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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla 17. decembra. 

Gradivo bomo zbirali do 4. decembra. 
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Borovnica

Podeljena sredstva obrti in turizmu
Na razpis prispelo pet vlog
Na občinski razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in 
sobodajalstva je prispelo pet vlog. Komisija, ki sta jo imenovala župan Bojan Čebela in predsednik 
OOZ Vrhnika Simon Hlebec, je pri pregledu vlog ugotovila, da pogoje za dodelitev 
podpore izpolnjujejo štirje vlagatelji, eno vlogo pa je zavrnila, ker sedež vlagatelja ni v 
Občini Borovnica. Podelili so približno sedem tisoč evrov.

Kot smo pisali že zadnjič, večina županov, ki se 
ponovno poda v boj za župansko mesto, ohrani 
svoj stolček vsaj še en mandat. Franc Setnikar iz 
Občine Dobrova - Polhov Gradec je v tem pri-
meru izjema, ker je zasedel stolček že tretji man-

dat. Svojega župana nima samo še Vrhnika, kjer 
so se v boj podali trije relativno izenačeni kan-
didati, od katerih se bosta v začetku decembra 
pomerila Daniel Cukjati in Peter Gabrovšek. Če 
boste pozorni, je zanimiva tudi sestava občinskih 

svetov, za katere se zdi, da še nikoli niso imeli 
toliko predstavnikov list in tako malo predstav-
nikov »uradne« politike. Podrobnejše neuradne 
rezultate volitev si lahko ogledate na občinskih 
straneh.

Vabljeni na

PRIŽIG LUČK V PARKU
30. 11. 2018 ob 17.00

MIKLAVŽEV SEJEM
1.– 2. 12. 2018 od 10.00 do 18.00

Polhograjska graščina; www.grad-polhovgradec.si

Dobrova - Polhov Gradec

Visitpolhovgradec.si
Nova turistična stran

Občina Dobrova - Polhov Gradec je odprla 
novo turistično spletno stran, namenjeno 
domačim in tujim obiskovalcem, turistom, 
tistim, ki vas zanimajo prireditve in dogod-
ki v občini, aktivnosti, doživetja, kulturna in 
naravna dediščina, nastanitve … Do spletne 
strani lahko dostopate z naslovov visitd-
obrova.si in visitpolhovgradec.si. Spletna 
stran je sveža, lepa, minimalistična, nare-
jena tako, da se obiskovalec takoj 
znajde. Več na dobrovsko-polho-
grajskih straneh. 

Log - Dragomer

Zahtevna 
gasilska vaja
Zgled drugim
Konec oktobra je potekala občinska gasilska 
vaja v dializnem centru Nefrodial. Na vaji je 
sodelovalo 65 gasilcev s 14 gasilskimi vozili 
iz osmih gasilskih društev GZ Vrhnika in 
GZ Brezovica. Priprava in izvedba vaje sta 
bili edinstveni v Sloveniji, zato bi bile lahko 
podane smernice za izvedbo vaje evakuacije 
tudi za druge dializne centre po 
Sloveniji. Več si lahko preberete na 
log-dragomerških straneh.

Horjul

Uresničili 
protipoplavni 
načrt
Velika pridobitev
Izgradnja mostu in pločnika pri čistilni na-
pravi je povzročila skoraj enomesečno zapo-
ro regionalne ceste. Čeprav se na prvi pogled 
zdi, da gre za majhno pridobitev, je izredne-
ga pomena za lokalno skupnost, saj se s tem 
uresničuje celoten protipoplavni 
načrt, ki je pogoj za sprejetje aktu-
alnega prostorskega načrta.

V naših petih občinah, ki sodelujejo 
pri Našem časopisu, volitve na 
županskih stolčkih niso prinesle 
večjih sprememb. V štirih občinah 
so na položajih ostali dosedanji 
župani: Bojan Čebela  v Borovnici, 
Janko Prebil v Horjulu, Franc Setnikar  
na Dobrovi in v Polhovem Gradcu 
ter Miran Stanovnik na Logu in v 
Dragomerju. Vsi so zbrali več kot 
petdeset odstotkov glasov in si zato 
župansko lento nadeli že v prvem 
krogu. Vsem iskrene čestitke! Izjema 
je le Občina Vrhnika, kjer se bosta v 
drugem krogu v začetku decembra 
pomerila še dva kandidata.  Tako 
bomo stopili tudi v veseli december, ki 
se bo čez en mesec končal spokojno 
in z dobrimi željami. Praznične 
programe društev objavljamo že v 
tej številki, voščila pa bodo sledila 
v prihodnji. Omeniti velja, da bo 
Vrhnika v decembru gostila državno 
proslavo ob stoti obletnici smrti 
Ivana Cankarja, z njo pa se bo počasi 
tudi  končalo letošnje jubilejno 
Cankarjevo leto. Verjetno ste to že 
opazili, saj je bilo letos našemu rojaku 
posvečeno ogromno pozornosti, 
poznalo se je tudi na obsegu Našega 
časopisa. Kot je v navadi, bomo pred 
koncem leta še enkrat 
izšli pred prazniki, 17. 
decembra, nato pa se 
bomo lahko predali 
prazničnemu vzdušju. 
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Nov 
začetek

Stari novi obrazi
18. novembra so potekale letošnje druge volitve, tokrat lokalne.

Besede Cankarja

Zdi se mi, da je negotova prihodnost ob 
ljubljeni osebi še zmerom lepša kakor 

nesrečno življenje brez ljubezni. 

Ivan Cankar, pismo Lavoslavu 
Schwentnerju

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa

Bojan Čebela, BorovnicaVrhnika

Franc Setnikar,
Dobrova - Polhov Gradec

Miran Stanovnik, 
Log - Dragomer

Janko Prebil, Horjul

?
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Sistemi Rigips® so:  

Varčni pri denarju
in času  

Zvočnoizolativni Sposobni za 
prenašanje obtežb

  

Rigips sistemi  
Montažne konstrukcije, izravnalne
in gladilne mase, ročni ometi  

SUGA - Pod Hruševco 48c
Vrhnika

068 625 824
trgovina@suga.si

Jesen je čas za
prenovo stanovanja 
IMATE VSE POTREBNO?

BLU S
MASTER

Blagovne znamke priznanih proizvajalcev.

www.suga.si

Za dom, hobi in
prave mojstre. 

DELAMO    MOJSTREZA

 

 

Toplotnoizolativni 
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Vrhunska keramika.
Odlična cena!

• Keramika na zalogi
• Profesionalno svetovanje
• Dostava na dom

Firence d.o.o.
Tržaška cesta 3a (Bivsi DG)
1360 Vrhnika, Slovenija
T: 041 735 100

www.firencekeramika.si

Ploščice že od

9,90€
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Prosimo, ločujte smeti!
Komunalno podjetje Vrhnika se zadnje čase spopada z vedno več onesnaženimi 
ekološkimi otoki v vseh treh občinah (Vrhnika, Log - Dragomer in Borovnica), kjer 
občani ali pa naključni mimoidoči odlagajo smeti kar prosto zraven zabojnika. V 
nekaterih primerih gre za mešane komunalne odpadke, ki na ekološki otok sploh ne 
sodijo, v drugih primerih pa za velike odpadke. Večkrat je slišati, da le-te – večje odpadke 

– občani odlagajo zraven zabojnikov, ker ne gredo v zabojnik. Na komunali pravijo: »Vsi 
odpadki, ki so preveliki za odprtine na naših zabojnikih, sodijo v zbirni center. Odprtine 
so manjše namenoma, da v zabojnik ne moremo odlagati večjih, kosovnih ali drugih, 
nevarnih ali gradbenih odpadkov, kar se dogaja v drugih občinah, kjer imajo klasične 
zabojnike. Embalaža iz naših zabojnikov je prav zaradi tega najčistejša v Sloveniji.«  
Odpadno, električno in elektronsko opremo morate v vsakem primeru pripeljati na Zbirni 
center – sprejem je BREZPLAČEN.

Pripravljajo prvo planinsko zvočno pot
Občina Dobrova - Polhov Gradec je skupaj z Osnovno šolo Dobrova, Planinskim 
društvom Podpeč Preserje ter Zavodom Škrateljc zasnovala prvo zvočno slovensko 
planinsko pot in projekt prijavila na drugi javni poziv LAS Barje z zaledjem. Idejni načrt 
za projekt je že pripravljen, prav tako dokument identifikacije projektnega načrta, ki 
naložbo vrednoti na 139.413,62 evra z DDV. Denar bosta zagotovila Občina Dobrova 
- Polhov Gradec in Evropski regionalni sklad. Občina načrtuje pridobitev evropskih 
sredstev za sofinanciranje investicije, in sicer na podlagi prijave na  drugi javni poziv 
podpori izvajanja operacij v okviru strategije lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem za 
leta 2019, 2020 in 2021. 

Vse nared za zaključna dela v stari šoli
Novembra je izvajalec vgradil strešna okna, trenutno  končujejo grobo namestitev 
talnih elektro- in strojnih instalacij, sledilo bo polaganje estrihov po etažah. Polaganje 
estrihov in talne toplotne izolacije je načrtovano do  konca novembra. Decembra bo 
sledilo polaganje  mavčnih (»knauf«) plošč. Mojstri bodo obložili stropove na podstrešju 
in v posameznih etažah. Zatem bodo položili zaključne tlake in keramiko v sanitarijah, 
potekalo bo zaključevanje montažnih predelnih sten, vgradnja notranjih vrat, beljenje 
sten in stropov.

Fuj, Cicifuj!
Strojni obdelavi vhodnega dela brezna Cicifuj za Planino avgusta ter vrsti deževnih 
septembrskih dni je oktobra sledilo dolgo pričakovano čiščenje največje zabeležene 
ilegalne deponije v občini.  Izkupiček akcije, ki so ji dodali še smeti iz bližnjega Pirčevega 
brezna, je na koncu meril približno 13 m3, večinoma železja in mešanih komunalnih 
odpadkov, pa tudi kemičnih odpadkov ter težkih kovin. V breznu Cicifuj po grobih 
ocenah ostaja še 20 m3 smeti.

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

Borovniški jamarji med pogajanjem o vračilu žganjekuhe.

IŠČEMO KOMERCIALISTA 
z znanjem angleščine, zaželeno tudi znanje nemščine.

Prijavijo se lahko tudi absolventi ekonomije.
Prijave sprejemamo na info@fortrade.si do 03. 12. 2018.
 
Fortrade d.o.o., Pod Hruševco 50, 1360 Vrhnika
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In ker en sam človek ne  
more biti zaslužen za vse 
uspehe, ki mu jih pripisujejo, 
bi se na tem mestu res rad 
zahvalil vsem, ki so moje delo 
podpirali, me spodbujali in 
kakorkoli pomagali k doseže-
nim uspehom. Takšnih pozi-
tivnih ljudi je bilo veliko in se 
jim že v naprej opravičujem, 
če ne bom naštel vseh. Prav 
pa je, da omenim vsaj najož-
je. Zagotovo je na prvem me-
stu podžupan Janko Skodlar,  
delavec, kakršnega bi si želel 
vsak vodja. Njegova zasluga je, 
da je Vrhnika dobila prekra-
sen kulturni center, čudovit 
sodoben vrtec Komarček, ob-
novljen Cankarjev dom in še 
vrsto drugih uspešnih projek-
tov. Poleg tega je poskrbel, da 
bo tudi novo vodstvo občine 
imelo pripravljenih kar bekaj 
projektov.

Nadalje  velja moja zahvala 
direktorici občinske uprave, 
Vesni Kranjc, ki je skrbela, da 
so postopki potekali v skladu 
s pravili in mi je nudila vso 
pravno pomoč, ki sem jo po-
treboval.

Rad bi se zahvalil delavkam 
in delavcem v občinski upra-
vi, ki so skrbeli za izpeljavo 
zastavljenih projektov, kijih 
ni bilo ravno malo.

V občini imamo kar nekaj 
zavodov, ki so v službi obča-
nov in skrbijo za čim boljše 
in prijetnejše življenje. Sem 
spada celoten sistem otroških 
vrtcev, tako tistih v občinski, 
kot onih v zasebni lasti. Lah-
ko rečem, da je bilo sodelo-
vanje z njimi zgledno. Enako 
velja tudi za naši osnovni šoli 
in glasbeno šolo.

Na področju zdravstva si 
upam trditi, da imamo enega 
najboljših zdravstvenih do-
mov v Sloveniji. In ker zdra-
vstvo niso le zidovi, ampak 
predvsem osebje, ki za naše 
zdravje skrbi, se jim iskre-
no zahvaljujem in jim želim 
čim prejšnje normalno delo 
v povečanem zdravstvenem 
domu.

Vsa leta mojega bivanja na 
Vrhniki je pomemben dejav-
nik tudi Komunalno podjetje, 
katerega zasluga je, da je Vrh-
nika skupaj z Borovnico in 
Logom - Dragomerjem prva 
zero waste občina v Sloveni-
ji. Tudi v  prihodnje jim želim 
uspešno delo na tem podro-
čju.

Zahvaljujem se tudi vsem, 
ki delujejo na področju turiz-
ma, kulture in športa, saj smo 
skupaj dosegli vrsto uspehov, 
ki niso bili opaženi le doma, 
ampak so ponesli glas Vrh-
nike tudi širše. To so Zavod 
Ivana Cankarja, Doživljajsko 
razstavišče Ljubljanice, Can-
karjeva knjižnica Vrhnika, 
društva in klubi, ter vsi dru-
gi, ki jih zaradi pomanjkanja 
prostora žal ne morem na-
šteti.

Ne nazadnje je poleg žu-
pana, ki predstavlja izvršilno 
vejo oblasti, tu še zakonodajni 
organ, Občinski svet, ki ga se-
stavlja 24 svetnic in svetnikov. 
In ker župan sam pač ne more 
odločati o najpomembnejših 
zadevah, je bilo ključno tudi 
naše medsebojno sodelovanje. 
Lahko rečem, da je bilo kljub 
občasnim zapletom dobro. 
Na tem mestu bi zaželel tudi 
svetnikom novega sklica kon-
struktivno in uspešno delo še 
naprej.

Na koncu bi se rad zahvalil 
še vam, spoštovane občanke 
in spoštovani občani, ki ste 
me vsa ta leta podpirali in mi 
zaupali. Vem, da vseh vaših 
pričakovanj nisem izpolnil, 
vendar sem prepričan, da je 
bilo v vseh teh letih postor-
jeno marsikaj, kar vam je ko-
ristilo. Želim vam, da bi bila 
tudi prihodnost vsaj takšna 
in da bi se vam izpolnilo čim 
več želja, vezanih na lokalno 
skupnost.

Skupaj nam je uspelo!

Vaš župan,
Stojan Jakin

Županova beseda 

Drage 
Vrhničanke, 
cenjeni 
Vrhničani!
Vsaka stvar na tem svetu 
ima svoj začetek, trajanje in 
konec. To velja tudi zame, ki 
sem imel čast zadnjih osem 
let županovati naši lepi občini. 
Čas, ki sem ga preživel v tej 
funkciji, je bil lep in vesel, pa 
tudi žalosten in težak. Skratka, 
tudi delo na tej funkciji se ni 
bistveno razlikovalo od dela v 
kateremkoli poklicu. Morda je 
bistvena razlika v tem, da je to 
voljena funkcija in da volivci, ki 
ti neposredno zaupajo mandat, 
od tebe tudi pričakujejo največ, 
včasih tudi neuresničljivo.

Z njim se bo v drugi krog vo-
litev podal neodvisni kandidat 
Peter Gabrovšek, ki je prejel 
dobre štiri odstotke manj gla-
sov (32,37%). 

Tretjemu kandidatu za župa-
na Viktorju Sladiču iz Liste za 
razvoj Vrhnike in podeželja je 

bitka za županski stolček ušla 
za dobrih sedemdeset glasov - 
zbral je 31,15% vseh glasov. 

Katere bodo liste in stranke, 
ki bodo sedele v tem mandatu 
v občinskem svetu? 

Lista Povezujemo Vrhniko 
bo imela pet svetnikov: Edin 

Behrič, Nataša Grom, Bo-
rut Fefer, Janko Skodlar in 
Ema Goričan. 

Pet svetniških mest bo zase-
dla tudi Lista za razvoj Vrhni-
ke in podeželja: Grega Kukec, 
Bernarda Kropf, Viktor 
Sladič, Nataša Rijavec, Ja-
nez Pivk. Prav tako pet sve-
tnikov bo imela SDS: Andrej 
Podbregar, Petra Černetič, 
Jožef Malovrh, Mateja Do-
lamič, Zdravko Železnik. 

SD bosta zastopala dosedanja 
svetnika Lojze Kos in Janez 
Kikelj, DeSUS Vid Drašček, 
SLS Pavel Oblak, SMC Vale-
rija Mojca Frank in NSi Jošt 
Cankar. 

V občinski svet so prišli z 
enim mestom še Zeleni Slo-
venije (Doman Blagojević), 
Lista Zalajf (Boštjan Erčulj) 
in Levica (David Kastelic). 
Volilna udeležba je bila 47,01%.  

(gt)

Tako je bilo slišati na soočenju župan-
skih kandidatov, ki ga je v Cankarjevem 
domu pripravila Civilna iniciativa Eko Vrh. 

Seznanimo se z nekaj povzetki razprave. 
Glede Kemisa je Daniel Cukjati povedal, 
da se vsekakor zavzema za zdravo okolje, 
a da ni težava samo Kemis, marveč tudi 
daljnovodi in kompostarni. 

Kot župan bi pustil v proračunu denar 
za financiranje odvetnikov, ki pomagajo 
»izpodbijati« Kemis, dodatno bi na občini 
zaposlil osebo, ki bi se ukvarjala z ekolo-
gijo, celotna uprava pa bi morala nuditi 
popolno podporo pri reševanju omenjene 
problematike. 

Peter Gabrovšek bi nadaljeval politiko, 
ki jo je na tem področju začrtala občina, 
in si prizadeval, da Kemis zapusti Vrhni-
ko. Meni, da Slovenija lahko obratuje tudi 
brez njega, kar se je že potrdilo v času, ko 
je zaradi požara imel zaprta vrata. Če pa 
Vrhniki to ne uspe, bi po njegovem mne-
nju morala občina imeti nekakšnega »su-
per nadzornika«, ki bi lahko v vsakem času 
vstopil v obrat in preveril, če deluje skladno 
z okoljevarstvenim dovoljenjem. Viktor 
Sladič je prav tako izrazil željo, da Kemis 
zapusti Vrhniko, pri tem pa je treba mogo-
če preiti v bolj defenzivno držo. 

Od Kemisa bi zahteval bančno  jamstvo 
in sodelovanje pri sofinanciranju soraz-
mernega dela na področju priprave pre-
ventivnih programov zaščite in reševanja. 
Prav tako bi od Kemisa zahteval bančno 
jamstvo, kot naj bi jo imel za Avstrijo. 

Že sedaj pa je dogovorjeno, pravi Sladič, 
da bodo učenci prihodnje leto pod men-
torstvom strokovnjakov izvajali citoto-
ksične teste, s katerimi bodo pregledovali 
onesnaženost okolja in vpliv le-tega na živa 
bitja. 

Na zboru je bilo navrženo tudi vpraša-
nje glede  minule onesnaženosti in kako se 
spopasti z njo.  Pri tem so se vsi sogovorni-
ki strinjali, da je potrebna pomoč države in 
stroke ter da je treba narediti kataster točk 
onesnaženosti. 

Glede smradu iz kompostarn je Daniel 
Cukjati povedal, da tudi sam živi v bliži-
ni ene od njih in da je postal, kot je dejal, 
zanjo moteč dejavnik, zato je prejel tožbo. 
Vsekakor se je treba po njegovem mnenju  

te težave lotiti s polno mero in enkrat za 
vselej zaključiti to zgodbo. Peter Gabrov-
šek, ki na Saubermacherju vodi kompo-
starno, je povedal, da jo bodo ob koncu 
leta 2019 zaprli. 

Še vedno pa meni, da bi na Vrhniki mo-
ral biti prostor za eno kompostarno, ki pa 
se mora, če bo tako potrebno, prilagoditi, 
da ne bo smradnih emisij. Viktor Sladič 
je obžaloval, da Slovenija ni pristopila k 
evropski regulativi o smradnih misijah, 
ker bi se le tako lahko učinkovito spopadli 
z neprijetnimi vonjavami. 

Po njegovem mnenju bi si zato kot žu-
pan prizadeval, da bi Slovenija spremlae 
omenjeno regulativo, hkrati pa bi tudi od 
kompostarn zahteval bančno jamstvo. 

Glede Doživljajskega razstavišča Moja 
Ljubljanica so si vsi menili, da je treba izko-
ristiti njegov potencial in slediti zadanemu 
cilju, prav tako so se vsi strinjali, da je treba 
čim prej odkupiti Močilnik in to območje 
urediti za vse Vrhničane. Na vprašanje 
o prostorski stiski v šoli je Viktor Sladič 
menil, da bi lahko s prevetritvijo prostor-
skih  zmogljivosti vrtcev dobili primerne 
prostore tudi za šolske otroke z nižjim 
izobrazbenim standardom, vsekakor pa 
bi bila dokončna rešitev prenova oziroma 
adaptacija Cankarjeve šole. Peter Gabrov-
šek in Daniel Cukjati zagovarjata graditev 
prizidka pri Cankarjevi šoli, pri čemer sle-
dnji meni, da bi bilo vredno razmisliti tud, 
da bi  preselili učence iz Kulturnega centra 
v šolo, iz šole pa bi tja preselili nižji izobraz-
beni standard. 

O območju vojašnice na Stari Vrhniki 
so se vsi strinjali, da bi bilo treba območje 
čim bolje izkoristiti. Viktor Sladič je ome-
nil investitorja, ki bi gradil tematski park, 
Peter Gabrovšek je kot idejo navrgel mo-
žnost motokros proge, Daniel Cukjati pa 
ne podpira selitve upravne enote v objekt 
nekdanje vojašnice (to je namera države), 
ker bi po njegovem morala ostati v sredi-
šču Vrhnike.

 Poslušalko je zanimalo, kako kandidati 
vidijo razvoj lokacij, ki omogočajo druže-
nje ali šport, kot je na primer Ulovka. Peter 
Gabrovšek je dejal, da se je nedavno pogo-
varjal z lastnikom zemljišč na Ulovki, pa 
tudi z osebami, ki izkazujejo interes, da 

bi po njenem pobočju uredili kolesarsko 
stezo za spuste. Podpira idejo, da bi uredili 
tisti del smučišča, ki je nekoč bil otroški, s 
čimer bi lahko mladi smučarji prve smu-
čarske korake končno naredili v domačem 
kraju. Po njegovem mnenju bi veljalo raz-
misliti tudi o namembnosti tamkajšnjih 
objektov, da bi lahko v njih otroci prespali 
oziroma bi jim bila  tako omogočena šola v 
naravi. Viktor Sladič je omenil, da je Ulov-
ka v programu njihove liste predvidena kot 
ena od dveh krajevnih turističnih središč. 
Tudi on se je pogovarjal z lastnikom ze-
mljišč in meni, da mora občina v takih pri-
merih, ko se najde zainteresirani zasebni 
investitor, podpirati njegove ideje. 

Daniel Cukjati sicer ni  govoril o Ulovki, 
dejal pa je, da bo v primeru izvolitve ena 
primarnih nalog ureditev športnega parka 
v središču mesta. Želi, da bi postal več kot 
le športni park, oplemeniten s programi 
druženja, ki bi pritegoval družine. Meni, 
da je treba najprej poskrbeti za občane, 
šele za tem pa bi šel v ponudbo in širitev 
zakladov za tuje turiste. 

Kot primer dobre prakse je navrgel kočo 
na Planini. Zato bi lahko na podoben na-
čin oživili tudi Star maln in Močilnik ter 
privabili dnevne turiste, ki iščejo lokacije 
blizu Ljubljane. 

Govorili so tudi o mladih – kako bi lah-
ko vikend preživljali v zdravi zabavi, brez 
alkohola in drog. Peter Gabrovšek je pre-
dlagal športne dejavnosti, Viktor Sladič 
bi gradil mladinski center, kjer bi lahko 
izmenjevali tudi poslovne ideje in se dru-
žili. Mladinski center podpira tudi Daniel 
Cukjati, ki bi ga mogoče lahko vzpostavi-
li v nekdanji Blagajani zraven Kulturnega 
centra. 

Veliko razprave je bilo o bazenu. Viktor 
Sladič ga podpira in poleg tega še ureditev 
pokritih športnih površin. Po njegovem 
mnenju  bi del bazena pokrili, del pa pu-
stili odkritega. Daniel Cukjati meni, da bi 
moral biti bazen letno-zimski, v katerem 
bi lahko med drugim potekalo plavalno 
opismenjevanje šolarjev in vadbe za za-
ključene skupine. Peter Gabrovšek pa ne 
zagovarja bazena za vsako ceno, pač pa bi 
raje dal prednost naravnim kopališčem, ki 
jih Vrhnika ima na voljo. 

Slabi dve uri in pol dolgo razpravo, ki jo 
je vodil Andrej Markovič iz Civilne ini-
ciative Eko Vrh, si lahko ogledate tudi na 
kanalu You tube pod naslovom: Pogovor s 
kandidati za župana Vrhnike. 

Gašper Tominc

Soočenje županskih kandidatov

Dva za bazen, tretji bi dal prednost 
naravnim kopališčem

Vrhnika, 11. november – Dva od županskih 
kandidatov, Viktor Sladič in Daniel Cukjati, 
podpirata gradnjo bazena na Vrhniki, medtem ko 
tretji, Peter Gabrovšek, pravi, da bi bilo treba dati 
prednost naravnim kopališčem. 

V drugi krog volitev se podajata 
Cukjati in Gabrovšek
Vrhnika, 18. november - Na lokalnih volitvah 
je za županski stolček prejel največ glasov 
neodvisni kandidat Daniel Cukjati - 36,48%. 
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Reševalci imajo dve vozili, 
poleg novega še Škodo Jeti. Kot 
je dejala Vesna Homar, vodja 
nujne medicinske pomoči, je 
vozilo, kar zadeva medicinsko 
reševalno opremo, nadstan-
dardno opremljeno. »V pov-
prečju imamo na dan tri ali več 
izvozov, od tega sta najmanj 
dva nujna. Za hibridno vozilo 
smo se odločili, ker smo iskali 
poskočno vozilo, ki omogoča 
hitre in močne pospeške. Nara-
va našega dela je, da z vozilom 
opravljamo kratke razdalje, a te 

moramo čim hitreje premaga-
ti,« je pojasnila sogovornica. In-
vesticija je bila vredna 46 tisoč 
evrov, je pojasnil Roman Strgar, 
direktor ZD Vrhnika, od tega 
je ministrstvo sofinanciralo 13 
tisoč evrov, preostalo pa bodo 
prispevale lokalne skupnosti. 
V imenu le-teh je na uradni 
predaji vozila reševalcem spre-
govoril Stojan Jakin, vrhniški 
župan (prisotna sta bila tudi 
Bojan Čebela in Miran Stanov-
nik), ki je dejal, da je v zadnjih 
letih zdravstveni dom izredno 
napredoval in spomnil na ur-
gentno postajo, ki je dandanes 
lahko šolski primer dobre or-
ganizacije zdravstveni stroki v 
državi. 

Gašper Tominc, foto: GT

Obvestilo

Od 1. 12. 2018 imamo novo refe-
renčno ambulanto: Helena Rožmanc 
Drašler, dr.med., in Nina Kafel Jere, 
dr. med. Referenčno ambulanto iz-
vaja Ljubica Bavec, dipl. m. s.
Ordinacijski čas referenčne 
ambulante:                         
ponedeljek, četrtek, petek: 
dopoldan     
torek, sreda: popoldan  
petek (vsak četrti popoldan)
Štirnova hiša, Krožna pot 2, kjer so 
bile delavnice CKZ
Telefonska številka: 01/ 7555 113,                    
Naročanje: 
ra.kafel@zd-vrhnika.si,
ra.rozmanc@zd-vrhnika.si

 Osrednjo nagrado, Borštni-
kov prstan za življenjsko delo, 
je letos prejeligralec Janez Škof, 
ki je od leta 2003 član igralske-
ga ansambla Slovenskega naro-
dnega gledališča (SNG) Drama 
Ljubljana.

Janez Škof, letošnji dobi-
tnik Borštnikovega prstana 
za življenjsko delo, je igralec z 
velikim občutkom za improvi-
zacijo. K igri pristopa, kot pravi, 
z igro, skrivnost gledališča pa 
vidi v tem, da se dogaja zdaj, ta 
trenutek. Druga plat njegovega 
poustvarjanja je glasba, ki se ji 
kot samouk predaja z glasom in 
harmoniko v skupini Čompe.

»Ko na odru gledamo Janeza 
Škofa, se zdi, kakor da igra z 
neverjetno lahkostjo, hkrati pa 
z energijo in prezenco napol-
njuje ves prostor. Enkrat nas 
navdušuje z minimalizmom 
v izrazu, drugič z ludizmom, 
pa s presenetljivo komiko in z 
drobnimi, preprostimi, a izvir-
nimi in neskončno duhovitimi 
domislicami. Njegova igra je 
skrajno domišljena in anali-
tična, pa vendar se zdi, kot da 
prihaja iz notranjega impul-
za, izčiščenega instinkta,« je v 

utemeljitvi najvišje slovenske 
nagrade za igralske dosežke 
zapisala žirija.

Radovednost, iskateljstvo 
in igrivost, ki so po mnenju 
žirije prav tako nagrajenčeve 
kvalitete, so ga po študiju na 
ljubljanski Akademiji za gle-
dališče, radio, film in televi-
zijo vodila skozi domala vsa 
slovenska gledališča, nastopal 
je tudi v eksperimentalnih in 
neinstitucionalnih skupinah 
ter samostojno.

Prelom v njegovi karieri je 
pomenil angažma v Mestnem 
gledališču ljubljanskem, kjer 
je bil zaposlen od 1. decem-
bra 1987 do konca maja 1991. 
Gledalci in strokovna javnost 
so kmalu prepoznali njegov 
igralski potencial – v štirih 
sezonah je v MGL oblikoval 
sedem dramskih kreacij in za 
štiri med njimi prejel nagrade.

Škof je leta 1989 prejel Sever-
jevo nagrado, leta 1990 pa še 
Sterijevo nagrado za najboljšo 
moško vlogo – žirijo novosad-
skega festivala je prepričal nje-
gov Tone Grum v Jovanovićevi 
igri Viktor ali Dan mladosti 
(1989). Istega leta je prejel tudi 

nagrado Prešernovega sklada, 
in sicer za navedene like v MGL 
in za Sultana Šahrijarja Lepega 
v kultni Šeherezadi (1989) v iz-
vedbi Slovenskega mladinskega 
gledališča – v tistem obdobju je 
gostoval tudi v drugih gledali-
ščih.  Janez Škof je iz MGL od-
šel v Slovensko mladinsko gle-
dališče, kjer je v trinajstih letih 
zasnoval pisano paleto likov, 
nato pa prestopil v SNG Dra-
ma Ljubljana; od takrat je na 
tem odru nastopil v sedemin-
štiridesetih uprizoritvah. Obli-
koval je tako glavne in nosilne 
like kot tudi številne miniature, 
like, ki jih morda v »običajni« 
interpretaciji sploh ne bi opa-
zili, v dovršeni izvedbi Janeza 
Škofa pa postanejo nepozabni 
in zaznamujejo celotno upri-
zoritev in gradijo njeno atmos-
fero. Četudi je Janez Škof eden 
najbolj uveljavljenih slovenskih 
igralcev, se kljub bogati igral-
ski in performerski izkušnji še 
vedno rad poda tudi v eksperi-
mentalne in neinstitucionalne 
projekte. Nazadnje je izjemne 
kreacije zasnoval kot Marme-
ladov, Svidrigajlov in Porfirij 
v Zločinu in kazni, magistrski 
produkciji Mirjane Medojević 
(AGRFT v sodelovanju z LGL, 
2017). Društvo gledaliških kri-
tikov in teatrologov Slovenije 

(DGKTS) je Zločin in kazen 
izbralo za najboljšo uprizoritev 
leta 2017.

Janeza Škofa so leta 2014 v in-
tervjuju za Delo povprašali, ka-
tere so glavne igralčeve lastno-
sti. Odgovoril je: »Veselje do 
igre, občutek za mero, pogum, 
celotna prisotnost v trenutku, 
posluh za vse, kar se dogaja na 
odru, domišljija, sproščenost 
in znanje teksta.« In prav te 

lastnosti ima nedvomno sam 
– jasno jih lahko razberemo iz 
njegovih odrskih upodobitev. 
In še več: zdi se, da jih s svo-
jo ljubeznijo do gledališča, s 
pristopom in z igralsko držo 
hote ali nehote prenaša tudi na 
svoje soigralce, še zlasti mlajše, 
ter tako pripomore k tesni in 
usklajeni ansambelski igri.

STA/FBS, Teja Rogelj, 
foto: FBS

Novo vozilo za reševalce
Vrhnika, 7. november 
– Nujna medicinska 
pomoč vrhniškega 
zdravstvenega doma 
je po novem bogatejša 
za novo vozilo 

Janez Škof, 
letošnji dobitnik Borštnikovega prstana

Maribor, 28. oktober - S podelitvijo nagrad se 
je v Mariboru sklenil 53. Festival Borštnikovo 
srečanje.
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Vrhnika je tu, upam si trditi, s 
svojo aktivnostjo vseh občanov, 
z  medsebojnim zaupanjem, 
hrabrostjo in odločenostjo, 
organizirana preko občinske-
ga vodstva,  Slovenske policije, 
Teritorialne obrambe, MSNZ, 
Civilne zaščite, gasilcev, zdra-
vstva, gospodarstva, podjetni-
štva, ključno pripomogla pri 
osamosvojitvi v neposredni 
vojni za Slovenijo ter v času do 
odhoda zadnjega vojaka JLA 
iz Slovenije. Še več, upam si 
trditi, da se je na Vrhniki voj-

na za osamosvojitev končala z 
odhodom zadnjega vojaka iz 
vojašnice I. Oklepne tankovske 
brigade 25. 10. 1991 od 9.45  do 
10. ure.

Osamosvojitev ni bila pra-
vljica, osamosvojitev je bila re-
snična realnost, ki se je zgodila 
z močno voljo, željo, enotnostjo 
in sodelovanjem vsega naroda. 
Da pa je JLA Slovenijo zapusti-
la dokaj mirno, je Vrhnika odi-
grala odločilno vlogo.

Predsedstvo Socialistične 
republike Jugoslavije je namreč 

18. 7. 1991 odločilo, da se bo JLA 
v naslednjih treh mesecih iz 
Slovenije umaknila. Kot vemo, 
je bila na Vrhniki nastanjena 
najmočnejša oklepna brigada 
v Jugoslaviji, ki je imela v osa-
mosvojitveni vojni tudi naj-
pomembnejšo nalogo zavzeti 
brniško letališče, vzpostaviti 
zračni most z Beogradom in 
zavarovati prihod zveznih or-
ganov za prevzem oblasti v 
Sloveniji. To oklepni brigadi ni 
uspelo oziroma ni uspelo po-
veljniku  I. bataljona Danilu Ra-
dovanoviču. S kar precejšnjimi 
materialnimi  izgubami in šti-
rimi mrtvimi vojaki v Trzinu, 
tudi sam je bil ranjen, se je na 
vlačilcih 4. 7. 1991 po sprejetem 
premirju klavrno in s povešeno 

glavo vrnil v vrhniško kasarno. 
Da bi se on umaknil po porazu 
iz Slovenije, in to z avtobusi, ni 
bilo v njegovi domeni.

Varnostni organ ministrstva 
za obrambo, ki ga  je vodil An-
drej Lovšin, je preko sistema 
elektronskega izvidovanja, vi-
rov, ki jih je imel na Vrhniki, 
prestregla ukaz poveljstva 14. 
korpusa, naj se I OKBRiz Vrh-
nike z vso svojo oborožitvijo 
poskuša prebiti iz vojašnice 
na Vrhniki, za tem pa se v boj-
nem premiku v dveh kolonah 
prebije na hrvaško ozemlje in 
se spoji z enotami Kninskega 
korpusa, in sicer Vrhnika, Rib-
nica, Kočevje, Delnice, Karlova 
- Knin in Vrhnika, Ilirska Bistri-
ca, Rijeka - Knin. Obveščeval-
ne informacije s terena so za-
čele potrjevati namero, da bo  
I OKBR zapustila Slovenijo z 
obema tankovskima bataljono-
ma, in sicer: s  petimi kilogrami 
trotila so zavarovali vlakovno 
kompozicijo 63 vagonov s teh-
niko v Logatcu pred morebitno 
zaplembo s strani TO in milice. 
Iz Novega mesta je bilo pripe-
ljanih 400 vžigalnikov za dve 

bateriji večcevnih raketometov, 
zaradi prebegov vseh hrva-
ških vojakov je bila opravljena 
popolnitev iz drugih vojašnic 
v Sloveniji, v glavnem srbske 
narodnosti. I.OKBR je začela 
dobivati nacionalni predznak. 

Vedno večjo vlogo je igral 
major Danilo Radovanovič, ki 
je na Brniku imel na vesti dva 
avstrijska novinarja in pripa-
dnika TO Petra Petriča. Ob-
vladoval je poveljnika brigade, 
podpolkovnika Miodraga  Jo-
vanoviča.

10. 10.  1991 je Andrej Lovšin 
odločil na predlog Vrhnike, 
da se majorja Danila Radova-
noviča aretira oziroma ugrabi, 
kar se je 14. 10. 1991 pred Ho-
telom Mantova tudi zgodilo. 
Poveljnik Jovanovič je zaukazal 
povračilne ukrepe, vendar je 
Andrej Lovšin zopet na vrhni-
ški predlog poslal ojačitve var-
nostnih organov z oddelkom 
specialne brigade Moris, ki 
so namere I OKBR s samoho-
dnim odhodom povsem nev-
tralizirale.

Posebej je treba poudariti 
modro, nemilitantno ravnanje 

vrhniške »občinske vlade« z žu-
panom Francem Kvaternikom 
na čelu v tesni navezi z načelni-
kom za LO Tonetom Jesenkom  
in neizivalnim strokovnim rav-
nanjem TO in milice z major-
jem Jožetom Molkom ter Radi-
vojem Milosavljevičem na čelu. 

Prej ali slej bo treba poimen-
sko povedati, kdo je na Vrhniki 
vse sodeloval v zaključnih nalo-
gah, da se je tako mirno izteklo. 
Tudi aktivni pripadniki JLA so 
pri tem sodelovali.

Seveda so bile v pripravljeno-
sti tako enote TO kot milice, če 
bi nastal bojni  premik I. Okle-
pne brigade. Tudi obvladali  bi 
jo, vendar si predstavljate 70 
najsodobnejših tankov na svetu 
z avtomatskim bojnim  kom-
pletom 45 granat, z laserskim 
daljinomerom, kompletno za-
ščito ABH, dometom 20 km, 
da ne naštevam. Toliko je še 
brigada štela ob odhodu.

Ja, v tistih težkih trenutkih je 
bila Vrhnika enotna, za kar pa 
sedaj ne morem trditi. Dajmo 
prednost svetli slovenski zgo-
dovini ...

Vid Drašček

Operacija je celovit program 
spodbujanja podjetništva s 
poudarkom na malih lokalnih 
idejah. Spodbujali bomo podje-
tništvo z družbenim učinkom 
in vse posameznike, ki imajo 
podjetniške ideje, vendar so 
zaradi svoje »majhnosti«, »lo-
kalnosti« in »nizke finančne (in 
visoke družbene) donosnosti« 

spregledani v obstoječem pod-
jetniškem podpornem okolju. 

Ko govorimo o idejah z druž-
benim učinkom, gre za tiste iz-
delke, produkte in storitve, ki 
imajo neko dodano vrednost 
za družbo, naravo in okolje, v 
katerem živimo. K sodelovanju 
so vabljeni tudi tisti, ki ideje še 
nimajo, a bi želelizačeti razmi-

šljati in delovati v smeri podje-
tništva z družbenim učinkom.  

Vse aktivnosti bodo za ude-
ležence brezplačne, začele pa 
se bodo v začetku prihodnjega 
leta.  Operacija vključuje Pod-
jetniško druženje z gostom (pet 
druženj in ena motivacijska 
predstavitev projekta na Brezo-
vici), kjer gre za tematska sre-
čanja, na katerih bo gost uspe-
šen podjetnik ali strokovnjak s 
področja podjetništva. 

Druženja bodo vsak drugi 
torek v mesecu in vsakič v dru-
gi občini (Vrhnika, Dobrova 
- Polhov Gradec, Borovnica in 

Log - Dragomer). Podjetniški 
start up vikend bo predvido-
ma 1. 6. in 2. 6. 2019. Pripravili 
bomo osem izobraževalnih 
delavnic z namenom intenziv-
nega razvoja lastnih poslovnih 
idej, lahko pa boste prijavili 
svojo idejo na javno povabilo, 
ki bo aktualno zadnji teden v 
maju in prvi teden v juniju. 

Podjetniška akademija bo 
zaprtega tipa, saj bo vključevala 
tri zmagovalce start up viken-
da in  deset izbranih na javnem 
povabilu; izvedli bomo  deset 
usposabljanj.                                                                            

Namen operacije je ustvar-

janje pogojev za izvajanje pod-
jetniških iniciativ in prispeva-
nje k povečanju  podjetnosti, 
ustvarjalnosti in inovativnosti 
ter podpirati delo z mladimi in 
starejšimi brezposelnimi ose-
bami.

Nosilec projekta je Javni za-
vod Cene Štupar - Center za 
izobraževanje Ljubljana ter 
partnerji v projektu, Območna 
obrtno-podjetniška zbornica 

Vrhnika, Občina Log - Drago-
mer, Občina Dobrova - Polhov 
Gradec, Turistično društvo 
Blagajana, Občina Vrhnika, 
Občina Borovnica.

Naložbo sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.

Vabilo in poziv

za oddajo predlogov za podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2018 

Športnik Vrhnike za leto 2018
Športna zveza Vrhnika poziva vsa društva, organizacije in posameznike,  naj posredujejo predloge za podelitev 
priznanj športnikom in športnim delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2018.
Predloge je treba posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v prostorih Športne zveze Vrhnika na 
podlagi predhodnega dogovora po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje zaprosite na e-naslov: 
sportnazvezavrhnika@gmail.com. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani: www.sportnazveza-vrhnika.si. 
Poleg tega je treba k predlogu priložiti tudi kopije dokazil o doseženih rezultatih (listine –  priznanja, časopisni 
članki ipd).

Prosimo, da vsi zainteresirani predloge pošljete na naslov: 
Športna zveza Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, p. p. 88, ali jih osebno dostavite na 
sedež zveze najpozneje do 11. januarja 2019. Upoštevajo se športni rezultati, doseženi v 
letu 2018.

Posebej opozarjamo predlagatelje in zainteresirane, da Komisija za podelitev priznanj vlog, ki bodo prispele po 
tem roku, ne bo upoštevala.

Športna zveza Vrhnika
Izvršni odbor ŠZV

Marjan Čelec odstranjuje peterokrako zvezdo ob prevzemu vojašnice Ivana Cankarja. Foto: Vrhnika se 
spominja, 1991–2011.

Program spodbujanja podjetništva na Barju

Zadnji vojak

Čas hitro teče. Že 27 let je, odkar je Slovenijo 
25. 10. 1991 malo pred polnočjo zapustil zadnji 

vojak Jugoslovanske armade, ki je hotela 
nasilno  preprečiti pravico do osamosvojitve 

slovenskega naroda. 

Na območju štirih občin LAS, to so 
Vrhnika, Dobrova - Polhov Gradec, 
Borovnica in Log - Dragomer, bomo v 
začetku leta 2019 začeli izvajati operacijo 
Program spodbujanja podjetništva na 
Barju. 
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 Spomenik so slovesno od-
krili na Sveti Trojici, gonilna 
sila pri njegovi postavitvi pa je 
bilo Muzejsko društvo Vrhni-
ka. 

Akademska kiparka Alenka 
Vidrgar je spomenik izdelala 
iz dveh pokončnih klad pohor-
skega tonalita. Na glavni sta 
spredaj in zadaj plošči z imeni 
padlih ali pogrešanih iz teda-
nje Občine Vrhnika, ki je poleg  
zdajšnjega območja obsegala 
še Žažar in Rovte. Okoli dvesto 
imen, ki so več kot zgolj zapis 
na plošči, je tako končno našlo 
svoj dom – zato tudi zašiljeni 
vrhovi na vrhu spomenika. 

Slovesnost se je začela na-
tanko sto let po premirju: 11. 
meseca, ob 11. uri in 11 minut 
s častno stražo in himno v iz-
vedbi orkestra Slovenske voj-
ske. Prisotnih je bilo nemalo 
obiskovalcev, še celo nebo se 
je za kratek čas razjasnilo. Vrh-
niška občina je pred stoletjem 
štela okoli sedem tisoč duš, je 
v svojem nagovoru dejal župan 
Stojan Jakin, od tega jih je oko-

li dvesto padlo. »Le mislimo si 
lahko, kaj vse bi nastalo iz cveta 
teh fantov in mož, če bi živeli. 
Naj bo ta spomenik v spomin 
in opomin na tragične posle-
dice morije, ki jo imenujemo 
vojna.« 

Častna predsednica Muzej-
skega društva Vrhnika Marija 
Oblak Čarni je spomnila na 
dogajanje pred stotimi leti, ko 
je sprva majhen evropski kon-
flikt na Balkanu prerasel v voj-
no svetovnih razsežnosti. Spr-
va so slovenske fante poslali na 
vzhodno fronto, kjer so se boje-
vali proti Rusiji, ko pa je v vojno 
stopila tudi Italija, se je odprla 
soška fronta. A kot v vsaki voj-
ni niso bili samo vojaki tisti, ki 
so jo občutili. S frontnega ob-
močja so preselili civilno pre-
bivalstvo v notranjost, tudi na 
Vrhniko. Kar nekaj prebivalcev 
z Goriškega je vojno preživelo 
na Vrhniškem in se po koncu 
vrnilo na svoje domove. Tudi 
sicer je bilo po besedah Oblak 
Čarnijeve vse civilno prebival-
stvo vpeto v vojno, saj so se čez 

Vrhniko valile kolone vojakov, 
ki so odhajale na fronto ali iz 
nje, begunci, ranjenci … Več-
krat se je čez mesto peljal tudi 
sam cesar Karel. Kot je dejala, 
je po vojni v okviru župnije 
nastal odbor za postavitev spo-
minskega obeležja padlim med 
vojno, a je vse ostalo samo pri 
besedah. Muzejsko društvo 
Vrhnika si je zato pred leti, to 
je po skoraj sto letih, zadalo 
cilj, da bo postavilo spominsko 
obeležje. Pri tem velja omeni-

ti člana društva Janeza Žitka, 
ki je izbrskal veliko podatkov 
imen padlih, da je seznam ubi-
tih ali pogrešanih karseda po-
poln. Spomenik so financirali s 
sredstvi društva, prostovoljnih 
prispevkov, večji del pa s pomo-
čjo Občine Vrhnika. Zemljišče 
zanj je dalo Turistično društvo 
Vrhnika. »Danes žrtve vrača-
mo v rodni kraj, v skupni dom 
in jih ohranjamo v spoštljivem 
spominu,« je še dejala Oblak 
Čarnijeva. 

Spomenik sta odkrila župan 
Stojan Jakin in Oblak Čarnije-
va, ki sta hkrati položila tudi 
venec, kaplan Primož Meglič 
pa je obeležje blagoslovil. 

V sklepnem delu je Alenka 
Vidrgar pozvonila s kamnitim 
zvonom, ki je prav tako del spo-
menika. Zven, ki ga je bilo sliša-
ti, bi bržkone lahko slišali tudi 
kot Cankarjeve verze, ki krasijo 
ploščo, in pomenljivo sprašuje-
jo človeštvo: »Ali je mogoče, da 
se je to zares primerilo?« Na 

žalost se je res, bi odgovorili, in 
čez komaj dvajset let se je celo 
ponovilo. Na nas je, da se kaj 
takega ne zgodi nikoli več. 

Uradno odkritje obeležja, ki 
ga je kulturno popestril Oktet 
Raskovec, prireditev pa je pove-
zovala Mirjam Suhadolnik, se 
je  končalo pred cerkvijo svete 
Trojice, kjer je Turistično dru-
štvo Blagajana pripravilo »voja-
ško« zakusko. 

Gašper Tominc

Praznična sreda, 30. oktobra, je sprva delovala kot 
povprečen dan, a se je kmalu izkazalo, da temu ni tako. 

Med sprehodom po Dolgih Njivah sem v travi zagledala dve človeški ribici. 
Najprej sem preverila, če sta živi, in ugotovila, da se ena odziva, druga pa ne. 

Zatem sem na internetu poiskala številko in poklicala Društvo za jamsko 
biologijo oziroma natančneje gospoda Gregorja Aljančiča, ki je tudi dežurni 
reševalec človeških ribic. Po navodilih sem dala ribico v posodo z deževnico 
in jo postavila v temo, drugo pa prav tako shranila, saj jo bodo znanstveno 
proučevali.

V dobri uri sta se pri meni doma zglasila gospod Gregor Aljančič  in gospa 
Magdalena Naparus - Aljančič, ki sta najprej dobro pogledala, v kakšnem sta-
nju sta ribici, ju izmerila, vzela DNK, da ju bosta lahko razvrstila v pravo vrsto, 
ter ribici skrbno preložila v temno hladilno torbo. Ves čas sta mi razlagala o 
postopkih in me poučevala o sami človeški ribici. Najpomembneje se mi je 
zdelo, da sta izpostavila dejstvo, da je takih primerov kar nekaj in da smo do-
mačini tisti, ki imamo vpliv in lahko rešimo takšne ribice. Zato je pomembno, 
da smo poučeni o ključnih ukrepih reševanja in o mestih, kjer po deževju 
voda zaradi kraškega terena izbruha na površje tudi morebitne človeške ribice.

Za več informacij o Jamskem laboratoriju Tular obiščite spletno stran www.
tular.si ali pa si oglejte prispevke na njihovi FB strani Tular Cave Laboratory.

Marina Bilić

Zahvala
Vsem intervencijskim službam, sodelujočim organizaci-

jam, statistom, pripravljavcem vaje in drugim prostovoljcem 
se iskreno zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje na občin-
ski vaji sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) Železni-
ška nesreča Verd 2018. 

Na vaji je sodelovalo več kot 350 operativcev, kar potrjuje 
vašo pripravljenost in pomembnost takšne vaje. Vaja je bila 
obsežna, zahtevna, saj smo želeli preveriti različna področja 
sistema ZRP v Občini Vrhnika: železniška nesreča, nesreča 
z nevarnimi snovmi, množična nesreča, evakuacija in oskr-
ba prebivalstva ter oskrba z vodo.  

Tovrstne vaje so izredno pomembne, saj le tako preveri-
mo delovanje sistema ZRP in ga po potrebi dopolnimo/nad-
gradimo. Z vašo udeležbo nadgradimo tudi usposobljenost 
enot, da strokovno in varno posredujemo ob takšnih in tudi 
drugih naravnih nesrečah. Vsekakor sistem ZRP temelji na 
medsebojnem sodelovanju, zato nas izjemno veseli, da smo 
tudi tokrat dokazali, da znamo na tako zahtevni vaji delovati 
usklajeno in učinkovito.  Prosimo, da našo zahvalo prenese-
te tudi vsem svojim sodelujočim službam/ekipam/enotam.

Štab Civilne zaščite Občine Vrhnika

Spomenik sta odkrila župan Stojan Jakin in Oblak Čarnijeva, ki sta hkrati položila tudi venec. Desno stoji 
Alenka Vidrgar, avtorica spomenika. 

Spomenik ima tudi kamnit zvon, 
katerega zven odzvanja v spomin žrtev vojne. 

»Ali je mogoče, da se je to zares primerilo?«

Vrhnika, 11. novembra – Natanko sto let po 
tistem, ko so utihnili topovi prve svetovne vojne, 

se je padlim v tej vojni poklonila tudi Občina 
Vrhnika, ki je bila ena redkih slovenskih občin 

brez tovrstnega spominskega obeležja.

Reševanje človeških ribic
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Obvestilo

ODVOZ ORGANSKIH ODPADKOV
Od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni

Obveščamo vas, da bomo od 17. decembra 2018 do vključno 1. marca 2019 odvažali organske odpadke iz 
gospodinjstev vsakih 14 dni.  Urnik odvoza (dnevi v tednu) organskih odpadkov ostaja nespremenjen. 
V tednu od ponedeljka, 17. 12., do petka 21. 12. 2018, torej ni odvoza organskih odpadkov. 

Odvoz organskih odpadkov vsakih 14 dni bo potekal po naslednjih terminih:

od ponedeljka, 24. 12., do sobote, 29. 12. 2018, odvoz organskih odpadkov je,
od ponedeljka, 7. 1., do petka, 11. 1. 2019, odvoz organskih odpadkov je,
od ponedeljka, 21. 1., do petka, 25. 1. 2019, odvoz organskih odpadkov je,
od ponedeljka, 4. 2., do sobote, 9. 2. 2019, odvoz organskih odpadkov je,
od ponedeljka, 18. 2., do petka, 22. 2. 2019, odvoz organskih odpadkov je.

V tednu od ponedeljka, 4. 3. 2019, naprej bomo organske odpadke spet odvažali po ustaljenem, 
dosedanjem urniku.

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Lesna in opekarniška indu-
strija, ki sta zrasli iz te zveze, 
sta diktirali razvoj Vrhnike še  
vso 20. stoletje. 17-letna Ana 
Kotnik ter 24-letni Josip Le-
narčič sta usodni da dahnila 
oktobra 1880, ko je najslavnejši 
Ivan še plezal po »mesarjevih 
kladah«. 

Starši so jima za medene 
mesece privoščili nič manj kot 
popotovanje po svetu. Z daljne 
Kitajske sta med drugim pri-
nesla dve sadiki ginka (Ginkgo 
biloba): enega so po vzpostavi-
tvi Kotnikovega parka v Verdu 
v letu 1883 posadili tam, dru-
gega pa v Lenarčičevem parku 
(Mlečna) na Vrhniki. Drevo v 
Verdu se še  vedno mogočno 
pne nad Ljubljanico in je v po-
nos domačinom, medtem ko je 
bilo drevo na Vrhniki razglaše-
no za nevarno in nezdravo  in 
so ga leta 2010 posekali. A se ni 
vdalo, iz korenin še dandanes 
vztrajno poganja mladike in 
dokazuje, da še zdaleč ni mrtvo. 

To za botanike pravzaprav ni 
nikakršno presenečenje. Dvo-
krpi ginko naj bi bil namreč 
daleč najstarejša še živeča dre-
vesna vrsta na planetu, katere 

zgodovina sega  več kot 200 mi-
lijonov let v preteklost. Preživel 
je številne naravne katastrofe 
skozi Zemljino zgodovino, 
kljuboval  podnebnim spre-
membam, doživel razmik ce-
lin, rojevanje gorstev, spremljal 
razvoj in izumrtje dinozavrov, 
pa rojstvo človeškega rodu. 
Ginko ni preživel le svojih so-
rodnikov, različnih rastlinskih 
in živalskih vrst, ampak mu je 
v svoji dolgi zgodovini uspelo 
preživeti celo svoje naravne 
sovražnike, tako da je odporen  
proti napadu raznih škodljivcev 
in bolezni. 

Je tudi zelo odporen proti 
onesnaženemu zraku, kislemu 
dežju, izpušnim plinom. Obe-
nem ga ne motijo niti nizke 
temperature (do –30 oC), niti 
močan veter. 

Le 800 m od epicentra ek-
splozije v Hirošimi leta 1945, 
kjer se je vse spremenilo v pe-
pel in kjer ni preživel noben 
predstavnik rastlinske ali ži-
valske vrste, je naslednjo po-
mlad kot prvi znak življenja iz 
ožganega ginkovega štora oz. 
korenine pognal nov poganjek. 
Po eksploziji reaktorja jedrske 

elektrarne Černobil, ko je ra-
dioaktivni oblak zajel domala 
vso Evropo, so v Nemčiji prese-
nečeni ugotovili, da Geigerjev 
števec pod krošnjami ginkovih 
dreves ne zazna več radioaktiv-
nega sevanja. 

Zanimiva so tudi novejša 
radiestezijska merjenja, ki so 
pokazala, da se pod ginkovo 
krošnjo in v njegovi neposredni 
bližini  zelo zmanjšajo ali celo 
izničijo negativna sevanja. Po-
samezno drevo lahko živi  več 
kot tisoč let in zraste prek 60 
metrov visoko. 

Cenjeno pa ni le zaradi svoje 
estetske podobe, temveč tudi 
zaradi zdravilnih učinkovin. 
Liste in seme ljudje že vsaj 5000 
let uporabljamo pri zdravljenju 
kašlja, boleznih mehurja, driski, 
uhajanju urina, predvsem pa za 
boljšo prekrvavljenost možga-
nov oz. boljši spomin. 

Da je treba vrhniški ginko 
posekati, je pred več kot dese-
timi leti, kljub protestom, skle-
nila tedanja občinska oblast. 
Nekaj potaknjencev matičnega 
drevesa so tedaj posadili v par-
ku samostojnosti, pa tudi za 
Cankarjevo spominsko hišo. 
18. maja 2017 pa je občinski 
svet Vrhnike sprejel Odlok o 
Občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za prenovo 
mestnega jedra Vrhnike (del 
Tržaška cesta – Cankarjev trg), 
kjer je v 27. členu za Park pri 
Mlečni izrecno zapisano, da 
mora biti oblikovanje »podre-
jeno ohranjanju zavarovane 
bukve in nadomestne saditve 
odstranjenega zavarovanega 
ginka. Ohranja se obstoječa 
drevesa, še posebej maklure ob 
pešpoti in rdečo bukev.« Rdeča 
bukev je letos prišla na konec 
svoje življenjske poti in odprla 
prostor ginku. 

A namesto njega je mesto v 
parku dobil japonski pagodo-
vec, četudi mu v odloku nih-
če ni namenil prostora. Med 
ginkove korenine pa je bil po 
nerodnosti zanesen še drug 
»japonec«, dresnik. 

Turiste, ki organizirano obi-
ščejo Vrhniko, velikokrat po-
peljem tudi v omenjeni park, 
kjer  ob primeru ginka sprego-
vorim o nikoli umrli ljubezni 
Ane in Josipa, ki je obenem 
simbol vzpona Vrhnike iz naj-
težavnejšega obdobja konca 19. 
stoletja ter na nek način tudi 
nesmrtnosti Cankarjevih del. 
Morebiti še posebno Kralja na 
Betajnovi. 

 
Damjan Debevec, foto: DD

Naprava je prvi  visokovolumski sesalnik za 
sipke materiale v Sloveniji in na Hrvaškem in 
bo omogočila izvajanje specialnih industrij-
skih čiščenj na lokacijah v livarnah, cementar-
nah, jeklarnah, čistilnih napravah in podobnih 
objektih. Sesalnik bo mogoče uporabljati tudi 
kot intervencijsko opremo za zbiranje razsu-
tega tovora in onesnažene zemljine v prime-

ru prometnih in drugih nesreč. Uporaben je 
tudi za izkope sipkih materialov na območjih, 
kjer so v bližini napeljave, saj omogoča sesanje 
materiala nad kabli in cevovodi, s čimer lahko 
nadomestimo klasično kopanje in tako zmanj-
šamo tveganje za njihovo poškodbo.

Kemis

 Zaradi novega Zakona o varstvu osebnih podat-
kov nismo uspeli pridobiti podatkov o letošnjih 
sedemdesetletnikih. Zato prosimo vse vaščane 
Podlipe in Smrečja, ki ste letos dopolnili 70 let, 

da nam to sporočite do 10. decembra 2018. 
Prijave sprejema Barbara Kuzmič (031-852-

659).
Svet Krajevne skupnosti Podlipa - Smrečje

Ginko na Vrhniki

Obvestilo
Krajevna skupnost Podlipa - Smrečje bo tudi letos organizirala 
srečanje za starejše od 70 let.

V Cankarjevem času sta se na Vrhniki 
usodno zagledala mlada predstavnika 

najmogočnejših družin, Lenarčičev z 
Vrhnike ter Kotnikova iz Verda. 

Kemis ima 
sodobno mobilno 
napravo za 
industrijsko čiščenje 

V skladu s strategijo Kemisa, da poveča obseg dejavnosti 
na področju industrijskega čiščenja  zunaj lokacije 
na Vrhniki, smo del, v požaru uničene stacionarne 
opreme, ki smo jo imeli v Kemisu za obdelavo odpadkov, 
nadomestili z mobilnim sesalnikom za sipke materiale 
oziroma odpadke LONGO-Gharmattan.
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Kot po tekočem traku se o Cankarju vrsti-
jo novinarski prispevki, razstave, predstave, 
predavanja, strokovna knjižna dela, stripi in 
slikanice, celo filmi, po drugi  strani pa nastaja 
množica spominkov, med katerimi se znajdejo 
tudi dragoceni srebrniki.

Kot iz globokega zimskega spanja se prebuja-
mo in ponovno spoznavamo Cankarja ter nje-
gov zajeten  opus del. A kje drugod bi zanima-
nje javnosti ne občutili bolj, kot v pisateljevem 
rojstnem mestu–- Vrhniki. TIC Vrhnika še 
nikdar ni zabeležil toliko najav vodenj po Can-
karjevi spominski poti in obiska Cankarjeve 
spominske hiše. Do konca oktobra je število 
obiskovalcev CSH že  zelo preseglo magično 
število 10.000!

Lokalni turistični vodniki oz. vodnice so 
imeli (in še imajo) polne roke dela z vodenjem 
organiziranih skupin – od vrtcev, šol do fakul-
tet, društev, strokovnih organizacij ter zaseb-
nih družb. Vsakdo želi videti, kje se je Cankar 
rodil, kje je bila njegova »enajsta šola«, kam je 
hodil v šolo, pa bil ministrant, kam je vodil svo-
ja dekleta, kje mu je mati prinesla tisto slovito 
skodelico kave, pa materin grob … Pohvale vo-
dnikom se vrstijo, še posebno našemu »Ivanu«, 
ki še posebej za medije predstavlja našega veli-
kega pisatelja in se vanj navdušujoče vživi. Da 
vse to ni le prazna hvala, naj omenimo dejstvo, 
da so najboljši termini vodenj v spomladanskih 
mesecih 2019 skorajda že zasedeni.

Obiskovalci z velikim zanimanjem posegajo 
tudi po vedno številčnejših turističnih spo-
minkih, ki so se jim letos pridružile s čokola-
do oblite suhe hruške, več novih vrst vrhniške 

kave, lično poslikani emajlirani lončki, džez-
vice, skodelice, beležnice in raznovrstni ma-
gnetki. Ponatis Cankarjeve Erotike je pravza-
prav že pošel.  Povpraševanja in obiski Vrhnike 
niso usahnili niti v hladnejših mesecih, zato je 
bilo sklenjeno, da bo Cankarjeva spominska 
hiša odprta za obiskovalce tudi v novembru in 
decembru. Ker je večina dopoldanskih termi-
nov v novembru (polni pa se tudi december) 
že zasedenih, bo hiša odprta od 14. do 18. ure 
vse dni v tednu, razen ponedeljka. Moški z brki 
imajo oba meseca prost vstop. Dan odprtih 
vrat bo 3. decembra (od 9. do 18. ure), 11. in 12. 
decembra, ko bo potekalo bedenje in bo Hiša 
odprta od 11.12 do 19.18, ko se bomo počasi 
poslovili od Cankarjevega leta.

TIC Vrhnika in Damjan Debevec

Več kot deset tisoč obiskovalcev Cankarjeve spominske hiše

Rekordi padajo
Cankarjevo leto, ko Slovenci obeležujemo stoletnico smrti našega 
največjega pisatelja, še niti ni pri koncu, pa o njem že na vseh 
področjih govorijo v presežnikih. 

Informacije: TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, T: 01 755 10 54, 051 661 063. 
Bakle lahko kupite v predprodaji v TIC Vrhnika in na zbirnem mestu pred pričetkom  
prireditve. V sredo, 5. 12. bo od 16.00 dalje zaprta Stara cesta ob hišni številki 1,  
cesta Na klancu od hiš 1–10a ter makadamska pot, ki vodi do Sv. Trojice.  

Soorganizatorji: SMUČARSKO DRUŠTVO VRHNIKA, JP KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, LIONS KLUB VRHNIKA, PLESNA ŠOLA URŠKA VRHNIKA

visitvrhnika.si
OBČINA VRHNIKA

Veseli 
december  
na Vrhniki 2018

DAN DATUM URA DOGAJANJE PRIZORIŠČE
PE. 30. 11. 10.00 Vrtec Vrhnika krasi novoletno smreko Sodnijski trg

14.00–19.00 Smučarski sejem Gasilski dom, Jelovškova 3
16.00 Miklavžev sejem Sodnijski trg
17.00 Prižig prazničnih luči: nastop učencev OŠ IC OPZ  

Ivanovi brki in OPZ Ivančki, ognjena predstava Kreativ
Sodnijski trg

SO. 1. 12. 7.00–13.00 Miklavžev sejem in redna tržnica Sodnijski trg
8.00-17.00 Smučarski sejem Gasilski dom, Jelovškova 3

10.00 O dimnikarčku, ki je srečo iskal, otroška predstava Sodnijski trg
18.00 Dobrodelni koncert Dva novčiča Cankarjev dom Vrhnika

PO. 3. 12. 9.00–18.00 Ta veseli dan kulture v Cankarjevi spominski hiši Cankarjeva spominska hiša
SR. 5. 12. 17.00 Pohod otrok z baklami na Sv. Trojico zbor pred Cankarjevo 

spominsko hišo
17.30 Otroški cerkveni pevski zbor Sv. Trojica

Čarodej Sam Sebastian, otroška predstava Sv. Trojica
Prihod Sv. Miklavža z angelčki Sv. Trojica

PE. 7. 12. 19.00 Praznični koncert zborov in društev z imenom Ivan Cankar Cankarjev dom Vrhnika
SO. 8. 12. 19.00 Novoletni koncert Big banda Vrhnika Cankarjev dom Vrhnika
PO. 10. 12. 20.00 Državna proslava ob Cankarjevem letu Cankarjev dom Vrhnika
PO. 11. 12. od 11.12 Povsod je luč, dogodki ob 100. obletnici Cankarjeve smrti Različne lokacije

11.12–19.18 Dan odprtih vrat Cankarjeve spominske hiše Cankarjeva spominska hiša
TO. 12.12.  do 19.18 Povsod je luč, dogodki ob 100. obletnici Cankarjeve smrti Različne lokacije

11.12–19.18 Dan odprtih vrat Canarjeve spominske hiše Cankarjeva spominska hiša
SR.12.  12. 18.00 Koncert Glasbene šole Vrhnika Cankarjev dom Vrhnika
ČE. 13. 12. 18.00 Koncert Glasbene šole Vrhnika Cankarjev dom Vrhnika
PO. 17. 12. 19.30 Rondo hrepenenja, slavnostni koncert Cankarjev dom Vrhnika
ČE. 20. 12. 19.00 Proslava s kulturnim programom  

ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Cankarjev dom Vrhnika

PE. 21. 12. 18.00 Nočni pohod na Planino zbor pri Štirni
SO. 22. 12. 7.00–13.00 Božično-novoletni in redni mesečni sejem Sodnijski trg

8.00 Dan dobrodelnosti Sodnijski trg
10.00 Picko in Packo, predstava za otroke Sodnijski trg
10.30 obisk Božička Sodnijski trg
11.00 Teater PolPet: Riba Sodnijski trg

15.00-24.00 Božično dobrodelno druženje in prenos nočnega slaloma Sodnijski trg
    17.–18.30 in 20.00–24.00 Božično dobrodelni koncert skupine Ajd čao Sodnijski trg

PO. 26. 12. 9.00 Tradicionalni pohod Po poti Cankarjeve matere start: Vrzdenec, cilj: Vrhnika
SO. 30. 12. 11.00 Otroško silvestrovanje z zavodom Enostavno prijatelji in 

Plesno šolo Urška Vrhnika
dvorana pri OŠ Ivana 
Cankarja

NE. 31.12. 22.00 Silvestrovanje s skupino Calypso Sodnijski trg
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Lokalne volitve 2018 
– 2. krog volitev za 
župana 
Občine Vrhnika

Predčasno glasovanje:  bo potekalo na volišču s šifro 901, s sedežem v Gasilskem 
domu Vrhnika, Jelovškova ulica 3, Vrhnika, v TOREK, 27. 11. 2018, v SREDO, 28. 
11. 2018 in v ČETRTEK, 29. 11. 2018, od 9.00 do 19.00 ure.

Volivce, ki se bodo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj 
osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem 
imajo pravico glasovati v nedeljo, 2. 12. 2018.

Glasovanje na domu: Skladno z 81. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko vo-
livci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni 
imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski 
volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. Obrazec za glasovanje na 
domu je dosegljiv na spletni strani Občine Vrhnika pod rubriko Lokalne volitve.

Volivci morajo najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 28. 11. 
2018 poslati občinski volilni komisiji zahtevek, da želijo glasovati na svojem domu. V 
zahtevku volivec navede svoje osebne podatke. V kolikor tega ne more storiti sam, 
lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba 
vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko 
osebnega dokumenta).

Glasovanje s pomočjo druge osebe: Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker 
je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na 
volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Vrhnika, 19. 11. 2018                 
Občinska volilna komisija

Občine VRHNIKA

Vsi smo Vrhnika!Vsi smo Vrhnika!
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Spoštovane Vrhničanke in Vrhničani. 
Pred nami je še en krog volitev. Široka podpora in zmaga v prvem 
krogu mi daje močno upanje, da bomo skupaj uresničili vse tiste želje 
in potrebe, ki so dobre za Vrhniko. Prosim vas, da si še enkrat vzamete 
čas in greste ponovno na volitve. Pred nami je svetla prihodnost in 
prepričan sem, da jo bomo skupaj dosegli. Kajti VSI SMO VRHNIKA.

Daniel Cukjati, kandidat za župana občine Vrhnika

Iskrena hvala, ker ste me tako množično podprli v prvem krogu. 
Skupaj smo presegli vsa pričakovanja in skupaj bomo naredili 
Vrhniko lepšo, čistejšo, pogumnejšo in prijaznejšo. Čestitke vsem, 
ki ste bili izvoljeni v občinske svete in svete krajevnih skupnosti. Da 
se bo Vrhnika resnično razvijala v pravo smer, bomo morali stopiti 
skupaj. Kajti vsi smo Vrhnika. 

 Daniel
  Cukjati
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A le redkokdaj pomislimo, da 
je za tem, na kakšnem krožniku 
dobimo našo najljubšo jed, vse 
skupaj zelo premišljeno. Dober 
kuhar ve, da je lahko njegova 
specialiteta še tako dobra, a 
če ni 'prezentirana' na všečen 
način, ne bo dosegla svojega 

učinka – nasmeha na obrazu 
svojega gosta! Od oktobra na-
prej imajo slovenski gostinci 
priložnost, da njihovi kuharski 
mojstri svoje stvaritve pred 
gosta postavijo na  sodobnih 
in kakovostnih postavitvah 
jedilnih priborov in krožnikov, 

saj se eden od treh največjih 
angleških ponudnikov,  gigant 
DPS Tableware, s ponudbo širi 
tudi k nam, in to po zelo ugo-
dnih cenah.

