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

Gradivo bomo zbirali do 15. aprila. 

Naslovna fotografija s pobočja Korene, kjer je v 
začetku marca v organizaciji Kolesarskega kluba 
Zapravljivček potekala športna-dobrodelna pri-
reditev, s katero so osem ur nabirali kondicijo in 
evre za novo gasilsko vozilo v Horjulu. Zbrali so 

skoraj tisoč evrov. Veliko več sredstev in medij-
sko bolj odmevna zgodba pa je  potekala na Logu, 
kjer smo Slovenci uspeli zbrati več kot 160 tisoč 
evrov in tako Heleni omogočili, da je obdržala 
hišo. Vse to dokazuje, kako Slovenci znamo sto-

piti skupaj in pomagati drug drugemu. Naj tako 
tudi ostane. O obeh temah si lahko preberete na 
občinskih straneh. 

Log - Dragomer

Staro šolo obnavlja nov izvajalec
Slovo As Primusa
Kot vemo, je podjetje As Primus, ki je obnavljajo šolo, zabredlo v finančne težave, zato je občina sre-
di marca s podjetjem Delta skupina podpisala pogodbo za izvedbo nujnih del, na občini pa vzpore-
dno pripravljajo še razpis za izbiro izvajalca za  druga dela. Kot pravijo, še vedno sledijo 
rokom, ki so bili določeni s pogodbo z ministrstvom za infrastrukturo. Več si preberite 
na ložansko-dragomerskih straneh. 

Pomlad naznanja nov začetek, 
novo obdobje, ki je navadno prežeto 
z optimizmom. Če ste prebrali 
podpis pod naslovno fotografijo, ste 
lahko opazili dva prispevka, ki sta 
obarvana dobrodelno, tretjega pa 
najdete na vrhniških straneh. Le-ta 
ni klasično dobrodelen kot njegova 
predhodnika, pač pa sega v samo 
bistvo človeške dobrote, odprtost 
duha in srca. V prispevku piše, kako 
je Luka, ki je po spletu okoliščin 
nekako »ostal brez« staršev,  pristal v 
bolnišnici, kjer je dobil novo mamico, 
poleg nje pa še novo družino, kjer so 
ga vsi lepo sprejeli, kot enega svojih. 
Res priporočam, da si preberete 
zgodbo. Takšne optimistične zgodbe 
so v  zdajšnji poplavi škandaloznih in 
rumenih informacij pravi blagoslov 
za bralca. Kaže na to, da smo še 
vedno normalni, čeprav bi včasih, ko 
odpremo rumeni tisk, že podvomili, 
predvsem pa, da imamo Slovenci 
to dobro lastnost, da v stiski znamo 
prisluhniti in stopiti skupaj. Naše 
zgodbe, ki jih tokrat prinašamo v 
časopisu, so živ dokaz za to. Da 
bo le tako ostalo tudi naprej. 
Pred nami je še en velik praznik, 
za katerega vam želim prijetno 
praznovanje v krogu domačih 
in prijateljev. Kdo ve, mogoče pa 
bo vreme, ki je v tem 
trenutku, ko to pišem, 
kar velikodušno, 
ostalo naklonjeno 
tudi za praznike. 
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PERPETUUM 
JAZZILE

31. marec ob 19. uri 
v športni dvorani pri OŠ AM Slomška 

na Vrhniki. 
Predprodaja vstopnic: TIC Vrhnika in mojekarte.si

Vrhnika

Izšla je kopica 
razpisov
Od kulture do razvoja kmetijstva

Bralce oziroma občane obveščamo, da je v 
rubriki Uradne objave, na koncu vrhniških 
strani, objavljenih več razpisov na temo 
športa, kulture, turizma, kmetijstva, otro-
ških igrišč in obnove kulturne dediščine. 
Bodite pozorni na roke, da ne boste zamu-
dili priložnosti. Oddajte čim popolnejšo do-
kumentacijo, da bo proces obravnave čim 
krajši. Tekste kot rečeno najdete na koncu 
vrhniških strani pod rubriko Uradne objave.

Dobrova - Polhov Gradec

6. aprila – 
čistilna akcija
Potekala bo po vseh krajevnih 
skupnostih

Zbirna mesta bodo na krajevno običajnih 
mestih, natančnejši seznam bo objavljen na 
občinski spletni strani. Rokavice in vrečke 
boste dobili na akciji sami. Koordinatorji 
čistilne akcije po vaseh bodo predstavniki 
Sveta krajevnih skupnosti. Zače-
tek akcije bo ob 9. uri zjutraj.

Borovnica

Sprejeli 
proračun
Novo parkirišče in prizidek k šoli
Občinski svetniki so na svoji tretji redni seji 
sprejeli skoraj pet milijonov težak proračun, 
ki predvideva gradnjo parkirišča Parkiraj in 
pelji ter prizidka k osnovni šoli. Poleg tega 
so sprejeli še za lokalna društva pomembne 
programe za šport in kulturo, potrdili novo 
razmejitev z Brezovico in dali v javno raz-
pravo odlok, ki zadeva 24-urno pogrebno 
službo. Več o aktualnem dogajanju 
na občinski seji si lahko preberete na 
borovniških straneh. --> 31 --> 40

Dobro srce

Dobrodelnost
V tokratnem časopisu je kar nekaj prispevkov na temo dobrodelnosti. 

Besede Cankarja: 

Nič groznejšega ne more biti nego občutek, da 
volja vidi cilj in mu hiti naproti, 

a da ga prešibke noge 
nikoli ne bodo dosegle. 

Ivan Cankar, Volja in moč – Melita

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa
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• Plačilo na obroke
• Dostava na dom
• Strokovna izvedba

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

www.firencekeramika.si

-30%
na VSE zunanje

ploščice do

30. aprila 2019!

Pomlad je čas za

urejanje okolice!
Velika izbira
italijanskih
ploščic

JP
KPV d.o.o.
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Nepovratna sredstva za male komunalne čistilne naprave
Občina Dobrova - Polhov Gradec bo tudi letos, takoj po sprejetju občinskega proračuna, 
objavila javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih 
čistilnih naprav, za kar občinski proračun predvideva 7.000 evrov. Razpis se bo odprl 
kmalu po sprejetju proračuna občine za leto 2019 in bo odprt do porabe sredstev oz. 
najkasneje do 31. 12. 2019. Celotno razpisno dokumentacijo boste našli na občinski 
spletni strani. 

Poziv občanom – sterilizacija in kastracija mačk
Občina Borovnica se srečuje z vse večjo problematiko zapuščenih in prostoživečih živali. 
Zato so se odločili, da bo Občina Borovnica v letu 2019 sofinancirala sterilizacijo oziroma 
kastracijo prostoživečih lastniških mačk, in sicer sterilizacijo mačke v višini 22 evrov, 
kastracijo mačka pa v višini 27 evrov. To je polovična vrednost cene, ki jo je ponudila 
veterinarska postaja. Posameznemu gospodinjstvu  bodo sofinancirali storitev za največ 
tri živali.

Dobrodelni »šiht« na Koreno
V soboto, 9. marca, je potekala zaključna akcija vzponov na Koreno pod okriljem KK 
Zapravljivček z naslovom Šiht na Koreno. Med snovanjem dogodka se  je  porodila ideja, 
da bi se povezali s PGD Horjul in izkupiček prireditve prispevali za nakup našega novega 
gasilskega vozila. Ideja je padla na plodna tla – akcija je več kot uspela, saj se je je udeležilo 
57 vpisanih pohodnikov, tiste najboljše pa je na koncu čakala podelitev nagrad in priznanj 
v dvorani PGD Horjul. 

LUR tudi v prihodnje z istim vodstvom
Konec februarja je potekala konstitutivna seja Sveta Ljubljanske urbane regije (Svet LUR), 
organa odločanja na ravni osrednjeslovenske razvojne regije, ki ga sestavljajo župani 26-ih 
občin. Po lokalnih volitvah v letu 2018 je regija dobila sedem novih županov. Člani Sveta 
LUR so za predsednika Sveta LUR tudi v tem mandatu soglasno potrdili župana Mestne 
občine Ljubljana Zorana Jankovića, namestnik predsednika ostaja župan Občine 
Brezovica Metod Ropret. Prve seje županov v novem mandatu se je  udeležil tudi 
dr. Iztok Purič, minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ki je podal 
usmeritve za nadaljnje aktivnosti, ki regijo čakajo v pripravi na novo finančno perspektivo 
2021–2027. 

Helenina družina dobila svoj dom
Helena Čampa, mati samohranilka z Loga, ki se je januarja podala na takrat neverjetno 
misijo, v le nekaj tednih zbrati 70.000 evrov za odkup svoje hiše na dražbi, je uspela 
obdržati dom. Še več, v njeni stiski ste ji priskočili na pomoč sosedi, sovaščani, občani na 
čelu s prostovoljnimi gasilci, denarne prispevke so darovali ljudje iz vse Slovenije, odzvali 
pa so se tudi športniki in skupaj zbrali več kot 160.000 evrov. Helena, ki je hvaležna za 
vso pomoč, je z zbranim denarjem na dražbi odkupila tričetrtinski delež hiše nekdanjega 
partnerja, ostanek pa bo šel za poplačilo  posojila in sanacijo hiše.

Prve novice
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VODOVODNE STORITVE
UREJANJE VRTOV
PREVOZI, SELITVE

VODVRT, Boštjan Kržič s. p. 
Verd 241 C

Tel. 031 872 741
bostjankrzic@gmail.com
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Čistilna akcija
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Izbrani izvajalec AS Primus 
je lani zašel v finančne težave, 
zaradi česar so se dela na zdra-
vstvenem domu tako rekoč 
ustavila. Kot je bilo mogoče 
prebrati v medijih, nekateri 
podizvajalci s strani omenje-
ne firme niso bili plačani (v 
različnih projektih), so pa bili 
pripravljeni nadaljevati delo 
na projektu Zdravstveni dom 
Vrhnika. Občina je zato lani 
oktobra sklenila pogodbo kar 
neposredno z njimi. Dela, ki so 
večinoma obsegala tista najbolj 

nujna, da se na objektu zara-
di vremenskih vplivov ne dela 
škode, naj bi končali do konca 
lanskega leta. Danes ta dela še 
vedno niso končana, so nam 
potrdili na občini, načrtujejo 
pa, da bodo kmalu.  
 
Zdravstveni dom bo dokončan

Grega Kukec, ki od začetka 
februarja na občini opravlja 
vlogo podžupana, razloge za 
zamudo vidi v nekaterih objek-
tivnih okoliščinah in v nesrečni 

izbiri štirih izvajalcev, ki odgo-
vornost za zamudo valijo drug 
na drugega. Hkrati njihova mo-
tivacija za delo, zaradi neplačil 
iz preteklosti, ni najvišja. »Žu-
pan in jaz sodiva v tisto skupi-
no, ki je obnovi zdravstvenega 
doma na način, kot je ta pote-
kala, nasprotovala že od same-
ga začetka. Ne glede na to, pa je 
sedaj potrebno obnovo pripe-

ljati do konca. Počakali bomo, 
da izvajalci dokončajo tako 
imenovano drugo fazo, hkrati 
pa imamo vse pripravljeno za 
razpis tretje faze.«

Tretja faza z novimi igralci
Ko bodo delavci zaključili z 

deli, bo občina šla v vnovičen 
razpis za dokončanje prizidka. 
»V proračunu, ki je v pripravi, 
imamo predvidenih približno 
milijon evrov za dokončanje 
objekta. Bo pa ta razpis temeljil 
na izredno previdni izbiri izva-
jalcev, da se zgodba z neučin-
kovitimi izvajalci in nadzorom 
ne ponovi več.« Kukec o rokih 
dokončne izgradnje prizidka 
ne želi govoriti, meni pa, da je 
ta že sedaj predraga. 

Po prvih predvidevanjih lani 
naj bi projekt občino stal 2,48 
MIO evrov, je pa že sedaj ja-
sno, da bo presežen.  Do sedaj 
je občina namenila 895 tisoč 
evrov za prvo, 953 tisoč evrov 
(vse cene vsebujejo DDV) pa 
jih predvideva za drugo fazo. 
»Končna cena je predvsem po-
sledice slabe priprave projekta.« 

Opozarjali že od začetka
Kukec pravi, da je Nadzorni 

odbor občine, član katerega je 
bil v prejšnjem mandatu tudi 

on sam, občinsko vodstvo še 
pred začetkom gradnje opo-
mnil, da je projekt gradnje 
prizidka k zdravstvenemu 
domu slabo pripravljen, nad-
zor izbran nezakonito in da 
ne vsebuje izvedbenih variant. 
»Županu smo odsvetovali gra-
dnjo, a naša opozorila so bila 
odrinjena na stran, toda na 
koncu so se izkazala za opravi-
čena: danes nas bo prizidek stal 
slabih 3000 evrov na kvadratni 
meter, kar je veliko preveč za 

primerljiv objekt. Projekt bo 
tudi pobral velik del proračuna 
za leto 2019, ki bi ga ob skrb-
nejši pripravi lahko porabili za 
druge stvari. 

Bomo pa zdravstveni dom 
vsekakor in čim hitreje dokon-
čali, da bomo lahko Vrhničani 
šli »normalno« k zdravniku 
in da bo osebje lahko delalo v 
sprejemljivih pogojih.«

Gašper Tominc

 Tako se je dogajalo, da je bilo 
del parcele v eni občini, preo-
stali del pa v drugi, kar je za nji-
hove lastnike zelo nepraktično. 

Na mizah svetnikov so se 
znašli trije predlogi popravkov, 
ki so jih člani sveta soglasno 
potrdili. 

Prilagodili so mejo med Ve-
liko Ligojno in Občino Log - 
Dragomer, kjer je bilo zemljišče 
priključeno Občini Vrhnika. 
Enako so del parcele priključi-

li Vrhniki ob regionalni cesti 
med Drenovim Gričem in Lo-
gom. Popravek meje je stekel še 
z Občino Cerknica, kjer pa se je 
Občina Vrhnika odrekla njene-
mu delu ceste (med Pokojiščem 
in Begunjami), ki jo je vzdolžno 
delila občinska meja. 

S sklepi sprememb občinskih 
meja se morajo strinjati tudi 
občinski sveti občin Log - Dra-
gomer in Cerknica. 

GT

Vid Drašček, Desus, je podal pobudo, 
da bi se na prvi seji sveta Zdravstvenega 
doma Vrhnika njegovi člani seznanili s 
problematiko gradnje prizidka. Zdrav-
ko Železnik (SDS) je predlagal, da bi pri 
priključitvi podlipske ceste na »horjulko« 
naredili tri pasove ter da bi preverili stanje 
cestišča Podčelom, kjer je bilo v zadnjem 
času že več prometnih nesreč. Zanimalo 
ga je tudi, če se že pripravlja dokumenta-
cija za gradnjo razširjene ceste skozi Pod-
lipo. Direktorica občinske uprave Vesna 
Kranjc mu je odgovorila, da bo omenjeno 
problematiko cestišča obravnaval občin-
ski svet za varnost v cestnem prometu na 
svoji seji sredi marca. Glede dokumenta-
cije pa je dejala, da sicer še ni v pripravi, je 
pa v načrtu. Boštjana Erčulja (ZaLajf) 
je zanimalo, ali bodo res širili sedaj opu-
ščeni kamnolom na poti na Ulovko. Žu-
pan Daniel Cukjati je odgovoril, da še 
ne sprejeta prostorska dokumentacija to 
predvideva, a v  pomenu sanacije kamno-
loma. Dodal je še, da bo občina morala 
biti zelo previdna pri sprejemanju ome-
njene dokumentacije. Davida Kastelica 
(Levica) so zanimali  načrti za asfaltiranje 

ceste na Dobovičnikovi in Ob Potoku ter 
morebitno polaganje optike na omenje-
nem koncu Vrhnike. Župan je dejal, da 
ima občina predvidenih okoli milijon 
evrov za redno vzdrževanje občinskih 
cest in  drugih javnih površin. Program 
letnega vzdrževanja vsako pomlad pripra-
vi Komunalno podjetje Vrhnika. Na Do-
bovičnikovi ulici in Ob potoku so doslej 
izvajali le redna vzdrževalna dela, za večji 
obseg pa je treba najprej preveriti stanje 
vse infrastrukture, ki poteka v cesti,  na-
rediti načrt obnove in zagotoviti sredstva 
za ta namen v proračunu. Edin Behrić 
(Povezujemo Vrhniko) je podal pobudo za 
postavitev omejitve hitrosti na Betajnovi 
in postavitev dodatnih košev za pasje iz-
trebke ob nekdanji železniški progi v Sinji 
Gorici. Natašo Rijavec (Lista za razvoj 
Vrhnike in podeželja) je zanimalo, če je bil 
za delovno mesto, ki ga je doslej zasedal 
aktualni župan, izdan razpis. Prav tako jo 
je zanimalo, ali ima fitnes, ki obratuje pod 
okriljem ZIC Vrhnika, uporabno dovo-
ljenje ter med drugim, kako ZIC najema 
dijake ter študente. Na seji je bilo rečeno, 
da bodo vprašanja poslali na ZIC Vrhnika. 
Domna Blagojevića (Zeleni Slovenije) 
je zanimalo aktualno dogajanje  glede Ke-
misa, opozoril je na pomanjkljivo hidran-
tno omrežje ter na domnevno škodljive 
izpuste v nekdanji industrijski coni Liko. 
Župan je pojasnil, da je občini uspelo, da 
se je začel postopek preverjanja Okolje-
varstvenega dovoljenja, ki ga je Agencija 

Republike Slovenije izdala družbi Kemis, 
d. o. o.  Glede hidrantnega omrežja je 
dejal, da bodo pobudo predali naprej ga-
silski zvezi, civilni zaščiti in komunali. O 
domnevnih izpustih v coni Liko je sezna-
njen, a, kot je bilo še dodano, naj bi bile te 
nepravilnosti tudi že odpravljene. Viktor 
Sladič (LRVP) je podal pobudo – ki jo je 
nekoč že, a se ni še nič premaknilo – da bi 
uredili primerno zaščito za sprehajalce ob 
poti v Retovje. Natašo Grom (Povezuje-
mo Vrhniko) je zanimalo, kakšno strate-
gijo »vladanja« bo zavzel župan oziroma, 
ali ima koalicijo ali ne? Zanimalo jo je še, 
zakaj izvajanje proračuna ne temelji na 
načelu participativnosti, ki ga je po njenih 
besedah župan nekoč zagovarjal. Cukjati 
je odgovoril, da zaenkrat koalicije še nima 
in da sta načeli njegovega delovanja pra-
vičnost in poštenost. Po njegovih besedah 
sodeluje z vsemi, ki imajo dobre namene. 
Glede participatornega proračuna pa je 
dejal, da je obstoječi proračun v nekem 
delu zagotovo sestavljen po načelu par-
ticipatornosti, kaj več pa v tako kratkem 
časovnem obdobju,  od tedaj, ko je zasedel 
župansko mesto, ne more pripraviti. Ja-
nez Pivk (LRVP) pa je podal pobudo, da  
bi v proračun čim prej umestili ureditev 
avtobusne postaje na Cesarskem vrhu ter 
da bi občinski svet za varnost v cestnem 
prometu pod drobnogled postavil dotra-
jano cesto čez Strmico in morebiti posta-
vil omejitve hitrosti.

Gašper Tominc 

Popravili 
občinske 
meje
Geodetska uprava je občinam na podlagi 27. 
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin podala 
predloge za popravke občinskih meja, ki se 
niso vedno ujemale s katastrskimi občinami.

Vrhnika, 26. februar – 
Zadnja točka vsakokratne 
občinske seje  je tudi 
»pobude in vprašanja« 
svetnikov in svetnic. 

Svetnike zanimali: 
kamnolom, cesta v Podlipo 
in zaposlovanje

Obnova Zdravstvenega doma Vrhnika

Vidi se luč na koncu tunela

Zdravstveni dom Vrhnika bi moral vrata 
prenovljenega prizidka odpreti lani jeseni, a 
se je zataknilo z izvajalcem, ki je zabredel v 

finančne težave. Občina je nato s podizvajalci 
podpisala pogodbo, da dokončajo dela, a 
ta kljub pretečenemu roku, še vedno niso 

gotova. Novo vodstvo občine ugotavlja, da bo 
gradnja prizidka zaradi njegove slabe priprave 

vsekakor predraga. 

Roman Strgar, direktor ZD Vrhnika
»Sodelavci  že dobro leto dni delajo v močno oteže-

nih pogojih in promptno spremenjenih urnikih dela 
zaradi velikega pomanjkanja prostora. To vsekakor 
ne more doprinesti k dobremu razpoloženju in dobri 
organizacijski klimi. Izredno cenim njihovo toleran-
tnost in vsakodnevne napore, da dobro opravljajo 
svoje poslanstvo in da pacienti v najmanjši možni 
meri občutijo to neugodno situacijo. Zato se tudi na 
tem mestu iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem za 
njihovo držo in dodatne napore, pacientom pa za po-
trpežljivost, ko je ta potrebna. V imenu vseh nas tudi 
na tem mestu apeliram na vse deležnike te gradnje, da 
vložimo maksimalni napor za čimprejšnje dokončanje 
gradnje in usposobitev novih prostorov.  Zaposleni v 
zdravstvenem domu in njegovi uporabniki si to za-
služijo.«
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Na podlagi 13. in 14. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 4. redni seji 21. 3. 2019 

sprejel

Pravilnik 
o spremembah Pravilnika o 

enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Vrhnika

1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Vrhnika (Naš časopis, 
št. 380/2011 in 453/2017) se spremeni zne-
sek v drugem odstavku drugega člena iz 250 
EUR na 300 EUR.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po 
objavi v Našem časopisu, uporablja se za 
novorojence, rojene po začetku veljavnosti 
tega pravilnika.

Številka: 900-40/2010 (3-01)
Datum: 21. 3. 2019

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA

   Daniel Cukjati

Akcija
Gratis fot

ografija

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

Ob izdelavi
50 fotografij 
vam podarimo 

fotografijo A4

PTC merCatOr VRHNIKA, ROBOVA C. 6

TEL.:  01/750-4568, 031/474-005

Vabilo 

Krajevna skupnost Vrhnika – Breg vas 
prijazno vabi na

SPOMLADANSKO 
ČISTILNO ACIJO, 
KI BO V SOBOTO, 30. MARCA 2019, 
OD 9. DO 11. URE.

Dobili se bomo na zbirnem mestu pri gasilskem 
domu Vrhnika, Jelovškova ulica 3, in na otroškem 
igrišču Na postaji (za naseljem Zlatica), kjer bomo 
razdelili rokavice in vrečke. Vljudno vabljeni, da se 
akcije udeležite v čim večjem številu. 

Člani Sveta KS Vrhnika - Breg
Vljudno vabljeni!

Vabilo 

Krajevna skupnost Vrhnika – Breg vas 
vabi na 

ZBOR KRAJANOV,
ki bo v sredo, 17. aprila 2019, ob 
18. uri v gasilskem domu Vrhnika, 
Jelovškova ulica 3.

Vljudno vabljeni!

Izraz, ki laični javnosti verjetno ne pove dosti, 
se nanaša na stroške zaračunavanja novih nalog, 
ki jih morajo občine izvajati na podlagi lani spre-
jetih zakonov o gradnji in urejanju prostorov. 
Vse to naj bi imelo za občino obsežne finančne 
posledice, pri čemer ji država ni zagotovila do-
datnih virov sredstev, zato se občine odločajo 
za zaračunavanje storitev. Nov zakon je tako 
uvedel nov instrument prostorskega načrtova-
nja, to so tako imenovane lokacijske preveritve, 
ki pod določenimi pogoji omogočajo določe-
ne spremembe režimov urejanja prostora brez 

spreminjanja OPN ali OPPN. Skladno s tem bi 
občina pripravila potrebno preveritev za gradnjo 
na zemljiščih, ki so  zunaj ureditvenega območja 
naselja v zameno za nadomestilo v višini 1500 
evrov. Za  posamezno odstopanje od prostor-
skih izvedbenih pogojev, kjer je v postopku treba 
preveriti omejitve in določiti dodatne pogoje, je 
predlagana višina nadomestila 2500 evrov. 

Za namen doseganja smotrne rabe prostora 
ter aktivacije

stavbnih zemljišč, ki niso v uporabi, se z loka-
cijsko preveritvijo lahko pripravi pogoje za zača-
sno rabo prostora.

V tem postopku je treba preveriti omejitve in 
določiti pogoje začasne uporabe, za kar je pre-
dlagana višina nadomestila 2000 evrov. Kot je 
bilo rečeno na občinski seji, predlagane višine 
stroškov izhajajo iz primerov drugih občin, kjer 
so tovrstni odlok že sprejeli. 

Svetnik Viktor Sladič (Lista za razvoj Vrh-
nike in podeželja) je bil skeptičen do višine 
predlaganih stroškov. Po njegovem mnenju so 
previsoki. Hkrati pa je svetnik Janko Skodlar 
(Povezujemo Vrhniko) opozoril, da zopet ne 
smejo biti prenizki, da ne bi z nizko vsoto odprli 
vrata nepremičninskim špekulantom. 

Ker od sprejetja zakonov ni na občini še nihče 
povprašal po omenjenih postopkih, je glavni-
na prisotnih menila, da ni potrebe po hitenju, 
zato je župan Daniel Cukjati to točko umaknil 
z dnevnega reda – z namenom, da bi še enkrat 
preverili višine zneskov nadomestil. 

Gašper TomincDva naša bralca je zmotil, kot sta dejala, »pre-
močno posipanje s soljo, kot bi se želeli znebiti 
soli«. Kako je s soljenjem, smo povprašali Ko-
munalno podjetje Vrhnika, kjer so nam odgo-
vorili: »Posipanje je bilo potrebno izvesti, saj so 
v jutranjem času temperature zraka padle pod 
ledišče, ceste pa so po poprejšnjih padavinah 
ostale mokre. S tem smo preprečili možnost 
nastanka poledice in tako zagotovili normalno 
prevoznost cest. Na določenih območjih, pred-
vsem na delih pločnikov, smo tudi sami opazili 
večjo količino potresene soli in na to opozorili 
izvajalce. Dejstvo pa je, da glavnino del v zim-
ski službi izvajamo s traktorji katerih posipalci 
imajo omejeno možnost nastavitve količine iz-
vrženega posipnega materiala. Kadar se posipa 
le s soljo, tako kot tokrat, in kadar so hitrosti 
traktorjev nizke, lahko na teh delih ostane večja 
količina posipnega materiala.« Kot so še zapisali, 
je to največkrat opaztii na površinah, kjer poteka 
peš promet, saj vozila posipni material bistveno 
hitreje raznesejo kot pešci. 

Gašper Tominc

POZIV INOVATORJEM
Ste inovator, je vaše podjetje v zadnjih dveh letih razvilo nov izdelek,  naredilo izboljšavo, 
zaradi katere ste konkurenčnejši na trgu? Imate sedež v osrednjeslovenski regiji? 

Preskusite vrednost svoje inovacije in se prijavite na razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v 
GZS Zbornici osrednjeslovenske regije za leto 2019. 
 
Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, 
samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Zbornice osrednjeslovenske regije oziroma iz 
občin:  Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, 
Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Loški Potok, Lukovica, 
Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in 
Vrhnika. 
Predlagatelji lahko prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/
poslovnem procesu v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2019. 
Kategorije inovacij: produktne, procesne, trženjske, organizacijske, družbene ali kombinirane. 

  

Rok za prijave je podaljšan do: 15. 4. 2019 
Razpis z vso dokumentacijo je objavljen na spletni strani: https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_
regije 
Dodatne informacije: GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, tel. 01 58 98 174.

Vljudno vabljeni!

Nove možnosti že,
a ne brezplačne
Vrhnika, 26. februar – Na občinski 
seji so med drugim govorili tudi o 
stroških lokacijske preveritve. 

Vrhnika, 12. marec – Po daljšem 
obdobju sončnega in suhega 
vremena je pozno popoldne padlo 
nekaj dežnih kapelj, mogoče celo 
snežink, temperature pa so ponoči 
zdrknile pod ledišče. 

Čezmerno 
soljenje?

Pobirajte 
kakce za 
štirinožci

Že pred časom smo pisali o nevestnih 
lastnikih psov, ki ne pobirajo kakcev 
za svojimi ljubljenčki, pa se zgodba 
ponovno ponavlja. 

