvojno poslanstvo: je 
vzvod za odgovorno in etično ravnanje 
svetnikov, občinske uprave in župana 
in je instrument za občane, da se lah-
ko skladno z zakonom v največji možni 
meri pravočasno uprejo sklepom ob-
činskega sveta, zaradi katerih bi lahko 
nastale škodljive posledice za njihovo 
življenje ali zdravje, za naravno ozi-
roma življenjsko okolje ali premože-
nje. Ker smo mnenja, da sta umik in 
neobjavljanje zvočnih posnetkov neza-
konita, ker kršita 57. člen poslovnika 
Občinskega sveta občine Log - Drago-
mer, smo to dejanje prijavili Ministr-
stvu za javno upravo RS in ga zaprosili 

za mnenje in ukrepanje. Od ustanovi-
tve občine pridobljeno demokratično 
pravico do obveščenosti o ravnanju 
naših »izvoljencev« na sejah občinske-
ga sveta bomo dosledno branili, saj je 
to tudi naša ustavna pravica. Dopis 
ministrstvu in mnenje informacijske 
pooblaščenke sta v celoti objavljena 
v nadaljevanju. Dopis ministrstvu in 
mnenje informacijske pooblaščenke 
sta v celoti objavljena na spletni strani 
www.mojaobcina.si/log-dragomer. 

Olga Drofenik, Darijan Novak in 
dr. Stanislav Plevnik

 
Odgovor občine: varstvo oseb-
nih podatkov je ustavno varova-
na človekova pravica 

Vsakdo ima pravico dobiti informa-
cijo javnega značaja, za katero ima v 
zakonu utemeljen pravni interes. Ob-
čina pa ima hkrati dolžnost zavrniti 
dostop do informacije, če je podana 
zakonska izjema do prostega dosto-
pa. Takšna izjema pa je tudi osebni 
podatek, katerega varstvo je ustavna 
človekova pravica. Prav tako ustavno 
varstvo uživajo pravica do zasebnosti 
in osebnostne pravice posameznika ter 
pravica do tajnosti pisem in drugih ob-
čil, v katere bi posegli z objavo zvočnih 
posnetkov občinskih sej na spletu. 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 
določa, da je osebni podatek katerikoli 
podatek, ki se nanaša na posameznika, 
ne glede na obliko, v kateri je izražen. 
Posameznik pa mora biti določena ali 
določljiva fizična oseba, na katero se 
nanaša osebni podatek, pri čemer je 
oseba določljiva, če se jo lahko nepo-
sredno ali posredno identificira. 

Zvočni posnetek seje občinskega sve-
ta glede na navedeno nedvoumno vse-
buje osebne podatke udeležencev seje. 
Iz posnetka so razvidni poleg osnov-
nih osebnih podatkov (ime in priimek, 
funkcija in delovno mesto) tudi drugi 
osebni podatki, kot so: 

 
• glasovne značilnosti prisotnih na 

seji - barva, ton, glasnost, glasovne 
motnje (npr. hripavost), frekvenčne 
značilnosti zvoka itd. Glas je bio-

metričen podatek in za vsakega po-
sameznika edinstven, kar pomeni, 
da služi kot identifikator; 

• jezikovne in druge govorne značil-
nosti – hitrost govora, govorne mo-
tnje (npr. »požiranje« posameznih 
glasov, jecljanje, ipd.), retorične ve-
ščine, jasnost izražanja, razločnost, 
naglas, narečne prvine, tujejezični 
vložki ter jezik nasploh; 

• druge spremljajoče osebnostne zna-
čilnosti prisotnih na seji - govorčeva 
osebnost, vedenjske značilnosti, od-
nos do slušateljev, odnos do stvari, 
o kateri je govora, vedenje, čustva, 
razpoloženje in podobno (udeleže-
nec seje in/ali govorec je na primer 
lahko aroganten, nestrpen, kritičen, 
osoren, ponižen, potrpežljiv, prija-
zen in ljubezniv ipd.). 

 
  
Posameznikov glas namreč vsebuje 

tolikšno množico osebnih podatkov, da 
se da posameznika z njimi natančno in 
nedvoumno določiti. 

Do navedenega se je opredelilo tudi 
že Ustavno sodišče RS v zadevi opr. št. 
Up-472/02 in navedlo: »da je sodišče 
že sprejelo stališče, da je človekova 
zasebnost, katere nedotakljivost za-
gotavlja 35. člen Ustave RS, v obmo-
čju človekovega bivanja bolj ali manj 
sklenjena celota njegovih ravnanj in 
ukvarjanj, občutij in razmerij, za kate-
ro je značilno in konstitutivno, da si jo 
človek oblikuje in vzdržuje sam ali sam 
z najbližjimi, s katerimi je v intimni 
skupnosti, na primer z življenjskim 
partnerjem, in da v njej biva z občut-
kom varnosti pred vdorom javnosti ali 
kogarkoli nezaželenega. Običajen in 
bistveni del ali vidik te celote so torej 
tudi človekova ravnanja. Vanje sodi 
tudi pravica človeka do lastnega glasu, 
pravica na glasu. Ta zagotavlja vsa-
komur, da sam odloči o podobi svoje 
osebnosti v komunikaciji z drugimi. V 
človekovi besedi se namreč izraža nje-
gova osebnost. Vsak ima pravico, da 
lahko govori prosto, brez zadrege in v 
normalnih okoliščinah, ki jih izraža 
krilatica “verba volant, litterae scrip-
tae manent”. Varstvo zajema možnost, 
da se človek v komunikaciji po lastni 
presoji odzove na najustreznejši način 

in se prilagodi vsakokratnemu naslov-
niku. K tej temeljni pravici sodi tudi to, 
da se človek sam odloči o tem, kdo bo 
slišal vsebino komunikacije - le sogo-
vornik, določena zaključena skupina 
ljudi ali javnost. Odločitev o sebi in o 
svoji besedi zajema torej tudi določitev 
kroga oseb, ki naj slišijo vsebino pogo-
vora. Svojo vsebino najde ta pravica v 
upravičenju vsakega človeka o tem, ali 
bo njegov glas posnet in s tem preko 
nosilca zvoka morda posredovan tre-
tjim osebam, s čimer se beseda in glas 
od njega ločita in osamosvojita. Zapis 
daje oblast nad tujo osebo, tujo oseb-
no dobrino, ker omogoča ponovitev in 
tako posega v izključno pravico osebe, 
da razpolaga s tem, kar je govorila, da 
sama odloča, kdo naj to sliši ali kdo 
lahko to sliši. Človeška komunikacija 
je z zagotovljenim varstvom v 35., in še 
posebej v 37. členu Ustave, zaščitena 
pred tem, da bi besede (nepremišljena 
ali impulzivna izjava, površno mnenje 
ali pa kakršenkoli pogovor zaradi vse-
bine ali tona glasu v drugačnih okoli-
ščinah) pričale proti tistemu, ki jih je 
izgovoril. Posnetek je avtentično ohra-
njena beseda ali glas, ki se je s posnet-
kom ločil od osebe, ki ga je izgovorila.« 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 
določa, da je obdelava osebnih podat-
kov, kar pomeni tudi objava zvočnega 
posnetka seje občinskega sveta, dopu-
stna, če tako določa zakon oziroma 
na zakonu temelječa osebna privolitev 
posameznika. Prav tako mora biti na-
men obdelave osebnih podatkov dolo-
čen v zakonu, v primeru obdelave na 
podlagi osebne privolitve posameznika 
pa mora biti posameznik predhodno 
pisno ali na drug ustrezen način se-
znanjen z namenom obdelave osebnih 
podatkov. Zakon tudi določa, da se po 
izpolnitvi namena obdelave osebnih 
podatkov osebni podatki zbrišejo, uni-
čijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen 
če zakon za posamezne vrste osebnih 
podatkov ne določa drugače. 

Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Log - Dragomer v 57. členu določa, da 
se seje snema in da se zvočni posnetek 
objavi na spletnih straneh Občine - Log 
Dragomer. 

Navedena določba poslovnika zado-
stuje za dejstvo, da so prisotni na seji 

obveščeni, da se seja snema in da že 
s konkludentnim dejanjem privolijo v 
snemanje. Nikakor pa ni dopustno do-
ločbe poslovnika tolmačiti v smislu, da 
prisotni na seji konkludentno privolijo 
tudi v posredovanje zvočnih posnetkov 
javnosti, saj poslovnik zgolj določa, da 
se posnetki sej objavijo na spletu, nikjer 
pa poslovnik izrecno ne določa name-
na, ki se ga zasleduje z objavo posnet-
kov na spletnih straneh občine, traja-
nje objave na svetovnem spletu, kdo 
bo upravljalec in kdo uporabnik teh 
posnetkov ter kje in koliko časa se bodo 
posnetki hranili. Prav tako v poslovni-
ku niso opredeljeni kriteriji za trajanje 
objave na način, da so udeleženci sej 
vnaprej nedvoumno seznanjeni s traja-
njem objave posnetka seje. 

Glede na navedeno občina nima 
na zakonu temelječa pravice objaviti 
zvočnih posnetkov sej občinskega sveta, 
saj bi tako grobo in neupravičeno pose-
gla v ustavne pravice posameznika, in 
sicer v pravico do varstva osebnih po-
datkov, pravico do zasebnosti in v var-
stvo osebnostnih pravic ter v pravico do 
varstva tajnosti pisem in drugih občil. 

Z umikom posnetkov sej občinskega 
sveta s spletne strani je občina zgolj 
spoštovala ustavna in zakonska do-
ločila, s tem pa ni posegla v ustavno 
varovano pravico dobiti informacijo 
javnega značaja in pravico do sode-
lovanja pri upravljanju javnih zadev. 
Občina še vedno v največjem možnem 
in zakonsko dopustnem obsegu zago-
tavlja javnost svojega dela. V skladu z 
veljavnimi predpisi zagotavlja dostop 
do informacij javnega značaja, javnost 
sej občinskega sveta, dostopnost do 
gradiv sej občinskega sveta in njegovih 
teles s predlogi sklepov in zapisnikov 
sej na spletnih straneh, splošne akte 
objavlja v Uradnem listu RS in glasilu 
občine ter javnosti omogoča sodelova-
nje pri oblikovanju odločitev s predlogi, 
pobudami vprašanji in kritikami. Na 
spletni strani občine so objavljeni tudi 
vsi predlogi predpisov občine, na kate-
re občani lahko podajajo pripombe in 
predloge. Prav tako imajo občani mo-
žnost izrabiti pravico do zbora občanov, 
ljudske iniciative in referenduma o ob-
činskem predpisu. (ou)

O D P R T A  S T R A N

Vendar so ta društva med-
generacijskega prostovoljstva 
nekaj posebnega, nagovorjena 
so bila s prav posebnim na-
menom: da bi bili starejši in 
mlajši drug drugemu učitelji 
in drug drugemu učenci; da bi 
soustvarjali bolj kakovostno 
življenje in čim lepše medčlo-
veško sožitje; da bi se kar se da 
harmonično starali drug ob 
drugem...

Vsa medgeneracijska društva 
v Sloveniji  so bila ustanovljena 
na pobudo Inštituta Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje, Lju-
bljana. Profesionalci in pro-

stovoljci iz tega društva nas 
hkrati povezujejo in izobra-
žujejo, skrbno, ambiciozno in 
prijazno hkrati nas združujejo, 
opogumljajo, kot se v medse-
bojnih srečanjih tudi mi sami, 
člani našega matičnega društva 
na Vrhniki.

V Domu upokojencev delu-
jemo v posamičnih skupinah, 
tako da vodimo prostovoljci 
več pevskih zborov, pogovor-
nih skupin, druženj ob poste-
ljah nepokretnih itd. - vse z 
namenom doseči kar se da pri-
jaznejše okolje za oskrbovance 
našega doma.

Pri tem z leti opažamo, da 

je potrebno vedno znova ob-
veščati našo mestno skupnost, 
tudi okoliške skupnosti Borov-
nice, Loga, Dragomera... da se 
tudi mi - prostovoljci - počasi 
staramo, da so nam potrebni 
nove, mlajše sile z novimi, sve-
žimi idejami ter novo energijo.

Temu je namenjeno to moje 
vljudno vabilo: Dajmo, pokli-
čimo socialno delavko v Dom 
upokojencev, navežimo stik s 
katero od poznanih prostovoljk 
ter se vključimo v naše vrste! 
S tem bomo mnogo dobrega 
storili zase, a tudi za naše sta-
rostnike, ki se vesele te ure te-
densko, ko jim ponudimo nove 
vsebine in morebiti kakšno 
novo dejavnost.

Vabimo vas v naše vrste!
Danica Jazbinšek, 

Dragomer, 
tel. 031 753 932

Prostovoljstvo na Vrhniki 
v Domu upokojencev

Na Vrhniki že več kot 10 let deluje 
Medgeneracijsko društvo, ki je le eno od več 
kot dvajsetih medgeneracijskih društev, ki so v 
Sloveniji - poleg Rdečega križa, Karitasa, Zveze 
prijateljev mladine, če naštejem le najbolj aktivne. 
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KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

Leto 2018 je Evropsko leto kulturne dediščine. Je priložnost obeležiti kulturno 
dediščino celine, s spodbujanjem medsebojne izmenjave in spoštovanja evropske 
kulturne dediščine kot skupne dobrine, kot vir ozaveščanja o skupni zgodovini in 
skupnih vrednotah ter s krepitvijo občutka pripadnosti skupnemu evropskemu 
prostoru. Ključni cilj kampanje je ozaveščanje o pozitivnih učinkih evropske 
kulturne dediščine in njenega doprinosa h gospodarstvu, družbi, turizmu, 
zaposlovanju, mednarodnim odnosom, kulturni raznolikosti, socialni vključenosti 
ter medkulturnemu dialogu. Geslo kampanje je: »Naša dediščina: kjer preteklost 
sreča prihodnost.«

IZMENJEVALNICA PODARIM-DOBIM
Skupina mamic Sončnice v sodelovanju z razstaviščem Moja Ljubljanica in 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika ponovno pripravlja eko-dobrodelno akcijo IZMENJAVA 
PODARIM DOBIM. Izmenjevali bomo sezonska oblačila za otroke in odrasle, knjige, 
otroško opremo in igrače, uporabne in okrasne predmete. V primeru, da se 
izmenjave ne boste utegnili udeležiti, lahko stvari oddate tudi v razstavišču  
Moja Ljubljanica, od 6. 3. do 9. 3. med 10.00 in 18.00 uro. 

10. MAREC 2018 

Veseli bomo Vaše udeležbe!
Več informacij: www.mojaljubljanica.si | info@mojaljubljanica.si | 041 354 203

Stalna razstava Moja Ljubljanica je materiali-
zirano geslo kampanje. Zasleduje vse navedene 
cilje in je zato v mednarodnem prostoru ter 
strokovni javnosti deležna velike pozornosti. S 
tovrstno mednarodno prepoznavnostjo se odpira 
priložnost umestitve porečja Ljubljanice na Un-
esco seznam kulturne dediščine. Po desetletju 
stagnacije ima lokalna skupnost priložnost, pred-
vsem pa odgovornost do bodočih generacij, da s 
sistematičnim in načrtnim delom ohranja in raz-
vija skupno dediščino. Razstava Moja Ljubljani-
ca je prva faza razvojnega projekta, ki Vrhniko 
zarisuje na svetovni zemljevid. Ozavešča o bogati 
dediščini preteklosti in dokazuje, da je tak razvoj 
prihodnosti mogoč in smiseln.

Stvar je namreč taka, da pridejo pametni pred-
logi zmeraj prezgodaj. Čez dvajset let bo vse 
drugače. Premalo se zavedamo pomena in po-
tenciala kulturne dediščine za družbeni in gospo-
darski razvoj. Muzejsko društvo Vrhnika že več 
kot 20 let s publikacijo Vrhniški razgledi ozavešča 
o zgodovini in dediščini lokalne skupnosti.  Zgolj 
po zaslugi podžupana Janka Skodlarja Občina 
Vrhnika v zadnjem obdobju pospešeno ob navlja 
stavbno dediščino kraja, drugače bi se zdelo, 
kakor da smo obstali v lastni samozadostnosti.  
Zadnji kulturni spomenik lokalnega pomena na 
območju občine Vrhnika je bil razglašen leta 
1988. Tako se samo na normativni ravni že tri-
deset let kaže naš odnos do dediščine. Ustano-
vitev javnega zavoda ni prinesla večjih premikov 
na tem področju. Razumeti je potrebno, da je 
do vzpostavitve stalne razstave Moja Ljubljani-
ca, prišlo zgolj zaradi tesnega sodelovanja loka-
lne skupnosti z MGML - Muzejem in galerijami 
mesta Ljubljane, ZVKDS - Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ZRSVN - Zavodom 
Republike Slovenije za varstvo narave ter drugimi 
strokovnimi službami. In zgolj tesno sodelovanje s 
strokovnimi službami omogoča lokalni skupnosti 
izpeljavo koncepta bodočega razvoja, na podlagi 
krovnega načrta, temelja za izvedbo bodočih ev-
ropskih projektov.

Ko govorimo o varovanju dediščine, se pogosto 
ne zavedamo razsežnosti področja. Kaj hitro se 
nam zgodi, da mešamo med pojmi in strokovnimi 
termini ter institucijami. Da se bralcu slikovito ra-
zloži temeljne pojme in institucije, so v razlago 
vtkani primeri iz lokalne skupnosti. Najpomemb-
nejši pravni vir je Konvencija o varstvu svetovne 
kulturne in naravne dediščine, ki so jo članice 
sprejele na seji Generalne konference UNESCO 
16. novembra 1972 v Parizu, veljati pa je začela 
leta 1976. Varstvo dediščine v ožjem pomenu ra-
zlikuje med snovno in ne snovno kulturno ded-
iščino, v širšem pomenu pa se nanaša tudi na 
naravno in digitalno. 

Snovno kulturno dediščino delimo na nepremično 
kulturno dediščino (objekti, naselbine, krajina, 
arheološka najdišča) v pristojnosti ZVKDS in 
premično kulturno dediščino. Na pobudo Minis-
trstva za kulturo je morala Občina Vrhnika spre-
jeti štiri Občinske podrobne prostorske načrte 
in Konservatorske načrte prenove za območja 
naselbinske kulturne dediščine, s katerimi se 
načrtuje celovita prenova območja; Tržaška 
cesta – Cankarjev trg, Stara cesta – Vas, Hrib 
– Gradišče in Verd – vaško jedro. Prostorski 
akti celovito urejajo prostor ter omogočajo up-
ravnim enotam, oddelkom za prostor lokalnih 
skupnosti in občanom, da v naprej vedo, kakšni 
posegi so dovoljeni. Kljub prostorskim aktom, pa 
bo še vedno potrebno sodelovanje z ZVKDS in 
pridobitev kulturnovarstvenih pogojev oziro-
ma kulturnovarstvenih soglasij za posege v 
enote z evidenčno številko dediščine (EŠD), ki 
so vpisane v register. 

Občina Vrhnika ima v registru nepremične 
kulturne dediščine zavedenih kar 322 
enot EŠD, na tem območju pa se nahajajo 
trije kulturni spomeniki državnega pomena: 
Samostan Bistra (EŠD 15), vplivno območje Bis-
tre (EŠD 8775) in Ljubljanica (EŠD 11420), ter  
trije kulturni spomeniki lokalnega pomena:  
cerkev sv. Miklavža na Kurenu (EŠD 914), 
spominska hiša Ivana Cankarja (EŠD 848) in 
Kašča v Verdu (EŠD 9816). Občani Vrhnike smo 
upravičeno ponosni na bogato stavbno dedišči-
no in se navdušujemo nad obnovljenimi pročelji 
monumentalnih zgradb. Dejstvo je, da bo potreb-
no še veliko dela tako na nomotehničnem, kul-
turnovarstvenem, kakor tudi na izvedbenem po-
dročju, pri čemer je vodilo zagotoviti dostopnost 
dediščine javnosti.

Za premično kulturno dediščino (predmete) 
je pristojna mreža pooblaščenih muzejev in 
galerij, pri čemer je za območje Vrhnike pris-
tojen Muzej in galerije mesta Ljubljane. Z novelo 
Zakona o varstvu kulturne dediščine leta 2008, 
je prišlo do sistematične ureditve področja ar-
heoloških najdb in prenosa predmetov kulturne 
dediščine iz zasebnih zbirk v javne institucije.  
Arheološka najdba je premična arheološka 
ostalina, ki je bila pod zemljo ali pod vodo 
vsaj 100 let. Arheološke najdbe so tudi orož-
je, strelivo, drug vojaški material, vojaška vozila 
in plovila ali njihovi deli, ki so bili pod zemljo ali 
pod vodo vsaj 50 let.  Kdor najde na površju 
zemlje, pod njim ali v vodi arheološko ostalino, 
mora poskrbeti, da ostane ta nepoškodovana, na 
mestu in v položaju, kot jo je odkril ter o najdbi 
takoj obvestiti pristojni ZVKDS. Arheološke najd-
be so lastnina države. Leta 2008 se je pota-
pljač Miro Potočnik odzval pozivu Ministrstva za 

kulturo za prijavo arheoloških najdb v zasebni 
hrambi in predmete skupaj z osnovno doku-
mentacijo o odkritju predal pristojni ustanovi, 
Muzeju in galerijam mesta Ljubljane. Kustosinji 
muzeja Ireni Šinkovec gre zasluga, da je velik 
del Zbirke družine Potočnik, ene najdragocene-
jših arheoloških zbirk v Sloveniji, razstavljen na 
Vrhniki. Na razstavi Moja Ljubljanica je javno-
sti dostopnih več kot 300 arheoloških najdb 
od srednje kamene dobe do predmodernega 
obdobja. Najznamenitejše arheološke najd-
be v občini Vrhnika so 5.200 let staro kolo z 
osjo, 40.000 let stara sulična ost in skoraj 15 
metrov dolg mlajšeželeznodobni deblak, ki bo 
po konservaciji razstavljen na Vrhniki. Vrhnika je 
zato fenomen, saj odkritje tolikih najdb na tako 
zgoščenem območju dokazuje pomen prostora 
v preteklosti in obseg potenciala za prihodnost.  

Skrb za ohranjanje naravnega bogastva in 
kulturne dediščine določa Ustava Repub-
like Slovenije v 5. členu, to je v členu, kjer 

se država obvezuje varovanja človekovih 
pravic in temelj nih svoboščin. Torej gre za 
najpomembnejše vrednote skupnosti. Država jih 
varuje v javnem inte resu. Nadalje Ustava v 74. 
členu določa, da je vsakdo dolžan v skladu z za-
konom varovati na ravne znamenitosti in redko-
sti ter kulturne spomenike, pri čemer država in 
lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne 
in kulturne de  diščine. Pomen Evropskega leta 
kulturne de diščine in projekta Moja Ljubljanica je 
spoznanje, da nismo sami, da smo povezani v 
širšo in kulturno raznoliko skupnost, ter da je to 
ključ mnogoterim priložnostim prihodnosti.

Avtor: Žiga Gruden

Foto: Jaka Babnik

MAREC
JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00
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Že v eni od prejšnjih izdaj Biobraz-
de je med drugim zapisal: »Bistvo je 
očem skrito in temelj življenja na-
sploh in seveda življenja v tleh so mi-
krobi; ti imajo zelo pomembno vlogo. 
V tleh spremljajo rastline od samega 
začetka, ko vzklijejo, so del njihovega 
imunskega sistema, pomagajo veza-
ti dušik iz zraka, pretvarjajo sončno 
svetlobo v hranila, pomagajo pretvar-
jati vezana hranila v oblike, dostopne 
rastlinam, in še bi lahko naštevali. So 
nepogrešljivi razkrojevalci organskih 
in anorganskih snovi – razkrajajo 
tako organska gnojila, ki jih dodamo, 
kot tudi kemične snovi, s katerimi 
onesnažujemo zemljo. Poleg tega tudi 
ščitijo rastline pred sušo, mrazom in 
drugimi vremenskimi vplivi. Vplivajo 
pa, naj se sliši še tako neverjetno, tudi 
na okus sadja in zelenjave. V 'zdravih' 
tleh je bakterijskih celic v enem gramu 
lahko tudi do deset milijard, glivnih 
pa do deset milijonov. Na gram!«

V nadaljevanju si preberite del nje-
govega članka iz zadnje številke Bio-
brazde o tem, kako je koristno upora-
biti mikrobe kot zaščito semen pred 
setvijo, da bodo bolj zdrava in pri 
svojem razvoju in rasti v rastlino tudi 

uspešnejša.
»Ljudje in rastline si zopet nismo 

tako različni,« v uvodu piše Klemen 
Božnik. »Znanstveniki so proučevali 
vpliv tipa poroda na zdravje otroka in 
ugotovili, da se otrok ob normalnem 
porodu okuži s koristnimi mikrobi 
in je v povprečju bolj zdrav od tiste-
ga, ki se rodi s carskim rezom. Tako 
ima kakor seme, obdano s koristnimi 
mikrobi, boljše predispozicije. Včasih 
je koristno biti 'malo umazan'. Seme je 
tako kot pri človeku zarodek zgodnji 
stadij razvoja in tako pomembno za 
nadaljnji razvoj rastline. Problemi v 
začetni fazi razvoja ne pomenijo nič 
dobrega za enega in drugega v odrasli 
dobi. Tako je prav in pomembno, da se 
s semeni lepo ravna, če hočemo imeti 
zdrave rastline. 