O novem podjetju, ki ima 
svoj sedež v prostorih Felix 
Transport na Lesnem Brdu pri 
Vrhniki, smo se pogovarjali z 
domačinom, direktorjem Zo-
ranom Kofolom. Sam priznava, 
da so za njim naporni meseci, 
a z opravljenim delom je vse-
kakor zadovoljen, saj mu je v 
kratkem času uspelo postaviti 
center, ki bo z gostinsko opre-
mo poleg Slovenije oskrboval 
celotno Evropo. »V oktobru 
smo začeli s poslovanjem,«  je 
dejal,  a to je sedaj šele zače-
tek veliko širše zgodbe. Eden 
vodilnih dobaviteljev na po-
dročju gostinske opreme, DPS 
Tableware, oskrbuje namreč 
Anglijo in Irsko ter 12 držav  v 
Evropi. Zaradi breksita in vse 
logistike, povezane s tem, in 
tudi zato, ker nihče točno ne 
ve, kaj bo izhod Velike Brita-
nije iz Evropske unije prinesel, 
so se v Angliji odločili, da si 
bodo postavili rezervno bazo 
v Evropi. »Zaradi mojega pred-
hodnega sodelovanja na tem 
programu opreme za gostinc, v 
podjetju, kjer sem delal prej, re-

zultatov  ter dobrega odnosa so 
me letos poleti kontaktirali in 
predstavili svojo odločitev ter 
obrazložili, kaj iščejo. Ob tem 
so me povabili k sodelovanju, 
podali svoje pogoje in pričako-
vanja. Sam sem imel le dva te-
dna časa za razmislek in da se 
odločim, ali grem v to sodelo-

vanje. Z lastnikom Transfelixa 
sem se dogovoril za najem raz-
stavnega prostora in skladišča 
in s tem tudi ugodil pogojem, 
ki so mi jih postavili Angleži. 
Sedaj imamo sodoben in mo-
derno urejen razstavni salon, 

velik 100 kvadratnih metrov, in 
pa veliko skladišče, ki obsega 
kar 1500 kvadratnih metrov 
površine. Predstavnike podje-
tja sem povabil v Slovenijo na 
to lokacijo in jim vse skupaj 
predstavil. Sprva so bili malce 

No, za Roberta in Aljaža 
Slavca (oče in sin) taka ideja ni 
bila nenavadna – še več: idejo 
sta uresničila. Pri koči na Pla-
nini nad Vrhniko sta postavila 
prototip avtomata za  pridobi-
vanje vode iz zraka. Pritisnete 
na gumb in že lahko pijete sve-
žo, hladno in čisto vodo.

 Zgodba ima srednješolski 
začetek. Aljaž, bodoči strojni 
inženir, je pred dvema letoma 
dejal, da bo za maturitetno 
nalogo  naredil napravo, ki bi 
proizvajala elektriko. Z očetom 
Robertom, ki je strojnik, sta iz-
delala napravo s solarnimi celi-
cami in vetrnimi turbinami, ki 
je proizvajala električni tok. »Po 
izdelani napravi sva začela raz-
mišljati, kaj pa sedaj. Napravo 
je potrebno nekako smiselno 

uporabiti. Odločila sva se, da 
bi naprava odstranjevala trdne 
delce iz zraka. Ravno tedaj je 
prišlo tudi do nesreče v Kemisu 
in ko so nekateri videli najino 
napravo, so začeli spraševati, če 
čistiva zrak zavoljo omenjene 
nesreče,« je pripovedoval Ro-
bert. Z napravo sta nato odšla 
v ljubljanski tehnološki park, 
kjer pa se je izkazalo, da mogo-
če ideja le ni zapeljana v pravo 
smer, saj je težko prodajati svež 
oziroma čist zrak. »Malce sva 
tuhtala in počasi se je kristali-
zirala ideja, da pa bi lahko na-
pravo nekoliko predrugačila in 
nadgradila, rezultat pa bi bilo 
pridobivanje vode iz zraka.«  
Na podlagi strokovnega znanja 
in z velikim zanosom jima je 
čez pol leta uspelo in naprava 

je iztisnila prve litre vode. Av-
tomat »MyWater« stoji na Pla-
nini, uporaba pa je brezplačna. 
Vaša naloga je samo, da s seboj 
prinesete plastenko ali stekle-
ničko ter pritisnete na gumb. 
»S tem ko ljudje s seboj prine-
sejo stekleničko, se obnašamo 
trajnostno in skrbimo za naše 
okolje. Plastika je nenazadnje 
eden največjih onesnaževalcev 
na svetu,«  je dejal sogovornik.

Naprava zmore v 24 urah 
proizvesti približno od 25 do 
30 litrov vode, odvisno od vla-
žnosti zraka. Zrak na Planini je 
že tako dober, a ga kljub temu 
še vedno filtrirajo, da iz njega 
odstranijo prašne ali strupene 
delce. Voda ki priteče iz av-
tomata, je zato dobra, hladna, 
okusna in prijetna.

Robert in Aljaž si od ideje 
obetata veliko. Kot sta dejala, 
če bodo ljudje uporabljali av-
tomat v Sloveniji, ki slovi kot 

zelo vodnata dežela in hkrati 
tudi čista, potem bo to odličen 
pokazatelj dobre ideje, ki jo bo 
mogoče tržiti tudi drugod po 
svetu. Vemo, kakšne težave 
imajo nekatere države tretje-
ga sveta s pitno vodo, zato bi 
jim taka naprava utegnila pri-
ti še kako prav. Robert je dejal, 
da mu je znano, da tovrstno 
napravo na svetu uporabljata 
samo izraelska in ameriška voj-
ska. Da je ideja lahko tržno za-
nimiva, pa so dokazala že pov-
praševanja s Kanarskih otokov, 
kjer imajo težavo s pitno vodo. 
Zato bo njun naslednji projekt 
izdelava avtomata, ki bo zmo-
gel pripraviti 250 litrov vode v 
24 urah. Pa naj še kdo reče, da 
iz srednješolskih idej ne morejo 
nastati projekti, ki bi lahko re-
ševali svetovne težave. 

  Gašper Tominc, 
foto: Gašper Tominc  

Pitna voda iz zraka? Kje? Pri koči na Planini.

Projekt MyWater je Gospodarska zbornica Slovenije na nedavnem 
srečanju na temo inovacij v živilstvu razglasila za zmagovalnega.

Vsi vemo, da je voda v zraku, a nekako ni v 
človeški predstavi, da bi pitno vodo pridobivali iz 
te materije. 

DPS Europe – Horeca 
center za gostinsko opremo na Lesnem Brdu

>>

Čas, ki si ga vzamemo s prijatelji ali družino, ko 
sedemo skupaj za mizo v prijetnem ambientu 
priljubljega lokala ali gostilne, je vedno dragocen, 
nekaj posebnega. 
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skeptični zaradi lokacije, saj so želeli 
salon in skladišče v Ljubljani, ko pa so 
videli, da imamo tu odlične povezave 
z avtocesto in logistično podjetje z 
vso opremo za raztovarjanje in nato-
varjanje, je bila odločitev jasna ter smo 
sklenili dogovor o sodelovanju. Naše 
podjetje je sedaj njihova 'podaljšana 
roka' za Evropo in smo dobavitelj za 
distributerje oziroma trgovce, ki nato 
prodajajo izdelke končnim kupcem. 
Moram pa poudariti, da smo dosegli 
izredno pomemben dogovor, saj smo 
dobili dovoljenje za direktno prodajo 
v Sloveniji. To pomeni, da imajo sedaj 
gostinci izjemno priložnost, da pridejo 
do opreme za serviranje jedi in pijače 
ter 'ketering' opreme po bistveno niž-
jih cenah. Če sem bolj natančen, lahko 

govorimo o  bistveno nižjih cenah za 
končnega kupca, kot bi jih sicer imeli 
preko prodajalca - distributerja, ki je 
sicer običajno vmesni člen v prodaji.

Zastopamo številne blagovne 
znamke, ki so znane širom Evrope, če 
pa izpostavim le nekaj najbolj prizna-
nih in uveljavljenih blagovnih znamk, 
so to: Rustico, ki slovi po svojih na-
ravnih materialih in barvah, svetovno 
priznani kozarci proizvajalca Oce-
an, ki je vodilni v Aziji!  Ne moremo 
mimo krožnikov in skodelic Porland 
Event, s katerimi ustvarjajo svetov-
no znani 'chefi', ali pa linije Seasons 
by Porcelite s svojimi edinstvenimi 
oblikami in barvami ter večne klasi-
ke, ki jo predstavlja linija Imperial. To 
je srednji in višji kakovostni razred 
izdelkov, ki prihajajo iz Turčije, Por-
tugalske in Nemčije. Zaradi dogovora 
z matičnim podjetjem pa so sedaj ti 

produkti cenovno ugodni kot izdel-
ki nižjega cenovnega razreda. S tem 
dobi gostinec pri nas za zelo ugodno 
ceno zelo visoko kakovost! V večini 
linij – znamk ki jih zastopamo, ima-
jo osnovni krožniki 5 let garancije na 
krušenje robov! Ta podatek sam po 
sebi govori o kvaliteti.  Potrebno je 
poudariti tudi to, da gostincem zago-
tavljamo dobavo linij, kozarcev in je-
dilnega pribora za nadaljnjih 5 do 10 
let. Po tem času je pa tudi tako, da se 
že nekoliko spremenijo dizajni, tako 
kot se spreminja moda pri oblačilih 
ali pa recimo trendi v avtomobilizmu 
ali pa mobilni telefoniji. Ker imamo 
tu na Lesnem Brdu centralno skladi-
šče za Evropo, je dobavljivost 70 do 
80 odstotkov proizvodov takojšnja. 
V primeru, da izdelkov ni na zalogi v 
našem skladišču, najkasneje v desetih 
dneh zagotovimo dobavo kateregakoli 

izdelka iz kataloga.
Ker imamo vse vzorce tu pri nas v 

salonu, nudimo strankam popolno 
storitev, saj lahko vse linije postavimo 
na mizo, primerjamo različne izdelke 
in različne dizajne ali barve in se tako 
vsak dosti lažje in bolj pravilno odloči 
kaj je zanj najbolj primerno. Seveda pa 
nudimo tudi strokovno pomoč pri od-
ločanju pri stranki, kjer lahko preveri 
v lastnem lokalu, kako se izdelki zli-
jejo s prostorom, z ostalo opremo ali 
dekoracijo. Tudi njihovi kuharji lahko 
pripravijo jedi oziroma celotni meni 
in jih postrežejo, kot bi jih postregli 
gostom. Potem je odločitev resnično 
mnogo lažja, gostincem pa prihrani-
mo čas in skrbi.

Zanimivo je tudi, da klasika, torej 
krog, okrogli krožniki, ostajajo najbolj 
priljubljeni, so večni. Za posebne 'ala 
cart' ponudbe pa se lahko poigramo z 

ekstravagantnimi oblikami. Ponudba 
je praktično neomejena, za vsak okus, 
lokal ali še tako zahtevno stranko, ki 
išče kaj neobičajnega. DPS je namreč 
podjetje, ki narekuje trende, hkrati pa 
prisega na klasiko! Prisotni so na obeh 
največjih evropskih sejmih gostinske 
opreme v Frankfurtu in Milanu, po-
vezani so tudi s kuharskimi šovi in 
sodelujejo z največjimi kuharskimi 
mojstri v Evropi.«

Celotno ponudbo za gostince, to-
rej od krožnikov, jedilnih priborov 
do kozarcev in  drugih dodatkov za 
strežbo hrane in pijače, si lahko vsak 
delovni dan od 8.00 do 16.00 ogledate 
v razstavnem prostoru. Po dogovoru 
tudi kasneje! Za vse informacije so 
dosegljivi na elektronski posti info@
dpseurope.si ali stevilki,   01/2351551. 
Spletni naslov: www.dpseurope.si

Besedilo in foto Peter Kavčič

>>

V slabi dve uri trajajočem 
dogodku se je na odru zvrstila 
kopica vrhunskih glasbenikov, 
ki so ob koncu spravili na noge 
razprodano dvorano. Ovacije 
so bile popolnoma na mestu, 
saj se je tradicionalnemu Li-
ons bandu, pet članski zasedbi, 
letos pridružilo 12 godalcev 
orkestra Simfonika Vrhnika 
in mala zasedba Big Banda 
Vrhnika. Večina vokalistov je 
imela podporo kar 24 virtuo-
zov, ki so pričarali neverjetno 
zvočno kuliso. Tako, kot smo 
bili priča pestrosti žanrov, tako 
smo tudi uživali v interpretaciji 
Matjaža Mraka, Anje Strajnar, 
Gala Juvana, Andreja Jasenov-
ca, vokalne skupine Kreativo, 
tria Katrinas, tria Dinamit-
ke – Alenka Godec, Damjana 
Golavšek in Simona Franko 
in Nuške Drašček. Slednja je 
tudi, v paru z Mihom Brajni-
kom, duhovito in sproščeno 
povezovala prireditev.   Kot je 
zbranim povedal predsednik 
LKVN g. Rasto Stok, bodo ob 
stoletnici smrti Ivana Cankarja, 
vsa zbrana sredstva namenili 

projektu Tip Kip. Gre za po-
stavitev   kipa Ivana Cankarja 
in zapis v brailovi pisavi na 
njegovi spominski hiši.  Kip bo 
izdelal član LKVN akademski 
kipar mag. Bojan Mavsar. Gre 
za širše družbeno zavedanje in 
kulturno dediščino brez pri-
mere. Tako je tudi stvaritev ro-
kodelske skupine  KvaKvačkaš, 
ogromna obkvačkana skodeli-
ca kave (ravno tako delo kipar-
ja Mavsarja), ki je krasila oder, 
dopolnjevala Cankarjev duh.  
Po koncertu, na katerem so, 
samo s prodajo vstopnic, zbrali 
zavidljivih 4600 eur, pa je pod-
mladek Lions kluba Vrhnika 
Notranjska – Leo klub Vrhnika, 
zbiral denar za projekt zimske-
ga letovanja otrok iz socialno 
ogroženih družin. Zelo poz-
dravljamo napore tega medge-
neracijskega člena, ki upamo, 
da bo še dolgo skrbel za priho-
dnost poslanstva klubov Lions.  

»Koncert brez primere«, je 
bila le ena izmed navdušenih 
misli po koncertu. »Le kaj nam 
pripravljajo za drugo leto?« in 
»Vsekakor se vidimo« pa sta 

izzveneli med nasmejanimi 
obrazi, ki so v družbi nastopa-
jočih še dolgo v večer kramljali 
in podoživljali vse uspešnice, ki 

so jih v tem čarobnem večeru 
slišali. Tudi mi se pridružuje-
mo in že zdaj potrjujemo ude-
ležbo za drugo leto.  (MB)

®

AV TO Š O L A

FINVEST  d.o.o.
družba za investiranje

Gradbeništvo V.I.P., d.o.o.

Nov presežek 
v Cankarjevem domu 
na Vrhniki 
Pretekli konec tedna je Lions klub Vrhnika 
Notranjska organiziral tradicionalni dobrodelni 
koncert v Cankarjevem domu na Vrhniki. 



26. november 2018 13
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Na prireditvi se je zbralo kar 
veliko Vrhničanov, pa tudi lju-
di iz širše okolice: iz Borovnice, 
Logatca, Cerknice … Veliko je 
bilo tudi sorodnikov letos pre-
minulega Franceta Kvaternika, 
prvega vrhniškega župana po 
osamosvojitvi Slovenije. 

Prireditev se je začela s hi-

mno, ki jo je zapela dekliška 
vokalna skupina šestih pevk 
Šelestet. Nato je s slavnostnim 
govorom  prireditev »intoni-
ral« g. Polde Rus, ki je poudaril: 
»Pri tej naši proslavi se bomo še 
posebej spomnili letos umrlega 
Franceta  Kvaternika, prvega 
župana v naši občini v samo-

stojni Sloveniji. /…/ Kot zave-
den Slovenec je v  tistih težkih 
in odločilnih trenutkih z veliko 
mero modrosti, strpnosti in od-
ločnosti vodil občinsko skupšči-
no. Skupaj z ostalimi pogajalci 
z vojaškimi predstavniki JA je 
dosegel, da ni prišlo do vojaške-
ga posredovanja. Tedaj je veliko 
vlogo odigral tudi pokojni Tone 
Jesenko, ki je bil takrat načelnik 
za ljudsko obrambo občine. Po-
znal je tedanje razmere in sode-
loval pri pogajanjih s tedanjim 
poveljstvom  JA na Vrhniki. Za 
tako ugoden razplet dogodkov v 
tistem času se moramo zahvali-
ti prav njim.« 

Ker smo v Cankarjevem letu, 
se je prirediteljem zdelo prav, da 
je na proslavi navzoč tudi on oz. 
njegova beseda. In sicer tista iz 
Kurenta, ki govori o domovini, 
o slovenskem narodu, ki je že 
marsikaj prestal, a ni izkrvavel:  
»Močan si, o slovenski narod! 
Tisoč in petsto let krvaviš, izkr-
vavel nisi! Narod mehkužnik bi 
dušo izdihnil, še sveče bi mu ne 
žgali, še bílj bi mu ne peli — ti 
pa, tisočkrat ranjen, v trpljenju 
utrjen, ti komaj zmaješ z rame-
ni pod težko sovražno pestjo in 
praviš: „Nikarte! Ta burka je 
stara že tisoč let!« Odlomek je 
prebrala  Ivanka Kurinčič. 

Takemu slavnostnemu uvodu 
je sledil nekoliko bolj sproščen 
– pogovorni del prireditve, ki 
ga je moderiral Jože Kurinčič. 
Pogovor je uvedla pripoved po-
kojnega Kvaternika o časih nje-
govega županovanja, kakor jo je 
sam podal v televizijski oddaji 
Pričevalci. 

Sledila je okrogla miza, na 
kateri so nastopili: dr. France 
Cukjati, ki je bil v času osamo-
svajanja predsednik družbe-
no-političnega zbora skupšči-
ne Občine Vrhnika; potem g. 
Franci Volek, podpredsednik 
istega občinskega telesa; naza-
dnje pa še profesor arhitekt dr. 
Vladimir Brezar. Prva dva sta v 
pogovoru predstavila Kvater-
nika kot vrhniškega »osamo-
svojitvenega« župana in raz-
mere v letih demokratizacije in 
osamosvajanja na Vrhniškem. 
Oba sta izpostavila predvsem 
Kvaternikovo izjemno modrost 
in preudarnost, zaradi katere je 

Vrhnika,  čeprav je bila na Vrh-
niki  največja in najnevarnejša 
enota JLA, preživela usodne 
dni osamosvajanja brez večjih 
izgub.  Prof. Brezar pa je pred-
stavil Kvaternikovo strokov-
no delo, ki je bilo res obsežno. 
Predvsem je izpostavil njegovo 
umetniško osebnost, pa tudi 
njegovo načrtovanje sakralnih 
objektov,  kot so npr. nove cer-
kve v Novi Gorici, v Grahovem 
pri Cerknici, na Škofljici. 

Poudaril je, da je Kvaternik 
izoblikoval podobo sodobne 
cerkvene arhitekture na Slo-
venskem. Spregovoril je tudi 
o tem, s kakšnimi ovirami se 
je srečeval ta naš veliki moj-
ster oblikovanja sakralnega 
prostora. O Francetu Kvater-
niku so spregovorili tudi nje-
govi sorodniki: hčerka Mateja 
Zupan Kvaternik, tudi sama 
arhitektka, in brat Peter, ki 
je kot župnik na Škofljici po 
Francetovih načrtih zgradil 
novo cerkev. O pokojnem Kva-
terniku in o vzdušju v času 
osamosvajanja je spregovoril 
tudi svetnik g. Vid Drašček.  
Za zaključek prireditve so še 
enkrat nastopile pevke sekste-
ta Šelestet, ki so zapele še dve 
pesmi, in sicer slovensko naro-
dno Roža na vrtu in Sem dekli-
ca mlada, vesela.

Po proslavi so se ob prigriz-
ku in ob kozarčku vsi navzoči 

še dolgo pogovarjali o osamo-
svojitvenih časih, o vzdušju na 
Vrhniki v tistih usodnih dneh, 
predvsem pa o pokojnem Fran-
cetu Kvaterniku. Za hrano in 
pijačo je velikodušno poskrbe-
la Gostilna Kranjc, za sladke 
dobrote pa pridne gospodinje, 
članice društva Nauportus 
viva.  Srečanje oz proslava ob 
dnevu suverenosti postaja že 
tradicionalna. 

Čeprav ta praznik ni dela 
prost dan, je za nas Slovence, 
posebno za Vrhničane, izre-
dnega pomena, saj se 25. ok-
tobra  spominjamo dne, ko je 
bila slovenska samostojnost 
po dolgih prizadevanjih, celo 
vojaških operacijah, potem ko 
se je umaknila JLA, res dose-
gljiva. Ta dan bi lahko poime-
novali dan slovenske zmage. A 
prav je, da se ne imenuje tako, 
kajti zmaga  preveč diši le po 
vojaški zmagi, ki pušča za seboj 
množice mrtvih, pohabljenih, 
nesrečnih in zapuščenih ljudi. 
Na ta naš praznik se ne spo-
minjamo nasilja, ampak prav 
nasprotnega, prekinitve sovra-
žnosti, odložitve orožja, tega, 
da je neslovenska vojska zapu-
stila našo deželo, da se je lahko 
začelo uresničevati tisto, kar 
je Prešeren zapisal v Krstu pri 
Savici: »Tje bomo našli pot, kjer 
nje sinovi  - namreč Slovenci – si 
prosti voljo vero in postave.« Od 

takrat res lahko sami in svobo-
dno izbiramo postave – zakone 
in svojo vero, nazor, pogled na 
svet.  Prava svoboda, tako  po-
sameznika kot naroda,  je bila 
na Slovenskem mogoča pravza-
prav šele po 25. oktobru 1991. 

Ob tokratni proslavi je iz-
stopila nevojaška oz. nenasilna 
razsežnost slovenske zmage. In 
prav v tem je tudi njena veliči-
na. Če jo primerjamo z »zma-
go« po drugi svetovni vojni, 
je razlika več kot očitna. Leta 
1945 množice mrtvih vojakov 
in civilistov – ne samo zaradi 
boja proti tujcem, ampak tudi 
zaradi državljanske vojne –, ki 
nas je tako nesrečno zazna-
movala; leta 1991 izbojevana 
samostojnost pa brez večjih 
človeških žrtev. 

To in tako zmago so izboje-
vali pametni ljudje,  ki so zna-
li prebrati znamenja časa in 
ustrezno ukrepati. Eden takih 
je bil tudi letos preminuli teda-
nji župan Vrhnike (tedaj se je 
imenoval predsednik skupšči-
ne Občine Vrhnika) g. Franc 
Kvaternik. Zelo prav je, da je  
bila letošnja proslava posveče-
na spominu na  tega velikega 
moža, ki je bil, čeprav ni imel 
nobene afinitete do vojske (kot 
je sam dejal)  ali pa morda prav 
zato, zmagoviti »osamosvoji-
tveni« župan.  

Jože Kurinčič

Vabilo

Dragi otroci, prihaja

SVETI MIKLAVŽ.
Tako kot vsako leto doslej vas bo tudi letos obiskal sveti Miklavž. Ker 
ste se vse leto trudili in bili zelo pridni, za vas pripravlja darila. 

Obdaroval vas bo v sredo, 5. 12. 2018, v:
baru VIALE ob 17.30, 
Gostilni TURŠIČ ob 18. uri,
Gostilni PRI KRANJCU ob 19. uri.

STARŠI: za informacije pokličite na navede lokacije ali Miklavža na 
številko: 031/285-470.

Kmalu se vidimo, do takrat pa vas lepo pozdravljam
Sveti Miklavž

Vabljeni!

Vabilo

Ob 27-letnici delovanja Župnijske Karitas Vrhnika v sodelovanju z 
Občino Vrhnika, Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika in SAZAS-om Ljubljana organiziramo

14. DOBRODELNI KONCERT

DVA NOVČIČA
Dobrodelni koncert je namenjen pomoči druži-
nam, ki so v socialni stiski na Vrhniki. Koncert 
bo v soboto, 1. 12. 2018, ob 18. uri v dvorani 
Cankarjevega doma Vrhnika.

Nastopili bodo priznani ansambli, pevci in solisti:
Župnijski vrtec – skupina Iskre
Skupina ABBA MIA
sopranistka Maruša Kos
harmonikarja
Duet Romantico
Ansambel Nori Val
Folklorna skupina Klas
harfistka Erika Frantar
Ansambel Toni
Mešani pevski zbor - Društvo invalidov Vrhnika

Vabljeni!

Proslava ob dnevu suverenosti

Zmaga preudarne pameti
24. oktobra je Društvo Nauportus viva – tako 

kot prejšnja leta – pripravilo proslavo ob 
dnevu suverenosti. Prireditev je potekala v 
Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice. 

France Kvaternik
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V nekdanji Vojašnici 26. ok-
tober, Stara Vrhnika. Kako-
vosten vzgojno-izobraževalni 
program za vrtce in šole je obi-
skalo 488 otrok. Sobotno pri-
reditev za širšo javnost je, kljub 
slabemu vremenu, obiskalo 
500 obiskovalcev. Vzpodbudni 
odzivi javnosti.

Jožef Molk, predstavnik Ob-
močnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo, Vrhnika 
- Borovnica, je ob začetku pri-
reditve nagovoril zbrane visoke 
goste in naključne obiskovalce 

in še posebno pozornost na-
menil otrokom. Spregovoril 
je o zgodovinskih procesih in 
Vrhniki, ki so privedli do dne-
va suverenosti, ko obeležujemo 
odhod zadnjega vojaka JLA iz 
Slovenije. Možnost širšega iz-
bruha vojne se je končala šele 
z ločitvijo vojakov od težkega 
orožja pred odhodom JLA z 
ozemlja Republike Slovenije, na 
Vrhniki pa je bila stacionirana 
1. oklepna brigada kot najmoč-
nejša enota 14. korpusa. 

Dialog in smiselne odločitve 
v kritičnem času so prepre-
čile najhujše posledice vojne. 
Sprehod skozi park Vojašnice 
26. oktober na Stari Vrhniki je 
prijetno doživetje. V treh jesen-
skih dneh se je skozenj spreho-

dilo več kot  tisoč obiskoval-
cev. Ljudem so svoje delovanje 
predstavile državne in nevla-
dne organizacije, s katerim za-
gotavljajo temeljne človekove 
pravice in skrbijo za skladen 
civilizacijski in kulturni razvoj 
Slovenije. Dogodek je organi-
ziral Društvo autosport Jazon, 
svoje programe pa so pred-
stavili Muzej in galerije mesta 
Ljubljane, Območno združenje 
slovenskih častnikov Vrhnika - 
Borovnica, Območno združe-
nje veteranov vojne za Slove-
nijo Vrhnika - Borovnica, PGD 
Stara Vrhnika, Pivovarna Člo-
veška ribica, Policijsko veteran-
sko društvo SEVER Ljubljana, 
Odbor Vrhnika - Logatec, Slo-
venska vojska, Združenje slo-

venskih mirovnikov, Turistič-
no društvo Blagajana Vrhnika, 
ZA.POLIS, zadruga za kulturo, 
Zavod NaNovo, Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slove-
nije, OE Ljubljana. Obiskovalci 
so zelo pozitivno sprejeli pred-
stavitev delovanja Slovenske 
vojske, ki je pomembno obo-
gatila program dela v vojašnici. 

Zahvaljujemo se vsem za 
sodelovanje in si želimo, da  
bi prihodnje leto razširili pro-
gram z novimi (lokalnimi) 
organizacijami in njihovimi 
programi. Skupen program 
je predstaviti strateški pomen 
vrhniškega prostora skozi zgo-
dovinska obdobja in potenciale 
opuščenega območja  nekdanje 
vojašnice za razvoj dejavnosti v 

javnem interesu. Območje vo-
jašnice je pomemben del kul-
turne dediščine tega prostora. 
V Evropskem letu kulturne 
dediščine 2018 je bila sprejeta 
Davoška deklaracija. 

S konceptom Baukultur se 
zavzema se za celostni pristop 
prostorskega načrtovanja in 
zahteva prilagoditev sodobnih 
arhitekturnih rešitev ohranjeni 
kulturni in naravni dediščini 
območja. Zahteva, da ima kul-
tura osrednjo vlogo pri ureja-
nju prostora. 

V procese načrtovanja je tre-
ba vključiti lokalno skupnost ter 
njihove dejavnosti in aktivnosti 
zato, da se zadosti socialnim, 
psihološkim in družbenim po-

trebam lokalnega prebivalstva 
ter vzpostavlja identiteta sku-
pnosti v vsej njeni raznolikosti. 
Izražena je želja lokalnih ne-
vladnih organizacij razvijanja 
začrtanih programov, kot je na 
primer razvoj tehnične kultu-
re in vzgoja voznikov za večjo 
varnost in kulturo v cestnem 
prometu. 

Glede na strateško lego tega 
prostora je nujna vzpostavitev 
profesionalne regionalne gasil-
ske enote za posredovanje pri 
prometnih nesrečah, nesrečah 
na vodi in v  njej ter potapljaško 
enoto. Spoštljiva je uresničitev 
hotenj po vzpostavitvi spomin-
skega centra suverenosti Slove-
nije in zgodovini vojašnice na 
Košacih. V OZVVS Velenje so 
v oktobru letos odprli podoben 
spominski center. 

Območno združenje vete-
ranov vojne za Slovenijo, Vrh-
nik - Borovnica, vabi občane 
in druge, da delijo arhivsko 
gradivo. V Evropskem letu kul-
turne dediščine 2018 je kultur-
na dediščina postala prioriteta 
razvoja. S celostnim akcijskim 
načrtom vzpostavlja mostove 
sodelovanja mednarodne, dr-
žavne in lokalne ravni, dodatne 
načine financiranja ohranjanja 
in revitalizacije dediščine ter 
promocije znanja in globljega 
razumevanja.

 Dostojna predstavitev prete-
klosti je naš porok miru.

Žiga Gruden

Tako je zopet oživela Drča, 
kjer se je veliko Vrhničanov 
poklonilo spominu na vse pa-
dle borce narodnoosvobodilne 
druge  svetovne vojne in na žr-
tve osamosvojitvene vojne leta 
1991. Delegacija Občine Vrh-
nika, Združenja borcev NOB 
Vrhnika in veteranskega zdru-
ženja je na grobnico pokopanih 
borcev NOB položila spomin-
ski venec in se z minuto molka 
poklonila vsem žrtvam, kar so 
storili tudi nosilci nekaterih 
vrhniških praporjev. Zbrane je 
nagovoril predsednik ZB NOB 
Vrhnika Jani Kikelj, ki je pred-
vsem poudaril naslednje:

»Tu na tem mestu stoji spo-
menik, ki je posvečen borcem 
padlim v narodnoosvobodilni 
vojni. Tu so pokopani sino-
vi našega kraja in domovine 
Slovenije. Okupatorji so se v 
svojem načrtu iztrebljanja na-
roda trudili, da bi zasejali seme 
spora in zla med slovenske ljudi 
in uničili narodno enotnost, ki 
se je izkazala ob okupaciji. Na-
redili so vse, da bi rojak udaril 
proti rojaku. V njihovo veliko 
zadovoljstvo jim je to delno 
uspelo. Petdeset let kasneje, leta 
1991, je nova generacija sloven-
skih borcev ponovno prijela za 

orožje. Njihov zgled je bil prav 
partizanski boj. Zaustavili so 
drugega sovražnika, ki je gro-
zil enako, da bomo Slovenci 
hlapčevali tujim gospodar-
jem. Tudi takrat smo generale 
mrkih obrazov pod komando 
srbskega vožda ustavili v nji-
hovih namenih. Dokazali smo, 
da nas niti s pomočjo razdvaja-
nja in zunanjega posredovanja 
ne morejo izničiti, da Slovenci 
ostajamo svoji na svojem. 

V sedanjem času nekateri 
naši sonarodnjaki in sodrža-
vljani z iracionalno ihto prav 
tekmujejo v obračanju resnice 
in potvarjanju zgodovinskih 
dejstev. Zaradi parcialnih po-
litičnih interesov skušajo ne-
kateri zgodovino spremeniti v 
farso, narodne junake pa v iz-
zivalce usode. Aktiviste OF in 
partizanske borce, ki so poslu-
šali klic domovine in so prijeli 
za orožje, enačijo s tistimi, ki 
so pod okriljem nacifašizma 
poskušali uničiti vsakogar, ki 
je samo pomislil na svobodno 
narodno in politično tvorbo 
Slovenijo, na slovenski jezik, 
na enakopravnost žensk, mo-
ških, ljudi različnih stanov in 
porekla. Pripadnike teritori-
alne obrambe in milice, ki so 

leta 1991 dokončno obranili 
domovino, skušajo razdeliti na 
naše in vaše. Že kar nekaj let se 
srečujemo s pojavi, ki zanikajo 
vrednost partizanskega boja. 
Gre za zanikanje v več oblikah. 
Prva oblika zanikanja prihaja 
iz vrst idejnih somišljenikov in 
potomcev naci-fašističnih ko-
laborantov iz druge svetovne 
vojne. Oni ne želijo, da se pre-
teklost pozabi, ampak jo želijo 
restavrirati na način, da bi se 
vloga kolaborantov in okupa-
torjev zdela sodobnim gene-
racijam manj zlovešča in manj 
moralno sporna. 

Drugi del zanikanja, pa žal 
prihaja s strani nove generaci-
je: le ta želi pustiti preteklost 

zgodovinarjem in ne želi več 
negovati spominov na dogod-
ke, ki naj bi delili ljudi in celo 
prihodnje generacije. NOB je 
slavni del naše zgodovine, ki 
nam skupaj z več desetletnim 
bojem za državnost Slovenije 
edini zagotavlja svetlo priho-
dnost, ter mirno in pošteno 
življenje v okviru Evrope svo-
bodnih ljudi.« 

Za lep kulturni program so 
poskrbeli vrhniški godbeniki, 
mladi recitatorji Osnovne šole 
Antona Martina Slomška in 
pevke ter pevci zbora Mavri-
ca Vrhnika. Program je z lepo 
umirjeno besedo povezovala 
Mirjam Suhadolnik.

Simon Seljak

Vabilo

PGD LIGOJNA Vas vabi na nepozabno tretjo zabavno 
prireditev, 

PREDBOŽIČNO PETKOVO 
PUMPO – sodeloval bo Johny DJ –, ki bo 

v PETEK, 21. 12. 2018, ob 20. uri v gasilskem 
domu Ligojna.

Lepo vabljeni 

Poklon borcem na Drči

(S)poročilo iz vojašnice 26. oktober 

Odprtje prireditve, avtor fotografije: Željko Acalinovič

Med 25. in 27. 
oktobrom 2018 je 

bil dogodek Dnevi 
odprtih vrat.  

Ob spominu na mrtve, 1. novembra, se je 
Vrhnika že tradicionalno spomnila in poklonila 

vsem pokojnim, ki so zaznamovali naš družinski 
krog, prijateljsko omizje in nas popeljali v 

zgodovinske spomine. 
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Z veseljem vam za lažjo pred-
stavo opiševa naš izkustveni te-
den, saj zaradi manj učencev in 
njihovega samostojnega učenja 
precej hitro predelamo šolsko 
snov. V jesensko-zimskih te-
dnih se naš dan začne ob 8.00 

do 8.30  z učenjem. Vsako ju-
tro se pozdravimo v jutranjem 
krogu in pogovorimo ter na-
črtujemo dan, ki je pred nami. 
Vsaj trikrat na teden se v dopol-
danskem času učimo.

Vsakodnevno dežurna pri-

pravita vse potrebno za malico 
in nato tudi pospravita, zložita 
v pomivalni stroj, pobrišeta 
mizo in posesata. Po malici 
gremo ven in takrat s preživlja-
njem časa zunaj predelujemo 
tudi   druge dele učnega načrta.

Dvakrat na teden imamo ce-
lodnevni izlet (Retovje, Planina 
nad Vrhniko, jahanje v Bohi-
nju, knjižnica, muzeji ...) ali nas 
obiščejo zunanji sodelavci, ki 
nam prekrasno popestrijo dan 
(lutkarske delavnice z Borisom 
Kononenkom,  joga za otroke 
z Nejo Malavašič Šurca, obisk 
Plezalnega centra Verd).

Ker se v prvi triadi preverja 
znanje matematike in sloven-
ščine, se klasično šolsko delo, 
kot je reševanje delovnih listov 
in utrjevanje pisanja in branja, 
dela večinoma na področju 
matematike in slovenščine. 
Učenci se povečini samostojno 
učijo, pedagoga jim razloživa 
novo snov ali pa jim jo razlo-
ži starejši sošolec ali sošolka. 
Tempo učenja se prilagaja  po-
sameznim potrebam učenca. 
Ko določeno snov usvoji, gre 
naprej po učnem načrtu.

Preostale predmete in cilje 
iz učnega načrta prve triade 
predelujemo večinoma z izku-
stvi, izleti (spoznavanje oko-
lja, glasba, umetnost in šport). 

Večinoma skušava slediti inte-
resu skupine in jim tam dava 
več svobode pri odločanju. 
Trenutno izdelujejo svoje pred-
stavitve področij, ki jih zani-
majo. Pri predstavitvah imajo 
povsem proste roke, pedagoga 
jih samo vsebinsko usmerja-
va, kadar potrebujejo pomoč. 
Hkrati s pripravo predstavitev 
izpolnjujejo cilje učnega načrta 
na več področjih.

Vsakodnevno preživljanje 
časa v naravi nam omogoča 
prvoosebno opazovanje in ču-
tenje narave ter opazovanje in 
dojemanje spreminjanja letnih 
časov, vremenskih pojavov ter 
vplivov vremena na naravo.

Delamo tudi poskuse na po-
dročju naravoslovja. Zaenkrat 
smo preizkusili delovanje ele-
ktromotorja, odkrivali gostoto 
snovi, se spoznavali z  magne-

tizmom ter preizkusili reakcije 
različnih snovi.

Tedensko tudi delamo z 
orodjem v gozdičku, kjer ža-
gajo, zbijajo, vrtajo, pilijo in 
ustvarjajo svoje mojstrovine. 
V pomoč sva jim pedagoga in 
na naju se lahko vedno obrnejo 
po nasvet in podporo. Redno 
tudi kurimo ogenj, kjer si več-
krat pripravimo popoldansko 
malico.

Čas  in kraj kosila si prilagaja-
mo glede na potrebe dogajanja. 
Mnogokrat jemo kosilo kar zu-
naj, v naravi.

Velik del časa pustimo otro-
ku, da je to, kar je, in počne to, 
kar ga veseli.  Zelo radi ustvar-
jajo, rišejo, barvajo, igrajo na 
glasbene inštrumente, šivajo ... 

Ko bodo izkazali novo zanima-
nje, se bomo skupaj premaknili 
naprej.

Zaenkrat pa naju izjemno 
veseli, da so res radovedni. Na 
izletih zelo uživajo, se zanima-
jo za nove stvari ter si  marsikaj 
zapomnijo. Saj življenje je uče-
nje in učenje je življenje.

Peter Gantar in Saša Kern

Vabilo

OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA
VAS V TOREK, 4. 12. 2018,
prisrčno vabi na

NOVOLETNI BAZAR.
Zbirali bomo sredstva za šolski sklad.

Kako?
S ponudbo novoletnih voščilnic, novoletnih okraskov, nakita, glinenih 
izdelkov, svečnikov, dišečih kopalnih soli in krem, lučk, okrasnih 
predmetov, različnih izdelkov iz lesa in drugega naravnega materiala, 
čaja, stekleničk, piškotkov, namazov in še marsičesa.  Vse je delo 
pridnih in spretnih rok naših učencev. Učenci osmih in devetih razredov 
bodo prispevali tudi igrače, šolske potrebščine in druge uporabne 
predmete, ki jih sami ne potrebujejo več, pri mlajših pa bi ti predmeti 
lahko ponovno zaživeli.

Izbiro vam bodo olajšali mladi pevci in plesalci, ki so posebej za 
to priložnost pripravili kulturni in zabavni program. Ogrel vas bo 
božični čaj, zadišalo bo po prazničnih dobrotah, ki jih boste lahko tudi 
poskusili.

Prireditev z bogatim kulturnim programom bo potekala 

od 16.30 do 19. ure v telovadnici OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika.

Vhod bo po stopnicah na tribune telovadnice (poleg trgovine DEPO).
Prostovoljni prispevki  so namenjeni Šolskemu skladu OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika.

Vljudno vabljeni!  
Ravnateljica:

mag. Polonca Šurca Gerdina

VABILO

Vljudno vas vabimo na

NOVOLETNO 
PRIREDITEV Z 
DOBRODELNIM 
SEJMOM,
ki bo v ponedeljek, 3. 12. 2018, ob 18. uri 
v telovadnici pri OŠ Antona Martina Slomška 
Vrhnika.

Učenci in zaposleni OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Nova slovenska mladinska uspešnica, ki že vso jesen polni ki-
nematografe, je Gajin svet, mladinska romantična komedija z 
elementi kriminalke o odločni in srčni deklici Gaji, ki se znajde v 
težavah, a jim pogumno kljubuje. Tik pred božičnim večerom pa 
bomo odpotovali na čarobno Norveško, kjer je pri Božičku  na-
stala prava zmešnjava!

 Toplo vabljeni v Kino Bevke vsako drugo nedeljo ob 17. uri!

Nedelja, 9. 12. ob 17. uri  
GAJIN SVET, mladinska romantična komedija z elementi 
kriminalke  

Peter Bratuša, Slovenija, 2018 – Gaja je kot Pika Nogavička so-
dobnega časa – pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna 
deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke in se ne ustraši nobenih 
ovir. Živi z očetom Petrom in starejšo sestro Teo, saj se mama 
Nina pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji. Ker so v 
družini tako rekoč čez noč ostali samo trije člani, se skušajo znova 
postaviti na noge in ujeti ritem vsakdanjega življenja …

Nedelja, 23. 12. ob 17. uri 
MENJAVA BOŽIČKOV, prisrčna filmska dogodivščina, 
ustvarjena po najbolj znani norveški božični zgodbi. 

Terje Rangnes / Norveška / 2016 – Nihče nima raje božiča kot 
mizar Andersen, ki se vsako leto potrudi, da bi svoji družini pri-
čaral najlepše praznike. Njihov najpomembnejši del je, kot vemo, 
obisk Božička, v katerega se preobleče Andersen. A tokrat ne gre 
vse po načrtih. Andersenu v popolnoma novem Božičkovem ko-
stumu spodrsne in na saneh z darili oddivja v dolino, ustavi se 
šele, ko trči v … pravega Božička! Moža se odločita za menjavo. 
Božičkova družina si že dolgo želi spoznati pravega mizarja, An-
dersenova pa že nekaj časa nestrpno pričakuje Božička.

Praznični Kino Bevke   

Teden Sole Libero v programu šolanja
Veliko staršev nas sprašuje, kdaj imamo čas 

za tisto klasično šolsko delo, ki ga konec 
leta preverjajo na javni OŠ v sklopu javnega 

učnega načrta. 

V decembru bo Kino Bevke 
postregel z dvema filmoma, ki 
sta kot nalašč za prednovoletno 
praznično vzdušje. 
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V sredo, 17. oktobra 2018, 
smo se z društvom DKPŽ 

podali na ekskurzijo v 
Prekmurje.  

Ogledali smo si mlin na Muri, Babičev 
mlin v Veržeju (plavajoči kombinirani 
mlin, kar pomeni, da je mlinarska hiša 
na kopnem, vodni pogon pa na Muri). 
 Mlin redno obratuje in je odprt za 
obiskovalce. Prodajajo več vrst moke, 
ajdovo, proseno kašo, polento, pšenič-
ni zdrob … Nato nas je pot vodila v 
Turnišče, kjer smo si ogledali oljarno. 
G. Boštjan nam je povedal, da na 250 
hektarjih (njive v kooperaciji) sadijo 
buče golice in pridelajo 80.000 l buč-
nega olja na leto. Približno 2,3–2,8 kg 
bučnih semen potrebujejo za  liter l 
bučnega olja. 

Ogledali smo si postopek pridelave 
bučnega olja in ga tudi kupile.  Sledil 
je obisk zadruge Pomelaj v Mali Pola-
ni, kjer smo si ogledali, kako izdelujejo 

cekarje, poslušali predstavitev zadru-
ge in njihovega dela ter poskusili ko-
ruzne pogače, bučna semena in mar-
melade. V zadrugi je redno zaposlenih 
deset ljudi, trije strokovni delavci in 
sedem invalidov. 

Leta 2009 je zadruga postala zapo-
slitveni center, kjer zaposlujejo inva-
lide in tako omogočajo nova delovna 
mesta. Izdelujejo izdelke iz ličja in šibe  
ter vse skupaj povezujejo v turizem z 
raznimi delavnicami, predstavitvami 
šolam, vrtcem … Pomelaj je človek, 
ki pelje zrno v mlin. Pot nas je vodila 
naprej v Lendavo, na stolp Vinarium 
– največji razgledni stolp v Sloveniji, 
visok 53,5 m, in ponuja pogled na štiri 
države: Slovenijo, Madžarsko, Hrva-
ško in Avstrijo. Na vrh se  je mogoče 
povzpeti z dvigalom ali  pa peš po 240 

stopnicah. Potem smo se odpeljali v 
Dobrovnik, kjer smo si ogledali trop-
ski vrt, velikosti 1500 m2, v podjetju 
Ocean Orchids. Podjetje ima 10-letno 
tradicijo, zaposlenih je 40 ljudi, kjer 
vzgojijo dva milijona cvetočih orhidej 
Pha-laenopsis v lončkih na leto. 

Z orhidejami so poleg domačega 
trga prisotni v več kot desetih državah 
srednje, vzhodne in južne Evrope. Na 
leto izvozijo več kot 80 % vseh vzgoje-
nih rastlin. Sledilo je okusno kosilo v 
vasi Andrejci in nato pot domov.

 Program je bil pester in zanimiv, saj 
je bil avtobus čisto poln,  izvedeli in 
videli smo veliko novih stvari in na-
svidenje naslednje leto!

Terenska kmetijska svetovalka 
Ana Pečjak, izpostava Vrhnika

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

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 NOVEMBRU 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 in 
UPORABA RAČUNALNIKA sta sedaj v naših prostorih, veseli pa 
smo tudi vsakršnega dodatnega predloga oz. ideje z vaše strani. Vse 
naše storitve so BREZPLAČNE, vabljeni pa ste vsi – od najmlajših do 
najbolj zrelih. 

VGC Vrhnika PON - PET 8.00 – 16.00 v prostorih VGC na 
Cankarjevem trgu 4 (prvo nadstropje)
Kontaktna oseba: koordinatorica aktivnosti Eva Ličof, e-naslov: eva.
licof@zpmmoste.net in  tel: 064 259 033

Ponedeljek, 3.,10., 17., 24. dec., ob 9.00 do 12.00 – ustvarjalno 
druženje ob kavi (kvačkanje, šivanje …) 
Ponedeljek, 3.,10., 17., 24. dec., Program RASTEMO SKUPAJ 
– ustvarjalne delavnice za predšolske otroke in njihove starše. 
(Obvezne prijave.)
Ponedeljek, 3. dec., ob 9.00 – praznično okraševanje prostora.
Torek, 4.,11. dec., ob 17.00  –NOVO! Projekt Kolegica. Vsaka 
posameznica bo imela možnost spoznati se in se povezati z uspešno 
žensko iz svojega bodočega poklica. Le-ta bo postala njena mentorica 
– »kolegica«. (Več na strani fb, VGC Skupna točka Vrhnika).  Prijave so 
obvezne.
Torek, 4. dec., –ustvarjalne praznične urice z VDC Vrhnika.
Sreda, 5., 12., 19. dec., od 10.00 do 11.00 – NOVO! Vodeno 
sproščanje in pogovor s Suzano (zaželene prijave).
 Sreda, 5., 12., 19. dec., od 17.00 do 18.00 – brezplačen tečaj 
učenja kitare.
Sreda, 12. dec., ob 18.00 – Šola za starše z dr. Andrejo Jereb 
(vzgoja za odgovornost).
Četrtek, 6., 13., 20. dec., ob 9.30 – delavnica za iskalce 
zaposlitve  (VGC Skupna točka, Cankarjev  trg  4 ).
Četrtek, 6., 13., 20. dec., od 12.00 do 13.00 – brezplačna fitnes 
vadba za iskalce zaposlitve (v prostorih BJ Fit Vrhnika, prijave 
obvezne). 
Četrtek,  6. dec., ob 9.30. – peka prazničnega peciva v Gostilni 
Bistra.
Petek, 7, 14., 21. dec.,  ob 10.00 – Mamice na kavici: podporna 
skupina. (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) (prijave so zaželene).
Petek, 7. 12., ob 16.00 – izdelovanje prazničnih okraskov (VGC 
Skupna točka, Cankarjev trg 4), zaželene so prijave.
Petek, 14. 12., ob 15.00 – družabne igre in peka palačink (VGC 
Skupna točka, Cankarjev trg 4), zaželene so prijave.
Petek, 14. dec., ob 18.00 – predavanje z Andrejem Pešcem – 
Moški so z Marsa, ženske z Venere. Zaželene so prijave.

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.

Prvi november je čas, ko 
obujamo spomine na naše 
najbližje, prijatelje. 

Tudi člani ZŠAM Vrhnika se na prav 
poseben način vsako leto spomnimo 
pokojnih članov našega združenja. To 
je dan, ko obujamo spomine na do-
godke, ki so se nam vtisnili v spomin 
in so pustili globok pečat v naši orga-
nizaciji z dolgoletnim stažem. 

Na turoben in deževen ponedeljek, 
29. oktobra 2018, smo jih obiskali na 
njihovih grobovih, se jih spominjali in 
jim poklonili nagelj v znamenje spo-
štovanja. Tako kot vsako leto smo obi-
skali pokopališča na Vrhniki, v Verdu, 
Borovnici, Sinji gorici, na Logu, v Bla-
tni Brezovici in na Stari Vrhniki. Tudi  
letos smo se poklonili našemu dol-
goletnemu prijatelju in članu ZŠAM 
Dolomiti g. Stanetu Žerovniku, ki 
počiva na Viču. Nismo pozabili  tudi 

na velikana slovenske kulture, Ivana 
Cankarja, katerega 100-letnico smr-
ti obeležujemo prav letos. Pred Can-
karjevim spomenikom smo obeležili 
spomin na vse naše pokojne člane 
združenja, ki niso pokopani na ome-
njenih pokopališčih in so razkroplje-
ni drugod po Sloveniji. 

Na dan mrtvih, v četrtek, 1. no-
vembra, smo z društvenim prapo-
rom  in praporščakom g. Tonetom 
Tomšičem ter s člani sodelovali na 
komemoraciji  pri spomeniku pa-
dlim borcem na Drči in se poklonili 
tudi njim. 

Pokojnim članom so se poklonili: 
ga. Marina Šraj, ga. Marija Zemljič, 
g. Slavko Jereb, g. Karol Jurjevčič, g. 
Janez Šuštaršič, g. Dušan Rodošek, g. 
Tone Tomšič in g. Ignac Zemljič. 

Besedilo in foto: predsednik 
ZŠAM Vrhnika Franjo Čretnik

ZŠAM Vrhnika se je poklonil
pokojnim članom

Strokovna 
ekskurzija v 

Prekmurje

MOŠKI ZAJTRK NA VRHNIKI
Gost: dr. Jože Plut, bivši vojaški kurat

Vsi možakarji vabljeni na moški zajtrk na Vrhniki, ki bo v soboto, 1. 12. 2018 ob 
7.00 v Cukaletovi dvorani na Vrhniki. Začeli bomo s kavo, čajem in prigrizkom. 
Sledil bo kratek kulturni program.

Nato bomo prisluhnili nagovoru gosta dr. Jožeta Pluta, ki je bil kar 15 let 
vojaški kurat, ima ogromno izkušenj in znanja, pronicljiv pogled na stanje v 
slovenski vojski, aktualnih varnostnih vprašanjih, domoljubju ter drugih temah, 
ki so izjemnega pomena za našo skupno prihodnost. Po nagovoru sledi osrednji 
dogodek – konkreten, moški zajtrk, ki bo v Gostilni pri Kranjcu. Prispevek znaša 
10 € in ga lahko poravnate na samem dogodku.

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

Drage žene, dekleta in drugi ljudje dobre volje, kje bodo vsi pravi moški v soboto, 
1. 12. 2018 ob 7.00? Na moškem zajtrku! :)
          Možje sv. Jožefa
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O D P R T A  S T R A N
Je promet na Vrhniki res problem?

Spoštovani gospod župan in strokovnjaki za 
promet, letos sem dopolnil 18 let in končno se mi 
je izpolnila dolgo pričakovana želja, da sem prišel 
do svojega avtomobila. Starši so vestno varčevali 
in se odrekli marsikateremu ugodju, da sta mi 
omogočila lastno vozilo. Zdaj sem tudi sam vsto-
pil v svet  odraslih in spoznal vse prednosti, ki jih 
omogoča vožnja z lastnim vozilom. Žal moram 
pa opozoriti tudi na nekatere težave, ki jih verje-
tno opazi veliko uporabnikov motoriziranih vozil. 
Nekatere so neizbežne, za druge pa je odgovorna 
tudi država ali občina, ki bi lahko več storila za 
nas voznike.

Preden sem začel uporabljati avtomobil, sem 
bil obsojen na utrujajoče pešačenje in vožnjo s 
kolesom. Tako kot vsak mladostnik, boste rekli. 
Takrat sem se pritoževal nad prometom, nad 
avtomobili, parkiranimi  na pločnikih na Stari 
cesti, nad odpiranjem vrat ob kolesarskih stezah 
na Tržaški, nad valovitimi pločniki in kolesarski-
mi stezami po vsem mestu, nad visokimi robniki 
pred vhodom na kolesarsko stezo, nad nestrpnimi 
vozniki, ki jim je malo mar za pešca ali kolesarja 
in naj ne naštevam naprej. Domov sem se vračal 
razburjen, kar so opazilo tudi starši in vem, da je 
to botrovalo njuni odločitvi, da bosta kljub skro-
mnim prihodkom poskrbela, da pridem čim prej 
do lastnega vozila in do večje varnosti v prometu.

Zdaj, ko sem postal  voznik B-kategorije, enako-
vreden tistim, ki sem jih nekoč videl kot težavo na-
šega lepega mesta, kot tiste, ki le po nepotrebnem 
zasedajo veliko mestnega prostora, povzročajo 
onesenaženje in hrup, parkirajo  na zelenicah in 
ne spoštujejo šibkejših v prometu, sem spoznal, da 
sem jim delal krivico. Zdaj, ko stojim v koloni in 
skozi okno svojega vozila opazujem, kako kolesar 
brezbrižno švigne mimo ali pa se pešec spreho-
di mimo mojega vozila, ki ga ponovno dohitim 
šele čez več  sto metrov, opažam, da so bila moja 
prejšnja prepričanja napačna in nepravična do 
uporabnikov motornih vozil.

Naj bom karseda jasen in pokažem, da si upo-
rabniki motornih vozil zaslužimo pravičnejšo 
obravnavo. Kot vse dandanes, naj se tudi nas 
občane obravnava glede na tisto, kar prispeva-
mo mestu in državi. Vzemimo, da se vsak dan 
odpravim v trgovino in pri tem naredim v eno 
smer dva kilometra, kar pomeni skupno štiri ki-
lometre. Nato imam še kakšen opravek v mestu 
in naredim še dodatne štiri kilometre. To pomeni, 
da skupno na dan naredim osem kilometrov. Ne 
predstavljam si vseh tistih staršev, ki vsak dan vo-
zijo otroke na krožke, treninge in druge dejavnosti, 
kar so nekoč počeli tudi moji skrbni starši, in vseh 
kilometrov, ki jih opravijo vsak dan. Osem kilo-
metrov na dan za moje vozilo pomeni približno 
porabo 1,2 litra goriva,  v kar je všteto tudi vse 
čakanje v kolonah, na semaforjih in iskanje par-
kirišča. V denarju me to prikrajša za 1,6 evra na 
dan, mesečno skoraj petdeset evrov, na leto pa kar 
šeststo evrov. Toliko denarja na leto prispevam za 
dve skromni vožnjici na dan. Večji del tega de-
narja gre za trošarine in takse. Tako vsako leto 
prispevam lepo vsotico v državni proračun, ki je 
med drugim namenjen tudi nam voznikom.

Zdaj pa vzemimo nekega kolesarja, ki si za 
šeststo evrov lahko kupi že kar lepo kolo, nato pa 
ga desetletja uporablja z nikakršnimi stroški za 
gorivo in ne omembe vrednimi stoški vzdrževa-
nja. Poleg  tega, da je njegov finančni prispevek 
zelo majhen, ima zdaj še privilegirano mesto v 
prometu. Izogiba se kolonam, parkira pred vhodi, 
uporablja nadkrito kolesarnico na postajališču in 
še bi lahko našteval. Mi vozniki, ki prispevamo 
neprimerno več le za nekaj vsakodnevnih oprav-
kov, pa se ob tem počutimo izigrani. Moji starši 
niso varčevali, da bi mi nakopala še večje stro-
ške, ampak da se bom počutil varno in bom hitro 
prispel, kamor sem namenjen. Zato vas prosim, 
dragi gospod župan, storite nekaj tudi za tiste, ki 
kaj prispevamo v državni in občinski proračun. 
Morda bi razmislili o novih nadkritih parkiriščih 
po vzoru na kolesarnico na postajališču, štiri-
pasovnico na Tržaški in umiku kolesarskih stez, 
asfaltiranju poti do Starega malna, subvencio-
niranju nakupa prvega vozila za mlade voznike, 
spremembi namembnosti neizkoriščenih zelenic 
v mestu v nova parkirišča, garažni hiši. Prav tako 
bi lahko razmislili o novih prihodkih za občino 

z uvedbo registracije in zavarovanja za kolesarje, 
uvedbo tako imenovane kolesarine za uporabo 
kolesarskih stez, plačljivo parkiranje za kolesarje, 
umik kolesarskih in pešpoti na periferijo mesta, 
dodatno davčno obremenitev za tiste, ki manj 
prispevajo v državni in občinski proračun zaradi 
uporabe alternativnih prevoznih sredstev.

Pozivam tudi vse  druge občane, da spregovo-
rijo o težavah voznikov in prepričajo občinsko 
vodstvo v nujnost nekaterih ukrepov, saj nam 
grozi, da bomo vrhniški promet čez nekaj let ali 
desetletij lahko videli samo še na razglednicah in 
starih fotografijah, mesto pa bodo preplavili pešci 
in kolesarji. Ne dovolimo, da se Vrhniki zgodi to, 
kar se že dogaja v Ljubljani.

Anonimni voznik (naslov v uredništvu)

Moji vtisi iz dneva odprtih vrat v Kemisu

Dobro leto po požaru, točneje 13. 9. 2018, je 
občane in drugo zainteresirano javnost vodstvo 
Kemisa povabilo na dan odprtih vrat svojega po 
požaru obnovljenega podjetja. Udeležil sem se 
ga tudi sam kot član Civilne iniciative Eko Vrh 
Vrhnika, iniciative, ki si aktivno prizadeva za 
izboljšanje kakovosti življenja v Občini Vrhnika. 
Množičnega obiska dneva odprtih vrat ni bilo, 
kljub temu pa je imelo pičlo število obiskovalcev 
mnogo vprašanj, tudi tistih manj prijetnih. Za 
oceno sorodnih dogodkov je najprimernejša pri-
merjava, zato lahko zapišem, da sem že kot otrok 
v železnih časih socializma obiskal Litostroj, kjer 
je delal oče, in so nam v treh urah izčrpno poka-
zali vse poglavitne prostore in postopke. Poglavi-
tne zato, ker če bi želeli pokazati vse, bi potrebo-
vali za obhod giganta več dni. Od množice vtisov, 
dolžine poti in občasno nevzdržnega ropota, saj 
so med vodenjem obiskovalcev obratovali, sem bil 
na smrt utrujen. Res so se potrudili. Mnogo let ka-
sneje sem v okviru dneva odprtih vrat obiskal IUV 

Vrhnika, kjer so nam ravno tako podrobno in na-
zorno razkazali obrat, za kar so si vzeli ure časa 
in kilometre poti. Pred leti (že v sodobnih časih 
kapitalizma) je imel v istih prostorih dan odprtih 
vrat (odprtje) Siliko, ki nas je ravno tako izdatno 
opremil s podatki, omogočil ogled najdragocenej-
ših in najsodobnejših strojev in nas na koncu tudi 
izborno pogostil. 

Vsi ti trije gospodarski subjekti so nam vsak v 
svojem času pokazali prostore in tehnologijo in 
nisem opazil, da bi karkoli skrivali, čeravno so bili 
praktično v polnem obratovanju in so res imeli 
kaj pokazati. Pri Kemisu so nas po drugi strani 
ves čas od požara naprej z varnostnikom podili 
od njihove ograje, kot da bi bilo to neko posveče-
no mesto, s katerega jim lahko s pogledi oskruni-
mo pogorišče, katerega strupene derivate so prej 
zmetali na naše vrtove, v naše kuhinje, spalnice, 
reke in pljuča.  Na dnevu odprtih vrat leto po po-
žaru pa so nas za razliko od prejšnjega strogega, 
malodane vojaškega režima prijazno spustili 10 
m za famozno ograjo in nas tam zadrževali brez 
premikanja in v omejenem številu, kot da bi šlo za 
obisk nuklearke, kjer je lahko vsak gumb smrtono-
sen. Tam so nam s prekrižanimi rokami na prsih 
odgovarjali na ista vprašaja, na katera že prej od 
njih nismo prejeli pravih odgovorov, in to zopet na 
podoben način, torej brez poudarkov, bistvenih za 
naravo in ljudi, skratka z odgovori zelo omejene 
(prirejene) lastne odgovornosti za povzročeno.

Poslovnih prostorov oziroma zgradbe, za katero 
so se pohvalili, kako je sedaj zgrajena in opremlje-
na po vseh sodobnih standardih (prej kot kaže 
ni bila), nam niso pokazali. Smo jim pač mora-
li verjeti na besedo, kot smo jim morali tudi že 
prej. Novega gradbenega dovoljenja, ki bi ga po 
tako temeljitem požaru stavbe potreboval vsak 
občan, niso potrebovali, saj so menda podjetje 
družbenega pomena, kar občan za državo glede 
na izkušnje ni.

Komunikacija z zainteresirano javnostjo je bila 

topla, dokler so govorili o svojih dosežkih pri sa-
naciji njihove stavbe.

Se je pa seveda zataknilo ob naših neprijetnih 
vprašanjih. 

Tedaj je k otoplitvi odnosa Kemisa z javnostjo 
priskočila na pomoč narava v obliki toplega sep-
tembrskega vremena.

Narava Kemisu očitno vedno stoji ob strani in 
po(s)pravi za njimi tisto, česar oni sami ne znajo 
oziroma nočejo.

Tomaž Grom

Draga Vrhnika

Volitve so končane. Izbrali smo svoje predstav-
nike. Ne glede na to, kdo je zmagovalec lokalnih 
volitev na Vrhniki, je ostalo veliko odprtih vpra-
šanj, znanih že od prej, ki so jih predvolilne oblju-
be kozmetično prekrivale, pravih ukrepanj pa ni 
bilo.

 Menimo, da ureditev prometne infrastrukture 
ne more biti  predvolilna obljuba, saj se rešitve in 
projekti iščejo že dalj  časa in so podobni kot po-
govori pred prejšnjimi volitvami. Na mestu bi bilo, 
da bi se razvile nove rešitve. Vsi bi vse, nihče pa ne 
zna povedati, kdaj kaj točno se bo to izvedlo in res 
nas zanima, kaj se bomo pogovarjali čez štiri leta.

– Prav tako menimo, da je ureditev kanalizaci-
je  samoumevna in hkrati zaključevanje projekta 
prejšnje uprave. 

– Smrad na Vrhniki ostaja in bo zaznaven še 
naprej. Tudi če se ena kompostarna zapre, druga 
ostane. Smiselno bi bilo iskati rešitve v  posodo-
bitvah, zaprtem kompostiranju in podobnih so-
dobnih možnostih.

 Žalostno je, da se morajo proti smradu bori-
ti civilne iniciative in da po devetih letih na tem 
področju ni napredka, občina pa deluje  le: »Če  
civilna iniciativa sproži pravni postopek, jo bomo 
pa že morali podpreti.« Ali še huje,  če nastane 
katastrofa in smo žrtve občani Vrhnike.

– Turizem je glede na trend v Sloveniji obetavna 
gospodarska priložnost. Vendar ima, kot vse stva-
ri, dve strani: ena izmed  njiju je povečan obisk 
vseh turističnih točk, tako naravnih kot kulturnih. 
Dober primer je ureditev Močilnika. S turizmom 
bi se povečalo število delovnih mest in povečal bi 
se  priliv v občinsko blagajno. Druga stran in iz-
ziv za naprej je povečanje števila ljudi v okolju in 
zviševanje cen najemnih stanovanj, ki se, namesto 
občanom, oddajajo turistom, kot se to dogaja v 
Ljubljani. Obenem bi se  povečala pridelava od-
padkov, kar nas tare že sedaj. Poleg tega bi imeli 
od turistov dobiček predvsem ponudniki storitev, 
ne pa večina prebivalstva.

 Ena izmed  zanimivih točk je bazen, ki si ga 
potiho želimo vsi, a denarja zanj ni pokazal nihče. 
Pohvalili bi mlade, ki so za ta prostor našli smisel 
in uporabnost za kulturne dogodke, medtem ko so 
ga  drugi imeli le za propadajoč objekt in nepro-
fitno naložbo. Nihče se ne zaveda, da KVŠ nima 
svojih prostorov. Od občine ne dobiva denarja in 
še vedno plačuje najemnino za zastarele in do-
trajane prostore.

 Rešitev za vse je naložba v mladinski center, v 
katerem bi mladi lahko v prijaznem okolju izva-
jali zanje privlačne dejavnosti. Mladi bi ostajali 
na Vrhniki in njihov denar ne bi odtekal v Lju-
bljano. Kje šele je realen denar zanj?

– Zdravstveni dom ostaja prioriteta za delo 
novega občinskega vodstva, čeprav je žal vreča 
brez dna.

– Prostori OŠ Ivana Cankarja postajajo pre-
majhni. Poiskati bo treba denar za posodobitev in 
širjenje s pomočjo državnega denarja. Najboljša 
rešitev bi bila postavitev nove,  sodobne šole Ivana 
Cankarja. Namembnost prostorov v stari šoli je 
mogoče spremeniti za potrebe mladinskega cen-
tra, šole za tretje življenjsko obdobje. Mogoče se  
tako odpre novo okno za srednjo šolo na Vrhniki?

Ali imamo moč in voljo, da s skupnimi močmi 
ohranimo Vrhniko aktivno in privlačno? Ali bi 
raje videli, da Cankarjevo rojstno mesto ostane 
spalno naselje?

Vsem volivcem se zahvaljujemo za udeležbo in 
glasove podpore.

Levica Vrhnika
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Naš sokrajan, Igor Pavlovčič, je izbor 
svoje plastike z naslovom Zverinice 
tokrat predstavil v ZOO Ljubljana. 

V sklopu dogodka Dnevi živali in oskrbnikov, 
4. oktobra 2018, je na travniku pri vhodu po-

novno postavil enkratno enodnevno razstavo. 
Odziv obiskovalcev, predvsem najmlajših, je bil 
navdušujoč. V pogovoru nam je razkril, da že 
načrtuje razstavo v Arboretumu. 

Gašper Tominc 

V tednu otroka smo se z otro-
ki odpravili na izlete v Polhkov 
doživljajski park v Polhov Gra-
dec in v Lutkovno gledališče v 
Ljubljano. 

Pripravili smo tudi popol-
dansko druženje s starši in 
otroki. Organizirali smo druge 
Barjančkove igre brez meja, ki 
so potekale preko raznolikih 
gibalnih dejavnosti. Sproščeno 
vzdušje smo ustvarili z glasbo 
in dobro voljo vseh prisotnih. 
Srečanje smo  sklenili s pode-
litvijo medalj.

Nismo pa pozabili tudi na 
stare starše, s katerimi smo se 
družili v okviru medgeneracij-
skega sodelovanja skozi gibanje 

– simbioza giba. Vsaka skupina 

je organizirala dopoldansko 
srečanje, ki smo ga obogatili 
z različnimi gibalnimi aktiv-
nostmi (sprehod do Stare Vrh-
nike in igra s padalom, piknik v 
gozdičku, raziskovanje Tičnice 

…).
Ker je oktober tudi mesec po-

žarne varnosti, smo spoznavali 
delo gasilcev. Najprej smo imeli 
delavnice, kjer smo se seznani-
li z osnovnimi informacijami, 
kako ravnati v primeru narav-
nih in drugih nesreč, se igrali 
igre vlog in imeli evakuacijsko 
vajo. Dogajanje smo  končali 
z drugo Barjančkovo gasilsko 
veselico. Organizirali smo sre-
čelov, na katerem so si otroci 
med seboj izmenjali plišaste 

igrače. Igral nam je harmonikar 
Franci Kržič, presenetila pa nas 
je skupina Čuki. 

Mesec smo zaključili z dne-
vom odprtih vrat v  nekdanji 
Vojašnici 26. oktober. Tam 
smo si ogledali gasilski tovor-
njak, dirkalne avtomobile in 
mini moto, starodobnike, se 
razgibali na vojaškem poligonu 
in si ogledali orožje ter razstavo 
o vojaški zgodovini.

Poslovili smo se od jesen-
skega oktobra in naše misli že 
zahajajo proti prazničnemu 
veselemu decembru.

Ob tej priložnosti se zahva-
ljujemo vsem zunanjim sode-
lavcem in ustanovam ter  dru-
gim aktivnim udeležencem, ki 
so nam popestrili naš vsakdan.

Strokovni delavci 
Barjančka, B-vhod

November ali listopad je idealen čas 
za sprehode med padajočim listjem 
in prav to z otroki radi in pogosto 
počnemo.

 
V našem vrtcu se ves čas nekaj dogaja. Vsaka 

skupina se trudi biti inovativna in hkrati za-
bavna. 

V novembru smo v povezavi s projektom 
Podaj mi roko z otroki iz skupine Zvezde odšli 
na kmetijo na Drenov Grič, kjer smo obiskali 
starejšo gospo Marto Novak, ki nas je prijazno 
sprejela v svoj dom in z nami veselo pokramlja-
la. Zapeli smo ji pesmice, ona pa nam je razde-

lila bombone. Gospodar Janez nam je razkazal 
kmetijo, nas popeljal s traktorjem in odgovoril 
na številna otroška vprašanja. Tudi nazaj smo 
se odpeljali s »pravim« avtobusom. 

V novembru v našem vrtcu poteka že tradi-
cionalni medeni zajtrk, ki ga vsako leto organi-
zira in do  podrobnosti izpelje naša sodelavka 
Anica Košir Kropivšek. Za vsak dan v tem te-
dnu organizira različne dejavnosti, kjer sode-
lujemo vse skupine. Seveda brez Slakove pesmi 
Čebelar ne gre. Prepevamo jo ves mesec in če-
prav bo kmalu zima, se bo glas čebelic v našem 
vrtcu še dolgo slišal. 