Vzdrževalci športnega parka namreč opažajo, 
da je park zopet poln pasjih kakcev, kar ni do-
bro tako s higienskega kot estetskega stališča. 
Lastniki psov morajo razumeti, da se velik del 
dneva v športnem parku zadržujejo prav otroci, 
ki okupirajo tako rekoč vse zelene površine. La-
stnike psov zato pozivamo, naj spremljajo svoje 
štirinožce, pasje iztrebke, pobrane z vrečko pa 
potem odvržejo v koš za mešane komunalne od-
padke ali posebne namenske koše. Najbližji tovr-
stni koš športnemu parku je na nasprotni strani 
telovadnice Partizan v Parku samostojnosti. (gt)
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Ivan Malavašič, vse-
stranski slovenski ume-
tnik, se je rodil 30. 9. 1927 
na obrobju Podlipske do-
line v Rovtah. Bil je naj-
starejši otrok v družini. 
Šolo je obiskoval v Podli-
pi, se leta 1950 poročil  in 
si prav tu ustvaril dom in 
družino s štirimi otroki. 
Umrl je 11. 3. 2019.

Zaposlen je bil v Indu-
striji usnja Vrhnika. V 
njihovem glasilu Usnjar je 
objavljal kratke zgodbe in 
črtice. Kasneje je objavljal 
tudi v Kmečkem glasu, 
Ognjišču in Družini.

 Po upokojitvi je začel s 
pisanjem daljših besedil, 
povesti in romanov. V de-
lih opisuje predvsem pre-
prostega podeželskega člo-
veka, ki je prežet z dobroto 
in ljubeznijo in se venomer 
bojuje za svoj košček kru-
ha, pa tudi človeka z is-
krenim smislom za veselje 
in humor. Je eden tistih ustvarjalcev, ki je 
izredno globoko prodrl v slovensko dušo. 

Že od mladih let se je posvečal tudi sli-
karstvu. Slikarsko šolo je obiskoval pri pro-
fesorju Rajku Slaperniku, društvu Klas in 
Likovnih samorastnikih. Njegove slike so 
izobešene po vsej Vrhniki in njeni okolici, 
mnoge krasijo stene poslovnih prostorov in 
zasebnih zbirk, nekatere so našle lastnike 
širom po Sloveniji, pa tudi  zunaj meja naše 
domovine, v Ameriki in Avstraliji. 

Napisal je veliko pesmi, številne so uglas-
bili narodnozabavni ansambli. V zbirki Pe-
smi iz Podlipe so objavljene izbrane pesmi, 
ki so postale uspešnice narodnozabavnih 
ansamblov, kot so godci Lojze Slak, Franc 
Mihelič, Otavio Brajko, Bratje Poljanšek 
in drugi.  V veliko veselje mu je bilo tudi 
pritrkavanje; da bi se ta zvrst ohranila, je 
napisal priročnik za pritrkovalce z naslo-
vom Pesmi slovenskih zvonov. Napisal je 
tudi nekaj besedil za igre, ustanovil pevski 
zbor v Domu za upokojence Vrhnika in ga 
več let tudi vodil. V Podlipi je bil organist 
v domači cerkvi in vodja cerkvenega pev-
skega zbora. 

Ivan Malavašič je v knjigi Spomini o 
sebi napisal: »Različne so poti človeškega 

življenja, različne po dol-
gosti in vsebini. Nekatere 
so bolj vesele, druge manj, 
kakor že. Po navadi pa je 
tako, da je vsakega nekaj. 
In ko se človek znajde bli-
zu tam, kjer se po navadi 
pot konča, se ozira nazaj 
na prehojeno pot in včasih 
pomisli, da bi marsikdaj 
drugače ravnal, če bi mu 
bilo dano še enkrat začeti 
od začetka. Morda bi bilo 
res drugače, toda kdo 
more vedeti, če ne bi bilo 
tisto še slabše? V mojem 
preteklem življenju je bilo 
včasih tako, da so razmere 
narekovale moja dejanja; 
šele, ko sem se upokojil, 
sem postal bolj sam svoj 
gospodar. Vojna mi je 
zaznamovala mladost in 
najlepša leta in tega se ni 
dalo preprečiti! Vrstili so 
se lepi in manj lepi dogod-
ki in leta so minevala tako 
hitro, da se človek čudi. 

Veliko sem slikal in pisal, pritrkaval in igral 
na orgle, morda bo kaj ostalo za menoj, 
morda pa bo končalo na smetišču. To pa 
vem, da sem se trudil, resnično trudil, da bi 
naredil kaj dobrega! Tudi zaradi tega sem 
nekoliko bolj zadovoljen! Na kratko sem 
opisal svojo pot. Sodba bodi vaša!«

Napisal je okrog 120 romanov in povesti, 
okrog 130 črtic in 1800 pesmi. Izšlo je 27 
njegovih samostojnih književnih del. Nje-
gova dela so znana v vseh slovenskih kra-
jih in vaseh.  V času svojega ustvarjanja je 
prejel številna priznanja: častni občan Ob-
čine Vrhnika, zlato plaketo Ivana Cankar-
ja, Souvanovo nagrado za življenjsko delo, 
Orfejevo priznanje,  prejel je več priznanj 
in pohval  narodnozabavnih ansamblov, 
domača podlipska priznanja, priznanja za 
pritrkavanje in še mnoga druga. 

Bil je vsestranski umetnik in človek, na 
katerega smo ponosni. Njegova življenjska 
pesem je izpeta. Ostalo pa bo njegovo delo, 
spomini in njegov rod, zato bo vse, za kar 
se je zavzemal in spoštoval, živelo naprej. 

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA 
in OBČINA VRHNIKA

V SPOMIN

Ivan 
Malavašič 

(1927–2019)

Prisotni so bili gasilci PGD 
Verd, gasilska brigada iz Lju-
bljane, policija, lokalna ribi-
ška družina ter inšpektorica 
inšpektorata za okolje. Do 
zaključka, zakaj prihaja do 
prijavljenega sluzenja, ni pri-
šlo. »Nihče od prisotnih in 
pristojnih na občini ne morejo 
zanikati dejstva, da naselji ob 
Podlipščici nimata urejene ka-
nalizacije, poleg odpadnih vod 

iz gospodinjstev se pojavljajo 
tudi izcedne vode iz gnojišč, 
saj je na obravnavani lokaciji 
več kmetij. 

Tudi deponiranje gnoja na 
zemljiščih okoli potoka goto-
vo prispeva k slabši kvaliteti 
vode, da ne govorimo o od-
padkih, ki se pojavljajo v času 
kolin, ki smo jih ob akcijah či-
ščenja brežine potoka že vlekli 
iz njega,« je dejal Matjaž Rus, 

direktor kompostarne Rosa, 
ki je tudi sicer podal prijavo 
onesnaženja na 112. »Za zava-
rovanje življenja v Podlipščici 
bo torej potrebno narediti še 
kaj drugega kot uperiti prst v 
našo kompostarno in upati, 
da bodo »odpadkarji« plačali 
za tuje grehe.« 

Rus še dodaja, naj odgovorni 
preverijo kam in kako se izte-
kajo vode iz gnojničnih jam in 
kje vse je deponiran gnoj ob 
Podlipščici. (gt)

Raztezal se je vse od Reke na 
Hrvaškem do Posočja v Slove-
niji,  največji odsek tega utrje-
nega sistema pa poteka tudi po 
pobočjih nad Vrhniko. Med 
krajani je znan kot Ajdovski 
zid, ki je viden kot dober meter 
visoka in z rastjem prekrita go-
mila. Od konca preteklega leta 
pohodnike ter vse ljubitelje an-
tične zgodovine in neokrnjene 
narave pričakuje nova temat-
ska pešpot na Zaplani, ki je spe-
ljana ob arheoloških ostalinah 
zidu. Lokalno prebivalstvo in 

radovedni obiskovalci se tako 
lahko in situ podajo nazaj v čas, 
ko so naše kraje nadzorovali 
Rimljani, njihova vojska pa je 
na utrdbah varovala prehode v 
osrčje rimskega imperija. Pot je 
opremljena z interpretativnimi 
tablami in interaktivnimi pri-
pomočki, ki obiskovalce sezna-
njajo s kulturno dediščino zidu 
in naravnimi zanimivostmi v 
njegovi bližini ter jih spodbu-
jajo k aktivnemu raziskovanju 
območja. Nezahtevna gozdna 
pot, z izhodiščem v bližini av-

tobusnega postajališča Zaplana 
ob Tržaški cesti, je dolga 2 km 
in se blago vzpenja vse do Go-
stišča Mesec, na poti pa imajo 
pohodniki tudi možnost kraj-
šega oddiha na razgledni točki. 
Primerna je tako za družine z 
otroki kot tudi vse druge, zna-
nja in aktivnega oddiha željne 
pohodnike.  

V Turistično-informativnem 
centru Vrhnika se lahko oskr-
bijo z interaktivno zloženko, 
ki jih usmerja in vodi po poti, 
ter se fotografirajo v podobi 
rimskega vojaka, v razstavišču 
Moja Ljubljanica pa so na voljo 
pedagoški programi, ki z izvir-
nimi didaktičnimi pristopi in 
delavnicami to obdobje vrh-
niške zgodovine približajo na 
nov način. Za letošnjo pomlad 
v Zavodu Ivana Cankarja tako v 

sklopu Rimskega dne na Zapla-
ni načrtujejo slovesno otvoritev 
pešpoti (19. 5. 2019), novo čistil-
no akcijo ob rimskem zidu (11. 
5. 2019) ter pester nabor kole-
sarsko-pohodniških dogodkov, 
tematskih vodenj in drugih 

promocijskih prireditev, ki se 
bodo zvrstili še poleti in jeseni. 
Vse omenjene dejavnosti po-
tekajo v okviru projekta Cla-
ustra+ Čezmejna destinacija 
kulturnega in zelenega turizma 
Claustra Alpium Iuliarum, ki 

se delno financirajo s sredstvi 
iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (program Interreg 
V-A Slovenija – Hrvaška). 

US

Nova pohodniška pot ob rimskem zidu na Zaplani

V Zavodu Ivana Cankarja tudi letos pripravljajo 
različne aktivnosti in prireditve z namenom 
predstavitve arheološke dediščine največje 

starorimske gradnje na slovenskih tleh – 
obrambnega zidu Claustra Alpium Iuliarum iz 

3.-4. stoletja. 

Zopet onesnažena Podlipščica

Vrhnika, 4. marec – Podlipščica je bila zopet 
predmet preiskav onesnaženja. 
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Vabilo 

Moto klub Nauportus Vrhnika vabi motoristke in 
motoriste na

BLAGOSLOV MOTORJEV,
ki bo v nedeljo, 7. aprila 2019, ob 13. uri 
pri cerkvi sv. Pavla na Vrhniki.
Po blagoslovu se bomo odpeljali na panoramsko vožnjo.

VLJUDNO VABLJENI!
Pričakujemo vas z veseljem.

Zbiranje pisnih ponudb 
za najem gostinskega 
lokala v ribiškem domu RD 
Vrhnika

Predmet najema so poslovni prostori 
gostinskega lokala v ribiškem domu RD 
Vrhnika, ki je v pritličju stavbe na naslovu Sinja 
Gorica 57, 1360 Vrhnika.

 
Gostinski prostor  v naravi  obsega gostinski prostor v izmeri 

150 m² ter zunanjo kuhinjo s pokritim letnim vrtom v izmeri 
80 m²,  skladišče za gostinsko blago, zunanje in notranje sanita-
rije, nepokriti vrt v izmeri 500 m² ter veliko parkirišče. V najem 
je vključena vsa gostinska oprema, ki je v gostinskem objektu.

Mesečna najemnina znaša 1200,00 evrov plus mesečni stro-
ški obratovanja (elektrika, komunala itn.)

 Dodatne informacije na voljo vsak dan od 16. do 18. ure 
oziroma ogledi po predhodnem dogovoru s predsednikom RD 
Vrhnika,  tel. 031 392 706, ali po elektronski pošti vladimirmi-
kec.rdv@gmail.com.
Ponudbe v pisni obliki pošljite na naslov:
Ribiška družina Vrhnika, Sinja Gorica 57,1360 Vrhnika,
najkasneje do 1. 5. 2019.

V takšnem trenutku se nam 
postavljajo vprašanja: Kaj se je 
zgodilo? Kdo potrebuje pomoč 
in ali se bo vse dobro izteklo?  
Ali ste pomislili, da ste v tej 
zgodbi lahko tudi vi? Lahko sta 
v vlogi ponesrečenca ali v vlogi 
osebe, ki pomaga poškodovan-
cu in lahko celo reši življenje. 

V ta namen bomo gasilci 
PGD Verd odprli vrata gasil-
skega doma. Prikazali vam 
bomo osnovne postopke oži-
vljanja. Ne pozabimo, da mi-
nute štejejo, izkoristimo jih. 
Pri svojem delu gasilci upora-
bljamo tudi AED (avtomatski 
eksterni defibrilator), s katerim 

lahko pomagamo ponesrečen-
cu ob srčnem zastoju. Ker je 
rokovanje z AED preprosto, bi 
želeli, da bi ga znali uporablja-
ti tudi vi. Pridružite se nam v 
soboto, 13. aprila 2019, med 10. 
in 14. uro na organiziranem 
strokovnem izobraževanju s 
področja temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabe AED. 
Vljudno vabljeni.

Obveščamo vas, da je AED 
nameščen tudi na gasilskem 
domu v Verdu! 

Z gasilskim pozdravom: Na 
pomoč! 

PGD Verd

Sama akcija je sovpadala in 
je bila načrtovana ob začetku 
pouka po zimskih počitnicah. 
Tako smo varno pospremili v 
šolo učence OŠ Ivana Cankarja, 
OŠ Antona Martina Slomška 
in učence Podružnične šole v 
Bevkah. V akciji smo imeli na-
logo na osmih delovnih točkah 
ugotavljati uporabo mobilnih 
telefonov med vožnjo. Osredo-
točili smo se na center Vrhnike 
od križišča pri podjetju Siliko 
do križišča pri bencinski črpal-
ki. Drugi del akcije je potekal v 
okolici OŠ Antona Martina 
Slomška in v Bevkah. Nadzor 
smo izvedli na osmih najbolj 
obremenjenih točkah, kjer je 
velika pretočnost prometa.  Po-
pisovaje se v večini primerov ni 
prekrivalo po dolžinski osi Tr-
žaške ceste. V primerjavi z  mi-
nulim letom ugotavljamo, da 
vozniki med vožnjo nekoliko 
manj uporabljajo mobilne tele-
fone. Starostna struktura ljudi 
in spol ostajata enaka. Veliko 
kršitev je bilo zaznanih pri vo-
znikih obrtniških kombijev. Ne 

smemo pozabiti, da je koncen-
tracija pri uporabi mobilnega 
telefona med vožnjo zelo osla-
bljena. Ugotavljamo tudi, da se 
vozniki radi prehranjujejo in 
kadijo med vožnjo, kar je tudi 
nevarna razvada. Namen akcije 
je bil hkrati tudi vizualno opa-
zovanje privezanosti voznikov 
in otrok med prevozom v ene-
ga od vrhniških vrtcev. Upora-
ba varnostnega pasu voznikov, 
ki prihajajo s smeri Logatca in 
Podlipske doline, je zgledna. 
Žal si vozniki v samem centru 
ne zaslužijo te ocene. Opaža-
mo, da vozniki občasno nima-
jo prižganih prednjih luči, na 
kar smo jih vljudno opozorili. 
Težava je tudi pri zavijanju to-
vornih vozil (vlačilcev) desno s 
Tržaške ceste v smeri cerkve sv. 
Lenarta. Zarisati bo treba novo 
mejno črto! 

V nadaljevanju moramo 
učence v šolah ponovno opo-
mniti na obvezno uporabo za-
ščitne čelade na kolesu za vse 
udeležence v prometu do 18. 
tega leta starosti. Pomembna je 

tudi prava smer vožnje na ko-
lesarskih poteh. Ugotavljamo 
tudi zelo pozno zaznavo pešcev 
na prehodu za pešce pri trgo-
vini Mavrica. V jutranjih urah 
zaznavamo agresivno speljeva-

nje v križiščih, kar je bolj opa-
zno pri ženskah. Zelo nevarna 
je tudi vožnja v semaforizirano 
križišče, kjer vozniki vozijo 
skozi rdečo luč; vzrok sta pred-
vsem časovna stiska in jutranja 
konica, ki se umiri okoli 8.30. 
Zahvala za sodelovanje v akciji 
velja PP Vrhnika in članom:

Francu Modrijanu, Željku 
Jadaniču, Zlatku Drmoti, Na-
cetu Jerini, Karolu Jurjevčiču, 
Slavku Jerebu, Mariji Zemljič, 
Nacetu Zemljiču, Dušanu Ro-
došku, Tonetu Tomšiču, Anto-
nu Gostiši, Jožetu Keršmancu, 
Milanu Nartniku in Franju 
Čretniku.

 V času nadzora od 7.00 
do 11.00 smo zabeležili 255 
kršitev – uporaba mobilnih 
naprav med vožnjo in neu-
poraba varnostnega pasu v 
86 primerih!

Srečno vožnjo!

Predsednik ZŠAM Vrhnika 
Franjo Čretnik

Defibrilator je naprava, ki v primeru zastoja 
srca pomaga pri reševanju življenj. 

Če  ga ob temeljnih postopkih oživljanja uporabimo v 3–5 mi-
nutah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež preživetja celo 
več za kot 50 %.  

Naprava je preprosta za uporabo in zasnovana predvsem za 
osebe, ki se prve odzovejo na klic žrtve nenadnega srčnega zastoja. 
Je popolnoma varen in ga lahko uporablja vsakdo. Ker aparat AED 
pomaga skozi celoten proces oživljanja z glasovnimi, vizualnimi 
in besedilnimi sporočili, ni bojazni, da bi laik škodoval osebi, ki je 
doživela srčni zastoj. 

Kemis ga je namestil na zunanjo stran  vratarnice (ob cesti 
Pot na Tojnice 42), kjer je za uporabo dostopen vsem. 

Namenjen je tako zaposlenim v Kemisu kot prebivalcem okoli-
ce Kemisa v Sinji Gorici ter vsem, ki so v bližnji okolici. 

Najboljši kulturni destinaciji
TMS in Cankarjeva
spominska hiša
Slovenija vsako leto 
8. februarja praznuje 
nacionalni dan kulture 
v čast velikemu 
pesniku in kulturni 
ikoni iz 19. stoletja 
Francetu Prešernu. 

Ta dan ni le dela prost dan, 
ampak tudi velika večina kul-
turnih institucij in muzejev 
ponuja prost vstop. Vsako leto 

ob tej priložnosti Best of Slo-
venia razglasi najljubše mu-
zeje, galerije, ustanove, do-
godke ... Letos je bilo skupno 
devet kategorij, glasovanje pa 
je potekalo od 18. januarja do 
1. februarja 2019. V kategoriji 
»najboljša kulturna destinaci-
ja v okolici Ljubljane« je Vrh-
nika zasedla prvi dve mesti, 
in sicer Tehniški muzej Slo-
venije (TMS) ter Cankarjeva 
spominska hiša. (gt)

Akcija ZŠAM Vrhnika

Le naj zvoni!

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Vrhnika smo v ponedeljek, 4. marca. 2019, izvedli 
akcijo Mobilne naprave v prometu – Le naj zvoni. 
Nacionalna preventivna akcija Mobilni telefon, ki 
je usmerjena k preprečevanju in zmanjševanju 
uporabe mobilnih naprav v prometu, je potekala 
v januarju 2019. V tokratni akciji je sodelovalo 14 
članov ZŠAM Vrhnika.

Kemis namestil defibrilator 

Krajanom Verda in občanom Vrhnike 

»AED rešuje 
življenja«!
Zvoki gasilskih, reševalnih in policijskih siren 
marsikoga vznemirijo. 
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 Od »šmira« umazan, a ve-
dno nasmejan Jelko je vsakega 
rad pozdravil, ki je pripeljal 
vozilo v popravilo. »Ni proble-
ma,« pa je bil njegov običajni 
odgovor na strankino vpraša-
nje, če ga bo  mogoče popraviti. 

Ljubezen do avtomobilov, 
volja do dela in očetovi nauki 
pod domačim kozolcem so 
Jelkovo obrt leta 1993 pripelja-
li iz garaže v večjo delavnico v 

Sinjo Gorico. Prva večja podpi-
sana pogodba se je sklenila leta 
1995, ko se je Jelko, tokrat v sraj-
ci, v kateri se ni počutil prav nič 
domače, odpeljal v Ljubljano k 
direktorju uvoznika vozil Fiat. 
Vedno se mu je mudilo, saj je 
do zadnjega tičal v delavnici, in 
enako je bilo tudi takrat.

Tehnologija, ki je iz leta v leto 
zelo napredovala, začinjena z 
Jelkovo neusahljivo dobro voljo 

in predanostjo, so bilo glavno 
dejavniki za rast in razvoj pod-
jetja. S pomočjo sodelavcev in 
z idejami, ki jih je Jelko uresni-
čeval v obdobju razvoja, so se 
dejavnosti podjetja razširile 
še na področje tehničnih pre-
gledov, avtošole in gostinstva. 

Leta 1999 so odprli tehnične 
preglede in Gostilno Bajc, leta 
2006 pa še Gostilno Bistra. Kar 
nekaj sobot je preživel v Bistri, 
kjer je kot voznik starega vo-
zila vozil mladoporočence do 
poročnega paviljona in pri tem 
silno užival. 

17. oktobra 2008 je nenado-
ma in nepričakovano odšel. 
Njegove iskrice v očeh in širo-
kega nasmeha ni bilo več. Pre-
rana smrt ga je iztrgala iz kroga 
družine, prijateljev, svojcev in 
nenazadnje podjetja. Nismo 
ga pozabili, zato skušamo tudi 
v podjetju ohranjati zanj tako 
značilno zagnanost, dobro vo-
ljo in predanost. 

Sledili smo njegovim ciljem 
in vizijam ter leta 2014 do-
končali hotelski del Gostilne 
Bistra, letos pa dokončujemo 
nov servis, kjer bo sedaj prostor 
tudi za večja vozila, ličarsko in 
kleparsko delavnico. Veselje 
do dela, znanje, izkušnje 
in razvoj celotnega podje-

tja vam bomo predstavili v 
živo na Jelkov rojstni dan, 
5. 4. 2019, ko vam bomo 
razkazali vse naše dejavno-
sti, hkrati pa bo poskrblje-
no tudi za jedačo in pijačo 
ter testne vožnje z vsemi 
zanimivimi modeli znamk 
Fiat in Kia. Seveda ne bomo 
pozabili na bogate nagrade za 
vsakogar, ki se bo zapeljal na 
testno vožnjo ali sodeloval v 
tekmovanju pri brcanju žoge 
v tarčo. Dan bomo popestrili z 
različnimi aktivnostmi tudi za 
otroke, pozno popoldne pa se 
nam bo pridružilo PGD Sinja 
Gorica s prikazom reševanja iz 
vozila in gašenja vozila.      

Ekipa Avtotrade

DAN ODPRTIH VRAT

VABLJENI NA TRADICIONALNI DAN ODPRTIH VRAT!
Razstava Ferrari F430, AlfaRomeo Giullie,
oldtimerjev in avtodomov

Testne vožnje z vozili Fiat, 
Kia in AlfaRomeo

Prikaz razreza in gašenje vozila
PGD Sinja Gorica

DJ, animatorji in hostese

Animacija otrok z XXL igrali

Pogostitev hrane in pijače 
gostilne Bajc in Bistra

Spremljajte nas na FB in izvedeli boste več!

5.4.2019

ZAPELJI SE IN ZADENI
BOGATO NAGRADO!

1x pnevmatike za vaše vozilo
30x brezplačen tehnični pregled
30x brezplačna menjava pnevmatik
15x Cankarjev burger
15x Vrhniški štruklji

Mineva 35 let od začetka družbe Avtotrade

Leta hitro teko. Tako letos mineva že 35 let, 
odkar je Jelko Bajc na Drenovem Griču uradno 

odprl obrt popravila vozil. Še danes imajo 
številne stranke v očeh prizor, kako so bila na 
domačem dvorišču na stežaj odprta garažna 
vrata, okoli pa bolhe, stoenke, fičoti in yugoti.
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Časnik Finance je v začetku lanskega leta objavil 
natečaj za iskanje novih poslovnih idej, izvirnih 

izdelkov, načinov pridelave in predelave na trgu. 

Zmagovalca v dveh kategorijah – najbolj inovativno živilo in 
najboljši podjetnik v kmetijstvu – je izbrala komisija, zmagovalca 
v kategoriji »najboljši domači izdelek« pa so določili potrošniki 
preko spletnega glasovanja. Zmagovalce so razglasili sredi febru-
arja, med katerimi se je znašlo tudi vrhniško podjetje. Največ gla-
sov kategoriji »najboljši domači izdelek« je namreč prejela brodka 
Žganjekuhe Kržič z Vrhnike, s čimer se je omenjenemu podjetju 
odprla tudi nova poslovna priložnost.  Brodka je žganje, narejeno 
iz krajcev kruha, s čimer zmanjšujejo odpadke tega živila. »Naša 
glavna ideja je, da z brodko zmanjšujemo zavržke kruha. Za eno 
steklenico potrebujemo okoli 3 kg kruha. Sprva smo mislili, da 
bomo delali omenjeno žganje iz neprodanega kruha, a je nastala 
težava, ker je bil tovrstni kruh deklariran kot »odpadek«, česar pa 
po zakonodaji ne smemo več uporabiti. Sedaj dobivamo surovino 
iz proizvodnje prepečenca, kjer od hlebcev režejo krajce, te pa 
potem uporabimo za brodko,« je pojasnil Marin Kržič iz družin-
skega podjetja Žganjekuha Kržič.  Nagrada jim je odprla vrata v 
Mercator, česar se pri Kržičevih veselijo. »Brodka je še neznana, 
in ker je oglaševanje alkoholnih pijač prepovedano, širimo krog 
kupcev počasneje, kot si želimo. Upamo, da bo v trgovini našla 
nove kupce,« nam je zaupal Martin. Trenutno brodko dobite v 
spletni trgovini podjetja, v nekaterih bolje založenih gostinskih 
butičnih trgovinah in izbranih gostinskih lokalih, kjer pa jo pro-
movirajo predvsem kot sestavino za pripravo koktejlov.  Žganje 
iz kruha nastaja po podobnem postopku kot viski in vodka. Po 
fermentaciji kruha sledi več destilacij, ki ločijo užitni del žganja od 
metanola in drugih »slabih« alkoholov. Fermentacija in destilacija 
trajata okoli 14 dni, nato pa mora žganje odležati še pol leta. Pijačo 
so sicer mislili poimenovati »kruhovo žganje«, a ker zakonodaja 
ne pozna kruha kot surovino za žganje, so se odločili za angleško 
skovanko med »bread« (kruh) in vodko: brodka.

Gašper Tominc

NLB_PREMIUM_PAKET_275x199_5mm_feb2019.indd   2 14/02/2019   14:40

MENJAVA IN CENTRIRANJE PNEVMATIK

S kuponom vam priznamo 25% popusta na menjavo in  centriranje  pnevmatik !  Potrebno je  predhodno naročilo  preko telefona.
En kupon vel ja za eno vozilo.  Zgoraj  navedena cena storitve 21 ,96€ vel ja za jeklena platišča do 16”  in  vsebuje  DDV.

Akcija  traja od 15 .3 .  2019 do 30 .6 .2019.

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika
Sinja Gorica 11, Vrhnika

tel.: 01 755 79 05
www.avtotrade.si

P N E V M A T I K E

P O  O D L I Č N I H  C E N A H !
H R A M B A  P N E V M A T I K !

STORITEV ŽE OD 21,96€

S TEM KUPONOM DO -25%
- 25% na MENJAVo IN CENTRIRANJE PNEVMATIK

naročite se 01 750 62 11

A K C I J A !

Kržičeva brodka 
najboljši Agrobiznisov izdelek po izboru potrošnikov
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Ko sem prihajala k njej na 
obisk, sem bila še majhna, a ne 
tako zelo, da se ne bi spomnila 
njene posebnosti. 

Te posebnosti nisem mogla 
ugotoviti drugače kot s pre-
prostostjo, s katero se je vklju-
čila v pogovor ali igro z mano, 
na igriv ali norčav ali bedast 
način, ni bilo pomembno, pri 
njej ni bilo neprimernega ve-
denja, prepovedi, omejitev ali 
sodb glede obnašanja. Bila je 
res vabljiva soigralka, medtem 
ko so drugi odrasli jedli in pili  

ter klepetali o 'resnih' zadevah 
za mizo. Ko sem pohajala z njo 
po obronku gozda, se je vča-
sih tako zatopila v opazovanje 
mravljišča, da so ji solze prišle  
v oči. 

Nisem spraševala, zakaj, ve-
dela sem, da ne zaradi žalosti; 
bila je kot divja žival, poveza-
na z bitji kot ena izmed njih 
in ganjena ob usklajenosti te 
drobne množice. Tisti skriv-
nostni nasmešek Mona Lize, 
ki ji je ob takih trenutkih 
lepšal obraz, me je potegnil v 
detektivsko držo in znali sva 
potegniti tisoč in eno modrost 
iz njihovega obnašanja.