Tako kot mi tudi rastline slabše 
funkcionirajo, če niso v kakovostni 
simbiozi z mikrobi. Že v preteklih 
številkah revije sem pisal o tem, da 
imajo od njih marsikatere koristi, npr. 
zaščita pred boleznimi, boljše prena-
šanje sušnih razmer, boljša rodnost ... 
Za zdrav razvoj je torej pomembno, da 
je s koristnimi mikrobi obdano tako 
seme kot tudi zemlja, v kateri vzkali. 

Zato sicer ni slaba ideja razkužiti seme, 
a ga je treba nato nacepiti s poznanimi 
koristnimi mikrobi. Za preprosto do-
mačo mikrobiološko obdelavo seme-
na uporabimo kak tekoči mikrobni 
preparat, npr. efektivne mikroorga-
nizme ali pa vermikompostni čaj.

Zopet lahko zaključimo, da smo si v 
samem bistvu vsa bitja na Zemlji tako 
podobna, da si ljudje kar malo preveč 
vzvišeno domišljamo, da smo krona 

stvarstva. V resnici imamo kar nekaj 
stičnih točk z rastlinami. Malo pozi-
tivne umazanije koristi in je temelj za 
nadaljnji razvoj. Ne razumemo sicer 
še vseh interakcij med mikrobi in se-
meni, se pa zavedamo njihove širine 
in pomembnosti. O tem priča tudi 
dejstvo, da podjetja, kot so Monsanto, 
BASF in drugi biotehnološki velika-
ni, temu dajejo tak pomen, da imajo 
na tem področju razvojne oddelke in 

specializirane izdelke. Vi pa si lahko 
prav tako kakovostno obdelavo semen 
zagotovite na domačem vrtu.«

Konkretnejši nasvet, kako se lotimo 
zaščite in krepitve semen pred setvijo, 
pri čemer uporabimo »domače« mi-
krobe, lahko poiščete v zadnji številki 
Biobrazde v članku Oskrba semen 
pred setvijo – po mikrobiološko.

Biobrazda

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

Vloga mikroorganizmov pri zaščiti semen pred setvijo 
Klemen Božnik je mlad mikrobiolog, ki z dušo in srcem vsak 
dan raziskuje in proučuje mikrobe. Verjetno se ne bi zmotili, 

če bi rekli, da jih ima rad. 

POMLAD V BIOBRAZDI

ekološka zaščitna sredstva

za borovnice, zasaditve in travne površine

ZAŠČITA

SUBSTRATI

eko semena, čebulček, česen...

SEMENA

po proizvodnih cenah

KOMPOSTIRANI PROIZVODI

bogata izbira sobnih lončnic

LONČNICE

iz reciklirane plastike

KOMPOSTNIKI

TRGOVINA-SEMENARNA BIOBRAZDA-DRAGOMER      DELOVNI ČAS: PON-PET OD 8.DO 19. URE      SOBOTA OD 8. DO 13. URE      TEL: 01-75-65-196 

Zgodnje sorte: 
Kresnik, Arow, Cerisa, Maris Bard, Everest, Belmonda, Daifla

Srednje pozne sorte: 
Constance, Carlingford, Rudolph, Alouete (BIO)

Pozne sorte:  
Desiree, Romano, Agria

SEMENSKI KROMPIR NA ZALOGI

Poklici in rezerviraj!
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Za NVO s potencialom 
bomo pripravili brezplačna 
usposabljanja in mentorstva v 
okviru programa NVO ustvar-
jalnik. 

Vključenim organizacijam 
bomo, glede na potrebe v vaši 
organizaciji, nudili brezplačno 

pomoč pri razvoju novih sto-
ritev, pomoč pri povezovanju 
z drugimi sektorji, pomoč pri 
izvajanju zagovorniških akcij, 
pripravi projektnih prijav in 
drugo konkretno pomoč. 

Stičišče NVO osrednje Slo-
venije zagotavlja brezplačno 

podporo nevladnim organiza-
cijam v osrednjeslovenski regiji 
in s svojimi aktivnostmi pri-
speva k izboljšanju njihovega 
položaja.

NVO s potencialom je ne-
vladna organizacija (društvo, 
zasebni zavod, ustanova), ki 
izkazuje interes za svoj orga-
nizacijski, strokovni ali zago-
vorniški razvoj, je pripravljena 
zadovoljevati lokalne potrebe 
oz. aktivno prispevati k razvo-
ju lokalne skupnosti, želi biti 
aktivna, se razvijati in prispe-
vati k razvoju okolja, v katerem 
deluje, oz. izvajati nove storitve, 

je upravičena do vključitve v 
NVO ustvarjalnik.

Poteka nov nabor NVO s po-
tencialom za leto 2018/19. Če 
vaša organizacija ustreza opi-
su NVO s potencialom in bi 
vam koristilo dodatno znanje, 
nas čim prej obvestite preko 
e-pošte na klavdija.tomazic@
consulta.si.

Za več informacija pokliči-
te na številko  059 927 619 ali 
obiščite spletno stran www.
consulta.si.

Stičišče NVO osrednje 
Slovenije

Merjenje krvnega tlaka, 
sladkorja, holesterola 
in trigliceridov

Pravočasno poskrbimo za naše zdravje. Kako? 
Redno si merimo krvni tlak,  krvni sladkor in 
nadzorujemo holesterol in trigliceride. Kje in 
kdaj? Na Območnem združenju Rdečega kri-
ža Vrhnika, Poštna ulica 7B, vsak prvi torek v 
mesecu od 8. do 10. ure. Za merjenje krvnega 
sladkorja, holesterola in trigliceridov, morate biti 
obvezno tešči!

Tečaj in izpit iz prve 
pomoči za gospodarske 
in negospodarske 
družbe

Vsak delodajalec  mora na podlagi 20. člena 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 
(Ur. l. RS, št. 43/2011) in Pravilnika o organizaci-
ji, materialu in opremi za prvo pomoč na delov-
nem mestu (Ur. l. RS, št. 136/2006) zagotoviti, da 
je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni 
enoti in vsaki delovni izmeni vsaj en delavec, ki 
je usposobljen za izvajanje prve pomoči.  Če iz 
ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nasta-
nek nezgod pri delu, mora delodajalec zagotoviti 
na vsakih 20 delavcev delavca, usposobljenega za 
izvajanje prve pomoči. 

Tečaj  je treba obnavljati vsakih pet let. Država 
je pooblastila Rdeči križ Slovenije, kot edino or-
ganizacijo, za izvajanje programa usposabljanja 
prve pomoči. Predavatelji so zdravniki in medi-
cinske sestre, ki imajo potrjeno licenco za pre-
davatelja RK. Udeleženec po opravljenem tečaju 

prejme potrdilo, s katerim izkazuje usposoblje-
nost nudenja prve pomoči organom pregona in 
inšpekcijam. Za dodatne informacije oz. naroči-
lo tečaja smo vam na voljo v pisarni RK Vrhnika, 
Poštna ulica 7B,  vsak dan od 8. do 14. ure ali po 
telefonu 01-7502-447.

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike 
motornih vozil

Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil. Tečaje organiziramo 
enkrat na mesec, po potrebi tudi večkrat, nudi-
mo brezplačno izposojo literature. Prijave spre-
jemamo vsak dan od 8. do 14. ure 

v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, 
na telefonsko številko 7502-447 ali na e-naslov: 
rk.vrhnika@siol.net

Letovanje otrok  na 
Debelem rtiču

Letovanje 16 otrokom z Vrhnike, Borovnice in 
Loga - Dragomerja  je bilo omogočeno s sredstvi 
FIHO in akcije Peljimo jih na morje. Letovanje 
je bilo skrbno pripravljeno in otroci so doživeli 
počitnice na vseh področjih – s telesom, mož-
gani in v srcu. Ob prihodu so otroke razdelili v 
skupine, nato so se udobno namestili po sobah. 
Sledil je spoznavni večer s predstavitvijo skupin. 
V naslednjih dneh je bil program aktivnosti je-
senskih počitnic  naslednji: 
• dopoldanske dejavnosti: kopanje v notranjem 

bazenu, tečaj plavanja za neplavalce, odbojka 
na mivki, ustvarjalne delavnice, turnir v na-
miznem nogometu, tečaj fotografiranja, ko-
šarkarski turnir, ustvarjanje iz naravnih ma-
terialov, badminton, turnir v pikadu, štafetne 
igre ...

• popoldanske dejavnosti: tečaj plavanja za ne-
plavalce, ustvarjalne delavnice, turnir med 
dvema ognjema, nogometni turnir, pohod v 
Resljev gaj, igre brez meja, lov za skritim za-
kladom, športne in zabavne igre ...

• večerne dejavnosti: mini disko za najmlajše, 
ples z vodenimi koreografijami, kviz za mlajše 
otroke, Male rtiške sive celice in ples, tombola 
za mlajše in starejše otroke, kino večer za mlaj-
še in starejše otroke, Rtič ima talent, zaključni 
večer in podelitev priznanj.
V soboto zjutraj po zajtrku so se otroci polni 

vtisov in novih doživetij vrnili domov v objem 
svojih staršev. 

OZ RK Vrhnika

Številni izvajalci zdravstvene in babiške nege 
ter oskrbe se kot zagovorniki pacientovih po-
treb dnevno soočajo s stisko ne le zaradi lastne 
preobremenjenosti, ampak ker pacientom in 
oskrbovancem težko zagotavljajo kakovostno 
in varno zdravstveno nego.

Prihajajo sistemske rešitve
Sistemske rešitve v zdravstveni negi v pre-

hodnih in končnih določbah ureja 38. člen 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki je 
začel veljati 17. decembra 2017. Le-ta po skoraj 
14 letih dokončno ureja vprašanje priznavanja 
kompetenc, pridobljenih z delom, tistim sre-
dnjim medicinskim sestram, ki so jih pridobile 
z večletnim opravljanjem kompetenc in aktiv-
nosti diplomiranih medicinskih sester. Njihov 
položaj ni bil sistemsko rešen vse od vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo leta 2004.

Nadaljnji potek aktivnosti, povezanih z 
uveljavljanjem zakona

Strokovna organizacija Zbornica zdravstve-
ne in babiške nege Slovenije – Zveza strokov-
nih društev medicinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Slovenije je že pripravila 
dokument Poklicne aktivnosti in kompetence 
v zdravstveni negi, ki ga mora zdaj potrditi Raz-
širjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego 
pri Ministrstvu za zdravje, in sicer najkasneje 
do 17. marca 2018. 

Najpozneje v dveh mesecih od sprejetja ozi-
roma določitve prenovljenih poklicnih aktiv-
nosti in kompetenc v zdravstveni negi, torej 
najpozneje do 17. maja letos, bodo morali iz-
vajalci zdravstvene dejavnosti v aktih o siste-
mizaciji delovnih mest določiti delovna mesta 
diplomiranih medicinskih sester in delovna 
mesta tehnikov zdravstvene nege. V 30 dneh 
od sprejetja akta o sistemizaciji delovnih mest 
(najkasneje do 17. junija 2018) pa bodo deloda-
jalci zaposlenim iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka 38. člena zakona ponudili sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto di-
plomirane medicinske sestre, zaposlenim iz 

tretjega odstavka omenjenega člena pa tudi 
pogodbo o izobraževanju ob delu.

Z novimi kadrovskimi standardi in normativi 
do boljših delovnih razmer

»S sprejetjem kadrovskih standardov in nor-
mativov in z zaposlitvijo dodatnega kadra v 
zdravstveni in babiški negi tako v zdravstvu kot 
na področju socialnega varstva se bodo delov-
ne razmere pomembno izboljšale,« je povedala 
Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zve-
ze. »Izboljšali se bodo pogoji dela, medosebni 
odnosi, zmanjšal se bo absentizem, manj bo 
bega v tujino, s katerim se soočamo v zadnjem 
času. Z izboljšanjem delovnih razmer bomo 
zaposleni v zdravstveni in babiški negi spet 
lahko opravljali svoje delo, kot najbolje zmore-
mo in znamo, in s tem poskrbeli tako za lastno 
varnost kot za varno in kakovostno obravnavo 
pacientov, ki so v središču našega delovanja.«

 Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze 

R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A

Krvodajalska akcija
Vabimo vas, da se nam  pridružite na krvodajalski 

akciji, ki bo za občane Vrhnike, Borovnice in Loga - 
Dragomerja v Cankarjevem domu na Vrhniki: 

–  V  PONEDELJEK,  19. 3. 2018,  
 OD 7. DO 13. URE,

–  V  TOREK,  20. 3. 2018,  OD 7. DO 13. URE.

Pridite in pomagajte tistim, ki vas najbolj potre-
bujejo.

Vljudno vabljeni!

V zdravstveni negi se obetajo novi kadrovski standardi in normativi 

Za kakovostno 
in varnejšo 
zdravstveno nego

Nova priložnost za društva, zasebne 
zavode in ustanove
Pogosto organizirate prireditve ali dogodke, 
prepoznavate lokalne potrebe in jih poskušate 
reševati? Želite napredovati, se razvijati, 
biti še uspešnejši pri svojih projektih in 
prepoznani v lokalnem okolju ter imate sedež 
v osrednjeslovenski regiji? Potem ste gotovo 
lahko NVO s potencialom. 

Obstoječi kadrovski standardi in normativi, po katerih delajo 
zaposleni v zdravstveni in babiški negi, so stari več kot 20 let.
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Istega dne je  začel veljati Pravilnik o sklepa-
nju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob 
jubileju sklenitve zakonske zveze (Uradni list 
RS, št. 66/2017). 

Najpomembnejše novosti, ki jih na po-
dročju sklepanja zakonske zveze prinašata 
Družinski zakonik in Pravilnik, so:
• priče pri sklenitvi zakonske zveze ne bodo 

več obvezne; 
• županje oziroma župani bodo imeli zakon-

sko pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez 
na območju svoje občine v času svojega 
mandata; 

• zakonska zveza bo mogoče skleniti tudi 
samo pred matičarjem;

• poroka po pooblaščencu ne bo več mogoča. 
Pri sklenitvi zakonske zveze bosta morala biti 
vedno obvezno prisotna oba bodoča zakonca. 
Glede na njuno željo se bo zakonska zveza lah-
ko sklenila:
• pred matičarjem in načelnikom upravne 

enote ali od njega pooblaščeno osebo – s 
pričama ali brez; 

• pred matičarjem in županom občine, na ob-
močju katere se bo zakonska zveza sklenila 
– s pričama ali brez; 

• samo pred matičarjem – s pričama ali brez. 
 

Na območju Upravne Vrhnika so trije uradni 
prostori za sklenitev zakonske zveze:
– v gradu Bistra,
– v mali dvorani Cankarjevega doma na Vrh-

niki,
– na upravni enoti.

Zakonske zveze se praviloma sklepajo v 
gradu Bistra ob sobotah med 12. in 18. uro. 
Zakonske zveze se ob sobotah, med 10. in 17. 
uro, sklepajo tudi v mali dvorani Cankarje-
vega doma na Vrhniki, Tržaška cesta 9. Med 
tednom se zakonske zveze sklepajo v sredo, v 
času uradnih ur, v mali dvorani Cankarjevega 
doma na Vrhniki oziroma v prostorih uprav-
ne enote. Pred matičarjem se zakonske zveze 
sklepajo v prostorih upravne enote vsak dan v 
času uradnih ur.

Zakonska zveza zunaj uradnih prostorov in 
določenega časa

Če bosta bodoča zakonca želela skleniti za-
konsko zvezo zunaj uradnih prostorov in zunaj 
časa, določenega z aktom upravne enote, bosta 
morala v roku najmanj 30 dni pred namerava-
no sklenitvijo zakonske zveze pri upravni eno-
ti, na območju katere želita skleniti zakonsko 
zvezo, vložiti vlogo za izdajo odločbe in k vlogi 
priložiti soglasje za uporabo lokacije za skle-
nitev zakonske zveze. V takem primeru bosta 
morala bodoča zakonca najmanj pet dni pred 
nameravano sklenitvijo zakonske zveze porav-
nati dodatne stroške v znesku 170,00 EUR na 
račun upravne enote.

Če bo zakonska zveza zunaj uradnih prosto-
rov sklenjena zaradi opravičljivih razlogov (na 
primer huda bolezen), kar onemogoča priso-
tnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih, 
dodatnih stroškov ni treba plačati.

Zakonske zveze se ne bodo sklepale na pra-
znične sobote, ki so dela prosti dnevi, ali na 
druge, z zakonom določene praznike v Repu-
bliki Sloveniji.  

 
Ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve 
zakonske zveze 

Družinski zakonik in Pravilnik urejata tudi 
ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve za-
konske zveze. Zakonca, ki bosta želela pono-
vitev slovesnosti ob njunem jubileju sklenitve 
zakonske zveze pri matičarju upravne enote, 
na območju katere nameravata ponoviti slove-
snost, podata prijavo, v kateri navedeta datum 
in kraj ponovitve slovesnosti sklenitve zakon-
ske zveze. Zakonca za ponovitev slovesnosti 
ob jubileju sklenitve zakonske zveze  poravna-
ta stroške v znesku 170,00 EUR ne glede na to, 
ali se ponovitev slovesnosti izvede v uradnem 
prostoru ali zunaj njega.  

Za vsa morebitna vprašanja nas lahko po-
kličete na tel. št. 01/7507-850, pišete na elek-
tronski naslov ue.vrhnika@gov.si ali se oglasite 
na sedežu upravne enote na Vrhniki, Tržaška 
cesta 1.

  Upravna enota Vrhnika

Nezakonito 
pridobivanje lesa 
in trgovina s takim 
lesom sta v svetovnem 
merilu velika težava. 
Na  območju delte 
reke Amazonke razna 
podjetja posekajo 
in pokradejo cele  
km2 gozda  brez 
kakršnegakoli 
dovoljenja in plačila. Tak 
nezakonito pridobljen 
les se potem pojavlja 
tudi na trgu EU, kjer z 
nerealno nizkimi cenami 
povzroča težave našim 
lastnikom gozdov.

V  EU je z uredbo o lesu 
(Uredba (EU), št. 995/2010)  
določeno, da je dajanje neza-
konito pridobljenega lesa ali 
proizvodov iz takega lesa na 
trg EU prepovedano.  Zato 
morajo pravne in fizične osebe 
v primeru, ko prvič dajejo na 
trg EU les in lesne proizvode, 
vzpostaviti »sistem potrebne 
skrbnosti« in z njim povezano 
sledljivost lesa in lesnih proi-
zvodov. V te namene morajo 
tudi v Sloveniji lastniki gozdov  
in tudi druge osebe,  ki prvič 
dajejo na trg EU les in lesne 
proizvode, še  pet let zagotavlja-
ti informacije o vrsti proizvoda, 
drevesni vrsti in količini lesa, 
dovoljenju za posek, imenu in 
naslovu prejemnika, kateremu 

je dobavil oziroma prodal  goz-
dne lesne sortimente.

V okviru sistema potrebne 
skrbnosti je treba podati še 
oceno tveganja zakonitosti 
sečnje ter v primeru, da tve-
ganje ni zanemarljivo, navesti 
tudi ukrepe za zmanjšanje tve-
ganja. To v praksi pomeni, da 
po opravljeni prodaji lastnik 
primerja količine prodanega 
lesa s količinami, navedeni na 
dovoljenju za posek lesa. Če so 
razlike večje, je treba ugotovi-
ti, zakaj nastajajo (na primer: 
lahko so sekači posekali še do-
datno drevje, lahko so napake 
nastale pri oddaji lesa, lahko 
so ga okradli itn. ...). Ukrepi za 
zmanjšanje tveganja pa so lah-
ko na primer zamenjava sekača, 
če se ugotovi, da je sekal neoz-
načeno drevje; osebni nadzor 
opri oddaji lesa itn. ... Tako da 
so ukrepi za zmanjšanje tvega-
nja lahko tudi zelo koristni za 
lastnika samega.

Evidenčni list o uporabi in 
prometu z gozdnimi lesnimi 
sortimenti  je  pripomoček, ki 
ga Zavod za gozdove Slove-
nije pošilja lastnikom gozdov 
skupaj z odločbo o odobritvi 
poseka izbranih dreves. S po-
močjo tega lista lastniki goz-
dov na  preprost in pregleden 
način vodijo  podatke,  ki jih  
določajo predpisi EU, in zago-
tavljajo predpisane  informaci-
je v primeru kontrol gozdarske 
inšpekcije ali  Finančne uprave 
RS. 

 Gozdne lesne sortimente, 

ki so naloženi na vozilo ali se 
prevažajo po cesti, mora tudi 
zaradi spremljanja sledljivosti 
prometa z gozdnimi lesnimi 
sortimenti in izvajanja nadzora  
spremljati knjigovodska listina.  
Le-ta (dobavnica ) mora vsebo-
vati podatke, kdo je lastnik lesa, 
kje je bil les naložen, kam ga pe-
ljejo, koliko ga je in katere vrste 
je.  Prevoznik gozdnih lesnih 
sortimentov mora imeti po na-
ložitvi na prevozno sredstvo in 
med prevozom knjigovodsko 
listino  v vozilu ter jo poobla-
ščeni uradni osebi za nadzor 
na njeno zahtevo izročiti na 
vpogled. 

Knjigovodska listina ni po-
trebna za gozdne lesne sorti-
mente, pridobljene iz gozdov 
v lasti fizičnih oseb, ki  se pre-
važajo po cesti, če njihova sku-
pna količina ne presega desetih 
kubičnih metrov, so namenjeni 
lastni uporabi in jih prevaža la-
stnik gozda. Enako velja v pri-
meru prevoza v obliki sosedske 
ali sorodstvene pomoči. Spre-
mljati pa jih mora dovoljenje 
za posek. Knjigovodska listina 
in odločba o odobritvi poseka 
izbranih dreves nista potrebni 
za gozdno lesne sortimente, ki 
so na debelejšem koncu (razen 
za lesne sekance in razcepljen 
les) tanjši od 10 cm, če njihova 
skupna količina ne presega de-
setih kubičnih metrov.  

 
Janko Vidmar, 

Zavod za gozdove Slovenije; 

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

vas

v sodelovanju z  
Občino Borovnica, 

Občino Vrhnika, 
Tehniškim muzejem Slovenije, 

razstaviščem Moja Ljubljanica, Lutro, 
HUD Karel Barjanski, 

Komunalnim podjetjem Vrhnika in 
podjetjem Avtotrade

v četrtek, 22. marca, ob 17.00 vabi v Bistro, 
v Tehniški muzej Slovenije,

na prireditev MOJA REKA PRAZNUJE.

Ob svetovnem dnevu voda vam bomo pobližje predstavili 
vidro, ki je našla svoj dom tudi na Ljubljanskem barju. 
Po terenskem ogledu in predavanju si bomo privoščili 

glasbeno osvežitev in okrepčilo 
v Gostilni Bistra.

Novosti 
na področju 
sklepanja zakonskih 
zvez

Promet  z gozdnimi 
lesnimi sortimenti

Foto: Oskar Dolenc in Hrvoje Oršanič

S 1. 1. 2018 so se začele uporabljati določbe Družinskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 15/2017), ki se nanašajo na sklepanje zakonskih 
zvez. 
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Bolezen spremeni življenjsko  
delovanje in tako oteži še tako 
majhne stvari. Medtem ko so 
druge mentalne bolezni precej 
redke, je splošna depresivna 
motnja precej pogosta. Glede 
na statistiko nacionalnega in-
štituta za mentalno zdravje je 
v letu 2013 imelo približno 16 
milijonov ljudi eno depresivno 
epizodo. Čeprav je depresija 
precej pogosta, še vedno ostaja 
stigma, vezana na depresijo.

Simptomi in znaki depre-
sije so pri različnih ljudeh 
različni. Pri tem ne gre samo 
za žalost, jokanje, osamljenost 
in ležanje v postelji. Simptomi 
se pojavljajo v obliki različnih 
telesnih bolečin, v glavobolih, 
bolečinah v sklepih, neizmerni 
utrujenosti in prebavnih mo-
tnjah. 

Pri svojih bližnjih bodite 
pozorni na naslednje simp-
tome.

PSIHIČNI SIMPTOMI:

•  depresivno razpoloženje: ža-
lost, jokavost, potrtost,

•  izguba zadovoljstva in veselja 
do vseh stvari, ki so vas vča-
sih veselile,

• pesimizem, zaskrbljenost, 
brezup,

•  občutki krivde in nemoči,
•  nizko samospoštovanje,
• brezvoljnost, tesnoba, raz-

dražljivost, nemir, panični 
napadi,

•  osamitev,
•  misli o smrti in samomoru,
•  izguba zanimanja za spol-

nost
TELESNI SIMPTOMI:

•  spremembe teka, povečan 
ali zmanjšan; pridobivanje 
ali izgubljanje teže,

•  motnje spanja: nespečnost, 
zgodnje jutranje zbujanje ali 
pretirana zaspanost,

• pomanjkanje energije, hitra 
utrudljivost,

•  motnje koncentracije, ne-
zmožnost slediti filmom, 
knjigam, pogovorom, preda-

vanjem,
• bolečine (v hrbtu, križu, ra-

menih, vratu, prsih, trebuhu, 
sklepih, povsod po telesu in

 glavoboli)
Pogosto so družina in prija-

telji tisti, ki opazijo spremem-
be pri posamezniku prej, kot jih 
on sam. Še posebno starejši lju-
dje neradi poiščejo pomoč za-
radi »čustvenih« težav. Pogosto 
je prisotnost prijatelja ali svojca 
spodbudna za posameznika, ki 
se odloči za pregled pri oseb-
nem zdravniku. Treba je vztra-
jati, da prizadeti posameznik 
poišče strokovno pomoč, naj 
bo to osebni zdravnik, psiho-
log, psihoterapevt ali psihiater.