Mojca Mivšek

Smo najstarejša skupina 
enote Barjanček in na tek se 
je prijavilo enajst otrok. Kljub 
slabši vremenski napovedi se 
izziva nismo ustrašili. Že v 
vrtcu smo si izdelali palerine 
in pripravili zaščitne kape. V 
soboto, 27. 10., so na  prizo-
rišče dogodka otroke pripe-
ljali starši, kjer sva jih pre-
vzeli vzgojiteljici. Pred tekom 
smo se ogreli, nato pa smo 
jih pospremili na start. Prvi 
so startali dečki, za njimi še 
deklice. Otroci se izziva niso 

ustrašili in so uspešno pretekli 
200-metrsko razdaljo ob buč-
ni podpori navijačev ob progi. 
Na cilju so prejeli zaslužene 
medalje ter čestitke in objeme 
svojih domačih. Vsi smo bili 
zelo ponosni, za nagrado nas 
je pozdravilo tudi sonce. Sle-
dilo je še obvezno fotografira-
nje naših tekačev z medaljami, 
pridružila pa se jim je tudi 
maskota zajček. S tem pa naše 
sodelovanje na  omenjenem 
dogodku še ni bilo  končano, 

saj smo naslednji dan, v ne-
deljo, tekli tudi vzgojiteljici in 
dva od staršev. Matijev očka 
se je podal na 21-kilometr-
sko preizkušnjo, Lovrov pa se 
nama je pridružil pri teku na 
10-ki. 

Sodelovanje na tako mno-
žičnem dogodku je bilo za vse 
nas zelo lepa izkušnja in do-
kaz, da šport združuje. Zma-
gali smo vsi. Zahvala vsem 
staršem, ki so bili pripravljeni 
podpreti našo idejo in so nam 
pri uspešni izvedbi tudi po-
magali.

Za skupino Mali princ 
zapisali Polona Slabe in 

Maja Samotorčan.

Zverinice na obisku 
v živalskem vrtu

Od gledališča do veselice

Oktober smo v Barjančku (skupine Mali princ, 
Gumbki, Veseljaki, Škratki, Sovice) preživeli zelo 
pestro. 

November v Župnijskem 
vrtcu Vrhnika

Mali princi na Ljubljanskem maratonu

Na letošnjem Lumpi teku, ki je potekal 
v okviru 23. Ljubljanskega maratona, je 

sodelovala tudi ekipa Vrtca Vrhnika. 
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U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Spoštovane članice in 
člani društva, bralci 
našega kotička

Bliža se prehod starega leta v novo, zato je tudi 
več dejavnosti, ki so povezane s tem.

Na seji UO smo zato sprejeli več sklepov  za 
prednovoletne dejavnosti. Tako bomo spet pri-
pravili koledarček z najodmevnejšimi dejav-
nostmi, pripravili darilne pakete za starejše od 
80 let, ki jih bodo naši prostovoljci raznosili po 
domovih, Dom počitka obiskali z novoletnim 
programom, pripravili prednovoletno srečanje 
in na zadnji seji UO v decembru sprejemali pre-
dlog programa za leto 2019.

Naj se še malo pohvalimo. Zveza društev upo-
kojencev Slovenije nam je poslala obvestilo, da 
bomo konec novembra prejeli priznanje kot naj-
boljše in najbolj delavno društvo upokojencev  v 
osrednjeslovenski pokrajini. Veseli smo tega 
priznanja in upam, da boste naše veselje delili 

z nami, ko se boste udeležili občnega zbora na-
slednje leto.

V začetku decembra bo še ena delavnica izde-
lovanja čestitk, vse  druge dejavnosti pa potekajo 
po ustaljenih urnikih.

Vse, ki vas zanima, kaj vse počnemo, oglasite 
se v naši pisarni, še posebno vabimo upokojence, 
ki še niso naši člani. Pridite in se prepričajte, da 
je pri nas vedno živahno.

Kaj napovedujemo?
V prvem tednu decembra obisk v Domu upo-

kojencev Vrhnika.
Že 13. decembra prednovoletno srečanje z 

živo glasbo.
V decembru obiske naših prostovoljcev in pro-

stovoljk, starejših od 80 let.

Ostanite zdravi in zadovoljni, večkrat se ogla-
site v naših prostorih in kaj povprašajte ali povej-
te. Če delimo mnenja, nam je lepše!

Predsednica DU Vrhnika:
Elica Brelih

Spominska z dvodnevnega izleta po Avstriji in Bavarski

Večno mladi vrhniški 
upokojenci na Stolu

Na čudovito torkovo jutro, 17. julija, se nas je 
skupina dvanajstih večno mladih upokojencev v 
spremstvu vodnikov Milana in Sonje, odpravila 
na načrtovani dvodnevni pohod na Stol. Pot smo 
začeli pri Tinčkovi koči ob Završnici, od koder 
smo po dobri uri hoje prispeli do koče pri izviru 
Završnice. Po kratkem postanku smo se odpra-
vili naprej proti našemu cilju – Stolu (2.236 m). 
Pot nas je vodila po čudoviti naravi, le zadnji del 
poti po melišču do koče je bil naporen in neko-
liko manj prijeten. Na vršnem grebenu se nam 
je odprl razgled na dolino reke Save in Julijce v 
ozadju, še lepši pa nas je razveselil pogled na Pre-
šernovo kočo pod vrhom Stola na višini 2.174 m.

Po postanku in okrepčilu v koči smo se v 
poznem popoldnevu odpravili še na vrh Stola, 
od koder smo se prijetno utrujeni vrnili k za-
služenemu večernemu počitku. Že v zgodnjih 
jutranjih urah naslednjega dne nas je namreč 
pot vodila naprej. Jutro je bilo precej sveže in 
vetrovno, zato smo načrtovani vzpon na Vajnež 
(2.104 m) izpustili in pot raje nadaljevali v zave-
tju po panoramski poti mimo Belščice in naprej 
do Medjega dola, od koder smo se nato po str-
mi poti spustili do Javorniškega Rovta in male 
hidroelektrarne. Z avtobusom smo se odpeljali 
do doma Pristava, kjer smo si privoščili kosilo 
in strnili vtise na prečudovit pohod. Utrujenim 
nam je ob sproščenem klepetu vožnja domov kar 
prijala. V imenu celotne skupine se želim zahva-
liti vodnikoma Milanu in Sonji za odlično orga-
niziran pohod in prijetno dvodnevno druženje.

Janez Kenk

Stanko Seljak, Gabrče, Vrhnika (1926)
Stana Topolovec, Dom starejših občanov Vrhnika (1926)
Franc Tominc, Brigadirska c., Vrhnika (1928)

Kristina Skubic, Blatna Brezovica, Vrhnika (1928)
Marija Novak, Gradišče, Vrhnika (1933)

Francka Zorc, Prečna pot, Vrhnika (1933)
Janko Plestenjak, Drenov Grič, Vrhnika (1933)
Tončka Žužek, Vas, Vrhnika (1933)
Štefanija Novak, Notranjska c., Vrhnika (1933)
Stanislava Podlipec, Mala Ligojna, Vrhnika (1938)
Lazar Janjić, Poštna ul., Vrhnika (1938)
Andrej Krašovec, Mrakova ul., Vrhnika (1938)

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

Okrogli
jubileji v

novembru

FILMSKO DOPOLDNE
V KINU VRHNIKA

Petek, 30. 11. ob 10.00: NEČISTA KRI

Četrtek, 27. 12. ob 10.00: O LJUDEH IN VASEH

Obračun z pestro zgodovino skandinavskega 
kolonializma in rasnega razlikovanja. Ella, 
pripadnica ljudstva Sami, je odraščala sredi 
prostrane Laponske. Ko začne s štirinajstimi 
leti obiskovati srednjo šolo, spozna drugačno 
življenje. To jo kot vsako najstnico sprva navduši, 
a če se hoče zares vklopiti v novo okolje, bo 
plačala visoko ceno: postati mora povsem nova 
oseba ter pretrgati vse vezi s svojo družino...

Legendarna režiserka francoskega novega vala 
Agnès Varda ter več kot petdeset let mlajši 
umetnik in fotograf JR potujeta po francoskem 
podeželju, srečujeta domačine, izdelujeta njihove 
velikanske črno-bele portrete in jih razstavljata 
na zidovih hiš, kjer živijo in delajo. Njun topli 
in duhoviti film ceste je med drugim prejel 
nagrado za najboljši dokumentarec v Cannesu in 
nominacijo za oskarja.

Po filmu sledi druženje ob kavi in čaju. Toplo vabljeni.

Barjani na Krvavcu
Jutro je bilo hladno in megleno. Kljub temu je 

bilo vzdušje v skupini veselo in razigrano. Med 
vožnjo z avtobusom nam je vodnik Frenk opisal 
pot, ki smo jo kasneje prehodili.  Skozi Cerklje 

na Gorenjskem smo  se odpeljali proti Ambrožu 
pod Krvavcem. Bolj ko smo se dvigali po cesti 
proti planini Jezerca, kjer je bilo naše izhodišče, 
bolj se je megla redčila. Na parkirišču nas je že 
razveselilo sonce.

Povzpeli smo se proti Krvavcu in po nekaj 
ovinkih se nam je pogled ustavil na vršacih Julij-

skih Alp s Triglavom med njimi. Ob poti sta nas 
pozdravila iz lesa izrezljana ruševec in gams. Pri-
šli smo do Doma na Krvavcu, kjer smo malicali. 
Sonce nas je tudi že malo ogrelo, da smo lažje 
zagrizli v hrib proti Zvohu. Med potjo smo videli 
Kamniške Alpe s Storžičem in Julijci v ozadju. 
Tudi pogled na Kočno in Grintavec je bil čaro-
ben. Ko pa smo prišli na sedlo pod Zvohom, se 
je prikradla megla in nam zaprla razglede in to je 
bil tudi razlog, da vrha Zvoha nismo obiskali in 
smo se spustili proti oddajniški anteni. Ogledali 
smo si Plečnikovo kapelico, posvečeno Mariji 
Snežni. Med potjo smo se naužili čistega zraka 

in občudovali naravo, ki jo v tem letnem času 
krasijo zlato obarvani macesni, travnate predele 
pa s svojo modro barvo krasijo posamezni svišči.  
Prišli smo do planšarije, kjer nas je čakal odličen 
golaž. Ko smo se najedli in naklepetali, smo se 
odpravili do avtobusa.

Pohod je bil sproščujoč in poln lepih vtisov. V 
skupini smo imeli kar tri slavljence, ki so nam 
postregli z izvrstnimi slaščicami in preostalim. 
Hvala Frenku in  drugim za prijetno vzdušje na 
pohodu in seveda šoferju, ki nas je varno pripe-
ljal domov.
Besedilo: Mira Lavrič, foto: Stane Kržmanc
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U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Vandrovke na Krimu
Zakorakali smo v  predzadnji mesec  in v torek, 

6. novembra,  nas je pot vodila na Krim. Zelo 
smo se veselile pohoda nekam malo dlje, saj je že 
kar nekaj časa minilo od  našega zadnjega   pote-
panja po Sloveniji.

Zbralo se nas je 32. Elica in Frenk sta nas raz-
veselila s pohodom na Krim. Nič kaj lepo vre-
me ni bilo; deževalo je, ampak nas ni ustavilo.  
Ko smo zavili na makadamsko cesto, ki vodi za 
Krim, smo se peljali še približno 3 km in izstopili 
iz avtobusa. 

Čeprav je bil dežnik naša  glavna oprema, smo  
bili dobre volje in pohodniško razpoložene. Po-
časi smo se začeli vzpenjati po rahlo strmi poti. 
Opazovali smo naravo, ki  je blestela v vsej svoji 
jesenski podobi. Listje je hitro odpadalo in dre-
vesa so čakala na prvi sneg, da bi jih pobelil. Med 
potjo smo večkrat prisluhnili Elici, ki je poveda-
la veliko zanimivega in poučnega. Kljub dežju je 
bila pot prijetna,  do vrha smo prišli  v uri in pol. 
Takoj je sledila skupinska fotografija pred kočo. 
Dež je ponehal in dežnike smo zaprli.

Razgled ni bil mogoč zaradi slabega vremena; 

v lepem vremenu bi videli poleg Ljubljanskega 
barja še pol Slovenije. Krim  je ena najbolj pre-
poznavnih gora v okolici Ljubljanske kotline, ki 
jo vsako leto obišče na tisoče planincev in izle-
tnikov. Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
je JNA vrh zaprla in na njem postavila radijski 
center. Od leta 1991 so ga ponovno odprli za 
obiskovalce, na njem je prijazna  planinska koča. 
Krim je dobil  tudi vzdevek »Ljubljanski vremen-
ski prerok«, saj naj bi oblak ali kapa okrog vrha 
napovedoval slabo vreme.  Na Krim vodi več do-
bro označenih poti.

V koči je bilo prijetno toplo, prav prijazno so  
nas tudi  sprejeli. Topla malica nas je še dodatno 
ogrela. Vreme se je izboljšalo, dež je ponehal,  le 
oblaki nad nami so se podili in tudi malo son-
ca se je pokazalo. Pot v dolino je hitro minila in 
že nas je čakal avtobus, ki nas je odpeljal proti 
Vrhniki.

Tako je minil še en pohodniški torek in že se 
veselimo novega. Upam, da nam bosta Elica in 
Frenk pripravila še kaj novega in lepega v priha-
jajočih mesecih. Hvala Elici in Frenku.

Zapisala in foto: Šurca Fani

Svizci v Krnici
18. oktobra  smo se veseli in živahni odpeljali 

proti Gorenjski in po kratkem postanku v Kranj-
ski Gori nadaljevali v smeri Vršiča. 

Izstopili smo pri Mihovem domu in se začeli 
spuščati v dolino Velike Pišnice. Prečkali smo 
strugo Suhe Pišnice in prišli do planine V Klinu, 
kjer je bilo med prvo svetovno vojno taborišče 
za ruske vojne ujetnike, ki so gradili cesto na 
Vršič. Prečkali smo grbinast travnik in na njego-
vem robu obiskali kapelo, kjer so tablice z imeni 
ponesrečenih v okoliških gorah. Od tam smo 
že lahko občudovali gore, ki obkrožajo Krnico: 
Gamsovo špico, Škrlatico, Kriško steno, Razor, 
Prisojnik …

In že smo prišli v dolino hudournika Velike 
Pišnice, ki je nekaj posebnega. Prečkali smo stru-

go in se počasi vzpenjali skozi gozd z mnogimi 
ledeniškimi balvani. Jesen je že posula gozdno 
pot z listjem  in tudi sončni žarki so pokukali 
izza oblakov skozi krošnje mešanega gozda. Pri-
šli smo do Koče v Krnici, ki je bila zaprta, zato 
smo pred kočo posedli ob lesenih mizah in 
pomalicali. Odmeval je smeh, vse je prevevalo 
zadovoljstvo, da prijetno druženje z nekaterimi 
traja že sedemnajst let. 

Spočiti in siti smo nadaljevali pot, tokrat po 
desnem bregu Velike Pišnice. V zgornjem toku 
je bila struga suha, šele nižje se je prikazala kot 
manjša, kristalno čista rečica. Količina vode je 
naraščala in se mogočno spuščala preko pregrad. 
Kmalu smo malce utrujeni prišli do avtobusa, ki 
nas je čakal v bližini Hotela Erika in nas odpeljal 
proti domu. 

Zapisala: Marica Zorc, 

Zimzeleni na Črvovem 
vrhu 

Črvov vrh je najvišji del Šentviške planote med 
dolinama Bače in  Idrijce. Planota je kraško raz-
gibana z vrtačami in kotanjami različnih oblik. 
Izmenjujejo se senožeti, gaji, strnjeni gozd, malo 
polj, a brez površinskih voda.

Na potepanju po planoti smo doživljali pravo 
simfonijo jesenskih žarečih barv v prijetnem 
sončnem vremenu. Pod nogami je šelestelo zla-
torumeno listje, še vedno zeleni  pašniki pa  so 
bili še polni živine. Le kje bi si želel biti pokopan 
pisatelj Ciril Kosmač drugje kot na  tej idilični 
planoti, blizu rojstnega kraja.

Planota je prepredena s potmi in cestami, ki 
peljejo do vsake samotne, toda nekoč  mogočne 
kmetije z dvojnimi kozolci  kozli. Le vodnjaka 
nismo ugledali nikjer. Zato je še toliko bolj zani-

miva legenda o edinem studencu pod Črvovim 
vrhom v Bukovem gaju, ki govori o beraču. Ta je 
prosil kmeta za dva hlebca kruha. Kmet  mu jih 
je dal, berač pa mu je pokazal kraj, kjer naj koplje, 
da bo našel največje bogastvo na planoti – vodo. 
Ob studencu je kmet zasadil še nekaj bukev, ki 
prav zdaj zlatijo Bukov gaj.

Te kmetije ni več, ker se je sesula vase, a mnogi 
kleni trdoživi tolminski kmetje tu gori še vztra-
jajo. Na Šentviški planoti vladata spokojni mir 
in tišina, razen v kraju Šentviška Gora, kjer je 
mladeži  kar veliko. Ob pogledu na visoke dvo-
nadstropne stare, a obnovljene hiše in mogočno 
farno cerkev sv. Vida, bi pričakovali, da je kraj 
še večji. 

Popotnik, če si zaželiš spokojnega miru, samo-
te in tišine, pa srečanja s prijaznimi klenimi lju-
dmi, povzpni se na  Šentviško planoto in uživaj  
lepoto in pestrost narave.

Zapisala: Elica Brelih, 
slika: Željko Jadanić

Sončki na Ajdni
Jutro ni obetalo sonca, a s ceste A2 proti Je-

senicam smo lahko videli 1046 m visoko Ajdno, 
delno poraslo skalno škrbino v pobočju Stola. 

Nad Koroško Belo smo se raztegnili skozi tra-
ve v gozd. Dišalo je po vlagi in gobah, strupenih. 
Prebijali smo se med drevesnimi štori in rdeče 
rumenim listjem grmičevja, majhnih bukev, ki 
so pognale na goličavi po vetrolomu. Višje v gra-
pah pod Potoško planino in Ajdno je gozd ne-
poškodovan, mi pa smo se dvigali med bore pod 
stene Ajdne in po utrjenih stopnicah stopili na 
vršni del z arheološkimi ostanki poznoantične 
naselbine ter posedli pod streho starokrščanske 
cerkve naših prednikov. 

Kadar razglede dlje  od Žirovnice, Save Bo-
hinjke in Bleda zastirajo megle, se mi misli uja-

mejo vanje. Pobegnile so v obdobje vojn med 
germanskimi narodi in Slovani ter v čase po raz-
padu Rimskega cesarstva, ko je bila Ajdna zato-
čišče okoliških prebivalcev. Mislila sem na Ajde, 
velike  ljudi, ki naj bi živeli na Ajdni v pradavnini, 
a naša pot se je že obrnila navzdol.  Verjetno  so 
bili svetlolasi,  sem še enkrat pogledala steno nad 
sabo, nato pa kamen na stopnici in previdno sto-
pila čez ter  naprej po stezi v smeri Valvazorjeve-
ga doma pod Stolom, kjer  so rumeneli macesni. 
Megle so razkrile tudi Stol, mi pa smo hiteli  nav-
zdol v pobočje Smolnika do Završniškega jezera. 

V avtobusu sem zadremala in sanjala Ajde na 
Ajdni in smehljal se mi je ljubek obraz okamnele 
Ajdovske deklice v stenah Prisojnika. Prav goto-
vo je kot vila sojenica želela novorojenemu deč-
ku samo dobro, le na Zlatoroga je za hip pozabila.

Marija Dolinar, foto Tatjana Rodošek
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Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV 
– UPB-3, Uradni list št. 24/07, 45/08, 83/12, 68/17) 
objavlja Občinska volilna komisija Občine Vrhnika 
naslednje izide volitev dne 18.11.2018:

Rezultati glasovanja za župana so naslednji:

Zap.  Kandidat Št. glasov % glasov
št.
1  Peter GABROVŠEK 2014  32.42
2 Viktor SLADIČ 1933 31.11
3  Daniel CUKJATI 2266 36.47

Na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o lo-
kalnih volitvah (ZLV – UPB-3, Uradni list št. 24/07, 
45/08, 83/12, 68/17) je občinska volilna komisija ugo-
tovila, da v prvem krogu volitev za župana občine 
nihče od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov. 
Zato se opravi drugi krog rednih volitev županov iz-
med dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu dobila 
največ glasov, to sta:

1. DANIEL CUKJATI
2. PETER GABROVŠEK 

Rezultati glasovanja za občinski svet skupno v občini so 
naslednji:
1. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 
(201 glasov; 3,28%)
2. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE (290 glasov; 4,74%)
3. SD - SOCIALNI DEMOKRATI (487 glasov; 7,95%)
4. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
(239 glasov; 3,90%)
5. LEVICA (209 glasov, 3,41%)
6. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMO-
KRATI (400 glasov; 6,53%)
7. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-
KA (1141 glasov; 18,64%)
8. ZELENI SLOVENIJE (260 glasov, 4,25%)
9. DD - DOBRA DRŽAVA (52 glasov; 0,85 %)
10. Lista za lajf (368 glasov; 6,01%)
11. Povezujemo Vrhniko (1144 glasov; 18,69%)
12. Lista za razvoj Vrhnike in podeželja (1150 glasov; 
18,78%)
13. Franjo ČRETNIK in skupina volivcev 
(181 glasov; 2,96%)

A) Volilna enota I:
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje šte-
vilo glasov:
1. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 
(115 glasov, 3.86%)
2. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE (191 glasov, 6.41%)
3. SD - SOCIALNI DEMOKRATI (284 glasov; 9.53%)
4. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
(83 glasov; 2.79%)
5. LEVICA (105 glasov; 3.52%)
6. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMO-
KRATI (152 glasov; 5.10%)
7. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-
KA (500 glasov, 16.78%)
8. ZELENI SLOVENIJE (157;  5.27 %)
9. DD - DOBRA DRŽAVA (33 glasov, 1.11%)
10. Lista za lajf (212 glasov;  7.11%)
11. Povezujemo Vrhniko (643 glasov, 21.58%)
12. Lista za razvoj Vrhnike in podeželja 
(505 glasov; 16.95%)
 
Volilna enota II:
1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
(156 glasov, 4.96%)
2. Franjo ČRETNIK in skupina volivcev 
(181 glasov, 5.76%)
3. Lista za razvoj Vrhnike in podeželja 
(645 glasov, 20.53%)
4. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE (99 glasov, 3.15%)
5. LEVICA (104 glasov;  3.31%)
6. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMO-
KRATI (248 glasov, 7.89%)
7. DD - DOBRA DRŽAVA (19 glasov;  0.60%)
8. ZELENI SLOVENIJE (103 glasov; 3.28 %)
9. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-
KA (641 glasov; 20.40%)
10. Lista za lajf (156 glasov, 4.96%)
11. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 
(86 glasov; 2.74%)
12. Povezujemo Vrhniko (501 glasov; 15.95%)
13. SD - SOCIALNI DEMOKRATI 
(203 glasov; 6.46%)

Na osnovi podeljenih mandatov listam in preferenčnih 
glasov posameznih kandidatov je občinska volilna komisija 
Občine Vrhnika ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji 
kandidati:

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja: Grega Kukec 
in Bernarda Kropf v I. volilni enoti in Viktor Sladič, 
Nataša Rijavec in Janez Pivk v II. volilni enoti. 

Povezujemo Vrhniko: Edin Behrić, Nataša Grom, 
Borut Fefer v I. volilni enoti in Janko Skodlar ter 
Ema Goričan v II. volilni enoti.  
Slovenska demokratska stranka: Andrej Podbregar 
in Petra Černetič v I. volilni enoti ter Jožef Malovrh, 
Mateja Dolamič in Zdravko Železnik v II. volilni 
enoti.  
Socialni demokrati: Alojz Kos v I. volilni enoti in 
Janez Kikelj v II. volilni enoti.  
Nova Slovenija – krščanski demokrati: Jošt Cankar 
v II: volilni enoti. 
Lista za lajf: Boštjan Erčulj v I. volilni enoti. 
DeSUS: Vid Drašček v I. volilni enoti.  
Zeleni Slovenije: Doman Blagojević v I. volilni enoti.  
Slovenska ljudska stranka: Pavel oblak v II: volilni 
enoti.
Stranka modernega centra: Valerija Mojca Frank v 
II. volilni enoti. 

Rezultati glasovanja na volitvah v svete krajevnih skupnosti 
so naslednji:

1. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
1 Jernej LENARČIČ  272    75.98
2 Primož JEREB  256   71.51
9 Robert AJLEC  216   60.34
7 Hermina SKODLAR  188   52.51
4 Tatjana AJLEC  172   48.04
3 Branko GOLOMBOŠ  170   47.49
6 Klemen PIŠEK  155   43.30
5 Ivan ŠEBENIK  151   42.18
8 Martina GABRIJEL  148   41.34

2. KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
1 Milan SELAN  107    72.79
3 Branko SKUBIC  104   70,75
7 Bojan VRHOVEC  98   66,67
6 Stanislava JEVŠEK  97   65,99
4 Sandi KOPRIVEC  89   60.54
5 Marjeta PAŠKULIN  79   53.74
2 Tanja NOVAKOVIĆ  79   53.74

3. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
12 Pavel OBLAK  263    61.16
11 Roman JESENKO  232    53.95
8 Janez PODBOJ  218   50.70
10 Boštjan OSREDKAR  170    39.53
6 Jože PODBOJ  161   37.44
3 Gašper PETRAČ  142   33.02
4 Ana-Marija JELOVŠEK  142   33.02
13 Stanislav KERŠMANC  134    31.16
9 Mateja BARTOL  126   29.30
2 Melita MALOVRH  113   26.28
1 Marija LAVRINC  111    25.81
7 Irena RUMENIČ  86   20.00
5 Lidija ZALAZNIK  70   16.28

4. KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov
2 Peter KOGOVŠEK  169   68.70
8 Marko ŽENKO  135   54.88
4 Roman KERVINA  125   50.81
5 Janez KOGOVŠEK  119   48.37
6 Andrej KRAŠNA  115   46.75
1 Andreja KOGOVŠEK  111    45.12
7 Klemen OGRIN  104   42.28
9 Joži ŠRAJ  97   39.43
3 Barbara JAPELJ  74   30.08
10 Saša ALBREHT  56    22.76

5. KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA-SMREČJE
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
2 Boštjan JURJEVČIČ  213   72.20
5 Tadej KONČAN  190   64.41
4 Andrej GABERŠEK  170   57.63
1 Urška TRČEK  154    52.20
7 Janez FORTUNA  153   51.86
6 Sabina SLAVEC  150   50.85
3 Valerija BABIJ  102   34.58
8 Boris KONONENKO  89   30.17

6. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE -ZAVRH
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
20 Bojan PELKO  41   73.21
5 Damir PELKO  26   46.43
4 Branko VIDMAR  23   41.07
1 Anton RAVNIHAR  23    41.07
14 Štefan RAVNIHAR  22    39.29
19 Viktorija RAVNIHAR  18    32.14
10 Silvo POTOČNIK  15    26.79
6 Andrej INTIHAR  11   19.64
9 Nuša MEDEN  10   17.86
12 Lucija MEDEN  9    16.07
2 Erika VIDMAR  9   16.07
7 Žiga PELKO  9   16.07
15 Marjan DEBEVEC  8    14.29
3 Matej MEDEN  6   10.71
11 Ivanka RAVNIHAR  6    10.71
16 Vinko VIDMAR  5  8.93

8 Lea PELKO  5 8.93
18 Lilijana ŽIVKOVIČ  5  8.93
17 Sergeja PELKO  3  5.36
13 Tadej MEDEN  1  1.79

7. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
6 Suzana DRAŠLER  135   64.29
4 Damjan GUTNIK  134   63.81
1 Anže ZADRAVEC  125    59.52
7 Romana OVCA  125   59.52
3 Drago NOVAK  104   49.52
2 Tina TERAŽ  93   44.29
5 Andrej MATIĆ  92   43.81

8. KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
3 Jožica KRVINA  253   79.06
7 Peter KENK  219   68.44
1 Janez KRVINA  195    60.94
6 Franc PETKOVŠEK  178   55.63
5 Marjan MESEC  164   51.25
2 Milena NAGODE  162   50.63
4 Brigita MOLE  153   47.81

9. KRAJEVNA SKUPNOST VERD
Zap.št.  Kandidat Št. glasov % glasov 
5 Franjo ČRETNIK  487   60.50
4 Tomaž GORIŠEK  352   43.73
2 Frančišek KRŽIČ  315   39.13
1 Boštjan BUTKO  313    38.88
3 Irena MLINAR  299   37.14
8 Anton ŠPEC  263   32.67
9 Sonja VIDMAR  244   30.31
6 Mojca NOVAK  229   28.45
7 Damjana VRENJAK  229   28.45

10. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
1 Primož JERINA  387    45.37
6 Jure JAKOPIČ  285   33.41
3 Renata STRUNA  284   33.29
5 Maja SVETLIČIČ  267   31.30
2 Anže GRAMPOVČAN  262   30.72
4 Stanko ŠTUPICA  220   25.79
7 Bernarda KROPF  212   24.85

11. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
1 Miran GARAFOLJ  340    38.29
3 Miša STRŽINAR  334   37.61
2 Polonca ŽUST  315   35.47
4 Agata SMREKAR  269   30.29
6 Mirko ANTOLOVIĆ  230   25.90
7 Branko BROŽIČ  223   25.11
5            Teodor PAHOR 16 216   24.32

12. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
3 Lučka KENK  358   35.24
2 Mirko TURK  324   31.89
5 Mojca PODVRATNIK  313   30.81
6 Sašo KOGOVŠEK  263   25.89
7 Edin BEHRIĆ  213   20.96
4 Lidija ROM  202   19.88
1 Snežna KOŽUH MRAVLJAK  200   19.69

13. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 
5 Valerija MARINČ  125   46.64
11 Blaž PETKOVŠEK  110    41.04
1 Pavel BIZJAN  110    41.04
12 Nives JESENKO  101    37.69
13 Mihael MIVŠEK  95    35.45
9 Berto GABROVŠEK  92   34.33
7 Bojan JEREB  91   33.96
2 Ivan KOGOVŠEK  89   33.21
10 Ana SKOČIR  87    32.46
4 Andreja PREBIL  82   30.60
6 Matej REZAR  73   27.24
8 Romana GRBEC  65   24.25
3 Tomaž GLAŽAR  53   19.78

Na osnovi podeljenih glasov posameznim kandida-
tom je občinska volilna komisija Občine Vrhnika 
ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

1. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE
Jernej LENARČIČ 
Primož JEREB 
Robert AJLEC 
Hermina SKODLAR 
Tatjana AJLEC 
Branko GOLOMBOŠ 
Klemen PIŠEK 

2. KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA
Milan SELAN 
Branko SKUBIC 
Bojan VRHOVEC 
Stanislava JEVŠEK 

Sandi KOPRIVEC 
Marjeta PAŠKULIN 
Tanja NOVAKOVIĆ 

3. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO
Pavel OBLAK 
Roman JESENKO 
Janez PODBOJ 
Boštjan OSREDKAR 
Jože PODBOJ 
Gašper PETRAČ 
Ana-Marija JELOVŠEK 

4. KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA
Peter KOGOVŠEK 
Marko ŽENKO 
Roman KERVINA 
Janez KOGOVŠEK 
Andrej KRAŠNA 
Andreja KOGOVŠEK 
Klemen OGRIN 

5. KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA-SMREČJE
Boštjan JURJEVČIČ 
Tadej KONČAN 
Andrej GABERŠEK 
Urška TRČEK 
Janez FORTUNA 
Sabina SLAVEC 
Valerija BABIJ 

6. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE -ZAVRH
Bojan PELKO 
Damir PELKO 
Branko VIDMAR 
Anton RAVNIHAR 
Štefan RAVNIHAR 

7. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA
Suzana DRAŠLER 
Damjan GUTNIK 
Anže ZADRAVEC 
Romana OVCA 
Drago NOVAK 
Tina TERAŽ 
Andrej MATIĆ 

8. KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA
Jožica KRVINA 
Peter KENK 
Janez KRVINA 
Franc PETKOVŠEK 
Marjan MESEC 
Milena NAGODE 
Brigita MOLE 

9. KRAJEVNA SKUPNOST VERD
Franjo ČRETNIK 
Tomaž GORIŠEK 
Frančišek KRŽIČ 
Boštjan BUTKO 
Irena MLINAR 
Anton ŠPEC 
Sonja VIDMAR 

10. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
Primož JERINA 
Jure JAKOPIČ 
Renata STRUNA 
Maja SVETLIČIČ 
Anže GRAMPOVČAN 
Stanko ŠTUPICA 
Bernarda KROPF 

11. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
Miran GARAFOLJ 
Miša STRŽINAR 
Polonca ŽUST 
Agata SMREKAR 
Mirko ANTOLOVIĆ 
Branko BROŽIČ 
Teodor PAHOR 

12. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS
Lučka KENK 
Mirko TURK 
Mojca PODVRATNIK 
Sašo KOGOVŠEK 
Edin BEHRIĆ 
Lidija ROM 
Snežna KOŽUH MRAVLJAK 

13. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA
Valerija MARINČ 
Blaž PETKOVŠEK 
Pavel BIZJAN 
Nives JESENKO 
Mihael MIVŠEK 
Berto GABROVŠEK 
Bojan JEREB 

VOLITVE 2018: 

Občinska volilna komisija
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Vabilo

Dragi otroci, starši, stari starši, tete, strici, krajanke in krajani.
Šolski sklad Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica Vas vabi na 
tradicionalni dobrodelni

NOVOLETNI SEJEM,
ki se bo dogajal v petek, 30. novembra 2018 od 17h dalje.

Za vas bomo v sodelovanju z našo osnovno šolo in vrtcem ter Občino Borovnica pripravili 
pester program:
17.00 Prižig lučk in otvoritev Novoletnega sejma s glasbeno skupino Livada
17.30 Predstava za otroke »Snežna vila«
17.45 Nastop hip hop skupine plesne šole Nataše Beltran
18.00 Zabavni program

Na sejmu bodo na voljo sejemski izdelki, ki so jih pripravili otroci in njihovi starši, 
vzgojiteljice, učitelji in učiteljice, ter pestra ponudba lokalnih društev. 

Vljudno vabljeni.

Na začetku leta 2018 je bila s stra-
ni Odbora za gospodarstvo, obrt in 
turizem Občinskega sveta Občine 
Borovnica podana pobuda, da se fi-
nančne podpore zagotovijo tudi za 
sobodajalstvo. Občinska uprava je 
temu ustrezno dopolnila pravilnik, 
ki ga je na svoji 28. seji 31. maja le-
tos potrdil občinski svet.  Po njegovi 
odobritvi s strani Ministrstva za 
finance  RS in objavi v Uradnem li-
stu RS  št. 59/2018 je konec avgusta 
Pravilnik o podporah za razvoj 
obrti, podjetništva in soboda-
jalstva v Občini Borovnica postal 
pravomočen.

Na osnovi zgoraj omenjenega pra-
vilnika je občina na svoji spletni stra-
ni  (www.borovnica.si) 14. septembra 
objavila  Javni razpis za dodeljeva-
nje finančnih pomoči za pospeše-
vanje razvoja obrti, podjetništva in 

sobodajalstva v Občini Borovnica v 
letu 2018 iz proračunskih sredstev 
Občine Borovnica in Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Vrhni-
ka. Na razpis je v roku prispelo 5 vlog. 

Komisija, ki sta jo imenovala župan 
Bojan Čebela in predsednik OOZ 
Vrhnika Simon Hlebec, je pri pregle-
du vlog ugotovila, da pogoje za dode-
litev podpore ob predložitvi dopolnil 
izpolnjujejo 4 vlagatelji, eno vlogo pa 
je zavrnila, ker sedež vlagatelja ni v 
občini Borovnica. 

Na podlagi poročila je komisija do-
delila finančno podporo naslednjim:

1. ANTONU JUHI, nosilcu dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji, Breg 
pri borovnici 8a, 1353 Borovnica, 
so bili za ureditev prostorov za 
turistične nastanitve v občini Bo-

rovnica priznani stroški v višini 
4.015,11 evra, subvencija znaša 50 
% oz. 2.007,56 evra.

2. BRIGITI PETROVČIČ, so-
bodajalki, Breg pri Borovnici 39, 
1353 Borovnica, so bili  za ureditev 
prostorov za turistične nastanitve 
v občini Borovnica priznani stro-
ški v višini 4.734,78 evra, subven-
cija znaša 50 % oz. 2.367,39 evra.

3. Podjetju JOKOP HIDRAVLI-
KA d.o.o., Pristava 2, 1353 Bo-
rovnica, se za novozaposlenega 
delavca dodeli subvencija v višini 
1.396,96 evra.

4. Podjetju VIVIAN d.o.o., Za-
bočevo 10, 1353 Borovnica, so bili  
za ureditev prostorov za turistič-
ne nastanitve v občini Borovnica 
priznani stroški v višini 2.599,80 
evra, subvencija znaša 50 % oz. 
1.299,90 evra. 

Vsebine spletne aplikacije so namenjene vsem, ki jih zanima celovit vpogled 
v zdravstveno stanje v občini in državi. S podatki o zdravju v občini želijo odlo-
čevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati 
pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki 
bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb, ter s tem prispe-
vati k boljšemu zdravju vseh.

Novost letošnjega zbira podatkov je aplikacija Zdravje v regiji – s pregle-
dom ključnih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva v statistični regiji v 
primerjavi s Slovenijo. 28 kazalnikov sistema zdravstvenega varstva je razvršče-
nih v tri kategorije: kazalniki zdravstvenih delavcev, kazalniki zdravstvenega 
varstva v bolnišnicah ter kazalniki zdravstvenega varstva na primarni ravni. 

Na splošno lahko ugotovimo, da je stanje v občini Borovnica  ob nad-
povprečni prirasti prebivalstva tako kar se tiče splošne umrljivosti kot tudi 
umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja ter vseh vrst raka značilno boljše od 
povprečja. 

Zaradi pogostejših težav s pitno vodo iz vaških vodovodov v Kotih pa nav-
zdol odstopa na področju kakovosti pitne vode. 

Prav tako je nadpovprečno visoko število bolniških odsotnosti.
ak 

Podeljena podpora 
za razvoj obrti, podjetništva
in sobodajalstva
Občina Borovnica je oktobra lani  sprejela 
pravilnik o podporah za razvoj obrti in 
podjetništva, vendar v letu 2017 ni prišlo 
do razpisa sredstev zaradi poznega 
sprejetja pravilnika.

Zdravje v občinah 2018 

V občini značilno 
boljše od povprečja
Konec oktobra je  Nacionalni inštitut za javno zdravje na 
svoji spletni strani objavil zbirne podatke o zdravju občanov 
po posameznih občinah Zdravje v občinah 2018. Njemu najbližji je bil Matjaž 

Ocepek z 21,53%, sledila sta Igor 
Trček (20,58%) in Marko Kupljen 
(7,79%). Volilna udeležba je bila 
54,76% oziroma na volišče je prišlo 
1960 volivcev in volivk.

 V občinski svet so izvoljeni: 
Tine Palčič in Ciril Menart iz 
SDS,  Marko Žitko, Nina Scor-
tegagna Kavčnik in Andrej 
Erčulj iz Gibanja dobre volje, An-
drej Čampa in Peter Svete iz NSi, 
Peter Črnilogar, Aljoša Žerjav, 
Jože Korošec in Aljoša Hribar 
iz Liste za našo Borovnico, Ma-
tjaž Ocepek in Janko Smole iz 
SD. (gt)

Za nami so pestri trije meseci. 
Veliko se je dogajalo, veliko 
govorilo. Nadpovprečna 
volilna udeležba kaže visok 
nivo politične kulture v 
našem kraju. 

Grafiti in blato na plakatih pa kažejo 
emocije posameznikov. Letos sem se 
na volitve podal že drugič. Tako kot 
prvič tudi letos s podporo vas, obča-
nov. Ciljal sem na mesto župana v naši 
občini. Z rezultatom seveda nisem za-
dovoljen in kot kaže ne znam navdu-
ševati širših množic. A bilo vas je kar 
nekaj, ki ste verjeli v moj uspeh in ste 
mi namenili svoj glas. 

Rad bi se zahvalil vsem petdesetim, 
ki ste odšli na upravno enoto in mi pri-
nesli vaš podpis. Brez vas bi bila moja 
kandidatura nemogoča. Prav tako ne 
morem mimo vseh 391 volivcev, ki so 

na glasovnici obkrožili moje ime. 
Rezultat je prinesel tudi olajšanje. 

Sedaj se bom lahko v celoti posvetil 
svojemu podjetju, ki sem ga pred dve-
ma letoma iz spanca obudil v zavida-
nja vreden posel. 

Neglede na vse 
IGOR MA VAS RAD !

Čebeli še en mandat
V občini Borovnica 
je med štirimi 
županskimi 
kandidati največ 
glasov prejel Bojan 
Čebela, 50,11%. 

Zahvala
Spoštovane občanke in občani!

Hvala vsem, ki ste se udeležili nedavnih volitev in s tem izkazali, da vam je mar za to, kdo vodi občino. 
Seveda sem najbolj vesel podpore tistih, ki so volili zame in za Gibanje dobre volje. Veseli me tudi, da je bila 
podpora najmočnejša v mojem bivalnem okolju, kjer me ne poznajo le kot župana, temveč tudi kot soseda.

  
Trudil se bom upravičiti vaše zaupanje in skupaj s sodelavci bom še naprej deloval za celovit in enako-

meren razvoj občine. Možnosti za napredek je na vseh področjih še veliko in vesel bom vsakega dobrona-
mernega in pretehtanega opozorila ali nasveta, kako stvari izboljšati ali preprečiti, da gre kaj narobe. Tudi 
od tistih, ki me tokrat niste podprli, in tistih, ki se volitev niste udeležili.

 
Veselim se tudi sodelovanja z novim občinskim svetom v dobro vseh nas!

Bojan Čebela

Drage Borovničanke, 
Borovničani!
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Prvotni načrt je predvideval 
obnovo mostu letos in nato ob-
novo ceste, vendar zaradi dol-
gotrajnega postopka pridobitve 
pozitivnega vodnega mnenja in 
izdelave hidravlične hidrološke 
študije obnove mostu ni bilo 

možno izvesti letos. Občina je 
zato oktobra pristopila k obno-
vi prvega dela ceste od mostu 
do križišča s cesto Borovni-
ca–Brezovica. V sklopu del so 
uredili tudi prostor za ekološki 
otok pred križiščem, za katere-

ga upamo, da ne bo postal črno 
odlagališče. Zaradi obnove se 
je vzpostavila tudi obvozna pot 
po poljski poti iz Jel. Po koncu 
del bodo uredili tudi slednjo, 
tako da bodo lastniki zemljišč 
imeli boljši dostop in bo upo-
rabna za obvoz tudi naslednje 
leto. Še enkrat se zahvaljujemo 
obema mejašema ob cesti, ki 
sta kooperativno sodelovala 
pri projektu. 

Občinska uprava 

Nemajhno presenečenje je 
bilo, ko mi je g. Vidic namignil, 
da bi bilo dobro ljudi spomni-
ti na 25-letnico neprekinjene-
ga delovanja. Glede na to, da 
ne mine dan, ko bi po radiu 
ne slišal, kam naj se odpra-
vim na »pico in slastne jedi z 
žara«, sem si rekel, da tovrstne 
reklame Kim-Vi očitno ne po-
trebuje. Pa sem ubral malce 
drugačno pot, ki se je končala 
pri krušni peči med opojnimi 
vonji svežega testa, topljenega 
sira, pomešanega s paradižni-
kovo omako, in hrustljavo za-
pečenih salam.

»Pico?« je vprašal lastnik in 
dežurni picopek Igor. Jasno, 
najbolj priljubljeno, Kim-Vi, 
pa veliko, četudi jo je potem 
rezati pravcata umetnost, saj 
je pol visi čez največji kro-
žnik na polici. »Slišim, da se 
dela okrog čuvajnice,« je načel 
pogovor. Dela, dela, kdaj pa se 
tam ne dela … »Kaj ko bi ti raje 
povedal, kdaj si začel delati v 
gostinstvu?« Ne da bi prekinil 
vleko testa, mi je začel razlaga-
ti o času, ko je bil še vzdrže-
valec v Fenolitu: »Vedno sem 
sanjal o tem, kako bom nekoč 
imel svojo gostilno in bom 
šel na svoje.« Potem je prišel 
trenutek odločitve, spomladi 
1993 je registriral podjetje, ko-
nec avgusta pa v pritličju do-
mače hiše odprl lokalček: »Se 
ga spomniš?« Vstopili so novi 

(redni) gostje in za trenutek je 
bila njegova pozornost njiho-
va: »Živjo! Kakšne želje imate 
danes?« Medtem je moja pica 
že poromala v »preddverje 
pekla«. Naslonjen na steno 
peči je nadaljeval: »No, po 
dveh letih sem prizidal tale 
del (pokaže proti vrtu). Še 
pred odprtjem picerije sem 
imel na ljubljanski železniški 
postaji dve leti restavracijo. 
Nato sem imel pet let lokal v 
BTC-ju, si bil kdaj tam? Imel 
sem ga v najemu, ko pa sem ga 
hotel kupiti, ni šlo. V tem času 
se je namreč že uvajal kadilski 
zakon. Tako je padla odločitev, 
da se osredotočim na domači 
lokal. Leta 2006 smo odprli pi-
cerijo, prihodnje leto, ko sem 
videl, da se zadeva obnese, pa 
še nov prizidek, jedilnico.« 

Zanimalo me je, ali je kdaj 
obžaloval odločitev, in seve-
da, kako je prebrodil izziv, ko 
je odšel dolgoletni znameniti 
picopek Andrej. Za trenutek 
se je zresnil, pobezal in obrnil 
pico, ter zamišljeno nadaljeval: 
»Spoznala sva se še v BTC-ju. 
Tedaj sem mu rekel, da potre-
bujem nekoga, kot je on, ki bi 
prevzel in vodil picerijo v Bo-
rovnici. Devet let je bil pri nas 
in odlično smo delali skupaj. 
Nekega dne pa se je odločil 
in odšel delat k bratrancu na 
Mauritius. Zame je bil to ve-
lik šok in stres. Najtežji čas, ki 

sem ga preživel v tem lokalu 
…« Potegnil je lopar iz peči in 
se ponosno zravnal: »Ampak 
sem ga, hvala Bogu, sprejel in 
obvladal. Hitro sem se moral 
učiti in privaditi na peko in žar 
ter kuho, ki mi je bila na srečo 
od nekdaj v veliko veselje. Ob 
vsem tem mi je bila v nepre-
cenljivo oporo tudi družina, 
še posebej žena Marta.« Novi 
gostje so vstopili v prostor: 
»Živjo!«

Pica je bila pečena, ob tej 
drobceni zmagi sem izkori-
stil fototermin, in že mi jo 
je Igor prinesel na mizo. Na-
daljnji pogovor je bil, vsaj 
zame, mnogo prijetnejši. 
Ravno prav zapečena skorji-
ca, nikakršnega skopuštva s 
sestavinami, posebej sirom, 
mmm, dober tek! Igor pa se 
je naslonil na pult in razlagal 
o načrtih, prenovi, razširitvi 
kuhinje na zadnji strani hiše. 
In potrebna bo, saj se vedno 
več zaključenih družb odloča 
za praznovanje pri njih. Tedaj 
se ne pečejo le pice in mešano 
na žaru, kuha se tudi juha, pri-
pravljajo svinjske in telečje pe-
čenke, ocvrt piščanec, pražen 
ali pečen krompir, zelenjavne 
priloge, solate … Prav tako kot 
v vsaki dobri gostilni. 

Po naročilu jim dogodek po-
pestri tudi »hišni« ansambel 
Livada. In še vesela novica za 
»vozičkarje«. Menda se bodo 
v prihodnosti tri parkirna me-
sta pred gostilno umaknila 
otroškim igralom. Planov je še 
veliko, motivacije in veselja za 
njihovo uresničitev pa imajo 
na pretek. 

Damjan Debevec,
 foto: DD

Natisnjena razvojna strategije 
občine 2017–2027+ na voljo na 
občini in v knjižnici

 

Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 25. redni seji 7. decembra 2017 
potrdil Razvojno strategijo Občine Borovnica 2017–2027+. 

Prvi strateški razvojni dokument od ponovne ustanovitve samostojne občine je bil takoj po sprejetju objavljen na  
občinski spletni strani, pred kratkim pa je oblikovno preurejen in opremljen s fotografijami izšel tudi v tiskani obliki. 
Vsem zainteresiranim občanom in drugim je na voljo v času uradnih ur na Občini Borovnica in v Knjižnici dr. Marje 
Boršnik Borovnica.

Četrt stoletja picerije Kim-Vi 

Najbolj 
priljubljeni sta 

klasika in KimVi

Borovniški lokal in picerija Igorja Vidica 
Kim-Vi obratuje že 25 let. Pozanimal sem 

se, kaj gostje danes najraje naročajo, 
kakšne spremembe se lokalu obetajo v 

bližnji prihodnosti ter o majhnih zmagah, 
ki so zgradile danes najprepoznavnejšo 

picerijo daleč naokoli.

Prva faza obnove 
ceste na Dražico

Občina Borovnica je lani opravila geodetske 
meritve, od mejašev odkupila del zemljišč 
za širitev ceste, lastnika sta posekala drevesa, 
prav tako pa smo pristopili k podrobnemu 
pregledu mosta do Dražice in projektiranju. 
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»Čeprav vaša in naša Poslovalnica 
Borovnica zapira svoja vrata, boste 
svoje finance še naprej lahko zaupali 
NLB strokovnjakom. Prepuščamo vas 
v dobre roke kolegov v Poslovalnici 
Vrhnika, ki bodo odslej iskali za vas 
najboljše rešitve,« pravi Maja Krajnc, 
vodja NLB Poslovalnice Borovnica. 
»Na tem mestu bi se v imenu vseh 
sodelavcev iskreno zahvalila za vaše 
zaupanje in vse tople besede, ki ste 
nam jih namenili ob vaših obiskih,« 
še dodaja. 

Toplo dobrodošli!
Na široko pa vam 3. 12. odpiramo 

vrata v vaši novi NLB Poslovalnici 
Vrhnika, v kateri ste dobrodošli od po-
nedeljka do petka med 8. in 12. ter med 
14.30 in 17. uro. Če potrebujete doda-
tne informacije, ali bi si želeli ogledati 
vašo novo poslovalnico, vas vabimo na 
celodnevni dan odprtih vrat. »Takrat 
boste spoznali bančnike, ki bodo od-
slej z veseljem poskrbeli za vas in vaše 
finance. Istočasno vam bomo pred-

stavili svoje delo in odgovorili na vaša 
vprašanja, med tem pa boste lahko 
okušali praznične dobrote,« predstavi 
Tinka Marolt, vodja NLB Poslovalni-
ce Vrhnika, in vas v 
četrtek, 20. 12. 2018, 
(v odpiralnem času 
poslovalnice) vabi 
na dan odprtih vrat.

24 ur na dan, vse 
dni v letu

Ker se zavedamo 
težav z dostopno-
stjo in razgibanim 
geografskim tere-
nom, vam kjerkoli in kadarkoli ponu-
jamo alternativno rešitev. Četudi bo 

poslovalnica odslej drugje, smo 24 ur 
na dan le en klic stran, saj so vam naši 
svetovalci iz NLB Kontaktnega centra 
na voljo vse dni v letu, ob katerikoli uri, 

prek telefona, video 
klica ali spletnega 
klepeta. Tako vam 
za nujne storitve 
ali strokovni nasvet 
sploh ni potrebno 
od doma. Pokličite 
(01) 477 20 00, akti-
virajte video klic ali 
klepet prek www.
nlb.si in nas preiz-
kusite. 

Digitalizacija in nove tehnologi-
je namreč prinašajo spremembe na 

vseh področjih bančnega poslovanja, 
vse hitreje pa se spreminjajo tudi na-
vade vas – naših strank. Vse več vas 
posluje preko elektronskih poti ali pa 
uporablja bančne avtomate, tako da se 
potrebe po obiskih klasičnih posloval-
nic vztrajno zmanjšujejo. 

Potrudili se bomo, da bomo stran-
kam, ki boste svoje storitve odtlej 
opravljali v drugih, bližnjih NLB Po-
slovalnicah, kar najbolj ublažili spre-
membe v poslovanju. 

Prav tako pa ničesar ne bomo pre-
pustili naključju. Tudi v bodoče bomo 
iskali rešitve, kako približati naše sto-
ritve tistim strankam, ki ne upora-
bljate sodobnih poti, ter imate težave 
z dostopom do poslovalnic. »Naredili 
bomo vse, kar je v naši moči, da ohra-
nimo vaše zaupanje,« še zaključujeta 
sogovornici.

OGLASNO SPOROČILO

Maja Krajnc, vodja NLB Poslovalnice Borovnica Tinka Marolt, vodja NLB Poslovalnice Vrhnika
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24 ur na dan smo
le klic ali klik stran.
Za vsa vprašanja in nasvete smo vam na voljo vse dni 
v letu prek telefonske številke 01 477 20 00. Svoje 
finance pa lahko priročno urejate tudi prek video klica, 
spletne banke NLB Klik, mobilne banke Klikin 
in telefonske banke Teledom.
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Na snidenje in dobrodošli 
v vaši novi NLB Poslovalnici

Za celoten prenos poslovanja 
bomo poskrbeli v banki in zaradi 

tega stranke ne boste imele 
dodatnega dela ali stroškov. 

Prav tako se zaradi prenosa ne 
bodo spremenile vaše veljavne 
pogodbe ali storitve, enake pa 

ostajajo tudi številke vseh vaših 
računov in plačilnih kartic. 

Ne glede na oddaljenost vaše 
nove NLB Poslovalnice, bomo 
še naprej poskrbeli za vse, kar 

sledi. 24 ur na dan, vse dni v letu 
se lahko za kakršen koli nasvet, 
z vprašanjem, težavo ali dilemo 

obrnete na NLB Kontaktni center 
na telefonsko številko 

(01) 477 20 00, prek video klica 
ali (spletnega) klepeta. 

Prav tako bo 24/7 na isti lokaciji 
v Borovnici ostal bankomat. Zaupanje naših strank in zadovoljni obrazi, ko najdemo 

pravo rešitev za vsako finančno zagato, so smisel našega dela. 
Kljub temu, da po 30. 11. zapiramo vrata NLB Poslovalnice 
Borovnica, še vedno ostajamo z vami za vse, kar sledi. 
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 Pionirke so na začetku julija že tradicionalno 
letovale v Savudriji. Vendar to niso bile samo po-
čitnice, ampak tudi piljenje gasilskih veščin, za 
kar so poskrbele naše mentorice, nad katerimi 
so bile varovanke zelo navdušene. Malo starej-
ši otroci (12–18 let) pa so se konec julija udele-
žili gasilskega tabora, ki se je odvijal na piknik 
prostoru pred Peklom. Teden dni smo se učili 
v gasilski šoli in pridobivali veščine, predvsem 
pa se družili in gojili čut do sočloveka. To se je 
izkazalo že drugi dan tabora, ko smo sredi noči 
priskočili na pomoč ob porodu telička na samo-
tni kmetiji. Brez obotavljanja smo bosi stopili v 

hlev in pomagali rešiti situacijo. Ob tem se za-
hvaljujemo za pomoč pri organizaciji vsem, ki 
ste kakorkoli prispevali pri tem dogodku (ku-
harice, policija, PGD Borovnica, LD Borovnica, 
PGE Celje, družina Bizjak …).  18. avgusta je 
sledila gasilska  veselica z ansamblom Krimski 
lisjaki, ki je ob pomoči lepega vremena odlično 
uspela. Jeseni je bilo okoli gasilskega doma po-
novno zelo živahno, saj se je kar 6 ekip pripra-
vljalo na državna tekmovanja.  15. septembra 
je v Moravčah potekalo državno tekmovanje v 
gasilski orientaciji. Mladinke so dosegle 9. mesto, 
pripravnicam pa je le malo zmanjkalo do odličja 
in so bile četrte. 22. in 23. septembra je sledilo 
še državno tekmovanje za memorial Matevža 
Haceta v Gornji Radgoni. Pionirji so dosegli 11. 
mesto, mladinkam in veterankam se je vaja po-
nesrečila in so osvojile 43. in 39. mesto. Pionirke 
so dosegle nehvaležno četrto mesto. Tako smo 
bili v roku enega tedna dvakrat tik pod odrom za 

zmagovalce. Poleg tega so se naše ekipe udeležile 
tudi treh pokalnih tekmovanj; za memorial Ru-
dolfa Maistra na Uncu, za pokal mesta Velenje 
ter memorial Rudija Bregarja v Tirni. Prav na 
vseh so bili naši najmlajši zelo uspešni. Z Unca 
so pionirke 1 prinesle pokal za osvojeno 1. mesto 
in prehodni pokal, ki tokrat ostaja v naših rokah, 
pionirke 2 so osvojile 2. mesto, pionirke (zmanj-
šana ekipa) pa so osvojile 1. mesto.  V Velenju 
so pionirke dosegle odlično 4. mesto, iz Tirne 
pa so pionirji in pionirke prinesli 2 pokala za 
osvojeno 1. mesto. Vsem ekipam ob doseženih 
rezultatih iskreno čestitamo.  Vzporedno so po-
tekale vse dejavnosti za obnovo gasilskega doma. 
Les za ostrešje je zrezan in zložen. Temu je bilo 
posvečenega ogromno prostovoljnega dela, naj-
bolj so se izkazali naši mladi gasilci in gasilke. Za 
to smo jim neizmerno hvaležni, pa tudi ponosni 
smo nanje, saj so dokazali, da trud starejših ni 
bil zaman in se za gasilsko tradicijo v Kotih ni 

treba bati. Nekoliko pa se nam zatika pri ureja-
nju dokumentacije. Od agencije za okolje smo 
prejeli negativno mnenje. Tako smo bili prisiljeni 
v izdelavo poplavne študije, ki je zdaj že nareje-
na. Ugotovljeno je bilo tudi, da za prostore, kjer 
so sanitarije, nimamo ustrezne dokumentacije. 
Čaka nas še kar nekaj birokratskih preprek, ven-
dar verjamemo, da nam bo z vztrajnostjo uspelo. 
Na koncu bi se radi zahvalili vsem, ki nam stojite 
ob strani in nas podpirate, Wallnerjem za stro-
kovno podporo, lastnikom gozdov za darovan 
les, vsem izvajalcem gozdarskih storitev … Po-
sebna pohvala gre županu in občini Borovnica, 
ki razumeta našo prostorsko stisko in stojita za 
nami ter nam nudita vso podporo. Ne nazadnje 
ne bo nov gasilski dom le pridobitev društva, 
ampak celotnega kraja.

Za PGD Brezovica pri Borovnici, 
Ciril Trček

Jamarji Jamarskega kluba 
Borovnica so nad breznom naj-
prej napeli jeklenico, s pomočjo 
katere (in traktorskega vitla) so 
vlekli odpadke iz jame. Najprej 
kose velikih skal, ki jih je bilo 
treba prej razbiti, potem pa se 
je spodaj odprl žalosten pogled. 

Jamo so med prvimi odpadki 

zapustili deli avtomobilov (vra-
ta, podvozje, streha …), izpod 
nasutja je pokukal štedilnik, pa 
stara pečica, kante in kantice 
vseh vrst, obroči za sode, zvitki 
izolacije … 

Nekdo je menil, da bo pe-
klenščkom pod zemljo prav 
prišel celo kotel za prašiče. Ko-

sovne odpadke so sčasoma za-
menjali gospodinjski, od oblek, 
plastične embalaže, stekleničk, 
do kosti in koščic, ter posebni, 
kot so injekcijske igle. Mnogo 
injekcijskih igel. Sčasoma se 
je dno znižalo in jamarjem je 
uspelo zlesti globlje v brezno. 
Ugotovljeno je bilo, da se jama 
na določeni točki razdeli v dve 
vzporedni brezni, ki se ponov-
no združita nekaj metrov nižje. 
Pri tem je eno do vrha zatrpano 
z odpadki, drugo delno.

Izkupiček akcije, ki so ji do-
dali še smeti iz bližnjega Pirče-
vega brezna, je na koncu meril 
približno 13 m3, večinoma že-
lezja in mešanih komunalnih 
odpadkov, pa tudi kemičnih 
odpadkov ter težkih kovin. 

V breznu Cicifuj po grobih 
ocenah ostaja še 20 m3 smeti. 
Po najdenih kovancih sodeč, 
so se smeti sem množično 
dovažale od sedemdesetih do 
devetdesetih let dvajsetega 
stoletja, količina pa priča, da 
to ni počelo zgolj nekaj posa-
meznikov. Prihodnje akcije 
bodo sicer še zahtevnejše, saj 
je preostala deponija bistveno 
manj pregledna, med izkopom 

pa je bil najden tudi tulec topo-
vskega izstrelka. To, v povezavi 
z neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi, najdenimi v Pirčevem 
breznu, pomeni, da bodo ja-

marji morali pristopiti k delu s 
podvojeno previdnostjo. 

  Damjan Debevec, 
foto: Peter Svete

Vabilo

PREDNOVOLETNO 
SREČANJE
Za vse članice in člane ga 
organiziramo v četrtek, 6. decembra, 
ob 13. uri v gostišču Godec v 
Borovnici. 

Vabimo vas, da se nam pridružite. Prispevek: 10 evrov 
na osebo. Prijave sprejemamo v prostorih društva ob 
uradnih urah. Zadnji rok za prijavo je 4. december.

Vabljeni!
Društvo upokojencev Borovnica

vabi na
KONCERT IN IZDAJO CD-ja

9. 12. 2018
ob 17h v OŠ Borovnica

Vstop prost!
KD Borovnica

Gosti:
» FANTJE Z VSEH VETROV
» ANSAMBEL BORŠT
» DOLENJSKIH 5
+ ... in še kakšno presenecenje

Kačani zopet zelo delovno 

Smetišče brez dna

 Delo v jami

Izkupiček druge akcije

Poletje 2018 je bilo za gasilce 
PGD Brezovica pri Borovnici 

kar precej delovno, čeprav smo 
teden dni uživali na morju in 

kasneje še na gasilskem taboru.

Strojni obdelavi vhodnega dela brezna Cicifuj za 
Planino avgusta ter vrsti deževnih septembrskih 

dni je oktobra sledilo dolgo pričakovano čiščenje 
največje zabeležene ilegalne deponije v občini. 
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Takrat nas je bilo v razredu 
24 učencev in od tega jih je 
uspešno zaključilo razred 11, 
trije so imeli popravne izpite, 
10 pa jih ni izdelalo razreda. 

Tako ni bilo možnosti za 

organizacijo osmega razreda 
in vodstvo šole nas je napoti-
lo in vpisalo v osmi razred na 
Poljanski gimnaziji v Ljubljani. 

Prehod na drugo šolo ni bil 
enostaven. Razlika v znanju 

med nami »vozači« in ljubljan-
skimi dijaki je bila kar velika, 
toda kljub temu smo šolanje 
vsi zaključili uspešno. 

V tej skupini je bilo tudi 12 
dijakinj in dijakov iz sosednjih 

občin Preserja in Podpeči.
 Črnobela fotografija prika-

zuje to skupino z razredničar-
ko ob odhodu iz borovniške 
šole, na barvni fotografiji pa 
smo vsi, ki smo bili prisotni na 
našem letošnjem srečanju. Ča-
sovna razlika med nastankoma 

slik je kar 65 let. Še večja pa je 
številka in razlika, če upošte-
vamo vstop v prvi razred, od 
takrat pa do danes je minulo 
že kar 72 let. 

Spoštovane bralke in bralci 
tega glasila, ali prepoznate, kdo 
je kdo na črnobeli in barvni 

fotografiji? Vsem tistim našim 
sošolcem, ki se letošnjega sre-
čanja niste udeležili, pošiljamo 
prisrčne pozdrave in lepe želje! 

Franc Klančar, 
foto: Vldimir Rot

Prodirala je s svojim hladom v telo, 
pregreto od dnevne orientacije. Jezero 
je zelo veliko. Ob robu je hribovje. S 
hribovja je bila voda videti modra in 
bleščeča. Kupila sem si modro ruto 
z resami in pisanim cvetjem na ulici 
mesta Ohrid. Povzpela sem se do tr-
dnjave po zlizanih kamnih mimo an-
tičnega gledališča in pravoslavnih cer-
kva, nato sem šla dol do mošeje. Kako 
se mešajo kulture. Starokrščanska 
Ciril in Metod in muslimanska. Zape-
ljali smo se tudi v Naum. Tam je bil v 
cerkvi pravoslavnega samostana krst. 
Zelo lepo so bili urejeni vsi sorodniki. 
Lepa skupinska slika. Povzpeli smo se 
na hrib Magaro: 2255 metrov. Visoko 
smo se pripeljali, tako da je bilo samo 

približno 650 metrov višinske razlike. 
Pihal je veter. Z vrha smo videli Ohrid-
sko in Prespansko jezero. Šli smo vsi iz 
našega kombija: cela naša ekipa in de-
vetnajstletniki Aljaž, Jan in Žiga. Lepo 
je bilo klepetati, hoditi. V Skopju so 
na glavnem trgu ogromni spomeniki. 

Vidi se, da želijo pokazati, da so veliki, 
pomembni. Videli smo reko Vardar, 
ki me je zazibala v pesem Od Varda-
ra pa do Triglava, od Džerdapa pa do 
Jadrana, ki sem jo v skupini prepevala 
z modro titovko na glavi, rdečo ruto 
okrog vratu, v modrem krilu in beli 

bluzi, stara sedem let. 
Nočna orientacija je bila napeta. 

Naredili smo napako. Krik. Zakaj? Pa 
kaj. Makedonci so se izkazali kot srč-
ni, ljubeči, prijazni. »Življenje je kratko, 
potrebno ga je uživati,« je rekel organi-
zator. Niso nas diskvalificirali. 

 Pogovarjala sem se s Srbi, z zmago-
valno ekipo v naši kategoriji: »Slove-
nija je lepa, zelo lepa.« Drugi: »Dobil 
sem jugoslovansko planinsko značko.« 
In tretji: »V vsaki državi sem osvojil po 
dva predpisana vrhova. V Sloveniji sta 
bila Triglav in Raduha.« Na koncu je 
bilo slikanje. Srbi so zvili albansko za-
stavo. Prišli smo na vrsto Slovenci. Pa 
je rekel eden, ki je opazil: »Mi nimamo 
nič s tem.« In jo je odvil. Bravo Slove-
nija! Vsi v modrih majicah z Aljaže-
vim stolpom in knafelčevo markacijo 
na sredini. Pravi Kekci izpod Trigla-
va. Na stopničkah smo stali trikrat: v 
mladinski kategoriji (juniors); skupini 
seniorjev sta bili druga in tretja. Mi, 
veterani, smo bili četrti. Naj živi ori-
entacija! Naj živi Ohrid! Naj živi prija-
teljstvo med narodi in ljudmi!

Za PD Borovnica 
Alenka Gabrovšek

Naš 1. šolski dan 
je bil 3. september 

1948. 

Tega dne se nas je v šoli zbra-
lo 64 deklic in dečkov. Raz-
poredili so nas v dva razreda: 
1. A je sprejela razredničarka 
Emilija Pirnat, 1. B pa razre-
dničarka Vera Perdan. Ko smo 
končali šolanje v Borovnici, so 

se naše poti razšle, srečevali 
smo se bolj ali manj poredko. 
Tako smo se organizirano prvič 
zbrali za 50-letnico. 

Prišlo nas je 38, dva sošolca 
tudi iz Nemčije. Potem smo se 
srečali še večkrat, leta 2001 je 
bila z nami tudi razredničarka 
Vera Perdan. Srečanje z njo je 
bilo prisrčno in ganljivo. 

Njen nagovor nam je vsem 

segel do srca. Med drugim je 
povedala: »Ostanite dobri z 
vsemi ljudmi. Pripovedujte svo-
jo resnico, prisluhnite pa tudi 
drugim, kajti vsakdo ima svojo 
zgodbo. Imejte se radi, veselite 
se življenja.«

Letos smo se 3. septembra 
zbrali v gostišču Godec. Naj-
prej smo odšli na pokopališče. 

Ob grobovih naših pokojnih 

sošolk in sošolcev smo za tre-
nutek postali v globoki tišini in 
položili nageljčke z napisom. 

Naše praznovanje smo začeli 
malo drugače, kot je to v navadi 
(ne s hrano in pijačo!). 

Ker je bil tudi letos 1. šolski 
dan prav 3. septembra, smo 
med nas povabili prvošolčka 
Kajo in Dina, da bi povedala, 
kakšen je bil njun 1. šolski dan. 

Prvi »intervju« z njima je 
opravila Metka Pristavec Re-
par. Odgovarjala sta pogumno 
in sproščeno in povedala, da 
okrog vratu nosita odsevno 
rutico. Za malico so vsem pr-
vošolcem postregli rogljiček in 
sok. Njun nastop so popestrili 
še starejši šolarji. Gal je zaigral 
na harmoniko, Lara in Matic 
pa sta nastopila kot prava reci-

tatorja. Vse nastopajoče in nji-
hovo mentorico smo nagradili 
z velikim aplavzom in jih tudi 
pogostili.  

Bili smo prijetno preseneče-
ni, da nas je prišel pozdravit 
gospod ravnatelj Daniel Hor-
vat. Skupaj smo nazdravili in 
stekel je sproščen pogovor o 
tem in onem, največ seveda o 
šoli, učencih, učiteljih. 

Naj povemo še to, da je prav 
tega dne praznovala rojstni dan 
naša sošolka Marjanca. Sošolec 
Tone ji je izročil šopek in sku-
paj smo zapeli tisto znano VSE 
NAJBOLJŠE. Druženje smo 
nadaljevali ob dobri hrani in 
pijači. Spominov na dogodke 
iz 1. razreda ni in ni zmanjkalo. 
Še malo, pa bi se 3. september 
prevesil v nov dan. Ob razho-
du smo se veseli in zadovoljni 
pozdravljali in sklenili, da se 
bomo od sedaj naprej srečevali 
vsako leto.

Pripravljalni odbor

Balkansko planinsko orientacijsko tekmovanje
Ohrid, Makedonija, 28.–30. 

september – Kako je prijala 
mrzla voda Ohridskega 

jezera mojemu telesu 
(brez kopalk). 

70 let od vstopa v prvi razred

Minilo je 65 let
Letošnjega oktobra smo se ponovno zbrali sošolke in sošolci,

ki smo zaključili osnovno šolo v Borovnici leta 1953. 
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Protikandidat Janko Jazbec je prejel 254 glasov manj oziroma 
40,49%. 

V občinski svet so se uvrstili: v Horjulu Andrej Stanovnik 
in Matej Vidrih, na Koreni Bogdan Marolt, na Lesnem Brdu 
Zdenka Troha, v Ljubgojni Janez Čepon, v Podolnici Ladislav 
Prebil, na Samotorici Anton Gerjolj, na Vrzdencu Peter Ba-
starda in Marko Bogataj, v Zaklancu Marjeta Prebil in Franc 
Kern, v Žažarju pa Katarina Vrhovec.  (gt)

 Zaradi dobrega načrtovanja, 
sodobne gradnje in ugodnega 
vremena so dela tekla po na-
črtih, tako da je cesta ponovno 
prevozna in uporabna od za-
četka novembra. 