Njena preprostost ni bila 
šolana, ni bila načitana, ni 
sledila novicam in 'napredku' 
človeštva ter ob nedeljah ni 
poslušala osmrtnic. Nikoli je 
nisem videla sedeti za mizo, 
jesti in govoriti. 

Kadar so jo vabili k mizi, je 
po pravilu odgovorila, da je 
sita. Zdaj razumem, da ni bila 

sita hrane, bila je napolnjena z 
duhom vpletenosti v življenje, 
ki nikogar ne pušča lačnega. 
Preprostost je v njej pustila 
prostor Zanj. 

Njena posebnost je bila v 
sposobnosti pronicanja v le-
poto življenja, v dihanju z rit-
mom življenja, ki je počasen, 
poglobljen, vpleten, strasten, 
ki ga dandanes živeči ljudje 
prepišemo, zadušimo, izrine-
mo iz sebe s plitvino konzu-
miranja. Ona se je življenja 
dotikala nežno, kot bi imela 
roko iz pajčevine, in z njim 
stkala nadvse očarljivo vez; 
zdelo se je, kot da se hrani z 
njim. 

Dandanes živimo mimo 
življenja, si ga nasilno podre-
jamo in ostajamo vse bolj se-
stradani.

Do vrha napolnjeni z mi-
selno, čustveno, duhovno in 
materialno kramo smo postali 
popolnoma zaprti za svež ve-
trc življenja. 

Ljudje, naredimo si uslugo, 
očistimo svoja telesa in glave 
in domove vse nepotrebne  ter 
prežvečene krame in nepo-
trebne bodo postale mnoge 
sicer zoprne stvari: zdravila, 
stres, konflikti, odvisnosti, 
bolezni, ki jih ustvarja kon-
zumacija miselnih in stvarnih 
smeti.

Marjeta Šumrada, 
https://solahosta.com/

Vpletenost v življenje
Spomnim se 
prababice, ki je 
preživela svojega 
moža, svoje otroke 
in nekatere vnuke. 
Pa tudi zdravnike, 
prijatelje in znance, 
ki so ji svetovali, da 
jo bo tako življenje, 
kot ga je vodila, 
pokopalo.

Zgodba ki se vas bo dotaknila: 
kako je Luka, ki je zaradi 

zdravstvenih težav za dalj časa 
pristal v bolnišnici, pozabljen 

od staršev dobil novo 
mamico – medicinsko sestro 

Majo, ki je skrbela zanj v času 
hospitalizacije. 

Luka je dobil nov, takrat še začasni dom na 
Vrhniki pri Majini družini, kjer so ga prav vsi 
družinski člani zelo lepo sprejeli. Dobil je ma-
mico, očka, dva brata, teto, strice, bratranca, se-
strični, babici, dedija... Veliko ljubečo družino, 
ki je po nekaj letih življenja na »koruzi« postala 
čisto prava družina, saj so jo zapečatili s posvo-
jitvijo. 

Živimo v času, ki je poln novih spoznanj in 
tehnoloških napredkov.  V času, ko se zdi, da je 
samo šokantna novica, dobra novica in zaradi 
hitrega tempa ne opazimo več dobrih zgodb, ki 
se stalno dogajajo okoli nas.  Dobromisleči in do-
bronamerni človek, ki ne gleda egoistično, pri-
dobitniško in potrošniško na svet,  je sposoben 
opaziti marsikaj dobrega okoli sebe. Globoko v 
sebi čutim dolžnost, da moram deliti dobro in 
plemenito zgodbo naše sosede Maje. 

Maja je po poklicu diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok. Ko jo je poklicna pot, pred 
skoraj dvajsetimi leti pripeljala na bolnišnični 

oddelek Vrtca Vodmat, v Univerzitetni klinični 
center v Ljubljani, na Klinični oddelek za otro-
ško kirurgijo in intenzivno terapijo, je bila še 
mati dveh otrok. 

Njeno delo se je precej razlikovalo od dela 
vzgojiteljice v običajnem vrtcu. Otroci za kate-
re je skrbela, pripravljala raznolike dejavnosti in 
jim pomagala premagovati različne strahove in 
stiske so bili stari od nič do petnajst let, nekateri 
celo več. Otroci so tam čakali na operacijo ali 

pa so okrevali, po že opravljenem posegu. Tudi 
ležalna doba je bila zelo različna. Nekateri otroci 
so zapustili bolnišnico v dnevu, dveh, nekateri 
pa so morali ostati v bolnišnici veliko dlje. Teden, 
mesec, leto...

Luka
Otrok z dolgo ležalno dobo je bil tudi Luka, ki 

je zaradi sindroma kratkega črevesja v bolnišni-
ci preživel prva tri leta svojega življenja. Imel je 
kar nekaj operacij, odvisen je bil od paranteralne 
prehrane, ki jo je dobival preko katetra v žile. Ve-
likokrat je moral ostati v izolaciji zaradi virusov 
in okužb in se zdraviti z antibiotiki. Zato se je 
zdravljenje podaljševalo.

Nekateri starši ne zmorejo skrbeti za svoje 
otroke in Luka je bil otrok takšnih staršev. V 
bolnišnici je bil sam, a hkrati ves čas obkrožen 
z medicinskimi sestrami, zdravniki, vzgojitelji-
cami, čistilkami...

Maja je bila njegova vzgojiteljica, a je bila že 
sama na začetku prepričana, da je bilo pri obeh 
čutiti nekaj več. Njegova prva beseda ni bila 
mama temveč Maja. Prav tako je prve korake 
ustvaril z njeno pomočjo. Bil je ljubljen otrok, ne 
le Maje, vendar celotnega oddelka. Zaposleni na 
tem oddelku, sestre, zdravniki in drugo osebje 
so ga radi popestovali, se igrali z njim in mu nu-
dili kar se da prijetno bolnišnično bivanje. Am-
pak Maja mu je bila še posebej pri srcu. Zanj je 
skrbela kot mama, tako v igralnici kot zunaj nje.

Skrb za Luka preraste službene obveznosti
Njegova oblačila je nosila domov v pranje, da 

smo se sosedje že spraševali, kdo ima v njihovi 
hiši dojenčka. Trudila se je s hranjenjem, ki je bil 
zanj velikanski problem. Omogočila mu je mar-
sikatero dejavnost, da bi mu naravo približala 
znotraj bolnišničnih zidov. Da ga je lahko odpe-

ljala tudi ven iz bolnice in mu razkazala radosti 
narave pa je potrebovala dovoljenje zdravnikov 
in njegovih bioloških staršev preko centra za so-
cialno delo.  

Skupaj sta odkrivala dežne kapljice, travo v 
okolici bolnice, posušeno listje, ki je padalo z 
dreves, spoznavala sta domače živali, obiskala 
kmetijo ene od medicinskih sester iz oddelka…. 
Ves čas, ki ga je Luka preživel v bolnici se je med 
njima tkala čudovita in globoka vez. 

Maja postane Luku mama
Prišel je čas konca bolnišničnega zdravljenja 

in s tem veliko vprašanje »Kam po okrevanju?«. 
Njegov dom je bil soba številka štiri.  Za otroke, 
ki nimajo urejenih družinskih razmer in varne-
ga življenjskega okolja se po navadi išče druge 
rešitve, kot je namestitev v zavodu ali pa v rej-
niški družini.

Maja se je odločila... in si pridobila licenco za 
rejništvo. Luka je dobil nov, takrat še začasni 
dom na Vrhniki pri Majini družini, kjer so ga 
prav vsi družinski člani zelo lepo sprejeli. 

Dobil je mamico, očka, dva brata, teto, stri-
ce, bratranca, sestrični, babici, dedija... Veliko 
ljubečo družino, ki je po nekaj letih življenja na 
»koruzi« postala čisto prava družina, saj so jo 
zapečatili s posvojitvijo. 

Maja je sedaj mati trem fantom. Še vedno 
opravlja zelo plemenito delo v bolnici in je še 
naprej skrbna in ljubeča mamica, ki pa se ji vse 
te življenjske odločitve z veliko potrpežljivosti in 
odpovedovanja ne zdijo nič posebnega. 

Oči imamo – pa ne vidimo, ušesa imamo – pa 
ne slišimo, ko pa spregledamo, lahko vidimo in 
spoznamo lepo in dobro Majino resnično zgod-
bo, ki nas lahko navdihuje. 

Špela Jerina

Luka in mami Maja

Zgodba s srečnim koncem

Kako je Luka dobil mamico, očeta, brata…

Na Vrhniki imamo le teh 
več, zato je izbira težka. Da bi 
vam malo priskočili na pomoč, 
smo za mnenje vprašali starše, 
ki imajo svoje otroke v Župnij-
skem vrtcu na Vrhniki. Oni so 
namreč edino pravo merilo za 
dokazovanje uspešnega dela 
vseh zaposlenih in vrtca kot 
celote.

»Že ko sva kot mlad par iska-
la stalno prebivališče v okolici 
Ljubljane, sva ob iskanju kra-
jev imela visoko na prioritetni 
lestvici vzgojno izobraževal-
ni program, ki bo temeljil na 
krščanskih vrednotah. Tako 
da sva takoj, ko sva se prese-
lila na Vrhniko, vedela, da ko 
bova imela otroke, jih zagoto-
vo vpiševa v župnijski vrtec. 
Saj se nama zdi poudarek na 
veri, praznovanje krščanskih 
praznikov ter priprava nanje 
res tisto, za kar želiva, da najini 
otroci živijo ter doživljajo vsak 
dan, skozi celo leto. Sedaj imava 
vpisanega že drugega otroka in 

sva od prvega dne zadovoljna. 
Vedno dobiva pozitiven odziv, 
vzgojiteljice so skrbne prav do 
vseh otrok, imajo pozitiven in 
sočuten pristop, poznajo ime-
na vseh otrok, otroci se med 
seboj poznajo in radi obiskuje-
jo vrtec.«

»Še pred vpisom sem od 
znancev dobila same pohvale 
glede vrtca. Zagotovo pa me 
je prepričalo uvodno srečanje 
pred vpisom, kjer so predstavi-
li dejavnosti vrtca in način na 
katerega izvajajo programe. Po-
udarili so predvsem to, da je to 
vrtec pozitivnih vrednot ter, da 
na različne načine spodbujajo 
sodelovanje staršev in otrok.«

»Preden smo otroka vpisali 
v Župnijski vrtec smo preverili 
vse možnosti različnih vrtcev 
v naši okolici in odšli tudi na 
nekaj pogovorov v posamezne 
vrtce. Kljub temu, da so nam 
bili v drugih vrtcih predstavlje-
ni številni pristopi in metode 
obravnavanja otrok, ki smo jim 

sicer naklonjeni, smo v Župnij-
skem vrtcu začutili posebno 
toplino, ki obdaja vrtec, vzgo-
jiteljice in otroke. Ta toplina ter 
zavedanje, da duhovno bogati 
ljudje močno bogatijo tudi naše 
otroke ter hkrati še dejstvo, da 
smo od znancev in prijateljev v 
zvezi z Župnijskim vrtcem pre-
jeli samo pozitivne informacije, 
so nas dokončno prepričali, da 
smo otroka vpisali prav sem. Z 
odločitvijo smo zelo zadovolj-
ni. Vzgojiteljici našemu otroku 
znata prisluhniti in ga začutiti 
ter usmerjati kljub nekaterim 
posebnostim. Izpostavili bi 
tudi odlično jutranje varstvo, 
saj otroke že navsezgodaj pri-
čakajo nasmejane vzgojiteljice, 
ki jih povabijo k crkljanju, pe-
tju ali igranju. Že sedaj smo 
odločeni, da bo tudi naš drugi 
otrok obiskoval Župnijski vrtec 
Vrhnika.«

Naj dodam, da poleg pestre-
ga vsakodnevnega programa, 
ki deluje po principu državne-
ga nacionalnega dokumenta 
Kurikul kot v vseh državnih 
vrtcih, vsako leto organizira-
mo tudi 5-dnevno letovanje, 
3-dnevno zimovanje, smučar-
ski tečaj, plavalni tečaj. Obo-
gatitvene dejavnosti po kosilu 
so za starejše zelo pestre. Le-
tos imajo otroci gibalne urice, 
ljudski ples in pravljične urice. 
Starši se lahko odločijo tudi za 
celoletni plesni tečaj ali tečaj 
angleškega jezika.   Mi v vrtcu 
živimo in ne samo delamo. Za 
vpis ni nujno, da živite versko, 
da so otroci krščeni, je pa za-
gotovo, da bodo vaši otroci v 
našem vrtcu spoznali mnogo 
vrednot s katerimi bodo živeli 
vse svoje življenje!

Meta Žitko

Zakaj izbrati župnijski vrtec?
Vsak starš se zagotovo sreča s pomembno 
odločitvijo, ko gre za vpis svojega otroka v vrtec. 

VPIS V ŽUPNIJSKI VRTEC VRHNIKA
Župnijski vrtec ima že dolgo tradicijo in delavci se vsako leto pripravljamo 

na novo šolsko leto. Veliko vlogo imajo pri nas otroci, saj bi bilo brez njih 
naše delo brez vrednosti.

V mesecu marcu do 15. aprila 2018 vas vabimo k vpisu vaših otrok, 
(za novo šolsko leto 2018/19); otrok, ki bi želeli z nami bivati, se igrati 
in z nami deliti svojo žalost in veselje.

Starši, lahko omogočite svojim otrokom pestro in prijazno okolje. 
Poiščite nas lahko na spletni strani in se nam pridružite. Vaše prispelo 
pošto bomo pregledali in odgovore lahko pričakujete do konca meseca 
aprila.
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Svoje izdelke lahko prodajate ali pa 
pripravite samo promocijsko predsta-
vitev. Sejem se bo odvijal na Sodnij-
skem trgu ter na parkirišču pri Sodnij-
skem trgu na Vrhniki. 

Sejemska pristojbina: 12,20 EUR ali 
15,25 EUR z DDV (odvisno od prosto-
ra, ki ga boste zavzeli). Obratovalni 
čas sejma:  od   9.00 do 15.00  ure   

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

Skupno dovoljenje za vse prodajalce 
sejma Vse za vrt in dom  bo pridobilo 
Turistično društvo Blagajna. Zato vas 
prosimo, da ob prijavi  predložite vsa 
potrebna dovoljenja za opravljanje 

dejavnosti. Prosimo, da našo zahtevo 
upoštevate, v izogib morebitnim ne-
ljubim zapletom s strani inšpekcijskih 
služb.

Prijave pošljite najkasneje do 19. 
4. 2019 preko elektronske pošte na 
naslov drustvo.blagajana@kabelnet.
net ali na naslov 
Turistično društvo Blagajana 
Vrhnika, 
Cankarjev trg 4, 
1360 Vrhnika. 

Sejem »Vse za vrt in dom« 
Proizvajalci bio hrane, vrtnarji, drevesničarji, 
izdelovalci orodij za vrtičkarje, vrtnih klopi in lop, 
cvetličnih korit in ostalih času primernih artiklov 
prisrčno  vabljeni da se udeležite našega sejma
v petek 26. aprila 2019. 

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

Naziv in naslov:

Ponudba:                    

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

Kontaktna oseba: 

Telefon: 

Turistično društvo Blagajana Nekateri so jih izdelali doma, dru-
gi so jih ustvarjali na delavnicah v 
Domu upokojencev Vrhnika. Bla-
goslov plovil je bil pozno popoldne, 
nato pa so jih vrhniški gasilci eno za 
drugim na Vasi podajali v vodo, da so 
odpluli proti središču mesta. Letos jo 
je malce zagodel slab pretok potoka, 

zato je trajalo kar dolgo časa, da so 
gregorčki pripluli do »končne posta-
je«, kjer so jih gasilci pobrali iz vode. 
Vsako leto je mogoče videti kvalite-
tnejše stvaritve, za katere otroci sku-
paj s starši porabijo ure in ure časa. 

Gregorjevo na Vrhniki so organi-
zirali Občina Vrhnika, ZIC, Društvo 

ljubiteljev narave in običajev No-
tranjske in TD Blagajana Vrhnika. 
Sodelovali so tudi: Modelarski klub 
Vrhnika, Dom upokojencev Vrhnika, 
Big Band Vrhnika, gostilna Kranjc, 
Društvo kmečkih in podeželskih 
žena Vrhnika, KS Vrhnika-Vas, PGD 
Vrhnika, PGD Stara Vrhnika, Župnij-
ski urad Vrhnika.

GT, foto: GT

Gregorjevo na Vrhniki

V torek, 19. februarja 2019, ob 18. 
uri smo imeli krajani Krajevne sku-
pnosti Podlipa - Smrečje v domačem 
gasilskem domu priložnost poslušati 
in sodelovati pri predavanju z naslo-
vom Ali sploh lahko živimo zdravo v 
sodobnem času, ki ga je izvedla dipl. 
medicinska sestra Teja Novak s Cen-
tra za krepitev zdravja Zdravstvene-

ga doma Vrhnika. Obdelali smo več 
vidikov zdravja in se prepričali o ko-
ristih brezplačnih nacionalnih prese-
jalnih programov Dora, Svit in Zora. 

Na praktičnih primerih smo spo-
znali in natehtali količine sladkorja, 
soli in maščob, ki jih skrite zaužije-
mo z vsakdanjo hrano, npr. v kruhu, 
sadnih jogurtih, čokoladnih izdelkih, 

pripravljenih juhah, oreških, sladkih 
pijačah. Prepričali smo se o izje-
mnem pomenu aktivnega gibanja, s 
katerim lahko začnemo tudi v po-
znih letih. 

Naučili smo se, kako lahko zmanj-
šamo doživljanje stresa in učinkovi-
to izkoristimo spanec za  kakovosten 
počitek. Čudili smo se količini niko-

tina in katrana v dimu ene cigarete 
in podatkom, kako dolgo organizem 
presnavlja alkohol. 

Udeleženci smo predstavljali sta-
rostne skupine od predšolskih otrok 
do upokojencev in vsi smo od odlič-
nega aktivnega predavanja odnesli 
kaj zdravega zase.

Valerija Babij

 Naučili smo se obrezo-
vati enoletne sadike pa tudi 
starejša drevesa. Spoznali 
smo razlike v rezi jablan, 

sliv, breskve, češnje, kakija, 
trte na različnih podlagah. 
Predavatelj je potrpežljivo 
odgovarjal na naša vpraša-

nja o opravilih v sadovnja-
ku, pa tudi o rezi sadnih 
grmovnic.

Čeprav v Krajevni sku-
pnosti Podlipa - Smrečje 
tak prikaz organiziramo že 
več let zapored, se je tokra-
tnega udeležilo več kot 80 
ljudi. Ko smo pred šolo ob-
rezali drevje, ki ga ob ena-
kem dogodku oskrbimo 

vsako leto, smo nadaljevali 
še v sadovnjaku enega od 
udeležencev in skupno 
skoraj peturni dogodek je 
hitro minil.

Gotovo se je marsikdo z 
novim znanjem že v nasle-
dnjih dneh pogumno lotil 
domačega sadovnjaka.

Valerija Babij

Vabilo 

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA
vabi na sejem

Vse za vrt in dom
V petek, 26. aprila 2019,
na vrhniškem sejemskem prostoru 
od 9. do 15. ure.

– Predstavitev DEPO
– Predstavitev Kluba Gaia
– Palačinke

Podarili  bomo na stotine  sadik okrasnih rastlin, ki jih bo prispevalo Vrtnarstvo 
Hlebec.

V primeru močnega dežja bomo sejem odpovedali, sadike okrasnih rastlin pa boste lahko 
dobili v Starem malnu v času obratovanja koče.

Vabljeni! 
Medijski pokrovitelj: Naš časopis

Vrhnika, 16. marec – Tudi tokrat je na stotine otrok 
spustilo gregorčke – ladjice s svečkami – po potoku Bela, 
da bi se skladno z ljudsko tradicijo poslovili od teme. 

Prikaz obrezovanje sadnega drevja v Podlipi

Promocija 
zdravja 

V soboto, 2. marca 2019, je bil lep 
pomladni dan in že dopoldne smo se 
zbrali pred staro šolo v Podlipi, kjer 
je je univ. dipl. inž. agr. Marko Babnik 
pripravil nadvse zanimivo predstavitev 
obrezovanja sadnega drevja.
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Belgijski režiser se je odločil za 
argonavtsko tematiko. 

Zakaj, nam je poskušal v kra-
tek pogovoru pojasniti Boštjan 
Usenik, drugi tenor in manager 
skupine. 

Izdali ste nov videospot skladbe 
Uprising. Gre sicer za priredbo 
slovite britanske skupine Muse, ki 
ste ga posneli z belgijsko filmsko 
ekipo v naši okolici. Najprej nekaj 
besed o sami skladbi: za kakšno 
zvrst gre, kdo je izdelal priredbo in 
čemu »uporniški« izbor skladbe. 

Z izključno vokalno prired-
bo skladbe Matta Bellamyja 
»Uprising«, ki jo je za nas napi-
sal Samo Vovk, smo se v Per-
petuum Jazzile lotili novega, 

nekoliko tršega rokerskega sti-
la. Uporniška zgodba skladbe 
pa nosi tudi resnejšo družbe-
nokritično tematiko. Sodobno 
družbi, njene vrednote in nači-
ne delovanja bo treba temeljito 
prevetriti, če želimo našim za-
namcem naš lep planet predati 
kot darilo in ne kot prekletstvo. 
Če bo vsak od nas začel čistiti 
pred svojim pragom in živeti 
pod predpostavko, da se mora 
še marsičesa naučiti, bo vse v 
redu.

Režiser je besedilo skladbe 
umestil v grško mitološko zgodbo 
Argonavtika, ki se dogaja v naših 
krajih. Zakaj? 

Mitološko simboliko Argonav-

tov nam je predlagal belgijski 
režiser videospota Anton Ceu-
ppens, po tem ko je ugotavljal, 
kako problematiko zdajšnje 
družbe povezati z večnimi di-
lemami naše civilizacije in z 
našim georafskim področjem. 
Bolj kot dejstvo, da je nam 
najbližji argonavt božanski pe-
vec Orfej, je pomenljivo samo 
besedilo skladbe. Govori o 
premagovanju ovir pri iskanju 
tistega najsvetejšega, ki je za 
nas glasba. Razstavili smo našo 
ladjo in si mimo vseh čudaških 
preizkušenj in preprek zgradili 
oder.

Zanimivo je, da je snemanje 
vašega videospota prav tako 
potekalo v naših krajih, kjer izhaja 
Naš časopis. 

Res je. Videospot smo z belgij-

skimi filmarji v celoti posneli 
na gozdnih poteh in jasah v 
Brišah pri Polhovem Gradcu. 
Poleg pevcev skupine je v njem 
sodelovalo tudi več gostujočih 
igralcev – v vlogi pridigarja 
tudi vrhunski slovenski igralec 
Gojmir Lešnjak Gojc.

Kakšen je pravzaprav namen sne-
manja videospotov. Razumem da 
za promocijo, toda ali je v ozadju 
še kaj drugega - obstajajo na 
primer festivali na tem področju?

Osrednji namen je prenašanje 
sporočila skladbe, ki je lahko 
skozi podobo zgodbe in igro še 
močnejše. Priljubljeni spletni 
kanali, kot je denimo YouTube, 
seveda skladbo ponesejo po 
Sloveniji in po svetu. 

Ker pa se nam zdi, da je iz-
delek lepo uspel tudi v vizual-

no-estetskem smislu, sme se 
odločili, da se z videospotom 
predstavimo tudi na več film-
skih festivalih – v Los Angele-
su, Londonu, Dublinu, Parizu, 
Amsterdamu, na Dunaju in v 
domačem Slovenj Gradcu.

Kakšni so prvi odzivi na pesem in 
videospot? 

Uprising smo občinstvu pred-
stavili že na vrsti domačih in 
mednarodnih koncertov in 
odziv je domala vedno navdu-
šujoč. 

Skladbi smo na živih koncer-
tih dodali tudi naša »telesna 
tolkala« in koreografske gibe, ki 
dramatični učinek same sklad-
be še okrepijo.

Jo bomo slišali tudi na Vrhniki, 
kamor prihajate? 

Sicer pa kaj pripravljate za obisko-
valce na Vrhniki?

Za Vrhničane in okoličane 
pripravljamo koncertni pro-
gram izključno iz slovenskih 
skladb. Ob naši 35-letnici de-
lovanja smo se namreč odločili 
za poklon vrhunski slovenski 
glasbi in za nas prvič doslej za 
koncept celovečernega koncer-
ta, ki smo ga poimenovali LE 
SLOVENSKO. 
Težko rečem, kako bi v pro-
gram vključili tudi Uprising in 
obenem ne spodkopali tema-
tiko koncerta ... No, vsekakor 
bomo Vrhničanom in argo-
navtskim koreninam Naupor-
tusa, današnje Vrhnike, na čast 
temeljito razmislili, morda pa 
se bo nekako izšlo.

Gašper Tominc,
 foto: arhiv 
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Vse tiste, ki vas zanima naš način 
dela, vabimo na dodatne aktivnosti, 
s katerimi bomo začeli v aprilu.

• Doživljajske gozdne urice: vsako soboto 
od 10. do 12. ure.

• Oblikovanje gline za starše z otroki ob tor-
kih med 17. in 19. uro.

• Dnevi eksperimentov  ob četrtkih med 17. 
in 19. uro.

• Dan odprtih vrat v soboto, 20. 4., od 10. 
do 13. ure.

Sobotne Doživljajske gozdne urice 

Si želite, da bi vaš otrok preživel več časa v 
naravi v objemu gozda?

Ponujamo vam Doživljajske urice, kjer bodo 
otroci skupaj s sovrstniki sproščeno in kon-
struktivno preživljali sobotne dopoldneve.  Z 
njimi bo pedagog, ki jim bo pripravil material 
za ustvarjanje (ustvarjalni kotiček, orodjarski 
kotiček, kjer žagamo, zabijamo žeblje, gradimo 
itn.) Po želji bomo tudi zakurili ogenj in kaj 
spekli na ognjišču, da bo doživetje še pristnejše.

Oblikovanje gline – kiparstvo za starše z 
otroki 

Kolikokrat si starši želimo početi kaj za dušo, 
pa nam je za to škoda žrtvovati še tistih nekaj 
redkih trenutkov, ki jih sicer lahko namenimo 
svojim otrokom? Zato vam ponujamo krasno 
možnost, kjer se ustvarjanja lahko udeležite 
skupaj.

Ustvarjali bomo z akademsko kiparko Po-

lono Demšar, ki nas bo  seznanila z osnovami 
oblikovanja  gline. Za tiste, ki bodo želeli, bodo 
pripravljene tudi tematske delavnice, za otroke 
pa predvsem prosto raziskovanje gline. Na vo-
ljo bosta obe možnosti – vodena in nevodena 
dejavnost.

Dnevi eksperimentov

Bi želeli, da vaš otrok z zanimanjem in ra-
dovednostjo spoznava različne zanimivosti ter 
eksperimente s področja naravoslovja in teh-
nike? 

Dnevi eksperimentov bodo potekali v slogu 
»učenje je igra.« Zvedavo pridobivanje informa-
cij in izkušenj ter dovolj svobode za lastne ideje 
in eksperimentiranje bo vodilo eksperimental-
nih dni. Naš cilj je s pomočjo eksperimentov 
spodbuditi otrokovo zanimanje in radovednost 
ob njihovem izvajanju.

Dan odprtih vrat, sobota 20. 4., od 10. do 13. 
ure.
Prav lepo vabljeni v našo družbo na nova doživetja. Za 
vse dodatne informacije pišite na info@sole-libero.si 
ali pokličite na 031 751 499.

SIMONKR, d. o. o., je naš sončni sponzor. Če 
vas sponzorstvo zanima, nam pišite na info@
sole-libero.si.

Perpetuum 
Jazzile se 
spogleduje z 
Argonavti
V začetku meseca je Perpetuum Jazzile predstavil 
javnosti nov videospot skladbe Uprising, ki ga je 
posnel v »naših« koncih. 

Sole Libero – 
Doživljajske aktivnosti
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Vrhnika, 2. marec – Športna 
dvorana pri Osnovni šoli Antona 

Martina Slomška je tudi letos gostila 
veliko otroško pustno rajanje v 
izvedbi Zavoda Ivana Cankarja 

Vrhnika. 