Ko posameznik prejme 
ustrezno strokovno pomoč, 
mu lahko pomagate tudi vi. 
Obstajajo načini, s katerimi 
lahko pomagamo prijateljem 
in našim ljubljenim. 

Dobro je vedeti, kaj JE 
dobro reči: Tukaj sem zate. 
Ne recite tega kar tako, ampak 
to res mislite, ko rečete. To po-
meni, da ko to enkrat rečete, 
redno preverjajte, kako so vaši 
bližnji, prijatelji, ki se soočajo z 
depresijo. Ponudite jim pomoč 
pri stvareh, za katere potrebu-
jejo pomoč, pomagaje jim najti 

terapevta, pomagajte jim, da  
upoštevajo datume obvezno-
sti. Bodimo empatični – po-
skušajmo se vživeti v tisto, kar 
doživlja. Ne recimo mu, naj se 
umiri, saj se ne dogaja nič ta-
kega, zaradi česar bi bil lahko 
tako žalosten.

Ne zahtevajte preveč. Lju-
dje z depresijo lahko zapadejo 
v globoko razmišljanje o ne-
gativnih dogodkih oziroma o 
stvareh, ki bi se po njihovem 
mnenju lahko zgodile drugače. 
Na žalost globoko razmišljanje 
lahko privede do poslabšanja 
depresije. Tako razmišljanje ni 
samo zaskrbljenost, ampak je 
bolj »spomin »na  minule do-
godke ali celo na nekaj, kar je 
nekdo izrekel in o tem, kaj je s 
tem mislil.«

Ne vem natančno, kako 
se počutiš, ampak vidim, 
da ti je težko. Ljudje z depre-
sijo pravijo, da občutek obupa 
in nemoči verjetno nikoli ne 
bosta resnično razumljeni  od 
ljudi, ki tega niso nikoli izku-
sili. »Potrditev, da je depresi-
ja naporna«, je lahko začetek 
dobrega pogovora. Govorimo 
mirno in sočutno. Spodbujajte 
prepričanje, da je depresija sicer 
huda, vendar le začasna motnja, 

ki bo minila.
Včasih je dobro biti tiho 

in samo poslušati. Priporo-
čljivo je, če je bližja oseba, kdaj 
samo tiho in posluša. To je lah-
ko zelo močan odziv in podpo-
ra osebi, ki trpi za depresivno 
motnjo. Občutek osamljenosti 
in izolacije je lahko zelo napo-
ren in že sama prisotnost osebi 
olajša taka občutja. Da ste tam 
zanje.

Dobro je vedeti, kaj NI 
dobro reči: Vse, kar potre-
buješ je »malo terapije«. 
Minimiziranje bolečine je zelo 
nekoristno, včasih lahko celo 
škodljivo. Ljudje z depresijo si 
ne izberejo, da bodo žalostni 
in utrujeni. Reči, kaj takega, kar 
ne pomaga razumeti, da je so-
očanje s to boleznijo težko, ne 
pomaga osebi, ki se s tem soo-
ča. Take izjave nakazujejo, da 
je oseba sama kriva za depre-
sijo. Depresijo je težko zdra-
viti in nobeno zdravilo ni 100 
%  učinkovito pri zdravljenju. 
Med obolelimi za depresivno 
motnjo je veliko pacientov, ki 
doživljajo, da niso dovolj močni 
ali dovolj dobri, da bi premaga-
li to bolezen. Take izjave le še 
poslabšajo stanje in  okrepijo 
stigmo o duševnih boleznih.

Tudi jaz sem bil enkrat 
depresiven. Ljudje zelo radi 
govorijo o sebi, vendar občasni 
občutki žalosti niso isto kot kli-
nična depresija.

Potrpi, nekateri ljudje so 
še na slabšem kot ti ... Kli-
nična depresija lahko vodi v 
težave pri delu, izobrazbi in 
odnosih. Dobro je vedeti, da je 
za osebo z depresijo včasih tež-
ko, da pogleda iz svoje situacije. 
Primerjanje njihove bolečine z 
drugimi samo še poslabša nji-
hovo soočanje z boleznijo.

Za preprečevanje in pre-
magovanje depresivnih 
simptomov lahko v veliki 
meri poskrbimo sami. In 
sicer tako, da stremimo k zdra-
vemu načinu življenja – k re-
dni telesni vadbi in sproščanju, 
uživanju zdrave hrane,  zmanj-
šanju stresa, kolikor lahko, 
ukvarjanju s hobiji, z vzdrže-
vanjem zdravih medsebojnih 
odnosov in opuščanjem tistih, 
ki škodijo.

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in 

družinskih študijev,
izp. zakonska in družinska 

terapija

N A Š E  Z D R A V J E

Urška svetuje 

Depresija – kako lahko pomagam osebi, 
ki doživlja depresivno stanje?

Depresija ne izbira. Zbolevajo tako ženske 
kot moški, mladi in starejši ter lahko celo 
tisti ljudje, za katere mislimo, da imajo vse v 
najlepšem redu. 

DELAVNICE, PREDAVANJA IN 
TEČAJI, KI JIH V FEBRUARJI/
MARCU ORGANIZIRAMO 
ZA VAS oziroma VAŠE SVOJCE

Ali sploh lahko živim zdravo v 
sodobnem času?
5. 3. 2018 ob 9 h, sejna soba
6. 3. 2018 ob 16.30, sejna soba

Sproščanje
26. 2. 2018 ob 16.30, Cankarjev dom 
Vrhnika
12. 3. 2018 ob 16.30, Cankarjev dom 
Vrhnika
27. 3. 2018 ob 9 h, Cankarjev dom 
Vrhnika

Znižajte svoj krvni tlak 
2. 3. 2018 ob  9 h, sejna soba

Resnice in miti o holesterolu 
26. 2. 2018 ob 9 h, sejna soba

21. 3. 2018 ob 16.30 h, sejna soba

Življenje 
s sladkorno boleznijo tipa 2
12. 3. 2018 ob 17 h, sejna soba

Prehrana podolgem in počez
6. 3. 2018 ob 18 h, sejna soba

Znižajte svoj krvni sladkor
26. 3. 2018 ob 9 h, sejna soba

Spoprijemanje s tesnobo
5. 3. 2018 ob 18 h, Štirnova hiša

Spoprijemanje z depresijo
29. 3. 2018 ob 8 h, Štirnova hiša
  
Program zdravega hujšanja
PO DOGOVORU

Gibam se 
PO DOGOVORU

Testiranje telesne pripravljenosti
27. 2. 2018 med 12. in 14. uro, 
Cankarjev dom Vrhnika
13. 3. 2018 med 12. in 14. uro, 
Cankarjev dom Vrhnika
27. 3. 2018 med 12. in 14. uro, 
Cankarjev dom Vrhnika

Opustite kajenje
Individualno: po dogovoru

Pomoč in podpora pri čezmernem 
pitju alkohola
Individualno: po dogovoru

Zaradi omejenega števila udeležencev se je 
treba na vse delavnice predhodno prijaviti na 
tel. št. 01/ 755-51-57   ali na ckz@zd-vrhnika.
si. Delavnice potekajo skupinsko, mogoča pa 
je tudi individualna obravnava.

Aktualno iz Zdravstvenega doma Vrhnika

Torej za naš organizem … Tu pa se 
vse skupaj šele začne … In sicer, zave-
dati se je treba, da splošne smernice 
prehranjevanja niso pravilo. Razli-
kujemo se namreč po genski zasnovi, 
okolju, v katerem živimo, fizični ne/
aktivnosti oziroma življenjskem slo-
gu ter bolezenskih stanjih, zato velja 

poudariti, kako ključnega pomena je, 
da je ''zdrava'' prehrana prilagoje-
na vsakemu posamezniku. Tega 
se zavedamo tudi v Centru za kre-
pitev zdravja v zdravstvenem domu 
na Vrhniki in s tem namenom poleg 
skupinskih izvajamo tudi indivi-
dualne delavnice/srečanja zdrave-

ga prehranjevanja. Posebno pozornost  
namenimo ljudem (ali njihovim svoj-
cem) z različnimi zdravstvenimi te-
žavami, kot so intoleranca ali alergija 
na določeno snov, vrsto hrane, osteo-
poroza, sladkorna bolezen, hipotiroza 
oziroma ljudem, ki si želijo izgubiti 
odvečne kilograme.

Prav tako individualno izvaja-
mo tudi  druge spodaj naštete de-
lavnice in se na tak način še bolj 
posvetimo Vam oziroma Vaše-
mu zdravstvenemu stanju ter ste 
tako deležni vodene individualne 
obravnave po dogovoru.

Znaki IPF so neznačilni – suh 
kašelj, težka sapa, pokanje v pljučih 
in betičasti prsti. Zato je pot do di-
agnoze pogosto dolgotrajna. Čeprav 
je, kot opozarja prim. Katarina Osol-
nik, dr. med., s Klinike Golnik, za 
bolnike z idiopatsko pljučno fibrozo 
najpomembnejše prav pravočasno 
odkritje bolezni: ˝Če bolezen od-
krijemo v zgodnejši fazi, je možnost 
zdravljenja boljša. 

Ko zdravnik posumi na IPF, mora 
bolnika takoj napotiti k specialistu 
za pljučne bolezni.̋  

Prosite za dodatne preiskave, če 
težave z zadihanostjo in kašljem ne 
pojenjajo, svetuje predsednik Dru-
štva pljučnih in alergijskih bolnikov 
Mirko Triller, ki bolnike poziva, naj 
svojemu zdravniku vedno povedo, 
kako se zares počutijo.    

Možnosti zdravljenja IPF so ome-
jene. Ena od  njih je transplantacija 

pljuč, ki je primerna le za nekatere 
bolnike, večino pa po obravnavi na 
posebnem konziliju Klinike Golnik 
zdravijo z antifibrotiki, ki upoča-
snijo  zmanjšanje pljučne funkcije. 
V napredovali fazi bolezni bolnike 
zdravijo s kisikom, zdraviti morajo 
tudi pridruženo srčno popuščanje 
in lajšati hud kašelj. 

Na koncu bolnikom z IPF omogo-
čijo paliativno obravnavo. ˝Zelo po-
membno je, da se z bolniki in svojci 
odkrito pogovorimo, saj večina za 
IPF sliši prvič in take diagnoze ni 
lahko sprejeti,̋  je sklenila primarijka 
Katarina Osolnik, dr. med. 

Društvo pljučnih in alergijskih 
bolnikov 

Več informacij na naši spletni 
strani www.dpbs.si

Namesto da govorimo z zdravem prehranjevanju, bi 
morali govoriti o uravnoteženem prehranjevanju, saj 
natančnega recepta za zdravo prehranjevanje ni. Na 
splošno naj bi izbirali hrano, ki dolgoročno ne bo imela 
škodljivih posledic za naš organizem. 

Idiopatska pljučna fibroza

Suh kašelj je lahko 
znamenje 
hude bolezni  
Idiopatska pljučna fibroza (IPF) je redka bolezen pljuč, po 
odkritju katere bolnikom ostane v povprečju le še od dve 
do pet let življenja. Za bolezen predvsem starejših ljudi je 
značilno brazgotinjenje pljučnega tkiva, zaradi katerega 
bolnik vse težje diha. Vzroka za IPF ne poznamo, dejavniki 
tveganja pa so kajenje, delo ali bivanje v umazanem okolju 
in genetika. 
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Skladove prireditve v marcu
Cankarjev dom Vrhnika, sreda, 7. 3. 2018,ob 18. uri.
Vstopnina odrasli 3 evre, otroci gratis vstopnice.  
VIJA VAJA 2018  
REVIJA PLESNIH SKUPIN iz OI Vrhnika in OI Ljubljana – okolica  

 

Cankarjev dom Vrhnika, sobota, 17. 3. 2018,         
ob 19. uri.
Prost vstop,
REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV IN SKUPIN 
občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer 

Cankarjev dom Vrhnika, četrtek, 22. 3. 2018,ob 17.30.
Vstopnina odrasli 3 evre, otroci gratis vstopnice.  
NAGAJIVA POMLAD
REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer 

 
Informacije: Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Vrhnika 
Pošta: Tržaška 25, 1360 Vrhnika; Telefon: 01 750 20 39; E pošta: oi.vrhnika@jskd.si  
Vstopnice: predprodaja TIC Vrhnika in pred prireditvijo na blagajni Cankarjevega doma Vrhnika. 
 

Prav bevške 
maškare so 
dolga leta Vrh-
niko in njeno 
okolico s pu-
stno povorko 

spominjale na pustni čas in na 
aktualne razmere in dogodke 
tistega časa. 

Sama razstava predstavlja v 
sliki, besedi in dokumentih ce-
lotno obdobje bevških pustnih 
karnevalov od leta 1962 pa do 
lani, leta 2017. Kot sami pravi-
jo, so v teh letih doživeli vzpone 
in padce, različna razumevanja 
takratnih oblati, vendar pa tudi 
veliko smeha, zadovoljstva in 
druženja večine krajanov Bevk. 

Tako lahko rečemo, da jih je 
to povezalo v neko skupno pri-
jateljstvo in celovitost. Za celo-
tno aktivno in delovno obdobje 
so izdali tudi posebno brošuro 
Bevške maškare 1962–2017,  v 
kateri je  mogoče spoznati celo-
ten njihov razvoj v štirih obdo-
bjih z različnimi karnevalskimi 
vodji.

Na odprtju razstave se je 
zbralo kar nekaj obiskovalcev in 
obiskovalk. Zbrane je prva na-
govorila Tatjana Oblak Milčin-
ski, vodja Cankarjevega doma, 
ter med  drugim  poudarila:

»Pustni čas je tisti čas v letu, 
ko se v temi in mrazu še vedno 
plazijo naokrog zimske demon-
ske sile in skušajo z zadnjimi 
močmi premagati svetlobo ob 
slutnji nove pomladi. Maske 
in preobleke si nadeva v vseh 
mejnih obdobjih, tako ob me-
njavi letnih časov, kakor tudi 
ob najobčutljivejših mejnikih 

skozi življenje, vse od rojstva do 
smrti. Pustni čas je premakljiv 
in je odvisen od prve pomladne 
polne lune, torej velike noči – 
pustna nedelja je sedem  tednov 
pred veliko nočjo. Prava pustna 
dneva sta dva: pustna nedelja in 
pustni torek. Samo praznovanje 
pusta sega še v predkrščansko 
dobo, pri nas so od Keltov in 
drugih staroselcev izročilo pre-
vzeli Rimljani.«

Nato so besedo prevzeli čla-
ni KD Ivana Cankarja Bevke, 
ki so pripravili zanimiv in vesel 
kulturni program. Za predsta-
vitev razstavljenih panojev sta 
poskrbela avtorica razstave 
Tjaša Trček in predsednik kul-
turnega društva Robert Ajlec. Iz 
posameznega obdobja predsta-
vljamo samo nekaj zanimivosti.

Prvo obdobje se začne leta 
1962, ko so bevške maškare or-
ganizirale svoj prvi pustni kar-
neval na Vrhniki. Vodji sta bila 
Tone Japelj in Franc Gostiša. Na 
začetku so v maškare lahko so-
dili samo moški, dekleta nikoli 
niso smela iti zraven. Leta 1966 
naj bi bilo v povorki kar 46 ko-
njenikov, za katere je bilo treba 
poskrbeti za vso opremo.

Drugo obdobje je bilo od leta 
1981 do leta 1990, vendar brez 
vodje. Karneval se je začel po-
javljati tudi v Ligojni. Rezultat 
tega je bil, da se je v tistem obdo-
bju 15 žensk priženilo v Bevke. 
Prav pustni torki pa so bili ob 
bevških maškarah rezervirani 
za Bevčane. Na ta dan so ma-
škare obiskovale bevške hiše in 
se tako veselile z domačimi. 

Leta 1991 so maškare ostale 

doma, saj se je zgodila nesreča, 
ki je vas ovila v črnino.

Tretje obdobje je bilo od 1992 
do 2006 in sta ga vodila Darja 

in Zdravko Keršmanc. Od leta 
1992 so začeli vse, kar je bilo tre-
ba sešiti, delati v delavnici Fotelj-
ček, kar je bilo  treba pobarvati 

v delavnicah pri Veharjevih, vse 
leseno pa sta naredila Roman in 
Darka Brus. Prvič so tudi karne-
valsko odšli v Ljubljano in na Ig, 

kar je postala tudi tradicija vse 
do danes. Leta 2005 so maškare 
dobile tudi svojo prvo zastavo, 
ki jo je narisal Marjan Lenarčič. 
V teh letih so uprizorili marsika-
tero masko: mostiščarje, smrke, 
gusarje, Mehikance, mušketirje 
in takratni državni zbor. 

Četrto obdobje se je nadalje-
valo od leta 2007 pa do danes 
pod vodstvom Mitje Veharja. 
Kot maškare so se pojavljale bolj 
podobne aktualnosti tistih let: 
bevško podzemlje, Barach Oba-
ma, prevzem oblasti v Sloveniji, 
čebelice, pekarna Miš Maš, Mi-
nioni, 50 odtenkov ptičev in še 
druge.

To je nekakšen kratek pregled 
bevških maškar od leta 1962 do 
2017. Resnično je bilo opravljeno 
veliko delo. Vsa čast in zahvala 
Bevčanom, saj smo bili tega de-
ležni tudi na Vrhniki. Spomini 
so resnični, lepi in veseli.

Simon Seljak

Razstava je bila pripravljena 
in odprta že leta 2016, ko so 
praznovali 200-letnico glasbe-
nega šolstva v Sloveniji. Nato je 
razstava potovala po številnih 
krajih Slovenije, kjer so uradno 
nastanjene glasbene šole. Tako 
se je razstava ustavila tudi 
na Vrhniki, kjer res uspešno 

že mnogo let deluje vrhniška 
glasbena šola. Sama razstava 
bi morala biti odprta že teden 
prej, 2. februarja 2018, vendar je 
to preprečil novo zapadli sneg. 
Razstavo na Vrhniki sta pripra-
vili Zveza Slovenskih glasbenih 
šol in Glasbena šola Vrhnika. 

Ob odprtju je potekal tudi 

kulturni program, ki sta ga iz-
vedli učenki vrhniške glasbene 
šole Lara Zidar, učenka 3. ra-
zreda kitare, in Tinkara Zupan, 
učenka 8. razreda harmonike. 
Prva je zbrane nagovorila rav-
nateljica Glasbene šole Vrhni-
ka Dominika Naveršnik, ki je 
med  drugim poudarila: »200 
let od ustanovitve prve javne 
glasbene šole na Slovenskem je 
sicer minilo že jeseni 2016, ko 
je Zveza slovenskih glasbenih 
šol obletnico obeležila z vrsto 
odzivnih dogodkov. Tako so se 
vrstili simpozij na Akademiji 

za glasbo v Ljubljani, različni 
koncerti glasbenih šol širom 
Slovenije, Slavnostni koncert 
v ljubljanskem Cankarjevem 
domu pod pokroviteljstvom 
predsednika republike ter pri-
čujoče razstave v Slovenskem 
šolskem muzeju v Ljubljani. 
Prav ohranjanje sistema javne-
ga glasbenega šolstva pa nima 
pomena le za razvoj glasbene 
umetnosti in njenih talentov, 
ampak za splošno kulturno za-
vest našega naroda.«

Več o zgodovini razvoja glas-
benega izobraževanja na Sloven-
skem ter o razstavnih panojih pa 
je spregovorila ena od soavtoric 
razstave, zgodovinarka, filozo-
finja, akademska glasbenica in 
profesorica roga, ravnateljica 
Glasbene šole Kamnik, Neža 
Gruden. Tako nas je popeljala 
v vzpone in padce 200-letnega 
šolskega glasbenega dogajanja v 
Sloveniji. Izvedeli smo res precej 
zanimivih resnično aktualnih 
zanimivosti. Prav to si zasluži-
jo tudi vsi ustvarjalci in učenci 
vrhniške glasbene šole.

Simon Seljak

Prvi obiski bevških maškar na Vrhniki

Muzika je Bevčane  spremljala tudi na odprtju dokumentarne razstave A mate kaj za pusta hrusta.

Bevške maškare v svojem obdobju

Razstava v avli glasbene šole

V avli Glasbene šole Vrhnika je bilo v petek, 9. 
februarja, odprtje slikovne in dokumentarne 
razstave ob 200-letnici ustanovitve prve 
javne glasbene šole v Ljubljani pod naslovom 
Dostopno in plemenito. 

Vrhnika, 6. februar – Kulturno društvo Ivana 
Cankarja Bevke in Zavod Ivana Cankarja 
sta v Cankarjevem domu predstavila 
dokumentarno razstavo A mate kaj za pusta 
hrusta. 
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Začetek te zgodbe izpred tri-
desetih let je z vizionarskim pri-
stopom začela Darinka Fabi-
ani, pedagoginja violine na GŠ 
Vrhnika, ko se je v novoletnem 
času na odru Cankarjevega 
doma z godalno skupino svojih 
učenk predstavila s krajšim re-
citalom. V zgodbo je nato prite-
gnila še svojega soproga Marka, 
stalnega člana Simfoničnega 
orkestra RTV SLO. Prvotna 
godalna skupina je počasi zrasla 
v Komorni orkester in od leta 
2006 v polni simfonični sestav 
z imenom Orkester Simfonika, 
ki jim je Marko Fabiani ves čas 
umetniški vodja oz. dirigent. 
Večina instrumentalistov pri-
haja iz domače glasbene šole, 
ki s  kakovostnim delom moti-
vira talentirane učence tako, da 
končajo študij na Akademiji za 
glasbo. Mnogi mladi talenti so 
dobili Markovo povabilo k sode-
lovanju v novoletnih koncertih.  
Tako so pridobili izjemno prilo-
žnost pri uveljavljanju na njihovi 
poklicni glasbeni poti, saj so se 
mnogi med njimi uveljavili v 
najboljših orkestrih Slovenije 
in Evrope.

Darinka je l. 1993 za potrebe 
orkestra ustanovila zbor MePZ 
Mavrica, ki že 24 let sodeluje na 
novoletnih koncertih. Septem-
bra l. 2017 je ustanovila še zbor 
Mlada mavrica, ki je že nastopil 
na Novoletnem koncertu 2018. 
Zboristi pod Darinkinim vod-
stvom zavzeto s svojo srčnostjo 
in marljivim delom opravijo 
večino organizacijske logistike 
(pridobivanje donatorjev, spon-
zorjev, distribucija kart, krasitev 
odra, reklamiranje, …), orkester 
Simfonika z Markom pa kot re-
prezentativna skupina opravi 
levji delež koncertnih dogajanj, 
saj zaradi svoje  kakovostne 
glasbene izraznosti spremljajo 
marsikatere vrhunske slovenske 
izvajalce.

Novoletni koncerti v režiji za-
koncev Fabiani so  kakovostne 
glasbene prireditve, na katerih 

sodeluje skupaj do 150 nasto-
pajočih. Krona vseh koncertov 
so mladi nadarjeni solisti, ki s 
svojim razkošnim talentom 
nagovarjajo in razvajajo šte-
vilno občinstvo. Da predstave 
polno živijo že 30 let, sta poleg 
vseh  drugih zaslužna predvsem 
navdihujoča mentorja Marko 
in Darinka, ki sta ves raznolik 
mozaik povezala v čudovito le-

poto in ga ves čas  kakovostno 
in programsko nadgrajujeta. 
Razumeti je treba, da sta vse to 
začela ustvarjati poleg družin-
skih obveznosti in poklicnih 
karier, v svojem prostem času z 
veliko odpovedovanja, strpnosti 
in ogromno entuziazma. Uspela 
sta, ker sta si upala in verjela v 
svoje delo in poslanstvo. Oba 
sta izjemni osebnosti, dragulja, 
ki sta v ponos Vrhniki s svojim 
kulturnim ustvarjanjem ter 
povezovanjem vsega lepega in 
dobrega, saj to bogati celotno 
našo družbo.

Namesto vznemirljive peni-

ne za jubilejni, 30. Novoletni 
koncert izpovedujem zahvalne 
besede Darinki in Marku Fabia-
niju za njuno požrtvovalno delo, 
predanost, širjenje in približeva-
nje resne glasbe in drugih glas-
benih zvrsti širšim množicam. 
Hvala vsem aktivnim udeležen-
cem, instrumentalistom, vsem 
zborovskim sestavom, solistom 
ter drugim skupinam, ki ste 
sodelovali v tej 30-letni zgodbi. 
Hvala tudi vsem institucijam, 
občini, ZIC, GŠ, nekdanjemu 
ZKO in JSKD, ki so prepoznali 
vrednote in pomen skupnega 
kulturnega ustvarjanja in ga 

podpirajo finančno, organizacij-
sko, vzgojno in svetovalno. Hva-
la tudi zvestim donatorjem in 
sponzorjem, ki ste v dobrem in 
slabem s svojimi sredstvi omo-
gočali tako kakovostne priredi-
tve. Prisrčno se zahvaljujem tudi 
vsem svojcem in obiskovalcem, 
ki vse to moralno podpirate in 
obiskujete prireditve, kot so No-
voletni koncerti, Pomladni Gala 
koncerti, koncerti Klasično ne-

navadno in druge. Še na mnoga 
ustvarjalna leta in še …

Želim, da letošnje Cankarje-
vo leto poveže in motivira vse 
ustvarjalce ter dobronamer-
ne ljudi tako, da bomo samo 
združeni v dobrih delih razu-
meli in občutili, kar je občutil 
in z besedami zapisal naš veliki 
someščan: »To ni ljudstvo, to je 
narod.«

Rasto Jakič 

Spoštovane obiskovalce in obiskovalke obveščamo, 
da bo Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprl svoja vrata 
v sredo, 1. 3. 2018. Vabljeni!