 Župan Janko Prebil je pri-
znal, da je bilo vloženega veli-
ko truda in opravljenih veliko 
telefonskih pogovorov, da so 
izvajalci del v najkrajšem mo-
žnem času dokončali gradnjo 
in je bila cesta že na začetku 
novembra zopet prevozna. Po-
polna zapora ceste je močno 
vplivala na vsakodnevno vo-

žnjo od Vrhnike proti Horjulu 
in obratno. Morda se na prvi 
pogled ta pridobitev za občino 
ne zdi tako pomembna, kot je 
v resnici. Toda gre za pridobi-
tev, ki je pomembna za celotno 
območje Horjula, saj se s tem 
uresničuje celoten protipoplav-
ni načrt. Prav ta pa je bil pogoj 
za sprejetje aktualnega pro-
storskega načrta in vse s tem 
povezane investicije v infra-
strukturo ter možnosti širitve z 
novogradnjami. V času gradnje 
so poskrbeli tudi za priklop 
kanalizacijskega omrežja na 

novo čistilno napravo in zgra-
dili pločnik na obeh straneh 
ceste, ki zdaj povezuje Horjul 
s športnim parkom in je nova 
pridobitev za večjo varnost 
otrok in občanov, ki hodijo tu 
na sprehode. Župan Janko Pre-
bil se je zahvalil vsem, ki so bili 
prisiljeni uporabljati obvoze: 
‘’Občanom in občankam bi se 
rad zahvalil za potrpežljivost in 
sodelovanje, saj se na občini za-
vedamo, da je bila zapora ceste 
zoprna reč, saj je za marsikoga 
pomenila, da se je moral peljati 
naokoli preko Lesnega Brda ali 
pa Vrzdenca, če je želel priti ali 
oditi.’’ Zdaj ko je cesta ponovno 
odprta, pa se je življenje vrnilo 
v ustaljen ritem. 

  Besedilo in foto: 
Peter Kavčič 

 Hokejisti 1. in 2. Prosports.
si lige so prekrižali palice v 
dveh za to namenjenih špor-
tnih dvoranah na Lukovici in 
v Horjulu. 

Ob petkih zvečer se torej 
državno prvenstvo igra tudi v 
Športnem parku Horjul. Bar-
ve HK Dinamiti Horjul na dr-
žavnem prvenstvu v tej sezoni 
znova uspešno zastopajo kar 
tri selekcije – člani v 1. ligi ter 
TNT Dinamiti Horjul in HK 
Dinamiti Horjul mladi v 2. ligi. 

Prav tako ob petkih znova 
odpira vrata bar v Športnem 
parku Horjul. Vabimo vas, 
da si v živo ogledate tekme 
državnega prvenstva v Špor-
tnem parku Horjul in glasno 
navijate za vašo ekipo. 

Ker je dvorana Športnega 
parka Horjul ob sobotah pro-
sta, želimo horjulskim obča-
nom omogočiti rekreativno 
rolanje in kotalkanje. 

Vabimo vas, da spremljate 
novice na občinski spletni 
strani, kjer bo objavljen točen 
termin rekreacije, in se nam 
pridružite na rekreativnem 
rolanju in kotalkanju, predvi-
doma decembra. (NČ)

 Toni Zdešar, lastnik kmetije, 
si je že vrsto let želel, da bi pri-
marno dejavnost, govedorejo, 
na domačiji povečal in razširil. 
Od očeta je podedoval manj-
šo kmetijo. Leta trdega dela in 
discipline so mu dajala upanje, 
da bodo želje nekoč uresničene. 
Letos mu je uspelo želje uresni-
čiti. Spomladi so se začela ob-
novitvena dela. Staro poslopje 

so obnovili in preuredili. Hlev 
je zdaj moderno opremljen, 
svetlejši in zračnejši. V hlevu je 
trenutno okoli 55 glav govedi, 
krav in telet različnih pasem. 
Krmo za živino pridelujejo 
sami. Sodobna kmetijska me-
hanizacija mu bo omogočila 
lažje fizično delo in posledično 
tudi krajši čas dela v hlevu. S 
podporo družine, žene Marije 

in otrok mu uspeva dobro vodi-
ti kmetijo. V želji, da bi kmetijo, 
delo in živino spremljal božji 
blagoslov, je povabil doma-
čega župnika in upokojenega 
ljubljanskega nadškofa Alojzija 
Urana. Tega praznika na do-
mačiji se je udeležilo okoli 200 
ljudi, sorodnikov, prijateljev in 
znancev. Po blagoslovu smo se 
lahko prepričali o gostoljubno-
sti, domačnosti in pristni iskre-
nosti Bitncove domačije.

A. K.

Konec zapore 

Nov most in pločnik

V minulem mesecu ste vsi, ki sicer redno 
uporabljate regionalno cesto, ki povezuje Horjul 
in Vrhniko, morali za svoje poti izbrati obvoz 
zaradi popolne zapore ceste pri novi čistilni 
napravi, ki zdaj že uspešno obratuje. 

Blagoslov prenovljenega 
hleva na Bitncovi domačiji

V nedeljo popoldne, 28. oktobra, je bilo pri Bitnc 
v Horjulu veselo.

Športni park gosti
najboljše dvoranske hokejiste
Tretji konec tedna v oktobru se je začelo 
državno prvenstvo v dvoranskem hokeju, ki 
bo trajalo vse do pomladi 2019.

Prebil ostaja župan
V občini Horjul je glasovalo 1361 
volivcev, volilna udeležba je bila 
60,04%. Največ glasov je prejel Janko 
Prebil, in sicer 59,51%. 

Spoštovane volivke in volivci! 

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste podprli mojo kandidaturo za občinskega svetnika in ste 
mi na lokalnih volitvah zaupali svoj glas. Še naprej se bom zavzemal za razvoj našega kraja 
in dobrobit projektov, ki bodo izboljšali kakovost življenja v občini Horjul. 

Andrej Stanovnik, občinski svetnik 

Zahvala
Iskreno in iz srca se Vam zahvaljujem za podporo, ki ste mi jo izkazali na lokalnih 

volitvah. Vesel sem, da ste opazili trud, ki sem ga v vodenje naše občine vlagal doslej, 
zagotavljam pa Vam, da bomo razvojni tempo ohranili tudi v prihodnje. Zavedam se 
odgovornosti, ki jo prinaša županska funkcija, zato bom storil vse kar je v moji moči, da 
upravičim vaša pričakovanja. Plani za naslednje obdobje so usklajeni z vaškimi odbori, 
svetnicami in svetniki. Vizija razvoja našega lokalnega okolja je svetla in tudi uresničljiva. 
Dela se ne bojim in z dobro ekipo sodelavcev, ki mi stojijo ob strani, lahko naredimo veliko 
dobrega za Vas občanke in občane. 

Čestitam tudi novo izvoljenim svetnicam in svetnikom, želim si dobrega sodelovanja, 
upoštevati vaše pobude in predloge ter izpolniti vaša pričakovanja.

Vaš župan Janko Prebil
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Nova sezona je prinesla kar nekaj 
novosti, tako na splošno v obeh ligah, 
kot tudi na klubski ravni hokejskega 
kluba Dinamiti Horjul. V prvem kro-
gu so Dinamiti gostili lanske finaliste 
in jim še enkrat več odčitali lekcijo 
hokeja.

  V prvi ligi letos nastopa sedem 
ekip, od lani so se od najboljših poslo-
vile Srake in Mufloni Tolmin, ki so se 
preselili v drugo ligo. Najboljšim v prvi 
ligi pa se je pridružila ekipa Masters 
team Slovenija, sestavljena iz nekda-
njih najboljših dvoranskih hokejistov 
v Sloveniji, ki zadnja leta nastopa tudi 
na svetovnem prvenstvu veteranov in 
beleži dobre igre. 

Naša prva ekipa je uvodni krog 
»preskočila« (vsak krog ena ekipa po-
čiva), tako da jo je prva tekma čakala 
v Športnem parku Horjul, nasprotnik 
pa je bil isti kot nazadnje v prejšnji se-
zoni – Brezovica. Ekipa se ni veliko 
spremenila, ostali so vsi nosilci igre, 
ekipi pa se vsako leto dodaja več mla-
dih, doma vzgojenih igralcev. Tekma 
proti lanskim finalistom se je zače-
la dokaj mirno na obeh straneh. Kaj 
kmalu so domači prevzeli pobudo, ak-
cije so se vrstile ena za drugo, tako da 
je gol le še visel v zraku. Prvi zadetek v 
novi sezoni je dosegel kapetan Lončar, 
ne dolgo zatem pa mu je sledil Tim 
Fink. V nadaljevanju se je igra razži-

vela, Dinamiti so rutinirano igrali v 
obrambi in plošček pošiljali v napad, 
kjer so bili fantje razpoloženi, pred-
vsem branilec Fink. Slednji je dosegel 
“hat trick” in svoj uspešni večer pro-
slavil skupaj z ekipo. Hokejisti Brezo-
vice našim fantom niso mogli slediti v 
nobenem pogledu, proti koncu tekme 
je prišlo še do nekaj hude krvi, kar pa 
domačih ni zmedlo. Tudi nadaljevanje 
prvenstva je potekalo v podobnem rit-
mu, saj Dinamiti s poskočno igro ne 
dajo dihati nikomur in visoko zmagu-
jejo še naprej. 

V drugi ligi letos v primerjavi z lan-
sko sezono nastopata le dve naši ekipi. 
Purani se niso prijavili v državno pr-
venstvo, tako da je nekaj igralcev našlo 

mesto v ekipi Dinamiti mladi. Slednji 
imajo letos dobro, perspektivno eki-
po, predvsem pa jih iz leta v leto bolj 
krasi moštveni duh. Na prvi tekmi so 
se kljub zaostanku dobro zoperstavili 
Žirafam in šele ob zaključku tekme 
priznali premoč. Janez Igličar je odlo-
čil šele minuto in pol do konca. Proti 
ekipi Golazni fantom ni šlo najbolje 
od rok, kajti po začetni dobri formi 
in vodstvu z dve proti nič niso uspeli 
zdržati dolgo. Golazen se je letos ne-
koliko okrepila tudi s hokejisti z ledu 
in z močno, fizično ter predvsem pa-
metno igro Dinamite mlade nadigrala 
s tremi zadetki prednosti.

Pohvaliti pa moramo najmlajšo 
ekipo – Dinamiti TNT. Naša najbolj 

spremenjena ekipa kaže izjemen po-
tencial, dokaz je že predstava proti 
Sharksom. Verjetno gre za najmlajšo 
ekipo na prvenstvu, česar pa ne more-
mo reči o njihovem hokejskem znanju. 
Mladi fantje igrajo privlačen hokej, 
borijo se na vso moč, nekateri pri kljub 
svojih rosnih trinajstih letih že igrajo 
članski hokej. Sharksi so ne glede na 
ves svoj trud na koncu morali priznati 
premoč ter čestitati našim fantom za 
visoko zmago. 

Tekme se v Športnem parku Horjul 
nadaljujejo vse do praznikov konec 
decembra, vse ekipe HK Dinamiti 
Horjul pa bodo poskušale do takrat 
formo le še piliti. 3, 4, Dinamiti! 

Rok Logar

 Izlet je bil organiziran 7. novem-
bra. Tokrat so kmetovalci spoznavali 
kmetovanje v Spodnji Savinjski dolini. 
Izleta se je udeležilo 52 prijavljenih do-
mačih kmetovalcev.

Proti Štajerski smo krenili ob 6.30 
z Občinskega trga. Spoznavanje šta-
jerskih kmetij smo začeli na kmetiji 
Četina, po domače Flis. Kmetija leži 
v Spodnjih Grušovljah, usmerjena je 
predvsem v pridelavo mleka, obdelu-
jejo 60 ha kmetijskih zemljišč. V hlevu 
je kmetovalce pozdravilo 145 glav ži-
vine, od tega 75 krav molznic črno-be-
le pasme, ostalo mlada živina. Letno 
pridelajo okoli 600.000 litrov mleka. 
Kmetija je opremljena s sodobnim ro-
botom za molžo krav, katerega delova-
nje je lastnik kmetije Damijan Četina 
kmetovalcem tudi podrobno pred-
stavil. Del pridelanega mleka prodajo 
mlekarni, ker pa izzivov na kmetiji ne 
zmanjka, se je rodila ideja o predelavi 
mleka oz. izdelavi domačih mlečnih 
izdelkov, ki so polnega in bogatega 
okusa zaradi izredne kakovosti mleka, 
ki ga pridelajo. 

Na kmetiji Četina so kmetovalcem 
prijazno pripravili tudi degustacijo 
vseh domačih mlečnih izdelkov, od 
domačih jogurtov, sirov do skute. 

Miza je bila polna, ampak glede na to, 
da so domači izdelki čudovitega oku-
sa, je bila tudi hitro prazna.

Polni vtisov in navdušenja nad kme-
tijo Četina so se kmetovalci odpravili 
na kmetijo Povše iz Šempetra, kjer sta 
vse kmetovalce lepo sprejela gospodar 
kmetije Boštjan Povše in njegov oče 
Ivo Povše. Z navdušenjem sta predsta-
vila  širok spekter dejavnosti, s kateri-

mi se ukvarjajo, in sicer od hmeljar-
stva, predelave buč v bučno olje, hleva, 
v katerem muka skoraj 160-glava čre-
da bikov pitancev, do vinogradništva 
in še bi se kaj našlo. Kmetovalcem sta 
razkazala celotno kmetijo in predsta-
vila, na kakšen način se ukvarjajo s 
posamezno dejavnostjo. Posebej na-
tančno pa sta predstavila pridelavo 
bučnega olja in oljarno, tudi z degu-
stacijo. Ob okušanju bučnega olja in 

navdušenju nad tem so si kmetovalci 
na videoposnetku ogledali tudi pride-
lavo hmelja od spomladi do spravila. 

Kljub vsem degustacijam je napočil 
čas kosila, zato so se kmetovalci od-
pravili na turistično kmetijo Pr’ Mli-
nar v Gotovljah. Kmetija se ponaša z 
več kot 250 let staro kmečko hišo, ki 
jo krasi trta Izabela, ki pa je le 80 let 
mlajša od hiše. Na turistični kmetiji 
je gospodar pred  kosilom na kratko 

predstavil  kmetijo ter pridelavo hme-
lja. Med tem je gospodinja pripravila 
okusno kosilo z domačimi specialite-
tami. Celotno kosilo si zasluži vse po-
hvale, vendar  še posebej je bila okusna 
odlična domača gobova juha. Navdu-
šeni in predvsem siti po odličnem 
kosilu so se kmetovalci  odpravili za  
konec  na ogled muzeja hmeljarstva 
in pivovarstva Žalec. Ta ekomuzej je 
interaktiven in obiskovalcem ponuja 
sprehod skozi zgodbo o hmelju v Spo-
dnji Savinjski dolini, imenovani tudi 
Dolina zelenega zlata. Za konec so si 
po pridobljenih podatkih o hmelju in 
njegovi pridelavi v muzeju privoščili 
tudi degustacijo piva. 

Po prečudovitem dnevu, kljub temu 
da vreme izletu ni bilo ravno najbolj 
naklonjeno, so bili kmetovalci nav-
dušeni ter dan zaključili polni vtisov, 
novih znanj in pridobljenih informacij 
glede možnosti za kmetovanje. Vsem 
kmetijam se zahvaljujemo za lep spre-
jem in pogostitev. Celotno ekskurzijo 
je vodila mag. Tatjana Pevec, svetoval-
ka na področju travništva, pašništva 
in pridelovanja krme pri KGZS – za-
vod Celje, ki se ji posebej zahvaljuje-
mo za odlično organizacijo, svetniku 
dr. Mateju Vidrihu pa za pomoč pri 
organizaciji izleta. 

  Se vidimo na strokovni ekskurziji 
naslednje leto. 

Stanka Derganc, 
Občina Horjul

Strokovna ekskurzija horjulskih kmetovalcev po Spodnji Savinjski dolini

Za uvod v sezono odpihnili lanske nasprotnike v finalu

Občina Horjul je tudi letos 
kmetovalce peljala na stro-

kovno ekskurzijo.

Po vročem poletju in dolgi odsotnosti se je konec 
oktobra končno začelo tudi državno prvenstvo v 

dvoranskem hokeju. 
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V Horjulu je zagorelo! Le ne-
kaj minut pozneje so se oglasile 
prve gasilske sirene. Rdeči to-
vornjaki in kombiji z bleščeči-
mi modrimi signalnimi lučmi 
so vsak s svojega konca hiteli 
na pomoč.

Prvi gasilci, ki so prispeli na 
prizorišče požara, so zavaro-
vali območje, medtem pa je 
že stekla tudi usklajena akcija 
gašenja in reševanja ljudi ter 
premoženja. To je prizor, ki 
vsakemu požene adrenalin po 
žilah, pa čeprav ve, da je vse 
samo vaja.

V soboto, 27. oktobra, so na 
vabilo Centra starejših Horjul 
DEOS v njem organizirali zve-
zno gasilsko vajo. Torej na sre-
čo ni šlo za pravi požar in tudi 
pravih ponesrečencev ni bilo. 
Se pa v takšnih trenutkih zave-
mo, kako zelo ranljivi smo in da 
požarne varnosti ne smemo za-
nemarjati ali podcenjevati. Kaj-
ti ko enkrat zares zagori, šteje 
vsaka sekunda. Tega se zelo 
dobro zaveda tudi poveljnik 
gasilske zveze Horjul Robert 
Kranjec, ki je opisal potek vaje: 
“Vaja je zajemala tako simula-
cijo gašenja kot tudi reševanja 
ponesrečencev iz objekta.  Na 
vaji je sodelovalo skoraj 60 pro-
stovoljnih gasilcev iz vseh dru-
štev horjulske gasilske zveze. 
Povabilu pa se je odzvala tudi 
enota PGD Vrhnika z gasilsko 
avtolestvijo, s katero so izvaja-
li reševanje ponesrečencev iz 

višjih nadstropij objekta.  Pred-
vsem pa je bila avtolestev pra-
va atrakcija za vse priložnostne 
gledalce, ki so si od blizu prišli 
ogledat gasilsko vajo. Sicer se 
vaja na tem objektu ne pona-
vlja vsako leto. Za nas, gasilce 
je dobrodošla, predvsem zaradi 
velikosti in zahtevnosti objekta 
ter stalne naseljenosti objekta s 
prebivalci. Vse to zahteva večjo 
pozornost pri evakuaciji objek-
ta. Namen takšne vaje je bolje 
spoznati objekt, njegove značil-
nosti, pridobiti izkušnje z orga-
nizacijo poveljevanja v takšnih 
trenutkih. Gasilci, ki sodelujejo 
v takšni vaji, se na terenu se-
znanijo z možnostmi oskrbe 
z vodnimi viri, predvsem pa 
izpopolnijo potek reševanja in 

v praksi uporabijo pridobljena 
gasilska znanja. 

Simulacija vaje je potekala 
na domnevi, da je prišlo do 
požara v eni od sob stanoval-
cev. Na prvo alarmiranje so 
bila sprožena vsa društva naše 
zveze, ki so prihitela na mesto 
intervencije in se po navodilih 
razporedila ter začela s pred-
videnimi aktivnostmi. Zaradi 
lokacije požara v višjem nad-
stropju je bila na intervencijo 
v drugem alarmiranju spro-
žena tudi gasilska avtolestev, 
s pomočjo katere je bilo izve-
deno reševanje ponesrečenca 
iz nadstropja preko balko-
na.  Drugega ponesrečenca so 
rešili domači gasilci z nosili 
preko notranjega stopnišča. 
Pri sami vaji se je poškodoval 
tudi eden izmed gasilcev, tako 
da so vse skupaj uspešno pre-
nesli v trenažni center, kjer sta 
jih bolničarja oskrbela in nudi-
la prvo pomoč do prihoda reše-
valcev in ustrezne medicinske 
pomoči.”

Gasilska vaja je potekala do-
bro in, kar je najbolj pomemb-
no, brez pravih nezgod. “Vsi 
sodelujoči gasilci so pokazali 
zadovoljivo mero strokovnosti 
in tehničnega znanja pri izved-
bi nalog. Zato je prav, da se jim 
zahvalim in jih javno pohvalim 
za uspešno sodelovanje. Za-
hvala gre tudi obema podpo-
veljnikoma zveze, ki sta uspe-
šno operativno pokrivala vsak 

svoj sektor, pa tudi sodelujoči 
ekipi PGD Vrhnika,” je še do-
dal povedal poveljnik horjulske 
gasilske zveze. Brez sodelova-
nja vodstva centra starejših 
DEOS v Horjulu seveda vaje 
ne bi bilo možno izpeljati. Di-
rektorica Slavi Kosec je dejala, 
da je bila tovrstna vaja nujna: 
“Sodelovanje z gasilci v Hor-
julu vsa leta delovanja Centra 
starejših Horjul poteka dobro 
in zgledno, za kar smo jim zelo 
hvaležni. Večkrat so nam pri-
skočili na pomoč, ko smo bili 
v hudi stiski, sploh pri žledu. 
Vaja evakuacije je v ustanovi, 
kot je naša, nujna. Zato vsako 
leto izvedemo vajo z zaposleni-
mi, občasno pa tudi večjo vajo 
v sodelovanju z občinsko ga-
silko zvezo Horjul. Letos smo 
tako izvedli že drugo veliko 
skupno vajo. Gasilci vstopijo 
v našo hišo, spoznajo prostore, 
pomembne logistične točke, 
dvigala, glavne požarne  pipe, 
električne priključke, hidran-
te, agregat itd. Izvedba vaje 
poskrbi, da se gasilci spontano 
seznanijo z našo stavbo, se v 
njej znajdejo, če bo šlo kdaj za-
res. Pripravljeno je vse potreb-
no kot v resnični situaciji, za 
katero upamo, da se nikoli ne 
bo zgodila. Da vse poteka brez 
zapletov, je treba na vajo pred-
vsem dobro pripraviti stano-
valce, da jih ne vznemirimo po 
nepotrebnem. Hkrati je to do-

bra priložnost, da se vsi skupaj 
zavemo, da je skrb za  požarno 
varnost pomembna postavka v 
življenju vseh nas. Evakuacijska 
vaja  zahteva kar nekaj organi-
zacijskih in koordinacijskih 
zalogajev, vendar z dobro voljo 
in sodelovanjem vseh vplete-
nih se zadeva izpelje brez težav. 
Zahvaljujem se vsem stanoval-
cem, zaposlenim in gasilcem za 
dobro izvedeno vajo.”

Za vse nas, ki smo na tak 
ali drugačen način povezani 
z gasilci, pa je takšna vaja do-
bro sporočilo, da ko pride do 
najhujšega, nismo nikoli sami. 
Prostovoljno gasilstvo ima v 
horjulski dolini in okoliških 

vaseh dolgoletno ter uspešno 
tradicijo. To je dokaz, da živi-
mo v okolju, kjer nam ni vse-
eno za druge in smo še vedno 
povezani kot skupnost. Prav 
gasilci so namreč tisti, ki so se v 
zgodovini že mnogokrat izka-
zali s svojimi dejanji, ko so lju-
dje zaklicali: “Na pomoč!” Tudi 
zato pravim gasilcem dela ni-
koli ne zmanjka, pa naj gre za 
učenje ali izobraževanje otrok, 
mladih gasilcev ali ohranjanje 
zgodovinske dediščine, ki jo na 
mlajše rodove prenašajo gasilci 
veterani. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Vaja evakuacije
Oktobra, v mesecu požarne varnosti, v vrtcu 
vsako leto preizkusimo, kako smo pripravljeni na 
razne nepredvidljive situacije. 

Letos smo se umaknili iz vrtca pred »požarom«, ki se je v 
dopoldanskem času začel v pralnici vrtca. Vsi zaposleni pozna-
mo načrt, ki velja za ravnanje ob požarih, in v nekaj minutah 
smo s skupnimi močmi odpeljali vse otroke na varno mesto na 
vrtčevskem igrišču. Pri vaji je sodelovalo 143 otrok in 23 zapo-
slenih, kolikor nas je bilo v vrtcu. Otroci so se izkazali, saj so 
prisluhnili navodilom in organizirano v vrstah zapustili igral-
nice. Najmlajšim so pomagale tudi sodelavke iz kuhinje. Po vaji 
smo izkoristili lepo sončno vreme, veseli, da pravega požara ni 
bilo. Če pa kdaj bo, smo nanj pripravljeni. 

M. R.

Ob tem bi se še enkrat radi zahvalili vsem, ki 
ste prispevali kamenček v mozaik in pomagali, 
da se bodo življenja prizadetih v nedavni ujmi 

čim prej vrnila nazaj v ustaljene tirnice. Zahva-
li se iskreno pridružuje tudi družina Dolžan, ki 
je bila za sredstva izredno hvaležna.

Gasilska vaja reševanja iz centra DEOS

Dobrodelna akcija 
odlično uspela
Odziv na dobrodelno akcijo gasilcev PGD Horjul, ko so 11. novembra 
zbirali denar za družino Dolžan iz Tržiča, ki jim je neurje odneslo hišo, je 
bil presenetljivo velik in tako so se nekateri člani društva še isto nedeljo v 
večernih urah “z veseljem’’ odpravili proti Tržiču in družini Dolžan predali 
zbrana sredstva. 

Mirno sobotno 
dopoldne, ko so ljudje 

opravljali svoja običajna 
dela, je spokojnost 

prerezal alarm. 
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Ob tem so v horjulski osnovni šoli 
in v vrtcu otrokom kuharice pripravi-
le zajtrk kot so ga nekoč jedli njihovi 
starši in stari starši.  

 Andreja Naglič Kumer, pomočnica 
ravnatelja je ob tem posebnem dnevu 

povedala kako pomembno je, da tradi-
cionalnemu zajtrku posvečamo veliko 
pozornost: »V teh dneh so otroci od-
krivali pomen čebelarstva in se sezna-
nili z zdravo lokalno pridelano hrano.  
Danes, prav na dan tradicionalnega 

slovenskega zajtrka, so otroke s svo-
jim obiskom razveselili čebelarji in 
jim med drugim omogočili tudi opa-
zovanje čebel v satovju, kar je bilo za 
otroke prav posebno doživetje. Zave-
damo se, da iz majhnega raste veliko, 
zato otroke navajamo na zdrav način 
življenja in vzgajamo v duhu ohranja-
nja zdravega in čistega okolja.«  

V horjulski dolini so že od nekdaj 
doma čebele in prav je da tako ostane 
tudi v prihodnje. V občini nimamo 
velike industrije, tu je veliko gozdov in 
travnikov, kmetijstvo je pomembna 
dejavnost. Vse to prinaša odlične po-
goje za dobro čebelarstvo in pridelan 
med največje kakovosti. Župan Janko 
Prebil je ob letošnjem tradicionalnem 
slovenskem zajtrku obiskal otroke 

v šoli in v vrtcu, ter jim to dejavnost 
skupaj s sodelavci predstavil tudi od 
blizu. 

»V šoli imamo lepo urejen čebelnjak 
s petimi panji, za katerega skrbijo otro-
ci iz čebelarskega krožka na osnovni 
šoli Horjul pod mentorstvom članov 
čebelarskega društva Dolomiti Polhov 
Gradec. Če bo vse potekalo po načrtu 
bomo kmalu bogatejši še za enega. Pri 
krožku aktivno sodeluje 10 otrok, ki 
so potem tudi vpeti v samo predstavi-
tev medenega zajtrka v osnovni šoli in 
v vrtcu. Tako otroci pobližje spoznajo 
pomen samooskrbe in doma pridela-
ne hrane ter dejansko razumejo kaj 
vse je potrebno, da dobimo hrano na 
mizo. Največ otok sodeluje v nižjih ra-
zredih, tja do petega razreda. Najprej 

skozi teorijo spoznavajo kaj sploh je 
čebela, kako deluje. V zimskem času 
torej bolj spoznavajo teorijo saj čebele 
mirujejo, v spomladanskem delu pa se 
odpravimo tudi ven v čebelnjak.

Ker je varnost vedno na prvem me-
stu, imajo vedno pri sebi tudi set za 
prvo pomoč, ki ga je priskrbela čebe-
larska zveza Slovenije, če bi prišlo do 
pika in alergijske reakcije pri kateremu 
od otrok in mu lahko tako takoj po-
magajo. Kljub temu, da doslej ni bilo 
kakšnih zapletov, pa previdnost nikoli 
ni odveč,« še dodaja Janko Prebil. 

V letošnjem letu so v šolskem čebel-
njaku pridelali 30 kilogramov medu, 
ki so ga razdelili v šoli in v vrtcu v 
sklopu tradicionalnega slovenskega 
zajtrka. Deset kilogramov  medu pa 
so podarili tudi v čebelarskem dru-
štvu Dolomiti Polhov Gradec. 

Besedilo in foto: Peter Kavčič 

 Košarkarski turnir je pote-
kal že devetnajsto leto zapored. 
Zmago so slavili člani ekipe 
Mački. Nastopilo je kar 61 ko-
šarkarjev in košarkaric. Turnir-
ju lahko rečemo tudi kar ob-
činski praznik košarke, saj gre 
za vsakoletno prireditev ki je 
posvečena začetniku športa v 
Horjulu Rudiju Samcu. Čeprav 
gre za čisto pravo tekmovanje v 
košarki pa ne smemo pozabiti, 
da gre tudi za druženje doma-
čih ljubiteljev košarke. Glavni 
pogoj za sodelovanje na turnir-
ju je poleg seveda vsaj osnovne-
ga znanja košarke to, da so člani 
ekip domačini, oziroma 'priže-
njeni' v horjulsko dolino. Tek-
movanje je tudi tokrat potekalo 
v športni dvorani osnovne šole 
Horjul. Od jutranjih ur naprej, 
pa vse do poznega večera so 
potekala tekmovanja z vmesni-
mi pavzami med katerimi so za 
navdušenje vseh sodelujočih in 
vseh obiskovalcev poskrbeli 
košarkarski akrobati Dunking 
Devils in Dunking Devils Aka-
demija. S svojim vrhunskim 
akrobatskim nastopom so pri-
čarali fantastično vzdušje.   

Med seboj se vsako leto tradi-
cionalno pomerita ekipa Mač-
kov (rojeni leta 1986 ali prej) 
in ekipa Zelencev (rojeni leta 

1987 ali pozneje). Po lanskole-
tni zmagi Zelencev so letos za-
služeno pokal najvišje dvignili 
Mački.  Končni rezultat vseh 
tekem je bil 488:430. Rezultat 
v zmagah skozi vsa leta je sedaj 
12:7 za Mačke. V ženski tekmi 
so prav tako zmagale starejše 
košarkarice Muce, ki so tako 
ubranile lanskoletni naslov 
najboljših. Končni rezultat je 
bil 6:1. Rezultat v zmagah skozi 
vsa leta je sedaj 5:2 za Muce. 

Med najboljše posameznike 
so se po kategorijah uvrstili:
-  Najmlajši tekmovalec: Vid 

Samotorčan
-  Najstarejši tekmovalec: Sta-

ne Kucler
-  Zmagovalec v metanju trojk: 

Dejan Keršmanec
-  Zmagovalni par: Mateja 

Zdešar in Anže Gabrovšek
-  Najboljša posameznica Muc: 

Sara Sečnik
-  Najboljša posameznica Ze-

lenk: Ana Oblak
-  Najboljši posameznik Mačk-

ov: Andrej Leben
-  Najboljši posameznik Zelen-

cev: Tomaž Leben
- Zmagovalec Čebulčkovega 

meta: Miha Plestenjak 
Ob nazivu najstarejšega po-

sameznika pa je Stane Kucler 
hudomušno pokomentiral to 

priznanje: »Ja, kaj naj rečem, 
košarka mi je bila vedno blizu 
saj uživam med igranjem, kar 
19 let sem čakal da bom naj-
boljši posameznik, no sedaj 
sem pa najstarejši posameznik. 
No, tudi to je vseeno lepo pri-
znanje.« Takega tekmovanja 

pa seveda ni moč izpeljati na 
takšnem nivoju brez podpore 
pokroviteljev. Zato gre še po-
sebna zahvala občini Horjul, 
podjetju Metrel d.o.o., A-Soft 
d.o.o., Kovinos Rezilna orodja 
in gostilni Pr Kozinc ter pod-
jetju DP design. Vsa zahvala 

pa gre seveda tudi košarkarjem 
in košarkaricam za udeležbo 
in požrtvovalnost v boju za 
zmago. Prihodnje leto nas čaka 
velik jubilej, saj bo na vrsti že 
20. Samčev Memorial v košar-
ki, organizatorji pa so obljubili 
nepozabni praznik košarke v 

Horjulu. Vse fotografije in re-
zultate lahko najdete tudi na 
facebook strani 12 Ur Košarke 
V Horjulu.

Peter Kavčič, 
foto: arhiv organizatorja 

Strasten tekač Jože Marolt iz Horjula, ki ga verjetno ni treba 
posebej predstavljati, se je konec oktobra podal na Ljubljanski 
maraton, kjer je odtekel celotnih 42 km. 

V svoji skupini je bil prvi, generalno pa 47. »To je moja najboljša 
mednarodna uvrstitev na maratonu, hkrati sem postavil tudi svoj 
osebni rekord 2:53:54. V cilj sem pritekel slabe tri minute pred za-
sledovalcem iz Češke. Glede na lanski rezultat sem osebni rekord 
izboljšal za dve minuti,« je pojasnil sogovornik, ki pravi, da bi bil 
s tem časom na znamenitem newyorškem teku med deseterico. 
»S svojo mednarodno zmago v Ljubljani sem se kvalificiral za na-
stop na mednarodnih maratonih. Vleče me na berlinski maraton, 
a za takšen podvig so potrebne 15-tedenske intenzivne priprave. 
Tako da moram za morebiten nastop že kmalu načrtovati.« Si-
cer pa je poleg ljubljanskega maratona za njim še nekaj manjših 
tekov v Škofji Loki, Radovljici, Kranju, na Vrhniki … Večinoma 
so bili desetkilometrski in večinoma je v svoji kategoriji slavil: »V 
Kranju sem postavil osebni rekord v teku na 10 km, to je 34:18. Z 
njim sem bil prvi v skupini in drugi v skupnem seštevku.« Kljub 
zimi, ki že trka na vrata, ga čakata še dva tekaška podviga. Prvi 
bo konec novembra v Palmanovi, drugi pa na začetku decembra 
v Crikvenici. 

Gašper Tominc

Jožetova prva mednarodna zmaga 
v maratonu

12 ur košarke v Horjulu osvojili Mački

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu in šoli
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tudi letos 
eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, 
ki smo ga bomo obeležili v petek, 16. novembra. 

V soboto 17. novembra je potekalo tradicionalno 
občinsko tekmovanje 12 ur košarke, ki je večini 
poznan pod imenom 'Samčev memorial'.
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 Občina Dobrova - Polhov 
Gradec je v sodelovanju z 
Javnim zavodom Polhograj-
ska graščina in oblikovalcem 
spletnih strani VK Design 
naredila novo moderno za-
snovano spletno stran, name-
njeno domačim in tujim obi-
skovalcem, turistom, tistim, 
ki vas zanimajo prireditve in 
dogodki v občini, aktivnosti, 
doživetja, kulturna in narav-
na dediščina, nastanitve … 

Do spletne strani lahko 
dostopate tako z naslova vi-
sitdobrova.si, kot visitpolhov-
gradec.si. Na podoben način 
kot občinska spletna stran 
omogoča oddajo novic in 
dogodkov ter prijavo na pre-
jemanje le-teh. Z nadgradnjo 

občinske spletne strani bodo 
novice in dogodki, poslani na 
eno ali drugo spletno stran, 
vidni na obeh. 

Za lažjo predstavo oziroma 
orientacijo je na spletni stani 
zavihek zemljevid, kjer lahko 
obiskovalec vidi kje v občini 
so nastanitve, avtobusne po-
staje, pošte, trgovine in druge 
pomembne točke. Med prire-
ditve lahko dodate svojo, po-
dobno kot na obstoječi spletni 
strani občine, ki jo nato ure-
dnik pregleda in objavi. Sple-
tna stran je sveža, lepa, mini-
malistična, narejena tako, da 
se obiskovalec takoj znajde. 

 
Nadja Prosen Verbič

 Po neuradnih rezultatih Dr-
žavne volilne komisije je največ 
glasov prejel Setnikar, 67,83 %, 
Grabnerjeva pa 32,17 %. Vo-
lilna udeležba je bila 53,09 % 
oziroma je glas oddalo 3255 
volivcev.

Največ sedežev v 16-član-
skem občinskem svetu je dobila 
županova lista Lista za napre-
dek–- kar osem. Gre večinoma 

za že znane obraze: Franc Re-
jec, Tončka Dolenc, Stani-
slav Dvanajščak, Nataša Pe-
ljhan, Bojan Demšar, Ana 
Malovrh, Anton Zibelnik 
in Marjeta Urbančič. Slo-
venska demokratska stranka je 
ohranila število sedežev in jo 
bodo po novem zastopali: Ana 
Zorc, Ana Oblak in Valen-
tin Tominc. Na volitvah se 

je pojavila še neodvisna Lista 
za prihodnost, ki je na dobro-
vskem koncu dobila tri svetni-
ke, na polhograjskem pa enega, 
skupno torej štiri. 

To so Borut Dolinar, Kata-
rina Oven, Marjan Pograjc 
in Gregor Čuden. Nova Slo-
venija je dobila enega svetnika, 
Marka Koširja. 

V občinskem svetu bosta 
tako zastopani samo dve »dr-
žavni« stranki, preostali pa 
prihajajo iz list. Iz občinskega 
sveta sta izpadli SMC in SLS.

Gašper Tominc

Končna podoba mrliške vežice v 
Črnem Vrhu je skoraj že v popolnosti 

vidna, manjkajo le še manjša 
zaključna dela, tehnični pregled ter 

pridobitev uporabnega dovoljenja in 
napočil bo čas za uradni prevzem in 

predajo objekta uporabi.
 
Po uspešni izgradnji mrliške vežice v Polho-

vem Gradcu, katere uradni prevzem je bil leta 
2015, in uradni predaji poslovilne vežice letos 
maja v Šentjoštu je v zaključni fazi tudi gradnja 
mrliške vežice v Črnem Vrhu. Tu je izvajalec del 
podjetje MAGG v zadnjih mesecih intenzivno 

gradilo nov objekt, katerega notranji prostori 
merijo dobrih 65 m? in okoli 20 m? odprte po-
vršine z nadstreškom. V zadnjem obdobju so 
mojstri vgradili kuhinjo, shrambo in sanitarije 
ter vse luči. V naslednjih dneh bo treba urediti 
zgolj še okolico in površine za dostop do nove-
ga objekta ter nekaj malenkosti na in ob sami 
zgradbi, kot so postavitev varovalne kovane 
ograje, zaključno beljenje ipd. Na občini pravijo, 
da lahko morda še letos pričakujemo uporabno 
dovoljenje za novozgrajeni objekt, katerega vre-
dnost je 222.228,55 evra. S tem bodo vse štiri 
krajevne skupnosti v občini Dobrova - Polhov 
Gradec imele objekte, v katerih se bomo lahko 
dostojno in mirno poslavljali od svojih najbližjih. 

Nadja Prosen Verbič

Na spletnem portalu enega 
najbolj branih slovenskih me-
dijev smo lahko na začetku 
novembra prebrali članek Pre-
verite, kako uspešen je bil vaš 
župan pri črpanju evropskega 
denarja. Ta občino Dobrova - 
Polhov Gradec skupaj z občina-
ma Ig in Nazarje uvršča med tri 
najslabše glede na počrpan de-
nar na prebivalca. Komaj nekje 
med 30 in 60 evrov na prebival-
ca naj bi po njihovem izračunu 
bil uspeh črpanja evropskega 
denarja v občini Dobrova - Pol-
hov Gradec, medtem ko imajo 
najboljše, mednje sodijo obči-
ne Grad, Kostel, Velika Polana, 
skoraj 14.500 evrov na prebi-
valca. Avtor naj bi v prispev-
ku sicer razpolagal s podatki 
ministrstva za finance in s tem 
opravičeval svojo kredibilnost, 
vendar se predstavniki občine 
Dobrova - Polhov Gradec s tem 
ne strinjajo. Prav tako se kot 
kritični bralci lahko vprašamo 
o namenu članka tik pred lo-
kalnimi volitvami, saj prispe-
vek kar v nekaterih delih vidno 
izpostavi Ljubljano kot najbolj 

učinkovito občino pri črpanju 
sredstev iz evropskih skladov.

 
Skoraj 3.273.000 evrov 
pridobljenih evropskih 
sredstev                                         

V občini Dobrova - Polhov 
Gradec so zatrdili, da so na me-
dijsko hišo in avtorja prispevka 
že naslovili pismo, v katerem 
so zahtevali popravek, saj naj 
bi šlo za navajanje nepopolnih 
podatkov. V dopisu svojo trdi-
tev tudi argumentirajo: “Obči-
na Dobrova - Polhov Gradec 
je v obdobju 2010-2018 pri 
izvajanju projektov pridobila 
sofinanciranja iz sredstev EU, 
iz različnih evropskih skla-
dov. Skupna vsota evropskih 
sredstev znaša  nekaj manj kot 
2.273.000 EUR nepovratnih 
sredstev ter 1.000.000,00 EUR 
povratnih sredstev, skupaj to-
rej slabih 3.273.000 EUR.” Ob-
čina pojasnjuje, da se uspešno 
prijavlja na različne razpise 
za sofinanciranje investicij iz 
sredstev programov, kjer se 
evropska finančna sredstva 

dodeljujejo preko decentrali-
ziranih razpisov na nivoju dr-
žave (področnih ministrstev, 
agencij in skladov), prav tako pa 
občina sodeluje pri projektnih 
predlogih, ki jih skupaj s par-
tnerji prijavljajo neposredno na 
ustrezne direktorate Evropske 
komisije in druge organe upra-
vljanja (Forget Heritage, Inter-
reg central EU).

 
Uspešne zgodbe s pomočjo 
sredstev EU 

Od leta 2010 je občina uspe-
šno kandidirala in izvedla kar 
nekaj sofinanciranih projek-
tov, okoli katerih se vrtijo tudi 
mnogi prispevki in zapisi v Na-
šem časopisu. Med uspešne so-
financirane zgodbe sodijo Bla-
gajeva pot – naravna dediščina, 
polhograjsko igrišče za otroke, 
prospekt Blagajeva dežela, ure-
ditev podružnične osnovne 
šole Šentjošt, zunanje športno 
igrišče na Črnem Vrhu, ure-
ditev prireditvenega prostora 
v Polhovem Gradcu, zunanja 
ureditev podružnične osnovne 
šole Črni Vrh, zunanja ureditev 
vrtca Brezje pri Dobrovi, uredi-
tev otroškega igrišča na Dobro-
vi, ureditev Blagajeve tematske 
poti, gradnja prizidka osnovne 
šole in športne dvorane v Pol-

hovem Gradcu, mreža zbirnih 
središč P+R v Ljubljanski urba-
ni regiji – P+R Dobrova (pro-
jektni del), regijska štipendijska 
shema Ljubljanske urbane regi-
je, regijski center za ravnanje z 
odpadki (RCERO), ureditev ce-
ste in pločnika v Črnem Vrhu, 
gradnja vodovoda Praproče, 
Hiša v parku Polhograjske gra-
ščine, Regionalni center kre-
ativne industrije, zaposlitveni 
programi. V aktualni finančni 
perspektivi je občina z evrop-
skim denarjem prav tako uspe-
šno uresničila projekte Polh-
kov doživljajski park, Medena 
drevesa in Lokalni produkti v 
skupni višini 99.263 evrov, na 
dobri poti pa je tudi projektni 
predlog Zven zaklete grofice na 
Dobrovi, ki je ocenjen na skoraj 
83.000 evrov. Prav tako občina 
že pripravlja ustrezno doku-
mentacijo za prijavo na razpi-
se za sofinanciranje projektov 
Barjansko kolesarsko omrežje 
Ljubljana–Dobrova–Polhov 
Gradec, kjer je za 1. in 2. fazo že 
podpisan dogovor o sofinanci-
ranju, Pristava pri Polhograjski 
graščini z obvozno cesto, Cen-
ter Emila Adamiča na Dobrovi 
in drugi.

Nadja Prosen Verbič

Zaključna dela 
na poslovilni vežici 

v Črnem Vrhu

Počrpana evropska 
sredstva v občini
Resnični podatki glede počrpanih 
evropskih sredstev za občino Dobrova 
- Polhov Gradec so drugačni, kot poroča 
24ur.com, pravijo na občini.

Obiščite novo turistično 
spletno stran

Domači in tuji obiskovalci, turisti in 
domačini si lahko o turističnih produktih 
ter dogajanju v občini preberete na novi 
turistični spletni strani. 

Zahvala za uspeh na volitvah
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
Iskreno se vam zahvaljujem za udeležbo na lokalnih volitvah in vaš zaupani glas.  

Vaša ponovna visoka podpora mi nalaga dolžnost, da  odgovorno nadaljujem dela v prid 
vsem v naši občini. 

Kot do sedaj bom sodeloval z vsemi, ki bodo delovali v korist vseh prebivalcev naše 
občine, delal povezovalno in konstruktivno.

Tudi zaupani glasovi Listi za Napredek na volitvah so potrditev, da je bilo dosedanje 
delo dobro in pošteno.

Ob tej priliki se želim zahvaliti tudi celotni ekipi Liste za Napredek , ki me je 
spremljala in mi dajala vso podporo.

Franc Setnikar, župan

Setnikarju 
še tretji mandat
V Občini Dobrova - Polhov Gradec sta se 
za župansko mesto pomerila dosedanji 
župan Franc Setnikar z Liste za napredek 
in dosedanja svetnica Andreja Grabner s 
podporo NSi in SLS.
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Župan Franc Setnikar je v 
uvodu dejal, da je izredna seja 
tik pred volitvami sklicana, ker 
gre za odločanje o temeljnem 
aktu občine – Občinskem pro-
storskem načrtu Občine Do-
brova - Polhov Gradec – spre-
membe št. 2 (v nadaljevanju 
SD OPN2), ki je bil sprejet leta 
2013, nekaj sprememb tudi leta 
2014, tokrat pa je šlo za obrav-
navo kar 315 pobud oziroma 
502 posegov. Vse te sta občina 
in izdelovalec akta pregledala, 
obravnavala, vključila v osnu-
tek akta, kasneje iskala prva 
soglasja, se usklajevala, prido-
bivala mnenja in akt skladno 
z zakonodajo tudi javno pred-
stavljala. Po štirih letih jim je 
vendarle uspelo SD OPN2 v do-
brih 95 % tudi uresničiti in zanj 
pridobiti vsa pozitivna mnenja 
nosilcev urejanja prostora ter 
ga pripeljati do potrditve ob-
činskega sveta. 

  
Kaj akt prinaša? 

Predstavnica izdelovalca na-
črta Martina Rotar in Borut 
Ulčar iz podjetja Regijske ra-
zvojne družbe, ki je izdelovalec 
prostorskega načrta Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, sta 
povedala, da je do odločitve o 
spreminjanju OPN iz leta 2013 
prišlo tako zaradi individual-
nih pobud občanov kot občine 
oziroma lokalne skupnosti, ki 
zasledujejo cilj zagotavljanja 
ustreznejših pogojev za na-
daljnji razvoj občine. Rešene 
pobude prispevajo k razvoj-
nim širitvam stavbnih zemljišč 
in  predstavljajo zaokrožitev 
obstoječih preselitvenih obmo-
čij, skladno s cilji prostorskega 
razvoja občine in uskladitvijo z 
dejanskim stanjem v prostoru, 
nekatere uskladitve ali konkre-
tizacije pa odpravljajo nejasno-
sti besedilnega in izvedbenega 
dela OPN, iz česar izhaja, da se 
je v delih spremenil tako strate-
ški kot izvedbeni del občinske-
ga akta, je povedala predstavni-
ca izdelovalca.

 
Možnost legalizacije in širitve 
podjetništva, prostor za šport 
in turizem ter zaokrožena 
jedra 

Poudarjeno je bilo, da je z 

novim aktom nekaterim pod-
jetnikom, ki že več let čakajo, 
da svojo dejavnost razširijo, 
sedaj dana možnost za širitev 
in razvoj podjetništva v doma-
či občini, prav tako je več kot 
250 lastnikom stavb po novem 
omogočeno, da bodo lahko 
pridobili gradbeno dovolje-
nje za legalizacijo ali obnovo 
stavb. Novi akt na Dobrovi 
ustrezno ureja namembnost 
za parkirišče ob Horjulski ce-
sti in predvideva zaokrožitev 
jedra naselja in s tem možnost 
dopolnjevanja funkcij občin-
skega središča vzhodno od 
obstoječega jedra, poleg tega 
pa za razvoj trgovsko-storitve-
nih in obstoječih uspešnih po-
slovno-proizvodnih dejavnosti 
predvideva še manjše površine 
v naseljih Gabrje, Podsmreka, 
Šentjošt nad Horjulom, Šujica 
(dolgoročno) in drugje. 

Akt ureja tudi prometno 
ureditev Polhovega Gradca in 
to z obvozno cesto mimo pol-
hograjske graščine. V hribovi-
tih predelih nad Osredkom pri 
Dobrovi proti Katarini in pri 
Butajnovi se v sklopu razvoja 
turizma in rekreacije v odpr-
tem prostoru kakovostne kra-
jine Polhograjskega hribovja v 
OPN načrtuje ureditev adre-
nalinskih parkov in spremlja-
jočih dejavnosti, na območju 
Zdešarjeve grape na pol poti 
med Dobrovo in Brezjem pri 
Dobrovi pa ureditev športno-
-rekreacijskega in turističnega 
centra. Seveda pa se načrtuje 
tudi okoli 20 posegov za razvoj 
kmetijske dejavnosti, pa naj 
gre za posodobitev oziroma 
gradnjo hleva, selitev kmetije, 
gradnjo stanovanjske hiše za 
naslednika oziroma naslednico, 
uvedbo dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji ali zgolj prerazpore-
ditev stavbnih zemljišč. 

Za mnogo obstoječih stavb 
in skupin stavb oz. poseljenih 
površin, ki nimajo določenega 
stavbnega zemljišča in so zunaj 
poselitvenih območij, ter druge 
poseljene površine zunaj nase-
lij, ki nimajo določenih stavb-
nih zemljišč, se je občina uspe-
la uskladiti z nosilci urejanja 
prostora (ob upoštevanju, da je 
za območje občine značilen in 
avtohton razpršen vzorec raz-

poreditve poseljenih površin 
zunaj poselitvenih območij in 
si občina prizadeva za ohranja-
nje poselitve v odročnejših pre-
delih) za razvoj novih delovnih 
mest v turizmu in dopolnilnih 
dejavnostih kmetij ter ohranja-
nje kvalitetne krajinske podobe 
prostora občine. Ostale načr-
tovane ureditve obravnavajo 
predvsem manjše zaokrožitve 
bodisi za stanovanjsko rabo 
za lokalno prebivalstvo bodisi 
druge poslovne, storitvene in 
turistične dejavnosti majhnega 
obsega ter evidentiranje obsto-
ječih stavb.

Svetniki soglasno podprli akt 
Izredna seja in tridnevni rok 

za pregled obsežnega gradi-
va sta nekatere svetnike sicer 
zmotila, vendar je bil župan 
jasen, da sta bili javna pred-
stavitev in obravnava akta že 
marca, od takrat se SD namreč 
ni spreminjal. 

Svetniška pripomba se je 
nanašala tudi na usklajevanje 
oziroma neobveščanje lastni-
kov zemljišč glede sprememb 
namembnosti zemljišč, saj je 
občina zaradi ohranitve dele-
ža nezazidljivih površin nekaj 
zemljišč iz zazidljivih morala 

spremeniti v nezazidljive. Žu-
pan je povedal, da so mnogi 
lastniki sami podali željo za 
tovrstno spremembo, sicer pa 
je bil akt javno objavljen in na 
vpogled vsem, prav tako so bili 
vsi tudi preko našega medija 
pozvani, da preverijo usodo 
svoje nepremičnine. 

Razprava se je ponovno raz-
vila okoli nove širitve in uredi-
tve centra na Dobrovi, kjer akt 
predvideva izgradnjo obvozne 
ceste ali dvig terena z nasipom, 
in to predčasno ali sočasno 
z začetkom gradnje nove-
ga medgeneracijskega centra 

Emila Adamiča. Na ta način bi 
se ustrezno uredila poplavna 
varnost Dobrove, oba dela pa 
bi povezali v celoto. S strani 
župana je bilo tudi tokrat jasno 
povedano, da zadrževalnika ne 
bo, saj ga OPN ne predvideva 
in ni povezan z državnim pro-
storskim načrtom, v akt je za-
drževalnik vrisan zgolj zaradi 
nadrejenega akta. 

Po koncu razprave so vsi 
svetniki stisnili zeleni gumb in 
akt, s katerim  občina in občani 
pridobivajo pravico in razvojno 
priložnost, potrdili.

Nadja Prosen Verbič

Gre za projekta, ki bosta z evropskimi 
in državnimi sredstvi rešila razvojni pro-
blem tudi na redkeje poseljenih območjih 
Slovenije.

   Sodobni globalni razvojni trendi pred 
nas postavljajo izziv razvoja družbe zna-
nja, ki bo med drugim temeljila na zmo-
gljivi omrežni infrastrukturi elektronskih 
komunikacij kot eni izmed ključnih infra-
struktur digitalne družbe, ki mora omo-
gočati kakovosten dostop do interneta za 
vse. Po tem sodeč dostopna širokopasov-
na infrastruktura na celotnem ozemlju 
države pomembno prispeva k enakomer-
nemu razvoju, zmanjšuje digitalne ločni-
ce in povečuje vključenost vsakega posa-
meznika v sodobne družbene tokove.  Z 
vidika usmerjanja razvoja je tako internet 
strateški instrument za povečevanje pro-
duktivnosti, oblikovanje inovativnih po-
slovnih modelov, izdelkov in storitev, bolj 
učinkovito komunikacijo in večjo splošno 
učinkovitost družbe. Po mnenju nekate-
rih lahko danes pomen širokopasovnega 
omrežja primerjamo s pomenom cestne 
infrastrukture, železniškega ali električ-
nega omrežja, saj je postal nepogrešljiva 
komponenta vsakodnevnega življenja.

V občini Dobrova - Polhov Gradec se 
je v zadnjem desetletju pojavil nov razvoj-
ni problem, saj ljudje, ki živijo na redkeje 
poseljenih območjih, še vedno nimajo do-
stopa do telekomunikacijskih omrežij ve-
likih hitrosti. Ti ga po mnenju Dominika 
Šalamona iz podjetja Eurocon tudi nikoli 
ne bi imeli, saj operaterji nimajo tržnega 
interesa vlagati v redko poseljena obmo-
čja, ker se jim naložba ne bi vrnila v dovolj 

kratkem časovnem obdobju. To so izjavili 
tudi sami, in sicer v postopku mapiranja, 
ki ga je leta 2015 opravilo pristojno mi-
nistrstvo. Na podlagi tega je ministrstvo 
opisana območja, ki tudi v naslednjih 
5 letih takega omrežja ne bi dobila, poi-
menovalo s pojmom »bela lisa«. Da se ta 
razvojni problem reši, sta v Sloveniji na-
stala dva projekta, ki se jima je pridružila 
tudi občina Dobrova - Polhov Gradec in 
že na začetku leta 2016 sprejela razvojni 
in strateški dokument, s katerim je ugo-
tovila stanje in potrebe po širokopasovni 
infrastrukturi v občini ter v njem zajela 
in identificirala možne načine pridobiva-
nja sredstev za gradnjo širokopasovnega 
omrežja (Načrt razvoja odprtega široko-
pasovnega omrežja elektronskih komuni-
kacij naslednje generacije v občini Dobro-
va - Polhov Gradec).

Projekt RuNe je zaseben projekt, fi-
nanciran s strani zasebnih investicijskih 
skladov Evropske unije. Ker so zadaj 
dolgoročna naložbena sredstva, se lahko 
kapital vrača na daljši rok, pojasnjuje Ša-
lamon, zato ima ta projekt tržni interes za 
gradnjo tudi na redko poseljenih predelih. 
V okviru tega projekta bo optično omrež-
je dobilo 1.437 gospodinjstev v 162 obči-
nah. Občina Dobrova - Polhov Gradec je 
bila skupaj z nekaj preostalimi sosednji-
mi občinami uvrščena v drugi sklop tega 
projekta, za katerega se bo projektiranje 
začelo letošnjo jesen in bo trajalo pribli-
žno 2 ali 3 mesece, spomladi naslednje 
leto pa se bo začela gradnja. Natančna 
časovnica bo po zaključeni fazi projekti-
ranja objavljena na uradni spletni strani 

projekta www.ruralnetwork.eu. 
Kljub temu da je bil v okviru projekta 

RuNe interes graditi tudi na redko pose-
ljenih območjih, pa interes ni bil upravi-
čen tam, kjer je poselitev ekstremno red-
ka, kar pomeni manj kot 8 prebivalcev na 
km2. V občini Dobrova - Polhov Gradec 
je takih gospodinjstev še 277. Da pa bi 
tudi ta dobila možnost priklopa na optič-
no omrežje velikih hitrosti, je država pri-
pravila projekt GOŠO, v okviru katerega 
se bo gradilo omrežje z državnim denar-
jem. Predstavnik podjetja Eurocon, ki je s 
strani občine odgovoren za potek projek-
tov, pojasnjuje, da se bodo za sodelovanje 
lahko prijavili vsi operaterji, ki imajo tem 
območjem najbližje hrbtenično omrežje, 
za gradnjo pa bodo prejeli državno sub-
vencijo. Projekt GOŠO se bo začel neko-
liko kasneje, saj se na prvi razpis zaradi 
slabo zastavljenih robnih pogojev ni pri-
javil nihče izmed operaterjev, nov razpis 
bo tako objavljen pozno jeseni oziroma 
zgodaj spomladi 2019. Oba projekta naj 
bi se zaključila do konca leta 2020.

V obeh primerih se bo gradilo odprto 
širokopasovno omrežje, kar pomeni, da 
bo tisti, ki bo omrežje zgradil, z njim le 
upravljal, sam pa ne bo ponujal storitev, 
pač pa bo pozval vse obstoječe opera-
terje, da najamejo končni priključek in 
ponudijo svoje storitve. To je za vsakega 
posameznika – odjemalca pomembno iz 
dveh razlogov – občani bodo tako imeli 
možnost izbire operaterja, s čimer se bo 
vzpostavila konkurenca, cene bodo nižje 
in kakovost storitev višja. Poleg tega bodo 
občani imeli možnost menjave operaterja, 
če s storitvami ne bodo zadovoljni, kar v 
zaprtih omrežjih, ki jih gradijo operaterji 
sami, enostavno ni mogoče.

Občinska uprava 

Spreminja se OPN iz leta 2013

Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec 
je v petek, 9. novembra, na zadnji seji pred 

iztekom mandata sprejel štiri leta pričakovane 
spremembe in dopolnitve občinskega 

prostorskega načrta.

Internet tudi  do oddaljenih
krajev občine

Občina Dobrova - Polhov Gradec bo skupaj s partnerji v dveh 
letih vsem svojim prebivalcem zagotovila popolno pokritost 
z odprtim širokopasovnim omrežjem, saj je pristopila k 
projektoma RuNe in GOŠO. 



26. november 2018 33
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Dobrova-Polhov Gradec

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec sistematično išče nove 
in izvirne produkte, ki temeljijo 
v prvi vrsti na povezovanju lo-
kalih akterjev in zgodb. Izhaja 
namreč iz pozitivne izkušnje 
primera dobre prakse. Polhov 

doživljajski park je letos poka-
zal, da takšne zgodbe lahko na-
stanejo in imajo velik turistični 
potencial, ki privablja izbrano 
občinstvo. Poleg tega pa se s 
tem krepi razvoj zelenega tu-
rizma v občini ter t. i. turizem z 

zgodbo, ki jo zavezuje temu, da 
razvoj turistične ponudbe ne 
gre v smer množičnosti, tem-
več stremi k ponudbi, temelječi 
na načelih trajnostnega razvoja.

Nova turistična priložnost se 
je našla na območju Dobrove. 
Gre za povsem izvirno zgodbo 
Zven zaklete grofice, ki lokalno 
legendo, glasbo in pohodni-
štvo povezuje v nov integralni 
turistični produkt. Izhodišče 
zasnove, ki jo je osnoval Uroš 
Grilc, idejni oče Polhovega do-
življajskega parka, je doživetje 

v naravi oziroma pohodniški 
turizem, ki je v vzponu med 
občani, obiskovalci iz lokalne-
ga okolja, širše ljubljanske regije 
in med turisti. Našli so urejeno 
planinsko pot na Gradišče z 
izhodiščem v Podsmreki. Pot 
se vije mimo gasilskega doma 
po asfaltni cesti, nato pa sko-
zi gozd po označeni planinski 
poti do vrha Gradišča 564 me-
trov nad morjem. Za hojo gor 
in dol je potrebna slaba ura 
hoje, skupna dolžina je nekaj 
manj kot 4 kilometre. 

Gradišče sicer hrani edin-
stveno zgodbo o zakleti gro-
fici, ki jo je zapisala Dušica 
Kunaver, priznana kronistka 
ljudskih pripovedi in legend. 
Govori o tem, da je na Gradi-
šču pred davnimi dnevi stal 
grad, v katerem je živela grofica. 
Nekega dne se je ošabno ozrla 
v dolino, kjer je stala romar-
ska cerkev in vzkliknila: “Glej, 
mati božja dobrovska, jaz sem 
bogatejša in mogočnejša kot 
ti.” V tistem trenutku naj bi se 
zemlja zamajala in udarila naj 
bi ognjena strela, ki naj bi pod 

sabo pokopala grad in grofi-
co. Zgodba se tu še ne konča, 
a preostanek boste lahko pre-
brali na poti. So pa tu že našteti 
nekateri elementi, ki jih je avtor 
zgodbe uspel zvočno povezati 
– strelo, cerkev, zven zlatnikov 
itd. ter si zamisliti zvočila ob 
poti, ki bodo zgodbi in izletu 
dala poseben pečat. Izvirno 
oblikovana tolkala in brenkala 
bodo na lesenih podstavkih in 
neinvazivno umeščena v pro-
stor. V kar največji meri bodo 
izkoriščala obstoječe dejavnike 
v okolju, kot so štori, podrta 
drevesa, konfiguracija tal. Tako 
ustvarjeni zvoki bodo obisko-
valce popeljali skozi zvoke goz-
da, različnih naravnih pojavov 
in zgodbe o zakleti grofici, ki 
se bo markantno zaključila z 
zvenom cerkvenega zvona na 
vrhu. S projektom pa bo zgod-
ba dobila tudi likovno podobo, 
ilustrirala jo bo Maša Kozjek.

Idejni načrt za projekt je že 
pripravljen, prav tako doku-
ment identifikacije projektnega 
načrta, ki naložbo vrednoti na 
139.413,62 evra z DDV. Denar 

bosta zagotovila občina Dobro-
va - Polhov Gradec in Evropski 
regionalni sklad. Občina načr-
tuje pridobitev evropskih sred-
stev za sofinanciranje investici-
je, in sicer na podlagi prijave na 
2. javni poziv podpori izvajanja 
operacij v okviru strategije lo-
kalnega razvoja LAS Barje z 
zaledjem za leta 2019, 2020 in 
2021. Sodelujoči v projektu so 
poleg občine Dobrova - Polhov 
Gradec in idejnega vodje Zavo-
da Škrateljc še gozdarji, pred-
stavniki osnovne šole Dobrova 
ter Planinsko društvo Podpeč 
Preserje, ki pot upravlja. Zven 
zaklete grofice bo edinstven 
produkt, saj gre za oblikovanje 
prve planinske zvočne poti na 
Slovenskem. Hkrati pa gre za 
nov korak k razvoju turizma v 
občini Dobrova - Polhov Gra-
dec, ki skupaj s Polhovim do-
življajskim parkom, drugimi 
dogodki in produkti Polhograj-
ske graščine, kulinariko, nasta-
nitvami in podobnim postaja 
turistično uspešna destinacija.

Nadja Prosen Verbič

Potek poti s predvideno postavitvijo elementov.

Vabilo

Krajevna skupnost Dobrova organizira  

Prihod svetega miklavža
 

Miklavž nas bo obiskal v sredo, 5. decembra, ob 17. uri v dvorani Zadružnega 
doma na Dobrovi.  

Miklavž zbira naročila za darila pridnim otrokom do petka, 30. novembra, na naslednjih mestih:
- Krajevna skupnost Dobrova,
- Občina Dobrova - Polhov Gradec,
- trgovina Mercator na Dobrovi.

Vabljeni!

Krajevna skupnost Dobrova

Kot smo v prejšnji številki 
že poročali, se je sredi oktobra 
začela gradnja plinovodnega 
omrežja na območju Hruševe-
ga, med Šujico, Selom in Brni-
čarjem. Naložba obsega obmo-
čje od hišne številke Hruševo 
50 do 143 in vmesne ulične 
odcepe. Ta del plinovoda je 
dolg 740 metrov in vkopan za 

približno 1,2 metra, nanj pa 
naj bi se priklopilo med 45 in 
50 objektov, ki bodo zemeljski 
plin po novem lahko uporabljal 
za ogrevanje, hlajenje, pripravo 
tople sanitarne vode in podob-
no. Na tem odseku bo  vse do 
15. maja prihodnje leto v do-
poldanskem času za vsa vozila 
popolnoma zaprta cesta Selo–

Hruševo 134. Občina Dobrova 
- Polhov Gradec je na omenje-
nem območju vzporedno z na-
vedenimi deli sicer želela raz-
širiti cesto in narediti pločnik 
ter bankine oziroma odtočne 
jarke, vendar jim z nekaterimi 
lastniki zemljišč ni uspelo do-
seči soglasja za odkup zemljišč 
in razširitev ceste, zato je pro-
jekt opustila. Bo pa na omenje-
nem območju obnovila javno 
razsvetljavo, prav tako pa bo 
svojo napeljavo obnovilo pod-
jetje Telekom Slovenije.

Nadja Prosen Verbič

Zakleta grofica bo prebudila turizem na 
območju Dobrove

Občina Dobrova - Polhov Gradec je skupaj z 
Osnovno šolo Dobrova, Planinskim društvom 

Podpeč Preserje ter Zavodom Škrateljc 
zasnovala prvo zvočno slovensko planinsko 
pot in projekt prijavila na 2. javni poziv LAS 

Barje z zaledjem.

Začetek plinifikacije
Energetika Ljubljana je sredi oktobra na 
območju Hruševega (Šujica–Selo–Brničar) 
začela z gradnjo plinovoda. Občina bo ob 
tem obnovila obstoječo javno razsvetljavo, 
podjetje Telekom Slovenije pa svoje vode. 
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Miklavžev sejem 2018
Tudi letos bo tradicionalni Mi-
klavžev sejem v Polhograjski gra-
ščini. Ker obeležujemo 20. obletnico 
sejma v Polhovem Gradcu, pripra-
vljamo še posebej bogat spremljeval-
ni program. Obiskovalci boste lahko 
kupili izdelke domačih in okoliških 
ponudnikov. V petek, 30. novem-
bra, ob 17. uri vabljeni na čarob-
ni prižig lučk v parku in odprtje 
Miklavževega sejma. V soboto, 
1., in v nedeljo, 2. decembra, pa 
vas vabimo, da nas obiščete od 
10. do 18. ure na Miklavževem 
sejmu.  
  
Polhov doživljajski park 
 Vabljeni v Polhov doživljajski park, 
kjer boste polhu pomagali najti novi 
dom in se naučili veliko zanimivih 
reči o njegovih prijateljih. Odpiralne 
čase preverite na spletni strani www.
grad-polhovgradec.si/polhov-dozi-
vljajski-park ali visitpolhovgradec.si/
prireditve, na FB-strani Polhograj-
ska graščina ali Instagram profilu 
Polhograjska graščina.

Voden ogled dvorske cerkve
V nedeljo, 2. decembra, od 14. do 
16. ure vabljeni na brezplačno vo-
denje po dvorski cerkvi sv. Petra, ki 
velja za eno najlepših cerkva pozne 
gotike pri nas. V notranjosti si lahko 
ogledate lesen strop, ki z okrasom 
posnema gotsko obokanje, renesanč-
no oblikovana kamnita baldahina ter 
reliefno okrašene empore, na katerih 
je ob obredih sedela gosposka. Vodil 
bo vodnik Marjan Malovrh.
 
Mozartovi dnevi
Festival ljubiteljev klasične glasbe se 
v graščini nadaljuje, 23. decembra 
ob 17. uri vabljeni na Mozartove 
družinske dneve.

Poroka v romantični Polhograjski 
graščini, le korak iz Ljubljane
Se želita poročiti v grajskem parku, 
ki ga obdajajo okoliški hribi, v zele-
nem okolju, stran od mestnega vrve-
ža in gneče? Vabimo vaju, da svojo 

ljubezen potrdita v objemu Polho-
grajske graščine. Možen je dogovor 
za cerkveni obred v  župnijski cerkvi 
Marijinega rojstva ali znameniti got-
ski cerkvi sv. Petra v Dvoru. Termini 
porok se usklajujejo glede na prvo 
prijavo para za posamezno soboto. 
Pokličita nas, veseli bomo vajinega 
obiska.  
  
Čaj z grofom Blagajem
Čajanke izvajamo ob petkih popol-
dan. Obvezna je predhodna najava. 
  
GRAJSKA knjižnica Polhov Gradec 
Vrata grajske knjižnice so odprta 
vsak četrtek od 17. do 19.  ure in 
v soboto od 10. do 12. ure.  Va-
bljeni, da si v knjižnici izberete 
knjigo za krajšanje dolgih veče-
rov, ki prihajajo. V knjižnici velja 
članarina Mestne knjižnice Ljublja-
na, zato vabljeni tudi vsi člani MKL, 
ki obiskujete ostale enote. V knjižni-
ci je na voljo veliko literature, ki je 
priporočena za domača branja (za 
osnovne in srednje šole) in bralne 
značke, zato vabljeni tudi šolarji in 
dijaki. Članarine za mlade do 18. 
leta ni. 
  
URE PRAVLJIC 
Otroci! Z urami pravljic nada-
ljujemo 29. novembra ob 16.30. 
Po pravljici bomo skupaj okra-
sili knjižnico in jo pripravili na 
praznični čas. Lepo vabljeni otroci 
od četrtega do desetega leta, pa tudi 
vsi drugi, ki radi poslušate pravljice. 
Decembra ure pravljic ne bo, vidimo 
se zopet 31. januarja. 
   
Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na 
voljo: 
T: 031 776 259 
E: info@grad-polhovgradec.si 
www.grad-polhovgradec.si    
www.visitpolhovgradec.si
Spremljajte nas tudi na FB in Instagramu: 
Polhograjska graščina.
 

Pripravile: 
Julija Buh, Ana Oblak, 

Nina Slana 

Dogodki in novosti decembra

Prihaja najbolj praznični del leta. 
Čas, ko se imamo najlepše in se spomnimo na vse, ki jih imamo 

radi. Pa naj ne bodo decembrski dnevi namenjeni tekanju od 
trgovine do trgovine, podarimo si predvsem čas in pozornost. 