Organizator ocenjuje, da je prireditev obiska-
lo  več kot 600 otrok in staršev, kar je več kot 
prejšnja leta. Zanje so pripravili dve uri trajajoč 
program, obarvan z otroško animacijo, nasto-
pila so tudi domača društva: Plesna šola Urška 
Vrhnika, Frogs Cheer team, Pihalni orkester 
Vrhnika in vrhniške mažoretke. Tisti, ki so pri-
šli brez poslikanega obraza, so bili tega deležni 
brezplačno na sami prireditvi, poleg tega pa so 

se lahko najmlajši »sprostili« tudi na velikem 
napihljivem igralu. Kot je dejala vodja projekta 
Marija Zakrajšek iz Zavoda Ivana Cankarja, so 
nad množičnim odzivom družin prijetno pre-
senečeni. »Veseli nas, da je osrednje pustovanje 
na Vrhniki vedno bolje obiskano. Čeprav so bile 
počitnice, vreme pa je vabilo na prosto, nas je 
obiskalo na stotine maškar. Najboljše tri v kate-
gorijah »posamezno« in »skupinske maske« smo 
na podlagi žirije, ki je bila izbrana iz publike, tudi 
nagradili. Moram pohvaliti obiskovalce, kajti iz 
leta v leto jih je vedno več, ki se zelo potrudijo in 
vložijo v unikatne kostume zelo veliko ur dela. 
Ravno ti dajejo taki prireditvi poseben čar, hkra-
ti pa tudi ostale spodbujajo, da bodo naslednjič 
še sami bolj izvirni.« 

Gašper Tominc, foto: GT

Na plesišču so se vrtele mi-
ške, princeske, kavbojci in in-
dijanci, čudežna ženska in bet-
man. Vsi so pogledovali proti 
odru, kjer sta mogočno stala 
bukova drevesa in dva majhna 
zelena močvirska škrata, ki sta 
oznanila začetek nore ŠKRA-
Topustne zabave v Bevkah.

Ob 18. uri, se je zabava za-
čela ob uvodu škratice Lilije in 
močvirskega kralja Škratelja. 
Otrokom sta povedala odsek 
zgodbe iz knjige o Malem Pla-
cu, ki je postal narobe plac, ker 
so nagajivi škratje ukradli Rosi-
ko, močvirsko rastlino. Zaradi 
tega se je v Malem placu znašla 

vsa golazen in mrgolazen, vse 
ostale živali pa so se poskrile in 
pobegnile stran. Škratica Lilija 
je otroke prosila, da ji pomagajo 
najti škrate, ki imajo ukradeno 
Rosiko. Za dovoljenje pa so 
morali prositi še močvirskega 
Kralja Škratelja. Ta je otrokom 
zadal, da morajo opraviti vse 
naloge škratov. Osrednji dogo-
dek škratopustne zabave so bile 
ustvarjalne delavnice, na kate-
rih so maškare lepile, barvale, 
risale, kiparile, plesale in reše-

vale škratje uganke. Ob koncu 
delavnic, so maškare s Škratico 
Lilijo na čelu, nazaj priklicale 
Kralja Škratelja, kateri pa jim 
je v zahvalo za njihov trud vr-
nil Rosiko, poleg tega, pa jim 
je podaril še čisto pravi škratji 
zaklad – skrinjo pustnih krofov.

Kot tradicija v Bevkah ve-
leva, male maškare vedno z 
velikim veseljem pričakajo ve-
like maškare, ki so se vrnile z 
karnevala v Ljubljani in na Igu. 
Z njihovim prihodom, pa se je 

prava škratopustna zabava šele 
začela. Zabavala sta nas Duo 
novi akordi, za hrano in pijačo 
pa je poskrbel KD Ivana Can-
karja Bevke. Škratje so zganjali 
norčije še pozno v noč, dokler 
niso omagani zaspali v svojih 

škratjih domovanjih. Več slik 
lahko najdete na www.facebo-
ok.com/pg/KD-Ivan-Cankar-
-Bevke

Za Kd Ivan Cankar Bevke 
zapisali: Katarina Smuk in 

Maja Čabraja

Maškare so se morale sprehoditi pred strokovno žirijo, ki jih je ocenjevala. Prvonagrajena skupinska maska: štirje letni časi

Otroško pustovanje ponovno
napolnilo Slomškovo dvorano

Nora škratopustna zabava v Bevkah!

Pustna sobota je bila v Bevkah zelo vesela in 
razigrana. Kulturni dom, so preplavile maske 

vseh vrst. 
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Maškare 
v Blatni 
Brezovici
Krajani Blatne Brezovice so 
se po dolgih letih odločili, da 
bodo organizirali lastno pustno 
zabavo. Povabili so lutkarja in 
animatorja Borisa Kononenka, 
ki je otrokom skozi animacijsko 
predstavo pokazal, kako se de-
lajo krofi. Po predstavi jim jih 
je Barjanska vila tudi razdelila, 
nakar se je začelo pustno raja-
nje ob živi glasbi. Prireditev, ki 
je v celoti  potekala Pri žrebič-
ku, je več kot uspela in maška-
re so si bile enotne: »Naslednje 
leto se zopet vidimo.«

Boris Kononenko

Tudi stala je drugače, saj je 
bil oltar na mestu, kjer je sedaj 
glavni križ sredi pokopališča. V 
cerkev je bil vhod pod zvoni-
kom. Z odločbo takratnega vla-
dnega inženirja in knezoškofa 
Jakoba Misija in cerkvenih do-
stojanstvenikov je bilo župniji 
naloženo, da morajo sezidati 
novo cerkev. Tako so 14. juni-
ja 1896 položil temeljni kamen 
nove cerkve. Takoj so začeli z 
deli (več in točneje prihodnjič, 
saj se bližamo 500-letnici Žu-
pnije Zaplana). Takratni žu-

pnik gospod Josip Horvat in 
kasneje g. Ivan Mihelčič sta bila 
dobra znanca arhitekta Jožeta 
Plečnika. Povedala sta mu o te-
žavah glede gradnje in Plečnik 
jima je obljubil, da bo naredil 
glavni oltar v cerkvi s svojim 
učenci. In to je tudi naredil. 
Kasneje so se dogovorili, da bo 
g. Plečnik naredil z donacijami 
novo monštranco. Skupaj so to 
tudi storili, stopili skupaj in pri-
spevali z bogatim materialom. 
Monštranca je železna, oblita 
z 355-imi srebrnimi avstrijski-

mi kronami. V monštranco je 
vdelanih 68 čeških kamnov. Za 
pozlatitev je gospod Majer da-
roval petdolarski zlatnik. Tako 
je monštranca težka 7 kg. Vse 
to je arhitekt Jože Plečnik na-
redil brezplačno, za kar smo 
mu vsi zelo hvaležni. Zato smo 
Zaplaninci lahko ponosni, da 
stoji tudi v naši cerkvi delo naj-
večjega in duhovno najboga-
tejšega slovenskega arhitekta. 
Ker je bilo lani Cankarjevo 
leto, naj omenim še to, da je 
v kroniki omenjeno, da je bil 
pod vodstvom g. Mihelčiča iz 
Zaplane organiziran pohod na 
odkritje spomenika pisatelju 
Ivana Cankarja na Vrhniko, 27. 
8. 1929. Udeležilo se ga je veliko 
Zaplanincev. 

Več naslednjič. 

Gregor Mesec

Za starše, stare starše,  
otroke, mlade ... za vse!
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3. DAN DRUŽIN

Lepo nam je skupaj

11. maj 2019, OB 15. URI
PRI CERKVI SV. PAVLA NA VRHNIKI

V aprilu si bomo ogledali še zadnji film te sezo-
ne, ki je namenjen najmlajšim otrokom. Vljudno 
vabljeni v našo družbo spet jeseni, ko bodo na 
sporedu novi filmski izzivi.

NEDELJA, 14. 4., ob 17. uri
PIKA IN PACKA PACKATA – Sinhronizi-
rani kratki animirani filmi, Lotta in Uzi Geffen-
blad, Švedska, 2013

Pika je oblečena v modre hlače s pikami in 
rdeče čeveljce. Packa pa nosi roza hlače s pika-
mi in modre čeveljce. Zelo sta prijazni in lepo 

skrbita druga za drugo. Sta fanta ali punci? Tega 
ne vemo. Gotovo pa je, da nista zajca. Čeprav 
imata dolga ušesa in dva sprednja zobka. Če ju 
zebe, si na ušesi nadeneta tople nogavice. Če ju 
je strah, ju zvijeta v rog. Večino časa pa sta zelo 
radovedni in svet opazujeta po svoje, zato znata 
po ušesih tudi hoditi! Radi pečeta kruh, se slad-
kata in raziskujeta neznano. Tudi pogumni sta, 
saj sledita celo kresničkam v nočnem gozdu in 
tam odtrgata celo strupeno mušnico! Kaj bosta 
naredili z njo? V novih epizodah o Piki in Packi 
bomo videli tudi, kaj bosta ušpičili v cirkusu in 
kako je videti njuna disko zabava!

Ekipa Kina Bevke

V ponedeljek, 4. marca 2019, 
smo imeli v Podlipi še poseb-
no veselo Pravljično urico, saj 
so se je poleg otrok udeležile 
tudi maškare. Prišli so: prin-
ceska, gasilec, dva policista, 
nindža, indijanka, spider-man 
ter prijazna mala čarovnica in 
njena vzornica – velika stara 
čarovnica. Seveda tudi to-

krat ni šlo brez “pravljičnega 
protokola”. Najprej se je vsak 
predstavil, nato pa smo sku-
paj ponovili pravljična pravi-
la. Velika stara čarovnica je 
izkoristila moč svojih urokov 
in začarala otroke, da so bili 
med pripovedovanjem pravlji-
ce tiho kot miške. Prisluhnili 
so pomladni pravljici o drobni 

ptici. Sledilo je ustvarjanje, na 
koncu pa smo se – kot se za 
pustni čas spodobi – vsi sku-
paj posladkali še s krofi. Ker 
je letos pomlad že kar sama 
prišla v našo dolino, maškare 
tokrat niso imele prav nič dela 
z odganjanjem zime. 

Barbara Kuzmič, foto: 
Andrej Gaberšek

Pika in Packa v Kinu Bevke

Arhitekt Plečnik pustil 
sledi tudi na Zaplani

Kot je verjetno vsem iz zgodovine Zaplane 
znano, je potres leta 1895 porušil tudi cerkev 
sv. Urha in Martina na Zaplani, ostal je le delno 
poškodovan zvonik. 

S začetkom pomladi se začasno 
poslavlja tudi Kino Bevke. 

Pustna Pravljična urica v Podlipi
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Tudi sicer se je ukvarjal s športom 
(igral je nogomet, tekel je na smučeh 
in se spoznal na vse.) Ob prvem raz-
pisu za pohod okoli Ljubljane sta z 
Lenartom Popitom zbrala še nekaj  
nekdanjih partizanov: bili so eden s 
Hriba (imena se ne spomnim), Go-
stiša, Kozmenko ter Lenart in Tomaž. 
Tako so stali na štartu Tomaž in Le-
nart športno oblečena, preostali trije 
pa v partizanskih uniformah s škornji 
na nogah. Tomaž ni bil sicer skeptičen 

zaradi njihove uniforme, pa se je Hri-
bljan odrezal, češ, da tako napravljen 
hodi »najlakše«. Trasa je bila dolga 38 
km in prehoditi (obvezna je bila hitra 
hoja) jo čim hitreje ni ravno »mačji 
kašelj«. Za povrhu je vsak dobil še 
težko puško. Bilo je naporno in pot so 
prehodili, kot je bilo treba. Niso pa bili 
med najhitrejšimi. 

Drugo leto,  l. 1958, pa je bil Tomaž 
že previdnejši. Poleg Lenarta je izbral 
dva športnika iz partizanske druži-
ne Mohar ter oficirja Kira Rančova. 
Omeniti moram, da smo tekmovali v 
kategoriji ZB, ker pa smo prišli na cilj 
s časom, ki je bil konkurenčen naj-
boljšim v športni kategoriji, so menili, 
da so se časomerilci zmotili in nam 

gladko pripisali eno uro več, tako da 
smo bili v svoji kategoriji komaj 8. Je 
pa trajalo kak mesec, da so na našo 
pritožbo ugotovili, da se nam je zgo-
dila krivica in so se opravičili za napa-
ko (tudi v glasilih) ter nam naknadno 
za prvo mesto poslali nagrade (dobili 
smo vsak svoj fotoaparat).

Leta 1959 so spremenili način po-
hoda, in sicer: južni del je pripadel 
moškim udeležencem, in še to na tak 
način, da se je del tega opravil s tekom, 
drugi del pa s hitro hojo. Tudi pušk ni 
bilo več treba nositi. Z drugo polovico 
kroga pa so opravile ženske na enak 
način (deloma s tekom, deloma s hojo).

Moški so nastopili v postavi: Tomaž 
Štirn, Lenart Popit, Zdene Mohar, 

Kiro Rančov in Marjan Grampov-
čan. Proti koncu tekaškega dela poti 
je Marjan začel pešati in po prehodu 
Ljubljanice popolnoma omagal. 

Hitro so nam posredovali nosila in 
k sreči se je začel odsek hitre hoje in 
smo preostali štirje prinesli Marjana 
na cilj in dosegli tretje mesto in dobili 
nagrado za požrtvovalnost. 

Tudi ženske članice ZB z Vrhnike so 
opravile svoj del poti. Podrobnosti ne 
vem, o poteku pa ve Milena Grom. 

Leta 1960 je bil pohod zopet poe-
nostavljen. Svoj del kroga so moški in 
ženske lahko pretekli nepretrgoma. 
Moški: Tomaž, Lenart, Zdenek, Kiro 
in Vojo (mislim, da je bil vojak). Ne 
spomnim se natančno uspeha, ver-

jetno smo bili vodilni v organizaciji 
ZB (glede na nagrade – tranzistorski 
sprejemniki). 

Zdenek Mohar

Spominski tek V spomin Ivana Roba
V 60. letih je ZB organizirala spo-

minski tek v počastitev spomina na 
ustreljenega pesnika Ivana Roba. Te-
klo se je v trojkah z mesta v Ligojni, 
kjer je bil ustreljen. 

Teklo se je mimo Kotov, ob Kozjeku 
do Mruca in nato se prečkalo potok 
in cesto, se podalo v hrib in mimo 
Fortuna v Razorsko dolino, kjer je bila 
proslava in veselica.

Zdenek Mohar

Člani Ribiške družine 
Vrhnika smo se 8. marca 

ponovno zbrali na 
vsakoletnem rednem 

zboru članov. Tudi tokrat 
je potekal v OŠ Ivana 

Cankarja na Vrhniki.

Več kot 63 let dela je za čla-
ni Ribiške družine Vrhnika. 
Uradno je bil prvi zbor ribičev 
davnega leta 1955 v Hotelu 
Mantova na Vrhniki. V  teh 
trinšestdesetih letih je prete-
klo ogromno vode pod Can-
karjevim mostom, ta čas pa 
se je zgodilo marsikaj. Veliko 
uspehov in neuspehov smo be-
ležili v Ribiški družini Vrhnika, 
skupni imenovalec vsem, ki so 
kakorkoli prispevali k uspešne-
mu razvoju in napredku dru-
žine, pa je ljubezen do narave, 
predanost našim vodam ter 
prostovoljno, prizadevno delo 
in ribiško tovarištvo. 

Ravno to je bilo tudi osnov-
no vodilo vseh aktivnosti v 
društvu v letu 2018, saj smo vsi 
člani sodelovali pri ohranjanju 
naravnih danosti, ki nam jih je 
država zaupala v upravljanje. 

Veliko smo naredili pri razvo-
ju ribištva na našem  območju 
in veliko novega smo zgradili 
s prostovoljnim delom vseh 
članov. V teh letih je vsaka ge-
neracija ribičev dodala svoj del 
v mozaik uspeha. Biti ribič ni 
nikoli pomenilo, ne tedaj ne 
sedaj, samo rednega plačevanja 
članarine in ribolova za dose-
ganje neposrednih materialnih 
koristi. 

Osnovna skrb nas ribičev je 
bila in je še vedno posvečena 
varstvu voda in življa v njih. 
Brez nas in našega stalnega 
opozarjanja na nepravilnosti 
vsem odgovornim inštitucijam 
na nivoju občine ter države, 
našega izvajanja čistilnih ak-
cij, vsakoletnega vnosa novih 
rodov ribjega življa po ribiško-
gojitvenem načrtu, verjamemo, 
da bi bila podoba naših voda, za 
katere skrbimo, veliko bolj ža-
lostna in verjetno brez življenja.

Tudi letos je upravni odbor za 
zbor članov, temu najvišjemu 
organu našega društva, pripra-
vil poročilo o delu v letu 2018, s 
katerim je predstavil aktivnosti, 
ki so potekale v  minulem letu 
in predloge za tekoče leto. Lani 

smo uresničili vse postavljene 
cilje in se lotili tudi nekaterih, 
za katere smo menili, da bodo 
v korist ribiški družini in s tem 
tudi vsem članom in občanom, 
predvsem pri ribnikih Opekar-
na.  Leto smo zaključili v pozi-
tivnih številkah, kar nam je kot 
neprofitnemu društvu nedvo-
mno v ponos. 

Del presežka bomo v tem 
letu namenili za vložek  domo-
rodnih rib (predvsem lipana 
in potočne postrvi), nekaj pa 
bomo porabili za urejanje ribi-
škega doma in okolice. Upravni 
odbor v tej sestavi  letos zaklju-
čuje svoj štiriletni mandat; upa-
mo, da bomo tudi v zadnjem 
letu upravičili  zaupanje naših 
stanovskih kolegov. Takšnih 
rezultatov ne bi mogli doseči 

brez članov, vsaj velike veči-
ne, ki so vpeti v delo in vedno 
pripravljeni  pomagati tako pri 
ribiških kot okoljevarstvenih 
dejavnostih. 

Še posebno bi radi pohva-
lili ekipe, ki so sodelovale pri 
vlaganju, odlovih in sanacijah 
po onesnaženju, saj so v veči-
ni primerov bistveno presegle 
obvezno število delovnih ur, 
ki jih mora opraviti vsak član 
naše družine. Pohvala  velja 
tudi vsem našim čuvajem in ne 
nazadnje članom, mentorjem, 
ki sodelujejo pri delu mladin-

ske sekcije v Ribiški družini 
Vrhnika, saj ves trud temelji na 
novem rodu navdušencev, ki 
bodo skrbeli za naše vode in 
naravo. Citat znanega  filozofa 
Bertrand Rusella je, da narava 
ni dar, ki smo ga prejeli od oče-
tov, ampak je dediščina, ki jo 
zapuščamo potomcem. 

To odgovornost ohranjanja 
smo dopolnili še bolj nedvo-
umno v naši ribiški družini: 
»Narava je dediščina, ki smo 
si jo sposodili od naših otrok!« 
In po tem načelu se ravnamo. 
Dandanes ribiči nismo več 

osamljeni v prizadevanjih za 
varstvo naših voda in s tem po-
sredno tudi narave. 

To skrb so vnesli v svoje pro-
grame in operativne načrte  
številne organizacije in pod-
jetja v naši občini. Tako smo 
priče prizadevanjem, da popra-
vimo napake iz preteklosti ter 
da v  prihodnje ravnamo razu-
mneje z naravnimi danostmi. 
Tako upamo, da ribiči ne bomo 
več grobarji in vrhniški biser – 
Cankarjeva Ljubljanica – ne 
več odtočni kanal.

Vladimir Mikec

Zbor članov Ribiške družine Vrhnika
v letu 2019

Vladimir Mikec, predsednik

Ob pohodu Ob žici okupirane
Ljubljane

Začelo se je leta 1957. 
Iniciator je bil Tomaž Štirn, 
nekdanji vrhniški vrhunski 

kolesar. 

Leto 1959: tokrat je bil cilj na Kongresnem trgu. Fotografija še na Vegovi: Tomaž, Kiro, Zdenek in Lenart.
Na nosilih Marjan Grampovčan.

Leto 1960 – razglasitev rezultatov na Kongresnem trgu.
Tomaž, Kiro, Lenart, Zdenek in Vojo.
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Vabilo 

Športno društvo Agonija
vabi na predstavitev knjige

Mitja Klavore: 
Od Depale vasi 
do patrije,
ki bo v četrtek, 25. 4. 2019, z začetkom 
18. uri v mali dvorani Cankarjevega doma 
na Vrhniki.

Program bo povezoval Brane PRAZNIK.
Vabljeni!

Med številnimi člani so na 
skupščini sodelovali tudi go-
stje: župan Vrhnike Daniel Cu-
kjati, župan Loga - Dragomerja 
Miran Stanovnik, predsednik 
OZVVS Vrhnika - Borovnica 
Marjan Rihar, predstavnika 
Združenja borcev Borovnice 
in Logatca ter še predstavniki 
nekaterih društev. Zbrane je 
z uvodnim nagovorom poz-
dravil predsednik združenja 
borcev za vrednote NOB Vrh-
nika Jani Kikelj z naslednjimi 
besedami: »Pred dnevi je našo 
regijo stresla izjava ˝Živela ita-
lijanska Istra, živela italijan-
ska Dalmacija! ,̋ ki jo je izrekel 
nihče drug, kot prvi človek 
evropske politike, predsednik 
Evropskega parlamenta Italijan 
Antonio Tajani. To so besede, 
ki pri nas Slovencih in naših 
sosedih Hrvatih prižgejo vse 
opozorilne lučke, saj direktno 
izražajo ozemeljske zahteve 
naše sosede, nekdaj fašistične 
države Italije. Besede so ne-
vredne visokega funkcionarja 
Evrope, ki je nastala na izro-
čilu antifašizma, zmage de-
mokratičnega zavezništva v 2. 
Svetovni vojni, ter na podlagi 

večih mednarodno-pravnih 
sporazumov. Slovenija je dedič 
teh sporazumov in kot taki so 
osnova za našo državnost in 
suverenost, istočasno pa tudi 
za ozemeljsko zaokrožitev in 
celovitost. Naša domoljubna 
organizacije se mora takemu 
nasilniškemu (čeprav zaenkrat 
samo verbalnemu) obnašanju 
upreti. To ja naša naloga, to je 
naša pravica! To je obveza tudi 
celotne slovenske politike!«

Za svoje besede je prejel ve-
lik aplavz vseh prisotnih. Nato 
se je skupščina nadaljevala po 
ustaljeni navadi in po spreje-
tem dnevnem redu. Zbor so 
pozdravili tudi številni gostje, 
ki so vrhniškim borcem zažele-
li še nadaljnje dobro in aktivno 
delovanje, saj se v Sloveniji vse 
bolj izgublja zgodovinska resni-
ca partizanskega boja proti na-
cistom in fašistom ter domači-
mi izdajalci. Poročilo o delu je 
podal predsednik Jani Kikelj, ki 
je med  drugim povedal: »Kot 
predsednik sem se udeleževal 
raznih spominskih in članskih 
srečanj, ki so jih organizirala 
društva in organizacije v naših 
in sosednjih občinah, prav tako 

podpredsednik, predsedniki 
krajevnih organizacij ali člani 
drugih organov in praporščaki. 
Socialna komisija je v božič-
no-novoletnem času z obiski 
naših starejših članov le-tem 
pripravila kar nekaj veselja, saj 
vedno dobrovoljno sprejmejo 
obiske članov ZB. Starejše čla-
ne združenja obiskujejo tudi 
med letom. Skupina za urejanje 
pomnikov in spomenikov je ob 
dnevu mrtvih na pomnikih 
prižgala sveče, sproti pa urejala 
le-te in pa kurirsko postojan-
ko TV-17. Delegacija KO Log  
-Dragomer je ob dnevu mrtvih 
skupaj z županom Občine Log 
- Dragomer položila cvetje na 
spomenike padlim iz njihove 
občine. V začetku leta je zdru-
ženje štelo 225 članov. Tekom 
leta je 5 članov umrlo, včlanilo 
se je 7 novih. Konec leta 2018 
je ZB NOB Vrhnika štelo 227 
članov.«
Med letom pa so se zgodile še 
naslednje aktivnosti:

– 14. 1. – udeležili slovesnosti 
ob obletnici bitke v Dražgo-
šah 

– 12. 2. – položili venec pri 
spomeniku ustreljenih tal-
cev v Ligojni

– 17. 2. – spominska kulturna 
ura v vinotoču Pr' Oblak za 
obeležitev 75-letnice tragič-
nega dogodka v Ligojni

– 14. 4. – člani ZB NOB Vrh-
nika sprejeli na TV 17 poho-
dnike tradicionalnega, že 39. 
železničarskega pohoda

– 4. 5. – polaganje venca pa-
dlim na Drči v spomin na 
osvoboditev Vrhnike in 

– 5. 5. – pripravili proslavo v 
veliki dvorani Cankarjevega 
doma z udeležbo partizan-
skega pevskega zbora Pinka 
Tomažič

– 14. 7. – udeležili slovesno-
sti na Pokljuki ob obletnici 
vzpona partizanskih patrulj 
na Triglav

– 12. 10. – prireditev pri Štam-
petovem mostu ob 75-letni-

ci prvega rušenja
– 17. 10. – Grabeljškov večer z 

Marcelom Štefančičem
– 1. 11. – tradicionalna spo-

minska prireditev na Drči 
ob dnevu mrtvih.

Član predsedstva Teo Bizjak je 
zbrane seznanil s problemati-
ko prenavljanja in obnavljanja 
spominskih obeležij, ki jih je 
v tem delu občin Vrhnika, Log 
- Dragomer in Borovnica kar 
veliko. 

Zato bo potrebno kar veliko 
dela in tudi nekaj sredstev.

Sledila so še druga poročila 
in predstavitev programa za 
letos, ki je precej podoben pro-
gramu iz leta 2018. 

Vsa poročila in program so  
navzoči soglasno sprejeli.

Pri točki razno pa se je razvi-
la kar zanimiva razprava. 

Več razpravljavcev je zelo 
kritično ocenilo javni RTV, ki 
J. Možini omogoča, da je na 
primer postal tako rekoč nedo-
taknjen in na televiziji dela, kar 

hoče. Še posebno je nemogoč 
in nerazumljiv na oddaji Pri-
čevalci, kjer zbira ljudi za in-
tervjuje brez razumljivih meril. 
Prav to še bolj razdvaja ljudi na 
naše in njihove. 

Zgodovina pa je kristalno či-
sto dokazala, kdo se je bojeval 
na strani zaveznikov in kdo na 
strani nacifašizma in kdo sku-
paj z okupatorjem proti lastne-
mu narodu. 

Zato bi se morala Zveza bor-
cev za vrednote NOB Slovenije 
bolj kritično in glasneje oglaša-
ti na take sporne oddaje.

Po uradnem delu skupščine 
ZB NOB Vrhnika je sledilo še 
tovariško druženje v avli Can-
karjevega doma. 

Pogovori so se nanašali pred-
vsem na nerazumljive pojave 
fašistov v sosednji Italiji in nji-
hovega poveličevanja po delu 
hrvaške in slovenske Istre in 
Slovenske Primorske.

Simon Seljak

Udeležilo se ga je 35 članic, 
samo društvo pa ima že okoli 
50 članic. 

Kmečke žene so se pred obč-
nim zborom udeležile maše za 
pokojno Majdo Mesec, ki je 
bila tudi članica društva. 

V zahvalo se je mož pokojne, 
g. Gregor Mesec, s pismom 
zahvalil celotnemu društvu 
za povabilo na občni zbor in 
društvu zaželel veliko uspeha 
pri nadaljnjem delu. Celotno 
pismo je objavljeno na koncu 
članka. 

Društvo je zelo aktivno na 
vseh področjih – prireditve, 

sejmi, državni in drugi prazni-
ki – kjer s svojimi dobrotami 
popestrijo dogodke. Ženske 
izdelujejo tudi velikonočne 

butarice, venčke. Vljudno va-
bljene vse ženske, ki bi se rade 
pridružile Društvu kmečkih in 
podeželskih žena Vrhnika.

Ana Pečjak, 
terenska kmetijska 
svetovalka, izpostava 
Vrhnika

Občni zbor Društva kmečkih in 
podeželskih žena Vrhnika

Vrhniški borci NOB zborovali

Predsednik združenja Jani Kikelj in delovno predsedstvoČlani in gostje na skupščini ZB NOB Vrhnika

Vrhnika, 13. marec – Združenje borcev za 
vrednote NOB Vrhnika so imeli v mali dvorani 

Cankarjevega doma na Vrhniki redno letno 
skupščino. 

V četrtek, 7. 3. 
2019, zvečer je v 

Gostilni Kranjc na 
Vrhniki potekal 
44. občni zbor 

Društva  kmečkih 
in podeželskih žena 

Vrhnika. 



25. marec 2019 17
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Vrhnika, 7. marec – V 
dvorani Cankarjevega doma 

Vrhnika je bil redni občni 
zbor Turističnega društva 

Blagajana Vrhnika.  

Za uvodno popestritev zbora sta 
poskrbeli učenki OŠ Antona Martina 
Slomška, ki sta predstavili vrhniški 
spominek, ki bo predstavljal Vrhniko 
s turistično nalogo v vsakoletni akciji 
Turistične zveze Slovenije Turizmu 
pomaga lastna glava. V teh akcijah 
je OŠ Antona Martina Slomška zelo 
aktivna, predvsem pod mentorstvom 
Urše Govekar, učenki pa sta bili Nina 
Muratagić in Ana Petrič. 