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri 
Vrhniki, 
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 66 70, www.tms.si, info@tms.si
Odprto: od torka do petka: od 8.00 do 16.00, sobote: od 9.00 do 
17.00, nedelje in prazniki: od 10.00 do 18.00, ponedeljki in 1. 11.: 
zaprto.

Občasne razstave: 

Znanje brez meja
Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razšir-
janja in soustvarjanja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet, in 
tistih, ki jih je zaneslo k nam od drugod. Na ogled do 3. 12. 2018.

Spored prireditev:

petek, 2. 3., ob 18.00: odprtje občasne razstave Znanje brez meja

nedelja, 4. 3., ob 15.00: javno vodenje po občasni razstavi Znanje brez 
meja

sobota, 10. 3., ob 9.30: delavnica peke kruha v krušni peči (obvezne 
predhodne prijave)

nedelja, 11. 3., od 13.00 do 18.00: prikaz ročnega kovanja 

od torka, 12. 3. do nedelje, 18. 3.: teden študentske kulture (prost 
vstop za študente)

nedelja, 18. 3., ob 11.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole 
Tesle 

sobota, 24. 3., ob 9.30: delavnica rezbarstva (obvezne predhodne 
prijave)

nedelja, 25. 3., od 13.00 do 18.00: prikaz peke potice v krušni peči 

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice, sobotne 
delavnice so plačljive. Na delavnice se prijavite preko telefona 01/750 66 72, 
041/957 146 ali elektronske pošte programi@tms.si.

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

Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00 
(vstop do 16.00), sobote in ponedeljki, velika noč: zaprto.

Občasne razstave: 

KO UDARI STRELA: 
Zgodovina podjetja A. J. Kogoj 
Na občasni razstavi predstavljamo zgodbo o vzponu podjetja z malo zaposlenimi 
in s široko mrežo zunanjih sodelavcev, ki mu je uspelo prodreti na zahteven in hitro 
razvijajoč se telekomunikacijski trg. Obiskovalcem so na ogled njihovi najpomembnejši 
izdelki in  predstavitev delovanja prenapetostnih zaščit, najmlajši pa lahko več izvedo 
o pojavu strele. Na ogled do 30. 9. 2018. 

Spored prireditev:

nedelja, 4. 3., ob 15.00: mesečno vodstvo po muzejskih 
zbirkah
od torka, 12. 3. do nedelje, 18. 3.: teden študentske kulture 
(prost vstop za študente)

nedelja, 18. 3., ob 15.00: Trara, trara, pošto pelja! – 
voden ogled za družine

nedelja, 25. 3., ob 15.00: voden ogled za upokojence 
(znižana vstopnica za upokojence)

NOVO V MPT: 
Zgodovino pošte in telekomunikacij lahko sedaj spoznate 
s pomočjo zvočnih postaj in otroškega vodnika z nalogami 
za najmanjše in malo večje!
 

Marec v TMS

Z žalostjo v srcih smo 
sprejeli novico, da si nas 
za vedno zapustila. Po-
grešali te bomo, saj smo 
prenekateri večer skupaj 
presedeli in ustvarjali 
podobo lutke v prostorih 
gasilskega doma v Brez-
ju ali pa kar v garaži pri 
Prebilu, kjer so nastajale 
mnoge zgodbe za otroke. 
Mnogo pomembnih na-
potkov si nam dala, pre-
den je miška lahko rešila 
leva, Marjetica ukrotila 
trdoglavega zmaja, dedek 
in babica izruvala debelo 
repo … itn.

Kulturno pot si začela 
že pri sedemnajstih letih v 
Šentjoštu, jo nadaljevala v 
Horjulu in zadnja leta na 
Dobrovi. Bila si dolgoletna 
blagajničarka Prosvetne-
ga društva Horjul, članica 
Mešanega pevskega zbora, lutkovne in gle-
dališke skupine Prosvetnega društva Horjul 
ter pobudnica za ustanovitev mažoretne in 
twirlig skupine Prosvetnega društva Horjul. 

Poznali smo te kot gledališko igralko in 
animatorko lutk. S prvo gledališko režijo 
si se preizkusila z Ženskim vprašanjem 
Fadila Hađiča leta 1994 v Prosvetnem 
društvu Horjul. Poleg tega si režirala več 
lutkovnih predstav in mnoge od njih so bile 
poleg Območnega srečanja uvrščene še na 
Regijsko in Državno srečanje lutkovnih sku-
pin Slovenije.

Za tvoje dolgoletno delovanje na po-
dročju gledališča si prejela Linhartovo 
priznanje, na področju vokalne dejavnosti 

pa Gallusovo priznanje, ki 
jih podeljuje Javni sklad za 
kulturne dejavnosti.

Člani lutkovne skupi-
ne bomo pogrešali tvoj 
humor, vztrajnost, zane-
sljivost in mnoge ideje za 
zgodbe, ki smo jih stkali 
skupaj, da so oživeli liki 
v zgodbah: Marjetica in 
zmaj – Jana Milčinski, Sa-
dna kupa – Nace Hočevar, 
Zajčkova hišica – Jožica 
Roš, Modra vrtnica – Po 
Kristini Brenk, Sinjemo-
dri Peter – Urban Guyla, 
Marjan Belina,  Medve-
dek na obisku –  Leopold 
Suhadolčan,  Debela repa 
– Aleksej Tolstoj,  Hotel 
Hrast – Claire Boiko,  V 
Sračjem Dolu – Marta 
Praprotnik,  Slovenske 
basni - ljudsko izročilo,  
Ko se ptički ženijo - Feri 

Lainšček, Polž Žlampač - Marta Prapro-
tnik, Lisica Zlatica – Marta Praprotnik, 
Lev in miška, Po Ezopu. 

»Lutka je edino živo bitje, ki ne more 
umreti. V rokah animatorja je prepuščena 
na milost in nemilost svojemu gospodarju. 
Pomembno je, kako bo ravnal z njo. Zbrati 
je treba energijo in jo prenesti v roke, iz rok 
pa v neživo lutko, da postane živa. Vse, kar 
želimo, da izrazi lutka, moramo poiskati 
v sebi. Mi moramo zbrati ljubezen, da bo 
lutka ljubila, poznati moramo strah, da bo 
lahko prestrašena.«

Hvala Ti za vse vzpodbude na naših lut-
karskih poteh!   

Za lutkovno skupino napisala Iva Prebil. 

Draga 
Mimi!

Zakonca Fabiani po koncertu na Vrhniki, 6. januar 2018 (foto Vasja Doberlet) 

Hvala za 30 novoletnih in še …

Vsaka zgodba ima svoj začetek, ki mu 
botrujejo različni vzgibi, kot so želja po 
spremembi, uveljavitvi ali predstavitvi svojega 
dela in zamisli širšemu avditoriju. 
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Kako ste preživljali mladost na Vrhniki in kako kraj 
vidite dandanes? 
Imam zelo lepe spomine na otroštvo in mladost 
na Vrhniki. Še vedno imam ta zabaven patriotski 
moment, ko govorim, da sem pravi Vrhničan, ki 
ve, kaj pomeni beseda mrciniti. Za šalo dodam, da 
sem nazaj iz Ljubljane prišel, ne samo zaradi svoje 
družine, ampak tudi zato, ker je verigo zategnilo. 
Po več kot desetletju življenja v tujerodnih krajih 
sem najprej opazil, da se je Vrhnika zelo dobro 
posodobila na infrastrukturnem področju. Veliko 
je na novo zgrajenega, veliko je prenovljenega, celo 
kakšen arhitekturni presežek je mogoče opaziti. 
Žal pa moram dodati, da se po miselnosti Vrhnika 
ni kaj dosti spremenila. Sicer vsebine so, ampak 
so bolj sterilne. V tem  pomenu v današnjem času 
Vrhnika, kot mesto in ne kot kraj, stagnira. Imamo 
posamezne zelo zgledne projekte, ki govorijo o 
tem, da je Vrhnika mesto in ne vas, četudi se lahko 
komu zdi drugače. Pogrešam svojskost, izvirnost, 
samozavest in spoštovanje potencialov, ki jih ima-
mo, ter zgodbe, ki izhajajo iz tega.

V vaši mladosti sta bili na Vrhniki močna industrija 
ter vojska, zaradi česar je bila občina zelo bogata, kar 
se je kazalo na področju kulturnih in tudi športnih 
vsebin. Kako vi vidite vsebine in podporo, ki jo občina 
nudi dandanes?
Zgolj povprečno. Bogastvo se vidi le v podpori 
množici različnih vsebin v smeri, da se zadovolji 
osnovne potrebe občanov po kulturnih, športnih 
in  drugih dobrinah. Kar je načeloma z vidika 
vsakdanjika ok. Umanjka pa tistega več. Tisti 
več se pa skriva v avtorskih vsebinah. Ali višji 
podpori vrhunskih športnikov. Na Vrhniki je kar 
nekaj vrhunskih ustvarjalcev, kiparjev, slikarjev, 
glasbenikov, piscev, producentov, športnikov in 
tudi projektov, a so financirani po sistemu urav-
nilovke, če sploh so. Kot bi umanjkalo razumeva-
nja in znanja, kako speljati vsebine na višje, če ne 
celo najvišje nivoje. Treba je dati prostor ljudem, 
ki znajo. Tako pa dobimo sistem malo tu, malo 
tam, za vsakega nekaj. In s tem mediokriteto. Tudi 
najbolj financirani projekti so sicer produkcijsko 
zahtevni, vendar vsebinsko prav nič posebni. Le 
zabava in sprostitev v stilu: »Sej druzga ne rabm.«

Bazen, Močilnik in prostori v krajevnih skupnostih so 
bili središče družabnega življenja. Kako gledate na te 
prostore sedaj? 
Kot prvo: vrhniški bazen in Močilnik po moje 
spadata med našo dediščino. Če je Ljubljanica 
kulturni spomenik, Močilnik pa naravni spome-
nik državnega pomena, je bazen kulturno-ume-
tniškega pomena. Povejte mi, kdo na svetu ima 
kaj podobnega. Ljubljanica je že vrhunski projekt, 
enako bi morala biti tudi bazen in Močilnik, ki je 
trenutno žulj za naše mesto. Kot drugo: bazen je 
potencialno vrhunski prireditveni prostor in kot 
tretje: prostori krajevnih skupnosti morajo postati 
prostori, kjer nastajajo nove zgodbe in ideje, te pa 
ustvarjajo v glavnem mladi. 

Zaradi geografske lege in bogatih naravnih virov 
se je Vrhnika vedno razlikovala od okoliških občin 
po svoji svetovljanskosti in različni etnični strukturi 
prebivalstva. Kako se to odraža v kulturi in miselnosti 
tega prostora? 

Za primer: ko so Angleži delali raziskavo, kdo so 
tisti pravi Angleži, staroselci, so po raziskavah 
ugotovili, da pravih Angležov ni in da so mešanica 
Vikingov, Francozov, Rimljanov, barbarov in še 
bi se našlo različnih oplojevalcev. 
Če potegnem vzporednice z Vrhniko, so se tu 
prav tako mešale različne etnije, vendar je bilo 
staroselce vedno strah tega in so zanikali to dej-
stvo. Nič novega na Zahodu. Dejansko se moramo 
znebiti tega in jemati to kot dobro. To je naša epi-
genetika. Vsak človek, ki nekaj doprinese okolju, 
mu je treba dati roko in ga povabiti k sodelovanju. 
Ko smo ustvarjali v okviru avtorske skupine Dej-
mo stisnt teater, smo sicer dobili neke prostore. 
A so nas zaradi naše, če rečem avantgardnosti 
resno pretiravam, bolj in bolj odrivali, ker smo 
jim šli v nos in jih spravljali v sram. Pa kaj potem. 
V ustvarjalnem procesu smo storili pomembne 
stvari, na katere so ponosni mnogi občani.

Veliko krajev po Sloveniji ima kulturne domove, kjer 
večinoma samo organizirajo dogodke. V kulturni 
politiki se že dalj časa razpravlja, da bi morali javno 
kulturno infrastrukturo spremeniti v produkcijske 
centre, ki bi bili namenjeni umetnikom in ustvarjal-
cem. Zakaj je to pomembno?
Težko mi je sedaj razlagati, da je ustvarjalnost 
tista edina distinkcija, ki nas bo v prihodnosti 
razlikovala od tehnologij, ki jih v tem trenutku 
pravzaprav sami ustvarjamo. Ustvarjalnost je tre-
ba podpirati. Iz ustvarjalnega kaosa se ustvarjajo 
nove ideje, kako naprej. Če pa smo v stagnaciji 
in v iluziji srečnega življenja, ki nikakor ne začne 
trajati, potem se zgodi točno to, kar se dogaja, nič. 

Kako si razlagate retoriko o brezdelnežih? Čudna je 
situacija, ko kot družba slavimo velikega pisatelja, po 
drugi strani pa so ustvarjalci zaničevani.
To povezujem z miselnostjo in vsiljeno ideologijo, 
v okviru katere so nam novodobni kolonizatorji 
prodali nekaj poceni trikov, ki smo jim nasedli. 
Eden izmed teh je, da so ustvarjalci neka nižja 
kasta, pijanci, neproduktivni, ne delajo in živijo 
na tuj račun. To so puhlice in pritlehne stvari. S 
tem si delamo škodo.  Za primer, kako se ustvar-
jalnost ceni v tujini, si poglejte platformo Patreon. 
Ali pa kar domači Viberate. V svetu, v razvitih 
družbah, ljudje v različnih industrijah delajo z 
občutljivostjo do ustvarjalcev in njihovih del in 
idej, jih vključujejo ter prodajajo ustvarjalnost 
naprej. Ustvarjalnost je pozitivna eksternalija! 

Vzpostavlja se navidezen konflikt med ljudmi, ki 
delajo, in ljudmi ki so brezdelneži, v resnici pa imajo 
vsi ljudje podobna stremljenja, to je pošteno plačilo 
za delo in dostojno življenje. Kako je mogoče te 
navidezno nasprotujoče si silnice združiti in zahtevati 
boljše življenje za vse?
Z znanjem in pogumom. Dejstvo je, da ustvar-
janje prinaša inovacije, inovacije pa predstavljajo 
prednosti v svetu. Če dejansko pristanemo samo 
na kopiranje drugih sistemov s področij kulture, 
tehnologije, gospodarstva, tudi politike ali družbe, 
potem si ne zaslužimo svoje države. Še vedno se 
izgovarjamo na zgodbe izpred tridesetih let in o 
samostojnosti zgubljamo besede, medtem ko pro-
dajamo lastno svobodo za drobiž. Če si ne upamo 
sami peljati stvari, sledi logično vprašanje, ali si 
sploh zaslužimo svobodo. Kaj je svoboda drugega, 
kakor nenehno iskanje in ustvarjanje. S tem bo 
vedno dovolj za vse. Čas je, da presežemo doma-
čijskost, ki duši, in odpremo vrata sodobnim in 
urbanim vsebinam, ki iščejo poti in nove rešitve.

Sodelovali ste v veliko različnih gledaliških predsta-
vah. Monokomedija Čefurji raus! ima že skoraj 400 
ponovitev. Izzid knjige je povzročil, da je bil avtor 
Goran Vojnović ovaden. Ali so bili kakšni zapleti s 
predstavo in kakšni so bili odzivi na predstavo?
Čefurji raus! je res enkraten projekt. Za v vitrino. 
Zapletov, razen v samem besedilu, ni bilo. Odzivi 
na predstavo so bili odlični tako strokovnjakov 
kot tistih, ki so kupili karto. Toliko kritik, in to 
samih dobrih že dolgo ne, če sploh. Kot zanimi-
vost: paradoks predstave Čefurji raus! je v tem, 
da je to ena od največkrat odigranih avtorskih 
predstav v zgodovini Slovenije.

Kandidirali ste za direktorja Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika. Kakšna je vaša izkušnja in kaj bi želeli 
spremeniti?
Izkušnja je korektna, želel pa bi si sprememb pred-
vsem na področju posodabljanja vsebin v smereh, 
o katerih sem govoril. Žal o konkretnih idejah in 
časovnicah v tem trenutku ne morem govoriti.

Žiga Gruden / Foto: Nada Žgank

ORFEJ / MAREC

REZI-
JANSKI 
PLESI 

QI
GONG

GONG 
ZVOČNA 
KOPEL

LUTKOVNA 
PREDSTAVA
KEKEC IN 
TIHi TAT

PREDAVANJE:
PATER KAREL
GRŽAN

VSAK ČET
19’h-20’h

PET 16.3.
ob 19’h

PON 19.3.
ob 19’h

SOB 3.3.
ob 18’h

NED 25.3.
ob 17’h

PON 12.3.
ob 18’h

SREČA JE
ODLOČITEV!

 VODI KLEMEN FRANK

POD VODSTVOM 
KATJE ROSE

VODI KARLO VIZEK

ANSAMBEL ŽIVLJENJE NA NITKI
BARBARA BULATOVIČ
Thierno Diallo 

ODRASLI: 40 € mes
DO 18.L.: 20 € mes

MEDI-           
TACIJA

predava ZORAN 
MIHAJLOVIĆ

ZAKaJ IN 
KAKO

VPLIVI VADBE, 
PREHRANE IN 
UPORABE 
KONOPLJE NA 
ENDOKANABI-
NOIDNI SISTEM
PREDAVA UROŠ ŠVIGELJ 
(Društvo hopla konoplja)

SOB 24.3.
ob 18’h

NAMESTO 
VSTOPNINE

VLJUDNO VABLJENI V 
SINJO GORICO 87, 
400m naprej od LIDLA, 
KONTAKT: 
031382717(Klemen), 
SPLET: FB/Klub Orfej

PROSTOVOLJNI 
PRISPEVKI! 

Intervju

»Ustvarjalnost je 
potrebno podpirati.«

Aleksandar Rajaković je Vrhničan, najbolj prepoznaven kot t.i. multikulti 
ustvarjalec kulturne krajine. Igral in pisal je v številnih uspešnih 

televizijskih in filmskih projektih, kot so na primer Trafika (2003), Danes 
dol, jutri gor (2009), Piran – Pirano (2010), Kekec, tri dni pred poroko 

(2012), Generacija 71 (2012), Čefurji raus! (2013), Privid (2017). Prav tako 
je nastopal in soustvarjal v številnih gledaliških predstavah, pri čemer 

je monokomedija po romanu Gorana Vojnovića Čefurji Raus! rekorden 
projekt, saj ima predstava že skoraj 400 ponovitev. Vrhniki je leta 2014 
v bazenu pokazal, da je, kljub splošno slabemu zanimanju, lahko zelo 
dobro obiskan tudi umetniški dogodek, kot je igrano-dokumentarni 

film TIR. Mladost je odkošarkaril na Vrhniki, svoj kulturno umetniški izraz 
pa osmislil in še vedno udejanja znotraj originalno vrhniške gledališko-

produkcijske zasedbe Dejmo stisnt teater, s katero so med drugim 
začrtali tudi razvoj gledališkega festivala Cankarjada. 



K U L T U R A 26. februar 2018 57
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Do 4. marca 2018 je v Galeriji 
na ogled razstava ljubiteljske slikarke Tatjane Verbič – Vande: 

ZAMOLKLOZELENA
VODA MOČILNIKOVA.

V torek, 27. februarja 2018 
Vas vabimo na odprtje slikarske razstave
Matija Mlakar Medved: 

MEDVED IN PODOBICE.
Razstava v Avli Cankarjevega doma bo na ogled do 24. marca 2018.

V torek, 6. marca 2018 ob 18. uri
Vas z Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika vljudno vabimo na odprtje razstave 

ENAJSTA ŠOLA DANES … 
NAŠI PRSTKI USTVARJAJO.
Razstavo ročnih in likovnih izdelkov učencev, ki obiskujejo interesne dejavnosti Oblikovanje 
gline, Ročne spretnosti in Klekljanje si v Galeriji lahko ogledate do 25. marca 2018.

V torek, 27. marca 2018 
Vas skupaj s Turističnim društvom Blagajana vabimo na  praznovanje 

130 LET  TURISTIČNEGA DRUŠTVA 
BLAGAJANA
v Veliko dvorano Cankarjevega doma in odprtje dokumentarne razstave, ki bo v Avli in Galeriji 
na ogled  do 14. aprila 2018.

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!

Leto 2017 v Kinu Vrhnika

Vrhnika, 30. januar – 
Galerija Cankarjevega 
doma na Vrhniki 
je zopet zablestela 
s slikami domače 
ljubiteljske slikarke 
Tatjane Verbič - Vande. 

To je njena že druga samo-
stojna razstava v domačem 
kraju, ki jo je poimenovala Za-
molklozelena voda Močilnika. 

Odprtje razstave in razstavlje-
ne slike so posvečene tudi Can-
karjevemu letu 2018. Še poseb-
no sta temu namenu posvečeni 
sliki z imenoma: Cankar včeraj, 
danes, jutri in Branje Cankar-
jevih del v Močilniku.Odprtje 
res zanimive slikarske razstave 
je spremljal kulturni program. 

Pripravili so ga predstavniki 
Turističnega društva Blagajana 
Vrhnika z branjem Cankarjevih 
del ter  obetavni učenki vrhni-
ške glasbene šole Ajda Gutnik in 
Vita Blažič s svojima violinama.

Tatjana Verbič - Vanda je rada 
risala in slikala že kot osnovno-
šolka in tudi v srednji šoli je z 
velikim veseljem ustvarjala šte-
vilna vabila, transparente in pla-
kate za različne šolske dejavno-
sti in dogodke. Njena dolgoletna 
želja in potreba po slikarskem 
ustvarjanju pa je res zaživela ob 
koncu službene kariere; včla-
njena je v skupino Akrilke, kjer 
ljubiteljske slikarke ustvarjajo 
pod mentorstvom akademske 
slikarke Zdenke Žido. Skupi-
na je uspešno razstavljala na 
mnogih skupinskih razstavah, 

nazadnje v domači Galeriji leta 
2013. Na sami letošnji razstavi je 
precej del na temo Močilnik, ki 
so nastajale vse od leta 2000 na-
prej. Prav na teh slikah ohranja 
najlepše trenutke narave, take, 
kakršna je bila pred zadnjim 
uničujočim žledom, ki je Mo-
čilnik precej spremenil.

Ob koncu zanimivega kul-
turnega dogodka so zbrani 
obiskovalci vse nastopajoče, 
še posebno pa slikarko Tatjano 
Verbič - Vando nagradili z le-
pim aplavzom. Ob ogledovanju 
razstavljenih slik so potekali za-
nimivi pogovori o spominih na 
Močilnik in na našega velikana 
Ivana Cankarja.

Razstavo  si je mogoče ogle-
dati do 4. marca 2018.

Simon Seljak

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2017/18 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika 

PETEK, 23. marec 2018, ob 19.30 uri
Molière: ŽLAHTNI MEŠČAN
Le Bourgeois gentilhomme, 1670, komedija
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

Režija: Eduard Miler
Igrajo: Gospod Jourdain, meščan: Primož Pirnat, Gospa Jourdainova, njegova žena: Iva Krajnc Bagola, Lucila, njuna hči: Tina Potočnik Vrhovnik, 
Nikolaja, služkinja: Ana Dolinar Horvat, Kleont, Lucilin ljubimec: Jernej Gašperin, Koviel, Kleontov prijatelj: Gregor Čušin,  Dorant, grof, Dori-
menin ljubimec: Matej Puc, Dorimena, markiza: Ajda Smrekar, Učitelj glasbe: Mario Dragojević k.g., Osebni trener: Tomo Tomšič k.g., Učitelj 
filozofije: Milan Štefe 

Molière je znamenito komedijo Žlahtni meščan ustvaril po naročilu svojega kraljevskega zaščitnika in službodajalca Ludvika XIV. ter jo leta 
1670 s svojo gledališko skupino pred njim tudi krstno uprizoril. V živahni komediji s petjem in plesom, za katero je glasbo napisal utemeljitelj 
francoske nacionalne opere Jean-Baptiste Lully, se je osredotočil na temo napredovanja po družbeni lestvici. Bridko se je ponorčeval iz 
omejenega in povzpetniškega gospoda Jourdaina, ki mu v življenju sicer prav nič ne manjka, a se sramuje svojih meščanskih korenin in bi se 
rad za vsako ceno zrinil med aristokrate. 
Skoraj tri stoletja in pol po nastanku te igre se bomo o tem, kaj vse je človek pripravljen storiti za to, da bi napredoval po družbeni lestvici, 
spraševali ob sveži interpretaciji ustvarjalne dvojice Žanina Mirčevska – Eduard Miler.
Predstava traja 1 uro in 25 minut, brez odmora.

Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Otroški abonma 11. šola 2017/18 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

SOBOTA, 24. marec 2017, ob 11. uri
Primož Suhodolčan: ŽIVALSKE NOVICE
Krstna uprizoritev
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA in GLEDALIŠČE KOPER
Režija, dramaturgija: Ajda Valcl
Igrajo: Fant, Sodnik: Andrej Zalesjak; Muha 1, Ovca, Racak, Papagaj Pepi: Rok Matek / Gorazd Žilavec; Muha 2, Krava, Benjamin, Oče, Stric, 
Ravnatelj, Policaj: Igor Štamulak; Mama, Sodni sluga, Teta, Učiteljica, Šofer, Novinarka: Medea Novak

V predstavi bo uprizorjenih pet njegovih kratkih »akcijskih komedij«, in sicer: Dolgčas okužil muhe, Trave ni, krave znorele, Vojna za travo, 
Raca spet padla z neba in Lepo je biti papagaj. V vseh omenjenih epizodah kot glavni junak nastopa simpatičen, včasih neroden, a vseskozi 
originalen fant Primož, ki se z nenavadnimi živalskimi junaki vedno znova zapleta v napete, nepredvidljive in zabavne peripetije. 
Predstava bo polna situacijske komike in karikiranih karakterjev, ki bodo poleg obilja zabave poskrbeli tudi za kako poučno poanto.
Priredbo bo pripravila režiserka Ajda Valcl, ki je uspešno oblikovala že več predstav za otroke in mladino, nazadnje predstavo Emil in detektivi 
(Lutkovno gledališče Ljubljana), ki je bila v letu 2015 nagrajena kot najboljša na Pikinem festivalu v Velenju in festivalu Zlata paličica v 
Ljubljani.
Predstava traja 45 minut, 6 +.

Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjev dom Vrhnika
Kulturno društvo Špas teater Mengeš

Dave Simpson: DEKLIŠČINA
GIRL’S NIGHT OUT 
PONEDELJEK, 12. marec 2018, ob 20.30 uri

Režija: Violeta Tomič
Igrajo: Urška Vučak, Sebastjan Starič, Nataška Ralijan, Tadej 
Pišek, Jože Doberšek; Maja Martina Merljak, Lara Jankovič, 
Jernej Čampelj

Iz napovednika Špas teatra: Pričakujte vse – od zapleta do 
vročega ognjemeta! Žurka za punce – zabava, ki smo jo (pre)dolgo čakali! 
Vse ženske brez izjeme, skrivajo v sebi divjo strast, domišljijo in poželenje. Samo sprožilec je treba najti! Že res, da seksi glasbeni hiti zažgejo, 
ampak brez moških ne gre. Kadar se zberejo ženske prijateljice, ni nikoli brezveznih tém – vse na tem svetu je pomembno! In ko v zanosu 
pogovor steče na dekliščino, moški striptiz in »zadnji ples« na svobodi, hitro prebudijo levinje v sebi … in se potem, ko gre zares, enako hitro 
strgajo z verige.
Vroč in sočen večer se odvija v nočnem klubu, s polnokrvnimi slačifanti in spektakularno zabavo, ki jih slednjič pripelje do usodnega, nebr-
zdanega – jaaaaaaa!
Predstava traja: 2 uri 10 min in ni primerna za otroke do 12 leta.

Vljudno vabljeni!

R A Z S T A V E

v Cankarjevem domu

V ospredju ljubiteljska slikarka domačinka Tatjana Verbič - Vanda

Slika kolaž »Cankar včeraj, danes, jutri« 
je nastala kot izziv kaj in kako likovno 
predstaviti del opusa Cankarjevih del, 
kot reprezentativnega pričevalca teda-
njega časa. Poudarek na moči pripovedi 
daje kolažu postavitev trakov kot v obliki 
žarkov, ki potekajo od roba k sredini, 
spremljajo jih zgoščeni zapisi Can-
karjevih misli. Vsebina slike – kolaža 
predstavlja na levi strani zgodovinsko-
-družbeni in politični vidik takratnega 
časa in na desni strani emocialno likovni 
vidik izbranih del. Komentar k zanimivi 
sliki je povedala njena avtorica slikarka 
Tatjana Verbič – Vanda in s tem delom 
tudi prispevala Cankarjevem jubilejnem 
letu 2018.

Slika Cankarjev kolaž



K U L T U R A 26. februar 2018 58
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

Do 4. marca 2018.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Tatjana Verbič - Vanda
ZAMOLKLOZELENA 
VODA MOČILNIKOVA
Slikarska razstava bo odprta do 4. marca 2018.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 27. 2. 2018, ob 18. uri.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Matija Medved 
Mlakar: MEDVED IN 
PODOBICE
Slikarska razstava bo odprtja do 25. marca 2018.
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 1. 3. 2018, ob 18. uri.
Vstop prost.
SOLE LIBERO
NATURE PLAY
Predvajanje dokumentarnega filma in predstavitev Zavoda Sole libero
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA 3. 3. 2018, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE 3D
Animirana pustolovščina, sinhro, Nemčija, Avstrija, 4+

SOBOTA 3. 3. 2018, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LADY BIRD
Komična drama, ZDA

SOBOTA 3. 3. 2018, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

RDEČI VRABEC
Vohunski triler, ZDA.

NEDELJA 4. 3. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE 
Animirana pustolovščina, sinhro, Nemčija, Avstrija, 4+, (83 min.)

NEDELJA 4. 3. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BREZ LJUBEZNI
Liffe 2017, drama, Rusija, Francija, Belgija, Nemčija, 127 min

TOREK, 6. 3. 2018, ob 18. uri.
Vstop prost.
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZAVOD 
IVANA CANKARJA VRHNIKA

ENAJSTA ŠOLA DANES 
… NAŠI PRSTKI 
USTVARJAJO 

Ročni in likovni izdelki učencev, ki obiskujejo interesne dejavnosti: 
oblikovanje gline, ročne spretnosti, klekljanje.
Razstava bo odprta do 25. marca 2018.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

Program 
prireditev 
za marec 2018

SREDA, 7. 3. 2018, ob 18. uri.
Vstopnina: 3 €, otroci: gratis vstopnice.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA

VIJA VAJA 
Revija plesnih skupin, velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,  9. 3. 2018, ob 19. uri.
Vstop prost.
ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ŠPORTNIK LETA 2017
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA 10 3. 2018, ob 16. uri 
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE 
Animirana pustolovščina, sinhro, Nemčija, Avstrija, 4+

SOBOTA 10 3. 2018, ob 18. uri 
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LUNAPARK
Drama, ZDA.

SOBOTA 10. 3. 2018, ob 20. uri 
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DRUŽABNI VEČER
Komični kriminalni triler, ZDA, 100 min

NEDELJA 11. 3. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE 3D
Animirana pustolovščina, sinhro, Nemčija, Avstrija, 4+, 83 min

NEDELJA 11. 3. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

OBLIKA VODE
Liffe 2018, fantazijska drama, ZDA., 113 min
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK, 12. 3. 2018, ob 20.30 uri.
Vstopnina: 20 €, 22 €.
KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER

Dave Simpson: DEKLIŠČINA
Komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,16. 3. 2018, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SREČEN KONEC
Liffe 2017, drama, Francija, Avstrija, Nemčija, 107 min.

PETEK, 16. 3. 2018, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TOMB RAIDER
Akcijska pustolovščina, ZDA

SOBOTA, 17. 3. 2018, ob 19. uri.
Vstop prost.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI 
VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

51. REVIJA ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

NEDELJA, 18. 3. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEO DA VINCI; MISIJA MONA LISA
Animirana pustolovščina, sinhro, Italija, 6+, 85 min

NEDELJA, 18. 2. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JAZ, TONYA
Biografska športna drama, ZDA

PONEDELJEK in TOREK 19. in 20. 3. 2018, od 7. do 
13. ure.
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

KRVODAJALSKA AKCIJA
Cankarjev dom na Vrhniki

SREDA, 21. 3. 2018, ob 9., 10. in 
11. uri.
Vstop prost, za vrtce in šole je 
obvezna rezervacija! 
KD NAUPORTUS VIVA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

MAČKA, PES IN MIŠI
Lutkovna predstava ob svetovnem dnevu lutk, Igra 

lutkovna skupina KD Nauportus viva, mentor Boris Kononenko.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 22. 3. 2018, ob 17.30 uri.
Vstopnina: 3 €, otroci: gratis vstopnice.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA

NAGAJIVA POMLAD
Revija predšolskih pevskih zborov občin Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer 
in Brezovica.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 23. 3. 2018, ob 19.30 uri.
Vstopnina: 15 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

Molière: ŽLAHTNI MEŠČAN
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 24. 3. 2018, ob 11. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN
SNG NOVA GORICA IN GLEDALIŠČE KOPER

Primož Suhodolčan: 
ŽIVALSKE NOVICE
Krstna uprizoritev
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 24. 3.2018. ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE 
Animirana pustolovščina, sinhro, Nemčija, Avstrija, 4+, 83 min
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 24. 3.2018. ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DVOJNI LJUBIMEC
Drama, Francija, Belgija, 107 min.

SOBOTA, 24. 3.2018. ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

OGNJENI OBROČ; VSTAJA
Akcijski domišljijski spektakel, ZDA

NEDELJA, 25. 3.2018. ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEO DA VINCI; MISIJA MONA LISA
Animirana pustolovščina, sinhro, Italija, 6+, 85 min.

NEDELJA, 25. 3. 2018. ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POLNOČNO SONCE
Romantična drama, ZDA

TOREK, 27. 3. 2018, ob 18. uri.
Vstop prost.
TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

130 LET 
TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA BLAGAJANA

Praznovanje obletnice in odprtje dokumentarne razstave, ki bo na ogled do 
14. aprila 2018.
Velika dvorana, Avla in Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 29. 3. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FOXTROT
Liffe 2017, Drama, Izrael, Švica, Nemčija, Francija, 108 min

Izjemoma! PETEK, 30. 3. 2018, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: BREZ 
LJUBEZNI
Liffe 2017, drama, Rusija, Francija, Belgija, Nemčija, 127 min

PETEK, 30. 3. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TOMB RAIDER 3D
Akcijska pustolovščina, ZDA

SOBOTA, 31. 3. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PETER ZAJEC
Družinska komična pustolovščina, sinhro, Velika Britanija, Avstralija, ZDA, 

6+

SOBOTA, 31. 3. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

IGRALEC ŠT. 1
Znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA

Predprodaja vstopnic za prireditve Turistični informacijski 
center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9
Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure, sobota: od 8. do 14. ure 
in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma 
Vrhnika. Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe: 
www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Vse kino 
predstave potekajo v veliki dvorani Cankarjevega doma. 

BREZ LJUBEZNI – drama/Neljubov/režija: Andrej Zvjagincev/scenarij: Oleg Negin/Rusija, Francija, Belgija, Nemčija/127'. 
Ruski cineast Andrej Zvjagincev (Leviatan) svojo nepopustljivo kritiko razčlovečenja in moralnega razkroja ruske družbe 
tokrat alegorično prenese v polje intimnih vezi in družinske drame. Nagrada žirije v Cannesu in nominacija za oskarja za 
najboljši tujejezični film.

LADY BIRD – komična drama/Lady Bird/režija in scenarij: Greta Gerwig/ZDA/94'. Samostojni režijski prvenec igralke 
Grete Gerwig (Frances Ha, Maggie ima načrt) prinaša očarljivo oseben pogled na turbulenten odnos med materjo in najstniško 
hčerko, na pritiske odraščanja in resničen pomen tistega, čemur pravimo dom. Pet nominacij za oskarje.

OBLIKA VODE – fantazijska drama/The Shape of Water/režija: Guillermo Del Toro/scenarij: Guillermo del Toro, Vanessa 
Taylor/ZDA/119'. V strogo varovanem raziskovalnem laboratoriju nema čistilka razvije poseben odnos s podvodnim bitjem, 
a se s tem izpostavi tudi veliki nevarnosti. Trinajst nominacij za oskarje.

LUNAPARK – drama/Wonder Wheel/režija in scenarij: Woody Allen/ZDA/101' Najnovejša stvaritev Woodyja Allena je 
zgodba o ljubezni, prevari ter vlogah, ki jih igramo v vrtiljaku življenja. Film, postavljen pred slikovito kuliso Coney Islanda 
petdesetih let, odlikujeta čudovita fotografija Vittoria Storara in odlična igra Kate Winslet. 

SREČEN KONEC – drama/Happy End/režija in scenarij: Michael Haneke/Francija, Avstrija, Nemčija/107' Ciničen por-
tret bogate francoske družine, v katerem se Michael Haneke znova loti prefinjenega seciranja potlačenih  težav sodobne 
Evrope. Režiser počasi razkriva vsakdan disfunkcionalne družine, da bi z različnih zornih kotov osvetlil patologijo, ki se kot 
bolezen prenaša z generacijami.

FOXTROT – drama/Foxtrot/režija in scenarij: Samuel Maoz/Izrael, Nemčija, Francija/108'. Zakonca Michaela in Dafno 
nekega dne nepričakovo obiščejo predstavniki vojske. Sporočijo jima, da je njun sin Jonathan padel med opravljanjem 
vojaške dolžnosti. Po začetnem šoku začnejo Michaela jeziti preveč zagnano žalujoči sorodniki in pretirano prijazni vojaški 
birokrati.  Film je s svojo premišljeno zgradbo, vizualno drznostjo in absurdnim humorjem navdušil kritike ter prejel veliko 
nagrado žirije v Benetkah.

Aktualne informacije o dogajanju v kinu najdete na spletni strani kino-vrhnika.si in facebook.com/kinovrhnika. Na naši 
spletni strani se lahko prijavite tudi na e-novice. Zaradi dinamičnosti ponudbe filmskih naslovov so mogočee spremembe 
v programu, zato spremljajte naše objave v prej omenjenih glasilih.

Kino Vrhnika 

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

Pihalni orkester Vrhnika je v petek, 20. maja, 
izvedel že tradicionalni Pomladni koncert. Vrhničani 
so prav ponosni na »vrhniško godbo«, ki jih za 
praznik dela v zgodnjih jutranjih urah prebuja že 
mnogo mnogo let.
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Pravljične urice na Logu
Cankarjeva knjižnica Vrhnika v so-
delovanju s KUD Kosec vabi na peto 
pravljično urico na Logu, ki bo v če-
trtek, 1. marca 2018, od 17.00 do 
17.45 v učilnici 10 v Osnovni šoli 
Log - Dragomer. Do konca pravljič-
ne sezone bo sledila še ena pravljična 
urica, in sicer v četrtek, 5. aprila 2018. 
Lepo vabimo otroke med 4. in 9. letom 
starosti, da se nam pridružijo na po-
potovanjih v svet pravljičnih junakov 
in ustvarjanja. Pravljičarki Barbara in 
Nika. 

Priprave na porod in 
starševstvo
V sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Vrhnika vas vabimo na tečaj Priprava 
na porod in starševstvo, ki bo potekal 
od 16.30 do 18.30, in sicer: 1., 6., 8., 
in 13., 15. marca 2018 v Grabeljškovi 
dvorani/Malavašičevem kotičku Can-
karjeve knjižnice Vrhnika. Prijave so 
zaželene na e-naslov: solazastarse@
zd-vrhnika.si. Vljudno vabljeni!

Kako odprem tretje oko
Psihična sposobnost odpiranja tretjega 
očesa je naša naravna pot. Prejšnje ge-
neracije so nas programirale, da bi za-
prli svoje naravne sposobnosti. Čas je, 

da si dovolimo, da zasijemo in ponovno 
verjamemo v lastne instinkte. Vabljeni 
na delavnico, kjer se bomo učili teh-
nike, kako si odpreti tretje oko. V pe-
tek, 2. 3. 2018, ob 18.00 v Grabeljškovi 
dvorani. Cena delavnice je 13 evrov, za 
partnerje brezplačno. V sodelovanju s 
Centrom Astera. Prijave na tel. št. 040 
906 690 ali na Kimspirational.slove@
gmail.com.

Branje Cankarjevih  
besedil

V sodelovanju s Tu-
rističnim društvom 
Blagajana vas vsako 
sredo ob 17. uri vabimo 
v Močilnik na branje 
Cankarjevih besedil. 
Dogodek bo v vsakem 

vremenu.  Morebitne spremembe ure 
preverite na mirjam.suhadolnik@
gmail.com.

Svetovalno središče na 
Vrhniki
Brezplačno in zaupno informiranje 
in svetovanje odraslim pri odločitvah 
za izobraževanje in učenje v računal-

niški učilnici Kemis. Dodatne informa-
cije in prijava na tel. št.: 01 510 22 70. 

Termini v marcu:
sreda, 7. marec: 8.00 – 11.00
ponedeljek, 12. marec: 15.00 – 18.00
sreda, 28. marec: 8.00 – 11.00
ponedeljek, 26. marec: 15.00 – 18.00

Usodna odločitev 
– izkoristite drugo 
priložnost
Ste že kdaj bridko obžalovali svojo iz-
biro, pa niste imeli možnosti, da bi se 
ponovno odločili? Nosite breme krivde 
zaradi napačnih dejanj, ki so zaznamo-
vala vas ali vaše bližnje? Dobra novice 
je, da breme lahko odložite! Druga pri-
ložnost zares obstaja! Jo boste izkori-
stili? Odločitev je vaša! Predaval bo: 
Branko Vodenik, in sicer  9. marca 
ob 17.30 Grabeljškovi dvorani.

Vsak je svoje sreče kovač
Vsi hrepenimo po sreči! Vendar se pre-
hitro zadovoljimo zgolj z nadomestki. 
Kateri način za doseganje resnične in 
trajne sreče ponuja Sveto pismo? Želi-
te sami kovati svojo srečo? Predaval 
bo Branko Vodenik, 23. marca ob 
17.30 Grabeljškovi dvorani. 

Pišeš pesmi, zgodbe 
in uživaš v igranju z 
besedami? 

Javni sklad za kul-
turne dejavnosti OI 
Vrhnika in Cankarje-
va knjižnica Vrhnika 
vabita, da se nam pri-
družite v Literarnici! 

Komu je namenjena: mladim od 10. 
do 15. leta. Kaj bomo delali: se igra-
li besedne igre, pokukali k Cankarju 
v enajsto šolo in tudi kaj zapisali, saj 
pripravljamo knjižni projekt. S kom: 
s pesnico in pisateljico mag. Ano 
Porenta, in sicer v soboto, 10. 3. 
2017, od 9.00 do 12.00 ure v Ma-
lavašičevem kotičku. Prijava: JSKD OI 
Vrhnika,Tržaška 25, 1360 Vrhnika, E-
-NASLOV: oi.vrhnika@jskd.si, tel.: 01 
750 2039,  040 505639 

Predstavitev knjige 
dr. Marka Žerovnika: 
Opojnost gora
Potovali bomo preko znamenitih vzpo-
nov Slovenije, Avstrije, Švice, Francije, 
Italije, skrivnostnih divjin Afrike, ze-
lenih nacionalnih parkov Argentine, 
zapeljivih, a krutih ubijalskih ostenj 
indijskega in pakistanskega dela Hi-
malaje ter ob koncu doživeli srečanje 
še z neverjetno kulturo ljudožercev, 
ki domujejo v prostranstvih Papue. V 
sodelovanju s Planinskim društvom 
Vrhnika bo dr. Marko Žerovnik svojo 
knjigo predstavil v sredo, 14. 3. 2018, 
ob 17. uri v Grabeljškovi dvorani. 

Večer intuicije, kako 
izvedemo reading
Predavanje je zasnovano tako, da si 
ogledamo vzorce v kartah, se naučimo, 
kako poiskati globlji pomen in določiti 
preteklost, sedanjost ali prihodnost iz 
kart. Če imate svoje karte, jih prinesi-
te, da se boste lahko povezali z njimi. 
Če nimate svojih, imamo dodatne za 
izposojo. V petek, 18. 3., ob 18.00, v 
Grabeljškovi dvorani. Cena delavnice 
je 13 evrov, za partnerje brezplačno. V 
sodelovanju s Centrom Astera. Prijave 
na tel. št.  040 906 690 ali na Kimspira-
tional.slove@gmail.com. 

Potopis: 200 kilometrov 
do Triglava
Zgodbo, dolgo 200 kilometrov in se-
dem dni, je spisalo ducat planincev 
s skupnim ciljem – peš odrajžati iz 
domače Gorice pri Slivnici na najvišji 
vrh Slovenije, da bi počastili 30 let Pla-
ninskega društva Slivnica pri Celju. Od 
smeha razbolele trebušne in od hoje 
goreče mišice na nogah, vremenska 
mavrica od vročinskega vala do sne-
ga, sohodci po posameznih etapah in 
podporniki, ki so nam dajali krila, ter 
navijači od blizu in daleč ... Potopisno 
predavanje (v sodelovanju s Klu-
bom vrhniških študentov) Mance 
Čujež bo v četrtek, 22. 3. 2018, ob 
18.00 v Grabeljškovi dvorani. 

Kaj nam  pripovedujejo 
sanje!
Naše sanje so zares okno za odkri-
vanje dejanskega dogajanja v našem 
resničnem svetu. Pridružite se nam s 
Kimspirational, da bi skupaj raziskali 
skrivnostni svet sanj in kdo se skriva 
za njimi ... Morda angeli in vodniki. Na 
tem predavanju boste spoznali vzor-
ce in simbole v sanjah ter se naučili 
tehnike tolmačenja sanj. V petek, 30. 
3., 18 ob 18.00 v Grabeljškovi dvorani. 
Cena delavnice je 13 evrov, za partnerje 
brezplačno. V sodelovanju s Centrom 
Astera. Prijave na tel. št. 040 906 690 ali 
na Kimspirational.slove@gmail.com.

Dajmo priložnost 
slovenščini!
V Cankarjevem letu dodajmo kamen-
ček našega znanja v mozaiku slovenske 
kulturne dediščine tudi mi – dediči 
Cankarjeve literarne in jezikovne za-
puščine in se udeležimo delavnice Daj-
mo priložnost slovenščini, v torek, 27. 
februarja 2018 ob 17.00 v Grabeljškovi 
dvorani. Prof. dr. Boža Krakar Vogel bo 

s sodelavci Slavističnega društva Slove-
nije vodila okroglo mizo in delavnico. 
Seznanili se boste z zakoni in predpisi 
na področju slovenskega jezika, proble-
matiko javne rabe slovenščine in z no-
vejšimi jezikovnimi priročniki. Preiz-
kusili boste svoje praktično znanje in v 
skupini komentirali rešitve ob pomoči 
strokovnjakov. Najboljši trije reševalci 
dobijo priznanje Všeček za slovenščino 

in bodo napredovali na prvo vsesloven-
sko tekmovanje iz praktičnega pozna-
vanja slovenščine za odrasle, ki bo 21. 
3. 2018 v Knjižnici Otona Župančiča 
v Ljubljani. Prijave: do 26. februarja 
2018 v CKV, na tel. 01/755 31 14. e-
-naslov: knjiznica@ckv.si

Cankarjev koledar 2018 
in slikanica »O človeku, 
ki je iskal srečo«
V letu 2018 obeležujemo 100-letnico 
Cankarjeve smrti, 60-letnico Cankar-
jeve knjižnice Vrhnika in 80-letnico 
stavbe Cankarjevega doma Vrhnika. 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika je v so-
delovanju z Zavodom Ivana Cankarja 
Vrhnika in podporo Občine Vrhni-
ka izdala Cankarjev koledar 2018 in 
slikanico mladinske avtorice in naše 
sodelavke Zdenke Obal. V koledarju 
predstavljamo gradivo iz domoznanske 
zbirke CKV: Cankarjeve prvotiske in 
razglednice Vrhnike in njene okolice, 
ki so bile natisnjene v času Cankarje-
vega življenja. S pomočjo QR kod na 
posameznih listih (mesecih) koledarja 
boste lahko izvedeli številne zanimivo-
sti povezane s Cankarjevimi prvotiski 
in časom v katerem je pisal posamezna 
dela. Širina koledarja je 48 cm, višina 30 
cm. Listi visijo na kovinskem, umetelno 
oblikovanem nosilcu.
Slikanica je prvenstveno namenjena 
starejšim predšolskim otrokom in prvi 
triadi, vzgojiteljicam in učiteljicam za 
spoznavanje Cankarja na malce druga-
čen način. Dedkom in babicam, ki jo 
bodo brali svojim vnukom. Otrokom 
želimo približati Ivana Cankarja pre-
ko pravljice in prikupnega moljčka, ki 

biva v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. 
V Cankarjevih citatih pa se skrivajo 
resnice življenja, ki so večne in zato 
zanimive za vse, ne glede na status, 
spol ali starost.
Prijazno vabljeni k nakupu knjige in 
koledarja v Cankarjevo knjižnico Vrh-
nika, v Cankarjev dom Vrhnika in v 
Turistično informacijski center Vrh-
nika (koledar stane 12 EUR, knjiga 15 
EUR, komplet pa 20 EUR).
Lepo vabljeni tudi na številne dogod-
ke v okviru Cankarjevega leta 2018, ki 
bodo objavljeni tudi na http://www.
ckv.si/Dogodki/, http://zavod-cankar.
si/sl-SI/1607/dogodki, http://www.visi-
tvrhnika.si/si/koledar-prireditev.