Družini, prijateljem, tistim, ki jih že dolgo nismo videli. To je 
lahko največje darilo. Naj vas s to željo povabimo, da se srečamo 

na že 20. tradicionalnem Miklavževem sejmu. Tudi tukaj se 
lahko srečamo in si zaželimo vse lepo, zraven pa izkoristimo 

lepo priložnost za nakup domačih dobrot, izdelkov in drobnih 
pozornosti. Vabljeni na slavnostni začetek veselega, iskrenega in 

čarobnega decembra v grajski park.
Prva delavnica z naslovom Ne 

grem na kolena je potekala 25. ok-
tobra v avli OŠ Polhov Gradec, pre-
davala pa je dr. Vesna Vuk Godina, 
socialna in kulturna antropologinja. 
Navzočim je natrosila nekaj vzgojnih 
napotkov, v smislu, naj otroke vzga-
jajo tako, da bodo na vse situacije v 
življenju pripravljeni, ne le na srečne 
trenutke. K vzgoji po njeno sodi tudi 
kazen, ki je vse, kar otroku ni »fino«. 
K temu je dodala še razlikovanje med 
fino in prav ter pojasnila, da ko otrok 
razume, da nekaj sicer ni fino, na pri-
mer pisanje domačih nalog, je pa prav, 
potem je odrasel. 

Tako kot ta, je pri otroku pomembna 
tudi razlika med da in ne, in če nekaj 
rečemo, moramo vztrajati. O pravilni 
in varni uporabi zdravil je na drugi 
delavnici 8. novembra v prostoru 
OŠ Dobrova spregovorila farma-
cevtka Jana Žvokelj. Izhajala je iz 
pravila, da so zdravila učinkovita, če 
so pravilno shranjena in uporabljena. 

Poudarila je, da je otroke treba 
opozoriti, da zdravila niso bomboni, 
odrasle pa, da je njihova učinkovina 
včasih neskladna z udeležbo v pro-
metu, saj mnoga povzročijo stranske 
učinke, kot so zaspanost, vrtoglavica 
in slabost. Starejšim je svetovala, naj 
obiskujejo isto lekarno ter imajo vselej 

pri sebi seznam zdravil, ki jih uživajo. 
Dotaknila se je tudi pereče teme, na-
kupovanja zdravil preko spleta, ki je 
pogosto tvegano, ter samozdravljenja, 
ki vključuje dvig imunskega sistema 
ter podala nekaj napotkov

Dr. Manca Košir je s predavanjem 
Živeti v sedanjem trenutku navdušila 
navzoče na tretji delavnici 15. no-
vembra v OŠ Polhov Gradec. Pou-
darila je pomembnost zavedanja tega 
trenutka, svoje biti, dihanja, bitja srca, 
pogledov ipd. Zavedanja, da je vse pre-
pleteno in da smo vsi eno. Poudarila 
je tudi, kako je pomembno, da ube-
žimo vsakdanjemu vrvežu in hitenju 
ter se za trenutek ustavimo, umirimo 
ter odmislimo misli, ki v glavi neneh-
no bežijo. Pozvala je vse zbrane, da je 
zdaj čas, da začnemo skrbeti za hrano 
duše in ne le za telo, zanj so potrebne 
besede, branje in pogovor. Prihaja to-
rej december, dolgi večeri, ko si lahko 
vzamemo čas in udejanjimo Mančine 
besede.

Delavnice bodo potekale vse 
do februarja 2019, in to ob četrtkih, 

izmenoma v prostorih osnovne šole 
Polhov Gradec in na Dobrovi. Izkori-
stite torej priložnost in se pridružite 
zanimivim, predvsem pa poučnim 
srečanjem. Prijazno povabljeni:

- 29. novembra 2018 ob 18. uri v 
OŠ Polhov Gradec na delavnico Vzpo-
stavljanje ravnovesja v telesu s pomo-
čjo Bownove terapije,

- 10. januarja 2019 ob 18. uri v OŠ 
Dobrova na delavnico izdelave rož iz 
krep papirja,

- 17. januar 2019 ob 18. uri v OŠ 
Polhov Gradec na predstavitev hu-
manitarno-medicinske odprave na 
Madagaskar,

- 24. januarja 2019 ob 18. uri v OŠ 
Dobrova na predavanje o tem, na kaj je 
treba paziti pri izbiri in nošenju šolske 
torbe,

- 31. januarja 2019 ob 18. uri v OŠ 
Polhov Gradec na praktični prikaz in 
pokušino zdrave hrane.

Nadja Prosen Verbič

Vabilo

5. delavnica: vzpostavljanje ravnovesja v 
telesu s pomočjo Bownove terapije

 
Vabimo vas, da se 29. novembra, ob 18. uri v avli Osnovne šole Polhov 
Gradec udeležite 5. delavnice Zdravje na vsakem koraku, ki jo bo vodila Špela 
Sečnik, članica društva za kakovost življenja Lep je dan. 

Naše telo je lahko čudovito orodje, če imamo do njega dostojen odnos. Zanemarjanje fizične in/ali psihične 
bolečine vodi v kronične psihofizične težave. Naučiti se moramo ustaviti in poskrbeti zase. Predstavili vam 
bomo, kako Bownova terapija, ki je nežna ročna tehnika, vpliva na ravnovesje v mišičnem, nevrološkem, 
hormonalnem, limfnem in energetskem sistemu.

Vabljeni! 

Tako smo se v nedeljo, 7. oktobra, 
prebudili v dokaj hladno jutro, ki mu 
je botrovala tudi gosta, siva megla. 
Vendar pravih motoristov nič ne usta-
vi. Kljub zelo neugodnim vremenskim 
razmeram se je v Črnem Vrhu pri cer-
kvi zbralo kar lepo število motoristov 
in štirikolesnikov, na letos že 5. sreča-

nju motoristov ob zaključku moto-
ristične sezone. Ob 10. uri je župnik 
Martin blagoslovil vse udeležence in 
njihove motorje v zahvalo za srečno 
prevožene kilometre v letošnji sezoni. 
Za lepo opravljen obred se mu najlepše 
zahvaljujemo. Po blagoslovu so bili vsi 
vabljeni v dvorano doma krajanov na 

majhno pozornost. Na platnu so bile 
na ogled fotografije iz najrazličnejših 
dežel – od Albanije, Romunije, Bol-
garije, Bosne pa vse tja do veličastnih 
vrhov italijanskih Dolomitov, ki so jih 
prevozili naši motoristi. Organizator-
ji nedeljskega srečanja se zahvaljujejo 
vsem pogumnim motoristom in upa-
jo, da so skupaj malo poklepetali, se 
okrepčali in posladkali. 

Organizatorji srečanja in 
Bife Dom

Zaključek 
motoristične sezone

Črni Vrh – Veliko toplih jesenskih dni je motoriste 
privabljalo na razgrete asfaltne poti. Vendar ko na-
stopi prava jesen, so jutra velikokrat odeta v meglo. 

6. sezona delavnic o zdravju
Konec oktobra se je začela 

že 6. sezona projekta Zdravje 
na vsakem koraku, v sklopu 

katerega občina Dobrova 
- Polhov Gradec za svoje 

občane letos pripravlja kar 
enajst brezplačnih delavnic, 

predavanj, okroglih miz in 
predstavitev.
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O namenu in pomembnosti 
delavnice je v uvodu spregovo-
rila Natalija Sedej, ki je pouda-
rila, da je tovrstno znanje po-
membno, saj nihče ne ve, kdaj 

se bo znašel v situaciji, ko mu 
bo to znanje koristilo. Navzoče 
je pozdravil tudi poveljnik PGD 
Polhov Gradec Jure Grjolj, ki je 
na kratko opisal delo gasilcev 

ter njihovo vlogo pri nesrečah 
pred prihodom reševalcev. Be-
sedo je nato prevzela študentka 
Meta Rus, ki skupaj s sošolkami 
Teo Poznajelšek, Manjo Žnider 

in Sandro Žunič deli znanje o 
nudenju prve pomoči, uporabi 
defibrilatorja ipd. v okviru dru-
štva Zaživljenje. Dekleta so se 
odzvala na povabilo delovne 

skupine KoKOŠ ter 14 otrok 
višje stopnje in 5 odraslih pou-
čile, kako prepoznamo infarkt 
in srčno kap. Delavnico so se-
stavljale štiri postaje: oživljanje, 

defilibrator, krvavitve, bočni 
položaj oz. položaj nezavestne-
ga. Na vsaki so se udeleženci 
seznanili s termini in postopki. 
V nudenju pomoči v različnih 
situacijah so se preizkusili tudi 
sami, saj je praktični del in so-
očanje s situacijo glavno, da 
človek odreagira. 

Naučili so se postopanja ob 
nesrečah, predvsem pa dejstva, 
da morajo vselej najprej poskr-
beti za lastno varnost in nato za 
varnost in življenje sočloveka. 

Nadja Prosen Verbič

Življenje ob okupacijskih mejah v 
Sloveniji, 1941–1945. Razstava je delo 
zgodovinarjev in geografov (avtorji 
so dr. Božo Repe, dr. Peter Mikša, dr. 
Kornelija Ajlec, dr. Bojan Balkovec, 
dr. Rok Ciglič, dr. Božidar Flajšman, 
dr. Darja Kerec, dr. Attila Kovacs, 
Maja Vehar, Manca Volk Bahun in dr. 
Matija Zorn), ki že dobro leto v sklo-
pu projekta Napravite mi to deželo 
nemško … italijansko … madžarsko 

… hrvaško! Vloga okupacijskih meja 
v raznarodovalni politiki in življenju 
slovenskega prebivalstva preučujejo 
do danes znanstveno še neobdelano 
temo, kako je 560 kilometrov okupa-
cijskih meja med 2. svetovno vojno, ti-
soče metrov bodečih žic, visokih ograj 
in tudi minskih polj vplivalo na življe-
nje prebivalcev in kakšne posledice 
je pustilo v naravi. Meje so namreč 
naenkrat presekale običajni vsakdan, 
ločile družine, preprečile poti na 

delo itd. Posledice vojnih razdelitev 
so prebivalci čutili še leta po koncu 2. 
svetovne vojne, ostanki meja pa so v 
prostoru vidni še danes.

Razstava, ki se nahaja v avli ter 5. 
nadstropju Filozofske fakultete, je 
sestavljena iz 12 razstavnih panojev 
ter razstavnih eksponatov (originalna 
nemška mejna žica, mejni kamni ipd.). 
Na panojih so predstavljena vsa mejna 
okupacijska področja na Slovenskem 
med vojno ter njihove značilnosti in 
posebnosti (npr. meja med Nemčijo in 
NDH – južna meja rajha, meja v Beli 
krajini, meja med Nemčijo in Italijo na 
Dolenjskem, meja v visokogorju Julij-
skih Alp, tromeje itd.). 

Panoje dopolnjuje fotografska raz-
stava v 5. nadstropju, ki prikazuje pri-
čevalce ter terenske najdbe. Dodani 
so tudi videoposnetki pričevanj ljudi, 
ki so doživeli razkosanje ter njegove 
posledice. 

Njihovim zgodbam lahko sledi-
mo tudi preko družbenega omrežja 
Facebook, saj jih raziskovalci redno 
objavljajo na Facebook strani Projekt 
Okupacijske meje.

Del razstave je namenjen tudi oku-
pacijski meji, ki je tekla preko Polho-
grajskega hribovja do Ljubljane. 

Pri pridobivanju informacij za ta del 
so se raziskovalci projekta povezali z 
Milanom Koširjem iz Črnega Vrha 
pri Polhovem Gradcu ter Matevžem 
Koširjem iz Suhega Dola, zbiralcema 
materialnih in pisnih spominov tega 
časa, ter Marušo Nartnik, študentko 
zgodovine iz Polhovega Gradca. Ma-

tevž Košir je za potrebe razstave tudi 
ročno izdelal maketo nemškega stra-
žnega stolpa z ožičeno mejo. 

Z Vrhnike pa je ustvarjalcem razsta-
ve kot sponzor velikodušno priskočil 
na pomoč Tomislav Petelin, katerega 
podjetje Pos plastika je izdelalo poseb-
no vitrino za hrambo mejnega kamna.

Milan Košir, Matevž Košir, Janez Cankar, dr. Peter Mikša (soavtor razstave), Janez Buh in Maruša Nartnik na odprtju razstave.

Delavnica prve pomoči Zaživljenje

Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi
V sredo, 7. novembra, so na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani odprli razstavo Mejni kamni, bodeča žica, 
stražni stolpi in minska polja. 

Društvo študentov 
medicine je 20. 
oktobra v prostorih 
PGD Polhov Gradec 
pripravilo poligon 
prve pomoči z 
uvodnim teoretičnim 
predavanjem za 
učence in njihove 
starše. 

Neli Grosek prihaja iz Dobrove, je 
žena in mati štirih otrok. Poklic zdrav-
nice opravlja 15 let. Svoje strokovno 
znanje je sprva kalila v Univerzite-

tnem kliničnem centru, zadnjih deset 
let je bila zaposlena v Zdravstvenem 
domu Vič. Leta 2013 je postala speci-
alistka družinske medicine, od tedaj 
pa opravlja tudi tedensko diabetolo-
ško ambulanto na Rudniku. S 1. 12. 
2018 pa se podaja na pot zasebnega 
zdravnika koncesionarja. »Vedno sem 

si želela delati na podeželju. Delo tu je 
drugačno kot v mestu, ljudje so bolj 
spoštljivi, preprosti in hvaležni, pred-
vsem pa dajo več na tvoje mnenje, 
zato se veselim novega koraka,« pravi. 

Ambulanto družinske medicine si 
bosta z zdravnico Zvezdano Jablanov 
sprva delili, pri čemer se urnik slednje 

ne bo spreminjal. Obe pa se zavedata, 
da bo prostorsko stisko potrebno čim 
prej rešiti. Nova zdravnica se bo raz-
meram tako morala prilagoditi, zato 
bo svoje paciente sprejemala ob pone-
deljkih in torkih dopoldan in sredah 
ter četrtkih popoldan, petke pa bosta 
delali obe dopoldan. Bojazni, da se 
njena ambulanta ne bo hitro napolnila 
ni. Njeni trenutni pacienti, tudi obča-
ni Občine Dobrova –Polhov Gradec, 
pohvalijo njeno strokovnost in čut do 
pacienta, kar podkrepi tudi sama, ko 
pove: »Osebni zdravnik ni le specia-

list, ki človeku predpiše zdravila in do-
loči diagnozo, vse bolj je pomembno, 
da človeku prisluhne in mu pokaže, 
da mu ni vseeno zanj. Vse več ljudi se 
srečuje z različnimi stiskami in ti po-
trebujejo zgolj nekaj lepih besed.« 

Ambulanta družinske medi-
cini Neli Grosek, dr. med. spec. 
družinske medicine se bo odprla 
s ponedeljkom, 17. 12. 2018. Na-
ročanje bo mogoče telefonsko ali 
preko elektronske pošte info@
grosek.net. 

Nadja Prosen Verbič

Nova zdravnica na Dobrovi

Biti družinski zdravnik na podeželju
bo poseben čar

Občini je v letošnjem letu uspelo pridobiti dodatno 
koncesijo tudi za opravljanje javne službe na 
področju medicine. V decembru tako na območju 
Dobrove delo družinske zdravnice začenja opravljati 
Neli Grosek, dr. med. spec.
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Vabilo

na 

otroško predstavo
 

Praznični december je že tu … tudi za otroke. Občina 
Dobrova - Polhov Gradec vabi vse otroke 

v nedeljo, 9. decembra, ob 16. uri v Kulturni 
dom Jakoba Trobca v Polhovem Gradcu na 
ogled gledališke predstave RUDI IN PRAZNIČNE 
KREMŠNITE.

Palčica Božica v pisarni ureja še zadnje podrobnosti s seznama 
prazničnih opravil. Pisma otrok so prebrana, darila zavita, sani 
podmazane in praznična obleka pripravljena v omari. Božica ima le še 
dve nalogi. Obiskati mora devet jelenčkov, ki vlečejo praznične sani, ter 
dokončati čarobni prah za letenje. Najprej obišče jelenčke in preveri, ali 
so vsi v dobri formi za polet okoli sveta. Tresko, Plesač, Skakač, Hudko, 
Komet, Kupid, Plamenko in Bliskač pridno telovadijo, le enega jelenčka 
ni nikjer. Kje je Rudi? Ko ga Božica zagleda, ga skoraj ne prepozna. 
Rudiju je namreč od preveč sladkarij in nič telovadbe zrasel velik 
trebušček … Oglejte si hudomušno praznično predstavo, kjer se boste 
ob prigodah navihanega Rudija in iznajdljive palčice Božice smejali tako 
na glas, da se bo slišalo do severnega pola.
Vstop je prost.                                                           Vabljeni!

Zdaj že tradicionalna otroška 
prireditev, ki se zgodi vsako 
leto na najstrašnejši dan v letu, 
je bila letos že peta po vrsti. 

Glavni namen prireditve je 

bil prijetno druženje ob izrezo-
vanju buč, mešanju čarobnih 
napitkov ter poslikavi obra-
zov, v grajskem parku pa se je 
dalo do sitega najesti palačink 

in kostanja ter potešiti žejo ob 
bogato založenem šanku v le-
seni hišici, postavljeni prav v ta 
namen. Prireditev vse bolj za-
nima tudi starše, ki nemalokrat 

posežejo v buče s celo večjim 
navdušenjem kot otroci. Pro-
stori v graščini so spremenili 
svojo podobo in če ne bi bilo 
otroškega kričanja in njihovih 
veselih norčij, bi se jih naključni 
obiskovalci na daleč ogibali, za 
to je poskrbel tudi pravi prav-
cati vitez na vhodu. 

Navdušenje nad Bučijado je 
vedno večje, o tem priča tudi 
vedno večji obisk, ki se vsako 
leto praktično podvoji.  

Hvala številnim članom Tu-
rističnega društva Polhov Gra-
dec ter ostalim sodelujočim pri 
pripravi prireditve ter navse-
zadnje obiskovalcem, ki nam 
dajete zagon za nove strašljive 
pustolovščine. 

Se vidimo naslednje leto!
Turistično društvo 

Polhov Gradec

Jesen nas je obdarila z obili-
co kostanja in nekaj smo ga na-
brali tudi za jesensko druženje 
planinskega krožka OŠ Polhov 
Gradec. 

V petek, 9. novembra, smo 
se zbrali pri planinski koči na 
Ravneku z nekoliko večjimi na-
hrbtniki, kot jih imamo običaj-
no. To pa zato, ker so bile v njih 

spalne vreče in še nekaj drugih 
potrebščin, ki so nakazovale, 
da nas čaka zanimiva noč. Čla-
ni Planinskega društva Blagaja-
na so nas toplo sprejeli v svoji 
koči, skupaj smo pekli kostanj, 
hrenovke, postavili in zakuri-
li ogenj, si poiskali vsak svojo 
palico in si na njej spekli svoj 
tvist. Po večerji so sledile igre 

in druženje, nato pa umivanje 
in skok v spalne vreče. Noč je 
minila mirno. Zjutraj, po umi-
vanju, smo imeli skupni zajtrk, 
sledila je priprava nahrbtnikov 
za pohod. Najprej smo se s 
planinskim taksijem odpeljali 
do Kobilcovih, kjer smo imeli 
krajši postanek. Gospa Milka 
nam je pripravila čaj in pecivo, 

ogledali smo si njihove živali. 
Nato smo se zapeljali do Je-
lovčnka. Tam smo se poslovili 
od najboljšega taksista Roka in 
se peš podali do Gont. Po kraj-
šem postanku smo se povzpeli 
na Grmado. Vseh 26 otrok je 
hodilo z obilico dobre volje. Na 
vrhu smo naredili skupno foto-
grafijo za spomin, se vpisali v 
knjigo in si na roko in v knjižico 
odtisnili žig, nato pa se spustili 
nazaj do planinske koče. V koči 
nas je čakalo okusno kosilo, ki 
so ga za nas pripravili gospa 
Mari, Klavdija in Mare. Eden 
izmed prvošolčkov je rekel, da 
je to najboljše planinsko kosilo 
na svetu. Po kosilu nas je čaka-
la tombola, ki je pritegnila vse, 
nato pa so po mlade planince 
že prišli njihovi starši in smo 
odšli vsak svojo pot.  

Veselimo se naslednjih do-
godkov, ko se naše poti spet 
srečajo. Za to druženje pa se 
zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
ga pomagali izvesti. Ostalo 
nam bo v lepem spominu. 

Lucija Peklaj

V grajskem parku v Polhovem Grad-
cu so v sredo, 10. oktobra, premiero 
predvajali kratki izvirni televizijski 
muzikal Butalci, ki je bil v celoti po-
snet v Polhovem Gradcu.

 Polhov Gradec so aprila letos bojda 
zavzeli Butalci in tod ustanovili ob-
čino Butale. Župan je bil ponosen na 
svoje občane in naravne lepote kraja, 
zato je pogosto izrekel stavek: “Lepe 
naše so Butale ...” Zgodila pa se je en 
dan predrzna reč. Razbojnik Cefizelj 
je ukradel dva proračunska tolarja ali, 
kot je rekel župan, stabilen proračun. 
V iskalno akcijo so vključili vse, tudi 
butalskega policista. Našel ga je, a mu 
je vselej ušel, enkrat skozi zadnja in 
drugič skozi sprednja vrata.

Tako nekako gre butalska zgodba, 
ki se je spomladi igrala in pela na raz-
ličnih prizoriščih v Polhovem Grad-
cu. Šlo je za izvedbo magistrskega 
dela Aljaža Bastiča, ki je muzikal pod 
mentorstvom Marka Naberšnika re-
žiral, in to v koprodukciji AGRFT in 
RTV SLO ter v sodelovanju z LMM-

FE. Številna igralska zasedba z znani-
mi in manj znanimi imeni ter celotna 
produkcijska ekipa sta bili ob koncu 
predvajanega filma deležni krepkega 
aplavza publike. Kako da ne, zares so 
si ga zaslužili, saj je bil izdelek odličen 
z vseh zornih kotov. Pravi krajani Pol-
hovega Gradca so se sicer spraševali, 
zakaj je režiser za kraj snemanja izbral 

prav Polhov Gradec. Ta je v pogovo-
ru ob koncu premiere povedal, da ni 
šlo za nič osebnega, prej obratno, saj 
je kraj doživel kot izjemno čaroben 
in prijeten in ga je že ob ogledu po-
polnoma očaral. Spregovoril je tudi o 
odločitvi za muzikal, ki je bil njegova 
edina izbira, saj je glasba del njegovega 
življenja, zato je bila njegova osnovna 

želja, da igralci pojejo v živo. Zgodbo 
o Butalcih pa je izbral, ker je hudomu-
šna in se je z njo lahko pozabaval. Iz-
virni televizijski muzikal Butalci, ki je 
bil v celoti posnet v Polhovem Gradcu, 
se bo predvajal tudi v Ljubljani ter Tr-
bovljah, rojstnem kraju Aljaža Bastiča. 
Po mnenju režiserja pa je pričakovati, 
da si bomo film lahko ogledali tudi na 

slovenski nacionalni televiziji, saj je 
nastal v koprodukciji z RTV SLO. Gre 
torej ne le za odlično umetniško delo, 
pač pa tudi dobro posredno promo-
cijo našega kraja in njegovih lepot, za 
kar se ustvarjalcem filma lahko tudi 
zahvalimo.   

  Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

Bučijada

Jesensko druženje planinskega krožka

Butalci prevzeli in zavzeli Polhov Gradec 
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Cesta skozi kraj ga deli na dva dela. 
Južni del spada pod notranjsko Ob-
čino Dobrova - Polhov Gradec, do-
mačije pa imajo dveh vrst hišne šte-
vilke: štiri šentjoške in pet planinskih. 
Severni del je že gorenjski, spada pod 
Občino Gorenja vas - Poljane, šest 
domačij pa ima golovrške hišne šte-
vilke. 

Skozi vas je že v najstarejših znanih 
časih potekala pomembna pot z lju-
bljanskega Barja v Poljansko dolino. 
Škofjeloški zgodovinar Pavle Blaznik 
je v knjigi Škofja Loka in loško go-
spostvo (1973) v najstarejšem urbarju 
iz leta 1291 našel zapis vasi Suhi Dol, 
ki naj bi spadala v žirovsko župo. Zme-
dlo ga je število hub in prebivalcev. 
Omenja možnost, da so prištete tudi 
domačije, ki spadajo pod polhograj-
sko gospostvo. Ko sem pisal o Suhem 
Dolu, sem to tudi upošteval. Kazalo je 
namreč, da je bila Koconova domačija, 
ki je sestavljena iz dveh hub z blizu sto 
hektarji zemlje, naseljena že leta 1291, 
kar sem tudi štel za prvi zapis vasi 
Suhi Dol v zgodovini. Blaznikova ugo-
tovitev, da Suhi Dol spada v žirovsko 
župo, me ni motila, saj je bilo v dru-

gih virih navedeno, da je Koconova 
domačija last žirovske župnije. Zmo-
tilo pa me je domače ime (in priimek) 
sedanje Koširjeve domačije Suhadolc 
oziroma pri Suhadolcu. 

Običajno je bilo ime vasi povezano s 
prvim naselnikom oziroma je vas do-
bila po njem ime. Toda Suhadolca ni-
sem našel v nobenem urbarju, tudi ne 
v urbarju župnije Polhov Gradec iz leta 
1589. Tam ni vpisan niti sosed Sedej, 
ki spada pod Planino nad Horjulom, 
sedež pa ima v Suhem Dolu. Takratna 
pisanja o Suhem Dolu in Suhodov-
cih (2004 in 2005) sem zaključeval s 
prepričanjem, da bomo na razlago ob-
stoja vasi, domačij in gospodarjev pač 
naleteli kdaj kasneje. In to se je tudi 
zgodilo, zato lahko zdaj zmoto iz leta 
2004 popravim. Ko sta dr. Petra Leben 
Seljak in dr. Lojze Demšar preučevala 
urbarje za knjigo Dediščina župnije 
Šentjošt (2013), sta ugotovila, da so 
za Koširjevo in Sedejevo domačijo 
plačevali polhograjskim gospodom 
samo odvetščino (vogtey), prispevek 
za reševanje sodnih sporov. Torej je 
bil njun lastnik nekdo drug in ne pol-
hograjski gospodje. Ugotovila sta, da 
sta bili obe domačiji last župnije sv. 
Jurija v Stari Loki loškega gospostva. 
Hkrati pa sta ugotovila, da je bila Ko-
conova domačija, edina suhodolska na 
gorenjski strani, prebenda župnije Žiri, 
kar pomeni, da je bila ta župnija njen 

lastnik. Torej so bile vse tri suhodol-
ske domačije (verjetno) ustanovljene 
istočasno, malo pred letom 1500, to-
rej blizu dvesto let kasneje, kot je ve-
ljalo doslej. Vse tri so bile namenjene 
materialni podpori župnij. Sedejeva in 
Koširjeva domačija sta prvič omenja-
ni v urbarju iz leta 1498, Koconova pa 
leta 1501. Zato smemo odslej navajati 
za prvo pisno omembo našega Suhe-
ga Dola letnico 1498.

Težko je določiti, katera od našte-
tih domačij je bila naseljena prva, pa 
tudi pomembno ni, saj gre za razlike 
nekaj let. Očitno pa je imela Suhadol-
čeva toliko prednosti pred Sedejevo 
in Koconovo, da je nastalo domače 
ime Suhadolc na polhograjski strani. 
Prvi znani gospodar pri Koconu je bil 
Štefan Vendit (Vende, Bende, pri Ben-
detu ipd.), pri Suhadolcu pa je priimek 
Schnilmais, kasneje Schalmaister, isti 
kot pri Selevcu v Lučinah na gorenjski 
strani. Priimek Košir, ki so ga še blizu 
150 let zamenjavali s Suhadolcem, je 
prišel k hiši že pred letom 1660. Tudi 
ta priimek je prišel s Škofjeloškega. Pri 
Sedeju je bilo vse leta vpisano le ime 
gospodarja (Tomaž, Jurij, Jernej) s pri-
pisom “u Suchimdol”, šele leta 1698 
je vpisan Matija Sedej, ki je prinesel 
k hiši tudi domače ime. Sedeji so bili 
najbolj poznani na Žirovskem, tja pa 
so (verjetno) prišli s Tolminskega. 
Oba priimka oziroma domači imeni 

kažeta na tesno povezanost z loškim 
gospostvom. Ni izključeno, da je pr-
votna meja med obema gospostvoma 
potekala po južni strani obeh domačij, 
torej od Glavta pri Lavrovcu vse do 
vrha grebena med Zamejo na Planini 
in Suhim Dolom in da je do dokončne 
razmejitve prišlo nekoliko kasneje. Ta 
meja teče sedaj po sredi Suhega Dola 
in se od sredine šestnajstega stoletja ni 
več premikala ne na eno ne na drugo 
stran. Poteka po stari poti, imenovani 
tudi cesta, po kateri so kmetje vodili 
svoje črede iz koroške župe na Loškem 
(desni breg Poljanske Sore, mejila je na 
polhograjsko gospostvo severno od 
Črnega Vrha in Planine) na poletno 
pašo v Hlevni Vrh, ki je tedaj spadal v 
žirovsko župo loškega gospostva. 

Leben Seljak in Demšar sta uspela 
pojasniti tudi zadrego v zvezi z ume-
ščanjem Suhega Dola v najstarejših 
dveh škofjeloških urbarjih iz let 1291 
in 1318. V tistem času je bil namreč 
Suhi Dol zaselek vasi Osojnica, zaho-
dno od Žirov. Tam je ime počasi, že 
pred letom 1500, izzvenelo, uveljavilo 
pa se je za ozemlje, ki je bilo na začet-
ku še neposeljeno, kjer je sedaj naš 
Suhi Dol. Ime je nastalo zaradi odso-
tnosti studencev na sorazmerno obse-
žnem zemljišču. Najbližji studenec je 
na vzhodni strani onkraj Planine, na 
jugu od Jureža proti Butajnovi, na za-
hodu blizu šentjoškega Potoka, Glavta 

in Golega Vrha, na severu pa sta dva 
presihajoča studenčka v bližini lučin-
ske cerkve, kjer pa voda ponikne vsa-
ko poletje. Tako so vse suhodolske do-
mačije imele za napajanje živine luže, 
za druge potrebe pa kapnico. Tako je 
ostalo vse do leta 1855, ko je umni Ko-
conov gospodar Jernej Bogataj izpod 
Golega Vrha pripeljal vodo po lesenih 
rorih iz studenca, ki je oddaljen skoraj 
en kilometer. Voda je neprekinjeno 
tekla v veliko korito sredi vasi. Tam so 
jo zajemali in nosili ali vozili v kuhi-
nje, napajali živino in drobnico, prali 
perilo, se umivali po mlačvi. Tam so 
se zbirale vaške ženske in klepetale ... 

Zaradi križanja cest iz različnih 
smeri je Suhi Dol vrisan na večini kart 
nekako do merila 1 : 370.000. Od leta 
1953, ko je izgubil svoje hišne števil-
ke, besedo dol pišejo z malo začetni-
co. Postal je torej zaselek, a domačini 
se ne damo in ga še vedno pišemo z 
veliko. Tu so še vedno hišne številke 
treh sort: šentjoške, planinske in golo-
vrške, kar povzroča nemalo težav pri 
iskanju pravega naslovnika. Tudi se ne 
zdi čudno, da v Suhi Dol redno prina-
šajo pošto z dveh strani, s šentjoškega 
in lučinskega konca. Zmedo smo vsaj 
nekoliko rešili s pregledno tablo pred 
križiščem cest, ki je delo akademske 
slikarke Anite Klančar. 

Tone Košir

 “Ob postavljanju kovinske kon-
strukcije se ta poruši zaradi naleta 
viličarja. Porušitev je povod za serijo 
dogodkov, ki skupaj tvorijo večjo de-
lovno nesrečo, v kateri se poškoduje 
več oseb, med njimi je tudi smrtna 
žrtev. Med natovarjanjem kamiona 
strojnik na viličarju z zadnjim delom 
zadene ob nosilni steber konstrukcije, 

ki jo postavljajo delavci podjetja. Pri-
de do rušenja. Konstrukcija pod sabo 
pokoplje 5 monterjev, ki so v tistem 
trenutku na gradbišču. 

Del konstrukcije se poruši tudi na 
viličar s plinskim pogonom. Iz vili-
čarja začne uhajati plin. Podirajočo se 
konstrukcijo viličar porine v kamion, 
pri čemer se predre rezervoar goriva 

na kamionu. Iz rezervoarja začne iz-
tekati dizelsko gorivo. Ker se viličar 
zaleti v kamion, se tovor na kamionu 
podre na delavca, ki pomaga pri nato-
varjanju. 

V času montaže se zaposleni v pod-
jetju preko lestve povzpne na bližnjo 
halo, kjer fotografira potek montaže 
konstrukcije. Ob podiranju konstruk-
cije se podre tudi lestev, po kateri se 
je vzpel na streho. Uslužbenec ostane 
ujet na strehi hale. “ Tako se je glasi-
la žalostna zgodba, ki je bila na srečo 
zgolj scenarij za gasilsko vajo.

Na dvorišču podjetja, kjer je bil 
žalostni prizor tudi uprizorjen, se je 
zbralo mnogo občanov in zaposlenih, 
ki jih je napoved dogodka privabila. 

Član PGD Polhov Gradec Dami-
jan  Plestenjak je v imenu društva 
pozdravil navzoče in orisal situacijo 
na prizorišču ter predstavil potek de-
lovne nesreče. Kot očividec je pokli-
cal regijski center za obveščanje, ki je 
glede na stanje alarmiral in napotil 
gasilce iz celotne gasilske zveze Do-
lomiti na prizorišče. Med intervencijo 

so bili aktivirani lokalni PGD Polhov 
Gradec, ostala prostovoljna gasilska 
društva v občini Dobrova - Polhov 
Gradec, Gasilska brigada Ljubljana, 
reševalne enote nujne medicinske po-
moči Ljubljana in CZ občine Dobrova 
- Polhov Gradec. Vodja intervencije, 
poveljnik PGD Polhov Gradec Jure 
Grjolj si je ob prihodu na prizorišče 
ogledal teren, presodil zahtevnost in 
začel izrekati povelja vsem, ki so pri-
hajali. Med reševanjem je izvedel, da 
je bilo v podjetju ob nesreči prisotnih 
11 zaposlenih, od tega je bilo 9 oseb 
tako ali drugače udeleženih v nesreči. 

Ob koncu pa je postregel s podat-
kom, da je na intervenciji sodelovalo 
11 gasilskih in reševalna enota, ki so 
razpolagale z opremo za gašenje, teh-
nično reševanje, nevarne snovi in re-
ševanje z višin in globin.

Po zaključku zahtevne in za gledalce 
izredno zanimive ter za vse koristne 
gasilske vaje so se vsi udeleženci zbra-
li. Izvedbo vaje je pohvalil predsednik 
PGD Polhov Gradec Andrej Janša in 
se v prvi vrsti zahvalil podjetju Sch-

warzmann za pripravljenost ter vsem 
gasilcem za udeležbo. Vajo je kot zelo 
dobro izvedeno ocenil tudi poveljnik 
GZ Dolomiti Filip Božnar. 

Gasilcem pa je izrekel zahvalo za 
njihovo požrtvovalnost in čas župan 
Franc Setnikar ter obljubil, da se bodo 
na občini še naprej trudili, da bodo 
dobro opremljeni. Ob koncu je direk-
tor podjetja Boštjan Bevec na kratko 
predstavil podjetje, postregel s po-
datki glede selitve in urejanja novih 
prostorov v halah nekdanjega podje-
tja Hoja. 

Pohvalil in zahvalil se je gasilcem 
in se spomnil poplav pred leti, ko so 
gasilci priskočili na pomoč in izkazali 
poslanstvo, ki ga opravljajo. Nagovor 
je zaključil z optimistično zavezo, in 
sicer, da se bodo v podjetju z danes 
120 zaposlenimi še naprej trudili, da 
bodo znanje in delovna mesta ostali 
v Polhovem Gradcu. Sledila sta še vo-
den ogled novih prostorov podjetja ter 
druženje.

Fotografije in besedilo: 
Nadja Prosen Verbič

Prva pisna omemba Suhega Dola
Od leta 1953 je Suhi 
Dol le zaselek, nima več 
svojih hišnih številk in 
torej ni več vas. 

Reševanje množične delovne nesreče
PGD Polhov Gradec je ob svoji 130. obletnici delovanja v 

soboto, 10. novembra, pripravilo občinsko gasilsko vajo, 
in sicer reševanje v primeru množične delovne nesreče v 

podjetju Schwarzmann.
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Končno je prišla dolgo pričakovana sobota, 
15. septembra, ko je v Moravčah potekalo dr-
žavno tekmovanje v gasilski orientaciji.

Nanj so se uvrstile tudi mladinke PGD Dvor, 
ki so se vse od začetka avgusta vsako sredo in-
tenzivno pripravljale na to tekmovanje. Nika, 
Ema in Sara so neštetokrat ponovile vaje ter 
kondicijo nabirale s številnimi tekaškimi ki-
lometri po bližnji in daljni okolici. Nastop na 
ravni države so si priborile drugo leto zapored 
in sicer s slavjem na občinskem in nato regij-
skem nivoju.

Naša dekleta so v Moravčah najprej z odliko 
opravila vajo z vedrovko. Nato so se podala na 

približno 3,5 km dolgo pot, na kateri so morale 
s pomočjo topografske karte in kompasa najti 
kontrolne točke. Sprva je šlo brez problemov, 
nato pa so nekoliko dlje iskala peto točko, kar 
jih je stalo dragocenega časa. Na kontrolnih 
točkah so morale prikazati znanje o uporabi 
kompasa, poznavanju topografskih znakov, 
spajanju cevi na trojak, zvijanju cevi in vezanju 
vozlov. Preračun vseh številk je na koncu pri-
nesel še vedno odlično 15. mesto med 34 eki-
pami, čeprav so tako tekmovalke kot mentor 
vedeli, da so bile tokrat pripravljene za najvišje 
uvrstitve. 

 Klemen Zibelnik, PGD Dvor

 Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Zalog je zadnji vikend sep-
tembra organiziralo občinsko 
tekmovanja v gasilsko-špor-
tnih disciplinah treh gasilskih 
zvez – Dolomiti, Horjul, Bre-

zovica. Prvi dan je bil posebej 
razigran in vesel, saj so travna-
to ravnino zavzeli otroci. V vaji 
z vedrovko in razvrščanju so 
se pomerili pionirji in pionirke, 
mladinci in mladinke pa v vaji 
z ovirami in razvrščanju. V ne-
deljo pa so svoje veščine, hitrost 
in natančnost preizkusili člani 
in starejši gasilci. Člani so imeli 
na sporedu vajo z motorno bri-
zgalno in razvrščanje, starejši 
gasilci pa vajo raznoterosti in 
vajo s hidrantom.

Namen tovrstnih gasilskih 
tekmovanj je po mnenju neka-
terih gasilcev predvsem dru-

ženje in vzdrževanje pripra-
vljenosti oz. kondicije gasilcev. 
Gasilsko-športne discipline 
postajajo namreč vse bolj za-
nimive, tovrstna tekmovanja 
pa pripomorejo k njihovi pri-
ljubljenosti. Govorimo namreč 

o športnih tekmovanjih, kjer 
najboljše ekipe rezultate nizajo 
izključno na račun sistematike, 
discipline in organiziranosti, 
ključna pa je natančnost.  

Druženje gasilcev in izme-
njavo izkušenj je kot poziti-

ven vidik tovrstnih dogodkov 
v pozdravnem nagovoru ob 
podelitvi priznanj in odličij 
ob koncu obeh tekmovalnih 
dni omenil tudi župan Franc 
Setnikar. Čestitke vsem ude-
ležencem so izrekli še vsi vo-

dilni predstavniki vseh treh 
gasilskih zvez ter se zahvalili 
gostiteljem tekmovanja Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu 
Zalog, ki je poskrbel za dobro 
organizacijo celotnega gasil-
skega vikenda.

Fotografija in besedilo: 
Nadja Prosen Verbič 

  
Zahvala predsednice PGD Zalog: 
Letos je organizacijo tekmovanja pre-
vzelo najmanjše društvo v naši zvezi, 
pa kljub temu ob podpori vremena in 
vseh, ki so pomagali in sodelovali pri 
organizaciji, uspešno izpeljalo tekmo-
vanje. Hvala za pomoč in podporo GZ 
Dolomiti, sosednjim gasilskim in dru-
gim domačim društvom, lastnikom ze-
mljišč, sosedom in krajanom, predvsem 
pa hvala članom društva za odlično 
opravljeno delo.

Po uspešnem nastopu na lanskem regijskem 
tekmovanju so si mladinci našega društva PGD 
Dvor priborili nastop na državnem tekmovanju 
v gasilsko-športnih disciplinah. 

Dan D je prišel v soboto, 22. septembra, ko so 
se odpravili v Gornjo Radgono. Na tekmovanje 
so se pripravljali dolgo, zato so bili pred nasto-
pom optimistični. Najprej jih je čakala mokra 
vaja s hidrantom. Izvedli so jo v času 34,7, kar je 
nov društveni rekord, poudariti pa je treba, da 
takšnega časa na vajah nikoli niso dosegli. Žal 
so pri tem naredili nekaj napak, ki so jih stale 
30 kazenskih sekund. Posledica nekoliko slab-
šega spetja ročnika in cevi sta bili tudi povsem 

mokri napadalki. Sledili sta še dve vaji, in sicer 
vaja razvrščanja, kjer je desetarka Sara povelja 
izražala jasno, glasno in odločno, enota pa ji je 
pravilno sledila. Za brezkompromisno izvedbo 
vaje so naše mladince pohvalili tudi sodniki. Na 
koncu pa so imeli za nalogo še teoretični test, pri 
katerem so bili izžrebani trije člani, pri čemer je 
vsak odgovoril na tri izžrebana vprašanja. Vsi tri-
je “nesrečniki”, ki jih je izžrebala desetarka Sara, 
so na zastavljena vprašanja odgovorili pravilno. 
Ob razglasitvi rezultatov so naše mladince pre-
brali kot 36. med 53 ekipami. 

 
Klemen Zibelnik, PGD Dvor

V Brezju pri Dobrovi je ob 
glavni cesti vrtec. 

Vsak dan v njem dopoldne 
in del popoldneva preživi 30 
otrok. V spodnjih prostorih 
bivajo najmlajši otroci v skupi-
ni Mucki, v prvem nadstropju 
pa starejši otroci skupine Ko-
njički. Za sproščeno igro in 
prijetno ter varno bivanje skr-
bijo tri vzgojiteljice in en vzgo-
jitelj. Ker pa vemo, da nesreča 
nikoli ne počiva, vsako leto 
oktobra opravimo vajo evaku-
acije iz stavbe, v sodelovanju z 
gasilci PGD Brezje.

V sredo, 17. oktobra, smo 
med igro nenadoma zaslišali 
zvok sirene. Kar v copatih smo 
odhiteli na igrišče. Običajno se 
mlajši otroci prestrašijo zvoka 
sirene, jokajo in nočejo zapu-
stiti prostorov. Tokrat pa so šli 
na varno vsi brez solz. Zunaj 
sva jih posedla na vrtčevski 
voziček ter jih oblekla in obu-

la. Tudi starejši otroci so se šli 
obleč in obut v garderobo, saj 
nam je poveljnik PGD Brezje 
Klemen Remškar obljubil še 
veliko zanimivih stvari. Najprej 
so gasilci skozi okno s pomočjo 
lestve spustili ponesrečenca na 
nosilih in ga odnesli na varno. 
Vse to smo opazovali z varne 
razdalje. Nato nam je g. Rem-
škar, ki je organiziral in vodil 
vajo, pokazal defibrilator. Otro-
kom je bil zelo zanimiv glas, ki 
usmerja in vodi uporabnika pri 
oživljanju ponesrečenca. Še 
bolj pa je otroke pritegnila roč-
na toplotna kamera, ki jo je imel 
eden izmed gasilcev pripeto za 
pas. Vsi smo si ogledali, kako 
deluje. Sledilo je gašenja z vodo 
iz hidranta. Gasilci so nam po-
kazali različne vrste vodnih 
curkov in razložili, za kakšen 
namen jih uporabljajo. Otro-
kom je bilo zanimivo: kako je 
drevo v hipu ostalo brez listov, 

ko ga je dosegel curek vode; 
kako so gasilci z vodo očistili 
naše tlakovano dvorišče; kako 
so si očistili blatna oblačila kar 
z vodo, ki je pritekla iz ročnika. 
Ko so gasilci končali s svojim 

delom, pa so se otroci lahko 
preizkusili v gašenju z vodo iz 
hidranta. Pri držanju ročnika 
in cevi jim je ves čas pomagal 
gasilec Domen. 

Naredili smo še pravo gasil-

sko sliko, poklepetali ob malici 
in se poslovili ob zvoku sirene 
gasilskega vozila. Otroci in 
delavci vrtca Brezje se zahva-
ljujemo poveljniku Klemnu 
Remškarju in vsem gasilcem 

PGD Brezje, ki so sodelovali 
pri vaji, za čudovito dopoldne. 
Veselimo se že naslednjega sre-
čanja in vas pozdravljamo NA 
POMOČ. 

Vera Plestenjak 

Gasilci v vrtcu Brezje

Skupinska slika mladincev PGD Dvor v Gornji Radgoni [foto: Klemen Zibelnik] Družabni del po tekmovanju [foto: Gregor Zibelnik]

Mladinci na državnem tekmovanju Dvorske mladinke 15. na državni orientaciji

Zalog gostil gasilsko 
tekmovanje

Zalog so v soboto, 29. 
septembra, in nedeljo, 
30. septembra, zavzeli 
gasilci, kajti to je bil 
prostor občinskega 
tekmovanja v gasilsko-
športnih disciplinah 
treh gasilskih zvez.
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Po številu udeleženih je bil 
namreč v času nekaj več kot 
dvajsetletnega predsednikova-
nja Staneta Dvanajščaka drugi 
po udeležbi. Vprašanja, kam 
gremo, so bila tudi tokrat za-
gonetna. Obiskali pa smo jamo, 
ki je po okostjih in živalskih 
vrstah četrta na svetu, in hrib, 
visok 856 metrov, s cerkvico, 
ki se po zgodovinskih letnicah 
povezuje z našo dvorsko cer-
kvijo. Videli smo tudi jezero z 
otočkom, na katerem je cerkvi-
ca. Noben um, ki se je namenil 
na ta izlet, vseh teh namigov ni 
povezal v smiselno celoto. Po-
časi smo le izvedeli, da gremo 
v Križno jamo, na njej najbližjo 
Križno goro in Bloško jezero. 
Otočec pa je ostal do konca 
skrivnost.

Pred vhodom v Križno jamo 
so nas opremili z gumijastimi 
škornji in svetilkami, kot se za 
vodno jamo, kakršna je Kri-

žna, spodobi. Križna jama je 
namreč ohranila svojo prvobi-
tnost, v njej ni ne elektrike ne 
betona. Hodili smo po na videz 
spolzkih poteh, a ni nič drselo, 
saj smo imeli škornje z robati-
mi podplati. Ob poti je na delu 
poti bučala voda, ki je pregla-
sila glas vodičke, ki je zavzeto 
podajala splošne in drobne za-
nimivosti v izvirni domači go-
vorici. Tako je prav. Vsako na-
rečje je enkratno, tako kot je ta 
jama. S sten so viseli kapniki in 
bližje tlom drobne črne vrečice 

– netopirji, ki prespijo zimo v 
jami. V sivi davnini pa so v tem 
delu jame, imenovanem Med-
vedji rov, mirovali jamski med-
vedi. Najdene medvedje kosti, 
zraščene z zemljo, smo si lahko 
ogledali. A ne samo živali, tudi 
sledovi človeka so v jami. O 
tem priča najdena keramika v 
bližini vhoda, v novejšem času 
pa se je človek v skladu s svo-

jimi razkazovalnimi nagnjenji 
drugače zaznamoval. Letnice 
na stenah dokazujejo obisk že 
leta 1557, zelo lepo viden pa je 
zapis iz 1834. leta. Jama slovi po 
jezercih. V tem podzemlju pod 
Bloško planoto so jih jamarji 
odkrili 45, na ogled pa jih je 22. 
Z oddaljenostjo od vhoda se za-
radi zahtevnosti ogleda manjša 
število oseb v skupini; enourni 
ogled je za skupino 60, daljša 
4- in 7-urni ogled pa sta le za 
skupine do 4 oseb v čolnu (tudi 
letna omejitev obstaja zaradi 
varovanja jame, ki je zaščitena).

Da bi spet dosegli povpre-
čje nadmorske višine, smo se 
povzpeli na Križno goro. Pot 
se vije v okljukih; z užitkom 
smo gazili po šelesteči jesenski 
odeji. Na vrhu je cerkev sv. Ane. 
Na njenem pročelju so podobe 
treh križanih, ob Kristusu še 
dveh razbojnikov. Njuna po-
doba je prav zastrašujoča, zato 
smo pogled raje obrnili stran, 
na slikovito Cerkniško jezero 
in Lož. Spustili smo se do ljub-
ke vasice Sv. Ana pri Ložu. Na 

Bloški planoti, še posebej okoli 
Nove vasi, smo se kot smučar-
ski narod spomnili nekdanjih 
bloških smučarjev. Po krajši 
vožnji skozi borove gozdove pa 
smo dosegli Bloško jezero. Šte-
vilne upodobitve medvedov in 
raznovrstnih igral so zaposlile 
otroke, drugi pa smo potešili 
radovednost z ogledom brbo-
talnika v naravnem okolju. Pod 
tem imenom bi kdo v umetnih 
bazenih prepoznal džakuzi. 
Majhne hiške, kjer je mogoče 
prenočiti, so misli preusmerile 
v morebitne tukajšnje dopuste. 
Preden smo se ustavili tam, kjer 
Bog ven roko moli, kot se reče, 
smo razkrili še skrivnost otoč-
ka sredi jezera. V bližini jezera 
je namreč ob zasebni hiši zelo 
majhno jezerce z otočkom in 
cerkvico na njem. Tako smo se 
prepričali, da so bile vse točke 
tega veselega in sproščujočega 
izleta na prostranih jesensko 
obarvanih Blokah v skladu z 
resničnostjo. Tako pa seveda 
mora biti.

Milka Bokal 

Skupaj z Društvom upokojencev 
Polhov Gradec in njegovo predsedni-
co Cilko Jarc smo se družile in pletle 
vezi kar tri generacije. 

Pri medgeneracijskem povezovanju 
gre za medčloveški odnos in uresni-
čevanje medgeneracijske solidarnosti 
v današnjih družbenih razmerah. Ko 
govorimo o sožitju generacij, imamo 
v mislih sožitje med mladimi, srednje 
starimi in starimi, vendar tudi sožitje 
različnih generacij starih. Vse druž-

be v Evropi se starajo. Razmerje med 
mlajšimi in starejšimi generacijami 
se spreminja na račun povečanega 
števila starejših. Tudi v Sloveniji pred-
stavljajo starejši največjo družbeno 
skupino. Takšna struktura prebival-
stva nakazuje družbene posledice v 
prihodnosti: neravnovesje v družbi, 
spremembe na področju socialnega 
varstva, zdravstva, izobraževanja in 
dela. Medgeneracijsko sodelovanje je 
zavestna odločitev in v družbi, ki se 

stara, nujno. Razumemo ga kot izme-
njavo izkušenj in spoznanj, druženje, 
učenje, pomoč ene generacije drugi, 
ustvarjanje, ohranjanje in širjenje so-
cialne mreže. Gre tudi za materialno 
varnost in ohranjanje kulturne dedi-
ščine. Družba mora sprejeti odločitev, 
da je medgeneracijsko sodelovanje 
potrebno in da ga podpira.

Zmožnosti in znanje starejših so po-
memben del človeškega in družbene-
ga kapitala. Aktiviranje in uporaba teh 

zmožnosti bi utrdila družbeni položaj 
starejših in, kar je še pomembnejše, 
razbremenila bi mlajše generacije. Za 
družbeni razvoj je pomembno, da se 
dosežki preteklih rodov prenašajo na 
mlajše. V primerjavi z mlajšimi imajo 
starejši v izobilju predvsem izkustve-
no pridobljenega znanja, ki je z leti 
dobilo širino in primerjalni vidik ter 
priložnost, da se je v praksi preverilo 
in uporabilo. Sodelovanje obeh gene-
racij bi za mlajšo pomenilo manj vlo-
ženega napora na poti do ciljev ter pri-
pomoglo k sprejemanju bolj pravilnih 
odločitev. Kljub temu da veljajo sta-
rejši za neizčrpen vir znanja in izku-
šenj, pa jim le-tega tudi primanjkuje. 
Dejstvo je, da se svet spreminja in so 
vse generacije primorane, da stopijo v 
korak s spremembami in se jim znajo 
ustrezno prilagoditi. Pomembno je, da 
razumemo, kako se svet spreminja, da 
ostanemo budni in vedoželjni in se 
ne izključimo in ne dovolimo, da bi 
nas drugi potisnili na družbeni rob. 
Področja, ki se hitro spreminjajo, npr. 
nove komunikacije, zdravstvo, ekono-

mija itd., zahtevajo sprotno učenje in 
informiranje, ki zadeva tudi starejšo 
generacijo. Povezovanje generacij v 
izobraževanju prinaša pretok znanja 
med njimi.

Medgeneracijsko sodelovanje pri-
naša novo kakovost življenja sodelu-
jočemu, zagotavlja občutek sprejeto-
sti, varnosti in smiselnosti, utrjuje in 
širi socialne mreže, lajša osamljenost 
ter krepi duševno in telesno zdravje, 
pomeni konkretno pomoč. Človek 
naj bi imel v vsakem obdobju svojega 
življenja možnost, da se druži, živi in 
sodeluje z vsemi generacijami. To je 
pomembno za vse starosti, za vsakega, 
za vseživljenjsko učenje. 

Treba bi bilo zagotoviti dovolj orga-
niziranih struktur za sožitje generacij, 
saj se ljudje najbolj povežemo med se-
boj takrat, ko se za nekaj zavzemamo 
ali ko nekaj ustvarjamo skupaj. 

Bogdana Mikša, 
Društvo za kakovost življenja 

Lep je dan

3. medgeneracijsko srečanje

Polhograjsko društvo Blagajana 

Malo višje in malo nižje

Gasilska slika pohodnikov PD Blagajana na Križni gori. Foto: Stane Dvanajščak

Letošnji izlet v neznano Planinskega društva 
Blagajana iz Polhovega Gradca je bil svojevr-
stno zaznamovan. 

3. medgeneracijsko srečanje je potekalo na lepo 
mavrično soboto, 27. oktobra, na Babni Gori pod 
kozolcem, ki nam ga je prijazno odstopilo Turistično 
društvo Veternik. 

Občina Dobrova- Polhov Gradec                                                          
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA                                    

NAKNADNE VOLITVE ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
POLHOV GRADEC

 
 R A Z G L A S 

I.

Občinska volilna komisija občine Dobrova- Polhov Gra-
dec na podlagi Razpisa naknadnih volitev članov sveta 
krajevne skupnosti Polhov Gradec (Ur. l. RS, št. 70/18), 
74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
72/1993, 7/1994, 33/1994, 61/1995 - Skl. US, 70/1995, 
51/2002, 11/2003 - Skl. US, 73/2003 - Odl. US, 54/2004 - 
ZDoh-1, 72/2005, 72/2005 - ZLS-M, 121/2005, 70/2006 - 
Odl. US, 46/2007 - Odl. US, 54/2007 - Odl. US, 60/2007, 
45/2008, 83/2012) objavlja Seznam kandidatov za Na-
knadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Polhov 
Gradec, ki bodo dne 2. decembra 2018 in sicer: 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Polhov Gradec:   

5. Volilna enota Podreber – Srednja vas:

Stanislav Dvanajščak in skupina volivcev
1.Jernej Nučič, 17.08.1983, Srednja vas pri Polhovem Gradcu 
2c, 1355 Polhov Gradec
Voli se en član. 

8. Volilna enota Dolenja vas-Dvor:

Anton Zibelnik in skupina volivcev
1. Biserka Pogačar, 04.07.1958, Dvor 4, 1355 Polhov Gradec
Janko Dolinar in skupina volivcev
1. Anica Zibelnik, 20.10.1960, Dolenja vas 6, 1355 Polhov 
Gradec

Volita se dva člana. 

II. 

Za uradno objavo se šteje datum nabitja na oglasni deski 
in objava na spletni strani www.dobrova-polhovgradec.
si, zagotovi se objava v glasilu občine “Naš časopis”, ki ga 
prejmejo vsa gospodinjstva v občini. 

Številka:  041-0025/2018-5
Datum:    18.11.2018 

                                                Alojzija Alič l.r. 
                                                 Predsednica OVK 
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Ura hitro teče in po letu dni 
je bil spet čas za prijetno dru-
ženje članov, starejših od 80 
let. Srečanje je bilo v petek, 26. 
oktobra, v Pograjskem domu. 
Letnega srečanja se je udele-
žila več kot polovica članov, v 
tem lepem pušeljcu, ki ga radi 
imenujemo 80+. Članom, ki so 
se želeli udeležiti srečanja, pa 
so bili brez prevoza, je prevoz 
priskrbela komisija za socialno 
skrbstvo. Srečanja so se udele-
žili tudi člani te komisije, po-
verjeniki, predsednica, tajnica 
in blagajničarka društva. 

Vse prisotne je najprej poz-
dravila predsednica društva  
Cecilija Jarc. Vsem je zaželela 

prijetno druženje, zdravja in 
lepih trenutkov do naslednjega 
srečanja. Kajti takega srečanja, 
nad 80 let, pa res ne gre zamu-
diti. Tega si lahko prav vsak iz-
med nas samo želi. Predsednik 
komisije za socialno skrbstvo 
Jože Bizjan je tudi pozdravil 
vse člane in se  jim zahvalil za 
udeležbo ter jim zaželel dobre-
ga počutja. Povedal je, da ima 
letos naš pušeljc 80+ prav lepo 
število in to je 88 članov. Prav 
lepo je pozdravil in pohvalil, da 
se je srečanja udeležil predstav-
nik najlepše številke Ivo Belec, 
ki je dopolnil je 90 let. Čestitke! 

Predsednica društva je ob-
vestila prisotne, da bo pred 

dobrim kosilom malce kul-
turnega programa. Član Mi-
lan Košir iz Črnega Vrha nas 

je tudi letos razveselil s svojo 
novo pesmijo, ki pripoveduje 
o Plesu na vasi. Pesem, ki jo je 

z dušo prebrala naša blagajni-
čarka  Milena Pustovrh, nas je 
ponesla za pol stoletja nazaj. Za 

izvirno pesem je prejel Milan 
Košir velik aplavz. Sledila je pe-
sem Ljubezen mamina, ki jo je 
prebrala  Cecilija Jarc. Pesem je 
vsem dobro poznana v izvedbi 
ansambla Franca Flereta. Taj-
nica društva Irena Šinigoj  pa 
je prebrala pesem Jesen ihti, ki 
jo poznamo v izvedbi ansambla 
Braneta Klavžarja. 

Petkovo popoldne se je na-
daljevalo ob prijetnem druže-
nju. Malo več pozornosti je bil 
deležen Ivan Belec, saj smo po-
nosni, da smo imeli  med nami 
legendo slovenske kamere. Naš 
član Lado Nartnik, predsednik 
komisije za izletništvo in po-
verjenik je ujel srečnega kamer-
mana kar brez kamere. 

Za DU 
Cecilija Jarc

Obiskali smo manjše kraje z 
zelo zanimivo zgodovino. Pri-
jazni ljudje so nam poleg zani-

mivosti povedali še marsikate-
ro anekdoto, da smo se veliko 
smejali. Najprej smo se ustavili 

v vasi Krapje, kjer se družina 
Tigeli ukvarja s čebelarstvom. 
Ogledali smo si 100 let star 

okrogel čebelnjak (neiser), edi-
ni pri nas in v Evropi. V muze-
ju imajo razstavljene predmete 

častitljive starosti tudi do 300 
let. Spoznali smo medovite 
rastline, se sprehodili mimo 
zeliščnih gredic in poskusili 
domače dobrote iz medu – me-
deni liker, medenjake in degu-
stirali med. Potem smo se od-
peljali v prleško vasico Pristava, 
kjer smo si v kmečkem muzeju 
ogledali 600 let vaške in 500 let 
družinske zgodovine. Družina 
Pavličič je že 15. generacija, ki 
zbira in ohranja muzejsko zbir-
ko kmečkega orodja. Za dobro-
došlico smo dobili Zoltanovo 
krf, to so v žganje namočene 
češnje. Ker je rdeče barve, se 
imenuje krf, Zoltanova pa zato, 
ker so leta 1680 ropali po hišah 
madžarski vojaki, imenovani 

Kruci, vodja je bil Zoltan in 
leta 1704 ga je ubil takratni žu-
pan Gregor Barašič. Zaigrali so 
nam še na tamburico – Farka-
šev sistem na štiri strune. Tako 
igranje poznajo le še v Slavoniji 
na Hrvaškem. Preden smo se 
poslovili, so nam postregli še z 
ajdovim kruhom, namazanim 
z zaseko, in njihovim belim 
vinom. Pot smo nadaljevali v 
Ljutomer, ki je znan po najsta-
rejšem konjeniškem društvu in 
reji kasaških konj. Od leta 2012 
imajo tudi muzej, posvečen ka-
sačem, ogledali smo si še hipo-
drom. Dan smo zaključili v vasi 
Komarnice na turistični kmeti-
ji Breznik z obilnim kosilom in 
ob glasbi harmonike zapeli ju-
bilantki Katji za 80. rojstni dan. 

Za DU Dobrova 
Milka Ahčin

Izlet v Prlekijo
Člani DU Dobrova 
smo se 10. oktobra 
odpeljali v Prlekijo.

Srečanje članov, ki štejejo častitljivih 80 let in več
Društvo upokojencev Polhov Gradec je 

organiziralo srečanje najstarejših članic in 
članov društva. 

Baraga je bil slovenski misijonar in 
škof, ki je deloval v severni Ameriki 
med Indijanci. Svoje misijonarsko 
delo je posvetil Indijancem tako, da se 
je naučil njihovega jezika,  oznanjeval  
božjo besedo, ustanavljal misijonske 
postaje, gradil skromne cerkvice, pisal 
molitvenike, skrbel za izobraževanje 
Indijancev in ustanavljal šole. Njego-

vo življenjsko pot  so otroci spoznali 
s krajšo zgodbo, predstavljeno na pla-
tnu, in najrazličnejšimi ustvarjalnimi 
delavnicami.

Že takoj pri zbiranju otrok je bilo 
očitno, da se bomo imeli lepo. Pod 
odrom se nas je vseh skupaj zbralo kar 
56. Dan smo začeli s petjem oratorij-
ske  himne, spoznavanjem misijonarja 

Barage, nato pa smo kar takoj začeli z 
delavnicami. Otroci so si sami izbrali, 
pri kateri delavnici bodo sodelova-
li. Vsak je dobil svojo pobarvanko na 
temo Friderika Barage, nanjo napisal 
svoje ime, nekateri pa še svoje vtise. 
Dekleta so izdelovala plakate, fantje so 
se trudili z izdelovanjem indijanskega 
šotora. Najmlajši udeleženci so imeli 

priložnost igrati se v malih indijan-
skih šotorih, v katere smo dali igrače. 
V drugem kotu pa je prav kmalu zadi-
šalo po slastnih dobrotah. Otroci so 
izdelovali sadne kupe in sladke indi-
jančke. Ker je do kosila ostalo še nekaj 
časa, smo vsi skupaj odšli na šolsko 
igrišče, kjer smo preživeli še nekaj časa 
v športnem duhu. 

Sledilo je težko pričakovano kosilo s 
sladico. Vendar s tem še nismo zaklju-
čili našega druženja. Čakala nas je še 
ena naloga. Vsak udeleženec je s seboj 
prinesel jesenski pridelek, s katerimi 
smo okrasili našo cerkev, saj je bil za 
našo župnijo naslednji dan kar trojni 
praznik – zahvalna nedelja, Lenartova 
nedelja in praznik celodnevnega če-
ščenja. Poleg krašenja cerkve smo se 
tekom oratorijskega dne naučili tudi 
nekaj pesmi, oratorijsko himno in si 
razdelili vloge za oblikovanje molitve-
ne ure na celodnevnem češčenju. Vse 
naše izdelke – pobarvanke in plakate 
smo razstavili v cerkvi, da so bili na 

ogled tudi staršem in vsem ostalim, ki 
jih je to zanimalo. 

Druženje smo sklenili s sveto mašo, 
ki jo je daroval župnik Bogdan in pri  
kateri nas je še dodatno obogatil  z 
zgodbami o misijonarju Baragi. Malce 
žalostni, da je že  vsega konec, vendar 
z veliko hvaležnostjo za vse, kar smo v 
tem času prejeli, smo se odpravili na-
zaj v dvorano, kjer je vsak  prejel po-
sebno zahvalo za udeležbo.  Ob tem 
gre še prav posebna zahvala organi-
zatorjem, animatorjem in staršem, ki 
so nam zaupali svoje otroke. Če bomo 
oratorijske vrednote delili naprej, po-
tem naša skupna zgodba še zdaleč ni 
končana. Po Baragovem nauku lahko 
živimo še naprej. S pesmijo, smehom 
in plesom. Z druženjem in pomočjo, 
z živo vero, izraženo v dejanjih. Slog 
življenja, ki je aktualen tudi pozimi, 
spomladi ali poleti … Potem pa se  vi-
dimo v 2019! 

Katja S., foto: Darja P.

Oratorijski dan se je zaključil, spomin pa ostaja
Prvo soboto v novembru je v Domu krajanov Črni Vrh tudi 
letos potekal oratorijski dan – tokrat z naslovom kot se sliši 
škofovsko geslo Friderika Ireneja Barage: »Eno je potrebno!« 
To pomeni, spoznati Jezusa, se mu predati in živeti, kot nas 
uči v evangeliju. 
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S tem namenom smo se 
7. novembra štirje operativ-
ni gasilci PGD Log udeležili 
usposabljanja podjetja Dräger 
Slovenija v Gasilskem centru 
Stična. V simulatorju Fire Dra-
gon 7000 smo v nadzorovanih 
pogojih ob spremstvu gasilskih 
inštruktorjev preizkusili takti-
ko gašenja notranjih požarov 

v realnih situacijah. Da smo 
lahko varno in uspešno za-
ključili z vajami, smo se najprej 
seznanili s teorijo, kjer smo bili 
opozorjeni na določene poseb-
nosti, kot so zapiranje ventila 
plinske napeljave in ostale ne-
varnosti, na katere je treba biti 
pozoren. V simulatorju smo 
izvedli dve vaji. Najprej vstop 

skozi nivojska vrata in gašenje 
enega oziroma več jeder požara 
ter vstop skozi zgornja vrata in 
prodiranje v klet. Pri tem je bilo 
ključnih več elementov od pra-
vilnega vstopa, gibanja po pro-
storu, gašenja, preiskovanja, do 
varnega umika ob zaključku. Z 
izobraževanja smo se vrnili z 
dodatno izkušnjo in znanjem, 
ki ga bomo izkoristili pri re-
sničnih gasilskih intervencijah. 
Besedilo in foto za PGD Log 

Špela Grbec

»Za nami je mandat, ki ga 
bo po uspešnosti težko po-
noviti. Verjamem, da pa je 
pred nami mandat, ki prinaša 
v naše okolje veliko dodane 
vrednosti. Upam, da bomo v 
prihodnosti vsi funkcionarji 
znali delovati tako kot nam 
narekuje poslanstvo in bomo 
v prihodnosti še bolj povezani, 
tako kot so bili ustanovitelji 
naše skupne občine pred več 
kot dvanajstimi leti,« ,« nam je 
povedal Stanovnik. 

Četrte lokalne volitve v 
občini Log – Dragomer pri-
našajo nekaj sprememb v ob-
činskem svetu, najmočnejša 
ostaja Lista za Dragomer, Log 
in Lukovico, ki je v primerjavi s 
prejšnjimi lokalnimi volitvami 
izgubila en mandat, tokrat bo 
imela štiri predstavnike (ene-
ga v volilni enoti Dragomer – 
Lukovica in tri v volilni enoti 
Log, zanjo pa je glasovalo 455 
občanov). Na drugem mestu 
ostaja SDS, ki se je okrepi-

la, zasedala bo tri svetniške 
stolčke (zanjo je glasovalo 293 
volivcev). Dva mandata ima 
novinka LMŠ po enega v vsaki 
volilni enoti, zanjo je glasova-
lo 209 volivcev. Po en mandat 
pa je pripadel SD (160 glasov), 
DeSUS (122 glasov), NSi (95 
glasov) in novinki listi Korak 
naprej (180 glasov).  

Volilna udeležba je bila višja 
od slovenskega povprečja, na 
volišča je prišlo 60,34 odstotka 
občanov, pravilno izpolnjene 
glasovalne liste pa je izpolnilo 
1776 volivcev. 
Novi občinski svet bodo po 
neuradnih podatkih sestavlja-
li:
 • LIDLL: Gregor Stanišič, 
Simon Strgar, Marina Kokalj, 
Miran Stanovnik  (4 mandati) 
• SDS: Domen Cukjati, Maja 
Marija Zorc Miglioranza in 
Roman Remškar (3 mandate) 
• LMŠ: Ivanka Urbanc in Igor 
Rojec (2 mandata) 
• Korak naprej: Blaž Rupnik 
(1 mandat) 
• SD: Andrej Jerman – Blažič 
(1 mandat) 
• NSi: Viljem Kosednar (1 
mandat) 
• DeSUS: Franc Kozjek (1 
mandat) 

 V. L.

26. oktobra je v občini 
Log - Dragomer potekala 
občinska vaja v dializnem 
centru Nefrodial. 