V nadaljevanju je predsednica pre-
brala poročilo o delu v  minulem letu, 
ki sta ga dopolnila Andrej Kos z vsa-
kotedenskim branjem Cankarjevih 
del v Močilniku ali na drugih krajih 
na Vrhniki ter predsednica komisije 
za lepše okolje Anita Čretnik, saj bodo 
tudi letos podelili priznanja blagajana 
za lepo urejene hiše, balkone, ulico in 
druge objekte. Med zelo uspešnimi 
akcijami naj omenimo: osrednjo slo-
vesnost na velikem odru Cankarje-
vega doma z domačimi izvajalci kul-
turnega programa; sodelovali so na 
prireditvi Gregorjevo z ustvarjalnimi 
delavnicami v domu upokojencev; slo-
venski kulturni praznik so počastili z 
dvema prireditvama v Starem malnu; 
v aprilu so organizirali tradicionalni 
sejem Vse za vrt in dom; praznik dela 
so praznovali v Starem malnu in tam 
organizirali tudi 11. tradicionalno 
prireditev Tu smo doma; stalna ekipa 
je sodelovala na Planini ob zaključku 
izgradnje koče; sodelovanje na Festi-
valu hrane v okviru Argonavtskih dni 
in na Festivalu kave; v oktobru sode-
lovali v oddaji TV SLO Dobro jutro, 
zbudi se Slovenija; konec novembra 
organizirali tradicionalno srečanje 
narodnih noš ter ljudskih pevcev in 

godcev v Cankarjevem domu.
Predsednica društva Mirjam Suha-

dolnik je v svojem govoru poudarila 
še dobro sodelovanje z OŠ AMS, kjer 
deluje turistični krožek, ter omenila 
priprave na sprejem karavane mladih 
Europe Raid 2018, ki se je lani 1. avgu-
sta ustavila na Vrhniki. »Povezali smo 
se z ZIC, z LIONS klubom, z ZŠAM, 
gasilci, vrtcem, šolo, s taborniki. Me-
nimo, da je to izredna priložnost za 
promocijo Vrhnike, saj so za pred-
stavitev zainteresirane tudi medijske 
hiše in časopisje. Za nas pa to pomeni 
800 potencialnih turistov s svojimi 
družinami v prihodnosti.« Glede in-
vesticij je omenila, da so lani s pomo-
čjo občine v Starem malnu namestili 
čistilno napravo, naslednja investicija 
pa bo kuhinja in pa mlinsko kolo, ki se 
je lani poškodovalo. »Tako vzporedno 
z reševanjem kuhinje zbiramo sred-
stva za obnovo mlinskega kolesa.« 

Društvo ima v Starem malnu poleg 
prostovoljcev zaposlenega gostinsko-
-turističnega sodelavca za polovični 
delovni čas, sicer pa še vedno dela-
jo kot prostovoljci. »V Turističnem 
društvu Blagajana smo hvaležni za 
vso podporo občini, ZIC, Cankar-
jevi knjižnici, DRML, društvom in 
organizacijam ter posameznikom, ki 
podpirajo našo dejavnost, s svojo de-
lovno vnemo pa tudi mi popestrimo 
in olajšamo delo drugim. Veseli nas, 
da je občina z rezervacijo sredstev za 
odkup dela Močilnika v privatni lasti 
pristopila k reševanju tega vrhniškega 
bisera. Občino lepo prosimo, da upo-
števa 130 letno zgodovino in lastnino 
društva, da nas upošteva kot enako-
pravne sogovornike pri odločanju o 
Močilniku.« 

Spregovoril je tudi Andrej Kos, ne-
utruden bralec Cankarjevih besedil, 
ki je dejal, da se bralci sestajajo že od 
septembra 2016, avgusta lani pa so za-
beležili že stoto branje. Sprva so brali 
samo v Močilniku, sedaj pa že na raz-

ličnih lokacijah. » Branje je postalo 
odmevno, tako da so nas povabili tudi 
v TV-hišo, kamor zaradi kratkega roka 
(le en dan) nismo mogli, je pa Vrhni-
ko tam predstavil vrhniški vodnik.«  
Predsednica je predstavila tudi pro-
gram za leto 2019, ki bo sledil lanske-
mu, prioriteta delovanja društva pa 
bo prav gotovo ureditev Starega mal-
na: obnova mlinskega kolesa in nova 
kuhinja. Sredstva za obnovo mlinske-
ga kolesa že zbirajo in to akcijo naj bi 
podprli tudi Vrhničani in drugi gostje 
Starega malna s prostovoljnimi pri-
spevki. Vsa poročila in program dela 
za letos so soglasno sprejeli. Med go-
sti je bil tudi župan Vrhnike Daniel 
Cukjati, ki je obljubil vso pomoč pri 
reševanju Močilnika, saj mora zopet 
preiti v vrhniške roke, kar zahteva tudi 
večina občanov Vrhnike.

Po končanem občnem zboru se se 
resni pogovori in tudi kramljanje o 
problematiki Močilnika in Starega 
malna nadaljevali v avli Cankarjevega 
doma. Za dobro vzdušje in  okusno 
hrano so poskrbeli zvesti dobrovoljci 
ekipe Stari maln.

Simon Seljak

 Po navadi smo se ukvarjali z lut-
kovnim gledališčem, tokrat pa smo 
ustvarjali po priljubljeni japonski 
metodi prikazne pripovedi, z ime-
nom kamišibaj, kar pravzaprav po-

meni papirnato gledališče (kami - ši-
baj), kjer nastopajoči, ki pripoveduje 
neko zgodbo, v kovček (glej sliko) 
vstavi risbe ter jih ob pripovedi me-
nja. Otroci, bilo jih je dvanajst, so na

risali motive pravljic, nekateri so pa 
ob tej priložnosti  vzpodbudili svojo 
domišljijo ter ustvarili lastno zgodbo. 

Verjemite, bile so zanimive in sim-
patične. In kot sem že tolikokrat re-
kel: na mladih svet stoji.

Boris Kononenko

• 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 aprilu 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 ter bralni kotiček.  Uporabo 
računalnika sedaj izvajamo  v naših prostorih, veseli pa smo tudi 
vsakršnega dodatnega predloga oz. ideje z vaše strani. Vse naše delavnice 
so BREZPLAČNE, vabljeni pa ste vsi – od najmlajših do najbolj zrelih. 
VGC Skupna točka  Vrhnika PON–PET 8.00–16.00  na Cankarjevem 
trgu 4 (prvo nadstropje). Kontaktna oseba: koordinator aktivnosti Eva 
Ličof, e-naslov: eva.licof@zpmmoste.net in  tel.: 064 259 033.

Ponedeljek, 1., 8., 15., 29. april,  9.00 do 12.00 – Ustvarjalno 
druženje ob kavi (kvačkanje, šivanje, …). 
Ponedeljek, 1., 8., 15.,  29. april,  ob 17.00 – Program RASTEMO 
SKUPAJ – ustvarjalne delavnice za predšolske otroke in njihove starše 
(zaželene prijave).
Ponedeljek, 8. april, ob 18.00 – Eterična olja za vsakodnevno 
uporabo in vsakogar (zaželene prijave).
Torek, 16. april,  ob 18.00 – Šola za starše z dr. Andrejo Jereb.
Torek, 23. april, ob 18.00 – Zvočna gong kopel z Romanom (na 
zvočno masažo pridite v udobnih oblačilih, zaželene so prijave).
Sreda,  3., 10., 17., 24. april, od 10.00 do 11.00! Vodeno sproščanje 
in pogovor s Suzano (zaželene prijave).
Sreda,  3., 10., 17., 24. april, od 17.00 do 18.00 –  Brezplačni tečaj 
učenja kitare.
Sreda, 17. april, ob 17.00 – Predavanje Andreja Pešca: Nenavezanost; 
skrivnost uspeha, miru in sreče (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4 
(prijave in prostovoljni prispevki so zaželeni).
Sreda, 10. april, ob 17.30  –  Kako se spopasti z alergijami v 
današnjem svetu (zaželene prijave, predavanje je v angleščini, a bo 
prevedeno).
Četrtek, 4., 11.,18., 25. april, ob 9.30 – Delavnica za iskalce 
zaposlitve.   
Četrtek, 4., 11.,18., 25. april, od 12.00 do 13.00 – Brezplačna fitnes 
vadba za iskalce zaposlitve (v prostorih BJ Fit Vrhnika, prijave obvezne). 
Petek, 5., 12., 19., 26.  april, ob 10.00 – Mamice na kavici: podporna 
skupina (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) (prijave so zaželene).
Sobota. 13. april .ob 10.00 – Pralne plenice: druženje, izmenjava 
izkušenj, testiranje (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4).

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

Kamišibaj v Podlipi

Kot vsake zimske počitnice smo tudi letos imeli ustvarjalne 
gledališke delavnice, tokrat nekoliko drugačne.

Prioriteta 
Močilnik in Stari maln

Člani in gostje vrhniških turistov na rednem občnem zboru

Branje poročil pred delovnim predsedstvom zbora
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Štirideset igralk, trenerji in 
peščica staršev je že na avto-
busu ustvarila odlično vzdušje, 
izobesile so se slovenske zasta-
ve, vso pot so dekleta prepevala 
in veseljačenje ni potihnilo vse 
do prihoda v mesto Lazarevac.

Srbi že pregovorno veljajo za 
dobre gostitelje in to se je tudi 
tokrat potrdilo. Za vse igralke 
je bila organizirana odlična 
namestitev in prehrana v eni 
najboljših restavracij, ki jo me-
sto premore. Posebej za starše 
pa so odprli novo zgrajeni hotel, 
ki običajno v zimskem času ne 
obratuje.

Sobotno jutro je razkrilo ble-
do sliko nekoč cvetočega me-
sta. Ob srečanju z domačini so 
zelo radi povedali, da so nekoč 
delali v Sloveniji, ali pa da imajo 
tam kakšnega od sorodnikov in 
da so bili to za njih lepi časi, ki 
so danes zgolj spomin, ki jim 
ga razen njihovega ponosa ne 
more nihče vzeti. Tega iste-

ga jutra pa so na drugi strani 
mesta že potekale jutranje pri-
prave naših igralk na prve tek-
me. Turnirja smo se udeležili z 
ekipo starejših deklic B, letnika 
2005/06 in našimi mladinkami 
letnika 2000/01, ki so udarna 
pest rokometa na Vrhniki. Na 
slednje so se organizatorji še 
posebej dobro pripravili, saj so 
nas že poznali iz preteklih tek-
movanj. Posebej za obračune z 
nami, sta bila vpoklicana dva 
rokometna kluba iz Beograda, v 
katerih so igrale njihove igralke 
članske lige (seniorji). Kljub sta-
rostni razliki in fizični premoči 
nasprotnic smo jih nadigrali z 
taktično zrelo in hitro igro, ki 
jo nasprotnice niso zmogle. 
Tako smo klonili le enkrat pro-
ti članski ekipi ŽRK Bekament 
z razliko samo enega gola, kar 
je v turnirskem sistem igranja 
in kančkom smole pomenilo 
končno odlično tretje me-
sto. Tudi starejše deklice nas 

niso razočarale, pokazale so 
odlično borbeno igro in na 
koncu osvojile peto mesto, kar 
je prav tako velik uspeh. Nagra-
da za najboljšo igralko turnirja 
je prav tako odšla v naše roke, 
prejela jo je kadetinja Tia Ro-
bida iz Vrhnike.

K dobri igri deklet pa smo ve-
liki meri pripomogli tudi starši.  
Huronsko navijanje je igral-
kam dajalo občutek, da igrajo 
v domači dvorani. Domačini 
so znali povedati, da takšnega 
navijanja niso vajeni in da kaj 
takšnega le redko vidijo v nji-
hovi dvorani. 

Doma pa se tekmovanja za 
nas še niso zaključila. Z mlajši-
mi deklicami B letnika 2007/08 
in seveda mladinkami smo se 
uvrstili v nadaljnje tekmovanje 
od 1. do 6. mesta, zato vse lepo 
vabimo da pridete navijat za 
nas. Vrhnika je rokometno me-
sto in takšno bo tudi ostalo, saj 
bomo tudi mi dobili naslednje 
leto člansko B ekipo.

Tekst : Miha Bogataj,  
foto : Tara Jonović

Obiskali smo Bloško 
jezero in Hija glamping 

na Bloški planoti. 

Vrisali smo že dve točki, 
kamor lahko odidemo in uži-

vamo v prelepi in negovani 
naravi ob gozdu, v miru in ob 
vodi. Privoščite si dan užitka 
in sprostitve, pojdite na spre-
hod, ki naj poteka v tempu, 
primernem posamezniku. Za-
dihajte v čisti naravi, občutite 

dah  vode in šumenja dreves. 
Potovali bomo še naprej in 
obiskovali zanimiva mesta. 
Pridružite se nam, ker nam je 
lepo. To Vam omogoča le klic 
v društvo na štev.: 041 833 238.

A. M.

Kot vsako leto nam g. Erika 
Brajnik podari zanimivo in 
poučno predavanje. Letos ga 
je posvetila  težavam s kožo 
in  težavam z zdravljenjem. 
Spoznali smo lahko vzroke za 
nastanek težav in način uspe-
šnega premagovanja z zdravo 
prehrano in disciplino pri 
prehrani.  Zavedati se mora-

mo, da bolezen in težave lahko 
nastanejo že pri dojenčkih in 
brez ustreznega zdravljenja, še 
bolj pa z ustreznim načinom 
prehrane in življenja nasploh 
ni mogoče  pričakovati posto-
pne ozdravitve.

Poučila nas je tudi, da je z 
ustreznim načinom nujno na-
daljevati še daljše obdobje, ko 

izgine obolenje. Bilo je veliko 
poslušalcev in tistih, ki imajo 
številne težave. V našem dru-
štvu smo hvaležni, ker z njeno 
pomočjo in podobnimi poma-
gamo ljudem, ki ne vedo, kam 
bi lahko še povprašali. Hvala ji 
za poučen in veder večer.

Člani Društva Kneipp
A. M.

Učenci 9. b razreda, 
Eva Marinič, Erazem 

Jazbinšek, Neža 
Bratina, Ana Černetič, 

in učiteljica angleščine 
Alenka Gabrovšek 

Nikšič kot mentorica 
smo se odločili, da 

bomo učencem 
šole ter tudi  drugim 

predstavili znane irske 
pravljice, in sicer v 

angleščini.
 
Najprej smo vsak svojo pra-

vljico nekajkrat prebrali, da 
smo jo znali obnoviti. S pripo-
vedovanjem smo najprej zače-
li v svojem razredu ter potem 
nadaljevali v paralelki, osmih 
in sedmih razredih. Ker so bile 
pravljice všeč vsem, smo se od-
ločili to razširiti še v kulturnem 
tednu. 

V četrtek, 7. februarja, ob 
šestih zvečer smo v avli šole 
pravljice predstavili kar šte-
vilčnemu občinstvu. Obiskat 
nas je prišel celo predstavnik z 
irskega veleposlaništva, gospod 
Arthur Hendrick, s soprogo. 
Pripravljen je bil odgovoriti 

na nekaj naših vprašanj o do-
movini ter jo primerjal z našo 
Ljubljano. Na koncu je naše pri-
povedovanje tudi pohvalil, kar 
nam veliko pomeni glede na to, 
da je naravni govorec anglešči-
ne. Da pa smo naš program po-
pestrili, nam je mladinski pev-
ski zbor pod vodstvom Helene 

Grbac zapel še dve irski pesmi. 
Imeli smo čudovit irsko 

obarvan večer in menim, da 
smo pripovedovalci končno 
dosegli svoj cilj – drugim po-
lepšati dan s pripovedovanjem.

Ana Černetič, 9. b, OŠ 
Antona Martina Slomška 

Vrhnika

APRIL 
Kulturni klub ORFEJ
Cikel dogodkov ČAS ZAME Večer, ki ga nežno podariš sebi
TEMA APRILA JE POČUTJE. NA DELAVNICI, DRUŽENJU SE BOMO V PRVEM DELU LAHKOTNO DOTAKNILI RAZMIŠLJANJA: KAKO SE 
V ŽIVLJENJU SOOČAM Z IZZIVI IN SPREJEMAM NOVE PRILOŽNOSTI?  V DRUGEM DELU BO MEDITACIJA Z NAMERO: LJUBEČE SE 
SPREJEMAM IN SKRBIM ZA SVOJE DOBRO POČUTJE. (PO KREACIJI KNJIGE SVETLOBNI VODNIK 2019, ANA KOLENC). 
DOGODEK VODITA ANITA JAKŠA IN BARBARA BUH, NENEHNI RAZISKOVALKI BISTVA IN LEPOTE ŽIVLJENJA. 

 

PET, 5.4. ob 19.30

ČET 11.4. ob 18’h

SOB, 27.4. o10.30

PET 19.4. ob 19’h

SOB 6.4. ob 19.30
TANGO, Glasbena dogodivščina z kolumbijskim mojstrom
IŠČETE NOVO DEJAVNOST? V APRILU PRIDITE V ORFEJ IN OKUSITE  ARGENTINSKI TANGO, DRUŽABNI PLES, KI POVEZUJE RITEM, 
MELODIJO IN SENZIBILNOST. ČE LAHKO HODITE, DIHATE IN POSLUŠATE GLASBO, STE PRIPRAVLJENI ZA TANGO. PRIDITE SAMI ALI V 
PARU, POVABITE PRIJATELJE IN SE NAM PRIDRUŽITE V NOČI, KJER SAMOZAVEST IN PRIJATELJSTVO RASTETA S PLESNIMI UTRIPI ... URA 
IN POL UVODA V TANGO IN URA IN POL SPREMLJEVALNEGA TRENINGA.
DOGODEK VODI PLESNI MOJSTER IN IGRALEC CAMILO ACOSTA MENDOZA. 

SOB, 13.4. ob 16’h

SRE 10.4. ob 19’h

SOB, 20.4. ob 18’h

DELAVNICA ZEN MEDITACIJE
O UMIRJANJU UMA, O TIŠINI, O NOTRANJI TIHOTI, DEMISTIFIKACIJI MEDITACIJE… VSAKDO ZMORE IN NIKOLI NI PREPOZNO… VABLJENI 
NA  DELAVNICO, KI JO BO VODIL DUŠAN OSOJNIK IZ ZEN CENTRA ‘’SRCE TIŠINE’’ IZ LJUBLJANE. ZEN MEDITACIJA (ZAZEN) JE PREDVSEM 
PLEMENITO DEJANJE PRIJATELJEVANJA S SAMIM SEBOJ. ZAZEN NA POVSEM PREPROST NAČIN KAŽE POT KAKO USPOSOBITI  UM, DA BI 
SE, SREDI SVETA, V KATEREM SE NAHAJAMO, POVRNIL V SVOJE NARAVNO, URAVNOVEŠENO STANJE.

KOMPOSTNI KROG ŽALOVANJA
STARODAVNI RITUAL ZA MOŠKE IN ŽENSKE KI LJUBIJO, ŽALUJEJO, ČUTIJO IN ŽIVIJO ŽIVLJENJE.  
OBVEZNE PRIJAVE DO 10.4. OZ. DO ZAPOLNITVE MEST NA: HISAAKASE@GMAIL.COM
VEČ INFORMACIJ O RITUALU : WWW.HISAAKASE.COM

ČAROBNI OTROCI VRHNIKA - DELAVNICA ZA OTROKE
IGRE OMOGOČAJO OTROKOM, DA SE ZABAVAJO IN NAUČIJO ŽIVLJENJSKIH VEŠČIN, KI JIM BODO POMAGALE V ŽIVLJENJU 
POSTATI MIRNI, POZITIVNI, ZADOVOLJNI, VESELI, SAMOZAVESTNI POSAMEZNIKI IN SVOJ TALENT UPORABITI V POLNEM 
POTENCIALU.
DELAVNICO ČAROBNI OTROCI VRHNIKA IZVAJA: ANITA JAKŠA, DIPL. VZG. PREDŠOLSKIH OTROK, LICENCIRANA VADITELJICA, 

PREBUDI SVOJEGA NOTRANJEGA OTROKA  
DELAVNICA ZA ODRASLE:
IGRE [PRILAGOJENE ODRASLIM] OMOGOČAJO, DA SE ZABAVAŠ, SPROSTIŠ IN OBUDIŠ TER ZAČUTŠ SVOJEGA NOTRANJEGA OTROKA.
DELAVNICO IZVAJA: ANITA JAKŠA (LICENCIRANA TRENERKA ČAROBNIH OTROK)

BOGASTVO ZDRAVILNIH VODNIH IZVIROV
IN OSTALIN MEGALITSKIH SVETIŠČ V SLOVENIJI
NA PREDAVANJU BODO PREDSTAVLJENI ZDRAVILNI VODNI IZVIRI BOGATI Z ENERGIJO, KI BLAGODEJNO DELUJE NA NAŠE TELO IN POČUTJE 
TER OBJEKTI, KI SO JIH NA NAŠEM PODROČJU ZGRADILI IN ČASTILI NAŠI PREDNIKI ŽE V OBDOBJU KAMENE DOBE. PREDAVAL BO JOŽE 
MUNIH, GEOMANT, RADIESTEZIST IN LJUBITELJ NARAVE, KI ŽE VEČ KOT 30 LET RAZISKUJE IN MERI VODNE IZVIRE TER STARA SVETIŠČA.

TA REZIJANSKI PLES
PLES, KI JE PO SVOJI ZGRADBI NAJBOLJ PODOBEN MEDITERANSKEMU PLESNEMU IZROČILU, PRENAŠA SKRIVNOSTI PRETEKLOSTI IN JIH 
VPENJA V ŽIVLJENSKI RITEM SEDANJOSTI. PLESALCA PLEŠETA V PARU, VENDAR SE NIKOLI NE DOTAKNETA. PLESAJE DRUG OB DRUGEM 
MENJAVATA POLOŽAJE IN ORISUJETA SKLENJENE KROGE. SEVEDA JE PLES ZA VSE - MLAJŠE IN STAREJŠE, PA TUDI ZA OTROKE. 
DOGODEK VODI KLEMEN FRANK.   

NAMESTO VSTOPNINE PROSTOVOLJNI PRISPEVKI! HVALA!
VLJUDNO VABLJENI V SINJO GORICO 87, 400m naprej od LIDLA, KONTAKT: 031382717(Klemen), 040937316(Rada), FB/Klub Orfej, 2019

Mednarodni rokometni turnir

Lazarevac, 22. – 25. februar - V jutranjih urah 
smo skupaj z igralkami RK Hrpelje-Kozina krenili 
proti Srbiji. 

Večer irskih pravljic v angleščini

Kneippovci na Bloškem jezeru 

Predavanje o atopijskem dermatitisu 
g. Erike Brajnik
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Vadba pilates obsega različ-
ne kombinacije približno 50 
preprostih vaj, ki jih izvajamo 
v raznolikih različicah. 

Uro vadbe popestrimo z 
žogicami, velikimi žogami,  
elastikami, utežmi, drsniki, 
palicami,  vajami ob steni in le-
tveniku. Principi pilates, ki jih 
upoštevamo, omogočijo, da je 
vadba učinkovitejša v primer-

javi z drugimi vadbami. Ves 
čas vadbe vzdržujemo koncen-
tracijo in nadzor nad natančno 
izvedbo vaje. Skrbimo za pra-
vilno dihanje in krepimo stabi-
lizatorje trupa. 

Strokovnjaki priporočajo 
vadbo pilates za doseganje op-
timalnih učinkov vsaj dve do 
tri ure na teden. Pogoj pa je, da 
na vadbo prihajate redno. Iz 

naših izkušenj lahko potrdimo, 
da vadba enkrat na teden ne za-
dostuje za doseganje optimal-
nih učinkov. 

Enkrat tedensko vadeče ose-
be vadbo žal prej ali slej opu-
stijo. Vaje je mogoče prilagoditi 
začetnikom in so hkrati dovolj 
močne, da izzovejo že natreni-
rane športnike.  Vaje so name-
njene povečanju mišične moči, 

vzdržljivosti, gibljivosti in sta-
bilizaciji trupa. V aprilu bomo 
dodali nekaj vaj za kondicijsko 
vzdržljivost. 

Učinki vadbe pilates, ki smo 
jih opazili v naši skupini: pre-
oblikovala se nam je postava, 
odpravile smo in preprečujemo 
bolečine v hrbtenici, izboljšale 
smo splošno razpoloženje, do-
bro spimo, imamo več moči in 

energije,  izboljšale smo imun-
ski sistem, še vedno poveču-
jemo gibljivost in stabilizacijo 
telesa, odpravljeno je  mravljin-
čenje v rokah, izboljšale smo 
telesno držo in popustile so 
bolečine v vratu. 

Preprečujemo inkontinenco 
in osteoporozo. 

V aprilu se lahko udele-
žite akcije AKTIVNA PO-

MLAD; 10 vadb za ceno 
50,00 evrov.  Vsak torek in 
četrtek zvečer od  19. do 20. 
ure  v mali telovadnici OŠ 
Ivana Cankarja, na Lošci 1, 
na Vrhniki. 

Prijave pošljite na Društvo 
Motivakcija,  bredastupica@
yahoo.com ali za več informacij 
pokličite: 040 559 991. 

Vabimo vas, da se nam pri-
družite in občutite razliko 
na svojem telesu. Prostora je 
dovolj še za nekaj prijav. NE 
POZABITE NASE, VADIMO 
ZASE. 

Če pa zvečer nimate več 
energije in časa, lahko pri-
dete na pilates zjutraj vsak 
torek in petek od 8.30 do 
9.30. Z vami bo Ana v  Vad-
benem Centru  Jeklarna, 
Pod Hruševco 44c, na Vrh-
niki. Prvo nedeljo v mesecu, 
7. 4. 2019, ob 18. uri  vas va-
bimo na pilates z gongi.  Tel. 
št.:  040 126 826.

Inštruktorica športne 
rekreacije Breda Štupica

Vsak izmed nas je nekaj 
posebnega, vsak nekaj zna in 
vsak je dober na nekem po-
dročju. Strokovni delavki se 
zavedava, da je zelo pomemb-
no, da otroci razvijejo svoja 
močna področja, da zrastejo 
v samozavestne in odgovorne 
osebe. Že od začetka šolske-
ga leta je vodilo naše skupi-
ne, da razvijamo pozitivno  
vzdušje v skupini, prijetno in 
prijazno komunikacijo, po-
zitivne medsebojne odnose, 
razvijamo vrednote spošto-
vanja, prijateljstva, pomoči, 
da si vzamemo čas drug za 
drugega, ustrezno rešujemo 
konflikte in se dogovarjamo.  
Vse te dejavnosti potekajo  vse 

šolsko leto, v februarju pa smo 
izvedli tudi tematski sklop Po-
glej, kaj zmorem. V tem času 
smo strnjeno izvajali socialne 
igre, spodbujali dogovarjanje 
in sodelovanje v igri, delali po 
skupinah in v parih.  Eden iz-
med ciljev je bil, da ima otrok 
možnost razvijati sposobno-
sti in načine za vzpostavlja-
nje, vzdrževanje in uživanje 
v prijateljskih odnosih z enim 
ali več otroki (kar vključuje 
reševanje težav, pogajanje in 
dogovarjanje, razumevanje in 
sprejemanje stališč, vedenja 
in občutij drugih, menjava-
nje vlog, vljudnost v medse-
bojnem komuniciranju itn.). 
Opažava, da so najprej otroci 

potrebovali veliko spodbude, 
da so znali pravilno pristopiti 
do sovrstnika, da so znali po-
vedati, da jim kaj ni všeč, da 
so potrebovali čas, da so se 
znali postaviti zase. Sedaj je 
že opaziti velik napredek na 
tem področju. Otroci se veli-
ko dogovarjajo, sodelujejo, že 
povedo, kaj jim ni všeč. 

Veseli sva, ko otroci radi pri-
hajajo v vrtec, da vanj vstopijo 
z nasmehom, ko jim v očeh vi-
diva, da so veseli in zadovoljni, 
ob tem pa tudi napredujejo 
na določenih področjih. Vsak 
otrok je edinstven in nekaj po-
sebnega, zato je treba to spod-
bujati in ohranjati. 