Zahvala  Katarini  in  
Blažu  Ogrinu
V začetku decembra nas je s svojim 
obiskom in darilom presenetila Katari-
na Ogrin (Medico b Art, Hiperbarične 
storitve, d. o. o., Voljčeva cesta 5, Vrh-
nika). Kolektivu Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika sta skupaj s partnerjem Bla-
žem podarila darilne bone za hiperba-
rični sprostitveni tretma (HBOT). Za 
izvajanje hiperbaričnih kisikovih tera-
pij je v rabi tlak, ki je višji od atmosfer-
skega, in to v posebnih hiperbaričnih 
komorah. Uporabnik med tretmajem 
diha čisti kisik s pomočjo maske NRB 
(non-rebreather mask), v sami komori 
pa je zrak, s katerim se vzdržuje pove-
čan tlak. Zaradi povečanega tlaka in 
čistega kisika se telo oskrbi z nekajkrat 
večjo, tudi 10-kratno količino kisika, 
kot ga dobimo ob normalnem diha-

nju v naravi. Tretma traja od 45 do 75 
minut pri konstantnem predpisanem 
tlaku, celoten čas, prebit v komori, pa  
traja 90 minut. Zmerno povišan tlak 
precej poveča količino kisika, ki oskrbi 
vsa tkiva v telesu, celo dele,  v katerih 
je omejen dotok krvi, zmanjšan pre-
tok krvi ali so celo blokade. Poškodo-
vano tkivo zaradi dihanja kisika pod 
pritiskom prejme več kisika kot pri 
normalnem, kar privede do hitrejšega 
okrevanja. V mnogih dokumentiranih 
primerih so s HBOT dosegli izjemne 

učinke pri najrazličnejših stanjih, tudi 
težjih zdravstvenih. Klinično je doka-
zano, da HBOT zagotavlja boljši imun-
ski sistem, hitrejšo celično obnovo in 
deluje kot uspešna terapija proti stara-
nju in stresu. Terapija HBOT je varna, 
enostavna, neinvazivna in neboleča, iz-
vaja se v udobni hiperbarični komori. 
HBOT pomaga izboljšati zdravstveno 
stanje, podaljša življenje ter ga naredi 
produktivnejšega. Kot  ste dejala Ka-
tarina in Blaž: »Preprosto se počutiš 
bolje.« Sama sem hiperbarično komoro 
prvič preizkusila v septembru 2017, ko 
sem nesrečno padla na domačih sto-
pnicah. Po dveh zaporednih obiskih v 
komori nisem več čutila bolečin v nogi, 
na katero sem padla. Vesela sem, da 
imamo zdaj tudi na Vrhniki možnost, 
da s pomočjo čistega kisika izboljšamo 
svoje zdravstveno stanje in povečamo  
kakovost svojega življenja. Katarini in 
Blažu se v imenu celotnega kolektiva 
zahvaljujem za tako koristno darilo! 
Zdravi lahko delamo bolje in uresni-
čimo več zadanih si ciljev. 

Sonja Žakelj,
direktorica Cankarjeve knjižnice 

Vrhnika

Javno predvajanje radijske igre

Tokrat Vse za blagor 
domovine

Vrhnika, 25. januar – 
Trikrat na leto poteka 
v Cankarjevem domu 
javno predvajanje ra-
dijskega igre. 
Tokrat je bila na spo-
redu Vse za blagor 

domovine, dramatizacija Cankarjeve 
Novele doktorja Grudna, ki jo je za 
radio priredil slovenski pisatelj Igor 
Torkar. Zgodba pripoveduje o doktor-
ju Grudnu, ki je voljan zanemariti mo-
ralna in etična načela, da bi dosegel 
družbeno uveljavitev, pri čemer so mu 
izgovor za početja floskule »narodov 
blagor«, »domovina«, »rodoljubje«. 
Po koncu 51 minut dolge igre, ki je 
bila premierno predvajana v letu obe-
ležitve Cankarjeve stoletnice rojstva – 
leta 1976, je sledil še kratek pogovor z 
Nikom Nikolčičem in Nives Kovač iz 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika, ki sta v 
pogovoru omenila, v kakšnih zgodo-
vinskih okoliščinah je Cankar napisal 
omenjeno novelo in kakšna sporočil-
nost veje iz nje. 
Javno predvajanje radijske igre so 

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

Vabljeni na naše 
prireditve v 
marcu 2018
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omogočili 3. program Radia Slovenija – program Ars, 
Cankarjeva knjižnica vrhnika in Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika. 

Gašper Tominc, foto: GT

RAZSTAVE
Pogledi dveh stoletij
Razstava  Pogledi dveh stoletij zaznamuje spremembe, ki 
so se zgodile v Borovniški kotlini od začetka 20. stoletja do 

danes. Projekt je začel nastajati že pred več kot desetletjem, 
Občina Borovnica je lani v sklopu praznovanja občinskega 
praznika in 160-letnice prihoda Južne železnice izdala tudi 
knjigo. Avtorja: Peter Bezek in Simona Stražišar. 

Lesene zverinice Igorja Pavlovčiča
Zaradi velikega zanimanja bomo v prostorih knjižnice po-
daljšali razstavo lesenih zverinic. Več informacij o razsta-
vljenih izdelkih Igor Pavlovčič (041 762 024).

Bodi viden – bodi previden
Občina Vrhnika je z Vrtci na Vrhniki sodelovala pri oza-
veščanju pešcev v prometu Bodi viden – bodi previden. 
V knjižnici si lahko ogledate priložnostno razstavo slik 
sodelujočih otrok.

Razstava Plovnost Ljubljanice
Študijski krožek Plovnost Ljubljanice je vodil mentor Al-
bert Štrancar, CDI Univerzum, potekal pa je v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika. V okviru razpisa ga je financiralo  Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport za leto 2017. 

Člani študijskega krožka so postavili svoje delo na ogled 
v Malavašičevem kotičku.

Razstava klekljanih čipk 
V sodelovanju s skupino klekljaric pod 
mentorstvom Ivice Česnik, ki deluje pod 
okriljem Društva upokojencev Vrhnika, 
vas vabimo na ogled čipk. Razstavljene 
so tudi čipke, narejene v spomin na Iva-
na Cankarja. Malavašičev kotiček od 1. 2. 
2018 do 31. 6. 2018. 

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.

• Plesi za dušo
Plesi so lahkotni, igrivi in radostni, pa tudi ponotranjeni. Plešemo v 
krogu. Primerni so za vse generacije, tudi za starejše. Plese vodi Dar-
ja Bažec. Srčno vabljeni v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. Informacije in prijave na tel. št.: 01 750 9441, GSM: 031 682 
230 Darja Bažec.

• Beremo s tačkami – R.E.A.D. program
Reading Education Assistance Dogs.  Glavni namen programa je po-
magati otrokom pri izboljšavi govornih in komunikacijskih spretnosti 
ter pri osvajanju in utrjevanju bralnih veščin s pomočjo neobičajnega 
poslušalca – terapevtskega psa. Otroci se ob psu sprostijo, pozabijo na 
bralne težave in druge morebitne osebne omejitve; psi zbujajo zaupa-
nje in so zvesti poslušalci, ki ne kritizirajo in se ne smejijo napakam. V 
sodelovanju z društvom Tačke pomagačke. Več informacij in prijave: 
Tamara Jesenovec (01 7553 114 ali tamara.jesenovec@ckv.si). 
Tačke.jpg

• Pogovor in svetovanje 
 za bolnike in njihove svojce v času težke bolezni

Individualni pogovor in svetovanje  sta namenjena bolnikom in njihovim. 
Pogovore in svetovanje bo vodila dr. Klelija Štrancar, univ. dipl. teol., ki je 
zdravstvena delavka z dolgoletno prakso na področju spremljanja težko 
bolnih in umirajočih bolnikov ter njihovih svojcev. Vabljeni v četrtek, 
29. 3. 2018, ob 16.30 v Malavašičev kotiček.

• 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 
bo vodila univ. dipl. teol. dr. Klelija Štrancar. Vabljeni v četrtek, 29. 3. 
2018, ob 17.30 v Malavašičev kotiček. 

• Začetni računalniški tečaj
Ponovno organiziramo začetni računalniški tečaj, ki bo od 12. do 16. mar-
ca 2018 med 10. in 12. uro v računalniški učilnici Kemis. Učni program  
obsega osnove računalnika, interneta, elektronske pošte, urejanja besedil. 
Predznanje ni potrebno. Namenjen je upokojencem in brezposelnim in 
je brezplačen. Prijave zbiramo osebno v knjižnici ali po telefonu 755 31 
14 do zapolnitve mest. Vabljeni!

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

Niko Nikolčič in Nives Kovač
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Prav čas v začetku novega 
leta je še kako pomemben, da 
mladi nogometaši, ki imajo 
željo po napredku in športnih 
uspehih, naredijo 'bazo'  glede 
kondicijskih priprav. Kljub beli 
odeji so v tem času Vrhničani 
lahko opazovali mlade športni-
ke, ki so pridno nizali kroge na 
našem osrednje atletskem sta-
dionu in nabirali kondicijo. Da, 
tudi v snegu!

V to so jih sicer prisilile tudi 
razmere, saj trenirajo brez 
ustrezne infrastrukture, ki jo 
njihovi konkurenti sicer s pri-
dom izkoriščajo, saj je umetna 
trava pri vodilnih nogometnih 
klubih in šolah nekaj samou-
mevnega. Prav pozimi pri teh 
pripravah odigra najpomemb-
nejšo vlogo igrišče z umetno 
travo. A naši mladini to ne vza-
me volje. Morda so celo še bolj 
motivirani glede na to, da se 
morajo za uspeh potruditi bolj 
in trenirati v malodane ekstre-
mnih  razmerah v primerjavi z 
vrstniki po Sloveniji. 

V klubu sicer potekajo inten-
zivne aktivnosti, da bi še do 
konca leta na Vrhniki dobili 
igrišče z umetno travo. Obči-
na je pokazala  zanimanje in 
pripravljenost za sodelovanje, 
zato je tudi precej upravičene-
ga optimizma. Matevž Kustec 
je takole komentiral pomen in 
status tega projekta za doma-
či nogometni klub: »Hkrati z 
vlogo smo uspeli pridobiti tudi 
gradbeno dovoljenje, tako da 
administrativnih ovir za gra-
dnjo ni več. Kandidiramo pa 

tudi za sofinanciranje ne Fun-
daciji za šport.  Fundacija se 
bo odločila v približno štirih 
mesecih, v primeru pozitivne-
ga odgovora bomo korak bližje 
novemu igrišču, ki je izredno 
pomemben, za naš razvoj. Za-
hvala gre podžupanu Janku 
Skodlarju in direktorju ZIC-a 
Boštjanu Koprivcu za njuno 
sodelovanje pri pripravi vloge.«

Naše mlajše selekcije so se 
tudi zabavale na snegu, a ne-
koliko drugače kot najstarejši 
vrstniki. V sodelovanju s Špor-
tnim društvom Šentjošt je kar 
31 nogometašev uživalo v zim-
skih radostih na zasneženih 
strminah. Ob tej priložnosti bi 
se še enkrat zahvalili za toplo 
dobrodošlico in pomoč pri iz-
vedbi, kjer sta dva smučarska 
učitelja pomagala našim tre-
nerjem, da je vse skupaj pote-
kalo nemoteno, varno  in pred-
vsem z veliko smeha in zabave. 
Vodstvo kluba se zahvaljuje 
tudi Robiju Oblaku, ki je ogro-
mno pripomogel, da so mladi 
nogometaši lahko za en dan 
kot ekipa pustili žogo v kotu in 
nataknili na noge smuči. 

Sicer pa vse selekcije sredi 
marca odhajajo na nogometne 
priprave v Umag, kjer  pozimi 
opravljajo svoje priprave tudi 
nekateri slovenski članski pr-
voligaši. Za vse, ki se nogometa 
lotevajo resno in odgovorno, so 
priprave izredno pomembne in 
v kratkem, a intenzivnem ob-
dobju pripomorejo k  posame-
znemu in ekipnem napredku. 

Prav napredek pa je tisto, 

kar NK Dren - Vrhnika žene 
naprej. V vsega enem letu sku-
pnega dela so namreč prišli 
tudi rezultati, ki govorijo zase 
in vrhniški nogomet postavlja-
jo zelo visoko v mladinskem 
pogonu tako na območju osre-
dnje kot tudi celotne Slovenije. 
Selekcija U-15 redno nastopa 

v zimski ligi v Radomljah, kjer 
je v vrhu in je dokazala, da se 
lahko  meri z ekipami iz prve 
državne lige. Prav rezultati v je-
senskem delu sezone so dvigni-
li naša pričakovanja in ambicije 
za spomladanski del sezone, ki 
se nezadržno bliža. Zato so v 
strokovnem vodstvu poiskali 

okrepitve in v NK Dren Vrh-
nika pripeljali nekaj novih obe-
tavnih nogometašev. Tako so 
se našim vrstam v ekipah U-13, 
U-15 in U-17 pridružili Dejan 
Jelič, Julijan Benedetič, Mati-
ja Lukežič in Nik Praprotnik. 
Vsem novim igralcem želimo 
dobrodošlico in veliko špor-

tnega uspeha.
Vse novice in zanimivosti 

v povezavi z nogometom na 
Vrhniki vsak dan najdete tudi 
na www.nkdren-vrhnika.si ali 
na strani Facebook.

Peter Kavčič, foto: Peter 
Kavčič, arhiv NK Dren - 

Vrhnika

Za vse, ki želite preveriti 
vašo kondicijo, sprejeti izziv 
ali se preprosto zabavati v 
najboljši družbi, tudi letos pri-
pravljamo povsem novo traso 
z novimi ovirami. Tudi letos 
so z nami – tako kot vselej – 
fantje in dekleta iz PGD Vrh-
nika, ki pomagajo pri izvedbi 
projekta, celoten izkupiček pa 
je namenjen delovanju gasil-

skega društva.
Za vse, ki še ne veste, kaj 

je Argotlon, hitra pojasnitev. 
Argotlon je dogodek,  na ka-
terem se udeleženci podajo 
na razgibano traso, ob tem 
pa premagujejo številne ovire, 
ki svoj navdih črpajo iz ovir, 
ki so namenjene vojaškemu 
urjenju. Na progo se lahko 
podate sami ali z ekipo. Vse  

skupaj začinimo z veliko vode 
in blata, kar je odličen recept 
za hud žur.

Za več podrobnosti obi-
ščite našo spletno stran 
www.argotlon.si, ali naš 
profil Argotlon na strani 
FB. Prijave bodo predvi-
doma odprte v začetku 
aprila.

Letos boste svoje sposob-
nosti lahko preizkusili 23. 
6. 2018. Do takrat pa pridno 
trenirajte!

Za organizacijo smo bili za-
dolženi skoraj vsi prijavljeni, 
vsak je nekaj pripomogel. Pri-
javljeni so bili igralci iz občin 
Vrhnika, Borovnica, Log - Dra-
gomer, Brezovica.

16 igralcev je bilo razporeje-
nih v 4 skupine s 4 igralci, kjer 
so igrali po sistemu Round Ro-
bin (vsak z vsakim), v zaključne 
boje je napredoval zmagovalec 
skupine. Spremljali smo zelo 
napete obračune, kjer so odlo-
čale malenkosti.

Zmagovalec turnirja je sicer 
postal Sašo Oven z Brezovice, 
ki je v napetem finalu prema-
gal Boruta Petriča iz Borovni-
ce, tretje mesto sta si razdelila 
Luka Petkovšek in Simon Japelj 
(oba iz Ligojne).

Rezultati zaključnih bojev: 

Polfinale: 
Petrič : Petkovšek – 7 : 6 
Oven : Japelj – 6 : 4
Finale: Oven : Petrič – 6 : 4

Med samim turnirjem nas 
je s picami razveselila glavna  
podpornica turnirja, ki je bila 
Gostilna in pizzerija Boter z 
Vrhnike, ki nam je obljubila, da 

bo turnir postal tradicionalen 
in še bolj množičen. Seveda za-
hvalu velja tudi njej.

Luka Petkovšek

Smučanje v Šentjoštu

NK Dren - Vrhnika

Z novimi okrepitvami in trdim delom tudi v zimskih razmerah
Konec januarja in začetek februarja se 
morda zdi, da nogometaši mirujejo, toda v 
resnici je ravno obratno. 

Levo Sašo Oven, prvourvščeni, desno Borut Petrič, drugouvrščeni

Teniški turnir za pokal Gostilne Boter
Zadnjo januarsko 
soboto (27. 1.) je 
bil na dvoranskih 
igriščih TK Olimpija v 
Dravljah teniški turnir 
za posameznike. 

Argotlon – sprejmi izziv
Že četro leto zapored Športno društvo 
Argotlon pripravlja športnorekreacijski 
dogodek Argotlon – sprejmi izziv. 
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Katero knjigo berete, naslov deluje zelo zanimivo?
Naslov knjige je Ego, naš sovražnik, berem pa jo 
zato, ker me je pritegnil prav naslov. Če hočem 
uspeti tudi na področju športa, moram biti mo-
čan tudi v glavi. 

Ampak saj veljate za dirkača, ki je praktično nezlo-
mljiv pod psihičnim pritiskom?
Vedno je dovolj prostora, da sem lahko še bolj-
ši. Glede ega pa lahko rečem, da se okoli tega 
kreše veliko isker, tako na poslovnem, osebnem 
in športnem področju. Kljub vsemu uspehu ali 
neuspehu, ki ga morda doživljaš, moraš ostati 
ponižen. Tudi največji dirkači ali pa v katerem 
koli drugem športu znajo zelo dobro nadzirati 
svoj ego. 

Kdo pravzaprav ste, kako bi se predstavili?
Lahko rečem, da imam bencin v krvi, saj je oče 
nekdanji motokrosist, ki je v svojem obdobju 
veljal za najboljšega v Jugoslaviji in se je edini v 
tistem času vpisal med dobitnike točk za sve-
tovno prvenstvo. Zato sva z bratom tudi hodila 
na dirke in seveda kot zelo mlada fanta sedla na 
motor za motokros. Nekaj časa sem dirkal v ka-
tegoriji do 85 kubičnih centimetrov, kjer sem v 
svoji zadnji sezoni dosegel skupno četrto mesto. 
Potem smo se pa v družini odločili, da z dirka-
njem prenehamo, saj je vse skupaj postal prevelik 
finančni zalogaj; oče je vozil tovornjak in ga tudi 
ni bilo veliko doma, da bi lahko hodili na trenin-
ge in dirke. A kljub temu so bili pri hiši vedno 
motorji, adrenalin sem sprostil tudi s treningi 
na kolesu ali kasneje s supermoto motorjem, še 
zelo mlad pa sem se poizkusil tudi z vrtenjem 
volana ob očetovem spremstvu. Tako je počasi 
avto postajal vedno bolj zanimiv. Z očetom sva 
trenirala v starem dirkalnem jugu in tako sem 
se učil ter pridobival občutke za linijo, zaviranje, 
plin in  drugo, kar je potrebno zauspeh na dirkah. 
Lahko rečem, da sem, še preden sem imel izpit za 
avto, torej pred svojim osemnajstim letom znal 
že zelo dobro voziti avto.

Kaj pa karting, ste se poizkusili tudi v njem, saj 
velja za osnovo vsakega avtomobilističnega dir-
kanja?
V bistvu ne, čeprav je res, da prav karting da 
odlično osnovo. Videl sem zelo mladega fanta, 
ki je presedel iz kartinga v pokalni renault clio 
in bil takoj zelo hiter. 

Ampak nase z bratom sta opozorila pred nekaj 
leti, ko sta nastopila kot predvoznika na reliju za 
državno prvenstvo in postavila izredno hitre čase 
s serijskim mitsubishijem lancerjem?
To je bil prvi reli Železniki in najin nastop ni bil 
naključje. Naloga predvoznika ni, da dirka am-
pak, da odpre progo za vse dirkače za njim. S to 
mislijo sva tudi vozila nekako na robu varnega, 
saj avto ni imel varnostne kletke. Vseeno sva 

uživala, upoštevala  dejavnik varnosti. Če pa bi 
takrat dirkala s pravim dirkalnikom, bi lahko šlo 
bolje in hitreje.

Zakaj ste potem začeli s krožnimi dirkami?
Pred tremi leti sem začel, mislim, da sem videl 
oglas 'racestar' na internetu, torej razpis za mla-
de voznike in se prijavil. Rekel sem si, naj stane, 
kolikor pač stane, in da vidim, do kam pridem. 
Mimogrede, ta izbor poteka tudi letos, saj mlade 
fante nagovarja,  naj se prijavijo, tako kot sem se 
jaz. 

In do kam ste prišli?
Do naslova državnega prvaka, skupno in v po-
kalu Renault Twingo. Poleg tega sem osvojil še 
evropski conski pokal v kategoriji turnih av-
tomobilov in pokalu Twingo. Tako je bila prva 
sezona zame rezultatsko najmočnejša, saj sem 
požel kar nekaj naslovov in vidnih rezultatov na 
tem področju. To me je spodbudilo za naprej, da 
vztrajam v dirkanju. 

Tu dirkate z enakovrednimi avtomobili?
Tako je, vse avtomobile pripravlja ena ekipa in 
ti kot dirkač nimaš nobenega vpliva. Lahko si 
nastaviš le tlak v gumah,  kjer lahko  nastane še 
največja razlika. Sicer pa je vse odvisno od vozni-
ka. Na temo prideš s čelado in v dirkaškm kom-
binezum, se usedeš v dirkalni avto in odpelješ. 

Po uvodni sezoni ste šli korak za korakom naprej. 
Kaj se sledilo po res izjemnem prvencu v dirkalnem 
avtomobilu?
Naslednjo, torej drugo sezono, sem vozil v pokal-
nem prvenstvu Renault Clio, kjer so tekmovalci  
iz vse Evrope. V svoji prvi sezoni sem za volanom 
renaulta clia dosegel osem zmag od osmih dirk, 

zadnji dve pa nisem niti peljal, saj sem še pred 
koncem sezone in osvojenim naslovom že nare-
dil preskok naprej v močnejši avto, v seat leona, 
s katerim sem nastopil na dirki v Imoli.  Čeprav 
sem vozil s staro specifikacijo avtomobila, torej  
s staro aerodinamiko, starim menjalnikom, mi 
je uspelo z zadnjega mesta pripeljati na deveto 
mesto v prvi vožnji, v drugi pa sem dirko končal 
na šestem mestu. Do lani je bil to moj rezultat 
kariere. Izjemno sem užival v tej priložnosti, ki 
sem jo dobil, in brez podpore ekipe Lema racing, 
ki jo vodi Mirko Marinšek, ta nastop ne bi bil 
mogoč, za kar sem izredno hvaležen. Lani smo 
šli spet korak naprej. Odpeljal sem nekaj dirk za 
državno prvenstvo in pokal Renault Clio v Italiji, 
kjer je sam tekmovalni nivo izjemno visok. Če bi 
to primerjali s katerim drugim športom, bi temu 
lahko redki zelo visok evropski nivo. Na prvi 
dirkaški vikend Clio Cup Italija v češkem Brnu 
sem se kvalificiral kot tretji in četrti, kar je bil 
izjemen rezultat. V prvi dirki sem dosegel četrto 
mesto, v drugi pa zaradi težav z menjalnikom in 
prisilnim postankom v boksu šele 17. mesto. Na 
tretji dirki, ki je bila  v tistem dirkaškem vikendu, 
sem odstopil zaradi trka s sotekmovalcem. No, 
na drugem dirkaškem vikendu v Valelungi pri 
Rimu sem bil prvo dirko četrti, v drugi pa sem 
dosegel prvo zmago, kar štejem za največji rezul-
tat lanske sezone.  Pri tem so mi pomagale tudi 
okoliščine, saj je bila steza deloma suha in delo-
ma mokra, kar so sicer najtežje mogoče dirkaške 
razmere. Bilo je veliko drsenja, vožnja ves čas na 
skrajni meji. Ujel sem dober ritem in prek ciljne 
črte pripeljal kot prvi. Na finalni dirki v Imoli 
sem se kvalificiral kot šesti in tretji. Prvo vožnjo 
sem končal kot peti, drugo pa na tretjem mestu. 
Sicer bi bil lahko drugi, a so dirko prekinili z rde-
čo zastavo, kar pa je pomenilo, da je štel rezultat 

prejšnjega kroga. Na državnem prvenstvu sem 
na domačih dveh dirkah v Cerkljah zmagal s seat 
leonom v generalni razvrstitvi. S pokalnim Re-
naultom Clio pa sem kljub slabšemu avtomobilu 
zasedel drugo mesto in eno zmago. Tudi tokrat 
mi je zopet pomagal dež in sem prehitel tudi vse 
močnejše avtomobile v skupni razvrstitvi.  

Kakšni so načrti za naprej?
Še vedno imam veliko željo, da bi dirkal  vso 
sezono v italijanskem pokalu Renault Clio, saj 
je tekmovanje na visoki ravni, predvsem pa si 
želim sesti za volan močnejšega in hitrejšega 
dirkalnika, dabi  lahko napredoval kot dirkač. 
Morda bi tudi odpeljal kakšno dirko za državno 
prvenstvo. Vem, da imam potencial, da bi lahko 
v naslednjih nekaj letih nastopal v najmočnejših 
evropskih prvenstvih, toda treba je biti realen in 
pogledati okoliščine, saj je vse povezano z de-
narjem.  Če bi se povezal s kakšnim uspešni in 
dovolj velikim podjetjem, sicer tudi to ne bi bilo 
neuresničljivo. Prvenstvo TCR turnih avtomo-
bilov je v izrednem vzponu in postaja svetovna 
serija in tu je moja vizija, tu se vidim.

Doslej so vam pomagali sponzorji iz domačega, 
vrhniškega okolja.
Seveda, tu moram poudariti, da mi od samega 
začetka stojita ob strani slaščičarna Berzo in pa 
podjetje Barjans. Izjemno sem hvaležen za to 
podporo in seveda kot glavni pokrovitelj podje-
tje Prigo z Brezovice, ki, recimo temu, tudi spa-
da  med naše kraje, poleg tega pa sem tu tudi v 
službi. Brez te pomoči bi bilo moje dirkanje dosti 
dosti težje. 