Evakuirali smo dializne bolnike, 
odklopili smo jih z dializnih aparatov 
in s posteljami prepeljali na evakuacij-
sko mesto. Hkrati smo preizkusili tak-
tiki notranjega napada v kotlovnico in 
zunanjega napada na stavbo z avto-
lestvijo. Vaja je potekala po operativ-
nem načrtu občinskega poveljstva za 
evakuacijo, reševanje in gašenje veli-
kih objektov. Priprave na vajo so bile 
zahtevne in so se začele že dva meseca 
prej. Treba je bilo pridobiti soglasje za 
sodelovanje dializnih bolnikov, medi-
cinskega osebja in vodstva centra. Do-

ber mesec pred vajo smo začeli tudi 
z usposabljanjem gasilcev-bolničar-
jev, da so znali pravilno in strokovno 
pristopiti k dializnim bolnikom pod 
strokovnim nadzorom medicinskega 
osebja. Na vaji je sodelovalo 65 gasil-
cev s 14 gasilskimi vozili iz 8 gasilskih 
društev GZ Vrhnika in GZ Brezovica. 
Sprejemno mesto je bilo na severnem 
delu, 200 m oddaljeno od centra, v 
bližini Osnovne šole Log - Dragomer, 
kjer so vozila na parkirišču počakala 
na nadaljnja navodila. Gasilska vozila 
so se na vaji razvrščala tako, da je bil 
okoli dializnega centra možen neovi-
ran dostop tudi za reševalna vozila. 
Odklop dializnih bolnikov z aparatur 
in evakuacija sta potekala usklajeno 
in preudarno. V približno sedmih 
minutah so bili vsi pacienti evakui-

rani in oskrbljeni z odejami. Gasilci-
-bolničarji so z medicinskim osebjem 
poskrbeli, da jim je bilo čim bolj udob-
no. Dializni bolniki so dogajanje z 
zanimanjem opazovali in aktivno so-
delovali pri izvedbi vaje. Medicinsko 
osebje centra je bilo s hitro izvedeno 
evakuacijo in prikazanim gasilskim 
delovanjem zelo zadovoljno. Na vaji so 
kot opazovalci sodelovali tudi pred-
stavniki Civilne zaščite občine Log 
- Dragomer pod poveljstvom župana, 
g. Mirana Stanovnika, osebje nujne 
medicinske pomoči z Vrhnike pod 
vodstvom doktorice Vesne Homar in 
gasilci PGD Šenčur z novim gasilskim 
vozilom GVM1 za potrebe reševanja. 
Vajo sta si ogledala tudi predsednik 
GZ Vrhnika tov. Vinko Keršmanc ter 
poveljnik GZ Vrhnika tov. Benjamin 

Svenšek. Priprava in izvedba vaje sta 
bili edinstveni v Sloveniji in bi lahko 
med širšo gasilsko stroko naleteli na 
pozitiven odziv. S tem bi bile lahko 
podane smernice za izvedbo vaje eva-
kuacije tudi za druge dializne centre 
po Sloveniji.
Občinsko gasilsko poveljstvo Log - 

Dragomer, foto: Tomaž Vojvoda

Zahvala za sodelovanje na gasilski 
vaji občine Log - Dragomer
Za sodelovanje na vaji občinskega gasilskega po-
veljstva Požar dializnega centra se najiskreneje 
zahvaljujem vsem sodelujočim: 
- osebju dializnega centra Nefrodial za nesebično 
in potrpežljivo razdajanje znanja gasilcem-reše-
valcem, 
- pacientom dializnega centra za razumevanje in 
potrpljenje 

- ekipi NMP ZDV pod vodstvom Vesne Homar, dr. 
med., za vsa strokovna opozorila in napotke za 
varno delo s pacienti, 
- županu občine Log - Dragomer Miranu Stanov-
niku za vso podporo javni gasilski službi, 

- predsedniku, poveljniku in namestniku povelj-
nika GZ Vrhnika Vinku Keršmancu, Benjaminu 
Svenšku in Aleksandru Remškarju za tehnično in 
strokovno podporo 
- gasilcem-reševalcem za usposabljanje o inter-
vencijskem odklopu bolnika z dializne naprave 
in brezhibno opravljeno evakuacijo 

- prostovoljnim gasilskim društvom Brezovica 
pri Ljubljani, Notranje Gorice - Plešivica, Bevke, 
Vrhnika, ekipi z avtolestvijo, Drenov Grič - Lesno 
Brdo, Log pri Brezovici in Dragomer - Lukovica za 
vzorno sodelovanje in izvedbo.  

Pavel Remškar, pov. GE občine 
Log - Dragomer

Občinska vaja v dializnem centru Nefrodial

Usposabljanje gasilcev 
v simulatorju ognja

Za primerno pripravljenost in usposobljenost 
gasilcev je treba redno utrjevati in 
nadgrajevati znanje in veščine. 

Stanovnik obdržal 
župansko lento

Zahvala
Spoštovane občanke in občani!
Iskreno se vam zahvaljujem, da ste prepoznali, da je moja 
pot pri uresničevanju želja in potreb v naši skupnosti 
tudi vaša pot. Na vsak vaš glas sem ponosen in gledam 
nanj kot na vzpodbudo  za moje nadaljnje delo, ki pa ob 
vsej odgovornosti ne bo lahko. Če kdaj je zdaj pravo ob-
dobje, da strnemo naše vrste in z dejanji pokažemo, da si 
želimo za vse nas še boljše pogoje za življenje in ustvar-
janje. Osebno pa s preizkušeno ekipo obljubljam, da vas 
v vaši dobronamernosti ne bomo razočarali.

Miran Stanovnik

Miran Stanovnik je novi stari župan občine 
Log – Dragomer. Zanj je glasovalo 975 
občanov oziroma 54,90 %, najbolj se mu je 
približal Domen Cukjati, ki je dobil 35,81 %, 
tretji pa je bil Tadej Trček z 9,29 % glasov. 
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Solarne luči 
za večjo varnost

Vabilo

Kulturna dediščina, vse, kar 
imamo, znamo, smo in bomo
Dogodek bo v sredo, 28. novembra, ob 18. uri. 

Kje, bomo sporočili po vaših prijavah.

Evropa preživlja hudo identitetno, politično in razvojno krizo, s čimer se 
soočamo tudi mi. Zato ni čudno, da se je obrnila k najpomembnejšemu 
kapitalu, ki ga imamo, tj. kulturna dediščina in je leto 2018 razglasila za leto 
kulturne dediščine. Predavateljica dr. Verena Vidrih Perko bo utemeljila, zakaj 
velja kulturna dediščina za temeljni izobraževalni, identitetni, razvojni in tudi 
politični kapital vsake dežele. Na predavanju bo predstavila vidike, ki kulturno 
dediščino opredeljujejo kot temelj človekovega vedenja o sebi in svojem 
kulturnem in naravnem okolju, zakladnico neprecenljivih znanj in verovanj, pa 
tudi kot konfliktno. V razpravi bomo iskali odgovore na to, kje so vzroki, da je 
javno razpoloženje Slovencev do naravne in kulturne dediščine tako mlačno? 
Zakaj dediščine ne doživljamo kot svojih lastnih korenin, brez česar bomo kot 
narod in skupnost izginili v globalizacijski poplavi. 
Predavateljica bo skušala spodbuditi naše razmišljanje o pomenu kulturne 
in naravne dediščine v našem domačem okolju, našem odnosu do lastne 
dediščine, ki čedalje hitreje izginja iz naših domov, vasi in mest. 

Prosimo, da se prijavite do 22. novembra, da bomo lahko rezervirali 
primerno velik prostor. Prijave sprejemamo na dvig@iold.si ali po 
telefonu 031 349 888 (Irena).

Vabljeni!

Bojana nam je najprej ra-
zložila, katere sestavine bomo 
uporabili in zakaj so primerne 

za izdelavo naravne kreme za 
obraz. Številne kemikalije, ki 
jih najdemo v komercialnih 

negovalnih in okrasnih koz-
metičnih izdelkih, so stranski 
proizvod naftne industrije. 
Zato, ker je nafta poceni. V 
kozmetiki se uporabljajo tudi 
sintetične dišave ter konzer-

vansi, da lahko zdrži pri sobni 
temperaturi več mesecev ali 
celo let. Bojana tudi pravi, da 
je prednost izdelave lastne na-
ravne kozmetike, da lahko sami 
nadzorujemo sestavine – to 
pomeni, da vanjo ne vnašamo 
škodljivih kemikalij, poleg tega 
pa izbiramo naravne sestavine, 
ki nam najbolj ustrezajo. 

Priprava domače kozmetike 
je hitra, preprosta, uporabna 
in iz domače shrambe. Torej 
točno vemo, kaj nanašamo na 
kožo. Samo v navado nam 
mora priti. To je darilo sebi, 
da smo ustvarjalni, to je zaba-
va, užitek in sprostitev. Lahko 
pa so domači izdelki tudi dari-
lo. Vsaka udeleženka delavnice  
se je  razveselila svojega lončka 
kreme in z nasmehom na obra-
zu zapustila prijetno druženje. 

  KUD Kosec

KUD Kosec 

Izdelovali kremo za obraz in telo

Ustavili smo se na kavi-
ci, potem pa nadaljevali čez 
mejo, v Italijo, do parkirišča pri 
zgornjem Belopeškem jezeru 
(929 m). Pohod smo začeli na 
cesti, potem pa zavili v gozd.  

Pot je dobro označena, pote-
kala pa je deloma po kamniti 
deloma po lepi,  z jesenskim 
listjem posuti poti. Po poldrugi 
uri hoje smo prišli do lepe koče 
(1380 m), ki pa je bila zaprta. 

Odprl se nam je pogled na sli-
kovite stene Ponc, Vevnice in 
Mangarta. Občudovali smo za-
nimivo izrezljane lesene skulp-
ture, ki stojijo pred kočo. Sedli 
smo na klopi in si vzeli čas za 

malico.  Po krajšem postanku 
smo krenili  proti Malim Pon-
cam. Na lepi razgledni plošči 
smo ravno še ujeli pogled na 
jezero, preden ga je zakrila me-
gla. Pot nas je vodila naprej do 
smerne table, kjer je pisalo, da 
je do vrha še ena ura. 

Ker se je nebo pooblačilo, 
smo sklenili, da ta vrh pustimo 
za kdaj drugič. Vrnili smo se do 
koče, kjer se je medtem nabra-
lo kar nekaj pohodnikov. Do 
izhodišča smo jo nato  mahnili 
kar po cesti. Bili smo veseli, da 
je kljub slabi napovedi vreme 
zdržalo. Odpeljali smo se v 
gasilski dom na piknik in se 
okrepčali z okusnim golažem, 
najedli pečenega kostanja in 
posladkali s palačinkami.  

Vodniku Jožetu se zahvalju-
jemo za lep in prijeten izlet. 

J. Trček

Koča Rifugio Zacchi

Polaganje estrihov in talne 
toplotne izolacije je načrto-
vano konca novembra. De-
cembra bo sledilo polaganje  
mavčnih (“knauf”) plošč. 
Mojstri bodo obložili stro-
pove na podstrešju in v po-
sameznih etažah. Sledilo bo 
polaganje zaključnih tlakov in 
keramike v sanitarijah, zaklju-
čevanje montažnih predelnih 
sten, vgradnja notranjih vrat, 
beljenje sten in stropov. Zunaj 
bodo izdelali AB-temelj za 

dvigalo ob objektu in uredili 
razvod za kanalizacijo in vo-
dovod. Sledila bo še ureditev 
okolice z utrditvijo površin za 
dostop do objekta in polaga-
nje asfalta. Občina Log - Dra-
gomer je z delom izvajalcev 
zadovoljna. Vsi sodelujoči pri 
gradnji si prizadevajo slediti 
aktivnostim, ki trenutno po-
tekajo skladno z dogovorjeni-
mi časovnimi termini. 

Peter Kavčič

Vse nared za 
zaključna dela v 
Stari šoli
Novembra je izvajalec vgradil strešna okna, 
trenutno zaključujejo grobo namestitev 
talnih elektro- in strojnih  instalacij, sledilo bo 
polaganje estrihov po etažah.

A ne gre le za postavitev 
luči, ki lahko svetijo tudi, ka-
dar to sploh ni potrebno. Tudi 
zato so se v občini Log - Dra-
gomer odločili, da posežejo 
po sodobni opremi. 

Tako smo zdaj bogatejši za 
kar 13 novih solarnih luči ki 
jih je kupil in postavil izvaja-
lec INDES, Janez Krošelj s.p. 
Naložba je vredna 25.992,10 
evra z DDV, Občina Log - 
Dragomer pa je na podlagi 
23. člena Zakona o financira-
nju občin za to dobila 19.293 
evrov nepovratnih sredstev s 
strani ministrstva za gospo-

darski razvoj in tehnologijo. 
Luči omogočajo dvostopenj-
sko delovanje, kar pomeni, da 
svetijo z zmanjšano močjo, ko 
senzorji ne zaznavajo gibanja. 
Ko zaznajo gibanje, se svetil-
nost poveča. Luči prav tako 
omogočajo nadzor na daljavo, 
kar bo precej olajšalo spre-
mljanje delovanja. Občinska 
uprava se vsem, ki so bili ka-
kor koli vključeni v postavitev 
luči oz. so to omogočili, iskre-
no zahvaljuje.

Peter Kavčič, foto: 
občinski arhiv

Sodobna javna razsvetljava je dandanes 
standard v vsakem bolje razvitem kraju. 

V nedeljo, 21. 
oktobra, smo se štiri 
članice  z vodnikom 
Jožetom odpeljale proti 
Kranjski Gori.

V ponedeljek smo se dobili, da zmešamo 
negovalno kremo za obraz.
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DVIG  univerza 
za tretje življenjsko obdobje 

Novembra 
in decembra 
vabimo
Ob izteku evropskega leta kulturne dediščine 
vas vabimo na predavanje dr. Verene Vidrih 
Perko Kulturna dediščina, vse, kar imamo, 
znamo, smo in bomo, v sredo, 28. novembra, 
ob 18.00. 

Prijave sprejemamo do 25. novembra na dvig@iold.si 
ali po telefonu 031 349 888 (Irena). 

  
Predavanje prof. Boruta Juvanca in pogovor na temo 

Voda in vodnjak, zibelka življenja in del naše de-
diščine, bo v sredo, 12. decembra, ob 18.00. Prijave 
sprejemamo do 5. decembra na dvig@ iold.si ali po tele-
fonu 031 349 888 (Irena).

Študijski krožek Pogovori z Darjo Rojec bo 3. de-
cembra ob 11.00 v sobi upokojencev, Dragomer. 

  
Od pravljice do lutke, 17. december ob 17.30, v 

pisarni, Toscana, Dragomer; mentorica Vesna Kučan.

Vabimo vas tudi na nadaljevalni tečaj francoščine, ki 
bo ob torkih ob 9.30 v pisarni, Toscana; vodja Tatjana 
Merc, prijave na dvig@iold.si ali po telefonu 031 643 228 

(Nika).

Tema predavanja in pogovora po njem je se-
stavni del DVIGovega študijskega krožka Vodni 
viri v občini Log - Dragomer. S tem projektom 
želimo poglobiti in razširiti med sokrajani tudi 
poznavanje kulturne dediščine v naši občini. 
Udeleženci predavanja bodo lahko širše pogle-
dali v naravno (vodni viri) in snovno dediščino 
(vodnjaki) ter na to, kako so si ljudje v preteklo-
sti in si še danes urejajo dostop do pitne vode. 
V razgovoru bodo krajani delili lastna mnenja, 
znanja in izkustva s tega področja.

Nekaj utrinkov iz vsebine predavanja 
Voda je zibelka življenja, vsa živa bitja so odvi-

sna od nje. Brez vode ne moremo živeti, zato so 
jo častila in spoštovala vsa ljudstva. Velike civili-
zacije so nastale in se razvijale ob vodi. Ob vodi 
so nastajale mojstrovine (vodnjaki, studenci, ko-
rita ...), perišča, bivalna in gospodarska poslopja. 
Vodo lahko narava pripelje do človeka, pogoste-
je pa si mora človek dostop do nje urediti sam. 
Zato skrbi tudi vodnjak. To je naprava, ki nam 
omogoča, da vodo sploh dosežemo. A ni samo 
eden, veliko jih je, različnih po obliki in veliko-
sti, predvsem pa so odvisni od naravnih pogojev 
ter  iznajdljivosti človeka. Slovenija ima mnogo 
vodnjakov. Oblike sledijo naravi. Vkopani so v 
glino, kamen, človek pa si je prilagodil predvsem 

zunanji, zgornji del, ki je lahko kamnit ali lesen. 
Ne glede na obliko pa je vodnjak prilagojen 

uporabniku, pa naj bo to človek ali žival. Zato je 
vodnjak tudi pomemben del naše dediščine, na 
katero moramo biti ponosni. 

Za to pa jo moramo najprej poznati. In prav 
temu je namenjeno predavanje – spoznavanju in 
ozaveščanju o vodnjaku kot kulturni in arhitek-
turni dediščini.

Profesor Borut Juvanec se ukvarja predvsem 
z izvori arhitekture in tisto najpreprostejšo ar-
hitekturo, ki ni plod šolanih mojstrov, pač pa 
domačih delavcev, ki so znanje dobili z dedišči-

no. Raziskoval je vodnjake v Sloveniji. Je avtor 
množice člankov in knjig, izdanih v enaindvaj-
setih državah, njegovi članki so prevedeni kar v 
petnajst jezikov. Je član mednarodnih združenj 
v Franciji in Avstraliji. Je tudi avtor monografije 
Vodnjak. 

 
Prosimo, da se na predavanje prijavite 

do 5. decembra, da bomo lahko rezervirali 
primerno velik prostor. 

Prijave sprejemamo na dvig@iold.si ali 
po telefonu 031 349 888 (Irena).

Od pravljice do lutke
V soboto, 10. novembra, so naši malč-

ki in njihove sestrice napolnili celo vr-
sto v Lutkovnem gledališču Ljubljana. 
Skupaj z enim od staršev ali babico so 
uživali ob ogledu slovensko pravljice 
Groznovilca. Več o svojih občutkih pri 
ogledu in kasneje vam bodo povedali 
sami. DVIGov krožek Od pravljice do 
lutke letos prvič sofinancira občina Log 
- Dragomer. 

 
Tuji jeziki 

V dveh študijskih skupinah se 14 
študentov uči angleščino, eno skupino 
vodi Milojka Babšek, drugo Olga Drofe-
nik. Nadaljujemo tudi učenje španščine 
(mentorica Damjana Štifter) in franco-
ščine (mentorica Tatjana Merc): v obeh 
skupinah je še nekaj prostih mest za vse, 
ki bi radi osvežili ali poglobili znanje 
francoščine ali ste z znanjem španščine 
bolj na začetku. 

  
Računalniški tečaj 

Skupina študentov je začela z nada-
ljevalnim računalniškim tečajem. Ima-
mo še dve prosti mesti, vabljeni, da se 
nam pridružite. Tudi letos ga sofinanci-
ra občina, mentor ostaja g. Gerbec.

 
Bralni krožek 

Delo Bralnega krožka lahko spre-
mljate v dnevnikih o prebranih knjigah, 
ki jih v Našem časopisu objavlja članica 
Društva DVIG in bralnega krožka Dra-
gica Krašovec.

Vabilo na predavanje in pogovor 

Voda in vodnjak – zibelka življenja

DVIG v novembru

V sredo, 12. decembra, ob 18.00. 
Lokacijo bomo določili po 
prejemu vaših prijav.

HVALA za vaš glas in podporo.
Vaše zaupanje pomeni našo obvezo, da bomo delali strokovno, 
transparentno in pošteno za vse ljudi.

Spoštovane občanke in občani, dragi sokrajani!

mag. Domen Cukjati

za ljudi pošteno in strokovno SDS za Log, Dragomer in Lukovico
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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 29/17 in 21 - ZNOrg), določil 4. in 6. točke 

Nacionalnega programa športa (Uradni list RS, št. 
24/00 in 31/00), 7. člena Odloka o postopku in me-
rilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Log – Dragomer (Uradni list RS 72/2017) in 
Letnega programa športa na območju Občine Log 
– Dragomer za leto 2018, sprejetega na 9. izredni 
seji Občinskega sveta Občine Log - Dragomer dne 

30.10.2018, objavlja Občina Log - Dragomer,

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE 
PREDLOGOV 

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH VSE-
BIN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRA-
MA ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE 
LOG - DRAGOMER V LETU 2018

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log 

pri Brezovici
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 

športnih vsebin, ki so opredeljene v letnem pro-
gramu športa v Občini Log – Dragomer. Okvir-
na višina sredstev, namenjena posameznim pro-
gramom in programi so:

Točka I. 
ŠPORTNI PROGRAMI

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladi-
ne v višini 13.125,00 €

- Ciciban planinec in mladi planinec (700,00 €)
Programi so namenjeni predšolskim in šolo-

obveznim otrokom za aktivno preživljanje pro-
stega časa v naravi, spoznavanje narave, pridobi-
vanje uporabnega gorniškega znanja, predvsem 
pa za vsebinsko opredeljene izlete s športno 
gibalnimi vsebinami, ki služijo vseživljenskemu 
učenju.

- Planinski tabori (300,00 €)
Programi so namenjeni otrokom in mladini. 

Tabori se izvajajo v pouka prostih dnevih in med 
počitnicami izven kraja bivanja. Predstavlja  po-
sebno  organizacijsko obliko izvajanja planinske 
dejavnosti, ki se izvaja v skromnejšem bivanj-
skem okolju in vsebuje različne učne vsebine, 
družabnost, ter izlete in ture.  

- Športni tabori (300,00 €)
Programi so namenjeni otrokom in mladini. 

Izvajajo se v pouka prostih dnevih in med po-
čitnicami izven kraja bivanja. Predstavlja pre-
življanje prostega časa v pouka prostih dnevih 
izven kraja bivanja s pretežno športnimi vsebi-
nami. Udeležencem omogoča spoznati različne 
športne panoge in gibalne dejavnosti. 

- Celoletni športni programi (11.825,00 €)

Programi so namenjeni predšolskim otrokom, 
šoloobveznim otrokom in mladini. Po vsebini so 
programi lahko splošni (vsebujejo različne špor-
tne aktivnosti) ali pa so namenjeni le določeni 
športni panogi. Program se mora izvajati naj-
manj 30 tednov v obsegu najmanj 60 ur.
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport v višini 15.000,00 €

V programe športne vzgoje otrok in mladi-

ne, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
so vključeni otroci in mladina  (športniki) pod 
pogojem, da so registrirani pri nacionalni pa-
nožni športni zvezi za prijavitelja in tekmujejo v 
uradnem tekmovalnem sistemu panožne špor-
tne zveze. Spodnja starostna meja za vključitev 
uradne tekmovalne sisteme je 12, oziroma 10 let, 
skladno s potrjenem uradnim tekmovalnim sis-
temom, objavljenim v dokumentu Olimpijskega 
komiteja Slovenije, združenja športnih zvez šte-
vilka 30303-5-5/17 z dne 11.10.2017.

3. Športna rekreacija v višini 3.785,00 €

Program športne rekreacije je namenjen od-
raslim osebam (nad 19 let). Program se mora 
izvajati najmanj 30 tednov v obsegu najmanj 
60 ur. Navedeni obseg aktivnosti je tisti, ki daje 
pozitivne učinke posamezniku z vidika odpra-
vljanja negativnih posledic sodobnega življenja 
in ohranjanja zdravja.  

4. Kakovostni šport v višini 4.465,00 €

V programe kakovostnega športa so vključeni 
športniki, ki so vključeni v uradne tekmovalne 
sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez v 
članski kategoriji.

5. Šport starejših v višini 1.125,00 €

Program šport starejših udeležencem starih 65 
in več let in razširjenim družinam. Kot razšir-
jeno družino razumemo »zvezo« starejših oseb 
in vnukov. Program se mora izvajati najmanj 30 
tednov v obsegu najmanj 60 namenjen celoletne 
gibalne programe za starejše od 65 let.

Točka II. 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU V 
VIŠINI 1.500,00 €

Sredstva so namenjena strokovnim delavcem, 
ki izvajajo športne programe. Izpopolnjevanja 
in usposabljanja strokovnih kadrov pomeni iz-
boljšanje njihovih kompetenc pri izpeljevanju 
športnih programov, s tem pa tudi kakovosti 
programov.

Točka III. 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU V VI-
ŠINI 6.000,00 €

S sredstvi za delovanje športnih organizacij se 
zagotavlja možnost osnovnega delovanja nepri-
dobitnim športnim organizacijam.

3. SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO 
NA JAVNI RAZPIS:

- športna društva, registrirana v Republiki Slo-
veniji,

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo dru-
štva s sedežem v Občini Log - Dragomer,

– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje de-

javnosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno ko-

ristne namene na področju športa, v skladu z 
zakonom, ki ureja ustanove,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževa-
nja, ki izvajajo javno veljavne programe,

– samostojni podjetniki posamezniki in
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji 

prednost pri izvajanju programov in področij 
letnega programa športa.

Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost 

pri izvajanju programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine športna društva in javni 
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javno veljavne programe.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJE-
VATI IZVAJALCI ŠPORTNIH VSEBIN:

Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do 
sofinanciranja programov in področij letnega 
programa športa, če so registrirani in imajo se-
dež v Občini Log - Dragomer najmanj eno leto.

 športnih programov iz 4. člena odloka morajo 
izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

– izvajati športne programe neprekinjeno vsaj 
eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega 
se prijavljajo.

– izvajati športne programe, ki so predmet 
razpisa vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 
najmanj 60 ur (razen v programih, pri katerih je 
z merili določen manjši obseg).

– v programih športne vzgoje otrok in mladi-
ne, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostnega, vrhunskega športa in šport in-
validov so vključeni športniki, registrirani v na-
cionalni panožni športni zvezi za prijavitelja in 
vključeni v uradne tekmovalne sisteme, potrjene 
s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdru-
ženja športnih zvez v letu, na katerega se nanaša 
javni razpis.

– imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz ka-
tere je razviden predviden vir prihodkov in stro-
škov za izvedbo programa.

– imeti urejeno evidenco članstva s poravnano 
letno članarino (športna društva) in evidenco o 
udeležencih programov.

Dodatni pogoji za izvajalce posameznih špor-
tnih vsebin in športnih programov so navedeni 
v merilih.

5. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SRED-
STEV:

Višina sredstev razpisa po sprejemu Odloka o 
proračunu Občine Log – Dragomer za leto 2018 
za športne programe je 45.000 €. Sredstva bodo 
razdeljena skladno z Letnim programom športa 
Občine Log - Dragomer za leto 2018, sprejetega 
na 9. izredni seji Občinskega sveta Občine Log – 
Dragomer, dne 30.10.2018. 

6. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPOR-
TNIH VSEBIN:

Merila za izbor in vrednotenje športnih pro-
gramov so določena v prilogi Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Log – Dragomer (Uradni list 
RS 72/2017) in se jih odpre na spletni povezavi 
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-072-
03485-OB~P001-0000.PDF. 

Komisija opravi strokovni pregled popolnih 
vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih po-
gojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z 
javnim razpisom.

Komisija pripravi predlog za izbor in sofinan-
ciranje programov in področij letnega programa 
športa.

Komisija o opravljenem strokovnem pregledu 
iz prejšnjega odstavka vodi zapisnik, iz katere-
ga so razvidni razlogi za razvrstitev in predlog, 
kateri programi ali področja letnega programa 
športa se sofinancirajo v določenem obsegu, 
oziroma navedeni razlogi, da se program ali 
področje letnega programa športa ne uvrsti v 
sofinanciranje.

Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik 
komisije niso javni.

Razpisane programe in področja letnega pro-
grama športa se vrednoti s točkami.

Vrednost točke se določi v sorazmernem de-
ležu glede na skupno število točk za posamezne 
vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev 
za izvajanje letnega programa športa.

7. DOLOČITEV OBDOBJA, V KA-
TEREM MORAJO BITI PORABLJENA 
SREDSTVA:

Sofinancirajo se programi, izvedeni v letu 
2018. 

8. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV 
VLOG:

Predlagatelji morajo vloge oddati priporoče-
no po pošti ali osebno na naslov Občina Log - 
Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri 
Brezovici, in sicer v sprejemno pisarno Občine 
Log – Dragomer. Vloga je pravočasna. če prispe 
v sprejemno pisarno Občine Log – Dragomer do 
dne 11.12.2018 do 12. ure ne glede na to, ali je 
bila dostavljena po pošti ali osebno.

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati 
zahtevane priloge. Nepravočasno oddane vloge 
ne bodo upoštevane. Vloga v zaprti kuverti mora 
biti označena z imenom in naslovom pošiljatelja, 
v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripi-
som »Ne odpiraj – vloga - LPŠ«.

9. ODPIRANJE VLOG:
Odpiranje vlog bo komisija za vrednotenje 

športnih vsebin opravila po poteku razpisnega 
roka, predvidoma 12.12.2018. Vloga je popolna, 
če je pravilno označena in so ji priloženi izpol-
njeni obrazci številka 1,2,3,4 in 14 in priloge, kot 
so navedene v obrazcu številka 2 ter so priloženi 
ustrezni obrazci za posamezen športni program. 
Priloge k obrazcu za letno vsebinsko in finančno 
sporočilo o izvajanju letnega programa športa 
Občine Log – Dragomer morajo biti označene 
s pripisom »za letno poročilo«. V primeru ne-
popolno izpolnjene vloge ali s pomanjkljivo do-
kumentacijo, bo predlagatelj pozvan, da v roku 
8 dni vlogo dopolni. Vloga, ki ni pravočasna, 
pravilno označena ali je ni vložila upravičena 
oseba se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena.

10. DODATNE INFORMACIJE:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so 

vam na voljo na Občini Log - Dragomer, Dra-
gomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici,  po 
telefonu 01 750 77 02, oziroma po elektronski 
pošti nikola.krizanic@log-dragomer.si.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresira-

ni dvignejo na sedežu Občine Log - Dragomer, 
Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, 
od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija je objavljena na sple-
tni strani www.log-dragomer.si in jo je možno 
dobiti tudi po elektronski pošti.

12. IZID JAVNEGA RAZPISA:
Predlagatelji programov bodo o izidu javnega 

razpisa obveščeni v roku 30 dni po preteku ro-
kov za pritožbe.

Številka: 671-10/2017
Datum: 5.11.2018

 Občina Log – Dragomer
župan 

Miran Stanovnik l.r.
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NOVICE

Kulturna dediščina pospešeno propada. Klj
učna razloga sta nesistematično prostor
sko načrtovanje in množični turizem.  V Ev
ropskem letu kulturne dediščine 2018 sta 
nastali Davoška in Barcelonska deklaracija. 
Davoška deklaracija uvaja pojem Baukultur, ki 
naslavlja problematiko urejanja javnih pros
torov in kvalitetne gradnje v smeri izboljšanja 
življenja ljudi in okolja. Celostni pristop pros
torskega načrtovanja zahteva prilagoditev 
sodobnih arhitekturnih rešitev ohranjeni kul
turni in naravni dediščini območja. Kultura ima 
osrednjo vlogo pri urejanju prostora. V pro
cese načrtovanja je potrebno vključiti lokal no 
skupnost ter njihove dejavnosti in aktivnosti 
zato, da se zadosti socialnim, psihološkim in 
družbenim potrebam lokalnega prebivalstva 
ter vzpostavlja identiteta skupnosti v vsej nje
ni raznolikosti. Vključevalni proces vzpostav
lja možnosti trajnostnega razvoja in izvajan
je sistematične stanovanjske, prometne in 
okoljske politike. Prostorska politika v javnem 
interesu in koncept Baukultur sta lahko naša 
zapuščina prihodnjim generacijam. Zaradi sti
hije in nespoštovanja prostorske kulture je Vla
da Republike Slovenije leta 2017 sprejeta novo 
arhitekturno politiko z naslovom  Arhitektura 
za ljudi.
Množični turizem je postal veliko breme za 
lokalne skupnosti, saj uničuje kulturno in na
ravno dediščino. Stranski učinek tega procesa 
je izrinjanje lokalnega prebivalstva iz mestnih 
središč. Nujno potrebno gradnjo stanovanj in 
javne infrastrukture nadomesti razvoj turis
tičnih kompleksov. Lokalno prebivalstvo v naj
bolj obremenjenih evropskih mestih masovno 
protestira proti množičnemu turizmu. Naravno 

Evropsko leto kulturne dediščine 2018 uvršča kulturno dediščino med prioritete razvoja. Nova evropska agenda za kulturo 
podpira inovacije, ustvarjalnost ter trajnostna delovna mesta in rast. Družbeni in gospodarski pomen kulture in kulturne 
dediščine zasledujejo trije strateški cilji s socialno, gospodarsko in mednarodno razsežnostjo. Socialno kohezijo in blaginjo 
zagotavlja spodbujanje kulturnega udejstvovanja, zaposlovanja, mobilnosti ter zaščite in promocije evropske kulturne dediščine 
kot skupnega vira naše zgodovine in vrednot ter občutka skupne evropske identitete. Gospodarski razvoj omogočajo kulturno-
umetnostna vzgoja in izobraževanje, medsektorsko povezovanje, digitalizacija ter prenos tradicionalnega znanja in sodobnih 
ustvarjalnih praks v gospodarske dejavnosti. Krepitev mednarodnih kulturnih povezav spodbuja medkulturni dialog in vzpostavlja 
miroljubne odnose med skupnostmi. Kulturno udejstvovanje združuje ljudi in je preobrazbena sila za oživitev skupnosti.

št.26
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in kulturno dediščino uničuje pohlep po vedno 
večjem zaslužku v turizmu. Programski sklop 
Barcelonske deklaracije na sodobne izzive kul
turnega turizma in ohranjanja kulturne dediš
čine, odgovarja s sporočilom: Boljša mesta za 
življenje (lokalnega prebivalstva), so boljša 
mesta za obisk (turistov). Vzpostaviti je pot
rebno razmerje med potrebami lokalnega 
prebivalstva in razvojem turističnega sektorja. 
Razvoj turističnih dejavnosti je potrebno izvaja
ti na podlagi analiz in z vizijo trajnostne uporabe 
dediščine. Bistvenega pomena je promocija, ki 
zagotavlja ohranjanje naravne in kulturne de
diščine. Kulturni turizem vzpostavlja medkul
turni dialog in temelji na izobraževalnih progra
mih, ustvarjanju in povezovanju ljudi. Ključno je 
omogočiti mobilnost zbirk, njihovo digitalizacijo 
in zagotavljati dostopnost predmetov javnosti.
Vrhnika je izjemno bogata z naravno in kultur
no dediščino. Vrednost izhaja ravno iz odsot
nosti masovnoturistične infrastrukture ključ
nih območij, kot so: Retovje, Močilnik, ribniki v 
Verdu, Tičnica z območjem na Košacih in okoli 
cerkve sv. Trojice. Za ta območja je značilno, da 
tu ležijo najpomembnejše naravne vrednote in 
ključna arheološka najdišča. Naša identiteta. 
Značilnost območij je, da so dostopna javnosti. 
Občani Vrhnike svobodno uživamo dobrine 
naravne in kulturne dediščine. To je javni 
interes, kakor tudi ohranjanje teh dobrin za 
naše bodoče generacije. To je naša dolžnost! 
Po finančni krizi se je začelo obdobje, ko ima
jo zasebni investitorji apetite po velikopotez
nih dobičkonosnih infrastrukturnih projektih 
namenjenih množici turistov. Tovrstna dejav
nost je absolutno nedopustna na najpomemb
nejših zavarovanih območjih. Znane so zgodbe 

PROGRAM
Sobota 1. december, ob 14:00
Prazgodovinska utrjena naselbina
na Tičnici, voden ogled, 
zbirno mesto Sodnijski trg

Prijave na voden ogled sprejemamo do 
dneva pred dogodkom na info@mojalju
bljanica.si. V primeru premajhnega števila 
prijav ali dežja voden ogled odpade.

Ponedeljek 3. december
Ta veseli dan kulture

Torek, 11. december
100-letnica Cankarjeve smrti

15:00 Branje Cankarjevih del v 
avli razstavišča

Sreda, 12. december
100-letnica Cankarjeve smrti

15:00 Javno vodenje po razstavi Moja 
Ljubljanica
Brezplačnemu vodenju se lahko 
pridružite s prijavo do 11.12. na info@
mojaljubljanica.si.

Tudi letos lahko na Vrhniki sodelujete na 
dobrodelni praznični akciji BOŽIČEK ZA 
EN DAN.
Zbirno mesto za oddajo božičkovih 
paketov bo tudi letos v razstavišču Moja 
Ljubljanica.
Darila lahko pri informatorju 
oddate med 15.  novembrom in 
4. decembrom, od torka do
nedelje med 10. in 18. uro.

Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

                
Ponedeljek, 3. december
10:00–19:00
Dan odprtih vrat v razstavišču Moja Ljubljanica
Program spremljajte na www.mojaljubljanica.si.
19:30
Zaključek prireditve: Zgodbe ljudi, migracije 
(Zavod Sploh)

Torek, 11. december
19:00 
Literarno-filmski večer: »Vrhnika - mesto. Mesto umetnikov.«
V nekdanji železniški postaji »Vrhnika – mesto« 
(Humanistično in umetniško društvo »O«, IGNOR)

širom Evrope in tudi v Sloveniji, ko pretežno 
javne nepremičnine preidejo v zasebno last 
in »razvoj«. Nepremičninske (lokalne) kravje 
kupčije nadomestijo prostorsko načrtovanje, 
strokovnost in javni interes. Izvedejo se veliki 
infrastrukturni projekti zabaviščnih parkov  
novodobnih grajenih odpadkov, katerih cilj je 
ustvarjanje dobička. Na ta območja se omeji 
dostop lokalnemu prebivalstvu. Cene nep
remičnin zrastejo in iz mesta se izrinja revnej
še prebivalstvo, ki dela v na novo ustvarje nih 
slabo plačanih delovnih mestih pretežno kot 
natakarji, čistilke ter pobiralci vedno večjih 
kupov smeti množičnega turizma. Preob
remenjenost uničuje naravno in kulturno 
dediš čino ter poveča pritisk na ceste in javno 
komunalno omrežje v breme lokalnemu pre
bivalstvu. Lokalna skupnost od tega nima nič, 
ali največ bore malo, saj so tako imenovani ce
lostni turistični produkti »all inclusive«, dobički 
pa se stekajo k novodobnim kraljem na Betaj
novi. Občani Vrhnike imamo to možnost, da se 
tega zavedamo in da aktivno delujemo v dru
gačni smeri. V smeri trajnostnega razvoja, ki 
bo zadovoljeval potrebe lokalnega prebivalst
va in bo v skladu s sodobnimi državnimi in ev
ropskimi dokumenti. Majhen je prihodek neke 
steklenice prodane gazirane pijače v nekem 
objektu nekemu turistu iz nekega velemesta, ki 
še v življenju ni videl ovac. A Daphne blagayana 
ima zanj veliko vrednost, za njen opojni vonj 
bi dal premoženje. Za nas je neprecenljiva. 
Pristna. Biser, tradicija in temelj turističnega 
razvoja lokalne skupnosti. Artistotel je dejal:

» Demokracija je, ko navadni ljudje, in ne 
lastniki velikega premoženja, vladajo.«

Avtor besedila in fotografije: Žiga Gruden

EUROPEAN HERITAGE STORIES

TA VESELI DAN KULTURE
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KULTURA
Arheološko najdišče Ljubljanica 
– Kulturni spomenik državnega 
pomena
Arheološko območje Ljubljansko 
barje
Arheološko najdišče Nauportus
Kulturna krajina Ljubljansko barje
Opekarna – profana stavbna 
dediščina

NARAVA
Državno zavarovano območje  
Ljubljanica
Državno zavarovano območje  
Krajinski park Ljubljansko barje  
prvo varstveno območje
Natura 2000  Ljubljansko barje
Natura 2000   Ljubljansko barje
Ekološko pomembna območja: 
Ljubljansko barje
Naravne vrednote  Ljubljanica

EŠD 11420

EŠD 9368

EŠD 844
EŠD 11819

EŠD 12527

ID: 4063

ID: 4067

ID: SI5000014
ID: SI3000271

ID: 31400

ID: 167

ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 20092014.

EŠD 844
EŠD 30007

EŠD 843
EŠD 845

EŠD 23363
EŠD 23361

ID: 962

ID: 04312
ID: 40043
ID: 43572

EŠD 11420

EŠD 844
EŠD 10531

EŠD 10527
EŠD 8433
EŠD 11756

EŠD 11757

EŠD 11778

EŠD 23420

EŠD 16349
EŠD 17944

EŠD 23345

EŠD 23354

EŠD 23356

EŠD 23357

ID: 4063

ID: 4066
ID: 4067

ID: 4069
ID: 4067

KULTURA
Arheološko najdišče Nauportus
Park Vojašnice slovenske vojske 26. 
oktober 
Trško jedro – naselbinska dediščina
Cerkev sv. Trojice – sakralna stavbna 
dediščina
Vodohram na SV. Trojici
Spomenik Ivanu Grudnu na Sv. Trojici

NARAVA
Lokalna zavarovana območja – Površine 
z dendrološko pomembnimi drevesi ob 
cerkvi Sv. Trojica
Varovalni gozdovi
Naravne vrednote – Buhovo brezno
Trojiško brezno

KULTURA
Arheološko najdišče Ljubljanica – 
Kulturni spomenik državnega pomena
Arheološko najdišče Nauportus
Arheološko najdišče Verd
Arheološko najdišča Hrastje
Trško jedro – naselbinska dediščina
Spomenik z grobnico padlim v NOB na 
Drči
Spominska plošča kurirski postaji  
TV 17
Maroltova domačija – profana stavbna 
dediščina
Domačija Voljčeva 26 – profana 
stavbna dediščina
Lesena skulptura Barjanec in Barjanka
Stari del pokopališča – memorialna 
dediščina 
Spominska plošča Ivanu Cankarju na 
hiši Voljčeva 25
Spominska plošča Ivanu Cankarju v 
Močilniku
Spominska plošča Ivanu Cankarju na 
kapelici sv. Antona
Spominska plošča Ivanu Cankarju na 
Drči

NARAVA
Državno zavarovano območje – 
Ljubljanica
Državno zavarovano območje  Ljubija
Državno zavarovano območje  
Krajinski park Ljubljansko barje
Državno zavarovano območje  Retovje
Krajinski park Ljubljansko barje  prvo 
varstveno območje

Natura 2000  Ljubljansko barje
Natura 2000  Ljubljansko barje
Ekološko pomembna območja: 
Ljubljansko barje
Varovalni gozdovi
Varovalni gozdovi
Naravne vrednote – Ljubljanica
Naravne vrednote  Ljubija
Naravne vrednote – Retovje
Naravne vrednote – Grogarjev dol
Naravne vrednote – Pavkarjev dol
Naravne vrednote – Veliko Okence
Naravne vrednote – Retovje
Naravne vrednote – Pod orehom 
(izvir)
Naravne vrednote – Tomažetov dol
Ekološko pomembna območja – 
Ljubljansko barje
Naravne vrednote – Svinjska jama pri 
Vrhniki
Naravne vrednote – Maslarjevo brezni 
nad Močilnikom
Naravne vrednote – mali Močilnik 
(jama)
Naravne vrednote – Veliko Okence 
(jama občasni izvir)
Naravne vrednote – Desna špranje 
pod skalo (jama občasni izvir)
Naravne vrednote – Izvir pod orehom
Naravne vrednote – Malo Okence 
(jama občasni izvir)
Naravne vrednote – Mekova jama

ID: SI5000014
ID: SI3000271

ID: 31400

ID: 04270
ID: 04269

ID: 167
ID: 733
ID: 734

ID: 4187
ID: 4188
ID: 7727
ID: 7727
ID: 7729

ID: 7799
ID: 31400

ID: 40029

ID: 42912

ID: 44567

ID: 45513

ID: 46184

ID: 46126
ID: 46185

ID: 46455

Odlok o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, in območja stare 
struge Ljubljanice, za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 115/03, 103/05 in 16/08 – ZVKD-1)

Struga reke Ljubljanice z njenimi bregovi oziroma vodno zemljišče reke Ljubljanice je od izvirov pri Vrhniki in 
Verdu do Špice v Ljubljani, vključno s suho strugo stare Ljubljanice ter zemljiščem med staro in novo rečno 
strugo, izjemno bogato arheološko najdišče, z najdbami, ki segajo od mezolitika, skozi vso prazgodovino, 
rimsko dobo in zgodnji srednji vek, vse do vključno novega veka.

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C)

S ciljem, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinska 
pestrost, se območje Ljubljanskega barja določi za Krajinski park Ljubljansko barje.

OBMOČJE 1 – Ribniki v Verdu OBMOČJE 2 – Tičnica z območjem na Košacih in 
okoli cerkve sv. Trojice

OBMOČJE 3 – Močilnik in Retovje
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Prijavi je treba priložiti:

– zakoličbeni zapisnik,
– pri odstranitvi zahtevnega in manj zah-

tevnega objekta načrt gospodarjenja z 
odpadki, če je to zahtevano v predpisu, 
ki ureja ravnanje z odpadki, in doku-
mentacijo za odstranitev,

– dokazila o pridobivanju in uporabi ne-
kovinske mineralne surovine v skladu s 
predpisi o rudarstvu,

– posnetek obstoječega stanja kulturne 
dediščine, če gre za odstranitev takšne-
ga objekta, in

– dokazilo o izpolnjenih pogojih za delo-
vanje izravnalnih ukrepov, kadar so bili 
le-ti na podlagi prevlade javne koristi 
določeni v gradbenem dovoljenju.

Po prijavi začetka gradnje je treba prijaviti 
vsako spremembo v  povezavi z nadzorni-
kom. Investitor pred prijavo začetka gra-
dnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, 
pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje 
samo podatke in dokazila, ki se nanašajo 
na ta dela.

Prijava začetka gradnje je obvezna tudi 
pri odstranitvah objektov.

Na popolno prijavo začetka gradnje 
je po novem GZ vezana tudi veljavnost 
gradbenega dovoljenja, ki velja pet let od 
njegove pravnomočnosti in preneha veljati, 
če investitor v tem roku ne odda popolne 
prijave začetka gradnje. 

Podrobnejše informacije si lahko prebe-
rete na spletni strani Ministrstva za okolje 
in prostor:  

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_
sredisce/novica/8385/

Upravna enota Vrhnika

Različni mediji poročajo o govoricah, 
da Samsung razvija upogljiv 
telefon pod tajnim imenom Winner 
(Zmagovalec). 

Pa bo  omenjenji pametni telefon resnično 
zmagovalec ali poraženec? Gre za enega od 
mnogih produktov, za katere se v zadnjem času 
govori, da bodo opremljeni z upogljivim zaslo-
nom ali pa bodo na zadnji strani imeli še en, do-
daten zaslon. 

Entuziasti na področju upogljivih telefonov 
so na sceni prisotni že desetletje, sledijo jim tudi 
mediji, ki okrog teh futurističnih naprav gradijo 
velika pričakovanja. Le-ta slonijo na raznoraznih 
testih v laboratorijih in napovedih futuristov, v 
resnici pa je le peščica podjetij pripravljenih na 
uporabo tehnologije v takšni obliki.

V zadnjem času poleg upogljivih telefonov 
lahko srečamo veliko napovedi telefonov z dvoj-
nim zaslonom. Spet se lahko zahvalimo širjenju 
informacij na družbenih omrežjih, kjer podjetja 

skušajo izstopati iz povprečja. Ideja o telefonih 
z dvojnim ekranom oz.  upogljivim zaslonom 
izhaja iz želje kupcev po  čim večji velikosti 
zaslona in hkrati  čim manjši velikosti naprave. 
Na trgu najdemo vedno več telefonov, ki imajo 
zaslon »edge-to-edge« in so popolnoma brez ro-
bov, kar nas pripelje do točke, kjer se industrija 
sprašuje, kam naprej?

Na žalost je dejstvo, da bodo upogljivi telefo-
ni in naprave z dvojnim ekranom po vsej ver-
jetnosti razočarali tako podjetja kot tudi kupce,  
čeprav so v teoriji slišati super. Preden razkrije-
mo, zakaj upogljivi pametni telefoni in telefoni z 
dvojim zaslonom niso tako idealni kot se morda 
zdijo,  se seznanimo, kaj je na trgu novega in ka-
kšne govorice se širijo. 

Telefoni z upogljivim zaslonom
Glede na zadnje govorice bi bil lahko upoglji-

vi pametni telefon Samsung Winner uradno 
poimenovan kot Galaxy X ali Galaxy F, cena 
naprave pa naj bi se gibala okrog 2.000 evrov. 
Samsung naj bi zelo hitel z razvojem naprave, 

vendar Galaxyja X/F ne smemo pričakovati pred 
poletjem 2019. Na tej točki je smiselno omeniti 
še eno govorico, in sicer naj bi Google sodeloval 
s Samsungom pri razvoju posebej prilagojenega 
sistema Android za upogljive telefone Samsung.

Čeprav se je Samsung  zelo trudil, da bi bil prvi 
na trgu z upogljivim telefonom, je tehnološkega 
giganta prehitel kalifornijski »start-up« Rouyu 
Technology (oz. Royole), ki že zbira prednaročila 
za upogljiv telefon FlexPai, ki naj bi bil na voljo 
decembra letos. Ko se FlexPai »razvije« v celo-
ti, nudi velikost ekrana, ki je enaka iPadu mini, 
torej 19,82 cm.  Čeprav je FlexPai prevelik za ve-
čino žepov, bo verjetno prepričal vse, ki iščejo 
dvojni ekran. 

Evan Blass, ki je na Twitterju v zadnjem času 
pravilno napovedal večino tehnoloških novosti, 
je ravno prejšnji teden zapisal, da tudi LG načr-
tuje razkritje upogljivega telefona na CES-u, in 
sicer januarja 2019. Dejstvo je, da upogljivi tele-
foni prihajajo zelo kmalu, prav tako smo lahko 
prepričani, da bodo prve naprave imele precej 
imitatorjev. Upogljivi telefoni pa niso edini na-
čin, na katerega lahko povečamo površino zaslo-
na na telefonu ...

Zakaj ni nujno, da bodo upogljivi telefoni 
navdušili?

V teoriji bi morali upogljivi telefoni resnično 
navdušiti. Kljub temu vse kaže, da tehnologija 
še ni pripravljena, da bi zadostila pričakovanjem 
uporabnikov.  Navajamo sedem razlogov, zakaj 
pametni telefoni niso tako idealni, kot se morda 
zdi.

1. STROŠKI – Govorice glede cene Samsun-
govega upogljivega telefona povedo vse. Tudi 
FlexPai ni ravno najbolj poceni. Dodatni ekrani 
na telefonu pomenijo ogromne stroške, in če le-
tijo kritike na račun klasičnih pametnih telefo-
nov, kako bo potem pri upogljivih? 

2. BATERIJA – Zaslon pametnega telefona je 
eden največjih potrošnikov energije telefona, če 
ne celo največji. Vsi dodatni zasloni pomenijo 
dodatno potrošnjo energije in seveda večje ba-
terije, ki bodo vse to poganjale. 

3. POŠKODBE – Z današnjo tehnologijo so 
upogljivi telefoni obsojeni na razpoke in odtise 
na mestih upogiba. Vsakič, ko se ekran upogne, 
postaja ranljivejši, kar skrajšuje funkcionalno 
življenjsko dobo drage naprave. Če je recimo za-
slon na zunanji strani naprave, kot je to v prime-
ru telefona FlexPai, je izpostavljen poškodbam 
že v samem začetku.  Ko bosta ekrana na obeh 
straneh naprave, bo že samo odlaganje telefona 
pomenilo nevarnost.

4. NEELEGANTNI DIZAJN – Upogljivi tele-
foni in naprave z dvojnim ekranom niso ravno 
najbolj privlačni. Večina naprav, razen Nubie X, 
je neelegantnih in nekoliko robustnih. 

5. VELIKOST – Apple dela vse tanjše in manj-
še telefone ter takšne, ki so vse lažji in imajo vse 
manjši rob. Telefoni z dvojnim ekranom gredo 
v nasprotno smer. Ko so upognejo, bodo precej 
debelejši od standardnih telefonov. Telefona 
FlexPai ne moremo niti spraviti v žep. Ali ni rav-
no to tisto, kar si najbolj želimo od telefona?

6. POMANJKANJE APLIKACIJ – Android 
je imel vedno težave s fragmentacijo. Kot kaže, 
upogljivi telefoni potrebujejo posebej prilagojen 
operacijski sistem in skoraj zagotovo potrebujejo 
tudi prilagojene aplikacije, da bi karseda najbolj 
izkoristili ekran. 

7. BOLJŠE ALTERNATIVE – Obstaja nekaj 
drugih načinov, kako pridobiti »površino zaslo-
na«. Tablice so vsem zelo dobro znane, potem je  
možnost tudi, da telefon povežemo s televizijo, 
seveda ne smemo pozabiti na velike tablifone. 

Torej, pripravimo se na raznorazne govorice o 
telefonih z dvojnim ekranom in upogljive telefo-
ne, kajti v naslednjih nekaj letih lahko pričakuje-
mo kar nekaj tovrstnih naprav.

Novice so pripravljene v sodelovanju z 
Revijo Računalniške novice.

OO Zbornica Vič 
vabi 
Vabimo vas, 
da se pridružite 
na delavnici

–  medletni obračun amortizacije, kontrola glavne knji-
ge in registra osnovnih sredstev z bilanco stanja

–  ugotovitev in knjiženje dobička
–  knjiženje primanjkljaja pri materialu
–  refundacija boleznine
–  potni stroški

Delavnica bo 5. 12. ob 9. uri, trajala bo tri ure. 

Predavateljica bo Leonida Udovič. 
Cena znaša 60 evrov, 
za člane naše zbornice 30 evrov.

Prijava 
začetka gradnje

1. junija 2018 je začel  veljati 
novi Gradbeni zakon (v 
nadaljevanju GZ, Uradni list RS, 
št. 61/17 – GZ, 66/17 – odločba 
US, 72/17 – popravek GZ), ki 
v 63. členu določa, da morajo 
investitorji osem dni pred 
začetkom izvajanja gradnje 
objektov, za katerega se 
zahteva gradbeno dovoljenje 
(edina izjema je sprememba 
namembnosti objektov), na 
predpisanem obrazcu prijaviti 
začetek gradnje, ki ga je treba 
oddati na upravni enoti.

Zakaj upogljivi pametni telefoni niso idealni? 
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Prispelo je 8 vlog od tega 4 za sofinanci-
ranje iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP)in 4 za sofinan-
ciranje iz Evropskega regionalnega sklada 
(ESRR). V četrtek, 8.11.2018 je ocenjevalna 

komisija odprla prispele vloge in preverila, 
ali so administrativno popolne. 

Vodilni partner oz. upravljavec LAS Bar-
ja z zaledjem (Zavod CERPOK) je vlagate-
lje z administrativno nepopolnimi vloga-
mi že pozval k dopolnitvi. 

Administrativno popolne vloge bo oce-
njevalna komisija nato ocenila še vsebin-

sko oz. na podlagi meril določenih v jav-
nem pozivu.  

Ocenjujemo, da se bo celoten postopek 
ocenjevanja vlog zaključil januarja oz. fe-
bruarja 2019.Za ostale informacije lahko 
pokličete na gsm: 031/366-815 ali pošljete 
e-mail na info@lasbarje.si.

Eno izmed 
poznojesenskih 
opravil na vrtu je 
tudi sajenje spomladi 
cvetočih
 čebulnic. 

To pa niso le tulipani in nar-
cise, ki so  v naših vrtovih re-
snično najbolj razširjeni, tem-
več imamo na  voljo veliko vrst 
in sort: od najbolj zgodnjih, ob 
koncu zime cvetočih jaric do 
lukov, ki cvetijo, ko se pomlad 
že preveša v poletje, od nizkih, 
skoraj pritlikavih, 10 cm viso-
kih, do 50 cm visokih ali celo 
višjih. 

Kar  zadeva barve, je na voljo 
pravzaprav popolna izbira vseh 
barv in odtenkov. 

Drobnejši so cvetovi, bližje 
so sorte naravnim vrstam, iz 
katerih so jih vzgojili pridni 
žlahtnitelji. 

Kdaj in kako jih sadimo?
Čebulice posadimo pred 

zimo, da z nizkimi zimskimi 
temperaturami doživijo zimski 
'šok', ki jim da informacijo, da 
ko se temperature zgodaj spo-
mladi dvignejo, rastline odže-
nejo in dejansko tudi zacvetijo. 
Zasadimo jih primerno glo-
boko. Nekako velja pravilo, da 
sadimo v jamice, ki so dvakrat 
ali trikrat globlje od debeline 
čebulice. Sadimo tako, da se 
dno čebulice dotika zemlje, ki 
jo prej zrahljamo. 

Če so tla premalo odcedna, 
na dno luknje dodamo plast 
peska ali mivke. Med dnom in 
čebulico ne sme biti zraka, sicer 
se tam nabira voda in čebulica 
lahko zgnije. 

Za sajenje uporabimo sadilni 
klin ali sadilno lopatko in pa-

zimo, da pri sajenju čebulic ne 
ranimo. Največji učinek dose-
žemo, če posadimo vsaj deset 
čebulic na kvadratni meter. 
Stresemo jih na tla in jih po-
sadimo na mestih, kamor so 
padle. Tako bo zasaditev videti 
najbolj naravna. 

Vedno kupujemo le debele, 

velike čebulice.  Pazimo, da 
niso izsušene, poškodovane ali 
celo bolne. 

Ali čebulice pustimo v zemlji?
Pri čebulicah tulipanov in 

narcis  je večna dilema, ali jih 
po cvetenju vzamemo iz zemlje 

ali jih pustimo v gredi. Če-
bulice tulipanov in narcis so 
prezimno trdne, kar pomeni, 
da bi jih načeloma lahko pustili 
v stalni gredi več let, dejansko 
pa to ni priporočljivo iz pre-
prostega razloga, da so pri nas 
večinoma gredice prevlažne, s 
pretežko in prebogato zemljo. 
V takšnih tleh pa čebulice hi-
tro postanejo plesnive in zgni-
jejo. Zato je priporočljivo, da po 
cvetenju odrežemo odcvetele 
dele rastline, listje zvežemo in 

pustimo, da se na gredi delno 
posuši, čebulice pa izkopljemo, 
jih posušimo in shranimo na 
suhem do naslednje jeseni. 

Ali ste vedeli?
Tulipani izvirajo iz osrednje 

Azije, vendar so postali prilju-
bljeni šele, ko so prišli na Nizo-
zemsko. 

Nekoč so bili najdražja roža. 
Okrog leta 1600 je čebulica na 
Nizozemskem stala desetkrat 
več kot povprečna plača delov-

nega človeka. V obdobju »tuli-
panomanije« med letoma 1634 
in 1637 je tulipanova čebulica 
pomenila tudi plačilno sred-
stvo in ena sama naj bi dosegla 
celo ceno družinske hiše. 

Tulipani so še  vedno simbol 
ljubezni in bogastva. 

  
Z nasveti 

sta nam pomagali 
Jerneja Jošar in  

Urška Bregar.

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

Sajenje spomladi cvetočih čebulnic

Tisti, ki nimate vrta, lahko ustvarite lepe spomladanske zasaditve s 
sajenjem čebulnic v lončke in korita ter si z njimi polepšate balkon ali 

okensko polico. Za gojenje v loncih so odlične nizke narcise, tulipani, 
hijacinte, krokusi. Za pestrejšo zasaditev posadimo v posode več vrst v 

različnih obdobjih cvetočih čebulnic. Sadimo jih po plasteh, odvisno od 
velikosti čebulice, gomoljčka, korenike. Večje posadimo globlje, manjše pa 
bolj proti vrhu posode. Namestimo jih nekoliko gosteje, kot če bi jih sadili 

na grede, lahko se dotikajo med seboj. Substrat naj bo lahek, ne preveč 
bogat s hranili. Na dno posode dodamo pesek, ki poskrbi za drenažo.

Narcise se bodo odlično  izkazale v delu vrta, ki ga ne kosimo redno. Spomladi ga bodo krasile narcise, kasneje 
lepo travniško cvetje. Preden bomo v juniju kosili, bo listje narcis opravilo svojo nalogo nabiranja hranil in 

ovenelo. Tako s košnjo ne bomo naredili nobene škode in narcise bodo naslednje leto spet lepo cvetele.

Čaji in zelišča, ekološke moke,
žita, otrobi, kaše, zdrobi,....
ekološka olja in sokovi
medeni izdelki, darilni program...

Novoletni aranžmaji, 
adventni venčki, božične 
zvezde, božično žito
hrana za ptice...

Unikatni leseni izdelki 
po proizvodni ceni 

TRGOVINA

SEMENARNA

          Več o ponudbi na:
        www.biobrazda.si 

Dragomer, Pod Lovrencem 1 

Nov delovni čas:
pon-pet 

od 9-16h

sobota 
8-13h 

25 LET
Z VAMI ŽEZaključek 

2. javnega poziva 
LAS Barja z zaledjem
V petek, 2.11.2018, je potekel 
rok za oddajo vlog na  2. javni 
poziv podpori izvajanja operacij 
v okviru Strategije lokalnega 
razvoja LAS Barje z zaledjem za 
leta 2019, 2020 in 2021. 
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Postavljeni smo pred izzive, 
kako zaslužiti dovolj za življe-
nje, ki si ga želimo, kako poskr-
beti za svoje telo, redno telova-
diti, zdravo jesti (doma kuhano 
hrano iz organske pridelave), si 
vzeti dovolj časa za otroke in 
partnerski odnos, imeti ureje-
no stanovanje ter se poleg tega 
še dodatno izobraževati, kul-
turno udejstvovati in se celo 
kdaj pa kdaj zabavati, da o sed-
mih do osmih urah spanja ne 
govorimo. Misija nemogoče? 
Verjetno.

Kaj pa, če si želimo preveč? 
Kaj če je preprosto nemogoče 
imeti vse? Kaj pa, če si moramo 
postaviti prioritete in iz obilice 
izbir izbrati res najpomembnej-
še? Deluje preprosto, a očitno 
ni, saj bi sicer po svetu hodilo 
veliko več umirjenih, spoči-
tih in s sabo zadovoljnih ljudi. 
Koliko jih srečate, ko pripeljete 
otroke v šolo? Kaj pa, ko pridete 
v službo? Kako se počutite, ko 
se končno odločite in poskrbi-
te zase (npr. tako, da greste na 
telovadbo, da namesto pospra-
vljanja ali kuhanja počivate, da 
iz službe ne nosite dodatnega 
dela domov, da si privoščite va-
ruško ali gospodinjsko pomoč-
nico …)? Čeprav bi pričakovali 
spodbuden odgovor,  po navadi 

slišimo, da ljudem, ki poskrbijo 
zase, ki se zavejo svojih omeji-
tev in svoje preobremenjenosti, 
ostaja občutek krivde. Krivde, 
ker niso opravili nekega dela, 
ker niso bili dovolj časa z otro-
ki, ker jim ne uspe imeti čistega 
stanovanja brez pomoči, ker so 
si vzeli (nujno potreben) čas 
zase, namesto da bi čas »kori-
stno« porabili.

Osredotočenost na produk-
tivnost vsakega trenutka pov-
zroča dodaten stres.

Traba je »izkoristiti« sončen 
dan, vikend, počitnice … če-
prav si mogoče želimo samo, 
da bi bili prosti in da ne bi po-
čeli ničesar. In spet je tu krivda. 
»Zapravljam dan (vikend, poči-
tnice …)!« – čeprav je to prosti 
čas. Če poslušamo otroke, ki jih 
neutrudno prevažamo z ene 
zanimive dejavnosti na drugo 
(za katere pa si sami ne more-
mo vzeti časa), si le-ti velikokrat 
želijo samo, da bi bili prosti in 
brez obveznosti. Da bi se dol-
gočasili, dokler ne bi našli česa, 
kar si vedno želijo početi, pa ni 
nikoli časa za to …

Kako torej poskrbeti zase in 
se otresti krivde? Vsak trenu-
tek in vsako odločitev posebej. 
Tako, da skrb zase vnesemo v 
svoj koledarček z obveznost-

mi. Naj tam ne bodo samo 
službeni sestanki, termini pri 
zobozdravniku, zdravniku, ob-
veznosti otrok. Vanj vpišimo še 
čas zase in ga jemljimo z ena-
ko resnostjo kot čas za druge. 
Seveda se bo pojavil občutek 
krivde, saj bi bilo koristno in 
smiselno takrat postoriti kaj 
drugega. Mogoče si bomo re-
kli, samo še te stvari v službi 
uredim, potem pa res. Še ta 
obveznost, še to napredovanje, 
še do poletja itn. Se lahko zase 
odločimo danes? Ker nam jutri 
ni nujno podarjen.

In ko se končno odločimo, se 
pripravimo, da nas svet ne bo 
trepljal po ramenu zaradi take 
odločitve. Nič več ne bomo ti-
sti, na katere se v službi lahko 
res zanesejo, da bo delo nareje-
no, ne glede na žrtev. Tudi sta-
novanje mogoče ne bo vedno 
kot iz škatlice, vikendi včasih 
»izgubljeni« z lenarjenjem. 
Mogoče pa nam bo uspelo naj-
ti stik s sabo, se spet uglasiti s 
svojim notranjim kompasom, 
ki nam bo povedal, ali gre ži-
vljenje v pravo smer. To telo 
sicer ves čas počne, ampak naj 
namesto z boleznimi, tesnobo 
in izgorelostjo govori z umir-
jenostjo in občutkom, da smo 
tam, kjer želimo biti.

In nikar se ne krivimo, če 
nam ne uspe vsakič. Raje se 
spet ustavimo in poskusimo še 
enkrat.

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in 

družinskih študijev, izp. 
zakonska in družinska 

terapija

Urška svetuje

Poskrbeti zase – 
kaj pa krivda?

Živimo v času, ko so revije in spletni 
portali polni nasvetov, kako čim bolje 
izkoristiti svoje potenciale, kako uspeti 
v poslovnem svetu, na drugi strani 
pa poudarjanj, kako pomembno je 
poskrbeti zase, zares živeti polno v 
odnosih, ne izgubljati dragocenega 
časa z otroki in podobnih, na videz 
nasprotujočih si zahtev. 

Letovanje socialno 
ogroženih starejših 
na Debelem rtiču

Rdeči križ poleg letovanja otrok orga-
nizira tudi letovanje socialno ogroženih 
starejših in osamljenih. Z omenjenim pro-
gramom smo petim starejšim omogočili 
tedensko brezplačno zdraviliško letova-
nje v Mladinskem zdravilišču in letovišču 
Debeli rtič. Letovali so v času od 9. do 16. 
novembra 2018. 

Program letovanja je bil zanimiv tako za 
zdravje starejših kot za njihovo psihično 
počutje. Ob prihodu so bili deležni obiska 
v ambulanti z odvzemom krvi. Vsak dan je 
bilo zanje organizirano: jutranja telovadba, 
vodna vadba, učenje plavanja, popoldanske 
aktivnosti, kot so: sestanek z vodjo reševal-
cev iz vode in vrtnarko, pohod v Resslov 
gaj, ogled parka in vrta dišavnic z vrtnarko, 
kuhanje z Emilijo Pavlič in ustvarjalne de-
lavnice. Večeri so bili rezervirani za glasbo, 
tombolo, družabne igre, kino večer ... 

Udeleženci letovanja so preživeli  se-

dem nepozabnih dni. Sredstva za izvedbo 
programa so bila zagotovljena iz sredstev 
FIHO 2018 in zbranih sredstev v okviru 
lanske akcije Peljimo jih na morje.

Namenite 0,5 % 
dohodnine Rdečemu 
križu Vrhnika

Velikokrat bi radi naredili boljši svet in 
pri tem ne vemo, da to sploh ni tako težko. 
In še nič nas ne stane, če le izkoristimo, kar 
vsem davčnim zavezancem  omogoča dr-
žava. To je, da do konca leta po svoji preso-
ji namenimo 0,5 % dohodnine nevladnim 
organizacijam, ki s svojim delom bogatijo 
življenje v skupnosti.   Z 0,5 % svoje, med 
letom že vplačane dohodnine, ki jo na-
menite Rdečemu križu, marsikomu med 
njimi lahko 100 % polepšate vsaj nekaj tre-
nutkov v življenju. 

Vsak dan je pravi za dobrodelnost in 
tudi vi lahko pomagate tako,  da izpolnite 
in podpišete obrazec Zahteva za nameni-

tev dela dohodnine za donacije. Obrazec 
lahko vsak dan dobite v prostorih Rdečega 
križa Vrhnika, Poštna ulica 7B, od 8. do 14. 
ure.

Izkoristite svojo pravico in oddajte svojo 
zahtevo!

Merjenje krvnega 
tlaka, sladkorja, 
holesterola in 
trigliceridov

Pravočasno poskrbimo za naše zdravje. 
Kako?

– Redno si merimo krvni tlak.
– Redno si merimo krvni sladkor.
– Nadzorujemo holesterol in trigliceride.
Kje in kdaj? Na Območnem združenju 

Rdečega križa Vrhnika, Poštna ulica 7B, 
vsak prvi torek v mesecu od 8. do 10. ure. 

Za merjenje krvnega sladkorja, holeste-
rola in trigliceridov morate biti obvezno 
tešči!

Vabilo

KRVODAJALSKA
AKCIJA 
DARUJMO KRI ZA ŽIVLJENJE!

Vabimo vas, da se nam  pridružite na krvodajalski 
akciji, ki bo za občane Vrhnike, Borovnice in Loga - 
Dragomerja:

–V  SREDO, 28. 11. 2018,  OD 7. DO 13. URE,
–V  ČETRTEK, 29. 11. 2018,  OD 7. DO 13. URE

V Cankarjevem domu na Vrhniki. 

Kri. Darilo, ki rešuje življenja.

Vljudno vabljeni!

Piše Alenka Pilat. 
Pomoč starejšim in podpora svojcem

Nasveti za 
starejše in 
svojce

Ugotovimo, zakaj prihaja do 
padcev, naredimo potrebne 
spremembe in  tako zmanj-
šamo možnosti ponovnega 
padca. Naredimo  načrt, koga 
bomo poklicali, če bomo pa-
dli. Pogovorimo se z nekom o 
težavah, ki jih imamo. Posta-
vimo si manjše dosegljive cilje, 
s katerimi bomo ustvarili zau-
panje vase. Ostanimo telesno 
aktivni in začnimo z vadbo 
različnih tehnik za sprostitev 
in čuječnost. Ko opravimo vse 
na seznamu, se nagradimo, 
ker smo dosegli napredek in 
poskrbeli za boljšo  kakovost 
življenja. 

Zmanjšajmo tveganje. 
Če pademo, se vprašajmo 
naslednje: Smo bili v naglici? 
So bila tla spolzka ali sem se 
kje zataknil/-a? Če uporablja-
mo pripomoček za hojo, je ta 
ustrezen zame? Se mi je zavr-
telo? Imam primerno obutev? 
Ko si bomo postavili vpraša-
nja, lahko pridemo do vzroka 
težave. 

Naredimo načrt. Če si na-
redimo načrt, kaj bomo storili, 
če bomo padli, nam je to lah-

ko v veliko pomoč, da se bomo 
čutili bolj  gotovi in varni. 

Pogovorimo se z nekom. 
Če smo padli, je razumljivo, 
da bomo zaskrbljeni. Pogovor 
z nekom o naši tesnobi lahko 
pomaga, da se težave zdijo bolj 
obvladljive. Priznati si, da ima-
mo težavo, je lahko prvi korak 
pri pridobivanju pomoči, ki jo 
potrebujemo, da bo naše ži-
vljenje lažje. 

Postavimo si cilje. Te-
snoba po padcu nam lahko 
pomaga, da smo bolj pazljivi, 
hkrati nam lahko prepreči, 
da bi počeli stvari, ki smo jih 
imeli radi. Postavimo si manj-
še dosegljive cilje, kot je na 
primer krajša hoja ali sprehod. 
Pa četudi je to le nekaj stopnic 
v domu. In gradimo na tem. 
Počasi, s  prepričanostjo, da 
zmoremo. Če menimo, da bi 
potrebovali pripomoček pri 
hoji, se posvetujmo z osebnim 
zdravnikom. 

Ostanimo aktivni. Če 
dolgo nismo telovadili ali bili 
aktivni, nas bo bolj strah pad-
cev ali da bi se poškodovali. Če 

je le mogoče, temu ne  name-
njajmo prevelike pozornosti. 
Redna fizična aktivnost lahko 
prepreči padce in poškodbe, 
poskrbi za ohranjanje močnih 
kosti, poskrbi za našo moč in 
ravnotežje. Če smo aktivni, 
to pozitivno vpliva na naše 
počutje. Ko telovadimo, naši 
možgani sproščajo prijetne 
občutke, ki izboljšajo razpolo-
ženje in zmanjšajo tesnobo in 
napetosti v telesu. Tudi tehni-
ke za sproščanje lahko umirijo 
naše misli in zmanjšajo nape-
tosti v mišicah. 