Lidija Slana in 
Neža Petrovčič

Skupina Zajčki, 
enota Žabica

 Ker pa so nas zanimali tudi 
drugi poskusi, smo jih obrav-
navali  v več sklopih. Le-ti so 
bili poizkusi z vodo, ledom, 
snegom, snovmi in gibom. 
Pred izvedbo poizkusov smo se 
pogovarjali o delu znanstveni-
ka, otroci so pripovedovali ob 
fotografijah, ki smo jih nalepili 
na plakat, pa tudi o že znanih 
spoznanjih. Preko poizkusov 
smo ugotavljali, kakšna je voda 
po okusu, barvi, agregatnem 
stanju, kaj se v vodi topi, kaj 
plava in potone, kako se lahko 
spreminja glede na agregatno 
stanje vode. Otroci so sode-
lovali s svojimi predvidevanji, 
aktivnostjo poizkušanja, opa-
zovanja in evalvacijo danih po-
izkusov.  Čeprav smo naredili 

oz. pripravili naravni material 
za izdelavo ornamentov, le-ti 
niso zmrznili, ker je bilo zunaj 
pretoplo. Otroci so  ugotavljali, 
zakaj ornamenti niso zmrznil 
in preko tega razvili pogovor. 
Nadaljevali smo s poskusi s 
snegom, vanj smo zajeli vse 
snežene dni, ki smo jih preži-
veli zunaj pa tudi noter. Tako 
so spoznavali, kako lahko sneg 
tudi barvamo, preko pogovora 
in pripovedovanja smo spo-
znali življenjski krog snežink, 
izdelovali smo sneženi plaste-
lin z uporabo jedilnega škro-
ba in olja ter naše ugotovitve 
o taljenju ledu na toplem tudi 
potrdili. Tri ledene krogle, ki so 
spominjale na sneženega moža, 
smo postavili na polico in ugo-

tovitve zabeležili skozi pogo-
vor in pripovedovanje otrok. V 
tistem tednu smo nadaljevali s 
poskusi iz različnih snovi. Tako 
smo spoznali uporabo brivske 
pene, kaj z njo delajo naši starši, 
za kaj jo uporabljamo in kako 
se lahko z brivsko peno igramo 
v vrtcu. Otroci so jo uporabljali 
na mizi, nato pa smo z njo tudi 
slikali ter tako odkrivali sled 
brivske pene in barve na papir-
ju. Naredili smo tudi kinetični 
pesek z uporabo mivke, olja in 
moke, s katerim se bomo igrali  
v senzornem kotičku. Otroci 
so ugotovili, da lahko delajo  
poskuse tudi z različnim gi-
banjem, kot so gibalne, plesne, 
elementarne igre, pa tudi gi-
banje ob glasbi ter sprehodi in 
izleti. Preko spoznavanja dej-
stev o vodi, ledu, snegu, snovi 
in gibu so otroci raziskovali in 
bili aktivno vključeni v proces 
dojemanja oz. učenja. 

Polona Urbančič Jerebic

Poglej, kaj zmorem Naravoslovni 
hokus pokus

V skupini Kužki, enote Želvica Vrtca Vrhnika, 
smo se z otroki  dogovorili, da bi skupaj 
preko poskusov odkrivali, kako nastanejo 
snežinke in led.

Vadba pilates
je učinkovita, 
če je redna
Joseph H. Pilates: »Po desetih urah Pilates 
vadbe občutite razliko. Po dvajsetih urah vidite 
razliko. Po štiridesetih urah imate novo telo.«

Smo skupina otrok, starih 3–4 leta. 
Radi telovadimo, se igramo, pojemo, 

poslušamo pravljice in gremo v naravo. 
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Drage naše upokojenke in 
cenjeni upokojenci

Za nami  sta kar dva zanimiva dneva, in sicer 
kulturni praznik in norčavi pust. Tudi v društvu 
smo obema namenili nekaj časa. V počastitev 
kulturnega praznika so recitatorke in recitator 
ter pevski zbor pripravili po scenariju Brede Ja-
njić zanimiv recital, ki mu je prisluhnilo veliko 
obiskovalk in obiskovalcev. 

Na ta debel četrtek pa so se ljubitelji plesa 
zbrali in se zabavali ob živi glasbi  ter slastnih 
krofih.

V marcu smo se pripravljali na zbor članov 
društva, da bi svojim članom prikazali, kaj vse 
smo počeli. Sestavljali smo poročila, pregledali 
finančno poslovanje, še posebno zdaj, ko preda-
jamo računovodske posle računovodskemu ser-
visu, saj ugotavljamo, da nismo več kos množici 
predpisov.

Komisije so imele sestanke, da so pregledale, 
kaj vse so opravile v letu 2018.

Bilo je zelo živahno in vsi naši prostori so bili 
zasedeni.

Še do konca marca bo pisarna odprta tudi ob 
sredah popoldne za plačilo članarine.

Prosimo, če jo lahko poravnate čim prej.
Na koledarčku, ki ga prejmete ob vplačilu čla-

narine, so datumi zanimivih izletov in drugih 
dejavnosti.

Zato se le oglasite pri nas, vključite se v katero 
izmed dejavnosti, ki jih ponujamo, in ne bo vam 
dolgčas. Lepše je v prijetni družbi!

Kaj napovedujemo:
25. marec: prireditev v sodelovanju z OŠ A. 
M. Slomška Pozdrav pomladi
25. april: zanimiv izlet v okolico Kamnika
11. maj: otvoritveni balinarski turnir, 
23. maj: zanimiv izlet v Celovec in okolico

In še mnogo kaj, kar poteka vse leto ( telovad-
ba, pohodi, ročna dela, klekljanje, pikado, bali-
nanje …)

Vabljeni, da se nam pridružite!  

Za Upravni odbor Elica Brelih

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Marija Petkovšek, Stara Vrhnika (1923)
Ivanka Tršar, Pot v Močilnik, Vrhnika (1925)

Slavko Česen, Cankarjev trg, Vrhnika (1925)
Julijana Farjančič, Dobovičnikova ul., Vrhnika (1926)

Valentina Jerebic, Pot k Trojici, Vrhnika (1927)
Jože Suhadolnik, Opekarska ul., Vrhnika (1928)

Frančiška Voljč, Storžev Grič, Vrhnika (1928)
Marija Jereb, Kurirska pot, Vrhnika (1928)
Francka Vidmar, Verd, Vrhnika, (1928)
Vida Ogrin, Verd, Vrhnika (1934)
Ignac Nagode, Verd, Vrhnika (1934)
Marija Reven, Verd, Vrhnika (1934)
Pavla Nared, Ribiška pot, Vrhnika (1934)
Rado Mihevc, Laze, Borovnica (1939)
Natalija Strajnar, Cankarjevo nabrežje, Vrhnika (1939)
Franc Kotnik, Cesta Krimskega odreda, Vrhnika (1939)
Jožica Nartnik, Drenov Grič, Vrhnika (1939)

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

Okrogli
jubileji v

marcu

Vandrovke  prehodile pot 
med Koprom in Izolo

Za pustni torek  smo se s Vandrovke  odpelja-
le  na našo zanimivo  slovensko obalo. Zelo smo 
se veselile snidenja z morjem, saj je to ena naših 
najljubših  smeri . 

Po  osvežilni kavici in dobri uri vožnje smo že 
pristali na obali v Kopru. Razpoložene in vese-
le smo prisluhnile Milanu, ki nam je predstavil 
smer pohoda. Ko smo začele pot, smo  kmalu 
zagledale  množico kartonastih zabojčkov, na-
loženih v višino, v katerih je bilo polno slastnih 
krofov. Mladi gospod jih je delil mimoidočim in 
tudi nam. Seveda, saj je bil pustni torek in radio 
Aktual je »častil« krofe. O, kako so bili slastni! 
Zahvalili smo se  mladeniču za sladkanje in naša 
pot se je začela zares.

Pot nas je vodila ob obali od Kopra do Izole.  
Pihljal je prijeten vetrič, kdaj pa kdaj se  je prika-
zalo tudi sonce. Obala je zelo urejena, čista in pot 
je enkratna. Pot za pešce je ločena od glavne ce-

ste, ki je  tudi zaprta in je namenjena kolesarjem, 
mopedistom in pešcem. Včasih je bila zelo pro-
metna,  zdaj pa je tam vse mirno, sproščujoče in 
vse lepo urejeno. Tudi sanitarije so postavljene. 

Vodnik Milan nam je pripovedoval veliko za-
nimivega o obali, Kopru in Izoli. Prišli smo tudi 
do kraja,  kjer se je potopila potniška ladja REX; 
to je bilo 8. septembra 1944; napadla so jo an-
gleška letala in jo potonila. Imela je šest zvezdic, 
zgradili so jo leta 1931 v Italiji. Dolga je bila 270 
m in visoka 30 m. Potopila se je 200 m od obale 
med Koprom in Izolo. Kmalu po vojni so jo zače-
li rezati  in železo odvažali na Jesenice. Še sedaj 
so v morju ostanki drobnih  predmetov ladje.

Čas se je hitro iztekal in že smo bili pred Izolo. 
Vreme je postajalo vedno lepše, slekli smo gor-
nja oblačila, postajalo nam je vroče. Malo smo si 
ogledali še Izolo in se napotili na kosilo,  potem  
pase odpeljali  proti domu.

Spet smo  doživeli   nepozaben in zabaven dan.
Hvala Milanu za vodenje in upamo na nasle-

dnjo pot.
Zapisala in foto: Fani Šurca 

ALZHEIMER CAFE 

sreda, 27. marec,  
ob 17. uri  

 

POZNAVANJE DEMENCE V 
SKUPNOSTI 

 

Alenka Virant,  
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Četrtek, 25. 04. ob 10.00 - cena vstopnice: 4.00 EUR
SREČEN KOT LAZZARO
To je zgodba o srečanju med Lazzarom, mladim kmečkim fantom, po srcu 
tako dobrim, da mu pogosto pripišejo počasno pamet, in Tancredijem, 
mladim plemičem pod prekletstvom svoje lastne domišljije. Življenje v 
osamljeni pastirski vasi Inviolata kroji strašna Marchesa Alfonsina de Luna, 
“kraljica cigaret”. Ko Tancredi poprosi Lazzara, naj mu pomaga uprizoriti 
lastno ugrabitev, se med fantoma razvije prijateljska vez. Njuno nenavadno 
zavezništvo je za Lazzara svojevrstno razodetje, tako močno in dragoceno, 
da bo pripravljen potovati v času, da bi znova našel svojega prijatelja. 
Ko se Lazzaro prvič znajde v velikem mestu, je kot fragment preteklosti, 
ujet v sodobnem svetu. Alice Rohrwacher nas znova popelje v idilično, 
brezčasno okolje italijanskega podeželja s pripovedjo o prijateljstvu in 
neizmerni dobroti. Nagrada za najboljši scenarij v Cannesu.

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA
Vsak zadnji četrtek v mesecu. Po filmu kava in čaj.

Sončki na Kriško-
Polževski   planoti

V sončnem jutru smo se z Vrhnike odpeljali v 
Višnjo Goro. Šli smo mimo mestne hiše do plo-
ščadi z grbom in letnico 1478, ko so Višnjo Goro 
razglasili za mesto. Pot smo nadaljevali do šole, 
zgrajene leta 1906, in že smo bili na Jurčičevi 
poti. Pod nogami nam je šumelo listje, iz njega 
pa so kukali telohi in listi jelenovega jezika.  Na 
pobočju nad nami se je dvigal stari grad, na ka-
terem je mogočno plapolala zastava. Na poti do 
vasice Pristava smo hodili po učni poti in prebi-
rali table z imeni dreves: divja češnja, beli gaber, 

črni bor, božje drevce. V vasi Zavrtače je ob poti 
na novo zasajen sadovnjak z različnim sadnim 
drevjem, v vasi pa se srečuje stara arhitektura z 
novo. Na Polževem smo pred hotelom posedli 
na prostem, saj je voznik usmeril v gozd, da smo 
se izognili predelu, kjer je potekala sečnja. In že 
smo bili na zahodni strani Kriško-Polževske pla-
note, od koder je v jasnem vremenu obsežen raz-
gled. Tokrat pa smo komaj videli Mokrc in Krim. 
Sprehodili smo se skozi Novo vas in čez obsežne 
travnike v Kriško vas ter krožno pot  končali na 
Pristavi, od koder smo se po znani poti vrnili v 
Višnjo Goro.

Zapisala: Mira Trdan,
 foto: Sonja Zalar Bizjak
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Zimzeleni po okolici 
Škocjanskih jam

Da bi lažje razumeli nastanek Škocjanskih jam, 
ki jih je ustvarila Notranjska  Reka ali reka Reka 
ali Reka, si je treba pobliže ogledati okolico, ki 
premore mnogo udornic,  in slediti toku reke. 
Zato smo prehodili Pot vodnih zakladov od va-
sice Famlje do gradu Školj, nato  se spustili  v 
sotesko Reke in ob njej nadaljevali pot proti va-
sici Betanja, kjer smo se priključili na Učno pot 
Škocjan okrog veličastnih udornic.

V kanjon Reke se je bilo treba spustiti po ozki, 
strmi in dokaj zdrsni poti. Tokrat krotka Reka je 
bila v strugi, a opazili smo, kako visoko je segala 

pred nekaj tedni. Svojo razdiralno moč je upora-
bila tudi, ko je nekoč delujoče mline enostavno 
odnesla. Nadaljevali smo proti razglediščema 
nad Malo in Veliko dolino s kar 164 m visoko 
prepadno steno. Spodaj v koritasti strugi buči 
razpenjena divja voda, ki se zgublja v jamo. Iz-
jemni so pogledi navzdol in preko velikanskega 
»kotla« na Škocjan. 

Ustavljali smo se ob tablah in prisluhnili Sonji-
nim razlagam. Glede na prehojeno pot in obse-
žno razlago smo  lažje dojeli nastanek Škocjan-
skih jam. Prijeten sončen dan smo kar najbolje 
izkoristili za obnavljanje znanja, druženje in 
razgibavanje  ne tako mladih kosti. Naj bo tako 
še mnogo let!

Elica Brelih

Svizci po graničarskih 
poteh Miljskega polotoka

V toplem in jasnem jutru se je 34 pohodnikov 
odpeljalo  proti morju. Avtobus smo zapustili 
na Škofijah, prečkali kolesarsko stezo po nek-
danji trasi Parencane in se po makadamski poti 
povzpeli do edinega še delujočega kamnoloma 
od nekdanjih dvajsetih, v katerem lomijo bloke iz 
peščenjaka. Mimo njega smo se povzpeli po str-
mi, s soncem obsijani graničarski stezi do najviš-
jega vrha Miljskega polotoka, Kaštelirja (244 m). 
Na vrhu so ostanki prazgodovinskega gradišča, 
ki je nastalo v bronasti dobi. Po kratkem počitku 
smo pot nadaljevali skozi Premančan, od koder 
je v boljših  razmerah mogoče videti Trst in Milj-
ski zaliv. Pot nas je vodila skozi gozdno  območje 
Cave, v katerem prevladujejo puhasti hrast, cer 

in graden. Prav po hrastu ceru je dobila ime vas 
Cerej, v kateri smo se ustavili ob ostankih vaške 
pralnice.

Med lepimi vinogradi na levi in desni strani 
smo skozi Kolomban in Barizon prišli do Res-
slovega gaja, po katerem poteka učna pot med 
grmovjem in drevesi. Skozi gaj smo se samo 
sprehodili, saj v tem letnem času ne moremo 
občudovati različne vegetacije. Iz gaja smo se 
spustili do nekdanjega mejnega prehoda Lazaret. 

Velik del poti smo prehodili tik ob meji z Itali-
jo, pa tudi kak korak smo naredili po italijanski 
strani. Spustili smo se do zaliva Sv. Jerneja, kjer 
nas je pobral avtobus in nas odpeljal na zasluže-
no kosilo. Pohod smo končali v toplem in veči-
noma sončnem dnevu in pred nami je bila samo 
še pot domov.

 Napisala Snježana Rojec, Logatec,
 foto: Sonja Zalar Bizjak

Sončki v Krajinskem 
parku Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib

Po deževni noči smo se Sončki na pustni to-
rek odpeljali proti Ljubljani. Izstopili smo pri 
Moderni galeriji in pod podhodom prišli v Ja-
kopičevo sprehajališče, ki je del Krajinskega 
parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.  Pot nas je 
vodila po Jesenkovi poti, poimenovani po bota-

niku Franu Jesenku, ki si je prizadeval za zaščito 
parka Tivoli pred pozidavo. Po poti smo spo-
znavali različne drevesne vrste, ki so označene 
na tablicah s slovenskimi in latinskimi imeni. 
Tako smo mimogrede prišli na Drenikov vrh  in 
mimo spominskega obeležja o bojni akciji iz leta 
1991 še na Cankarjev vrh. V gostilni, kjer je bival 
Cankar med leoma 1910 – 1917, smo se okrep-
čali. Od cerkve Marijinega obiskanja, ki stoji na 
vrhu Rožnika, smo se po gozdni poti spustili na 
Večno pot in nadaljevali mimo Živalskega vrta v 
Mostec. Tam je veliko mokrišč, v katerih bivajo 
žabe, kačji pastirji in še mnoge druge živalske in 

Pohod Barjanov po 
graničarskih stezah

Naša pot po stezi graničarjev se je začela na 
Škofijah, kjer smo krenili mimo ostankov že-
lezniške proge »istrijanke« in naprej do še ve-
dno delujočega kamnoloma s peščenjakom. Na 
Kaštelir, ki je s svojimi 244 m nadmorske viši-
ne najvišja točka Miljskega polotoka in kjer je 
tudi prazgodovinsko gradišče, smo prispeli po 
uri hoda. Po krajšem postanku smo pot nada-
ljevali mimo maloobmejnega prehoda Korošci 
proti vasi Premančan. Tam smo pokramljali z 
domačinom Francem Malečkarjem, pobudni-
kom Poti po stezah graničarjev. Nadaljnja pot 
nas je vodila skozi vas Cerej, ki je svoje ime dobil 

po hrastu ceru. Zanimivosti  minulega časa so 
propadajoča vaška pralnica in trgovina ter zapu-
ščeni nasadi češenj in kostanjev. Pri hiši, kjer je 
svojo mladost preživel naš član Jože Batič, smo 
se okrepčali z dobrotami in lepim razgledom na 
Trst in Milje. Dobra volja nas je vodila čez potok 
Pešalon in skozi vasici Kolomban ter Barižoni 
do Jurijevega hriba z Ressljevim gajem, poime-
novanega po gozdarju in izumitelju ladijskega 
vijaka, Jožefu Resslu. Od tam smo se spustili do 
Jernejevega zaliva, kjer so v avtokampu ostanki 
antične ribogojnice. Tam nas je pričakal avtobus 
in nas odpeljal do kmetije v Bertokih, ki je znana 
po svojem mlinu, kjer smo  končali pohajkovanje 
s primorsko hrano in pijačo. 

Zapisal: Jože Batič,
 foto: Sonja Zalar Bizjak

rastlinske vrste. Po postanku v Mostecu smo se 
mimo skakalnic dvignili na Šišenski hrib, kjer 
še vedno stoji stolp Galetove skakalnice iz leta 
1950. Po blago spuščajoči se poti smo na levi 
strani imeli ves čas pogled na mesto, zapuščeno 
stavbo hotela Bellevue, Halo Tivoli in Cekinov 
grad. Tako smo prišli še do rastišča evropske 
gomoljčice, rastline, ki so jo tam prvič našli. V 

sončnem vremenu smo pohod končali na Jako-
pičevem  sprehajališču in bili navdušeni nad le-
pimi vtisi poti, za katero smo na začetku mislili, 
da jo dobro poznamo.

Zapisala Dragica Umek, 
foto: Tatjana Rodošek

Barjani na Škabrijelu 
  
Na  prvem februarskem pohodu smo Barjani 

obiskali  Škabrijel. To je vzpetina, visoka 646 
metrov, ki leži severovzhodno od Nove Gorice. 
Vreme smo imeli skoraj kot naročeno. Avtobus 
nas je pripeljal do vasi Ravnica, kjer smo izsto-
pili. Po kakšnem kilometru hoje, pri odcepu za 
zaselek Pri Peči, nam je Sonja razložila, kaj vse se 
je v  tamkajšnjem okolju dogajalo med 11. soško 
ofenzivo leta 1917. Hojo smo nadaljevali do sedla 
Vratca, kjer smo se podali v breg. Pot ja bila kar 
strma, speljana je po vzhodnem grebenu Škabri-
jela, delno po nekdanjem povezovalnem jarku, 
ki je  bil edini pristop na vrh za avstro-ogrske 
vojake. Ob poti je  mnogo kavern, izdolbenih v 

skalo, ki pričajo, kako težko je bilo življenje voja-
kov. Na vrhu Škabrijela je postavljen železen raz-
gledni stolp, na katerega smo se  povzpeli in se 
razgledali po bližnji in daljni okolici. Po malici iz 
nahrbtnika smo se spustili  do sedla Prevala, kjer 
stoji spomenik generalu Svetozarju Borojeviću, 
ki ima veliko zaslug za uspešno obrambo soške-
ga bojišča in da je zdaj Slovenija takšna, kakršna 
je. Po Sonjini izčrpni predstavitvi Svetozarja Bo-
rojevića in pogostitvi naših slavljencev smo se 
odpeljali na Col, kjer nas je čakala topla malica. 
Minil je še en lep dan v dobri družbi s prijatelji.

Zlata Kržmanc, 
foto: Sonja Zalar Bizjak
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika 

na 3. redni seji 26. 2. 2019 sprejel naslednji

SKLEP 
O PRENEHANJU STATUSA 

GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.
Nepremičnini, parc. št. 2900/21, k. o. Vrh-

nika (2002), preneha status grajenega javnega 
dobra, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod 
ID omejitve 16311610

II.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v ob-

činskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-142/2015 
Datum:   26. 2. 2019
    

Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika 

na 3. redni seji 26. 2. 2019 sprejel naslednji

SKLEP 
O PRENEHANJU STATUSA JAVNEGA 

DOBRA

I.
Nepremičnini, parc. št. 2907/8, k. o. Vrhnika 
(2002), preneha status javnega dobra, ki je v 
zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 
12037109.

II.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v občin-
skem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-29/2017  (6-03)
Datum:   26. 2. 2019

Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 3. redni seji 26. 
2. 2019 sprejel naslednji

SKLEP 
O PRENEHANJU STATUSA 

GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.
Nepremičnini, parc. št. 669/9, k. o. Verd (2003), 
preneha status grajenega javnega dobra, ki je v 
zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 
16391734.

II.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v občin-
skem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-83/2018  
Datum:  26. 2. 2019

Župan
Občine Vrhnika

Daniel Cukjati

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika 
(Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika 

na 3. redni seji 26. 2. 2019 sprejel naslednji

SKLEP 
O PRENEHANJU STATUSA JAVNEGA 

DOBRA

I.
Nepremičnini, parc. št. 1010/5, k. o. Smrečje 
(2692), preneha status javnega dobra, ki je v 
zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 
12193301.

II.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v občin-
skem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-29/2017  (6-03)
Datum:   26. 2. 2019

Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 5. člena Pravilnika 
o sofinanciranju ljubiteljske kulture v Občini Vrhnika 

(Uradne objave Občine Vrhnika, Naš časopis, št. 340/07 – 
UPB1) je Občinski svet Občine Vrhnika na  3. redni seji 26. 

2. 2019 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE 
OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

1. člen
Letni program kulture Občine Vrhnika 

za leto 2019 opredeljuje dejavnosti, ki se sofi-
nancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter 
predvideno višino in namen sredstev v občin-
skem proračunu.

2. člen
V letu 2019 se iz proračuna Občine Vrhnika 

predvideva sofinanciranje naslednjih področij: 
nepremične kulturne dediščine, knjižničar-
stva in založništva, umetniških programov, 
ljubiteljske kulture, medijev in avdiovizualne 
kulture, drugih programov v kulturi.

3. člen
V proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 

bodo na področju ljubiteljske kulture predvi-
doma naslednja sredstva: 

postavka 18012, Ljubiteljska kultura v pred-
videni višini 91.560,00 EUR:

sredstva se namenijo predvidoma za:
	41200010, Delovanje ljubiteljskih kulturnih 

društev in skupin (60.000,00 EUR), 
	41200011, Sofinanciranje programov ob-

močne izpostave JSKD (9.360,00 EUR),
	41200012, Tekoči transferi – Pihalni orke-

ster Vrhnika (9.300,00 EUR),
	41200015, Tekoči transferi – Društvo Or-

kester Simfonika Vrhnika (6.900,00 EUR),
	41200016, Tekoči transferi – Društvo Big 

Band (6.000,00 EUR)

V primeru, da bo višina postavk v spreje-
tem proračunu drugačna, se navedeni zneski 
avtomatsko spremenijo in veljajo v proračunu 
določeni zneski.

4. člen
S sredstvi za delovanje ljubiteljskih kultur-

nih društev in skupin se bodo sofinancirali 
redna dejavnost in projekti.

1. Redna dejavnost (delovanje) ljubitelj-
skih kulturnih društev in skupin

Sredstva, namenjena sofinanciranju redne 
dejavnosti (delovanje) ljubiteljskih kulturnih 
društev in skupin, znašajo 40 % zneska za delo-
vanje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

2. Projekti ljubiteljskih kulturnih dru-
štev in skupin

Sredstva, namenjena sofinanciranju projek-
tov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, 
znašajo 60 % zneska za delovanje ljubiteljskih 
kulturnih društev in skupin. Sofinanciranje 
projektov poteka na naslednjih področjih lju-
biteljske kulture:
	 glasbena dejavnost
	 gledališka dejavnost
	 plesna dejavnost
	 arheološka, muzejska dejavnost
	 drugo

Sofinanciranje projektov bo potekalo z raz-
merji med področji ljubiteljske kulture.

Sredstva, namenjena sofinanciranju glas-
bene dejavnosti ljubiteljskih kulturnih dru-
štev in skupin, znašajo 31,5 % zneska za delo-
vanje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

Sredstva, namenjena sofinanciranju gleda-
liške dejavnosti ljubiteljskih kulturnih dru-
štev in skupin, znašajo 8 % zneska za delovanje 
ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

Sredstva, namenjena sofinanciranju plesne 
dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin, znašajo 6 % zneska za delovanje ljubi-
teljskih kulturnih društev in skupin.

Sredstva, namenjena sofinanciranju arheo-
loške, muzejske dejavnosti ljubiteljskih kul-
turnih društev in skupin, znašajo 9,5 % zneska 
za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin.

Sredstva, namenjena sofinanciranju ostale 
dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin, znašajo 5 % zneska za delovanje ljubi-
teljskih kulturnih društev in skupin.

5. člen

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika mora najpozneje v 40 dneh 
po sprejemu Letnega programa kulture ob-
javiti Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje redne dejavnosti in projektov, 
naštetih v prvi in drugi točki tretjega člena 
Letnega programa kulture Občine Vrhnika za 
leto 2019. Zavod izračuna vrednost točke glede 
na predvideno višino sredstev iz proračuna v 
skladu s 15. členom Pravilnika o sofinancira-
nju ljubiteljske kulture v Občini Vrhnika v roku 
dveh mesecev in pol od izteka razpisnega roka.

Delitev sredstev, predvidenih za sofinanci-
ranje redne dejavnosti in projektov ljubiteljskih 
kulturnih društev in skupin med kandidate, ki 
se bodo prijavili na Javni razpis, se bo opravila 
v skladu z Merili za vrednotenje kulturnih pro-
gramov in projektov za Občino Vrhnika, ki so 
priloga Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske 
kulture v Občini Vrhnika.

V primeru, da se za izvajanje določene vse-
bine, ki so naštete v drugi točki tretjega člena 
Letnega programa kulture Občine Vrhnika za 
leto 2019, na Javni razpis ne prijavi noben kan-
didat, se sredstva, namenjena sofinanciranju 
te vsebine, v enakovrednih deležih razdelijo 
na druge vsebine, naštete v drugi točki tretjega 
člena.

Številka: 610-1/2019 (3-01)
Datum:  26. 2. 2019 
 

Župan
Daniel Cukjati

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 
21/18 – ZNOrg), Odloka o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 463/18), v skladu 
z Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) 

in Izvedbenim načrtom Resolucije o Nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-

2023 (Sklep Vlade, št. 00727-13/2014/7, z dne 26. 8. 2014) 
je Občinski svet Občine Vrhnika na 3. redni seji 26. 2. 2019 

sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
 OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

1. člen
Letni program športa Občine Vrhnika za 

leto 2019 opredeljuje programe športa, ki se 
sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, 
njihovo vsebino ter predvideno višino in na-
men sredstev v občinskem proračunu.

2. člen
V proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 

bodo predvidoma sredstva za Razpis - šport  
na proračunski postavki 4003 18059001 18019 
v višini 240.000 €, namenjena za sofinanciranje:

	športni programi (85,00 % – 3. člen, točka 
A) 

	druge dejavnosti v športu (15,00 % – 3. člen, 
točke B do D)

V primeru, da bo višina postavke v sprejetem 
proračunu drugačna, velja v proračunu dolo-
čeni znesek.