Morda za konec še nasvet za fante in dekleta, ki se 
navdušujejo nad hitro vožnjo?
Absolutno! Vsem mladim svetujem, naj se pri-
javijo v izbor za voznike Race stars, kjer vsak 
posameznik lahko spozna dirkanje na najboljši 
mogoči način. Sicer pa tudi v naši ekipi Lema 
Racing ponujamo možnost izkušnje z dirkalnim 
avtomobilom od treninga, adrenalinske vožnje 
po dirkališču do dirkaškega vikenda in tekmo-
vanja. Ekipa ima 25 avtomobilov za vse nivoje. 
Lahko se preizkusiš sam ali z inštruktorjem, saj 
je dirkališče povsem drug svet. Ko enkrat sedeš 
v dirkalnik, maske padejo. Ne maram hvalisanja 
za šankom, kjer se fantje med sabo hvalijo, kako 
je kdo hiter. To je nevarno početje, naj pridejo na 
dirkališče in bo štoparica pokazaloa, kako dober 
je vsak od njih. Veliko fantov gre potem z dolgi-
mi nosovi domov.

In sva spet tam, kjer sva začela najin pogovor, pri 
'egotu'?
Tako je, hitrost je treba pokazati na dirkališču in 
ne na cesti, kjer je treba ego umiriti. 

Peter Kavčič, foto: osebni arhiv BA

Boštjan Avbelj

»Moj cilj 
so dirke 

na najvišji 
evropski 

ravni«
Mladi Vrhničan Boštjan Avbelj velja za enega največjih talentov v 

avtomobilskem dirkaškem športu pri nas in tudi v srednji evropski 
coni, kjer je v cestnohitrostnih krožnih dirkah v pokalnih tekmovanjih z 

enakovrednimi avtomobili dosegel praktično vse, kar je mogoče. Ko sva se 
dobila na Brezovici v lokalu blizu podjetja Prigo, kjer dela kot mehanik, je 

ravno odložil knjigo z zanimivim naslovom.
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Naše tekmovalke na žalost niso 
mogle nastopiti, saj sta kar dve zboleli. 
Tako smo boj za naslov državnih prva-
kinj prepustili preostalim.

Pri  odprtju tekmovanja smo ome-
nili letošnje Cankarjevo leto, ki ga 
zaznamuje 100 let njegove smrti. V 
ta namen so učenci naše šole, Robert 

Pepelnjak, Nuša Gorišek in Tina Sla-
vec, z deklamacijo predstavili nekaj 
pisateljevih del. Samo tekmovanje je 
potekalo hitro in brez zapletov. Tek-

movalke so prikazale dobro igro, a le 
enim je bilo namenjeno, da se okitijo 
z nazivom državnih prvakinj. Kot že 
pet let poprej, je tudi letos na prvem 

mestu končala OŠ iz Brežic, ki velja 
za eno najbolj športno naravnanih šol. 
Dekleta so si naslov zaslužile, saj so 
zmagale brez izgubljenega niza. Na-
sprotnicam so dovolile povprečno le 
5 točk na niz, ki se igra do 15. Tako 
so svojo nadvlado povsem upravičile 
še v šesto.

Pri podelitvi je sodeloval Mitja Pet-
kovšek, eden najuspešnejših sloven-
skih orodnih telovadcev. 

Trenerji oz mentorji so izpeljavo 
tekmovanja pohvalili in Vrhniko za-
pustili z lepimi spomini.

Končni vrstni red: 

1. OŠ Brežice
2. Center Janeza Levca Ljubljana, 
Levstikov trg
3. II OŠ Žalec
4. Oš Milke Šobar - Nataše, Črnomelj
5. OŠ CVIU velenje
6. OŠ Glazija celje

Učitelj športa, 
Matej Fefer 

Vodstvo šole je že od samega začet-
ka imelo razumevanje za vadbo juda 
otrok šole, najprej  nekdanji ravnatelj 
g. Ljubo Mohorič, nato ravnateljica 
ga. Darja Guzelj. Obema se iskreno 
zahvaljujemo. 

Vadba je najprej potekala pod okri-
ljem ŠD Mala šola juda in Judo kluba 
Bežigrad iz Ljubljane, novembra 2008 
pa je bil ustanovljen Judo klub Vrhni-
ka. Pri otrocih je bilo za vadbo juda na 
OŠ Antona Martina Slomška vsa leta 
veliko zanimanja. Za to ima velike za-
sluge predsednik kluba Miro Bilič, ki 
je dolga leta vodil vadbo in skrbel, da 
bilo zanimanja vedno več. 

Otroci so nastopali na tekmovanjih 
Šolske judo lige Male šole juda (mala-
solajuda.si/solskaliga), zastopali tudi 
svojo šolo, ki je vsa ta leta med naj-
manj 65 šolami osvajala najboljša me-
sta. Da bi rešili težavo s prostorom, saj 
so starejši z vadbo morali prenehati, je 
Judo klub Vrhnika septembra 2017 za 
tekmovalno skupino najel termine v 
Karate klubu Vrhnika in v dogovoru 
prostor opremil s svojimi blazinami. 
Judo klub Vrhnika je član panožne 
zveze, Judo zveze Slovenije. Vadeči v 

tekmovalni skupini nastopajo na ura-
dnih tekmovanjih panožne zaveze.

Nekaj zadnjih rezultatov

Pokal Novega mesta, 28.10.2017:
Rebeka Caserman, 1. mesto v svoji 

kategoriji pri starejših deklicah (U-14)
Lina Makek, 2. mesto v svoji katego-

riji pri mlajših deklicah (U-12)
Neža Primc, 3. mesto v svoji katego-

riji pri mlajših deklicah (U-12)
Matija Logar, 3. mesto v svoji kate-

goriji pri mlajših dečkih (U-12)

Državno prvenstvo za starejše 
dečke in deklice (U-14) 27. 1. 2018

V soboto, 27. 1. 2018, je v Šenčurju 
potekalo Državno prvenstvo za sta-
rejše dečke in deklice (U-14). Judoisti 
Judo kluba Vrhnika so imeli štiri pred-
stavnike, ki so prikazali odlične borbe. 

Najbolje se je z drugim mestom iz-
kazal Matevž Potrebuješ v kategoriji 
do 38 kg. Žreb je določil, da je bil prvi 
krog prost, potem se je s tremi zapo-
rednimi gladkimi zmagami (Ipponi) 
uvrstil v finale. Tam ga je čakal na-

sprotnik iz Maribora, ki drugo leto 
nastopa v tej starostni kategoriji. Ma-
tevž se je dobro postavil po robu bolj 
izkušenemu nasprotniku, vendar je v 
drugi minuti borbe naredil majhno 
napako. Mariborčan jo je izkoristil in 
ga tako premagal z Ipponom. Matevž 
je na koncu osvojil odlično drugo me-
sto in naslov vice prvaka Slovenije.

Pri dekletih se je s petim mestom 
izkazala Lina Makek v kategoriji do 
44 kg. Lina je najprej dvakrat prema-
gala nasprotnici z Ipponom in se tako 
uvrstila v polfinale. Tam je povedla z 
metom in točko Wazari. Ko smo vsi 
mislili, da je v finalu, je bila za trenutek 
nezbrana in nasprotnica iz celjskega 
Sankakuja je to izkoristila. Lino je pri-
jela v končni prijem in se tako uvrstila 
v finale. Enaka situacija se je zgodila v 
borbi za tretje mesto. Na koncu se je 
Lina morala zadovoljiti s petim me-
stom.

V kategoriji do 38 kg sta nastopila 
še dva naša tekmovalca, Bor Fefer in 
Matija Logar. Oba sta premagala svoje 
nasprotnike po enkrat, kar je na žalost 
premalo za vidnejšo uvrstitev. Na kon-
cu sta oba osvojila deveti mesti. (jkv)

Plesno mesto
Mercator center, Ljubljana Šiška

01 510 84 84 • 041 333 303

Plesne vaje potekajo na sledečih lokacijah:
Osnovna šola IVANA CANKARJA Vrhnika,
vrtci ŽABICA, ŽELVICA, KOMARČEK 
in BARJANČEK Vrhnika ter vrtec ROSIKA Bevke

Zaplešitez nami!

Pokal Novo mesto: od leve proti desni – Neža Primc, Rebeka Caserman, Lina Ma-
kek, Matija Logar, v ozadju trener Dejan Vogrinec

Državno prvenstvo v odbojki za OŠ z NIS – dekleta
V sredo, 31. 1. 2018, smo na 
OŠ Ivana Cankarja organizirali 
omenjeno tekmovanje, ki 
se ga je udeležilo  šest šol 
iz Slovenije: OŠ Glazija Celje, 
OŠ Brežice, OŠ Milke Šobar - 
Nataše iz Črnomlja, OŠ CVIU 
Velenje, II. OŠ Žalec in Center 
Janeza Levca, Levstikov trg, 
Ljubljana.

Kratka predstavitev Judo kluba Vrhnika
Judo je na Vrhniki že od leta 2006. Vadba je vsa leta 

potekala (še poteka) na OŠ Antona Martina Slomška in je bila 
namenjena predvsem otrokom šole. 
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 Smučanja se je udeležilo petinštiride-
set otrok in da smo jih lahko obvlado-
vali, nam je pomagalo kar pet naših 
učiteljev. Takoj na začetku februarja, 
4. 2., smo z ZIC-om zopet združili 
moči in pripravili prav enak izlet na 
Cerkno, ker so se že na prvem otroci 
zabavali, nadihali smo se svežega zra-
ka in nagledali lepe narave, pri tem pa 
smo seveda upoštevali varnost, tako 
da poškodb ni bilo.

Ker moramo januarja in februarja 
izgubiti odvečne kilograme, ki smo 
jih pridobili med prazniki, smo v ta 
namen organizirali smučarske izlete v 
Avstrijo, in sicer v Turracher Hohe, 21. 
1., in v Bad Kleinkirchheim, 8. 2. Prvi 
je potekal gladko, sneg je bil naraven, 
k čemur pripomore visoka nadmorska 
višina, smučišče pa krasi krasno lede-
niško jezero, čez katerega pozimi, ko 
je zaledenelo, poteka smučarska proga. 

Sicer nas je ob 12. uri začel kuštra-
ti močan veter, vendar smo do takrat 
presmučali že skoraj vse, tako da nas 
niti malo ni motilo počakati konca 
smuke v koči, razen tistih najbolj za-
grizenih, ki smo jih seveda pustili  čim 
bolj izkoristiti izlet. 

V Bad Kleinkirchheimu pa nas je 
sonce božalo, odkar smo stopili iz av-
tobusa, pa dokler ni zašlo za sosednji-
mi gorami. Tisti z malo manj znanja 
so lahko ubrali prijetnejše proge, tisti, 
ki pa se radi dokazujejo, so se pomeri-
li tudi z zaključno strmino, na kateri  
poteka slalom svetovnega pokala.

Ker skrbimo za blagostanje smu-
čanja tudi v prihodnje, izobražujemo 
kader smučarskih učiteljev, zato smo 
organizirali kadrovski tečaj pod vod-
stvom našega društvenega demon-
stratorja Filipa Todoroviča. 

Tam so mladi učitelji obnavljali in 
usvajali novo znanje, tečaj je  potekal 
v dveh vikendih februarja.

10. februarja se je SD Vrhnika ude-
ležilo nočne slalomske tekme v malo 
manjši zasedbi, za katero upamo, da 

se bo počasi povečala.  Naša tekmo-
valka Tinkara Kužnik je osvojila odli-
čje,  preostali pa se lahko pohvalijo: s 
5. mestom Kris Prek, 10. mesto Lara 

Rakuša in 12. mesto Matija Janič!

Za SD Vrhnika 
Tinkara Kužnik

Vabljeni na predstavitev naravnega 
šolanja Sole Libero in ogled doku-
mentarnega filma Nature Play. Če-
trtek,  1. 3., ob 18.00 v Kino Vrhnika. 

Vstop prost  – vabljeni!
www.sole-libero.si

V  tridesetih minutah razgi-
bamo vse sklepe telesa. Zač-
nemo na zapestju, končamo 
pri podplatih.  Tako dosežemo  
največjo gibljivost in okretnost 
telesa  ter zmanjšamo boleči-
ne. Vaje vodijo usposobljeni 
prostovoljci. Enoletna člana-
rina v društvu znaša 20 evrov. 
Vabljeni, da se nam pridružite. 
Trenutno deluje po  vsej Slove-
niji več kot 130 skupin, kar po-
meni, da vsako jutro telovadi 
3.000 oseb. 

Informacije so javno dostopne na strani. 
www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

Pozabljeni  naravni ritmi
Kratki zimski dnevi in dolge 

noči povzročajo spremembo 
vedenja pri živalih in tudi pri 
ljudeh. Zaradi pomanjkanja 
sončne svetlobe se upočasni 
presnova in postanemo manj 
aktivni. Nekoč, ko so ljudje še 
živeli v ritmu narave, je bila 

zima čas praznovanja, druženja 
in počitka ter priprav na novo 
aktivno obdobje. 

Zdajšnji ritem življenja ne 
pozna počitka. Človek bi moral 
biti vedno v akciji, produktiven 
in ustvarjalen. Počitek je dobil 
negativen pomen, kot bi bili lju-
dje dobro podmazani stroji, ki 
se naj ne bi nikoli ustavili. Od 
tod tudi mnogokrat slab obču-
tek, ko naše moči opešajo in za-
radi upokojitve ali izgube služ-
be izstopimo iz tega hitro se 
vrtečega stroja. Morda je prišel 
čas, da se znova spoprijateljimo 
z naravnimi cikli. Kakšna ura 
spanja več ali pa kilogram, ki se 
je nabral zaradi zimske prehra-
ne (nabiranja energijskih zalog), 
naj ne bodo alarm za slabo vest. 
Tudi pretirana fizična aktivnost 
po tradicionalni kitajski medi-
cini v zimskem času ni dobro-
došla. 

 Zato pa naj bo vedno dovolj 
sprehodov po zasneženi po-

krajini ali pa jutranjega giba-
nja, ki je do telesa prijazno in 
nenasilno. Vaje  tisoč gibov, ki 
jih je osmislil dr. medicine Ni-
kolay Grishin, v prakso  pa so 
jih ponesli člani Društva Šola 
zdravja, so primerne za vse, 
ki kaj dajo na zdrav življenjski 
slog. Družbi je v pomoč, ko 
ljudje znajo in hočejo sami kaj 
narediti za ohranjanje dobre 

duševne in telesne kondicije. 
Vsakodnevno razgibavanje in 
druženje z različnimi ljudmi 
nam prinaša dobro voljo, ki 
zanesljivo preganja depresijo in 
črnogledost. 

Poleg tega si v skupini lažje 
poiščemo novega prijatelja ali 
sorodno dušo in se lažje vklju-
čujemo v družbeno oz. lokalno 
dogajanje. 

Tako si povrnemo izgubljeno 
samozavest in občutek kori-
stnosti. V družbi se razvija tudi 
empatija do sočloveka, saj je 
skoraj vedno nekdo v naši bli-
žini, ki mu lahko pomagamo ali 
potrebuje našo tolažbo. 

V Društvu Šola zdravja raz-
vijamo solidarnost, prijaznost 
in dobro voljo, izmenjujemo 
izkušnje in sledimo ideji, da je 

vsak dan lahko nov začetek. Ne 
pozabimo, da ima v svetu, ki 
se vrti v ciklih naravnega kro-
ga, vsak dan in vsak izmed nas 
svoj pomen. Ko se bodo dnevi 
podaljšali in bo slišati ptičje 
žvrgolenje, bomo z nabranimi 
močmi in mirom v sebi pripra-
vljeni na prihajajočo pomlad.

Mimi Šegina

Smučarji aktivni v januarju

Zavod za naravno izobraževanje Sole Libero – Pod 
svobodnim soncem – ponuja šolanje na Vrhniki za 
osnovnošolske otroke vsak dan v objemu narave.

V januarju smo bili v Smučarskem društvu Vrhnika 
spet zelo aktivni, kot se spodobi, saj je to mesec 

zimskih vragolij, pri katerih so se nam pridružili vsi, 
mali in veliki smučarji. V soboto, 27. 1., so vrhniški 

osnovnošolci z nami presmučali zimske strmine na 
Cerknem, pri organizaciji nam je pomagal ZIC ter 

omogočil dostopnejšo ceno, 15 evrov.

Društvo Šola zdravja na Vrhniki
Na Vrhniki  deluje skupina Društva šole 
zdravja,  in sicer za trgovino DEPO pri bazenu v 
centru Vrhnike.  Srečujemo se vsak dan (razen 
sobote, nedelje in praznikov) ob 7.15,  v slabem 
vremenu pa pod nadstreškom na isti lokaciji. 
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8. 2. 2018 - Veseli 
Triglavci na Čavnu

Sorazmerno slaba vremenska napoved in veli-
ko novo zapadlega snega ni odvrnila deseterico 
planincev na kulturni dan od tradicionalnega 
pohoda na Čaven nad Ajdovščino.

Čarobna pokrajina odeta v zimsko pravljico 
nas je spremljala preko Kalc, Podkraja in Cola 
vse do Predmeje, kjer smo začeli pohod. Skozi 
gozd je bila utrta ozka gaz tako, da hoja niti ni 
bila prenaporna. V uri in pol smo prispeli do 
koče, ki pa je bila letos , glede na pretekla leta, 
slabo obiskana. 

Na kulturni dan vsako leto Na Predmeji v Tihi 
dolini organizirajo tudi tekmovanje smučarjev 
starodobnikov. Žal so s tekmovanjem že končali 
tako, da smo lahko opazovali le njihova staro-
dobna oblačila in obutev. Zanimivo.

Zgodaj popoldan smo se vrnili na Vrhniko 
veseli in zadovoljni s pohodom, ki je v zimskih 
razmerah vedno nekaj posebnega.

Besedilo: Janez Petrič, fotografija: Jože Školc

Projekt izgradnje nove planinske koče na Planini nad Vrhniko se bliža 
koncu,  saj nas le trenutek loči od slavnostnega odprtja, ki ga načrtu-
jemo v prvi polovici meseca maja 2018, ob občinskem prazniku in 10 
– letnici odprtja razglednega stolpa. Rezultati prostovoljnih prispev-
kov, donacij, sponzorstev in pokroviteljstva so že vidni. Do dneva 
odprtja želimo zapreti tudi finančno konstrukcijo izgradnje, kjer pa 
smo trenutno še malce »prekratki«. Poleg izgradnje koče smo sprejeli 
izziv, da 1800 m daleč pripeljemo vodo, elektriko in optiko, kar smo 
tudi uspešno izvedli. Ta, prvotno nenačrtovani, del investicije nam 
je obremenil proračun izgradnje koče za 72.552,80 €, del smo pokrili 
s sponzorskimi sredstvi izvajalcev, večji del pa v celoti poravnali iz 
ostalih zbranih sredstev. S prošnjo in upanjem, da nam pomagate po 
svojih najboljših močeh tudi tisti, ki se za to do sedaj še niste odločili, 
smo vam na voljo, da vam predstavimo projekt izgradnje nove Pla-
ninske koče na Planini nad Vrhniko.
Od zadnjega javljanja imamo naslednje pokrovitelje, spon-
zorje in donatorje:

Želite biti tudi vi 
del uspešne zgodbe?

Od 17.januarja do vključno 14. februarja 2018 smo prejeli prostovoljne prispevke od na-
slednjih fizičnih in pravnih oseb - abecedni seznam: Anonimni darovalci, Bevc Rudi, Cafuta 
Marjan in Slavi, Drašček Andraž, Flach Tomaž, Garafolj Ciril in Zalka, Hrženjak Jani, iztržek 
starega železa, Jakič Emil, Jeglič Andrej in Mihela,  Jereb Fani, Koprivec Boštjan, Miklavčič 
Damjana in Janez, Špik Ivan in Miha, Verbič Tatjana – Vanda in Žbontar Jakič Jasna.

In kje smo s 
sredstvi 

15. 
februarja 

2018?

• 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:

S svojimi izkušnjami, pridobljenimi ob gradnji koče in zbiranjem 
sredstev, na željo Planinske zveze Slovenije, pomagamo sorodnim 
planinskim društvom, kot na primer PD Oplotnica, ki se bo lotila 
adaptacije svoje Koče na Pesku na Pohorju in PD Celja Matica, 
ki jo čaka ponovna postavitev Kocbekove koče na Korošici, ki so 
jo lani uničili ognjeni zublji. Manjša zaključna dela na Planini pa 
gredo k koncu.

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.

Donator 1

Garafolj Miran

Donator 2

Bojan Jereb

Ostali donatorji

KS Vrhnika Vas

Podlaga Znesek v € %

Zavetišče - prostovoljni prispevki 24.310,90 4,61

Sedež PD - prostovoljni prispevki 15.512,53 2,94

TIC - prostovoljni prispevki 6.058,84 1,15

TRR - fizične osebe - prostovoljni prispevki  7.351,00 1,39

Donacije (storitev) - fizične osebe 1.420,65 0,27

Donacije (prispevki) - pravne osebe 31.470,15 5,96

Donacije (storitev) - pravne osebe 45.024,39 8,53

Sponzorstvo - prispevki 89.500,00 16,96

Sponzorstvo - storitev 162.756,84 30,85

Občina Vrhnika 40.150,00 7,61

Koledarji - prostovoljni prispevki  63.203,35 11,98

Fundacija za šport 40.863,00 7,74

SKUPAJ 527.621,65 100,00

Skupaj gotovina 318.419,77 60,35

Skupaj storitev 209.201,88 39,65
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Storitve

Če imate poln urnik in 
vam čez dan zmanjka časa za 
hišna opravila, vam nudim 
čiščenje (sesanje, pomiva-
nje tal, prah ...) stanovanja 
ali hiše. Cena po dogovoru.                               
Kontaktna št. 040 744 502.

Naučim vas oblikovati iz 
gline. Več informacij na tel. št. 
051 346 179. 

Katering za dogodke kot 
so: sv. krst, sv. birma, valete, 
poroke, maturanski plesi, roj-
stnodnevne zabave, pikniki … 
Pijača po nabavnih cenah za 
bralce Našega časopisa. Tel.: 
051/684-975, Zavod Jeterbenk.

Nudim strokovno pomoč 
pri težavah s partnerskim 
odnosom in pri vzgoji otrok. 
Tel.: 041 239 769 ali www.
srcna-moc.si.

Vedežujem in rešujem vse 
vaše težave, večinoma zakon-
ske. Zato, če jih imate, pokliči-
te, 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.

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 zagotavlja-
mo visoko kvaliteto in zaklju-
ček projekta v dogovorjenem 
roku. Smo z Vrhnike. Lesna-
Mont d.o.o. : 041 792 742

Nudim učno pomoč šo-
loobveznim otrokom za 
matematiko, angleščino in 

slovenščino. Po izobrazbi sem 
univ. dipl. pedagoginja. Imam 
večletne izkušnje na področju 
poučevanja. Pri svojem delu 
sem uspešna. Lokacije pouče-
vanja: Vrhnika, Log - Drago-
mer, Horjul in Borovnica. Več 
informacij:  041 878 661. Lepo 
povabljeni.

Poučujem klavir in elek-
trične klaviature. Sem peda-
goginja s  petnajstletnimi iz-
kušnjami. 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 media-
torka. Nudim pomoč pri 
reševanju sporov. Mediacija je 
oblika alternativnega reševa-
nja sporov v zadovoljstvo vseh 
vpletenih, brez posredovanja 
sodišča. Povabljeni. Kontakt: 
041 878 661

Nudim sečnjo in spravilo 
lesa ter prevoz z gozdarsko 
prikolico. Mogoč tudi nakup 
drv za kurjavo. Tel. 031 304 
600.

Si želite biti samozavestni, 
imeti boljšo samopodobo? Si 
želite obvladovati svoje misli, 
čustva? Si želite spremeniti 
stara prepričanja v takšna, ki 
bi vas podpirala? Si želite ime-
ti več energije, več časa? Pokli-
čite me na: 051 346 179.

Nepremičnine,   
gradnja

V Horjulu ali Polhovem Grad-
cu in okolici najamem prostor 
za mirno poslovno dejavnost 
v skupni velikosti 25-30m2, z 
možnostjo ureditve čakalnice in 
sanitarij. Potrebna je dostopnost 
za invalide. Tel. 051209988

Na Dolu pri Borovnici pro-
dam zazidljivo parcelo v 
izmeri 1100 m2. Cena po do-
govoru. 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 
območju 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 zu-
nanjimi policami. Prodam tudi 
elektro gradbeno omarico 
oziroma ploščo. Telefon: 041 
751 421.

Na Lukovici prodam zazidlji-
vo parcelo velikosti 550 m2; 
sončna lega, dostop asfalt, ob 
parceli voda, elektrika in  dru-
gi komunalni priključki. Cena 
po dogovoru. 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. Samoo-
skrbno zasnovana s poljšči-
nami, vrtninami, sadjem in 
živalmi. Tel.: Meta Vrhunc, tel.  
031 577 942.

Iščemo garažo za motor na 
Vrhniki oz. bližnji okolici. Inte-
resenti za oddajo naj pokličejo št. 
040 744 501.

Na Vrhniki kupim 
stanovanje od 60 do 80 
kvadratov. Kontaktna številka 
041 217 857 (Tina).