Če želimo doseči rezulta-
te, morajo aktivnosti postati 
naša vsakodnevna praksa. Ne 
moremo se vedno znebiti ti-
stega, kar v nas povzroča skr-
bi, lahko pa se naučimo živeti 
z vsem.

Kdaj moramo poiskati 
pomoč? Če se spopadamo z 
občutki tesnobe, ni potrebe, 
da smo v tem sami. Govorimo 
o tem z osebo, ki ji zaupamo 
ali pri osebnem zdravniku. Ne 
bodimo sami v stiski. Poišči-
mo podporo. 

Alenka Pilat, 
pomoč starejšim in 

podpora svojcem

https://alenkapilat.wixsite.
com/pomocstarejsim

Gospa v starosti 80 let je padla 
in se poškodovala. Sprašuje, kako 
si lahko pomaga pri strahu in 
tesnobi pred padci. Kaj lahko 
naredimo? 

R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A
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Dokumentarno razstavo je pripravilo Muzejsko 
društvo Vrhnika, ki je dogajanje na fronti in v za-
ledju prikazalo s časopisnimi izrezki, fotografija-
mi in deloma celo različnimi vojaškimi predmeti 
iz tistega časa. 

Fotografije so, če je le mogoče, osredotočene 
na dogajanje na vrhniškem koncu, portretirani 
pa so tudi nekateri vrhniški vojaki. Na ogled so 
fotografije, kako so vojaki v slavju mesta odhajali 
na fronte, že po letu ali dveh pa so veseli vriski 
fantov utihnili. 

Objemi domačih ob odhodu fantov so bili ve-
dno daljši, v očeh se je nabiralo vedno več solz. 
Krvavi davek morije je štel okoli dvesto mož, ka-
terim je muzejsko društvo 11. novembra posta-
vilo spomenik na Sveti Trojici. Razstavo si lahko 
ogledate do 2. decembra. Priporočamo. 

Hkrati z odprtjem razstave je potekalo tudi 
predavanje publicista in raziskovalca zgodovine 
Dimitrija Kebeta z Vrhnike z naslovom Resnica 
o Cankarjevi smrti. Kaj si misli in kako naj bi po 
njegovem končal največji slovenski pisatelj, ste si 
lahko prebrali v zadnji številki Našega časopisa. 
Kebe je na predavanju pojasnil, da primer Can-

karjeve smrti ni osamljen primer, ampak je po 
njegovem izkrivljena tudi resnica o izvoru Slo-
vencev kot Južnih Slovanov. 

Poleg tega je predstavil še nekaj novih dokazov, 
ki po njegovem mnenju podpirajo njegovo teorijo 
o Cankarjevi nasilni smrti in dejal, da je s tem 
njegovo raziskovanje pisateljeve smrti končano, 

ker po njegovem ni več dvoma o vzroku smrti. 
Poleg tega je Kebe spregovoril še o majorju Šva-
biću, ki po njegovem mnenju ni zaslužen za izgon 
italijanskih enot z Vrhnike, pač pa je to zasluga 
tedanjega župana Tršarja. 

Gašper Tominc, foto: GT

Odprtje razstave slikarke Milke Erbežnik 
je bilo v prepolni Galeriji Cankarjevega doma 
Vrhnika. Začetek prelepega umetniškega večera 
je začel pevski zbor Društva invalidov Vrhnika, 
kjer prepeva tudi slikarka in obenem vsestranska 
ustvarjalka številnih umetnosti. Nato je zbrane 
nagovorila mag. Tatjana Oblak Milčinski, koor-
dinatorka in organizatorka kulturnih prireditev. 
Na kratko je predstavila vsestransko umetnico 
in ustvarjalko ter slikarko Emilijo.

Že sama uvodna pesem Tam sem jaz doma je 
povedala, da je Milena Emilija Erbežnik doma v 
Dragomerju, rodila pa se je v družini Jesenovec 
v Lukovici pri Brezovici pred osmimi desetletji.

Svojim številnim talentom, ki so ji lepšali življe-
nje, se je začela resneje posvečati po upokojitvi. Je 
likovna in literarna ustvarjalka, prepeva in obli-
kuje  ter ureja  številne drobne in velike stvari, ki 
jih najde na poteh svojega življenja. Darove, ki so ji 
jih poklonile rojenice, je razvijala in delila  naprej 
drugim – tako v vsakdanjem življenju kot tudi v 
različnih šolah in delavnicah. Za vztrajnost v svo-
jem razvoju, ustvarjalno sodelovanje in druženje 
na različnih področjih je letos na pobudo društva 
DVIG – to je druženje za vzajemno izobraževanje 
generacij na univerzi za tretje življenjsko obdo-
bje – prejela posebno priznanje od Andragoškega 
centra Slovenije.

O umetnici je spregovorila tudi redna profeso-
rica Zvonka Zupanič Slavec, doktorica medicine 
in zgodovine medicine, ki Emilijino ustvarjanje 
pozna že mnogo let, saj je umetnica tudi članica 
slikarsko-umetniškega društva UKC Ljubljana, 
kjer veliko razstavlja in deluje. 

Življenje si je bogatila s slikanjem, risanjem, 
literarnim ustvarjanjem in tudi prepevanjem, 
svojim talentom pa se je začela resneje posvečati 
po upokojitvi. Obiskovala je različne slikarske 
šole, tečaje in delavnice na Akademiji za likovno 
umetnost, od leta 1989 do 1995 je v Društvu likov-
nih samorastnikov skrbela tudi za administracijo.

Likovno se najraje izraža v akvarelu, veliko je 
slikala tudi z olji in akrilnimi barvami. Imela je 
odlične mentorje, s pomočjo katerih se je izpo-
polnjevala v slikarskih in risarskih tehnikah; med 
njimi so Franc Novinc, Savo Sovre, Izidor Urban-
čič, Tone Rački, Veljko Toman in Janez Kovačič. 
Veliko je razstavljala skupinsko,  v različnih gale-

rijah je imela tudi več kot 65 samostojnih razstav. 
O njenem delu so pisali številni ugledni likovni 
kritiki: dr. Mirko Juteršek, Polona Škodič, Milan 
Erič, Janez Kovačič, Mira Uršič, Lojze Adamlje 
in Damir Globočnik. Njihova mnenja so ji bila še 
nadaljnja vzpodbuda pri likovnem ustvarjanju. Za 
svoje delo na likovnih kolonijah in ekstemporih 
je prejela številne nagrade in priznanja. 

Pred dvema mesecema je v prostorih UKC 
Ljubljana ob svoji 80-letnici razstavljala svoje 
slikarske umetnine.  Ob odprtju ji je zapel njen 
pevski zbor DU Vrhnika.

Pevci pevskega zbora so skupaj z Emilijo zapeli 
še nekaj pesmi, nato pa se je druženje s številnimi 
gosti  nadaljevalo v avli Cankarjevega doma. Sama 
razstava je na ogled do 2. decembra in spada v 
Cankarjevo leto, 1918 –  2018.

Simon Seljak

Razstava in predavanje

O prvi svetovni vojni in Cankarjevi resnici

Milkin Žalosten Cankar Polna galerija obiskovalcev ob odprtju Milkinih umetnin

Tam od vzhoda, od Ljubljane divna 
pesem se glasi …

Vrhnika, 7. november – Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in 
vsestranska umetnica Milka Emilija Erbežnik so skupaj pripravili 
slikarsko razstavo Tam od vzhoda, od Ljubljane divna pesem se 
glasi. Sam naslov je vzet iz Cankarjeve pesmi Helena 2, ki je bila 

objavljena v Erotiki leta 1899.

Vrhnika, 13. november – Skoraj 
ni dneva, ko se nekaj ne bi 
dogajalo v Cankarjevem domu. 
Tako so sredi novembra, ob 
obletnici konca prva svetovne 
vojne, v avli odprli razstavo, 
posvečeno tej tematiki. Hkrati 
z odprtjem je v veliki dvorani 
Dimitrij Kebe predaval o smrti 
Ivana Cankarja. 
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Samo razstavo je fotograf Martin 
poklonil Cankarjevemu letošnjemu 

spominskemu letu. Že naslov razstave 
Svetla noč zemljo objame nas je pope-

ljala v Cankarjevo pesem Dve noči, ki jo 
je objavil leta 1899 v Erotiki. Kot vemo, 

je bila večinoma takrat zažgana. Prav 
letos pa je doživela ponatis v okviru 
Cankarjevega leta.

Ob odprtju razstave, ki je bila na 
ogled do 12. novembra, je zbrane na-
govorila Tatjana Oblak Milčinski, ki je 
tudi predstavila razstavljena fotograf-
ska dela in med  drugim poudarila:

»Današnja fotografska razstava 
Svetla noč zemljo objame, je utrinek 
Martinovega življenja in številnih pri-
dobljenih izkušenj. Je pogled odraslega 
človeka na mesta, ko se ta umirijo, na 
zaključke dnevov, obdobij in zgodb. Je 
iskanje svetlobe v noči in pozitivnega v 
negativnem. Je zavedanje obstoja dveh 
plati življenja, ki se neločljivo prepletata 
in tvorita sivino, v kateri lahko najdemo 
tako bele kot črne odtenke.«

Martin Jelovšek se je rodil leta 1980 
na Drenovem Griču, družini podjetni-
ka elektromehanika Franca Jelovška. Po 
osnovni šoli je nadaljeval šolanje na Gi-
mnaziji Vič. Na Vrhniki je obiskoval 
tudi šest let glasbeno šolo, kjer je igral 

harmoniko. Prav v očetovem podjetju 
je spoznaval razna javna ozvočenja in 
zvočne komponente. Tako se je tudi 
on poklicno začel ukvarjati s tehni-
ko ozvočenja in tehničnih priprav za 
dober zvok. Leta 2001 se je zaposlil v 
Studiu Ritem, kjer je še zaposlen kot 
oblikovalec zvoka tudi za tuje naroč-
nike. Vendar pa ga je radovednost, 
nepotešena želja po spoznavanju in 
učenju novih stvari leta 2002 pripeljala 
na področje fotografije. Tako je svojo 
zvočno-glasbeno umetnost popestril 
še s fotografiranjem s fotoaparatom. 
Pri tem umetniškem delu mu je zvesta 
spremljevalka hčerka Bela, ki je njego-
va največja podpornica in tudi velika 
kritičarka. Skupaj tvorita res poseben 
in aktiven tim.

Odprtje zanimive razstave so po-
pestrile tudi članice glasbene skupine 
Diversa, ki so bile presenečenje za av-
torjevo razstavo. 

Simon Seljak

Nove Vrhniške razglede sta zbra-
nim predstavili predsednica Muzej-
skega društva Katarina Oblak Brown 
in urednica Marija Oblak Čarni. Za 
kratek kulturni program je poskrbela 

mlada pianistka Tina Mahnič, učenka 
vrhniške glasbene šole.

Vsebina razgledov je v tej 18. številki 
predstavljena na 311 straneh, številnih 
avtorjev, z zanimivo in poučno vsebi-
no. Naj predstavimo avtorje s svojimi 
prispevki. O Majniški deklaraciji piše 
Olga Pivk v prispevku Minilo je 100 let 
od Majniške deklaracije. 

Podprle so jo tudi žene z Vrhnike in 
njene okolice. Sledi prispevek Marije 
Oblak Čarni Dva jubileja Južne žele-
znice s podnaslovom: 160 let Južne 
železnice in 70 let nove proge Preserj  
Borovnica, ki je nadomestila med vojno 
porušen borovniški viadukt. 

V prispevku Gostilniška zadruga 
(združenje) na Vrhniki avtorica Tatjana 
Hojan opiše organiziranost gostinstva 
na Vrhniki s sredine prve polovice 20. 
stoletja. Tatjana Hojan nato nadaljuje 
s prispevki o predstavitvah vrhniških 
učiteljev: Ana Pleško (1880–1920), Ma-
rija Jurjevčič (188–1961), Ivana Dekleva 
(1895–1967), Olga Horvat (1896–1979) 
in Pavla Kosmač Bricelj (1901–1947). 

Janko Jarc pa je predstavil Jožeta Fur-
lana (1904–1986), varilskega strokov-
njaka, ki se je kot strojni tehnik takoj po 
šoli preusmeril na področje elektroteh-
nike. Nataša Oblak Japelj je pripravila 
intervju s Tonetom Rožmancem (roj. 
1940), ki je vodil Vzdrževalne službe 
v Industriji usnja Vrhnika. 

Janez Žitko je v prispevku Vrhniške 
značke II pripravil popis značk iz za-
sebnih zbirk, najdenih po objavi prve-
ga popisa v Vrhniških razgledih 13 v 
letu 2012. V Podlipski dolini, Hiše se 
spreminjajo, sledovi ostanejo (IV. del) 
avtorica Polona Zalokar nadaljuje s 
pregledom zgodovine podlipskih hiš 
in njihovih prebivalcev. 

V naslednjem prispevku Podatki o 
prebivalcih Podlipske doline v letih 
179–-1970 pa Janez Žitko  navaja se-
zname rojstev ter iz poročnih in mr-
liških matičnih knjig. Ob razstavi Le 
klekljal, dekle klekljaj ob 100. obletnici 
rojstva klekljarice Julke Fortuna je av-
torica razstave Katarina Oblak Brown 
pripravila prispevek o težkem, a plodo-

vitem življenju Julke Gantar Fortuna. 
Gašper Tominc je pripravil Vrhniško 
kroniko za leto 2017 iz prispevkov 
v Našem časopisu, Katarina Oblak 
Brown pa Poročilo o delu Muzejskega 
društva v letu 2017. 

Na zadnjih straneh  sta objavljena 
kratek pregled zgodovine vrhniške lo-
kalne železnice in zahvalna Spomenica 
županu Stanku Hočevarju. 

Ob koncu predstavitve se je uredni-
ca Marija Oblak Čarni zahvalila vsem 
ustvarjalcem novih Vrhniških razgle-
dov 18 z naslednjimi vzpodbudnimi 
besedami: »S tem zvezkom zbornika 
že pričenjamo naslednjega, posve-
čenega Cankarjevemu letu! Vsem, ki 
so prispevali k njegovi pripravi in iz-
idu: uredniškemu odboru, avtorjem 
prispevkov, oblikovalcem, se iskreno 
zahvaljujem. 

Za finančno podporo pa velja naša 
zahvala Občini Vrhnika.«

Simon Seljak

Martin Jelovšek s svojimi fotografijami

Vrhniške razglede 18 sta predstavili Katarina Oblak Brown in Marija Oblak Čarni.Pihalni orkester
Vrhnika

BOŽIČNO
NOVOLETNI 

KONCERT
gost večera

MATJAŽ MRAK

15. december 2018 ob 19.00

športna dvorana
OŠ Antona Martina Slomška

Vabljeni!

Fotograf Martin Jelovšek
V avli Cankarjevega doma na Vrhniki je bilo 24. oktobra 
odprtje fotografske razstave Martina Jelovška z 
Drenovega Griča. 

Izšli Vrhniški razgledi 18
Vrhnika, 25. oktober – V 

mali dvorani Cankarjevega 
doma Vrhnika je 

bila predstavitev že 
osemnajstih Vrhniških 

razgledov 18, za kar so 
zaslužni Muzejsko društvo 

Vrhnika, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika in Zavod 

Ivana Cankarja Vrhnika. 
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Med največjimi projekti je nedvo-
mno ponatis Cankarjevega albuma 
Franceta Dobrovoljca, ki je bil po letu 
1972, ko je izšel pri založbi Obzorja 
Maribor, kmalu razprodan.

»Ponatis bogato opremljene domo-
znanske knjige smo pripravljali in ga 
načrtovali več let. Ob željah po po-
novnem izidu, tako družine Dobro-
voljc kot tudi oblikovalca Bronislava 
Fajona, zlasti pa ob finančni podpori 
Občine Vrhnika, Zavod Ivana Can-
karja in Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
nadaljujemo sodelovanje s podjetjem 
Birografika, Bori d. o. o., iz Ljubljane, 
ki je letos spomladi že izdelalo ponatis 
Cankarjeve Erotike,« je pojasnila mag. 
Tatjana Oblak Milčinski, predsednica 
Komisije za organizacijo in izvedbo 
projekta Cankarjevo leto 2018 na Vrh-

niki. Cankarjevemu albumu, ki so ga 
premierno predstavili 20. novembra, je 
zdaj dodan obsežen rodovnik družine 
Cankar, ki ga je uredila Vesna Zadnik, 
vnukinja Franceta Dobrovoljca.

Cankarjev album je izšel v nakladi 
300 izvodov, od katerih jih je dve tre-
tjini že pošlo, preostala tretjina pa je 
na voljo v TIC Vrhnika po decembrski 
akcijski ceni 42 €. Januarja bo cena 50 
evrov. 

Kot rečeno, je letos izšel tudi pona-
tis Cankarjeve Erotike. Sogovornica je 
pojasnila, da je tudi le-ta tako rekoč že 
pošla. »Erotika je izšla v nakladi 500 
izvodov, od katerih jih je ostalo samo 
še nekaj izvodov. Zaradi tako velikega 
zanimanja, razmišljamo, da bomo na-
redili še dodaten ponatis.« 

Gašper Tominc

Na mladih svet stoji, zato 
smo v letu 2018 organizirali 
kar nekaj obiskov šol in film-
skih dejavnosti v sodelovanju z 
različnimi filmskimi in drugimi 
strokovnjaki.  Tako poskušamo 
mladega obiskovalca pritegniti 
preko filma, da o temi oz. temah 
iz filma razmišlja odprto in  čim 
bolj samostojno in da razvije 
tudi svoje mnenje o posame-
znem filmu. Sodelovali smo 
tudi s počitniškim Vklopom, 

saj smo mladim udeležencem 
prikazovali  kakovostne risanke, 
predvsem evropske produkcije.

Ponosni smo tudi na dogodek, 
ki se je zgodil konec marca, ko 
je v našem kinu potekalo vse-
slovensko srečanje kino prika-
zovalcev, ki se združujemo v Art 
kino mrežo Slovenija. Tako nas 
je obiskalo  dvajset predstavni-
kov različnih kinematografov 
iz celotne Slovenije in skupaj 
smo začrtali delovanje mreže 

za tekoče leto. Z nami so bili 
tudi predstavniki distributer-
jev filmov, ki so nam predstavili 
najbolj sveže filmske novosti.

Aktivni smo bili tudi na po-
dročju filmskih dejavnosti. Tako 
smo drugo polovico Cankarje-
vega leta na Vrhniki »začinili« 
s kar dvema filmoma o našem 
pisatelju, na obeh pa smo gostili 
ustvarjalce filma. V nedeljo, 31.  
9., smo predvajali film Tisoč 
ur bridkosti za eno uro veselja. 

Obiskala sta nas režiser Dušan 
Moravec in producent Matjaž 
Mrak. V nedeljo, 21. 10. ,pa smo 
si ogledali film Cankar. Veliko 
vas je ostalo tudi na pogovoru 
z režiserjem Amirjem Mura-
tovičem, producentom Radom 
Likonom ter glavnim igralcem 
Rokom Viharjem. Pogovor je  
ob  obeh filmih vodila ga. Nives 
Kovač. Prijetno smo bili prese-
nečeni nad številnim odzivom 
gledalcem, kar nam daje navdih 
za nadaljevanje tovrstnih aktiv-
nosti. Speljali smo še en letni 
kino, Kino v bazenu, ter na novo 
uvedli projekt Filmsko dopol-
dne, ki je namenjen predvsem 
našemu zrelejšemu občinstvu 
in poteka vsak zadnji četrtek v 
mesecu ob desetih dopoldne. 
Požel je veliko odobravanja v 
našem kraju in okolici.

Skozi leto je za izbor filmov 
skrbel Gregor Janežič, jaz, Žiga 
Novak, pa sem deloval na po-
dročju promocijskih dejavnosti. 
Skupaj delujeva kot tehnika, 
blagajnika, hostesnika in na  

drugih področjih, ki  zadevajo 
vse plati delovanja mestnega 
kinematografa. Ostajamo člani 
Art kino mreže Slovenija, člani 
Europa Cinemas, člani Cicae. 
Naše delovanje za aktivnosti art 
prikazovanja podpira Ministr-
stvo za kulturo. Za konec naj se 
zahvalimo našim vestnim štu-

dentom, ki so nemalokrat prvi 
stik z vami ob prihodu v kino, 
svoje delo pa opravljajo vestno 
in s pozitivno vnemo.  

Vam, dragi obiskovalci, pa 
želimo uspešno leto 2019, ki 
naj bo prežeto z vrhom  ka-
kovostnih filmov in prije-
tnih ur, preživetih v našem 
kinu. 

Srečno 2019!

Za Kino Vrhnika: Žiga 
Novak, foto: Žiga Novak

V Kinu Vrhnika se dogaja

Izšel je Cankarjev album

Tokrat se vam oglašamo z malo daljšim 
zapisom aktivnosti, zgoščenih predvsem 
v  minula meseca, ki so presegali zgolj 
predvajanje filmov. 

Nov Cankarjev album - pod njim pa original iz leta 1972

V letu 2018 se Vrhnika našemu 
največjemu pisatelju in rojaku poklanja z 
nizom kulturnih dogodkov, poimenovanih 
s sloganom Cankar za vsak dan. 
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Spoštovane obiskovalce obveščamo, da bo Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki, 
tako kot prejšnja leta, zaprt za posamezne obiskovalce zaradi neogrevanih prostorov 
od 4. 12. 2018 do 28. 2. 2019.  

V vmesnem času bo izjemoma odprt na slovenski kulturni 
praznik, 8. 2. 2019, med 11.00 in 18.00. 

Skupine se za obisk naročite preko telefona, 01 750 66 72, ali elektronske pošte, pro-
grami@tms.si.  V tem času vas vabimo v Polhov Gradec na ogled Muzeja pošte in 
telekomunikacij.

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: zaprto. Razstavni prostori so odprti še eno uro po zaprtju blagajne. Od 4. 12. do 28. 
2. odprto le za vnaprej napovedane skupine.

Občasne razstave:

Znanje brez meja
Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razširjanja in soustvar-
janja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet, in tiste, ki jih je k nam zaneslo od 
drugod. Razstava je podaljšana in bo na ogled do 21. 4. 2019. 

KO IDEJA POSTANE LASTNINA: Peter Florjančič in intelektualna lastnina 
(ICYDK: Če slučajno še ne veš) 
Nadgrajeno razstavo smo pripravili skupaj z Uradom RS za intelektualno lastnino. Predstavljamo 
inovatorja Petra Florjančiča, hkrati pa obiskovalce dodatno seznanjamo z zaščito izumov ter s 
pomenom intelektualne lastnine. Temo bomo naknadno še razširjali z zgodbami predmetov iz 
našega muzeja, ki so zanimive, zabavne in na trenutke celo neverjetne. Na ogled od 22. 4. 2018 
do 13. 3. 2019.

Martin Sever, oče prvega slovenskega kombija 
Predstavljeno je raznovrstno delo s področja tehnike inženirja Martina Severja, avtorja prvega 
serijskega kombiniranega vozila v Sloveniji in prvih IMV-jevih prikolic. Razstava je podaljšana in 
bo na ogled do 12. 5. 2019.

Spored prireditev:

Sobota, 1. 12., ob 9.30: delavnica oblikovanja dražgoških kruhkov (obvezne predhodne 
prijave) 

Nedelja, 2. 12., med 13.00 in 18.00: prikaz kovanja podkev

Ponedeljek, 3. 12., od 8.00 do 16.00: TA VESELI DAN KULTURE

11.00: voden ogled po občasni razstavi Znanje brez meja

15.00: voden ogled v okviru projekta »ICYDK: Če slučajno še ne veš s poudarkom na intelektu-
alni lastnini.
Obiskovalci si boste lahko ogledali tudi prenovljeno elektrozbirko s predstavitvami osnov 
elektrike s pomočjo preprostih in zanimivih interaktivnih prikazov.  
Ves program je primeren tudi za družine in v celoti brezplačen. Muzejska blagajna bo odprta od 
8.00 do 16.00, razstavni prostori pa še uro po zaprtju blagajne. Oglejte si tudi program Muzeja 
pošte in telekomunikacij.

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), ponedeljek, 24. 12. 
in 31. 12: 10.00–13.00; 25. 12., 26. 12., 1. in 2. 1.: zaprto

Sobota, 1. 12., in nedelja, 2. 12., ob 10.00, 12.00, 14.00 in 16.00: voden ogled 
muzejskih zbirk v času Miklavževega sejma 
V soboto in nedeljo boste lahko v času Miklavževega sejma muzej obiskali le vodeno; oba dneva bo vstop 
v muzej prost, treba pa bo plačati vstopnino za Miklavžev sejem.

Ponedeljek, 3. 12.: TA VESELI DAN KULTURE
15.00: voden ogled za družine
Otroci, starši, dedki in babice boste zgodovino pošte in telekomunikacij spoznavali na zabaven, igriv 
ter hkrati poučen način. Predstavili vam bomo čas, ko smo željno čakali poštarja s svežimi novicami in 
ko mobiteli še niso bili del našega vsakdana. 
Za posameznike in družine brezplačen vstop ter brezplačno vodstvo po muzejskih zbirkah s poudarkom 
na interaktivnih postajah. 

Nedelja, 9. 12., ob 15.00: Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine

Nedelja, 16. 12., ob 15.00: voden ogled za seniorje
Od četrtka, 27. 12., do petka, 28. 12., in v nedeljo, 30. 12., med 10.00 in 13.00: 
praznične delavnice za otroke.
Izdelovali bomo voščilnice, poštne rogove in štampiljke.  Cena posamezne delavnice: 1,50 €.  
Prijave niso potrebne. 

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

December v TMSVabilo

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo
vabi na dogodke 

ob koncu leta 
Spoštovani krajani Drenovega Griča, Lesnega Brda in  drugi ljubitelji 
kulture! Ob iztekajočem se letu 2018 pripravljamo še tri dogodke, 
na katere vas želimo povabiti k sodelovanju. Dogodki bodo v 
večnamenski dvorani PGD DG - LB.

Adventna delavnica: 1. dec. 2018 ob 10. uri
Čas priprave na decembrske praznike začenjamo z adventom. Zato 
bo delavnica namenjena izdelovanju adventnih venčkov. Udeleženci 
lahko zanje prinesete zelenje, če ga imate, in morebitne okraske. 
Nekaj zelenja in okraskov bo mogoče dobiti na delavnici.

Delavnica božično-novoletnih izdelkov in 
razstava ročnih del
• V soboto, 8. dec. 2018, bo od 10. do 13. ure potekala delavnica 

božično-novoletnih voščilnic in okraskov pod vodstvom mentoric 
KUD DG - LB. Material za izdelovanje bo priskrbelo društvo, vi pa 
prinesite dobro voljo!

• V soboto in nedeljo, 8. in 9. dec. 2018, bo od 10. do 16. ure na ogled 
razstava ročnih del krajanov Drenovega Griča in Lesnega Brda. Vsi 
krajani ste vabljeni, da sodelujete na tej razstavi z deli, ki so plod 
vaših rok in bi jih želeli postaviti na ogled.

 Za dodatne informacije lahko pokličete na štev.: 041/655 - 577.

Božično-novoletni koncert MePz DG - LB
V soboto, 22. dec. 2018 ob 18.uri vabimo vse krajane, da se 
poveselimo ob iztekajočem se koledarskem letu. KUD DG - LB bo 
poskrbel za kulturni program,  kateremu bo sledilo skupno druženje z 
manjšim prigrizkom in pijačo.

Upravni odbor KUD DG - LB
Lepo vabljeni!

Vabilo

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Vrhnika
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo 

Vabimo vas na predstavitveni koncert 
zbirke uglasbitev Cankarjeve umetniške besede skladatelja Tomaža 
Habeta

RONDO HREPENENJA
Cankarjev dom Vrhnika, v ponedeljek, 
17. decembra 2018, ob 19.30

Nastopajo: Mešani pevski zbor Akademije za glasbo Ljubljana, 
zborovodkinja Alenka Podpečan, Fantovska vokalna skupina Ivan 
Cankar, vodja Tom Varl, Solo bariton Jaka Mihelač, Pianist Urban 
Stanič.

Zbirko skladb Tomaža Habeta RONDO HREPENENJA 
je mogoče kupiti po ceni 14 eur v TIC Vrhnika, 
Tržaška cesta 9. 

Vabljeni!

7. DECEMBER 2018 OB 19. URI
CANKARJEV DOM VRHNIKA

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR  
SVETI DUH ŠKOFJA LOKA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR  VELIKA LOKA

KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO IVAN CANKAR  ŠENTJOŠT

KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR  TABOR

KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR PLEŠIVEC PRI VELENJU

KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR JUROVSKI DOL

DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
»IVAN CANKAR – ŽIGA ZOIS – JURIJ VEGA« GORICA

VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV. JAKOBU TRST
NIŽJA SREDNJA ŠOLA IVANA CANKARJA TRST

SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR  SARAJEVO

SLOVENSKO DRUŠTVO IVAN CANKAR
HALMSTADE, ŠVEDSKA

PEVSKO DRUŠTVO IVANA CANKARJA VRHNIKA

Prisrčno vabljeni!                                                  Vstop prost!

Praznični koncert

II. mednarodni festival
PEVSKEGA DRUŠTVA IVANA CANKARJA VRHNIKA

ZBOROV IN DRUŠTEV Z IMENOM IVAN CANKAR - 2. DEL
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TOREK, 11. december 2018, ob 11.12.
OBČINA VRHNIKA, TD BLAGAJANA

ŽUPAN IN BRALCI CANKARJEVIH 
DEL
Pred spomenikom Ivana Cankarja na Vrhniki

TOREK, 11. december 2018, od 11.12. do 19.18.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DAN ODPRTIH VRAT 
Cankarjeva spominska hiša na Klancu

TOREK, 11. december 2018, ob 11.15. 
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVA 
PRIZNANJA
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika

TOREK, 11. december 2018, ob 15. uri. 
MOJA LJUBLJANICA

BRANJE CANKARJEVIH DEL
Razstavišče Moja Ljubljanica

TOREK, 11. december 2018, ob 16. uri.
ZAVOD ŠKRATELJC

POHOD MOČVIRSKIH ŠKRATOV
Mali plac pri Bevkah

TOREK, 11. december 2018, ob 18. uri. 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRHNIKA, OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA 
SLOMŠKA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ŠTIRJE LETNI ČASI
Odprtje razstave čipk in recital, avla Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 11. december 2018, ob 19. uri.
RTVSLO RADIO SLOVENIJA, 3. PROGRAM – ARS, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

Ivan Cankar/Jože Valentič: JAKOB 
RUDA
Premierno javno predvajanje nove radijske igre, mala dvorana Cankarjevega 
doma na Vrhniki

TOREK, 11. december 2018, ob 20.30.
SLOVENSKA PROSVETNA ZVEZA – SLOWENISCHER KULTURVERBAND, ZAVOD 
IVANA CANKARJA VRHNIKA

Aleksander Tolmaier/Alenka Hain: 
BREZČASNOST IVANA C.
Dramski recital, velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 11. december 2018, ob 21.30.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

CANKAR
Dokumentarno-igrani film, Slovenija, velika dvorana Cankarjevega doma 
na Vrhniki

TOREK, 11. 12. 2018, po 24. uri.
Zaželena je predhodna najava na: knjiznica@ckv.si ali 01 7553 114
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA

POVSOD JE LUČ …
Bedenje ob branju Cankarjevih del, družabna igra na Klancu, pogovori o 
življenju in delu Ivana Cankarja …
Cankarjeva knjižnica na Vrhniki

SREDA, 12. december 2018, ob 8. uri.
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA

BRANJE CANKARJEVE EROTIKE
Malavašičev kotiček v Cankarjevi knjižnici Vrhnika

SREDA, 12. december 2018 10. uri.
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA

Zdenka Obal: O ČLOVEKU, KI JE 
ISKAL SREČO
Predstavitev slikanice o Ivanu Cankarju, Dom upokojencev Vrhnika

SREDA, 12. december 2018, ob 10. uri.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TISOČ BRIDKIH UR ZA ENO URO 
VESELJA – IVAN CANKAR
Dokumentarni film, Slovenija, velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 12. december 2018, 11.12. do 19.18.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DAN ODPRTIH VRAT 
Cankarjeva spominska hiša na Klancu

SREDA, 12. december 2018, ob 15. uri.
Razstavišče Moja Ljubljanica

BREZPLAČEN VODEN OGLED 
RAZSTAVE MOJA LJUBLJANICA
Zaželjene prijave na: info@mojaljubljanica.si
Razstavišče Moja Ljubljanica

SREDA 12. december 2018, ob 16. uri.
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, MILENA OBLAK ERZNOŽNIK

LIKOVNA DELAVNICA ZA 
OTROKE
Malavašičev kotiček v Cankarjevi knjižnici Vrhnika

SREDA 12. december 2018, ob 17. uri.
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA

URA PRAVLJIC IN ODPRTJE 
POSLIKAV BARBARE JURJEVČIČ
Cankarjeva hiška v Cankarjevi knjižnici Vrhnika

SREDA 12. december 2018, ob 17. uri.
TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

BRANJE CANKARJEVIH DEL 
IN POGOVOR Z LUTKO IVANA 
CANKARJA
Grabeljškova dvorana v Cankarjevi knjižnici Vrhnika

SREDA 12. december 2018, od 18. ure do 19.18.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

KONCERT
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2018/19 
in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

TOREK, 4. december 2018, ob 19.30 
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR

Yasmina Reza: 
BOG MASAKRA
Le Dieu de carnage
Komedija
Režija: Ajda Valcl
Igrajo: Ana Urbanc, Vladimir Vlaškalić, Kse-
nija Mišič, Kristjan Ostanek

Dva najstnika sta se na šolskem dvorišču ste-
pla in eden izmed njiju je izgubil zob. Gre za 
nesrečen incident pri običajnem pobalinskem 
ravsanju? 
Ali za primer nevarne mladostniške agresije, 
ki bi ga bilo treba ostro sankcionirati? 
Zdi se, da je v urejenem okolju urbanega 
srednjega sloja, ki mu pripadajo protagonisti 
Rezine igre, mogoče doseči trezen dogovor, ki 
bo pomiril sovražnosti in zacelil rane (tudi z 
ustreznim plačilom novega zoba), fantoma pa 
zagotovil vzgojno lekcijo. 
Prav s tem namenom se srečajo starši obeh 
mulcev. 
V ostrih in duhovitih dialogih, ki se sučejo 
skozi vratolomne preobrate in spremenlji-
va zavezništva (spočetka si nasproti stojijo 
v parih, a seveda se moška potem povežeta 
nasproti svojima ženama, onidve pa tudi), 
bodo izpostavljeni, poveličani in ironizirani 
najrazličnejši motivi iz njihovega vsakdana, pa 
tudi njihovi življenjski nazori – in vse postane 
orožje: domače pecivo in skrb za hišne lju-
bljenčke, obsedenost s telefonom, navdušenje 
nad neevropsko umetnostjo, problematični 
farmacevtski posli, odnos do žensk, odnos 
do otrok, odnos vojn po svetu … 
Predstava traja 1 uro in 20 minut, nima odmora.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2018/19 
in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

TOREK, 18. december 2018, ob 19.30
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

Jean Cocteau: 
STRAŠNI STARŠI
Les parents terribles, 1938
Absurdna komedija
Režija: Alen Jelen
Igrajo: Judita Zidar , Karin Kompljanec, Ajda 
Smrekar, Boris Kerč in Jernej Gašperin
Izjemoma 
TOREK, 18. december 2018, ob 19.30 

Absurdna komedija Jeana Cocteauja je ob 
svoji krstni uprizoritvi v pariškem Théâtru 
des Ambassadeurs leta 1938 izzvala škandal. 
Zaradi njene domnevne nemoralnosti so jo 
napadli mnogi kritiki ter dosegli začasno za-
ustavitev njenega igranja. Čez nekaj tednov 
so jo preselili v gledališče Théâtre des Bou-
ffes-Parisiens, kjer je postala uspešnica in do 
druge svetovne vojne doživela okoli tristo 
ponovitev. 
Strašni starši so izzivalna igra, ki v vodvilsko-
-komedijskem stilu govori o  zelo nenavadnih 
odnosih v precej nevsakdanji družini. Srednje-
letna zakonca Yvonne in Georges živita s svo-
jim že odraslim sinom Michelom in Yvonnino 
sestro Léonie, toda kot se za dobro komedijo 
s spektakularnim zapletom spodobi, stvari v 
tej družini še zdaleč niso takšne, kot so vide-
ti na prvi pogled. Léonie in Georges sta bila 
pred davnimi leti par, odnos med Yvonne in 
Michelom meji na incest, Georges pa skrivaj 
ljubimka z mlado Madeleine, ki ji laže, da je 
vdovec brez družine. Situacija se dodatno za-
plete, ko se Michel zaljubi v Madeleine ter jo 
želi preostalim članom družine predstaviti kot 
ljubezen svojega življenja.
Predstava traja 2 uri, ima odmor.

Tretji program Radia Slovenija – program Ars in Zavod Ivana 
Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Ivan Cankar – Jože Valentič

JAKOB RUDA
Premierno javno predvajanje nove radijske igre

TOREK, 11. december 2018, ob 19. uri v mali 
dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki

Ivan Cankar je dramo JAKOB 
RUDA napisal leta 1898, dve 
leti pozneje je izšla in so jo 
uprizorili v gledališču. Na odru 
jo redkeje uprizarjajo, vendar je 
sčasoma postala tako aktualna, 
da lahko neposredno nagovori 
sodobno, tokrat tudi radijsko 

občinstvo. Jakob Ruda je namreč propadli 

podjetnik, ki se je povzpel na račun drugih. 
Visoko ceno za to je plačala predvsem nje-
gova družina. V trenutku začetka drame se 
Ruda nameni žrtvovati še zadnjega človeka, 
ki mu je predan: svojo hčer, njeno srečo in 
svobodo. Etično sporne odločitve na koncu 
z življenjem plača sam, mladi, uspešni ume-
tnik in hčerin srčni izbranec pa s svojo od-
ločnostjo vliva upanje v boljšo prihodnost. 
Igra anatomije brezkompromisnega uspeha 
in vse močnejšega glasu vesti v radijskem 
mediju še bolj izčiščeno in intimno nagovar-
ja etično v nas.

Za radio je Cankarjevo dramo priredil in zre-
žiral Jože Valentič. 

Pred predvajanjem igre se bo o Jakobu Rudi z literarnim zgodovinar-
jem dr. Igorjem Grdino pogovarjala dramaturginja Vilma Štritof tudi 
ob izidu njegove nove knjige o Ivanu Cankarju.

Maja Končar, Milan Štefe in Sara Gorše

Povsod je luč …
Ob 100. obletnici smrti velikega rojaka Ivana Cankarja pripravljamo na 
Vrhniki niz kulturnih dogodkov, poimenovanih Povsod je luč. 
Kulturna srečanja se bodo pričela 11. decembra, ob 11. 12 in 
zaključila 12. decembra 2018, ob 19.18 uri.

… Ne maram senc, 
ne trohnobe, 
ne molka, 
ne žalosti, 
ne vzdihovanja! 
Kaj ni najlepše, z očmi, z ustmi, z vsem telesom sesati vase luč, 
ki je je toliko na tem svetu, 
da je človek nikoli ne popije, 
ne more popiti? 
Povsod je luč, 
povsod samo živo življenje, 
kamor se ozrem; 
ali pa so moje oči tako ustvarjene …

Ivan Cankar, Lepa Vida, 1912

VSE PRIREDITVE IN DOGODKI SO BREZPLAČNI.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Mag. Tatjana Oblak Milčinski, organizatorka in koordinatorka kulturnih dogodkov 
ter predsednica Komisije za organizacijo 
in izvedbo projekta Cankarjevo leto na Vrhniki
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K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

Do 2. decembra 2018 
bo v Galeriji na ogled slikarska razstava 

Milke Emilije Erbežnik

TAM OD VZHODA, OD LJUBLJANE DIVNA PESEM SE GLASI …
Ivan Cankar: Helena, 2, Erotika, 1899.

Do 3. decembra 2018
Vas Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in Muzejsko društvo Ivana Cankarja Vrhnika

vabita na ogled dokumentarne razstave 

VRHNIKA V PRVI SVETOVNI VOJNI.
Od 4. do 10. decembra 2018

bo v Avli ponovno na ogled dokumentarna razstava 

»LJUDSTVU JE SPOMENIK VŠEČ« … ŠE VEDNO,
ki smo jo pripravili skupaj z Muzejskim društvom Vrhnika in s Cankarjevo knjižnico Vrhnika.

V torek, 3. decembra 2018, ob 18. uri
Vas vabimo na odprtje razstave

ISKANJE PODOBE UMETNIKA
Akad. kipar Janez Boljka (1931 – 2013).

Razstava v Galeriji bo na ogled do 20. januarja 2019.
Ob odprtju razstave bo na Cankarjevem domu tudi odkritje reliefne upodobitve v bronu:

IVAN CANKAR, akad. kiparke Alenke Vidrgar.

V torek, 11. decembra 2018, ob 18. uri
Vas vabimo na odprtje razstave čipk:

VRHNIKA, PREČUDEN KRAJ,
ki so jo v Cankarjevem letu 2018 pripravile klekljarice Društva upokojencev Vrhnika. 

Ob odprtju bo z recitalom ŠTIRJE LETNI ČASI nastopilo Društvo upokojencev skupaj z učenci 
OŠ Antona Martina Slomška.

Razstave v Cankarjevem domu si je mogoče ogledati od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure (ob delovnih dneh) in ob nedeljah od 10. do 
12. ure ter ob drugih prireditvah. Stalno razstavo akad. slikarja Florisa Oblaka v prostorih Rokodelskega doma, Tržaška cesta 23, si je mogoče 
ogledati ob predhodni najavi (TIC Vrhnika) in vsak delovni ponedeljek od 10. do 12. ure.                                                                     Vljudno vabljeni!

R A Z S T A V E
v Cankarjevem domu

Slovenska prosvetna zveza – Slowenischer Kulturverband
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Torek, 11. december 2018, ob 20.30 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

BREZČASNOST IVANA C.
Dramski recital
Režija: Alenka Hain
Ivan Cankar: Aleksander Tolmaier 
Glasba: Duo FinePulse (Christian Filipic & Roman Pechmann) 
Projekcija: Tomaž Ogris

Slovenska prosvetna zveza (SPZ) kot ena od obeh osrednjih kulturnih organizacij zastopa 
interese koroških Slovencev na področju kulture. Na temelju njihove dolgoletne kulturne 
ustvarjalnosti s svojo kulturno politiko spodbuja predvsem  sodobne izrazne oblike, skrbi 
za kakovosten razvoj posameznih žanrov, podpira med- in večetnične koncepte, med- in 
nadregionalno sodelovanje ter čezmejno povezovanje in si prizadeva za ohranjanje in razvoj 
slovenskega jezika ter njegovo javno prepoznavnost. Z namenom ustvarjanja kulture sožitja 
med obema narodoma na Koroškem skrbi za boljše (s)poznavanje slovenskega jezika in kulture 
pri večinskem narodu. Z bogato ustvarjalnostjo koroških Slovencev seznanja tudi prebivalce 
Republike Slovenije. Na Koroškem v okviru slovenskih prosvetnih in kulturnih društev delujejo 
številne odrasle, mladinske in otroške gledališke ter mladinske in otroške lutkovne skupine. 
V Cankarjev dom na Vrhniko smo v Cankarjevem letu tako povabili predstavo – dramski 
recital Brezčasnost Ivana C., ki je bil prvič uprizorjen ob letošnjem slovenskem kulturnem 
prazniku v gledališču ORF. Posrečena dramsko-glasbena uprizoritev lika Ivana Cankarja je 
nato še večkrat navdušila številne gledalce na Koroškem.

Vstop je prost, vljudno vabljeni! 

POJ MI PESEM
Glasbeni dokumentarec / Poj mi pesem / režija in scenarij: 
Miran Zupanič / Slovenija / 107'
Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti 
in mnoge druge so že ponarodele pesmi Vlada Kreslina. Glas-
benik ima pri svojem občinstvu kultni status, ki ni posledica 
samopromocijskih prijemov, ampak rezultat osebne karizme 
in sugestivnega glasbenega izraza. Le-ta temelji na prepletu 
tradicionalne panonske melodičnosti, rokovskega uporništva 
in izvirne pesniško-glasbene govorice. Dokumentarec Poj mi 
pesem sledi Kreslinovemu umetniškemu razvoju ter prikazuje 
kulturni kontekst, v katerem deluje že več kot štirideset let. 
To je film o glasbi in tistih, ki jo imajo radi.

HIŠA, KI JO JE ZGRADIL JACK
Triler / The House That Jack Built / režija in scenarij: Lars von 
Trier / Danska, Francija, Nemčija, Švedska / 152'
Jack je inteligenten moški, ki v sedemdesetih letih v ZDA 
postane serijski morilec. Njegova zgodba je podana s prvo-
osebne perspektive in nas vodi skozi pet najpomembnejših 
umorov na njegovi »razvojni« poti. Jack vsak umor pojmuje 
kot umetnino, pa čeprav mu očitna disfunkcionalnost pov-
zroča težave v odnosu do zunanjega sveta. Njegovo končno 
soočenje s policijo je neizogibno, toda Jack vseeno z vsakim 
umorom tvega vedno več. Njegove misli se pred nami raz-
grinjajo skozi pogovore z neznanim Vergeom – groteskno 
mešanico sofizmov in otroškega samopomilovanja, ki osmi-
šlja Jackove zapletene in tvegane podvige. Najbolj brutalen 
film v filmografiji Larsa von Trierja razkriva vpogled v um 
serijskega morilca, ki ga v najboljši vlogi doslej sijajno upo-
dobi Matt Dillon.

FAHRENHEIT 11/9
Dokumentarni film / Fahrenheit 11/9 / režija in scenarij: 
Michael Moore / ZDA / 128'
Nov dokumentarec Michaela Moora, Fahrenheit 11/9, ponuja 
provokativen in na trenutke komičen pogled na čas, v kate-
rem je trenutno Amerika. V naslovu nosi datum 9. november, 
ko je bil Donald Trump  razglašen za predsednika ZDA. Moore 
pravi, da se v dokumentarcu ukvarja z dvema najpomemb-
nejšima vprašanjima v Trumpovi vladavini: „How the f**k 
did we get here?” (Kako za vraga smo prišli sem?) in “How 
the f**k do we get out?” (Kako za vraga se rešimo tega?).

TATIČI
Kriminalna drama / Manbiki kazoku / režija in scenarij: Hi-
rokazu Koreeda / Japonska / 121'
Po enem rednih tatinskih podvigov Osamu in njegov sin 

Šoto naletita na dekletce, zapuščeno v mrazu. Osamujeva 
žena je sprva do deklice zadržana, ko pa izve, kako težko je 
njeno življenje, jo družina vzame pod svojo streho. Čeprav 
so siromašni in se z drobnimi tatvinami komaj preživljajo, so 
člani Osamujeve družine srečni v svojem skupnem bivanju. 
Vse dokler nepričakovani dogodek ne razkrije skrivnosti, ki 
postavi tesne družinske vezi pred resen preizkus.
V presunljivi in pretresljivi zgodbi o siromašni japonski dru-
žini, ki se mora preživljati z vsakodnevno krajo, Hirokazu 
Koreeda podkrepi svoj intimni humanizem z družbenim 
angažmajem, ki je zaznamoval že avtorjeve zgodnje filme. 
Zlata palma letošnjega Cannesa.

O VASEH IN LJUDEH
Dokumentarni film / Visages Villages / režija in scenarij: JR, 
Agnès Varda / Francija / 94'
Legendarna režiserka francoskega novega vala Agnès Varda 
ter več kot petdeset let mlajši umetnik in fotograf JR potuje-
ta po francoskem podeželju, srečujeta domačine, izdelujeta 
njihove velikanske črno-bele portrete in jih razstavljata na 
zidovih hiš, kjer živijo in delajo. Njun topli in duhoviti film 
ceste je med drugim prejel nagrado za najboljši dokumen-
tarec v Cannesu in nominacijo za oskarja.

VLADAR PARIZA
Pustolovska kriminalka / L'Empereur de Paris / režija: Jean-
-François Richet / scenarij: Éric Besnard, Jean-François Richet 
/ Francija 
Za časa vladavine Napoleona Bonaparteja velja Francois 
Vidocq – edini človek, ki je pobegnil iz najhujših zaporov v 
Franciji –, med preprostim življem Pariza za pravo legendo. 
Po zadnjem spektakularnem uspešnem pobegu je nekda-
nji zapornik tako rekoč prepuščen smrti in skuša ponikniti 
v pozabo pod krinko preprostega trgovca. A preteklost ga 
ujame, ko ga obtožijo umora, ki ga ni zagrešil. Šefu policije 
predlaga kupčijo: v zameno za svobodo se jim bo pridružil 
v boju proti podzemlju. Čeprav jim pomaga dosegati sijajne 
rezultate, izzove sovraštvo svojih novih kolegov policistov in 
bes podzemlja, ki na njegovo glavo razpiše nagrado.

Aktualne informacije o dogajanju v kinu najdete na sple-
tni strani kino-vrhnika.si in facebook.com/kinovrhnika. Na 
spletni strani se lahko prijavite tudi na e-novice. Zaradi dina-
mičnosti ponudbe filmskih naslovov so mogoče spremembe 
v programu, zato spremljajte naše objave v prej omenjenih 
glasilih.

Kino VrhnikaDECEMBER 
KULTURNI klub ORFEJ
SPOZNAJ SVET ETERIČNIH OLJ
PREDSTAVITEV ETERIČNIH OLJ DOTERRA

TOR, 4.12. ob 17’h

NED, 9.12. ob 18’h

PET, 21.12. ob 19’h

SOB, 15.12. ob 16’h

PET, 7.12. ob 18’h
DIDŽERIDU - GLASBENI VEČER
AVSTRALSKO GLASBILO V BESEDI IN GLASBI - JOŽE PREZELJ

PET, 14.12. ob 18’h

SOB, 8.12. DOP

NED, 16.12. ob 19’h

ČAROBNI OTROCI VRHNIKA
OD 9.30 DO 10.30 (3-6 LET) / OD 10.45 DO 11.45 (7-11 LET)
ZABAVNE DELAVNICE ZA OTROKE Z ANITO JAKŠA (041 309 041)

PREDSTAVITEV SVETLOBNEGA VODNIKA-KREIRAM SKOZI 2019

TA REZIJANSKI PLES
PLESNI VEČER VODI KLEMEN FRANK.

GONG ZVOČNA KOPEL VODI KARLO VIZEK

OSLOV REP IN OSTALE ZGODBE
ZA ODRASLE PRIPOVEDUJE ZAVOD DEVETA DEŽELA: KATARINA NAHTIGAL, 
LAN VOŠNJAK, TINA KOŠČAK, GLASBENA SPREMLJAVA: GAŠPER ŠINKOVEC

SOB, 22.12. ob 17’h

KOMPOSTNI KROG ŽALOVANJA

SPROSTITEV UMA IN TELESA. S SEBOJ PRINESITE ODEJO IN BLAZINO. 

NAMESTO VSTOPNINE PROSTOVOLJNI PRISPEVKI! HVALA!
VLJUDNO VABLJENI V SINJO GORICO 87, 400m naprej od LIDLA, KONTAKT: 031382717(Klemen), 040937316(Rada), FB/Klub Orfej

MOJA ČAROBNA LUČKA
USTVARJALNO, PRAVLJIČNA DELAVNICA ZA OTROKE. VODI ANITA JAKŠA.

PRIROČNIKA ZA HARMONIČNO ŽIVLJENJE IN OPOLNOMOČENJE LASTNIH POTENCIALOV NAM BO PREDSTAVILA GOSTJA IN 
SRČNA AVTORICA ANA KOLENC, MENTORICA ZA AKTIVACIJO SRČNO-MOŽGANSKE KOHERENCE, KI BO NA  DOGODKU IZVEDLA 
TUDI MEDITACIJO PRIKLOPA NA SRČNO OMREŽJE. 

STARODAVNI RITUAL ZA MOŠKE IN ŽENSKE KI LJUBIJO, ŽALUJEJO, ČUTIJO IN ŽIVIJO ŽIVLJENJE.
VEČ NA WWW.HISAAKASE.COM. OBVEZNE PRIJAVE NA HISAAKASE@GMAIL.COM DO 12.12. 2018.
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elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

SREDA, 12. 12. 2018, od 18. ure 
do 19.18.
Vstop z brezplačnimi 
vstopnicami.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

POVSOD JE LUČ  ….
KONCERT

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 13. 12. 2018, ob 18. uri.
Vstop z brezplačnimi 
vstopnicami.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

KONCERT
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 14. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIFFE 2018: KAPITAN MORTEN IN 
KRALJICA PAJKOV
Animirana družinska pustolovščina, Estonija, Belgija, Irska, Velika Britanija, 
7+

PETEK, 14. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SMRTONOSNI STROJI
Akcijska pustolovščina, ZDA, Nova Zelandija

NEDELJA, 16. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Poljska, Finska, 4+

NEDELJA, 16. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KURSK: PREKLETSTVO GLOBINE
Drama, Belgija, Luksemburg

PONEDELJEK, 17. 12. 2018, ob 
19.30.
Vstop je prost.
JSKD – OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

RONDO HREPENENJA
Slavnostni koncert ob predstavitev zbirke 
zborovskih skladb Tomaža Habeta, uglasbitve 

umetniške besede Ivana Cankarja. 
Mešani pevski zbor Akademije za glasbo Ljubljana
Zborovodkinja: Alenka Podpečan
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 18. 12. 2018, ob 19.30.
Vstopnina: 15 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

Jean Cocteau: STRAŠNI STARŠI
Absurdna komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 19. 12. 2018, ob 18.30.
Vstopnina: 2,50 €. 
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LOG - DRAGOMER

FROGSMAS 2018
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 20. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstop prost.
OBČINA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

DAN SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI V 
CANKARJEVEM LETU 
2018

Proslava s kulturnim programom
Režija: Jože Valentič, nastopajo: Pavle Ravnohrib in vrhniška kulturna 
društva
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 21. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstop je prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NOČ KRATKIH FILMOV
ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 21. 12. 2018, ob 18. uri.
Vstop je prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NOČ KRATKIH FILMOV
ANIMIRANI FILMI ZA ODRASLE
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 7. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstop prost.
PEVSKO DRUŠTVO IVANA CANKARJA VRHNIKA, 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

PRAZNIČNI KONCERT 
2. del 2. mednarodnega festivala PDIC zborov in 
društev z imenom Ivan Cankar 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 8. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 8 €, dijaki, 
študentje: 6 €. 
BIG BAND VRHNIK: 
NOVOLETNI KONCERT 
Dirigent: Matjaž Lenarčič
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK, 10. 12. 2018, ob 
20. uri.
Vstop z vabili.
REPUBLIKA SLOVENIJA

DRŽAVNA PROSLAVA 
OB CANKARJEVEM 
LETU

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki
Neposredni prenos proslave v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice na 
Vrhniki. Vstop prost. 

TOREK, 11. 12. 2018, ob 18. uri. 
Vstop je prost.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRHNIKA, OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA, ZAVOD 
IVANA CANKARJA VRHNIKA

POVSOD JE LUČ …
VRHNIKA, PREČUDEN 
KRAJ 

Odprtje razstave čipk in recital 
ŠTIRJE LETNI ČASI
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 11. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstop je prost.
RTVSLO RADIO SLOVENIJA, 3. PROGRAM–ARS, 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Ivan Cankar/Jože 
Valentič: JAKOB RUDA
Premierno javno predvajanje nove radijske igre 
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

 
TOREK, 11. 12. 2018, ob 20.30.
Vstop je prost.
SLOVENSKA PROSVETNA ZVEZA – SLOWENISCHER 
KULTURVERBAND, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

POVSOD JE LUČ …
Aleksander Tolmaier/
Alenka Hain: 

BREZČASNOST IVANA C.
Dramski recital
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 11. 12. 2018, ob 21.30.
Vstop je prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POVSOD JE LUČ …
CANKAR
Dokumentarno-igrani film, Slovenija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 11. 12. 2018, po 24. uri.
Vstop je prost, želena je 
predhodna najava.
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD IVANA 

CANKARJA

POVSOD JE LUČ …
Bedenje ob branju Cankarjevih del, družabna 
igra na Klancu, pogovori o življenju in delu Ivana 

Cankarja …
Cankarjeva knjižnica na Vrhniki

SREDA, 12. 12. 2018, ob 10. uri.
Vstop je prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POVSOD JE LUČ …
TISOČ BRIDKIH UR ZA 
ENO URO VESELJA – 
IVAN CANKAR

Dokumentarni film, Slovenija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

 Do 2. 12. 2018. Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Milka Emilija Erbežnik: 
TAM OD VZHODA, 
OD LJUBLJANE DIVNA 
PESEM SE GLASI …
Ivan Cankar: Helena, 2, Erotika, 1899
Slikarska razstava bo na ogled do 2. decembra 

2018.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 1. 12. 2018, ob 18. uri.
Vstopnina: 6 €.
ŽUPNIJSKA KARITAS VRHNIKA, OBČINA VRHNIKA, 
SAZAS, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DVA NOVČIČA, 
dobrodelni koncert
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 2. 12. 2018, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

GRINCH
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, ZDA, Kitajska, 6+

NEDELJA, 2. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIFFE 2018: POJ MI PESEM
Glasbeni dokumentarec, Slovenija

NEDELJA, 2. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIFFE 2018: HIŠA, KI JO JE 
ZGRADIL JACK
Triler, Danska, Francija, Nemčija, Švedska

PONEDELJEK, 3. 12. 2018, ob 18. 
uri.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

IVAN CANKAR
Odkritje reliefne upodobitve v bronu akad. kiparke 
Alenke Vidrgar in
odprtje razstave

ISKANJE PODOBE UMETNIKA
Akad. kipar Janez Boljka (1931 – 2013)
Galerija Cankarjevega doma na Vrhnika

Od 4. 12. do 10. 12. 2018.
Vstop prost.
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA, CANKARJEVA 
KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

LJUDSTVU JE 
SPOMENIK VŠEČ … ŠE 
VEDNO

Dopolnjena dokumentarna razstava 
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK, 4. 12. 2018, ob 19.30.
Vstopnina: 15 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR

Yasmina Reza: BOG MASAKRA
Komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 5. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FEHRENHEIT 11/9
Dokumentarni film, ZDA

ČETRTEK, 6. 12. 2018, ob 18. uri.
Vstop prost.
DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

Ivo Svetina: 
SLOVENSKI PISATELJI 
PRINAŠAJO BELO 
KRIZANTEMO

Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

PETEK, 21. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SPIDER-MAN: NOVI SVET
Animirana akcijska pustolovščina, podnapisi, ZDA

SOBOTA, 22. 12. 2018, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA
Animirana družinska komedija, sinhro, Francija, 6+

SOBOTA, 22. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €,
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SPIDER-MAN: NOVI SVET
Animirana akcijska pustolovščina, sinhro, ZDA

SOBOTA, 22. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BUMBLEBEE
ZF pustolovščina, ZDA

NEDELJA, 23. 12. 2018, ob 15. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

GRINCH 3D
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, ZDA, Kitajska, 6+

NEDELJA, 23. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SPIDER-MAN: NOVI SVET 3D
Animirana akcijska pustolovščina, sinhro, ZDA

NEDELJA, 23. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIFFE 2018: TATIČI
Kriminalna drama, Japonska

PONEDELJEK, 24. 12. 2018, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Poljska, Finska, 4+

PONEDELJEK, 24. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIFFE 2018: ZIMSKE MUHE
Drama, Češka, Poljska, Slovaška, Slovenija

PONEDELJEK, 24. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

AQUAMAN
Akcijska pustolovščina, Avstralija, ZDA

SREDA, 26. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIFFE 2018: KAPITAN MORTEN IN 
KRALJICA PAJKOV
Animirana družinska pustolovščina, Estonija, Belgija, Irska, Velika Britanija, 
7+

SREDA, 26. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LIFFE 2018: POJ MI PESEM
Glasbeni dokumentarec, Slovenija,

ČETRTEK, 27. 12. 2018, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: O VASEH IN 
LJUDEH
Dokumentarni film, Francija

ČETRTEK, 27. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA
Animirana družinska komedija, sinhro, Francija, 6+

ČETRTEK, 27. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VLADAR PARIZA
Pustolovska kriminalka, Francija

Program 
prireditev 
za  december 2018
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Branje Cankarjevih  
besedil 

V sodelovanju s Turi-
stičnim društvom Bla-
gajana vas vsako sredo 
ob 17. uri vabimo v 
Močilnik na branje 
Cankarjevih besedil. 
Dogodek bo v vsakem 

vremenu.  Morebitne spremembe 
ure ali lokacije preverite na mirjam.
suhadolnik@gmail.com. 

Ta veseli dan kulture 
2018
V Prešernovem letu 2000 je Ministr-
stvo za kulturo začelo s pobudo dne-
va odprtih vrat slovenskih kulturnih 
ustanov. Z leti se je preoblikovala v 
Ta veseli dan kulture in prerasla v 
množičen kulturni dogodek in vese-
lo praznovanje ob 3. decembru. Za 
Prešernov rojstni dan se na najlepši 
način združujeta dostopnost in želja 
ljudi po kulturi. 
Če imate doma gradivo, ki mu je 
potekel rok izposoje, ga na ta dan 
lahko vrnete s širokim nasmehom, 
saj ne boste plačali niti zamudnine 
niti stroška opominov. Opozorilo: 
starih dolgov za že vrnjeno gradivo 
vam ne bomo brisali. Vljudno va-
bljeni v ponedeljek, 3. 12. 2018, 
od 9.00 do 19.00 na Vrhniko in 
od 14.00 do 19.00 v Borovnico.
 

Vaje za krepitev 
možganov
Z vajami za krepitev možganov 
spodbujamo nastajanje novih mož-
ganskih povezav, poskrbimo, da se 
stanje ne poslabša in upočasnimo 
začetke demence. Vaje bomo izva-
jali na zabaven način preko igre, tudi 
smeha ne bo manjkalo. Cena: 30 € 

ali 7 € za posamezno srečanje: 4. in 
11. 12., ob 9.30 v Malavašičevem 
kotičku. Prijave in več informacij: 
Petra Čelik, 041 556 514, ali info@
krepim-spomin.eu.

Svetovalno središče na 
Vrhniki 
Brezplačno in zaupno informira-
nje ter svetovanje odraslim pri od-
ločitvah za izobraževanje in učenje 
v računalniški učilnici Kemis. Do-
datne informacije in prijava na tel.: 
01 510 22 70. Termini v decembru: 
sreda, 5. december: 8.00–11.00, po-
nedeljek, 10. december: 15.00–18.00, 
in sreda, 19. december: 8.00–11.00. 

Delavnica učenja 
freestyle 
Delavnice so namenjene osnovno-
šolskim učencem, potekale bodo 
vsak četrtek  od 14.30 do 15.15 (2. 
do 6. R) in od 15.30 do 16.15 (7. do 
9. R). Cena delavnice za 4 šol. ure/1 
mesec: 45 € za nove in 40 €/učenca, 
ki je že bil na delavnicah; z obrav-
navo tudi njegove učne snovi, ki jo 
prinese s sabo, da se na konkretnem 
primeru nauči nove tehnike učenja. 
Obvezne prijave/več informacij 
Mojca Stojkovič http://www.laz-
jeucenje.si/prijavnica/031314641. 
Grabeljškova dvorana Can-
karjeve knjižnice Vrhnika.

Neposredni 
prenos državne 
proslave ob 
Cankarjevem letu
Vljudno vabljeni v Grabelj-
škovo dvorano na ogled ne-
posrednega prenosa držav-
ne proslave ob Cankarjevem 

letu. V ponedeljek, 10. 
12. 2018, ob 20.00. 
Zavod Ivana Cankar-
ja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika, Pro-
tokol Republike Slove-
nije, Služba za državne 

proslave in Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika. 

Ivan Cankar – Jože 
Valentič: JAKOB RUDA

Premierno javno pred-
vajanje radijske igre – 
Ivan Cankar, drama 
JAKOB RUDA je bila 
izdana in uprizorjena 
v gledališču leta 1900. 
Za radio je Cankarje-

vo dramo priredil in zrežiral Jože 
Valentič. Premierno javno pred-
vajanje radijske igre bo v torek, 
11. decembra, ob 19.00 v mali 
dvorani Cankarjevega doma na 
Vrhniki. Pred predvajanjem igre se 
bo o Jakobu Rudi z literarnim zgo-
dovinarjem dr. Igorjem Grdino 
pogovarjala dramaturginja Vilma 
Štritof tudi ob izidu njegove nove 
knjige o Ivanu Cankarju. 

Čiščenje čakr in aure
Raziskali bomo funkcije vsake ča-
kre posebej in se naučili, kako jih 

uskladiti ter harmonizirati. Več 
informacij: Kimspirational.slove@
gmail.com/040 906 690.  Cena:13 
€/osebo. Pripelji svojega življenj-
skega partnerja BREZPLAČNO in 
duhovno rastita skupaj! Vabljeni v 
petek, 21. 12. 2018, ob 18.00 v 
Grabeljškovo dvorano. 

RAZSTAVE 

ČRTICE in Cankar v 
stripu

Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika je v okviru 
Cankarjevega leta 
2018 v sodelovanju z 
MIZŠ, JAK, Občino 
Vrhnika, ZIC, Zavo-
dom Škrateljc in OŠ 

ICV v šolskem letu 2017/2018 raz-
pisala likovni in literarni natečaj 
za osnovnošolce in srednješolce. V 
Cankarjev salon vabljeni na ogled 
izbranih črtic in ilustracij. V Mala-
vašičevem kotičku pa bo na ogled 
razstava ilustracij Cankar v stripu. 
Na ogled obeh razstav vas vabimo 
do konca Cankarjevega leta 2018. 

Stalne razstave v prostorih 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika:
Lesene zverinice Igorja Pavlovčiča
Bodi viden – bodi previden
Mobili

Povsod je luč …
… Ne maram senc, ne 
trohnobe, ne molka, ne 
žalosti, ne vzdihovanja! 
Kaj ni najlepše, z očmi, 
z ustmi, z vsem telesom 
sesati vase luč, ki je je to-
liko na tem svetu, da je 

človek nikoli ne popije, ne more popiti 
? Povsod je luč, povsod samo živo ži-
vljenje, kamor se ozrem; ali pa so moje 
oči tako ustvarjene …

Ivan Cankar, Lepa Vida, 1912

Torek, 11. 12. 2018:
11.12.–19.18 – dan odprtih vrat Can-
karjeve spominske hiše – Cankarjeva 
spominska hiša

Torek, 11. 12. 2018:
11.12 – Branje Cankarjevih  besedil – 
Spomenik Ivanu Cankarju na Vrhniki
11.15 – Tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje – Osnovna šola Ivana Can-
karja Vrhnika
15.00 – Branje Cankarjevih del – Raz-
stavišče Moja Ljubljanica
16.00 – Pohod močvirskih škratov – 
Mali plac pri Bevkah
18.00 – Štirje letni časi – odprtje raz-
stave čipk in recital – avla Cankarje-
vega doma na Vrhniki
19.00 – Jakob Ruda – javno poslušanje 
radijske igre – mala dvorana Cankar-
jevega doma na Vrhniki
20.30 – Brezčasnost Ivana C. – dram-
ski recital – velika dvorana Cankarje-

vega doma na Vrhniki
21.30 – Cankar – dokumentarno-
-igrani film– velika dvorana Cankar-
jevega doma na Vrhniki
23.00 – Bedenje ob branju Cankarje-
vih del – mala dvorana Cankarjevega 
doma na Vrhniki
24.00 – Nočno bedenje ob branju 
Cankarjevih del, pogovarjanje o Iva-
nu Cankarju in njegovi zapuščini, 
družabna igra o poznavanju Ivana 
Cankarja Klanec … Zaželene prijave 
na knjiznica@ckv.si ali tel.: 01 7553 
114 – Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Sreda, 12. 12. 2018:
11.12.–19.18 – dan odprtih vrat Can-
karjeve spominske hiše – Cankarjeva 
spominska hiša

Sreda, 12. 12. 2018:
8.00 – Branje Cankarjeve Erotike – 
Malavašičev kotiček v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika 
10.00 – O človeku, ki je iskal srečo – 
predstavitev slikanice Zdenke Obal 
– Dom upokojencev Vrhnika
10.00 – Tisoč bridkih ur za eno uro 
veselja – Ivan Cankar, dokumentar-
ni film– velika dvorana Cankarjevega 
doma na Vrhniki
15.00 - Brezplačen voden ogled razsta-
ve Moja Ljubljanica, zaželene prijave 
na: info@mojaljubljanica.si - Razsta-
višče Moja Ljubljanica
16.00 – Milena Oblak Erznožnik, 
likovna delavnica za otroke–- Mala-
vašičev kotiček Cankarjeve knjižnice 

Vrhnika
17.00 – Ura pravljic in odprtje poslikav 
Barbare Jurjevčič – Cankarjeva hiška 
v Cankarjevi knjižnici Vrhnika
17.00 – Branje Cankarjevih del in 
pogovor z lutko Ivana Cankarja – 
mala dvorana Cankarjevega doma 
na Vrhniki
18.00–19.18 – Koncert – mala dvo-
rana Cankarjevega doma na Vrhniki

VSE PRIREDITVE SO BREZ-
PLAČNE 
Pridržujemo si pravico do spremembe 
programa.

Organizatorji: Občina Vrhnika, 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Turistično društvo 
Blagajana, Osnovna šola Ivana Can-
karja Vrhnika, Moja Ljubljanica, Za-
vod Škrateljc, Društvo upokojencev 
Vrhnika, Dom upokojencev Vrhni-
ka, Osnovna šola Antona Martina 
Slomška Vrhnika, RTVSLO Radio 
Slovenija, 3. Program–Ars, Slovenska 
prosvetna Zveza – Slowenischer kul-
turverband, Kino Vrhnika, Glasbena 
šola Vrhnika, Zdenka Obal in Milena 
Oblak Erznožnik. 

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 v krogu
Plesi so lahkotni, igrivi in radostni, pa tudi ponotranjeni. Pleše se v krogu. 
Primerni so za vse generacije, tudi za starejše. Za ples ne potrebujemo 
partnerja. Plese vodi Darja Bažec. Srčno vabljeni vsak četrtek ob 9.15 
v Grabeljškovo dvorano. Informacije in prijave na tel. št: 01 750 9441, 
GSM: 031 682 230 Darja Bažec. 

• Individualno učenje računalništva
V Cankarjevi knjižnici Vrhnika nudimo brezplačno individualno izo-
braževanje računalništva za upokojence in brezposelne – ob četrtkih 
od 16.00 do 19.00. Mentor: Nejc Pokec. Prijave in več informacij na uci-
mose@drugi-korak.si ali po telefonu, 031 400 936, vsak delovnik med 
10. in 12. uro. 

• Začetni računalniški tečaj za upokojence
Organiziramo začetni računalniški tečaj, ki bo od 3. do 7. decembra 
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 ter 
je brezplačen. Prijave zbiramo osebno v knjižnici ali po telefonu 755 31 
14 do zapolnitve mest. Vabljeni! 