3. člen
S sredstvi za Razpis – šport se bodo sofi-

nancirali naslednji programi športa ter ostale 
dejavnosti v športu v občini Vrhnika glede na 
vsebino:

A. Športni programi

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mla-
dine

1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih 
otrok:
	programi celoletne vadbe
	Ciciban planinec

V okviru teh programov se v programih iz-
vajalcev vrednoti strokovni kader in objekt za 
izvedbo 60-urnih programov celoletne vadbe, 
v  programu Ciciban planinec pa strokovni ka-
der in propagandno gradivo.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 1,50 % 
celotnega zneska proračunske postavke 
4003 18059001 18019. 

1.2  Prostočasna športna vzgoja šoloobve-
znih otrok:
	programi celoletne vadbe
	Ciciban planinec in Mladi planinec
	pohodi in planinski izleti
	šolska športna tekmovanja

V okviru navedenih programov se v pro-
gramih izvajalcev vrednoti strokovni kader in 
objekt v programih celoletne vadbe (najmanj 
60 ur in največ 80 ur); strokovni kader in pro-
pagandno gradivo v programu »Ciciban plani-
nec«; v programu »Mladi planinec« strokovni 
kader, objekt in propagandno gradivo; v pro-
gramu »Pohodi in planinski izleti« strokovni 
kader in objekt; v programu šolskih športnih 
tekmovanj pa udeležbo na regijskih tekmova-
njih v športnih panogah, v katerih se v šoli v 
okviru razširjenega programa izvaja interesna 
dejavnost.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 14,15 % 
celotnega zneska proračunske postavke 
4003 18059001 18019.

1.3  Prostočasna športna vzgoja mladine:  
	 programi celoletne vadbe
	 pohodi in planinski izleti

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa, znašajo 1,42 % celotnega 
zneska proračunske postavke 4003 18059001 
18019.

1.4 Športna vzgoja otrok v pripravljalnih 
programih:

Programi športne vzgoje otrok v pripravljal-
nih programih v različnih športnih panogah so 
razvrščeni v dve starostni kategoriji:
	cicibani in cicibanke
	pripravljalni dečki in deklice

V okviru navedenih programov se vrednoti 
programe, v katere so vključeni športniki, stari 
največ 12. let, registrirani v Nacionalni pano-
žni športni zvezi in tekmujejo v neuradnih tek-
movanjih v okviru NPŠZ. V programih vadbe 
cicibani in cicibanke se vrednoti strokovni ka-
der in objekt v obsegu do 180 ur programa, v 
programih pripravljalni dečki in deklice pa se 
vrednoti strokovni kader in objekt v obsegu do 
240 ur programa. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 18,76 % 
celotnega zneska proračunske postavke 
4003 18059001 18019.

2. Športna vzgoja otrok in mladine s poseb-
nimi potrebami

Programe se vrednoti enako kot programe 
prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, 
šolskih otrok in mladine, le velikost vadbene 
skupine v vsakem programu se zmanjša za 50%.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 0,10 % 
celotnega zneska proračunske postavke 
4003 18059001 18019.

3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport

3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport

Programi športne vzgoje otrok, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport v različnih 
športnih panogah so razvrščeni v dve starostni 
kategoriji:
	mlajši dečki in deklice
	starejši dečki in deklice

V okviru navedenih programov se vrednoti 
programe, v katere so vključeni športniki, re-
gistrirani v Nacionalni panožni športni zvezi 
in tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu 
Nacionalne panožne športne zveze. V progra-
mih vadbe mlajši dečki in deklice se vrednoti 
strokovni kader in objekt v obsegu do 240 ur 
programa, v programih starejši dečki in deklice 
pa se vrednoti strokovni kader in objekt v obse-
gu do 330 ur programa. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 13,50 % 
celotnega zneska proračunske postavke 
4003 18059001 18019.

3.2  Športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport 

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

V okviru navedenih programov se vredno-
ti programe, v katere so vključeni registrirani 
športniki v Nacionalni panožni športni zvezi 
in tekmujejo v uradnem tekmovalnem sis-
temu  Nacionalne panožne športne zveze. V 
programih vadbe se vrednoti strokovni kader 
in objekt v obsegu do 440 ur programa v vsaki 
od starostnih kategorij. Dodatno se vrednoti 
kategorizirane športnike z nazivom športnik 
mladinskega razreda (MLR) ali perspektivne-
ga razreda (PR).

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 19,50 % 
celotnega zneska proračunske postavke 
4003 18059001 18019.

4. Kakovostni šport
Program kakovostnega športa v različnih 

športnih panogah vključuje programe v kate-
goriji:
	člani, članice

 
V okviru navedenega programa se vrednoti 

programe vadbe izvajalcev, v katere so vključe-
ni registrirani športniki v Nacionalni panožni 
športni zvezi in tekmujejo v uradnem tekmo-
valnem sistemu Nacionalne panožne športne 
zveze. V program so vključeni tudi kategorizi-
rani športniki z nazivom športnik državnega 
razreda. V programih vadbe se vrednoti objekt 
v obsegu do 320 ur programa. Dodatno se vre-
dnoti kategorizirane športnike.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 9,00 % 
celotnega zneska proračunske postavke 
4003 18059001 18019.

5. Vrhunski šport
Program vrhunskega športa v različnih 

športnih panogah vključuje programe, v ka-
tere so vključeni aktivni športniki s statusom 
športnika svetovnega razreda, športnika med-
narodnega razreda in športnika olimpijskega 
razreda. 

V programih vadbe se vrednoti strokovni 
kader in objekt v obsegu do 800 ur programa. 
Dodatno pa se vrednoti kategorizirane špor-
tnike glede na naziv.

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa, znašajo 3,35 % celotnega 
zneska proračunske postavke 4003 18059001 
18019.

6. Šport invalidov

Športna rekreacija invalidov se vrednoti kot 
športna rekreacija in šport starejših, le da se 
velikost vadbene skupine v vsakem programu 
zmanjša za 50%. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
navedenih vsebin športa, znašajo 0,65 % 
celotnega zneska proračunske postavke 
4003 18059001 18019.

7. Športna rekreacija
Program športne rekreacije v različnih špor-

tnih panogah vključuje programe izvajalcev, v 
katerih so vključene osebe v starosti nad 19 let, 
ki niso vključene v uradne tekmovalne sisteme 
Nacionalnih panožnih športnih zvez. 

	Programi celoletne vadbe
	Planinski izleti, pohodništvo

V programih izvajalcev celoletne vadbe se v 
programih, ki imajo visok zdravstveni učinek, 
in se izvajajo v obsegu najmanj 60 ur in naj-
več 80 ur, vrednoti strokovni kader in objekt. 
V programu planinski izleti in pohodništvo se 
vrednoti strokovni kader in objekt.

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
teh programov, znašajo 2,72 % celotne-
ga zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

8. Šport starejših
V programe športa starejših so vključene 

osebe, starejše od 65 let in razširjene družine. 
	Programi celoletne vadbe
	Planinski izleti, pohodništvo

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
teh programov, znašajo 0,35 % celotne-
ga zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

B. Razvojne dejavnosti v športu

1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov v športu

Usposabljanje za pridobitev 1. ali 2. stopnje 
usposobljenosti, ki se izvaja v skladu z veljav-
nim programom usposabljanja, sprejetim v 
skladu z Zakonom o športu, se sofinancira 
izvajalcu športnih programov za največ dva 
strokovna delavca, ki pri izvajalcu v športnih 
programih opravljata vzgojno-izobraževalno 
delo in izpolnjujeta pogoj za vključitev v pro-
gram usposabljanja. Strokovni delavec, kate-
rega usposabljanje se sofinancira iz sredstev 
proračuna se s pogodbo obveže, da bo pri iz-
vajalcu letnega programa športa v občini opra-
vljal vzgojno-izobraževalno delo še najmanj 
eno leto po pridobljenem nazivu.

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev – li-
cenciranje, ki se ga izvaja v skladu s pravili 
mednarodne športne zveze, nacionalne pa-
nožne športne zveze oz. izdajatelja licence se 
sofinancira vsem strokovnim delavcem, ki pri 
izvajalcu opravljajo strokovno delo. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
teh programov, znašajo 3,10 % celotne-
ga zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

C. Organiziranost v športu

Delovanje športnih organizacij

Športnim društvom, ki izvajajo najmanj en 
športni program in športnim zvezam se krije-
jo osnovni materialni stroški in plačilo storitev, 
povezanih z njihovo dejavnostjo. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju 
teh programov, znašajo 8,85 % celotne-
ga zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

D. Športne prireditve in promocija 
športa

Sofinancira se materialne stroške športnih 
prireditev, ki niso sofinancirane iz drugih ob-
činskih javnih sredstev. Sofinancira se priredi-
tve, namenjene tekmovalnemu športu, športno 
rekreativne prireditve in promocijske priredi-
tve. Vsakemu izvajalcu se sofinancira največ 
dve športni prireditvi, ki nista sofinancirani iz 
drugih občinskih javnih sredstev. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh vse-
bin, znašajo 3,05 % celotnega zneska proračun-
ske postavke 4003 18059001 18019.

4. člen

Občina Vrhnika mora najpozneje v roku 
45 dni po sprejetju letnega programa športa 
za leto 2019 oziroma v prvi številki Našega 
časopisa po sprejetju letnega programa športa 
objaviti Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje vsebin in programov, naštetih v 
tretjem členu Letnega programa športa. Zavod 
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika opravlja strokovna in administrativna 
dela za potrebe razpisa. Delo zavoda in komi-
sije mora biti zaključeno najmanj 5 dni pred 90 
dnevnim rokom, z ustreznimi odločbami.

Številka: 671-1/2019 (3-01)
Datum: 26. 2. 2019

Župan 
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
430/15), Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika 

(Naš časopis, št. 430/15),  Meril in kriterijev za povračila za 
priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina 

na Vrhniki (Nas časopis, št. 363/09) je Občinski svet Občine 
Vrhnika na 3. redni seji 26. 2. 2019 sprejel 

Sklep 
o znižanju višine povračila za 

priključitev na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina na Vrhniki

1. Za vse porabnike zemeljskega plina do 
priključne moči 500 kW znaša povračilo 
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za priključitev v odvisnosti od priključne 
moči 0,0 €/kW.

2. Za porabnike zemeljskega plina, ki imajo 
priključno moč nad 500 kW znaša po-
vračilo za priključitev 2.832,06 €. Za vsak 
kW nad 500 kW se k osnovni ceni prišteje 
4,1577 €/kW.

3. Sklep o znižanju višine povračila velja od 1. 
3. 2019 do 1. 3. 2021.

4.  Sklep se objavi v Uradnih objavah Našega 
časopisa.

Štev.: 354-1/2019 (6-06)
Datum: 26. 2. 2019

Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 
21/18 –ZNOrg), 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika« (Naš časopis, št. 398/12 – UPB), 7. in 8. člena 

Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Vrhnika (Naš časopis, št. 463/18), v nadaljevanju: odlok, 
Letnega programa športa Občine Vrhnika za leto 2019 

(sprejet na Občinskem svetu Občine Vrhnika, 26. 2. 2019) 
ter sklepa župana o objavi javnega razpisa št. 671-1/2019 

(3-01) objavlja Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

ŠPORTA V OBČINI VRHNIKA V LETU 
2019

I. IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA:
Izvajalec razpisa je Občina Vrhnika, Trža-

ška cesta 1, 1360 Vrhnika, strokovna in admi-
nistrativna dela za potrebe razpisa pa opravlja 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 
9, 1360 Vrhnika.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN 
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
športnih programov in ostalih dejavnosti v 
športu, ki so v javnem interesu v Občini Vrh-
nika. Višina predvidenih razpisanih sredstev je 
240.000 €.

A. Športni programi

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mla-
dine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom 
zunaj obveznega izobraževalnega programa: 

1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih 
otrok – predvidoma 3.600 €:
• Programi celoletne vadbe (60 ur)
• Program »Ciciban planinec«

1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok – predvidoma 33.960 €:
• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur in 

največ 80 ur)
• »Ciciban planinec« in »Mladi planinec« 
• Pohodi in planinski izleti
• Šolska športna tekmovanja (nadgradnja in-

teresne šolske športne dejavnosti)

1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine – 
predvidoma 3.408 €:
• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur in 

največ 80 ur)
• Pohodi in planinski izleti 

  1.4 Športna vzgoja otrok v pripravljalnih 
programih – predvidoma 45.024 €:
• Cicibani in cicibanke (do 180 ur)
• Pripravljalni dečki in deklice (do 240 ur)

2. Športna vzgoja otrok in mladine s poseb-
nimi potrebami – predvidoma 240 €

3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski šport – progra-
mi starostnih kategorij, v katere so vključeni 
registrirani športniki, ki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
športnih zvez:

3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport – predvidoma 32.400 
€:
• Mlajši dečki in mlajše deklice (športnik 

mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki 
je registriran v olimpijski športni disciplini 
individualni športni panogi, pri kateri lahko 
na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji 
nastopi mlajši od 18 let - do 240 ur vadbe)

• Starejši dečki in starejše deklice (do 330 ur 
vadbe)   

3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport – predvidoma 
46.800 €:
• Kadeti in kadetinje (do 440 ur vadbe)
• Mladinci in mladinke (do 440 ur vadbe)

4. Kakovostni šport – predvidoma 21.600 €:
• Člani in članice (do 320 ur vadbe)

5. Vrhunski šport – predvidoma 8.040 €:
• Športniki z nazivom športnik olimpijskega 

razreda, športnik mednarodnega razreda 
in športnik svetovnega razreda (do 800 ur 
vadbe)

6. Šport invalidov 
6.4 Športna rekreacija invalidov (celoletna 

vadba v obsegu najmanj 60 ur in največ 80 ur) 
– predvidoma 1.560 €

7. Športna rekreacija – programi v različnih 
športnih panogah, v katere so vključene osebe, 
starejše od 19 let, ki niso vključene v uradne 
tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih 
zvez – predvidoma 6.528 €:
• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur in 

največ 80 ur)
• Planinski izleti, pohodništvo 

8. Šport starejših – programi v različnih 
športnih panogah, v katere so vključene osebe, 
starejše od 65 let – predvidoma 840 €:
• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur in 

največ 80 ur) 
• Planinski izleti, pohodništvo

B. Razvojne dejavnosti v športu 
1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-

nih delavcev v športu – predvidoma 7.440 €:
• Usposabljanje za pridobitev 1. ali 2. stopnje 

usposobljenosti po veljavnem programu 
usposabljanja (največ 2 strokovna delavca, ki 
pri izvajalcu opravljata vzgojno-izobraževal-
no delo in izpolnjujeta pogoje za vključitev v 
program usposabljanja)

• Izpopolnjevanje strokovnih delavcev – li-
cenciranje, ki pri izvajalcu opravljajo vzgoj-
no-izobraževalno delo

C. Organiziranost v športu 
1. Delovanje športnih organizacij – predvi-

doma 21.240 €:
• Delovanje športnih društev, ki izvajajo naj-

manj en športni program in športne zveze

D. Športne prireditve in promocija 
športa – predvidoma 7.320 €:
• Športne prireditve namenjene tekmovalne-

mu športu
• Športno rekreativne prireditve
• Promocijske športne prireditve

III. SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJA-
VIJO NA JAVNI RAZPIS:

V razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 
športnih programov:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo 

društva s sedežem v občini,
- zavodi, pravne osebe in druge organizacije, 

ki so na podlagi zakonskih predpisov regi-
strirane za opravljanje dejavnosti na podro-
čju športa,

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javnoveljavne programe,

- ustanove, ki so ustanovljene za splošno ko-
risten namen na področju športa, v skladu z 
zakonom, ki ureja ustanove,

- lokalne skupnosti,
- samostojni podjetniki posamezniki, regi-

strirani za opravljanje dejavnosti v športu v 
Republiki Sloveniji,

- zasebni športni delavci. 

IV. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOL-
NJEVATI IZVAJALCI ŠPORTNIH VSE-
BIN:

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:
• so najmanj dvanajst mesecev registrirani v 

skladu z veljavno zakonodajo s sedežem v 
občini Vrhnika in izvajajo programe, name-
njene občanom Vrhnike;

• imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za ure-
sničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

• izpolnjujejo ostale pogoje za sofinanciranje, 
določene v odloku.

V. MERILA ZA VREDNOTENJE RAZ-
PISANIH PROGRAMOV:

Merila za vrednotenje športnih programov 
so določena v Odloku o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vrhnika. 

VI. DOLOČITEV OBDOBJA, V KA-
TEREM MORAJO BITI PORABLJENA 
SREDSTVA:

Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli 
v letu 2019. Rok za porabo sredstev je  31. 12.  
2019. Sredstva morajo biti porabljena za namen, 
za katerega so bila dodeljena in niso prenosljiva. 

VII. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽI-
TEV VLOG:

Predlagatelji morajo vloge oddati kot pri-
poročeno pošiljko po pošti na naslov Zavod 
Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 9, p. p. 
54, 1360 Vrhnika, najkasneje z datumom 29. 
4. 2019 ali osebno dostaviti na upravo Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 
Vrhnika, najkasneje do 12. ure tega dne.

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebo-
vati zahtevane priloge. 

Nepravočasno oddane vloge bodo zavržene. 
Vloga v zaprti kuverti mora biti označena z 

imenom in naslovom predlagatelja ter opre-
mljena s pripisom »NE ODPIRAJ - VLOGA 
RAZPIS ŠPORT 2019«.

VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG:
Odpiranje vlog bo komisija, ki jo imenuje 

župan, opravila 6. 5. 2019. V primeru velikega 
števila vlog se bo odpiranje nadaljevalo nasle-
dnji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirale 
se bodo samo pravočasno oddane ter pravilno 
označene ovojnice. 

IX. DODATNE INFORMACIJE:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 

so vam na voljo na Zavodu Ivana Cankarja 
Vrhnika, po telefonu 750 66 35 (Lina Celarc), 
oziroma po elektronski pošti sport@zavod-
-cankar.si.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresira-

ni dvignejo na sedežu Zavoda Ivana Cankar-

ja Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika, in sicer 
v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure 
ter v sredo od 13. do 17. ure od dneva objave 
javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za 
oddajo vlog. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na 
spletni strani www.zavod-cankar.si.  

XI. IZID JAVNEGA RAZPISA:
Predlagatelji programov bodo o izidu javne-

ga razpisa obveščeni z odločbo, ki jo bo izda-
la občinska uprava v roku 90 dni od datuma 
odpiranja vlog na podlagi ocene komisije, ki jo 
imenuje župan. O ugovoru na izdano odločbo 
bo odločal župan. 

Zavržene bodo vloge prijaviteljev:
- ki ne bodo predložene v roku in na način, ki 

je določen v točki VII. besedila javnega raz-
pisa, 

- ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, 
ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije ter ne bodo dopol-
njene v roku, navedenem v pozivu za dopol-
nitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge prijaviteljev:
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz javnega 

razpisa (točka IV.) ali drugih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji in pravilni-
ku,

- ki ne bodo predložene na predpisanih 
obrazcih za posamezne programe,

- ki jih bo komisija pri vsebinskem pregledu 
prijav na podlagi določil odloka ocenila kot 
neustrezne.

XII. ZAČETEK VELJAVNOSTI JAVNE-
GA RAZPISA:

Javni razpis prične veljati z dnem objave v 
Našem časopisu.

Številka: 671-1/2019 (3-01)
Datum:  13. 3. 2019

 OBČINA VRHNIKA 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 
99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16), Statuta Občine 

Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) in Odloka o proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2019, Občina Vrhnika, Tržaška cesta 

1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE

UREDITVE IN NAKUPA OPREME ZA 
OTROŠKA IGRIŠČA ZA LETO 2019

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 

Predmet razpisa je sofinanciranje ureditve 
in nakupa opreme za otroška igrišča na obmo-
čju občine Vrhnika ter usposabljanja odgovor-
nih oseb za preglede in vzdrževanje otroških 
igral in igrišč. 

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČE-
NOST STROŠKOV

Upravičene osebe po tem razpisu so Krajev-
ne skupnosti v občini Vrhnika, ki posedujejo 
in/ali uporabljajo površine za namen otroškega 
igrišča (v nadaljevanju: upravičene osebe).

Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju 
in/ali posamični sklop opreme, ki je v celoti in 
v svojih delih namenjen uporabi na razpisnem 
področju. Zaprošeni znesek financiranja posa-
meznega projekta lahko dosega do 50 % vseh 
predvidenih stroškov del, opravljenih v letu 
2019.

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

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

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

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU

3.1 Na razpis se lahko prijavijo predla-
gatelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
• imajo otroško igrišče v svoji lasti oz. imajo 

soglasje lastnika ali zakupnika zemljišča 
(dokazilo: podpisana izjava o lastništvu oz. 
soglasje);

• zagotavljajo dostopnost površine uporabni-
kom z dostopom na javno površino (dokazi-
lo: podpisana izjava predlagatelja);

• upravljajo oz. bodo upravljali z otroškim 
igriščem, ga tekoče vzdrževali in vzpostavili 
igriški red (dokazilo: podpisana izjava pre-
dlagatelja) in

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

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki 

jo imenuje župan.

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

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

polnjene, bodo zavržene.

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

4. RAZPISNI KRITERIJI

4.1 Splošni kriteriji razpisa
Projekt ustreza splošnim kriterijem, če: 

• ohranja ali povečuje učinkovitost uporabe 
otroških igrišč,

• je celovit in zaokrožen ter tehtno vsebinsko 
obrazložen in načrtovan,

• je realno ovrednoten in ima uravnoteženo 
finančno zgradbo ter

• zagotavlja soudeležbo predlagatelja z lastni-
mi ali pridobljenimi sredstvi v višini vsaj 
50%.

Usposabljanje ustreza splošnim kriterijem, 
če:
• se usposablja oseba, odgovorna za vzdrže-

vanje igrišča, ki ga poseduje ali uporablja 
predlagatelj,

• traja najmanj osem ur in ga izvaja institu-
cija, ki ima akreditacijo s področja varnosti 
otroških igrišč oziroma je registrirana za 
opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na 
področju vzgoje in izobraževanja in ima 
najmanj pet let izkušenj z izvajanjem pre-
gledovanja in preizkušanja igral na otroških 
igriščih.

Najvišji možni znesek sofinanciranja usposa-
bljanja je do 250 EUR na prijavitelja.

4.2 Prednostni kriteriji
• usposabljanje osebe, odgovorne za vzdrže-

vanje igrišča,
• celotna višina vrednosti projekta,
• postavitev novega igrišča ali celovita preno-

va igrišča,
• število potencialnih uporabnikov otroškega 

igrišča,
• oddaljenost od prvega urejenega otroškega 

igrišča,
• nujni projekti obnove, brez katerih bi bila 

uporaba prostorov bistveno okrnjena, ne-
popolna ali celo onemogočena ali katerih 
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na 
objektu, 

• upravičena oseba je v projektih, prijavljenih 
na tovrsten razpis v prejšnjih letih oziroma 
bo v tem letu pridobila sponzorska ali do-
natorska sredstva za namen urejanja igrišča 
(priložiti gradivo, ki to izkazuje).

5. UPORABA KRITERIJEV
Izbrani bodo projekti, katerih predlagatelj 

in projekt / usposabljanje bo izpolnjeval vse 
splošne kriterije ter bo visoko ocenjen pri pred-
nostnih kriterijih razpisa. Prednostni kriteriji 
z večjo težo so navedeni na začetku seznama. 
Usposabljanje ima prednost pred projekti. 

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

Če odobrena sredstva po razdelitvi sredstev 
s strani komisije pri posameznem projektu 
presegajo maksimalni možni znesek oz. delež 
sofinanciranja celotne vrednosti projekta, ko-
misija presežek sredstev razdeli med predloge 
ostalih prijaviteljev, glede na število točk.

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

6. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 

leto 2019, namenjenih za predmet tega razpisa, 
znaša 7.600,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJE-
NIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa 
morajo upravičene osebe porabiti v proračun-
skem letu 2019, najkasneje do 29. 11. 2019, kar 
je tudi rok za oddajo zahtevkov z dokazili o 
izvedbi del.

8. RAZPISNI ROK
Razpis se prične z začetkom veljavnosti Od-

loka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 
(naslednji dan po izidu Našega časopisa) in za-
ključi 6. 5. 2019.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo 

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

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

10. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih raz-
pisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena 
na naslov: OBČINA VRHNIKA, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapečateni ovojnici 
z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ 
– RAZPIS OTROŠKA IGRIŠČA 2019«, do 

vključno 6. 5. 2019 oz. najkasneje ta dan odda-
na na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, 
mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem 
ovitku!

Za PREPOZNO se šteje vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno na pošto do vključno 6. 5. 
2019 oz. do tega dne ni bila predložena na Ob-
čini Vrhnika – pisarna št. 22 - tajništvo.

Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali ce-
lotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih 
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumen-
tacije. 

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

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DA-
JANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresira-
ni dobijo v času uradnih ur Občine Vrhnika, 
na Oddelku za družbene dejavnosti in gospo-
darstvo, tel. 01/755-54-20. Vprašanja se lahko 
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov 
sabina.ahcan@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČA-
NJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjevanja 
pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in vre-
dnotenje le-teh bo izvedla komisija, ki jo dolo-
či župan Občine Vrhnika. Odpiranje vlog bo 
predvidoma 8. 5. 2019 in ne bo javno. Občina 
Vrhnika bo predlagatelje o izidu razpisa pisno 
obvestila v 30 dneh po zaključku razpisa. Na 
sklep o izboru se predlagatelj lahko v 8 dneh 
po prejemu pritoži pri županu Občine Vrhnika. 
Po preteku roka za pritožbe bodo z izbranimi 
izvajalci sklenjene pogodbe.

 ŽUPAN
 Daniel CUKJATI

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 

61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016), Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) in Odloka o 
proračunu Občine Vrhnika za leto 2019, Občina Vrhnika, 

Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 

SOFINANCIRANJE
TURISTIČNIH PROJEKTOV V OBČINI 

VRHNIKA ZA LETO 2019

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 

Predmet razpisa je sofinanciranje turistič-
nih projektov v občini Vrhnika za leto 2019, ki 
vključuje naslednja področja:
A. Urejanje turistične infrastrukture
B. Promocijsko gradivo
C. Izobraževanja s področja turizma oz. trže-

nja v turizmu
D. Turistične prireditve, ozaveščanje in spod-

bujanje turizma
E. Urejanje čiščenja odpadnih vod planinskih 

koč v lasti planinskih društev

2. UPRAVIČENE OSEBE
Upravičene osebe po tem razpisu so:

- krajevne skupnosti na območju občine 
Vrhnika, 

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

- planinska društva, ki so člani Planinske 
zveze Slovenije, so registrirana po Zakonu 
o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - UPB), 
ki so lastniki planinskih koč v občini Vrh-
nika (v nadaljevanju: upravičene osebe) in 
imajo sedež v Občini Vrhnika.

3. NAMENI RAZPISA, RAZPISNI PO-
GOJI IN KRITERIJI PO PODROČJIH

A. UREJANJE TURISTIČNE INFRA-
STRUKTURE

Namen in predmet sofinanciranja
Urejanje turistične infrastrukture, ki izbolj-

šuje privlačnost in pogoje za obisk turistov v 
občini, povečuje turistično ponudbo, možnosti 
za oblikovanje turističnih proizvodov in trže-
nje ponudbe obiskovalcem.

Višina razpisanih sredstev: 
13.500,00 EUR

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju občine Vrh-

nika, turistična društva, ki se že vsaj eno leto 
od dneva objave razpisa ukvarjajo s turizmom 
na območju občine Vrhnika, imajo sedež v ob-
čini Vrhnika in njihov program ni sofinanciran 
iz drugih postavk proračuna občine.

Upravičeni stroški 
Stroški materiala, opreme in storitev. 

Finančne določbe
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 50 % 

upravičenih stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje:
• celotna višina vrednosti projekta,
• stopnja skladnosti projekta s cilji in projekti 

Strategije razvoja turizma v občini Vrhnika,
• projekt neposredno izboljšuje možnosti za 

prihodke na področju turizma,
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• predvideno letno število uporabnikov infra-
strukture,

• jasen prikaz in realnost pričakovanih rezul-
tatov projekta.
Kriteriji z večjo težo so navedeni na začetku 

seznama. 
Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:

- izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obrazec,
- izpolnjen obrazec 2.1, področje A – urejanje 

turistične infrastrukture, 
- mnenje Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, 

šport in turizem Vrhnika,
- soglasje lastnika zemljišča za izvedbo pose-

ga,
- morebitna dovoljenja in soglasja, ki so v skla-

du s predpisi potrebna za izvedbo posega.

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

B. PROMOCIJSKO GRADIVO 

Namen in predmet sofinanciranja
Sofinanciranje izdelave promocijskega gra-

diva za promocijo turistične ponudbe občine.