V Borovnici oddam stanova-
nje v najem. Tel.: 031 378 805

Prodamo zazidljivo parcelo 
na Drenovem Griču, 1.200,00 
m2, na mirni lokaciji, vsi pri-
ključki so na zemljišču. Vpi-
sano v ZK. Vabljeni na ogled.  
Tel. 041 404 329.

Na Vrhniki v industrijski coni 
oddam poslovne prostore 
(120 m ) in prostore za delav-
nico ali skladišče v velikosti 
700 m2.  Tel. 041 278 632. 

Prodam garažna vrata, di-
menzije 2375mm X 2250mm, 
odpiranje na daljinca. Tel.: 041 
956 076

Kmetijstvo

Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani 
s kovinsko armaturo in ven-
tilom za izpust. Cena 100,00 
EUR za kos. Vse preostale 

informacije na št. 040 25 88 99.
 
Kupim motorno žago znam-
ke Husqvarna ali Stihl, lepo 
ohranjeno, malo rabljeno, no-
vejšo, 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, 
mulčar, frezo, traktor, pri-
kolico in drugi stroj, tudi v 
okvari kupim (041 407 130).

Sprejmem stare deske, ore-
hove, češnjeve, jesenove... Tel.: 
031 643 602.

Prodam kranjsko podolgova-
to repo. Kosmato ali oluplje-
no. 031 683 050.

Prodam bukova drva, suha, 
žagana na dolžino 0,5 m. Tel: 
041 807 941

Prodam hlevski gnoj. 
041321602.

Prodam obračalnik- 
zgrabljalnik sena Panonija  240 
in nakladalko sena  SIP  19 
z aluminijastimi stranicami. 
Oboje rabljeno in dobro 
ohranjeno. Tel. 041 223 393.

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 suha bukova drva, 
dolžine 1 m in 0,5 m. 041 807 
941

Hlevski gnoj, brez žaganja, 
prodam, možnost dostave Borov-
nica in okolica. 041 499-424.

Sadike aronije, črnega ribe-
za ..., veliki grmi, ki že rodijo. 
Po dogovoru mogoč prevzem 
na relaciji Borovnica–Ljublja-
na. 041 499 424.

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 
veseljem 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 pildke) 
in stare molitvenike zbi-
ram. Če ne veste, kam z njimi, 
zavreči jih pa nočete, jih lahko 
podarite meni. Poštnino lahko 
povrnem. Prav tako zbiram 
zanimive zgodbe v  povezavi 
s starimi podobicami in mo-
litveniki; zakaj so nekomu 
veliko pomenili, o doživljajih 
in kdaj so jih dobili /romanjih, 
birmah .../. Že vnaprej 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

Prodam digitalni TV spre-
jemnik 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 pre-
mera 50 cm.                                  
Telefon: 031 439 994.

Prodam elektromotor z 
vodno črpalko, strešnik 
Tondach: norma – 50 kosov, 
zareznik – 100 kosov. Prodam 
tudi voz gumar. Tel.: 031 255 
648.
 
Prodam tri starejše lesten-
ce (lustre), kupim pa cca 10 m2 
temno rjave tegole. Tel.: 031 
627 959

Za primerno ceno iščem 
prostor (okolica Vrhnike, Do-
brova, Horjul ali Polhov Gra-
dec) za postavitev jajcomata. 
Telefon: 031 550 914

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 dogovoru.             
Tel.: 031/844-575.

Prodam volneno preprogo, 
2 x 3 m, dobro ohranjeno. 
Cena: 300 evrov. Telefon: 01 
7549 473.
 
Prodam nov pralni stroj, še 
v originalni embalaži, znamke 
Beko, WMB51021UY, cena 
200 evrov. Tel.: 051 24 89 22.

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

Ugodno prodam, skoraj 
novo večslojno zaščitno in 
stimulativno podlogo za 
ležišče -Bio crystal. Stara je le 
nekaj mesecev, zato ima skoraj 
še celotno garancijo. Cena po 
dogovoru.  Informacije, na tel. 
št.: 031/844-575.

-25%
NA MENJAVO IN CENTRIRANJE PNEVMATIK
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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 30.6.2018.

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika
Sinja Gorica 11, Vrhnika

tel.: 01 750 51 99
www.avtotrade.si

Objavlja prosto delovno mesto 

POMOŽNI 
GRADBENI DELAVEC
Kandidati bodo sklenili delovno razmerje za določen čas z 
možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 
Zaželjen je izpit B- kategorije.

Prošnje pošljite na secnik.janez@siol.net.
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NATANČNO • AŽURNO • INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Horjulska cesta 116
1356 Dobrova 
040/904-859
041/581-584
01/3641-757

»Vas skrbijo računovodski izkazi«.
LAHKO SMO VAŠA REŠITEV! 

e-mail: andreja.piskac@telemach.net
piskac.andreja@gmail.com

Iščemo pomoč za starejšo 
gospo na Vrhniki v zameno 
za sobo in hrano. Pokličite na 
041 593 232.

Prodam češnjev hlod, dolži-
ne 3,5 metra, premera 110 cm. 
Tel.: 031 852 871. 

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 
031 352 124. Zelo uspešno, z 
dvajsetletnimi izkušnjami, 
inštruiram kemijo za gimna-
zije, druge SŠ, osnovno šolo in 
pripravljam za maturo. ATO-
KEM. Zlatko Šorn.  s. p., e-po-
šta: zlatko.sorn@siol.net

Nudim učno pomoč šo-
loobveznim otrokom. Po 
izobrazbi sem pedagoginja in 
imam veliko izkušenj ter zago-
tavljam odlične rezultate. Več 
informacij: 051 346 179

Inštruiram matematiko za 
osnovno in srednjo šolo, tudi 
na vašem domu. Informacije 
na telefonsko številko: 031 
392-842.

Ima vaš osnovnošolec ali 
srednješolec težave pri ma-
tematiki? S svojim znanjem 
in izkušnjami na področju 
pomoči pri učenju matemati-
ke lahko pomagam, da bodo te 
težave hitro mimo. Pokličite 
na 041 621 343. Slavica Peše-
vska.

Inštruiram angleščino 
in slovenščino za OŠ in 
srednjo šolo; sem profesorica 
z večletnimi izkušnjami pri 
inštruiranju. Zaradi bližine 
najprimerneje za kandidate z 
Dobrove, iz Polhovega Grad-
ca, Horjula z okolico; možno 
tudi za vse od drugod. Tel. št. 
031/350-076. 

Ponujam inštrukcije za 
angleščino za osnovnošolce in 
osnovnošolke. 040 524 640.

Inštruiram matematiko, 
angleščino in slovenščino. 
Sem pedagoginja, imam večle-
tne izkušnje na področju nu-
denja učne pomoči. Poučujem 
na Vrhniki. Eugenij, Sabina 
Mivšek, s. p., Tičnica 24, Vrh-
nika. GSM: 041 878 661. E-

-naslov:sabina.mivsek@siol.net 
Lepo povabljeni.

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 

Želite biti del kolektiva 
enega najuspešnejših komunalnih podjetij v Sloveniji?
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., je podjetje z dolgoletno 
tradicijo, ki sodi med najuspešnejša komunalna podjetja v Sloveniji in tudi širše. 
Zaposlujemo 84 delavcev, ki so organizirani v treh sektorjih in 13 enotah. 

Od kandidatov pričakujemo (M/Ž):
•	 Odgovornost, inovativnost, motiviranost za delo, kreativnost, natančnost, 

pozitivno naravnanost dela v timu, pripravljenost na razvoj in učenje.

Nudimo:
•	 Možnost izobraževanja in izpopolnjevanja
•	 Možnost napredovanja in nagrajevanja 
•	 Karierni razvoj
•	 Stimulativno plačilo

Naše podjetje si tudi za v prihodnje postavlja ambiciozne načrte. Za njihovo izvedbo 
bo nujna tudi ustrezna ekipa sodelavk in sodelavcev. Pridružite se nam!
Več informacij o razpisanih delovnih mestih dobite na naši spletni strani http://www.
kpv.si/podjetje/zaposlujemo. Vabimo vas, da se nam predstavite z motivacijskim 
pismom in življenjepisom, ki ga pošljite na naš naslov: 
Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 
1360 Vrhnika.

Trenutna razpisana delovna mesta, o katerih si lahko več preberete na naši spletni 
strani http://www.kpv.si/podjetje/zaposlujemo so: 
VKV KOMUNALNI DELAVEC m/ž 
KV KOMUNALNI DELAVEC ZIDAR/TESAR m/ž 
STROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE IN KV KOMUNALNI DELAVEC ZIDAR/TESAR M/Ž
PRAVNIK m/ž
Vzdrževalec sistema I m/ž
Monter II m/ž
STROKOVNI SODELAVEC ZA POGON IN VZDRŽEVANJE M/Ž
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do 5. marca 2018,

ENO LETO
CENEJE
prvo leto plačujte 

polovično naročnino

PRIHRANITE DO

PRVO LETO
300 €

Za nove naročnike

Za obstoječe naročnike

VZEMI 3+1

Ob naročilu mobilne telefonije
prihranite 2 € na katerikoli
trojček paket iz naše ponudbe.

 in prihrani

www.p-rom.si (01) 750 2024info@p-rom.si

Akcijska ponudba velja do 31. 3. 2018!

Stara cesta 52, 1360 Vrhnika

059 020 696  031 525 101

Barvne odtenke mešamo po želji

- 10%
LAZURE

 Zagotovite si boljše prodajne pogoje kot doslej in se nam pridružite. Sodelovanje z nami 
je enostavno in pošteno. Kontakt:  051/441-148 Helena in  041/730-184 Bojan (odkup živali)

KMETIJSKA ZADRUGA IG odkupuje in zastopa interese 
svojih članov ter poslovnih partnerjev!

ODKUPUJEMO in PRODAJAMO
mleko
živino
žita

S člani in poslovnimi partnerji sodelujemo
po principu, da je cena prodanega blaga 
konkurenčna drugim ponudnikom 
istovrstnega blaga na trgu.

Skrbimo da je prodaja in plačilo korektno.

S prodajo blaga zagotavljamo plačilo 
v 30-tih dneh. 

KMETIJSKA ZADRUGA IG z. o. o. , Gasilska ulica 10, 1292 Ig
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Z AHVAL A 
Od nas se je tiho poslovila sestra 

in teta

AJŠA KONJIĆ
(5. 5. 1929 – 29. 1. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sosedom za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala Efendiji Senadu za molitev in lepo 

opravljen obred ter Izeti Hodžić, hvala tudi  nekdanjim sodelavcem kolektiva 
Vrtec Vrhnika, kjer je desetletja opravljala svoje najljubše poslanstvo – delo 

z otroki. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in ste 
bili del njenega življenja. Že vnaprej hvala tudi tistim, ki se je boste spomnili v 

molitvi. 

Žalujoče družine: Suljić (Mevlida, Mirsad, Jasmin, Ina),
Petrović (Nenad, Suada, Vojislav)

in Brandić (Sabira, Vejsil, Suada, Ismar, Muharem)

Z AHVAL A
Ob izgubi naše mame, babice in 

prababice

AMALIJE 
FEFER
roj. Leskovec
(1925 – 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste nam 
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala tudi osebju Doma upokojencev na Vrhniki za skrbno nego in lajšanje 

bolečin v zadnjih mesecih njenega življenja.

Vsi njeni
Vrhnika, januar 2018

Vsi padamo. Ta roka, te oči. 
Vsem je zapisan padec: neizbežno. 

A Eden je, ki neizmerno nežno 
to večno padanje v rokah drži. 

(Rilke)

Z AHVAL A
V 74. letu starosti je odšla na 

večno potovanje

MIMI SEČNIK
po domače Btkova Mimi

(1944 – 2018)
Hvala vsem, ki ste jo spremljali na zadnji poti. Zahvaljujem se sorodnikom, 
predvsem Eriki in vsem Btkovim, ter stricu in teti, da sta prišla pravočasno 

na obisk. Hvala prijateljem lutkarjem in sosedam Ivanki, Anki, Cenki in Joži 
za podporo. Zdravnici Rotarjevi in patronažni sestri Barbari hvala za skrb in 

nego. Zahvaljujem se teti Marti za poslovilni govor, p. Marjanu in g. župniku 
Smrekarju za lep obred in besede tolažbe. Hvala Marjanu Žvoklju za aranžmaje 

ter mažoretkam, planincem, sodelavcem, sošolcem, gasilcem in občini za cvetje 
in sveče. Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Sin Davorin

Zapel je zvon,
tebi v slovo …
Poln bolečin

ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina.

Z AHVAL A
Tiho nas je zapustil naš dragi 

mož, ata in stari ata

VALENTIN 
ČEPON

10. 2. 1933 – 26. 1. 2018
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 

in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje ter sveče, darove za 
svete maše in izkazano podporo. Zahvala  župniku g. Janezu  Smrekarju  za 

lepo opravljen pogrebni obred in besede tolažbe, Pogrebni službi Lavanda za 
organizacijo pogreba in pevcem za lepo petje. Posebno se zahvaljujemo  vsem 

gasilcem GZ Horjul, ki ste ga častno pospremili na njegovi zadnji poti in za 
izrečene sočutne besede ob slovesu. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in 

ga skupaj z nami pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi
Horjul, februar 2018

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo 
in naprej, naprej živijo,

so in tu ostanejo.
(Janez Medvešek)

Z AHVAL A
Poslovil se je naš dragi 

JOŽE VINTAR - 
STRNAD

partizanski kurir
(6. 3. 1925 – 16. 1. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje in besede tolažbe, darovano cvetje in sveče ter darovana 
sredstva v korist sklada Botrstvo v Sloveniji. Posebna zahvala praporščakom 

Zveze združenj borcev za vrednote NOB Vrhnika, Logatec, Ljubljana in Cerknica, 
KO Loška dolina za zadnji pozdrav s praporji, Policijskemu orkestru za glasbo, 
Pogrebni službi Vrhovec za lep pogrebni obred, pevcem Kvarteta Grm za petje 
in Franju Čretniku za prebrane poslovilne besede. Zahvala Klubu upokojenih 

delavcev MNZ Maksa Perca, Policijski upravi Celje in Društvu upokojencev 
Vrhnika. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, ga imeli radi in 

ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti, 
sedla bo na rožna tla

in jokala, ker tebe več ni. 

Z AHVAL A 
Od nas se je poslovila mama, 

babica in prababica

FRANČIŠKA 
ŽITKO 
roj. Marinčič

(22.  2. 1933 – 5.  2.  2018)
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za podarjeno cvetje, 

sveče in druge pozornosti. Hvala borovniškemu župniku Janezu Šilarju in 
pevcem, hvala tudi Pogrebni službi Pieta za lepo opravljen pogrebni obred. 

Najlepša hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v trajnem spominu. 

Žalujoči: mož Karol, hči Dragi ter sin Roman z 
družinama, vnuki in pravnuki 

Borovnica, februar 2018

GRADBENA DELA IN 
IZKOPI

• Razni izkopi • 
Traktorski prevozi

• Adaptacije - novogradnje
• Fasade • Urejanje dvorišč 

• Raznih škarp
• Izdelava in prodaja peletov

 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

Več fotografij k posameznim člankom si lahko ogledate na 
www.mojaobcina.si.
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Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo? 
Pošljite nam jo po elektronski 

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

(besedilo v wordu, sliko kot 
priponko)  ali po klasicni pošti 

na Naš casopis, Tržaška 9, 
1360 Vrhnika. Cena zahvale je 

68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
 še naslov placnika in telefon. 

v

v

v

  ..
 , 

     
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

Z AHVAL A
Ob boleči izgubi naše drage 

mame

ANE 
LENARČIČ

(1924–2018),
Andrejcove mame

Bog povrni  vsem, ki ste jo obiskovali na domu in jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Še posebej se zahvaljujemo   dr. Drašlerjevi za osebno skrb, župniku g. 

Janezu Očkonu za večletno redno duhovno oskrbo na njenem domu ter za lepo 
opravljen obred in g. Jerneju Lenarčiču za poslovilne besede.

Vsi njeni
V Bevkah, januar 2018



FRANČIŠKA 
NARTNIK

(1930–2018)

Z AHVAL A
vsem, ki ste se prišli poslovit in jo pospremit na njeni zadnji poti. 

S spoštovanjem in hvaležnostjo 
žalujoče hčerke z družinami 

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

(Svetlana Makarovič)

Z AHVAL A
Tiho se je od nas poslovila mama, 

babica in prababica 

MARIJA 
PETROVČIČ

(rojena Dolenc) 
z Lesnega Brda

(1922–2018)
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, pevcem, trobentaču, kaplanu, 

Pogrebni službi Vrhovec, hvala za darovane sveče in maše ter vsem, ki ste jo 
pospremili v zadnje bivališče kljub slabemu vremenu.

Sinova Tone in Janez, hči Marija ter vnuki in pravnuki
Lesno Brdo, februar 2018

Ko bo Bog videl, da je pot predolga,
gora preveč strma in bo dihanje postalo 

pretežko,
bo podal roko in rekel: »Pridi, greva 

domov!«

Z AHVAL A
Ob smrti drage mame, žene, 

babice in sestre

IVANKE KOŠIR
(1952 – 2018)

iz Butajnove nad Horjulom
izrekamo iskreno zahvalo g. župniku Janezu Smrekarju za opravljen pogrebni 
obred in poslovilne besede, pevcem za lepo petje, Pogrebni službi Lavanda in 

vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in krajanom, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Butajnova nad Horjulom, januar 2018

Na griču so zacveteli prvi zvončki,
ti pa si tiho odšla. Pogrešali te bomo.

Z AHVAL A
V 96. letu nas je tiho zapustila 

svakinja in teta

MARIJA 
MINKA 
GROM,

po domače Stričkova
(1. 8. 1922 – 31. 1. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo policijski, zdravstveni in gasilski enoti, ki so 30. 11. 
prihitele na pomoč. Zahvala  velja tudi osebju Doma upokojencev Vrhnika za 
kratkotrajno oskrbo. Zahvaljujemo se pevcem za zapete pesmi in  Pogrebni 

službi Vrhovec za opravljeno storitev. Hvala vsem in vsakemu posebej za 
izrečeno sožalje, cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. 

Hvala. 

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, draga mami,
spomin bo večno ostal.

Z AHVAL A
V 89. letu starosti nas je zapustila 
draga mami, babica, prababica, 

sestra in teta

JOŽEFA 
PETROVČIČ

(1929–2018)
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se dotaknili njenega življenja, ter vsem, 

ki ste se poklonili njenemu spominu: sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, zahvaljujemo se za darovane sveče, cvetje, vse izrečeno pisno in ustno 

sožalje. Hvala za vse stiske rok in tople objeme. Verjamemo, da se bo spomin 
nanjo vtisnil tudi v vaša srca. Hvala gospodu župniku za opravljen cerkveni 

obred, pevcem za čudovito petje in Pogrebnemu zavodu Vrhovec. Hvala vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: sin Jože, hči Jana, vnuka Leon in Maja z družino

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče. 
Ni več tvojega nasmeha, 

utihnil je tvoj glas
le bolečina in samota ostali sta pri nas. 

Z AHVAL A
Ob boleči izgubi dragega moža 

in očeta 

RADETA 
SVILARJA

z Vrhnike
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in 
vsem tistim, ki ste bili ob nas v našem najtežjem trenutku. Hvala vam za vsak 

stisk rok, topel objem in tolažbo ter za darovane rože in sveče. Hvala veteranom 
NK Vrhnika in nogometni ekipi Baybook. Posebna zahvala našemu prijatelju 

Jožetu Čamerniku, ki nam je pomagal pri izvedbi obreda. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste naše veliko srce pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Milka, sin Goran, hčerka Nina in vsi 
njegovi

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak spremljala v tišini.

Z AHVAL A
Za vedno nas je zapustila naša 
draga mama, tašča, babica in 

prababica 

ANA MEDEN, 
roj. Podržaj, z Zavrha 

(14. 7. 1925 – 24. 1. 2018)
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 

darovano cvetje in sveče in darove za svete maše. Iskreno se zahvaljujemo 
gospodu župniku Janezu Šilarju, osebju Patronaže Vrhnika, ambulanti dr. Majde 

Žagar,  Pogrebni službi Pieta in pevcem za lep obred. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
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  INICIALKI  
RUSKEGA 
PISCA 
ČEHOVA 
1860-1904 

 12   ZAČETNICI 
OBTOŽUJEM, 
          NANA , 
TUNEL , 
PREDOR 

FR. PISCA 
GERMINAL, 
1840-1902 
AMERIŠKA 
KUKAVICA 
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 SPOJ ROKE 
S  TRUPOM 
------------------ 
PTIČEK  V 
KLETKI  POJE 
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 LJUBEZEN 
SREČNA 
NAJ  BO 
VEČNA 

    SLIKAR 
NABOŽNIH 
PRAVOSL. 
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 17 3           

KRAJ  PRI 
ŠENTILJU 
V  SLOV. 
GORICAH 

2    23   14      

LJUBLJAN- 
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PIVO  BREZ 
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 13  VELETOK 
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ERICK 
HECKEL 

 4 POLMER 
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GOVORI 
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----------------- 
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ŠPICA , 
KONICA 

 
ZNAK 
ZA 
FOSFOR 
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  INICIALKI 
NAMIZ. 
TENISAČA 
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 20 ŽVEPLO 
------------------ 
ROMAN 
SOYINKE, 
SKAN.M.IME 
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V  ŠAR I 
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PČ 
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RIBA 
 

     TRGOVSKI 
CENTER 
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MOLIBDEN 
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   MAE 
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SODNIK  V 
GRŠKEM 
PODZEMLJU 

 16  AMERIŠKA 
IGRALKA 
WEST 
----------------- 
DEL  KG 

 24 21  

    GREGOR 
(PTIČKI) 

 12. MARCA 
IMA  GOD , 
KO  SE 
PTIČKI 
ŽENIJO 

       
AVTOR 
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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 Vrhnike, se je glasilo: »Cankarjeva bela krizante-
ma«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja zavod so prejeli: Marjan Plestenjak 
iz Polhovega Gradca, Andrej Korenčan iz Horjula in Zvonko Šporar iz Zaplane. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko 
pošljite najkasneje do 12. marca na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije izžrebani bodo prejeli praktične 
nagrade, ki jih poklanja Zavod Ivana Cankarja z Vrhnike. 

REŠI ME

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Polž in koza
Polž in koza sta stala pred davč-
no upravo in stavila, kdo se bo 
prej povzpel v prvo nadstropje. 
Koza se je začela vzpenjati po 
stopnicah, in ko je prilezla v 
prvo nadstropje, je bil polž že 
tam. Veselo se je nasmehnil in 
ji dejal: »V davčni upravi z me-
ketanjem ne prideš daleč. Tu se 
moraš znati sliniti.«

Ločitev
Danica potoži prijateljici:
»Moj mož je nečloveški. Že 
dvajset let sem nesrečna z 

njim.«
»Ja, zakaj pa se ne ločiš?«
»Ločim? Naj ga po vsem tem še 
osrečim?«

Polž
»Očka, očka,« je zavpil Andrej 
sredi kosila.
»Med jedjo se ne govori,« ga je 
ustavil očka.
Ko so pojedli ga je vprašal:
»Kaj si mi hotel povedati prej?«
»Zdaj je že vseeno, polža, ki je 
bil na solati si že pojedel.«

Prepozen
Klemen je zamudil pouk. Ko 
se je vzpenjal po stopnicah, je 
srečal ravnatelja, ta pa je pogle-
dal na uro in jezno rekel: »Deset 
minut prepozen!« »Jaz tudi!« 
mu odvrne Klemen.

Zgubana 
Učitelj glasbe sprašuje: »Tilen, 
povej mi, kateri instrument je 
najstarejši?«
»Harmonika.«
»Po čem sklepaš?«
»Ker je tako zgubana kot moja 
prababica.«

Nakup
Pridejo Italijan, Nemec in Slo-
venec v nebesa do sv. Petra. Ta 
vpraša Italijana: »Kaj delaš tu-
kaj?« Odgovori mu, da je kupil 
Ferrarija, zletel z ceste in umrl. 
Naslednji je bil Nemec, ki ga 
sv. Peter ravno tako povpraša 
kaj dela tukaj. »Kupil sem Por-
scheja, se zaletel v zid in umrl.« 
Zadnji pride Slovenec in sveti 
mož tudi njega povpraša, zakaj 
neki se tu nahaja. »Kupil sem 
najboljšega Audia in umrl od 
lakote!«

Dober razlog
Jezna žena je pred vrati priča-
kala svojega moža. Domov je 
prišel z alkoholnim zadahom 
in šminko na ovratniku.
»Predvidevam,« je zarenčala, 
»da obstaja zelo dober razlog, 
da takole priplešeš domov ob 
šestih zjutraj?«
»Ja, obstaja,« je odgovoril.
»Zajtrk!«

Pozor!
Pred šolo je bil na cesti napis z 
opozorilom:
»Pazite, da ne povozite otrok!«

Z otroško pisavo je bilo pod na-
pisom pripisano:
»Počakajte raje na učitelje.«

Shirani
Se srečata siva in bela miš, obe 
shirani. Bela miš pravi sivi: »Ti 
si pa najbrž revna cerkvena 
miš?« 
Siva miš malo ogleduje belo in 
potem reče: »Ti si pa najbrž miš 
iz laboratorija?«
Bela miš pa nazaj: »O ne, ne! 
Jaz sem v bistvu polarni med-
ved, ki je preživel Cerarjeve 
reforme.«
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