• Počitniška delavnica – 
 izdelovanje novoletnih  voščilnic

Med novoletnimi počitnicami, v ponedeljek, 24. 12. 2018, vabimo osnov-
nošolce od 9.00 do 11.00 v Malavašičev kotiček CKV, kjer bomo izdelovali 
praznične voščilnice. Informacije na: ckv.vgc@gmail.com in 051 620 066.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

PETEK, 28. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Poljska, Finska, 4+

PETEK, 28. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SMRTONOSNI STROJI
Akcijska pustolovščina, ZDA, Nova Zelandija

SOBOTA, 29. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MARY POPPINS SE VRAČA
Družinski muzikal, ZDA

SOBOTA, 29. 12. 2018, ob 19.30.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ROBIN HOOD
Akcijska drama, ZDA

NEDELJA 30. 12. 2018, ob 17. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU
Animirana družinska pustolovščina, sinhro, Poljska, Finska, 4+

NEDELJA 30. 12. 2018, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: O VASEH IN 
LJUDEH
Dokumentarni film, Francija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve: Turistični informacijski 
center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9, tel.: 01 755 10 54, 
e-pošta: tic@zavod-cankar.si; Ponedeljek – petek: od 8. do 
18. ure, sobota: od 8. do 14. ure in pol ure pred predstavo na 
blagajni Cankarjevega doma Vrhnika. 
Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. 

Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe: 
www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si. 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
Vse kinopredstave potekajo v Veliki dvorani Cankarjevega 
doma. 

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 A
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Vrhnika je bogatejša za nov 
športni objekt. 

V petek, 16. novembra, je bila tudi 
uradna primopredaja novega igrišča z 
umetno travo, ki  je za razvoj športa 
na Vrhniki izjemno pomemben korak 
naprej. Na tem igrišču, ki je  glede ve-
likosti enakovredno polovici glavnega 
igrišča z naravno travo, bodo kako-
vostno trenirali vrhniški nogometaši. 
Vodstvo kluba pa se je odločilo, da 
ponudi možnost rekreacije tudi star-
šem otrok, ki trenirajo v NK Dren – 
Vrhnika v družabnem tekmovanju za 
zimsko ligo. Nogometaši žanjejo uspe-
he tudi na tekmovalnem področju in 
celo presenečajo s svojimi rezultati.

Andrej Šega, predsednik kluba, pri-
znava, da je pridobitev težko prigarana 
in rezultat dela številnih ljudi, a to še 
ni razlog, da bi se napredek ustavil. V 
klubu so namreč že podali pristopno 
izjavo in začeli s pripravami na drugo 
fazo gradnje še druge polovice igrišča 
in s pridobivanjem projektne doku-
mentacije. Na fundacijo za šport so 
oddali vlogo za pridobitev finančnih 
sredstev, ki bodo potrebna za izgra-
dnjo druge polovice igrišča.

O pomenu novega igrišča z umetno 
travo za kakovosten napredek mladih 
nogometašev je bilo že veliko napisa-
nega, a kljub temu vodja nogometne 
šole Uroš Bučan, ki je na svoji nogo-
metni poti pomagal tudi nekaterim 
slovenskim reprezentantom, pou-
darja, kako bo sedaj lažje loviti korak 
z najboljšimi nogometnimi šolami v 
Sloveniji: »Moram priznati, da imamo 
morda celo predober rezultat, kar je 
omenil tudi pretekli mesec, a sedaj, ko 
je za nami konec jesenskega dela, se je 
to vsekakor potrdilo. 

Dobro delo s trenerji kaže rezultate 
na igrišču, kaže se tudi pri množično-
sti, pri novih vpisih v nogometno šolo. 
Torej je glas o klubu na Vrhniki dober. 
Imamo tudi nekaj novih fantov tudi 
pri nekoliko starejših selekcijah, torej 
pri starostni skupini med 9 in 10 let 
in ne samo pri vpisih v vrtec in nižje 

selekcije. Tudi v prvi državni ligi, kjer 
fantje selekcije U-15 tekmujejo z naj-
boljšimi v Sloveniji, se kaže napredek. 
Na zadnjih tekmah so zbrali drago-
cene točke, tudi v zadnji tekmi z NK 
Ilirija, ko smo v bistvu vstopili v dru-
gi del tekmovalne sezone 2018/2019, 
se vidi, da so fantje napredovali, več 
je igre, višje smo postavljeni. Skrat-
ka, tako kot pri U-15 se tudi v drugih 
selekcijah vidi, da fantje želijo dobro 
igrati in poslušajo in delo s trenerji 
dobro poteka. V najstarejših selekcijah 
pri kadetih in mladincih smo v boju 

za vrh za napredovanje v drugo držav-
no slovensko ligo zahod. Moja edina 
bojazen jev tem, da so fantje še zelo 
mladi, za napredovanje pa je potreb-
no uspeti z obema ekipama, saj naprej 
pelje skupni rezultat. 

V mladinski prvi postavi U-19 je 
kar šest kadetov, medtem, ko je ekipa 
U-17 sestavljena iz fantov, ki so vho-
dni letnik pri kadetih. To pomeni, da 
so kadeti praktično dve leti mlajši od 
najboljših ekip v prvi MNZ Ligi in to 
nam v težkih in odločilnih tekmah 
prinaša kar nekaj hendikepa- pa se 

kljub temu borimo za vodilno mesto 
na skupni lestvici. Veselim pa se, da 
bomo lahko sedaj od novembra do 
marca s starejšimi ekipami delali ne-
moteno naprej na zunanjem igrišču 
z umetno travo, kar bo omogočalo še 
večji in hitrejši napredek pri fantih.«

Zimska liga za starše
Ker je poleg resnega dela v nogomet 

vedno treba vnesti tudi malo zabave, 
so se v klubu odločili, da bodo na novi 
umetni travi organizirali tudi malo 
rekreacije za starše nogometnih ekip. 
Od druge polovici novembra in v de-
cembru bo potekala nogometna liga. 
Igralni dan bo torek od 19.15 do 21.00. 
Prijavnina ekipe je 50 evrov, ki pa bo v 
celoti namenjena za organizacijo lige 
in zaključno srečanje vseh udeležen-
cev zimske lige po finalni tekmi. Zim-
ska liga za starše bo potekala v nasle-
dnjih terminih: 1. KROG – 20. 11.

Sistem tekmovanja je odvisen od 
števila prijavljenih ekip. V primeru 
majhnega števila bo sistem vsak z vsa-
kim, v primeru velikega števila ekip 

pa  bodo ekipe razdeljene po štiri v 
skupino in na koncu razigravanje na 
izpadanje. Igralni sistem bo 5 + 1 na 
polovici igrišča in gole 5 x 2 m.  Pogoj 
za sodelovanje je, da je med igralci ce-
lotno tekmo tudi vsaj ena ženska. Čas 
igranja je 2 x 12 minut s 3-minutnim 
odmorom. Starši, ki imajo otroke v 
dveh ali več  ekipah, lahko igrajo za 
več ekip. V zimski ligi lahko sodelu-
jejo starši ekip vrtca, U-7, U-8, U-9, 
U-10, U-11, 12 zlati, U-12 črni, U-13 
zlati, U-13 črni, U-15 zlati, U-15 črni, 
U-17 in U-19.

Vse, ki vas nogomet zanima ali pa si želite 
ogledati prvenstvene tekme naših nogome-
tašev v živo, ste lepo vabljeni, da se nam pri-
družite na tribunah in spodbujate vrhniške 
nogometaše. 

Razpored vseh tekem, tako prijateljskih 
kot pokalnih, najdete na 

www.nkdren-vrhnika.si, kjer so objavlje-
ne tudi vse novice, povezane z nogometnim 
klubom.

Besedilo in foto: Peter Kavčič 

NK Dren – Vrhnika

Novo igrišče za nove uspehe

Sezono sta začela aprila z dirko v Aj-
dovščini, kjer sta osvojila četrto mesto, 
nato je sledila tekma v Velenju, kjer sta 
se veselila zmage. V Železnikih je po-
nagajal avto, saj je ne avtu odtrgalo pe-
sto in tako sta posledično ostala brez 
zavor. Kljub temu sta Bojan in Nina 
uspela priti do cilja in doseči končno 

peto mesto. Po poletnem predahu, je 
sledil naslednji reli v Novi Gorici in je 
štel tudi za evropsko prvenstvo. »Žal 
sva pri veliki hitrosti zadela ob ogra-
jo, odtrgala desno kolo s podvozjem 
in tako močno poškodovala avto, da 
ni bilo moč nadaljevati. Ker je bil avto 
zelo močno poškodovan ter ga nismo 

uspeli popraviti, smo si za naslednji 
rally Poreč avto sposodili. Kombi-
nacija nov avto, močno popeskano 
cestišče in še spomin iz Gorice žal ni 
prinesel nič dobrega. Kljub vsem spo-
minom in neugodnostim sva za las 
ujela tretje mesto. 

Čakal nas je še zadnji raeli sezone, ki 
se je odvijal v Idriji. Cel vikend je moč-
no deževalo. Mokro podlago sem pr-
vič preizkusil. V avtu se nama je rosila 
prednja šipa, presekala sva eno gumo 
in na koncu zasedla peto mesto,« je 
vtise strnil Bojan. Po koncu sezone 
sta se Vrhničana veselila tretjega  me-
sta v Državnem prvenstvu Slovenije v 
diviziji I (motorji do 1.4 ccm). Bojan 
in Nina se zahvaljujeta odlični ekipi 
mehaniko, ki so bili: Lado Andrej, An-
drej starejši, Marjan, Boštjan in Žan, 
ki skrbijo za delovanje avta med dirko, 
in pokroviteljem, brez katerih takšen 
rezultat ne bi bil mogoč: VR Elektro-
nika, TermoTom, Termoflor, olja Divi-
noll, pleksi izdelki Krili, Gostilna pri 
Kranjcu, Salkon,Avtoservis Mivšek, 
Avtodeli Bmc, Avtoservis Rode.

NČ, foto: Uroš Modlic

Vrhničana osvojila tretje mesto

Vrhničana Bojan Velkavrh in Nina Velkavrh Gorenc sta v 
letu 2018 nastopala z vozilom VW Polo 1.4. 16V na tekmah 
za državno prvenstvo Slovenije v reliju. 
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Pokalno tekmovanje je organizira-
no na zelo visokem nivoju. Organiza-
torji z različnimi tehničnimi pregledi 
pred dirkami in potem skrbijo, da 
dirkalniki ustrezajo standardom in 
pravilniku Renault Sport. To pomeni, 
da sta na avtomobilu zapečaten motor 
in motorni računalnik. Vsi  drugi deli 
morajo biti originalni, torej tovarniški, 
brez kakršnihkoli predelav. Predpisa-
ne so pnevmatike, motorno olje, gori-
vo ter minimalna teža dirkalnika sku-
paj z voznikom. Vsaka nepravilnost, ki 
jo ugotovijo tehnični komisarji, pome-
ni takojšnjo diskvalifikacijo iz dirke ali 
celo izključitev iz pokala. Kljub temu 
je mogoče z dobro ekipo in znanjem 
pridobiti vsaj malo prednosti pred  
tekmeci z nastavitvijo podvozja ter ge-
ometrijo dirkalnika. Vse to pa pomeni, 
da dirkači tekmujejo v zelo izenačenih 
dirkah, kjer najbolj šteje prav znanje 
oziroma hitrost voznika.

Kaj natančno sploh pomeni dir-
kanje v pokalu Renault Clio Cup, je 
Boštjan opisal kar sam: »Pokalni Clio-
Cup IV sem vozil že v sezoni 2016, ko 
sem nastopal v sklopu državnega pr-
venstva in prvenstva centralno evrop-
ske cone (FIA CEZ). Osvojil sem osem 
zmag, zadnjih dveh dirk nisem peljal, 
saj sem že predčasno postal prvak, 
sam dirkaški vikend pa pomeni tudi 
velik finančni zalogaj. V sezoni 2017 
sem nastopil na treh vikendih Clio 
pokala v Italiji. Že na prvem dirka-
škem vikendu je bilo jasno, da to nima 
nobene veze z državnim oziroma 
FIA CEZ, torej centralno evropskim 
prvenstvom. Dirkaški nivo in hitrost 

tekmovalcev je neprimerno višja, go-
vorimo o dveh do treh sekundah na 
krog. Počasnega voznika ni, zaostanki 
se merijo v desetinkah in stotinkah 
na krog. V Brnu sem se kvalificiral 
kot tretji,  v Vallelungi pri Rimu sem 
zmagal dirko in v Imoli končal na tre-
tjem mestu. To mi je dalo potrditev, 
da imam hitrost za nastope na tako 
visokem nivoju.«

Kljub zahtevnosti in izredni izena-
čenosti med ekipami in tekmovalci, 
kjer resnično odločajo le milimetri, 
Boštjanu motivacije ni zmanjkalo in 
je bil pred letošnjo sezono odločen, da 
gre korak naprej. 

»V letošnjo sezono smo vstopili 
pripravljeni. Pri ekipi Lema Racing so 
sestavili novo karoserijo in pripravili 
kompleten dirkalnik. Kljub temu nam 
je že na prvem vikendu v Mugellu 
manjkalo nekaj hitrosti, razlog smo 
iskali v nastavitvah. Še huje je bilo v 
Misanu kjer sem se na dirki kvalifi-
ciral na šestnajsto in deseto mesto. 
Vseeno sem v dirkah uspel veliko na-
doknaditi. S podobnimi težavami smo 
se ukvarjali tudi v Vallelungi. Vložili 
smo veliko truda a prave rešitve nismo 
našli. Preskok pa se je zgodil v Monzi 
kjer sem slučajno peljal drug dirkal-
nik. V prvi dirki sem se boril od štarta 
do cilja v skupini štirih sotekmoval-
cev. Imeli smo precej boljši ritem od 
ostalih. V drugi dirki sem v boju za 
prvo mesto storil napako in odletel 
v ograjo. Po dirki sem se odločil, da 
želim preostale dirke nastopati s tem 
istim dirkalnikom. To se je izkazalo za 
pravilno odločitev, saj sem na dirkah 

v Imoli kjer sem skozi cilj pripeljal kot 
prvi. Žal sem naknadno dobil časovni 
pribitek petih sekund, a kljub temu 
zasedel tretje mesto. Drugo dirko sem 
zaključil na drugem mestu. To mi je 
dalo dodaten zagon in zelo samozave-
sten sem prišel na dirkališče v Misano, 
kjer smo letos vozili dvakrat.  Zmagal 
sem prvo dirko in se v drugi boril za 
zmago, vendar sem bil po kontaktu s 
sotekmovalcem izključen s črno za-
stavo. Nekaj dni po dirkah v Misanu 
je šef ekipe prejel šokantno e-mail 
sporočilo. Dobil sem prepoved na-
stopa na zadnjem dirkaškem vikendu 
v francoskem Paul Ricardu ter izklju-
čitev iz mednarodne finalne dirke s 
strani promotorja italijanskega Clio 

pokala. Vse zahvale gredo šefu ekipe 
Lema Racing, Mirku Marinšku, ki je 
uspel zgladiti spor in mi omogočil na-
stop na dirkah v Franciji, kar je bil naš 
prvotni cilj'. 

Kljub zapletom in slabemu občutku, 
da nekaterim ni najbolj pogodu, da je 
slovenski dirkač v samem vrhu, so 
se z ekipo odpravili na veliki finale v 
Francijo. Legendarno dirkališče Paul 
Ricard je bilo tako v prvem vikendu v 
novembru povsem v barvah Renaul-
ta. Njihov športni oddelek Renault 
Sport je gostil finale vseh nacionalnih 
prvenstev pokala Clio četrte genera-
cije in izbral najboljšega tekmovalca 
sveta. Boštjan Avbelj, ki skozi celotno 
sezono nastopa v zelo konkurenčnem 
italijanskem Clio pokalu, je tu uvidel 
svojo priložnost. Tokrat njegovi itali-
janski konkurenti niso imeli prednosti 
domačega terena, kar je s pridom iz-
koristil. Že v kvalifikacijah je s prvim 
in drugim mestom nakazal, da ima ri-
tem za zmagi na dirkah. Svojo hitrost 
je uspešno prenesel na obe dirki ter 
z vratolomnimi vožnjami zmagal kar 
obe. V skupnem seštevku italijanskega 
pokala (dirka je štela tudi kot finale v 
italijanskem pokalu) je po koncu sezo-
ne zasedel odlično tretje mesto. 

Nedeljski finale je med skoraj 100 
tekmovalci odločil, kateri je najbolj-
ši voznik pokalnega Renault Clia na 
svetu. Na finalno dirko se je uvrstilo 
po pet najboljših tekmovalcev iz po-
sameznih nacionalnih prvenstev Clio 
Cup. Med Nemce, Italijane, Švicarje, 
Avstrijce, Poljake, Angleže, Kitajce, 
Špance in Francoze se je kot 21. na 
dirko uvrstil tudi Boštjan Avbelj. V 
dirki je napredoval vse do 11. mesta. 
Zmagal je Anglež Jack Young in se 
domov odpeljal s čisto novim Renault 
Meganom RS Trophy.«

Boštjan je bil po dirki zadovoljen, 
saj je dosegel: »Za mano je najboljši 
dirkaški vikend te sezone. Uspel sem 
zadržati tretje mesto v skupnem se-
števku ClioCup Italija ter se približal 
drugemu mestu na zgolj 11 točk zao-
stanka. Žal je sezone že konec. Tako 

kot na večino dirkališč letos sem 
tudi v Paul Ricard prišel prvič, a sem 
progo hitro osvojil. Deževni treningi 
in kvalifikacije so doprinesle še večji 
hendikep na dirkah. Prvič smo v suhih 
pogojih vozili šele na prvi dirki. Bilo 
je kar nekaj prehitevanj in prerivanja, 
a vseeno sem s pametno vožnjo pri-
šel do dveh zmag! Malo sreče pa mi je 
zmanjkalo v finalu. Že v kvalifikacijah 
je bila prava zmeda. V avtomobilih 
nismo smeli uporabljati veze z boksi, 
informacije smo prejemali preko ta-
bel svojih ekip na štartno-ciljni ravni-
ni. Naša taktika se ni obnesla, potem 
pa je bil izbrisan še moj najhitrejši 
krog. Ta bi zadostoval za 12. mesto, a 
ker je bil veljaven krog štiri desetinke 
sekunde počasnejši, sem se uvrstil na 
21. mesto. Na finalni dirki sem dobro 
štartal in počasi pridobival mesta. Bila 
je prava vojna za vsako pozicijo. Kljub 
temu sem pridobil  deset mest in v cilj 
pripeljal kot 11. Imel sem hitrost za 
uvrstitev do prvih pet, a tokrat se žal 
ni izšlo. Vseeno to pomeni 11. mesto 
med najboljšimi na svetu, na kar sem 
zelo ponosen! Tudi v bodoče si želim 
nastopati na tako visoki ravni, saj na 
teh res velikih dirkah pridobiš največ 
izkušenj in hitrosti. Ob tej priliki gre 
največja zahvala ekipi Lema Racing ter 
ekipnemu menedžerju Mirku Marin-
šku za vrhunski dirkalnik in dragoce-
ne napotke skozi mojo celotno kariero. 
Hvala tudi vsem sponzorjem in osta-
lim za podporo v letošnji sezoni.«

Končna razvrstitev ClioCup Italija:

1. Simone Di Luca (Faro Racing) 223
2. FeliceJelmini (CompositMotor-
sport) 193
3. Boštjan Avbelj (Lema Racing) 
182
4. Matteo Poloni (Essecorse) 128
5. LucaRangoni (Essecorse) 117

Peter Kavčič, 
foto: arhiv ekipe Lema Racing

Krožne avtomobilske dirke

Boštjan Avbelj z zmago v finalu 
do končnega tretjega mesta

Letos je nastopal v izredno konkurenčnem pokalnem 
prvenstvu Renault Clio Cup v Italiji. Vsak dirkaški vikend 
je bilo na štartu od 20 do 25 izenačenih avtomobilov. 
Tekmovali so na najbolj znanih italijanskih dirkališčih, kot 
so Mugello, Misano, Vallelunga, Monza, Imola in Misano. 
Vrhunec je bil finale v začetku novembra v Franciji na 
dirkališču Paul Ricard. 
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Vsa dekleta so že nestrpno 
pričakovala nove tekmovalne 
dogodivščine, saj so pridno mi-
gala že čez poletje.  V avgustu 
smo organizirali samostojne 
poletne priprave v primorski 
Ajdovščini. Poudarek je bil 
predvsem na izvajanju novih 
težin s telesom in rekvizitom, 
sestavili pa smo tudi kar ne-
kaj novih tekmovalnih sestav. 
Punce smo povprašali, kako so 
se imele na pripravah in dobili 
prav prikupne odgovore: »Ze-
looo smo uživale.« »Kljub temu, 
da so bili treningi kar naporni, 
je bilo poskrbljeno tudi za dru-
ženje.« »Meni je bilo zelo všeč, 
ker je bila hrana ful okusna.« 
»Na teh poletnih treningih 
smo imele veliko časa, da sem 
se naučila polno novih vragolij 
z rekviziti.« »Ful je bilo fajn, da 
smo bile vse prijateljice v isti 
sobi.« Utrinke s priprav si lah-
ko ogledate na našem Facebo-
ok kanalu.

Prvo tekmovalno udejstvo-
vanje nas je čakalo že v okto-

bru. V začetku meseca se je 
Katja udeležila tekmovanja 
v Udinah v Italiji. Nastopila 
je v sestavi brez rekvizita in z 
oceno 8.300 zasedla 11. mesto. 
Konec oktobra pa smo se ude-
ležili mednarodnega turnirja v 
Osijeku na Hrvaškem. 

Nastopile so štiri naše tek-
movalke s svojimi sestavami. 
Živa je v mnogoboju zasedla 
tretje mesto (brez rekvizita je 
celo posegla po zlatu, z žogo pa 
po bronu). Klara je bila v mno-
goboju četrta (z žogo celo zlata, 
brez rekvizita pa peto mesto). 
Ines je zasedla v sestavi brez 
rekvizita peto mesto, Ana pa 
šesto. 

O novih tekmovalnih izku-
šnjah pa v naslednji številki. 
Pridno nam sledite še naprej, 
lahko tudi na naši spletni strani 
http://5k.amadeus.si/gd/ ali pa 
na Facebook portalu.

Urša Cvetko Rebov 
(GD Vrhnika)

Sneg pa je ravno tisto, kar 
puste dneve naredi pravljične 
in polne radosti, in to je tisto, 
kar v Smučarskem društvu 
Vrhnika že nestrpno pričaku-
jemo. 

Letošnja jesen je še v pol-
nem zamahu in nič še ne kaže, 
da bi  kmalu v zraku zavonja-
li vonj po snežinkah in prvih 
zimskih dneh. Vendar so kljub 
temu v vrhniškem smučarskem 
društvu priprave na sezo-
no 2018/19 v polnem zagonu. 
Najmlajši se že več kot mesec 
zabavajo in vztrajno nabirajo 
kondicijo za bele strmine vsak 
torek od 19. ure do 20. ure v te-
lovadnici Partizan. Še vedno se 
jim lahko pridružijo tudi  drugi 
nadobudni otroci, ki imajo radi 

šport in v njem vidijo zabavo in 
način druženja s svojimi prija-
telji! Starejši pa se pospešeno 
pripravljamo na tradicionalni 
decembrski smučarski sejem, 
ki bo prvi teden v decembru, tj. 
v petek, 30. 11., in soboto, 1. 12. 
2018. Ob tem moramo obisko-
valce opozoriti, da bo prodaja 
smučarske opreme letos prvič 
potekala na novi lokaciji, in si-
cer nedaleč stran, v gasilskem 
domu Prostovoljnega gasil-
skega društva Vrhnika (Jelov-
škova ulica 3). Stara lokacija je 
postala za sejem že v prejšnjih 
letih, ko je bil le-ta zelo uspe-
šen, premajhna.  Težave so se 
začele pojavljati predvsem v 
prostoru s smučarskimi čevlji 
ter blagajno, ki je v dnevih sej-

ma preprosto pokal po šivih ter 
tako sprožili odločitev, da se v 
letu 2018 poskusno preselimo 
na prej omenjeno lokacijo. Ne 
potekajo pa le priprave na se-
jem, pač pa smo v društvu tudi 
že določili termine letošnjih 
organiziranih smučarskih iz-
letov, kadrovskih tečajev in no-
voletnega počitniškega tečaja 
za otroke. Poleg vsega  našte-
tega se v prvih dneh decem-
bra nekateri člani vrhniškega 
ZUTS-a odpravljajo na dvo-
dnevni predsezonski seminar 
na Roglo, kjer bodo obnovili 
in nadgradili svoje učiteljsko in 
trenersko znanje. Temu bodo 
sledili še obnovitveni licenčni 
seminarji smučarskih učiteljev 
nižjih stopenj. Več informacij 
o dogodkih lahko preberete 
na naši spletni strani www.sd-
-vrhnika.si ali Facebook profilu.

Čeprav zime še ni pred vrati, 
v Smučarskem društvu Vrhni-

ka priprave potekajo s polno 
paro. Upamo, da bomo s tako 
marljivostjo čim prej privabili 

zimo, da nas obdari s prvo sne-
žno pošiljko in lepimi dnevi, 
primernimi za prve spuste po 

belih strminah!
Za Smučarsko društvo 

Vrhnika, Maša Eržen

Športni park Drenov 
Grič  –  sobota,  20. 
november 2018. 

Pa je prišel ... zaključek po-
letnega dela teniške sezone za 
tenisače teniške šole  ŽABEC. 

Veselila sva se ga že zaradi 
druženja s prijatelji, saj se z 
nekaterimi med letom zaradi 
različnih terminov vadbe red-
ko vidimo. Kar veliko nas je že 
v našem malem klubu. Točnega 
števila niti ne veva, ga pa prav 
dobro ve naš trener Janez, ki 
na igrišču vse leto pozorno 
spremlja vsakega od nas. Pono-
sna sva, da sva poleg Tomaža 
in Gregorja že kar starosti pri 

ŽABCU, saj sva člana že štiri 
leta. Zaključni turnir in dru-
ženje je bilo bolj sproščujoče in 
ne toliko tekmovalne narave. 
Trener Janez pa je z izvirnimi 
pravili poskrbel, da je bila igra 
napeta, na trenutke naporna, 
predvsem pa zabavna za nas 
in naše gledalce – starše. Pravi 
tenis! Sedaj se do pomladi na 
žalost poslavljava od najinega 
domačega igrišča na Dreno-
vem Griču, a sva vesela, da naju 
in najin klub tudi v Slomškovi 
telovadnici na Vrhniki prijazno 
sprejmejo in omogočijo kako-
vostno vadbo čez jesen in zimo.

Luka in Jakob Maklin

V pričakovanju zime
Pošteno smo že zakorakali v jesenske dni, ki so 
letos kar precej topli. Večini to ustreza, saj ni nič 
hujšega od mrzlih in ostrih poznojesenskih dni, 
ki so še brez snega. 

S polno paro v novo sezono

Zaključek poletnega dela teniške sezone

Začelo se je novo šolsko leto in s tem tudi 
nova sezona treningov in tekmovanj za 
vrhniške ritmičarke. 
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Nordijska hoja nas sprosti, 
razgiba in navda z energijo. 
Kljub temu pa še vedno sreču-
jem ljudi, ki nordijske hoje ne 
poznajo in zato o njej govorijo 
zasmehovalno. Nordijska hoja 
nikoli ni »samo hoja s palica-
mi«, ima namreč dodano vre-
dnost. Skoraj vsak, ki se je že 
srečal z nordijsko hojo in  jo 
spoznal na pravilen, strokoven 
način, jo je vzel za primarno 
ali sekundarno obliko svoje re-
kreacije. Tovrstna rekreacija je 
primerna za vse generacije in 
za vsako fizično pripravljenost: 
pojavi se lahko v obliki aktiv-

nejših sprehodov, kot struku-
triran trening ali fartlek, ki ga 
sicer bolj poznamo iz teka.  Za 
mnenja, kaj jim pomeni vadba 
nordijske hoje, sem povprašala 
svoje vadeče in zanimivo je bilo 
prebirati njihove besede. 

Nekoliko mlajše in zelo 
aktivne hodke opisujejo:

– »Zbistrim si misli, se 
znebim negativne energije, na-
polnim si baterije in obudim 
smejalne mišice, skratka vpliva 
na celo moje telo.« – J.

– »Rekreacija, svež zrak, mir 
in druženje.« – H.

– »Dolgo  nisem vedela, kaj 
nordijska hoja sploh je. Zdaj 
vem in mi pomeni užitek, pri-
jetno druženje s puncami, od-
klop od vsakdanjega življenja, z 
nordijsko hojo gre stran vse sla-
bo, nekaj za mojo dušo in telo. 
Dene mi fenomenalno.« – U.

Nekoliko starejša generaci-
ja, s katero delamo lažje vaje 
za moč in se bolj osredotoča-
mo na vaje, ki pripomorejo za 
boljšo vsakodnevno spretnost, 
pravi:

– »Druženje, rekreacija, 
manj bolečin v hrbtenici, več 
kondicije in to, da se sploh 
spravim od doma. » – S.

– »Nordijska hoja mi pomeni 
zelo veliko. Hodim že eno leto. 
Pri hoji se telo sprosti, živčna 
napetost popusti in kisik hitro 
preide v pljuča. Vse mišice de-
lujejo, sploh, ko med hojo Bar-
bara pokaže razgibalne vaje. 
Tudi druženje je zelo prijetno in 
koristno. Beseda da besedo in 
tudi smeh je koristen. Jaz bom 
še nadaljevala z vadbo in vabim 
tudi ostale.« – F.

– »Dolgo časa sem premišlje-
vala ali naj poskusim s to hojo, 
saj veliko hodim tudi prosto. 
Zaradi bolezni moram gibati 
tudi z rokami in sem pristopila 

k nordijski hoji in moram reči, 
da sem zelo navdušena nad to 
rekreacijo. V uri in pol razmi-
gam celo telo, zelo me navdušu-
je tudi vmesna telovadba, ko se 
ustavimo in delamo razgibalne 
vaje  za celotno telo, tako da se 
počutim po končani vaji zelo 
dobro. Celo telo je razmigano, 
nič nisem utrujena, počutje je 
super. Z vadbo bom nadaljeva-
la. Prijetna je tudi družba, saj 
vmes tudi poklepetamo o mar-
sičemu in tudi to nekaj pomeni, 
da si v dobri družbi.« – D.

Nordijske hodke, ki hodijo zelo 
hitro in delajo težje vaje za 
moč, menijo: 

– »Z nordijsko hojo sem za-
čela pred nekaj leti. Bili so tudi 
dnevi, ko sem sbila prelena, da 
bi se je udeležila, ampak mi 
je bilo vedno žal. Počasi sem 
začela bili »zasvojena« in tudi 
druženje je bilo zelo prijetno. 
Včasih pride kakšen čuden dan, 
toda vadba me razgiba in pri-
dem domov dobro razpolože-
na. Na začetku so mi všeč vaje 
za gibljivost, potem hodim ko-
likor hitro lahko, vmes imamo 
težje vaje za moč. Na koncu ve-
dno naredimo še raztezne vaje. 
Vedno še malo poklepetamo . 
Počutim se še boljše, ker vem, 

da sem naredila nekaj zase.« – 
S.

– »Nordijska 
hoja je zame najbolj prijazna 
oblika rekreacije, enostavno 
gibanje. Ne potrebuješ nobene 
posebne opreme, le palice in 
superge. Primerna je za vsako 
starost, vsako zmogljivost, zato 
se vadbe nordijske hoje rada 
udeležujem. Pomembno mi je, 
da imam vadbo v naravi in je 
možna v vsakem letnem času 
in skoraj v vsakem vremenu.  
Hoja s palicami mi pomaga, 
da imam povečan tempo hoje, 
razmigam mišice celega telesa, 
s čimer pomagam tudi mojim 
sklepom, imam manj bolečin 
v hrbtenici in preprečujem 
nastajanje osteoporoze, po-
ženem kri po telesu, se dobro 
prediham, kar pomaga mojim 
pljučam, a hkrati sem v dobri 
družbi, zato sem dobre volje in 
sproščena. Na koncu vadbe se 
fizično in psihično dobro poču-
tim in vem, da sem naredila ne-
kaj dobrega za svoje telo.« – M.

– »Superge na noge in palice v 
roke, pa hitro izza ovivnka, kjer 
čaka me skupina. Skupaj hodi-
mo v naravo, da razgibamo se 
malo. Znojimo se in veselimo, 
ker si zdravje tako krepimo. Po-
zabimo na vse težave, ker smo 

pozitivke prave.« – M.

Ker sem učiteljica nordij-
ske hoje in teka, ker nordijske 
hodke motiviram, jim posta-
vljam nove cilje, jih poskušam 
spodbuditi in spodbujati, ko je 
najtežje, sem poslušalka in vča-
sih »komedijantka«, imajo tudi 
vadeči mnenje o meni: 

– »In vsa čast tebi, Barbara.« 
– U.

– »K dobremu počutju na 
vadbi nordijske hoje pa seveda 
veliko pripomore vedno dobro-
voljna, dobrohotna in sposobna 
vaditeljica Barbara. Kolikor je le 
mogoče nam ustreza z urniki, 
nam prilagaja vaje po sposob-
nostih posameznika in nas 
zna motivirati za čim boljše 
opravljanje vaj. Hvala Barba-
ra!« – M.

Torej, če  je bilo napisano do-
volj prepričljivo, da bi se nam 
pridružili in preizkusili nordij-
sko hojo tudi v praksi, ste ve-
dno vabljeni, da se nam pridru-
žite. Za vse informacije smo na 
voljo izzaovivnka@gmail.com 
ali gibart.rekreacija.barbara@
gmail.com. 

Za ŠK Izza ovivnka Barbara 
Šinigoj (GiBArt, rekreacija)

Amatersko 
kolesarstvo

V italijanskem Vareseju je konec avgusta 
potekalo Svetovno prvenstvo v amaterskem 

kolesarstvu.

 Za slovensko reprezentanco je nastopil tudi Vrhničan Bori-
slav Skubic, član KD LPP iz Ljubljane. V vožnji na čas – krono-
metru je na 22 km dolgi, zelo zahtevni progi, z višinsko razliko 
180 m, v konkurenci MF (60–65 let) sedeminštiridesetih odlič-
nih kolesarjev zasedel deveto mesto in z njim največji  uspeh 
kariere. Borislav je tudi letošnji državni prvak v kronometru. 

Čestitke! (DK)

Kakšno pa je tvoje mnenje 
o nordijski hoji?
Nordijski hodci naravnost obožujemo 
toplo jesen, ki nas spremlja letos. Če nam 
ne zagode dež, se redno dobivamo in 
prehodimo kar nekaj kilometrov in se po 
vadbi počutimo odlično. In tako bo tudi 
pozimi. 
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Z natančnimi navodili pri iz-
vedbi vaj širimo zavedanje la-
stnega telesa.  Mišice, na kate-
re se osredotočamo, so globoke 
mišice trebuha in hrbta, mišice 
medeničnega dna ter stranske 
mišice trupa in še mnoge dru-
ge, s katerimi razvijamo sta-
bilnost in mišično ravnovesja 
telesa. 

Je nizko do visoko intenzivna 
vadba, ki povezuje krepilne in 
raztezne telovadne vaje ter na 
tak način ohranja moč in gi-
bljivost telesa. Vadbo spremlja-
jo natančna navodila o izvedbi 
vaje (po načelih pilates), zato 

je učinek vadbe v primerjavi z 
drugimi vadbami boljši. Učinki 
redne vadbe pilates se kažejo v 
telesni drži, odsotnosti bolečin, 
močnih in prožnih mišicah, iz-
boljšanju kardiovaskularnega 
sistema, izboljšani telesni pri-
pravljenosti in koordinaciji ter 
bolj poudarjenemu samozave-
danju. Vadba vključuje vaje za 
moč, gibljivost in dihalne vaje. 

Vadba je primerna za vse lju-
di, tudi za tiste s kroničnimi 
bolečinami ali poškodbami. 
Pilates je osnova za vse srednje 
do visoko intenzivne vadbe, 
tudi za funkcionalno vadbo, ki 

je je zelo razširjen izraz za raz-
lične oblike skupinskih vadb, ki 
so po navadi srednje do visoko 
intenzivne. 

Poudarek je na srednje do vi-
soko intenzivnih gibih, kjer so 
vključene velike mišične sku-

pine hkrati. Tako vadbo lahko 
povzroči kar nekaj skeletno-
-mišičnih težav pri ljudeh, ki 
nimajo dobro razvite stabiliza-
cije sklepov in telesa. Cilj vadbe 
je izboljšanje telesne pripravlje-
nosti posameznika. Ker so v gi-

banje vključene velike mišične 
skupine z malo proprioceptorji, 
so gibanja manj koordinirana 
in bolj groba. Včasih se gibanje 
pri funkcionalni vadbi izvaja 
tudi z veliko hitrostjo. Z upo-
rabo velikih mišičnih skupin 
predvsem razvijamo moč in 
kondicijo.

Razlika med pilatesom in 
funkcionalno vadbo je torej 
v tem, da se pri vadbi pilates 
osredotočamo predvsem na 
vadbo tistih mišic, ki skrbijo za 
stabilizacijo sklepov in skrbijo 
za pravilno telesno držo. 

Pravilna telesna drža in sta-
bilni sklepi pa so potrebni, da 
se sila pravilno prenaša po 
telesu, kar pomeni odsotnost 
bolečin skeletno-mišičnega 
aparata. Bolezni skeletno-mi-
šičnega aparata so trenutno 
na prvem mestu vzrokov za 
bolniške odsotnosti pri delov-

ni populaciji.  Pilates v našem 
okolju še ne zaseda mesta, ki 
mu dejansko pripada glede na 
pozitivne učinke in kot ga ima 
v razvitejšem svetu, kjer lahko 
pacienti vadbo pilates dobijo 
tudi na priporočilo zdravnika. 
Pilates lahko s pridom upora-
bljajo tudi vrhunski športniki, 
predvsem za preventivno pred 
poškodbami in kompenzacijo 
visoko intenzivnim obremeni-
tvam na treningih. 

Za ljudi, ki imajo pretežno 
enostranske obremenitve (dol-
gotrajno sedenje, ponavljanje 
istih gibov v službi ali doma) je 
pilates funkcionalna vadba, saj 
z vajami, ki jih izvajamo, kom-
penziramo negativne učinke 
sodobnega načina življenja, po-
večamo prožnost in moč telesa  
ter poskrbimo za dobro poču-
tje. Primeren je torej za vsako-
gar, ki ima dovolj poguma, da 
želi spoznati sebe, svoje telo in 
narediti nekaj več za napredek 
v gibanju, za rezultat v športu 
ali biti preprosto še boljši. 

Pilates  je poslastica za vse, 
ki razumejo ali želijo razumeti 
bistvo te vadbene zvrsti in kon-
cepta gibanja.

Izr. prof. dr. Maja Pajek

Vabljeni na PILATES v malo telovadnico OŠ Ivana Cankarja, Lošca 1, torek in 
četrtek  od 19. do 20. ure, še je možnost nekaj prijav; sreda od 17. do 18. ure  in 

petek od 19. do 20. ure, zbiramo prijave. Pilates začetni jutranji pilates vsak torek 
in petek od 8.30 do 9.30, Vadbeni Center, Pod Hruševco 44c, Vrhnika.  

Pokličite 040 559 991  in pridite na vadbo, 
saj v nasprotnem primeru vadba ne učinkuje. 

Breda Štupica, inštruktorica športne rekreacije PILATES, 
Društvo Motivakcija.

Pilates ali funkcionalna vadba 
Kako izbrati pravo vadbo za naše telo? 
Katera vadba je najbolj učinkovita in 
ustrezna, to je zdaj vprašanje.
Pilates je vadba, osredotočena na tiste 
mišice, ki skrbijo za stabilnost posameznih 
sklepov in tudi stabilnost celotnega telesa. 
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M A L I  O G L A S I

Storitve

Če imate poln urnik in 
vam čez dan zmanjka časa za 
hišna opravila, vam nudim 
čiščenje (sesanje, pomiva-
nje tal, prah ...) stanovanja 
ali hiše. Cena po dogovoru.                               
Kontaktna št. 040 744 502.

Naučim vas oblikovati iz 
gline. Več informacij na tel. št. 
051 346 179. 

Katering za dogodke kot 
so: sv. krst, sv. birma, valete, 
poroke, maturanski plesi, roj-
stnodnevne zabave, pikniki … 
Pijača po nabavnih cenah za 
bralce Našega časopisa. Tel.: 
051/684-975, Zavod Jeterbenk.

Nudim strokovno pomoč 
pri težavah s partnerskim 
odnosom in pri vzgoji otrok. 
Tel.: 041 239 769 ali www.
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

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.

Če vam po napornem urniku 
zmanjka časa ali pa vas 
napade bolezen, vam nudim 
pomoč pri hišnih opravilih, 
pospravljanju, čiščenju 
stanovanja ali hiše. 040 784 
718. Okolica Vrhnike.

Popravljam električno 
ročno orodje: vrtalne 
stroje, brusilke, žage ... 
Previjam rotorje, statorje. 
Elektromehanika Andrej 
Mesec, s. p., Ob progi 8, 
Vrhnika, GMS 051 220 192,  
elektromehanika.mesec@
gmail.com

Izvajam masažo celotnega 
telesa (klasična, športna). 
Imam dokončano zdravstveno 
fakulteto ter narejen tečaj 
klasične in športne masaže. 
Masiram po dogovoru (dop., 
pop.). Masiram v okolici Vrh-
nike. Lepo vabljeni. Tel. št.: 031 
332 321 (Sara).

Trajno vam odpravim strah, 
depresijo, tesnobo, paniko, ne-
spečnost, anksioznost, žalova-
nje, ljubosumje, jezo, stres ... z 
EFT-terapijo. www.eft.si, moj-
ca@eft.si ali tel.: 051-780-724, 
Mojca Nendl.

Izvajam masažo celotnega 
telesa (klasična, športna). 
Imam dokončano zdravstveno 
fakulteto ter narejen tečaj 
klasične in športne masaže. 
Masiram po dogovoru (dop., 
pop.). Masiram v okolici 
Vrhnike. Lepo vabljeni. Tel. št.: 
031 332 321 (Sara).

Starejši osebi nudim 
pomoč in družabništvo. 
Spremstvo do zdravnika, 
skupni nakupi, obiski 
sorodnikov, prijateljev. Morda 
izlet in sprehod v naravi. 
Nimate družbe za kavico, 
obisk gledališča ali razstave. 
Ste osamljeni in potrebujete 
pogovor.  Pokličite!   Tel.:  041 
81 77 33, Ljubljana, Brezovica, 
Podpeč, Vrhnika, Horjul …!

Imate radi lesene 
skulpture? Bi želeli darilo 
za sorodnike ali prijatelje? 
Izdelujem skulpture, jaslice, 
sklede, deske za piknike in 
drugo. Pokličite na številko 
01 75 65 802.

Nepremičnine,   
gradnja

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.

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.

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.

Oddam v najem ali 
prodam kmetijsko 
zemljišče, k. o. Verd, velikosti 
2385 m², barjanska zemlja. Tel. 
031 416 978.

Na Vrhniki kupimo stano-
vanje v bloku, velikosti pribli-
žno 70 m2, zemljiškoknjižno 
urejeno. Telefon: 031 702 418.

Prodam  zazidljivo parcelo 
na Plešivici, 570 m2, parc. št. 
2350/8, v neposredni bližini 
naslova Plešivica 41b. Vsi pri-
ključki so tik ob parceli. Vpi-
sano v ZK, brez plomb. Cena 
42.000 evrov. 070/422-110.

Kupiva hišo ali zazidljivo 
zemljišče (min 700 m2) na 
Vrhniki, možnost menjave za 
stanovanje v Ljubljani. Tel. št: 
041 331 095 ali 040 696 233.

Prodamo enodružinsko 
hišo na Zaplani, velikost 142 
m2, velikost zemljišča 973 m2, 
l. 2012, cena 220.000 evrov.  
Nepremičninska družba, d. o. 
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282, 
www.re-max.si.

Prodamo sončno parcelo v 
Žabnici pri Brezovici, velikost 
729 m2, od tega 401 m2 zazi-
dljive površine, cena 83 €/m2. 
Nepremičninska družba, d. o. 
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282, 
www.re-max.si.

Prodamo prenovljeno 
4-sobno mansardno sta-
novanje v Logatcu, velikost 
101,6 m2, l. 1980, prenovljeno 
l. 2017, cena: 124.000evrov€. 
Nepremičninska družba, d. o. 
o., Štihova 16, LJ, 041 777 282, 
www.re-max.si.

Iščemo soinvestitorja za 
gradnjo dvostanovanjske hiše 
v Babni Gori pri Polhovem 
Gradcu na zemljišču, velikosti 
500 m2, z zdravilno energijsko 
točko. Vrednost investicije 
130.000 evrov. Nepremičnin-
ska družba, d. o. o., Štihova 16, 
LJ, 041 777 282, www.re-max.
si.

Oddam v najem ali prodam 
kmetijsko zemljišče, k.o.VERD, 

velikosti 2385m², barjanska ze-
mlja.  Tel. 031 416 978.

Kupim nepremičnino do 90 
tisoč evrov (Vrhnika z okolico). 
Tel.: 070 83 73 54. 

Prodam hišo na Logu pri 
Brezovici, 416 m2, parcela, 
878 m2 zemljišča, l. 1976, pre-
novljena 2013. Cena: 390.000 
evrov. Tel št.: 031 641 200. 

Oddam v najem ali pro-
dam kmetijsko zemljišče, k. 
o.VERD, velikosti 2385m², 
barjanska zemlja.  Tel. 031 416. 
978.

Vrhnika, samostojno, pri-
jetno manjšo hišo z vrtom, 
zgrajeno l. 1973, Z. K. urejeno, 
brez bremen, prodamo. Cena 
po dogovoru. Kličite prosim 
samo resni kupci.  Tel. 041 40 
59 59.

Prodam zazidljivo parcelo 
– Brezje pri Dobrovi,  velikosti 
885 m2, z gradbenim dovolje-
njem in plačanimi prispevki 
za 79.000,00 evrov. Parcela je 
na lepi, mirni, sončni lokaciji. 
Narejen je izkop. Priključki 
so na parceli oziroma ob njej. 
Do parcele je asfalt.  V bližini 
so avtobusna postaja, vrtec, 
pekarna in šolski avtobus. 
Nudim tudi možnost dokupa 
zemljišča od 100 m2 do več 
hektarjev.  Investicija je pribli-
žno 30.000,00 evrov. Za vse 
morebitne dodatne informaci-
je pokličite telefonsko številko 
041 760 829.

Prodam hišo na Logu pri 
Brezovici, 416 m2, parcela, 878 
m2 zemljišča, l. 1976, preno-
vljena l. 2013. Cena: 390.000 
evrov. Tel št.: 031 641 200.

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 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.

Hlevski gnoj, brez žaganja, 
prodam, možnost dostave 
Borovnica 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.

Nudimo dnevno sveža 
prepeličja jajčka – brez 
GSO.  Cena za 18 jajčk je 2,50 
evra. Možnost dostave po 
dogovoru.
Naročilo na št.: 041 645 558.

Prodam čebelje družine 
na petih  in sedmih satih. 
Vrhnika; tel.: 041 853 793.

Prodam traktorsko 
prikolico močnejše izdelave, 
ni kiper. Cena 300 evrov, 
Vrhnika. Tel.:  041 525 185.

Jagnjeta prodam.
Tel. 041 511 101

Odličen domači med pro-
dam. Od treh kilogramov na-
prej  dostavim  tudi na dom 
na območju Občine Vrhnika. 
Čebelarstvo Drašček, tel.: 041 
853 793.

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.

Prodam voz zapravljivček in 
ročni voziček, do 200 kg nosil-
nosti (kripa ali ciza. Vse v do-
brem stanju. Tel. 041 411368, 
ogled mogoč na naslovu Franc 
Petkovšek, Drenov Grič 77, 
1360 Vrhnika.

Prodam stare predmete: 
posteljo, vhodna vrata (vse 
masiven les), kovance, značke, 
sklednike, posodo (kerami-
ka, metal), stare molitvenike, 
nabožne kipce ... Predmeti so 
izpred prve svetovne vojne, 
iz časa med njo in po njej. 
Info na št.: 040565548 ali 
041828455.

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 voz gumar, hrasto-
vo 300 l kad in novo moško 
jakno velikosti XL. 
031 255 648

Za primerno ceno iščem 
prostor (okolica Vrhnike, Do-
brova, Horjul ali Polhov Gra-
dec) za postavitev jajcomata. 
Telefon: 031 550 914

 
Prodam nov pralni stroj, še 
v originalni embalaži, znamke 
Beko, WMB51021UY, cena 
200 evrov. Tel.: 051 24 89 22.

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.

Prodam češnjev hlod, dolži-
ne 3,5 metra, premera 110 cm. 
Tel.: 031 852 871. 

Prodam novo plastično 
okno, 100 X 120 cm, rabljen 
betonski mešalec in motor 
češki ČŽ, letnik 1970, 175 ccm. 
Tel: 031 841 510

Imam veliko zelo malo 
nošenih oblek, ki bi jih poce-
ni prodala. Obleke so zelo lepo 
ohranjene (plašči, kostimi …). 
Lokacija: Vrhnika. Tel.: 041 
666 953.

Kupim stare kovance, znač-
ke in razglednice.  Telefon: 070 
235 235.

Prodam zelo malo rabljeno 
posteljo TOM, modre barve, 
širina 140 cm. Prodam za 90 
evrov, cena nove je 500 evrov. 
Telefon: 041 828 455. 

Na morju sprejmem za so-
bivanje eno do dve osebi v 
konfortno opremljenem apart-
maju z dvema spalnima pro-
storoma in balkonom. Lokaci-
ja:  Červar - Porat pri Poreču, 
pet minut do plaže. 031 267 
103.

Razno mizarsko orodje, 
ročno in električno, prodam. 
Tel.: 031 733 758
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Trgovina 
DOTIK NARAVE 
Tržaška cesta 3

Velika izbira svežega sadja, zelenjave 
ter suhega sadja in oreščkov. 

Dotik narave vodi Djulaga Trejić, znani kolesar, ki se je odločil, da ustvari svoje sanje in priporoča zdrav način 
prehranjevanja. Tudi sam zelo pazi na zdravo prehranjevanje zato Vam nudi tudi razne smoothije za energijo, 
smoothie slimfast- za topljenje maščobe...
 
Nudimo tudi dostavo na delovna mesta, različne vrst gajbic, ki vsebujejo sadje, zelenjavo ali mešano po Vaših željah.

Nasveti o zdravem prehranjevanju  profesionalnega kolesarja so brezplačni :)

Vse informacije ali naročila sprejemamo na tel st: 040 853 881. 

Vljudno vabljeni v zdravo in zdravju prijazno trgovino. 

Prodam malo uporabljen 
otroški avtosedež Maxi 
Cosi za otroka s  težo 9–18 
kg. Cena 30 evrov. Pokličite 
na telefonsko številko 01 75 
65 802.

Mlada družina iz 
Podolnice kupi avto. Do 
100.000 prevoženih kilometrov, 
najraje od prvega lastnika. Če 
vam doma stoji avto, prosim 
poklicite 040 744 405.

»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 

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 

na Vrhniki. Eugenij, Sabina 
Mivšek, s. p., Tičnica 24, Vrh-
nika. GSM: 041 878 661. E-

-naslov:sabina.mivsek@siol.net
 

Turizem

V obmorskem naselju 
Červar blizu Poreča, pet 
minut do plaže, oddam 
klimatiziran in komfortno 
opremljen apartma z 
balkonom za do štiri osebe. 
Dostop do omrežja Wi-Fi, 
gostilne, trgovine, otroško 
igrišče, sprehajalne in 
kolesarske poti. 
Telefon: 031 267 103. 

041/706-359

Sečnja in spravilo lesa
Prevozi z gozdarsko prikolico

ODKUP LESA NA PANJU – PLAČILO TAKOJ
Priprava drv

MM GOZDARSTVO, d.o.o. 

Velika Ligojna 74, 1360 Vrhnika mm.matic.malovrh@gmail.com www.gozdarske-storitve.si
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Z vami že od leta 1974

www.zavod-cankar.si/nascasopis
Vrhnika, Borovnica, Horjul, 

Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer

NOVICE

Na 2,4 % vseh svetovnih obdelovalnih površin 
se prideluje bombaž. Za proizvodnjo se porabi 
kar 16 % letne porabe pesticidov in ogromne 
količine vode - za proizvodnjo 1 kg bombaža 
se porabi kar 10.000 litrov vode. Nizka cena 
tekstilnih izdelkov in razmah potrošništva sta 
pripeljala do točke, ko so tekstilni izdelki pos-
tali potrošni material. Pri tem je problematično, 
da za nizkimi cenami oblačil leži dolga veriga 
izkoriščanja ljudi in okolja. Poceni kupljen in le 
za kratko rabo namenjen tekstilni izdelek je 
problematičen tudi za zdravje potrošnika. Ve-
like količine kemikalij in pesticidov uporabljenih 
pri proizvodnji in obdelavi preko kože negativ-
no vplivajo na zdravje ljudi, preko spiranja pri 
pranju pa na okolje v katerem živimo. 
Dolgoročne rešitve za odpaden tekstil še nima-
mo. Na spletni strani Ekologov brez meja lahko 
zasledimo podatek, da Slovenci v povprečju na 
leto zavržemo 14 kilogramov tekstila. Veči-
na končna na odlagališčih, kjer pri anaerobni 
razgradnji naravnih vlaken nastaja toplogredni 
plin metan. Mladinski center Dravinjske do line 
je v Analizi snovnega toka zbranih tekstilnih 
izdelkov ugotovil, da so razlogi za to, da tekstil 
konča na odlagališčih:
- preslaba organiziranost zbiranja oblačil in 
tekstila, 
- nizka osveščenost prebivalcev, 
- nizka cena tekstila (novega in rabljenega), 
- pomanjkanje infrastrukture za sortiranje, 
dezinfekcijo in predelavo oblačil in tekstila. 

Tekstil se omenja kot material, ki ga je mogoče 
100% reciklirati, vendar le v primeru, da gre za 
enovrstne materiale. Večina današnjih oblačil 
pa je večvrstnih, torej iz mešanice različnih 
surovin (bombaž, elastan, sintetika ipd). Nji-
hovo recikliranje je tako oteženo. Bolj kot na 
recikliranje, je pri problematiki odpadnega tek-
stila pomembno poudarjati podaljšanje časa 
uporabe določenega izdelka. S tem je pov-
ezana tudi kvaliteta, ki v zadnjih letih močno 
pada. Z namenom ponovne uporabe, kroženja 
in podaljšanja uporabnosti oblačil in drugih 
stvari, se je v zadnjih letih tudi v Sloveni-
ji razširilo organiziranje izmenjav oblačil. Na 
Vrhniki izmenjave potekajo od leta 2016, šte-
vilo udeležencev vztrajno narašča. Organizirajo 
jo članice Skupine mamic Sončnice. Damjana 
Bergant, ena izmed soorganizatork, je pove-
dala, da izmenjave med posamezniki potekajo 
že po naravni poti. Mlade mamice si od nekdaj 
pomagajo in med seboj izmenjujejo oblačila, ki 
jih otroci hitro prerastejo. Po zgledu izmenjav 
oblačil na Ježici v Ljubljani, so želele razšir-
iti to prakso tudi na lokalno skupnost. Tako 
je bila leta 2016 organizirana prva izmenja-
va Podarim dobim, ki je potekala po konceptu 
prinesi in odnesi kolikor želiš. Od takrat je bilo 
tovrstnih izmenjav oblačil za otroke in odrasle 
izvedenih že šest. Prvih nekaj je potekalo v 
dvorani Župnijskega vrtca, od oktobra 2017 pa 
potekajo v prostorih razstavišča Moja Ljubljan-
ica. Kot pravi Bergantova, je bila pomembna 

En izmed ciljev razstavišča Moja Ljubljanica je ozaveščanje o okoljski 
problematiki. Med bolj perečimi, a morda manj znanimi, je problematika 
odpadnega oziroma zavrženega tekstila. Modna industrija spada med 
večje onesnaževalce okolja. Od proizvodnje bombaža, izdelave tekstila, do 
končnega razpada, se v okolje izpusti velike količine pesticidov in plinov, 
porabi se ogromna količina vode. Z izrabljanjem nizkih okoljskih standardov, 
standardov dela in delavskih pravic, se na račun čim ugodnejših in potrošnih 
oblačil, uveljavlja neokolonialno izkoriščanje držav tretjega sveta. 

št.24
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

PROgRAm
2. – 7. oktobra 2018, 10:00 – 18:00
Z IgRO DO DEDIŠČINE
V sklopu akcije Z igro do dediščine, ki bo 
potekala v prvem tednu oktobra, v Tednu 
otroka, na razstavi Moja Ljubljanica nudi-
mo družinam brezplačen vstop. Otroci se 
bodo lahko preizkusili v različnih igrah in 
na interaktiven način spoznavali z ded-
iščino. V muzejski trgovinici boste lahko 
kupili publikacijo Družinski vodič po raz-
stavi po znižani ceni.

sobota 13. oktobra 2018, 9:00 – 12:00
IZmENJAVA PODARIm DOBIm
Skupina mamic Sončnice v sodelovanju 
z razstavo Moja Ljubljanica in Cankarje-
vo knjižnico Vrhnika ponovno pripravlja 
izmenjavo Podarim dobim. Izmenjeva-
li bomo ohranjena sezonska oblačila za 
otroke in odrasle, knjige, otroško opre-
mo in igrače, uporabne ter okrasne pred-
mete. V primeru, da se izmenjave ne 
boste utegnili udeležiti, lahko stvari odd-
ate na blagajni razstavišča Moja Ljubljan-
ica od torka, 9. 10. do dneva dogodka 
med 10.00 in 18. uro.
Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

sobota 13. oktobra 2018, ob 11:00
OKTOBRSKO VODENJE PO RAZ-
STAVI mOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skriv-
nostno kraško zaledje, številne arheološke 
najdbe iz njene struge ter zgodovino raz-
voja Vrhnike, na katero je imela reka ve-
lik vpliv. Oglejte si več kot 300 najdb iz 
Potočnikove zbirke, repliko najstarejšega 
lesenega kolesa na svetu ter spoznaj-
te zgodovino preko številnih taktilov in 
zgodovinskih virov. 
Obiskovalci se lahko javnemu vodenju 
brezplačno pridružite z nakupom vstop-
nice. Prijave sprejemamo do petka, dan 
pred vodenjem na info@mojaljubljanica.si. 

sobota 13. oktobra 2018, ob 9:30
DELAVNICA IZDELOVANJA mOZAIKA
Z osnovnošolskimi otroki bomo na krat-
ko raziskali obdobje rimske Vrhnike in 
spoznali prav posebno najdbo iz tega 
obdobja, grškega skarabeja – amulet. 
Nato pa se bodo v enourni delavnici pre-
izkusili v izdelovanja mozaika. Delavni-
ca bo potekala v prostorih razstavišča 
Moja Ljubljanica. Otroci se lahko delavnici 
pridružijo z nakupom vstopnice. Prijave 
sprejemamo do petka, 12. oktobra na 
info@mojaljubljanica.si. 

Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

SKARABEJ Z VRHNIKE 
OBČASNA RAZSTAVA

Slog oblačenja in izbira oblačil sta načina 
komunikacije posameznika z družbo in del 
njegove lastne identitete. Vsak potrošnik ima 
volilno pravico, s katero se odloča, kakšno vrsto 
proizvodnje in potrošnje podpira. Ozaveščanje 
o problematiki je ključnega pomena, saj s tem 
širimo znanje o problematiki, ki je mnogokrat 
skrita vsakodnevnemu uporabniku. V okviru 
delovanja razstavišča se bomo še naprej trudili 
opozarjati na problematične teme in skupaj z 
vami iskali rešitve. Zato vas vabimo, da se v 
soboto, 13. oktobra, udeležite že tradicionalne 
izmenjave Podarim Dobim, kjer bomo izmenja-
vali oblačila za otroke in odrasle, igrače, razne 
pripomočke in knjige. 
V soboto, 10. novembra, pa nadaljujemo serijo 
izmenjav, ki uporabnikom omogočajo približa-
ti se življenju s čim manj odpadki. Takrat ne 
bomo izmenjevali oblačil, temveč naša razno-
lika znanja na področju zmanjševanja odpad-
kov v vsakodnevnem življenju - tokrat na temo 
decembrskih obdarovanj.

Avtorica: Helena Šneberger Mandelj

PROBLEmATIKA ZAVRŽENEgA TEKSTILA REŠITVE

ZAKLJUČEK

OKTOBER 2018

sprememba, ki jim je pomagala razširi ti glas 
o izmenjavah, vključitev lokalnih institucij. Pov-
ezale so se s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, tr-
govino Depo in Karitas Vrhnika, kjer z veseljem 
sprejmejo oblačila in pripomočke za družine. 
“Soorganizatorji stremimo k temu, da bi se 
izmenjevali le kvalitetni, ohranjeni kosi oblačil. 
Takšni namreč hitro najdejo svojega lastnika, 
so okolju in našim denarnicam bolj prijazni. S 
tem se prihrani veliko dela s prebiranjem in 
sortiranjem oblačil.” Slabo ohranjen in strgan 
tekstil prostovoljke odnesejo v zelene zabojni-
ke Tekstilnice, Zadruge dobrote. Veseli jih, da 
je takšnega tekstila z vsako izmenjavo manj.
Zaključila je z mislijo: “Na koncu izmenjave je 
trud poplačan, ko vidiš, da oblačila, ki so prej 
stala po omarah najdejo novega lastnika in se 
njihova uporabna doba še malo podaljša.”

Izmenjava oblačil, foto: Damjana Bergant

kabelska televizija

V R H N I K A

LG K11
7,40 €
na mesec

9,20 €
na mesec

LED TV
32 LG

POSEBNA PONUDBA

DO 24 OBROKOV, BREZ OBRESTI

info@p-rom.si (01) 750 2024

TV sprejemnikov, tabličnih računalnikov, 
prenosnikov, igralnih konzol in mobilnih 
naprav za naše zveste naročnike

Celotno ponudbo naprav si lahko
ogledate na www.p-rom.si/trgovina

Dostava + namestitev programov

bogata izbira vrhniške kave Escobar
cankarjeva čokolada z vrhniško kavo Escobar

kavni komplet /2 skodelici, kava, čokolada/
čokoladna vrečka z mini čokoladicami
piškoti v obliki brkov/masleni, pirini/

suhe hruške oblite s čokolado (s Cankarjevo črtico)
Cankarjev srebrnik v leseni embalaži

skodelice, emo lončki
Družabna igra o Ivanu Cankarju

O b v e s t i l o
Obveščamo vas, da je z dnem 1.11. 2018 

na podlagi sklenjene pogodbe s 
Komunalnim podjetjem Vrhnika, 

pogodbeni izvajalec pogrebno-pokopališke dejavnosti 
na Vrhniki pogrebna služba PIETA.

POGREBNA SLUŽBA
- prevozi

- pogrebna oprema in pogrebne storitve
- naročila na domu

- organizacija pogrebne svečanosti
- glasba, cvetje

- urejanje grobov

24-URNA DOSEGLJIVOST

031 774 939 - 051 371 177 - 041 930 936

e-mail: franci.trsar@siol.net, pieta.trsar@gmail.com
www.pieta.si

Franc Tršar s.p., Gabrče 9, 1360 Vrhnika

PIETA
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www.usluge-lavanda.si

Gospod je moja luč in moja 
rešitev,zato se ne bojim nikogar. 

Od nas se je poslovila

MARIJA PETKOVŠEK, 
roj. Jesenko

(3. 11. 1928  – 2. 11. 2018)

Hvala vsem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in denarni 
dar. Zahvala Pogrebni službi Vrhovec, pevcem in duhovniku. Hvala vsem, ki ste jo 

imeli radi, jo spoštovali. 
S krščanskim spominom.

Vsi njeni
Drenov Grič, 05.11.2018

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.

In hvaležna misel nate.

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustila draga žena, 

mama in babi 

IVA DOLINAR
(19. 3. 1951 – 20. 10. 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. Hvala zdravnikom  in medicinskemu osebju Ginekološke 
klinike UKC Ljubljana, ki ste ji izkazali posebno skrb v zadnjih mesecih. Zahvala  

župniku g. Janezu  Smrekarju  za lepo opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi 
Lavanda za organizacijo pogreba ter g. Matku Zdešarju za iskreno izrečene zadnje 

besede. Hvala pevcem, glasbenikom ter Pihalni godbi Vrhnika, ki ste jo z lepo 
glasbo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo 

skupaj z nami pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: mož Andrej ter sinovi Mitja, Rok in 
Andrej z družinami
Horjul, oktober 2018

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal …

ZAHVALA
V 85. letu starosti je za vedno zaspala naša 
draga mami, babi, prababica, teta in tašča

ZOFIJA STRAŽIŠAR,
rojena Košir

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za sočutje in 
slovo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Šilarju za lep 
cerkveni obred in pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala osebju in prostovoljcem DU 
Vrhnika za razumevanje in njihov trud. Hvala Pogrebni službi Pieta za organizacijo 

pogreba. 

Sin Frenk z družino, hčerka Jožica in hčerka Nada z 
družino

Borovnica, november 2018

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo:

po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za 

tabo.

ZAHVALA

JOŽE NAVERŠNIK
(1942–2018)

Srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste našega dragega Atija še zadnjič obiskali v 
mrliški vežici. Hvala vam za tople besede sočutja, cvetje in sveče. Hvala pevcem 

Okteta iz Pivke, župniku Mohorju Rihtaršiču, Domu upokojencev Vrhnika, 
pogrebni službi in pogrebcem.

Vsi njegovi

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. 
(S. Makarovič)

ZAHVALA
Od nas se je poslovil naš dragi oče, dedek in 

pradedek

MIODRAG MIĆO 
JEREMIĆ

9. 3. 1932 – 25. 10. 2018

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje. 
Hvala za podarjeno cvetje, sveče in vso pozornost, ki  smo je bili deležni žalujoči. 

Prijatelji Drago, Ivo in Vida, hvala vam za vse obiske, pomoč in lepe trenutke, ki ste 
jih vrsto let delili z njim. Zahvaljujemo se osebju Doma upokojencev Vrhnika za 

prijaznost in skrb v zadnjih mesecih. Hvala tudi Društvu upokojencev Borovnica in 
gospodu Ocepku za poslovilne besede, Društvu invalidov Borovnica ter Pogrebni 
službi Pieta za lep poslovilni obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 

zadnji poti. 

Vsi njegovi
Borovnica, Vrhnika, Kotor

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal, 

a v naših srcih
za vedno boš ostal.

ZAHVALA

ALBERT PAJNKIHAR
(17. 4. 1940 – 29. 9. 2018)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, tasta, dedka in pradedka se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno 

sožalje, darovano cvetje in sveče. Prav tako se zahvaljujemo zdravstvenemu 
osebju Urgentne službe Vrhnika, Pogrebni službi Vrhovec in gospodu župniku za 

lepo opravljen poslovilni obred.  

Vsi njegovi

Srce je omagalo, dih je zastal, a 
nate spomin bo vedno ostal. 

ZAHVALA
Ob izgubi naše mami in mame

ZDENKE PIRNAT, 
roj. Zupan 

(1934 – 2018)

Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem 
vaščanom, ki ste se od naše mame prišli poslovit in jo pospremit na zadnjo pot. 

Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Posebna zahvala pa patru Kejžarju 

iz Dravelj za lep poslovilni govor in obred ter pevkam za lepo zapete njej ljube 
pesmi.  

Žalujoči: hčerke Danica, Kati in Andreja z 
družinama, vnuki in pravnuki

DREN OV GR I Č  128 ,  VRHNIKA

24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 637 617

01/ 755 14 37

BREZPL AČNA 
DOSTAVA

na območju Ljubljane 
z okolico.

NUDIMO
VAM TUDI  ŽALNE 

ARANŽMAJE

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 

OBVESTILO: 

Ne glede na izbranega pogodbenika za 
pokopališko dejavnost na Vrhniki, še 

vedno  izvajamo pogrebne dejavnosti od 
storitev na domu do prevoza pokojnika 

na pokopališče oz. v vežico. Od tam dalje 
pa je vse v domeni pogodbenika.
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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: »Poletni oddih na dopu-
stu«. V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja zavod so prejeli: Cvetka Ferkulj iz 
Borovnice, Franc Kožuh iz Gabrja in Sabina Dolenc z Vrhnike. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 6. 
decembra 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:


Tajnica
Direktor kandidatki za tajnico: 
»Upam, da niste klepetulja in 
poslovnih skrivnosti ne trosite 
okoli.« »Bodite brez skrbi. Lahko vam 
povem, da imam na banki več kot 
10.000 eurov in to samo zato, ker sem 
znala molčati.«

Molk
Dva moža sta tiho ribarila in pila pivo. 
Potem Janez reče: »Mislim, da se bom 
ločil od svoje žene, že dva meseca ni 
govorila z mano.« Ivan ribari naprej 
in počasi pije pivo, ter reče: »Raje 

premisli, Janez, tako žensko je težko 
najti.«

Dobrodošla
»Dobrodošla!« pozdravi Lojze svojo 
taščo na vhodnih vratih. »Koliko časa 
boste ostali pri nas?« »Dokler vama 
ne bom šla na živce.« »A samo tako 
na kratko ste se oglasili?«

Cena
Moški jemlje v roke različne 
predmete in sprašuje za ceno. Vse 
mu je predrago. Končno vpraša 
prodajalko: »Kaj bi si želeli za rojstni 

dan, če bi bila moja žena?« »Drugega 
moža!«

Zeti
»Kaj je sosed, kaj smo tako mrki?« 
»Kako ne bi bil? Pet hčera imam in 
nobenega zeta.« »Kaj naj vam rečem? 
Jaz imam eno hčer in pet zetov.«

Odškodnina
Se srečata soseda. »Včeraj je tvoj 
pes ugriznil mojo taščo.« »Hočeš 
odškodnino?«  »Ne, za koliko mi 
prodaš psa?«

Spanje
Uradnika se srečata na hodniku 
ministrstva. Pa eden vpraša drugega: 
»Kaj ti tudi ne moreš spati?«

Igrače
Moški se je vračal domov iz službe 
in se ustavil v trgovini z igračami, 
da bi hčerki kupil darilo za rojstni 
dan. Prodajalki je rekel, da želi kupiti 
B2arbie. Prodajalka ga je vprašala, 
katero želi. »Imamo `Barbie gre 
nakupovat´ za 19,99 evra, `Barbie 
gre v opero´za 19.99 evra, `Barbie gre 
na plažo` za 19.99 evra in `Barbie je 

ločena` za 200 evrov.« »Kako pa to? 
Vse Barbie stanejo 19,99 evra, `Barbie 
je ločena` pa kar 200 evrov!« »Ja 
veste,« je pojasnila prodajalka, »pri 
`Barbie je ločena´ dobite še Kenovo 
hišo, Kenov avtov, Kenovo jahto in 
Kenov motor.«

Krivda
Bolnik pride k zdravniku. Ta ga 
preiskuje do onemoglosti, na koncu 
pa reče: »Ne morem in ne morem 
odkriti kaj vam je, ampak mislim, da 
je kriva pijača.« Pacient odgovori: 
»Nič hudega, bom pa prišel, ko boste 
trezni.«
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