Višina razpisanih sredstev: 
1.500,00 EUR

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju občine Vrh-

nika, turistična društva, ki se že vsaj eno leto 
od dneva objave razpisa ukvarjajo s turizmom 
na območju občine Vrhnika, imajo sedež v ob-
čini Vrhnika in njihov program ni sofinanciran 
iz drugih postavk proračuna občine.

Upravičeni stroški 
Stroški izdelave promocijskega gradiva za 

promocijo turistične ponudbe občine.

Finančne določbe
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 50 % 

upravičenih stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje:
• stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in projek-

ti Strategije razvoja turizma v občini Vrhni-
ka,

• projekt neposredno izboljšuje možnosti za 
prihodke na področju turizma,

• predvideno število bralcev oz. ogledov gra-
diva,

• višina predvidenih stroškov za izdelavo gra-
diva.
Kriteriji z večjo težo so navedeni na začetku 

seznama.

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

Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:
- izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obrazec,
- izpolnjen obrazec 2.2, področje B – promo-

cijsko gradivo, 
- mnenje Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, 

šport in turizem Vrhnika.

C. IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA 
TURIZMA OZ. TRŽENJA V TURIZMU

Namen in predmet sofinanciranja
Izobraževanje s področja turizma, oblikova-

nja turističnih proizvodov, trženja v turizmu, 
strokovni ogledi dobrih praks.

Višina razpisanih sredstev: 
1.000,00 EUR

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju občine Vrh-

nika, turistična društva, ki se že vsaj eno leto 
od dneva objave razpisa ukvarjajo s turizmom 
na območju občine Vrhnika, imajo sedež v ob-
čini Vrhnika in njihov program ni sofinanciran 
iz drugih postavk proračuna občine.

Upravičeni stroški 
Stroški izobraževanja, vendar ne več kot 50 

EUR na osebo na posamezno izobraževanje. 
Hrana in pijača nista upravičen strošek.

Finančne določbe
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 100 % 

upravičenih stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje:
• predvideno število udeležencev izobraževa-

nja,
• stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in projek-

ti Strategije razvoja turizma v občini Vrhni-
ka,

• projekt neposredno izboljšuje možnosti za 
prihodke na področju turizma,

• višina predvidenih stroškov izobraževanja.
Kriteriji z večjo težo so navedeni na začetku 

seznama.
Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:

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

ževanja s področja turizma oz. trženja v tu-
rizmu, 

- mnenje Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika.

D. TURISTIČNE PRIREDITVE, OZAVE-
ŠČANJE IN SPODBUJANJE TURIZMA

Namen sofinanciranja
Sofinanciranje turističnih prireditev, oza-

veščanja o pomenu in možnostih v turizmu, 
spodbujanje razvoja turizma v občini, promo-
cija občine.

Višina razpisanih sredstev: 
4.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja

Sofinanciranje stroškov turističnih prire-
ditev v občini Vrhnika in dejavnosti za ozave-
ščanje in spodbujanje razvoja turizma v občini, 
sofinanciranje stroškov predstavitev občine na 
sejmih.

Upravičenci
Turistična društva, ki se že vsaj eno leto od 

dneva objave razpisa ukvarjajo s turizmom na 
območju občine Vrhnika, imajo sedež v občini 
Vrhnika in njihov program ni sofinanciran iz 
drugih postavk proračuna občine.

Upravičeni stroški: 
- stroški turističnih prireditev v občini Vrhni-

ka,
- stroški dejavnosti za ozaveščanje in spodbu-

janje razvoja turizma v občini,
- stroški predstavitev občine na sejmih,
- stroški poslovanja društva (stroški prostora, 

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

Finančne določbe
Delež sofinanciranja aktivnosti ni omejen.

Kriteriji za ocenjevanje:
• predvideno število obiskovalcev prireditev 

oz. programov društva,
• število predvidenih prireditev oz. aktivnosti 

društva za ozaveščanje o pomenu in možno-
stih v turizmu, spodbujanje razvoja turizma 
v občini, promocijo občine,

• stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in projek-
ti Strategije razvoja turizma v občini Vrhni-
ka,

• število članov društva iz občine Vrhnika s 
plačano članarino v tekočem ali prejšnjem 
letu,

• vključevanje (etnološke) dediščine kraja.
Kriteriji z večjo težo so navedeni na začetku 

seznama.
Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:

- izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obrazec,
- izpolnjen obrazec 2.4, področje D – turistič-

ne prireditve, ozaveščanje in spodbujanje 
turizma,

- seznam članov iz občine Vrhnika s plačano 
članarino v tekočem ali prejšnjem letu.

E. UREJANJE ČIŠČENJA ODPADNIH 
VOD PLANINSKIH KOČ V LASTI PLA-
NINSKIH DRUŠTEV

Namen in predmet sofinanciranja
Urejanje čiščenja odpadnih vod planinskih 

koč v lasti planinskih društev, z namenom 
ohranjanja narave in vodnih virov ter posre-
dno izboljšanja privlačnosti oz. pogojev za 
obisk turistov v občini.

Višina razpisanih sredstev: 
4.000,00 EUR

Upravičenci
Planinska društva, ki so člani Planinske 

zveze Slovenije, so registrirana po Zakonu o 
društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - UPB), ki 
so lastniki planinskih koč v občini Vrhnika (v 
nadaljevanju: upravičene osebe) in imajo sedež 
v Občini Vrhnika.

Upravičeni stroški 
Stroški materiala, opreme in storitev za ure-

ditev čiščenja odpadnih vod objekta.

Finančne določbe
Delež sofinanciranja aktivnosti ni omejen.

Kriteriji za ocenjevanje:
• celotna višina vrednosti projekta,
• stopnja skladnosti projekta s cilji in projekti 

Strategije razvoja turizma v občini Vrhnika,
• predvideno letno število uporabnikov infra-

strukture,
• jasen prikaz in realnost pričakovanih rezul-

tatov projekta.
Kriteriji z večjo težo so navedeni na začetku 

seznama. 
Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:

- izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obrazec,
- izpolnjen obrazec 2.5, področje E – urejanje 

čiščenja odpadnih vod planinskih koč v lasti 
planinskih društev, 

- dokazilo o lastništvu zemljišča za izvedbo 
posega,

- morebitna dovoljenja in soglasja, ki so v skla-
du s predpisi potrebna za izvedbo posega.

4. SKUPNA VREDNOST SREDSTEV
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za 

leto 2019, namenjenih za področja tega razpisa, 
znaša 24.000,00 EUR.

5. OBDOBJE ZA IZVEDBO AKTIV-
NOSTI IN PORABO SREDSTEV
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2019 in bo 
predmet prijave na ta razpis, je lahko začeta 
pred izdajo upravnega akta (sklepa oz. odločbe) 
upravičencu o dodelitvi sredstev, upravičeni 
stroški po tem razpisu so tisti, nastali v obdo-
bju od 1. januarja 2019 do 29. novembra 2019 
(skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo). 
Za kasnejše zahtevke si Občina Vrhnika zaradi 
postopkov preverjanja in potrjevanja pridržuje 
pravico, da jih ne izplača.
Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti, 
ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom 
za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj 
navedenega obdobja. 
Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa mo-
rajo upravičene osebe porabiti v proračunskem 
letu 2019 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 
71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18).

6. RAZPISNI ROK
Razpis se prične z začetkom veljavnosti Odlo-
ka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 
(naslednji dan po izidu Našega časopisa) in 
zaključi 8. 5. 2019.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo 

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

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

Vlagatelji morajo praviloma zaprositi za 
mnenje Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika vsaj 
deset dni pred zaključkom razpisa. 

8. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih raz-
pisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena 
na naslov: OBČINA VRHNIKA, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapečateni ovojnici 
z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ 
– VLOGA – RAZPIS TURIZEM 2019«, do 
vključno 8. 5. 2019 oz. najkasneje ta dan odda-
na na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, 
mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem 
ovitku!

Za PREPOZNO se šteje vloga, ki ni bila 
oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 
5. 2019 oz. do tega dne ni bila predložena na 
Občini Vrhnika.

Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali ce-
lotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih 
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumen-
tacije. 

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

9. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH PO-
GOJEV IN UPORABA KRITERIJEV

Izpolnjevanje pogojev in kriterijev ugotavlja 
komisija, ki jo imenuje župan. Sofinancirani 
bodo samo predlogi, ki bodo skladni z name-
nom oz. predmetom sofinanciranja. Višina 
sofinanciranja izbranih predlogov je odvisna 
od ustreznosti predlogov glede na kriterije. 
Prednostni kriteriji z večjo težo so navedeni 
na začetku posameznega seznama kriterijev. 
Komisija bo ustreznost preverjala iz podatkov, 
ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v ob-
veznih prilogah ter na morebitnem drugem 
priloženem materialu in na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga iz uradnih evidenc.

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

Če odobrena sredstva po razdelitvi sredstev 
s strani komisije pri posameznem projektu 
presegajo maksimalni možni znesek oz. delež 
sofinanciranja celotne vrednosti projekta, ko-
misija presežek sredstev razdeli med predloge 
ostalih prijaviteljev, glede na število točk.

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

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev vloge je 8 delovnih dni od prejema 
obvestila o nepopolni vlogi. 

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

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

10. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DA-
JANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresira-
ni dobijo v času uradnih ur Občine Vrhnika, 
na Oddelku za družbene dejavnosti in gospo-
darstvo, tel. 01/755-54-27. Vprašanja se lahko 
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov 
matej.cernetic@vrhnika.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČA-
NJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjevanja 
pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in vre-
dnotenje le-teh bo izvedla komisija, ki jo dolo-
či župan Občine Vrhnika. Odpiranje vlog bo 
predvidoma 10. 5. 2019 in ne bo javno. Občina 
Vrhnika (Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo) bo predlagatelje o izidu razpisa 
pisno obvestila v 30 dneh po zaključku razpisa. 
Na sklep o izboru se predlagatelj lahko v 8 dneh 
po prejemu pritoži pri županu Občine Vrhnika. 
Po preteku roka za pritožbe bodo z izbranimi 
izvajalci sklenjene pogodbe.

Datum: 12. 3. 2019
Številka: 410-26/2019 (3-01)

 ŽUPAN
 Daniel Cukjati

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 
32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 
20/11, 101/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 

81/16), Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) 
in Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019, Občina 

Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE OBNOVE STAVB 
KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI 

VRHNIKA V LETU 2019

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 

Predmet razpisa je sofinanciranje obnove 
stavb kulturne dediščine na območju občine 
Vrhnika.

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČE-
NOST STROŠKOV

Upravičene osebe po tem razpisu so lastniki 
ali upravljavci stavbne kulturne dediščine v ob-
čini Vrhnika ali stavb v območjih naselbinske 
dediščine v občini Vrhnika, za katera je sprejet 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu s konservatorskim načrtom za prenovo.

Stavbna kulturna dediščina je stavbna dedi-
ščina, vpisana v register nepremične kulturne 
dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo 
(http://rkd.situla.org/) in v registru označena 
kot stavbna dediščina.

Naselbinska dediščina, za katero je sprejet 
odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu s konservatorskim načrtom za preno-
vo, je naselbinska dediščina, vpisana v register 
nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Mi-
nistrstvo za kulturo (http://rkd.situla.org/, za 
katero je Občinski svet Občine Vrhnika sprejel 
občinski podrobni prostorski načrt s konserva-
torskim načrtom za prenovo.

Projekt obnove je investicijski poseg pri 
vzdrževanju zunanjosti stavbe (fasada, okna, 
vrata in morebitni drugi vidni elementi zuna-
njosti stavbe, ki so kulturna dediščina, razen 
strehe). Sofinanciranje posamezne stavbe ne 
more presegati 10.000,00 EUR.

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

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

Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obr-
tniških in konservatorsko – restavratorskih 
posegov ter pripadajočega materiala, izkazani 
z ustreznimi računi. Dela v lastni režiji se ne 
financirajo. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU

3.1 Na razpis se lahko prijavijo predla-
gatelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo 
vse naslednje pogoje:
• so lastniki ali upravljavci stavbne kulturne 

dediščine v občini Vrhnika ali stavb v ob-
močjih naselbinske dediščine v občini Vrh-
nika, za katera je sprejet odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu s konserva-
torskim načrtom za prenovo;

• imajo urejeno tehnično dokumentacijo 
(natančen načrt izvedbe del ter popis del s 
količinami in predračunom);

• imajo pridobljeno kulturnovarstveno so-
glasje, ki se nanaša na predloženi popis;

• so ali bodo izvajali projekt obnove v letu 
2019.

Drugi pogoji:
• projekt, ki je predmet sofinanciranja, mora 

biti izveden v skladu s predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja 
ter z občinskimi podrobnimi prostorskimi 
načrti s konservatorskim načrtom za preno-
vo;

• projekt, ki je predmet sofinanciranja, mora 
biti izveden v skladu z Zakonom o varstvu 
kulturne dediščine;

• dvojno financiranje ni dovoljeno, predlaga-
telji lahko pridobijo za isti strošek sredstva 
samo iz enega javnega vira;

• projekt ustreza naslednjim pogojem:
• je celovit in zaokrožen ter tehtno vsebinsko 

obrazložen in načrtovan,
• je realno ovrednoten in ima uravnoteženo 

finančno zgradbo,
• zagotavlja soudeležbo predlagatelja z lastni-

mi ali pridobljenimi sredstvi v višini vsaj 
60%,

• predstavlja nujni projekt obnove, katere 
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na 
objektu.

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki 

jo imenuje župan.

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

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

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

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

4. RAZPISNI KRITERIJI

a) celovitost obnove objekta: 1-3 točke (samo 
npr. pleskanje fasade in minimalni poprav-
ki objekta – 1 točka, delna obnova objekta 

– 2 točki, celovita obnova objekta – 3 točke),
b) stanje objekta: 0-2 točki (objekt ne kaže 

znakov dotrajanosti – 0 točk, delno dotra-
jan objekt – 1 točka, močno dotrajan objekt 
– 2 točki),

c) dejavnost v objektu in naselbinska dedišči-
na: 1-3 točke (objekt po obnovi ne bo name-
njen javni ali poslovni rabi – 1 točka, objekt 
po obnovi bo namenjen javni ali poslovni 
rabi ali bo dostopen za javnost – 2 točki, 
objekt po obnovi bo namenjen turistični 
dejavnosti ali se nahaja v območju varova-
ne naselbinske dediščine mestnega jedra 
Vrhnike, del Stara cesta –Vas – 3 točke),

d) energetska učinkovitost obnove: 0-1 točka 
(obnova zgolj minimalno ali ne izboljšuje 
energetske učinkovitosti objekta – 0 točk, 
obnova izboljšuje energetsko učinkovitost 
objekta – 1 točka).

5. UPORABA KRITERIJEV
Izbrani bodo projekti, katerih predlagatelj in 

projekt bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Iz-
brani projekti bodo predvidoma sofinancirani:
- v višini do 40% za projekte, ki dosežejo 7-9 

točk,
- v višini do 35% za projekte, ki dosežejo 6-7 

točk,
- v višini do 30 % za projekte, ki dosežejo 4-5 

točk,
- v višini do 25 % za projekte, ki dosežejo 3 ali 

manj točk.

Komisija bo ustreznost vloge preverjala iz 
podatkov in izjav, ki bodo navedeni na prijav-
nih obrazcih, v obveznih prilogah in na mo-
rebitnem drugem priloženem materialu ter 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga iz 
uradnih evidenc.

6. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 

leto 2019, namenjenih za predmet tega razpisa, 
znaša 50.000,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJE-
NIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa 
morajo upravičene osebe porabiti v proračun-
skem letu 2019, najkasneje do 29. 11. 2019, kar je 
tudi rok za oddajo zahtevkov z dokazili o izved-
bi del. Za kasnejše zahtevke si Občina Vrhnika 
zaradi postopkov preverjanja in potrjevanja 
pridržuje pravico, da jih ne izplača. 

Odobrena sredstva bodo nakazana na pod-
lagi predloženih ustreznih računov po ogledu 
opravljenih del. Zadnje možno izplačilo je 31. 
12. 2019.

8. RAZPISNI ROK
Razpis se prične z začetkom veljavnosti Od-

loka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 
(naslednji dan po izidu Našega časopisa) in je 
odprt do dodelitve vseh sredstev oz. najkasneje 
do 1. 10. 2019. Na spletni strani www.vrhnika.si 
bo objavljeno, ko bodo dodeljena vsa sredstva.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega besedilo 

razpisa in prijavne obrazce.

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

10. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, določe-
ne v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti 
predložena na naslov: OBČINA VRHNIKA, 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodar-
stvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapeča-
teni ovojnici z izpisom na prednji strani: »NE 
ODPIRAJ – RAZPIS STAVBNA KULTURNA 
DEDIŠČINA 2019«, do vključno 1. 10. 2019 oz. 
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporo-
čena pošiljka. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, 
mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem 
ovitku!

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 1. 10. 2019 
oz. do tega dne ni bila predložena na Občini 
Vrhnika.

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

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DA-
JANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresira-
ni dobijo v času uradnih ur Občine Vrhnika, 
na Oddelku za družbene dejavnosti in gospo-
darstvo, tel. 01/755-54-27. Vprašanja se lahko 
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov 
matej.cernetic@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČA-
NJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjevanja 
pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in vre-
dnotenje le-teh bo izvedla komisija, ki jo določi 
župan Občine Vrhnika. Odpiranj vlog bo pred-
vidoma več in ne bodo javna. Občina Vrhnika 
bo predlagatelje o izidu razpisa pisno obvestila 
v 30 dneh po vsakokratnem odpiranju vlog. Na 
sklep o izboru se predlagatelj lahko v 8 dneh 
po prejemu pritoži pri županu Občine Vrhnika. 
Po preteku roka za pritožbe bodo z izbranimi 
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predlagatelji sklenjene pogodbe.

Številka: 410-25/2019 (3-01)
Datum: 12. 3. 2019
 Župan
 Daniel Cukjati

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora 
– ZureP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) ter 35. člena Statuta Občine 

Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine 
Vrhnika

S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev 
Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za prenovo 
mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška 

cesta – Cankarjev trg)

1. člen
(območje in predmet načrtovanja)

1) Občinski podrobni prostorski načrt za 
prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tr-
žaška cesta – Cankarjev trg) (Naš časopis, 
št. 449/17, 452/17 - teh. popr., 457/18 - teh. 
popr.) (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za-
jema območje ob Tržaški cesti od AC pri-
ključka do objekta  Tržaška cesta 30. 

2) Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
(v nadaljevanju: SD OPPN) zajema manjši 
del zemljišča s parc. št. 2828/10, k.o. Vrhni-
ka, v lasti Občine Vrhnika, na katerem stoji 
obstoječa plinska postaja MRP Jelovškova. 
Območje SD OPPN obsega cca 270 m2.

3) Plinska postaja se trenutno nahaja ob robu 
neurejene makadamske parkirne površine. 
OPPN na tem območju predvideva uredi-
tev javnega parkirišča z info točko, javnimi 
sanitarijami, kolesarsko nadstrešnico ter 
avtobusnim postajališčem.

4) Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prosto-
ra VR_1957, podrobnejša namenska raba 
CD – druga območja centralnih dejavnosti.

5) Območje SD OPPN je varovana kulturna 
dediščina: arheološka dediščina Arheolo-
ško najdišče Nauportus in profana stavbna 
dediščina Železniška postaja Vrhnika me-
sto.

6) Čez oz. v bližini območja SD OPPN poteka 
gospodarska javna infrastruktura: javna 
lokalna cesta Jelovškova cesta (LK-466781), 
elektrovod, državni plinovod, lokalni plino-
vod, javna razsvetljava, vodovod in sanitar-
na kanalizacija.

7) Predmet načrtovanja je širitev plinske po-
staje MRP Jelovškova z odorirno postajo. 
Posledično se delno spremeni tudi načrto-
vana ureditev parkirišča. Zmanjša se števi-
lo parkirnih mest za 4 - 6 PM.

2. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
- strokovnega predloga družbe Plinovodi d.d.,
- smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
- drugih strokovnih podlag, ki se izdelajo med 

pripravo SD OPPN.

3. člen
(vrsta postopka)

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju pro-
stora – ZureP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) se za pri-
pravo sprememb in dopolnitev OPPN smisel-
no uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejetja občinskega prostorskega 
načrta (108. – 115. člen). 

4. člen
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posa-

meznih faz)

FAZA ROK OKVIREN ČAS

Pridobitev smernic nosilcev 
urejanja prostora (NUP) in 
mnenj NUP o verjetnosti 
pomembnejših vplivov na 
okolje

30 dni april 2019

Pridobitev odločbe o 
potrebnosti izdelave 
celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO)*

30 + 21 dni maj 2019

Izdelava osnutka SD OPPN maj 2019

Pridobitev prvih mnenj 
nosilcev urejanja prostora

30 dni junij 2019

Izdelava dopolnjenega 
osnutka SD OPPN

julij 2019

Javna razgrnitev in javna 
obravnava

30 dni avgust 2019

Priprava stališč do pripomb september 2019

Izdelava predloga SD OPPN september 2019

Pridobivanje drugih mnenj 
NUP

30 dni oktober 2019

Izdelava usklajenega 
predloga SD OPPN

oktober 2019

Potrditev SD OPPN na MOP 30 dni november 2019

Sprejem SD OPPN na 
občinskem svetu

december 2019

Objava odloka december 2019

*predvidevamo, da CPVO v tem postopku ne bo potrebna
5. člen

(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo 

smernice in mnenja za načrtovanje prostorske 
ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za lo-

gistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 

Ljubljana
3. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 

11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
4. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota 

Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 
Ljubljana.

Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo 
smernice in mnenja za načrtovanje pro-
storske ureditve iz njihove pristojnosti so:

1. JP Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot 
na Tojnice 40, 1360 Vrhnika

2. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in ko-
munalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo 
mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na 
okolje so:
1. Ministrstvo za kulturo,
2. Ministrstvo za zdravje.

6. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost je v postopek priprave SD OPPN 
vključena z javno razgrnitvijo in javno obrav-
navo. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni. V tem 
času ima javnost možnost ogleda dopolnjenega 
osnutka SD OPPN in podaje pripomb in pre-
dlogov nanj. 

V času javne razgrnitve se izvede tudi javna 
obravnava, na kateri je dopolnjen osnutek SD 
OPPN javno predstavljen.

Javnost bo o kraju in času javne razgrnitve 
in obravnave obveščena z javnim naznanilom 
v Našem časopisu in na spletni strani Občine 
Vrhnika.

7. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter 

obveznosti udeležencev pri urejanju prostora 
glede njihovega zagotavljanja)

Potrebne podatke za izdelavo SD OPPN po-
data Plinovodi, d. o. o., in JP Komunalno pod-
jetje Vrhnika, d. o. o.

8. člen
(objava)

Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne 
veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na 
spletni strani Občine Vrhnika in v državnem 
prostorskem informacijskem sistemu.

Številka: 3505-2/2019 (5-08) 
Vrhnika, 12. 3. 2019 

Župan
 Občine Vrhnika
 Daniel Cukjati, l. r.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17, 
13/18-ZJF-H in 83/18), Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 
50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016), 
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015), Odloka 

o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 (Naš časopis, št. 
455/2017), Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 

objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE OHRANJANJA 
IN RAZVOJA KMETIJSTVA TER 

PODEŽELJA V OBČINI VRHNIKA V 
LETU 2019

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 

Predmet razpisa je sofinanciranje ohranja-
nja in razvoja kmetijstva ter podeželja na ob-
močju občine Vrhnika v letu 2019, ki vključuje 
naslednja področja:
A. ureditev nekategoriziranih poljskih poti in 

kolovozov,
B. vzdrževanje jarkov,
C. sofinanciranje delovanja društev in njiho-

vih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem 
kmetijstva, podeželja in gospodarstva.

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

ne skupnosti v občini Vrhnika in društva ter 
njihova združenja, ki se ukvarjajo z razvojem 
kmetijstva in podeželja na območju občine 
Vrhnika.

3. NAMENI RAZPISA, RAZPISNI PO-
GOJI IN KRITERIJI PO PODROČJIH

A. SOFINANCIRANJE UREDITVE 
NEKATEGORIZIRANIH POLJSKIH 
POTI IN KOLOVOZOV

Namen sofinanciranja
Ureditev nekategoriziranih poljskih poti in 

kolovozov z namenom izboljšave dostopa do 
kmetijskih zemljišč. Naložba se ne izvaja iz-
ključno samo za enega lastnika. 

Višina razpisanih sredstev: 
14.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje ureditve nekategoriziranih 

poljskih poti in kolovozov, ki predstavljajo jav-
no dobro oz. so v javni lasti in poti, za katere je 
pridobljena služnost za uporabo in vzdrževa-
nje s strani KS ali Občine Vrhnika.

Splošni pogoji upravičenosti:
- kopija katastrskega načrta oz. ustrezna 

karta z vrisom parcel, parcelnih številk in 
vrisom poti.

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju Občine 

Vrhnika.
Upravičeni stroški 
Za poljske poti in kolovoze, ki predstavljajo 

javno dobro oz. so v javni lasti ali poti, ki ima-
jo pridobljeno služnost in jih koristijo kmetje 
ter drugi občani, občina zagotavlja pokrivanje 
stroškov za nasipni material, stroške prevoza 
ter ureditev kolovoza (gredanje, valjanje, nasi-
panje…). Višina sofinanciranja aktivnosti je do 
100 % upravičenih stroškov.

Kriterij za ocenjevanje:
- dolžina planiranih poti, katerih ureditev se 

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

Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:
- izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis,
- kopija katastrskega načrta oz. ustrezna 

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

B. VZDRŽEVANJE JARKOV

Namen sofinanciranja
Vzdrževanje barjanskih jarkov z namenom 

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

Višina razpisanih sredstev: 
14.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje vzdrževanja barjanskih jar-

kov srednje velikosti, ki so v javni lasti in jarki, 
za katere je pridobljeno soglasje za vzdrževanje 
s strani KS ali Občine Vrhnika.

Splošni pogoji upravičenosti:
- kopija katastrskega načrta oz. ustrezna 

karta z vrisom parcel, parcelnih številk in 
vrisom jarkov,

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

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

Upravičenci
Krajevne skupnosti na območju Občine 

Vrhnika.
Upravičeni stroški 
Za obstoječe barjanske odvodne jarke sre-

dnje velikosti, ki so v javni lasti ali imajo prido-
bljeno soglasje in omogočajo obdelavo kmetij-
skih zemljišč ter ohranjanje značilne krajine v 
občini Vrhnika, se zagotavlja pokrivanje stro-
škov za čiščenje mulja in vegetacije (do premera 
cca 2 cm). Višina sofinanciranja aktivnosti je 
do 50 % upravičenih stroškov. Dela se lahko 
izvajajo samo v obdobju pred 15. marcem in 
po 30. septembru, s čimer se v največji možni 
meri ohranja biotska raznovrstnost. Dela se 
lahko izvajajo tudi izven navedenega obdobja, 
v kolikor je tako določeno z dovoljenjem za po-
seg v naravo.

Finančne določbe
Najvišji znesek dodeljenih sredstev za to po-

dročje na posameznega prijavitelja je 4.900,00 
EUR.

Kriterij za ocenjevanje:
- dolžina jarkov, katerih vzdrževanje se bo 

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

Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:
- izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis,
- kopija katastrskega načrta oz. ustrezna 

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

C. SOFINANCIRANJE DELOVANJA 
DRUŠTEV IN NJIHOVIH ZDRUŽENJ, 
KI SE UKVARJAJO Z RAZVOJEM KME-
TIJSTVA, PODEŽELJA IN GOSPODAR-
STVA

Namen sofinanciranja
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo 

znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi 
na podeželju, zato jih je potrebno spodbujati in 
dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življe-
nja na podeželju.

Višina razpisanih sredstev: 
4.500,00 EUR

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje delovanja različnih neprofi-

tnih oblik sodelovanja kmetov in drugih ne-
profitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, 
gozdarstvom in razvojem podeželja za: 
- stroški ustrezne infrastrukture, potrebne 

za delovanje društva (najem prostorov/pi-
sarne) 

- materialni stroški ter stroški dela pisarne 
ter organov društva

- stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje 
delovanja, združevanja in povezovanja ljudi 
na podeželju (stroški strokovnega izobraže-
vanja, promocijske dejavnosti, organizira-

nja, izvedbe ali sodelovanja na prireditvah 
ali tekmovanjih,…).

Pogoji upravičenosti:
- društva, registrirana za delovanje na obmo-

čju občine Vrhnika ali delujejo na območju 
občine Vrhnika in njihov program ni sofi-
nanciran iz drugih postavk proračuna ob-
čine,

- sofinancirajo se lahko izključno društva z 
nepridobitno dejavnostjo, 

- seznam članov društva iz območja občine.

Upravičenci
Društva in njihova združenja ki se ukvarjajo 

z razvojem kmetijstva in podeželja na območju 
občine.

Upravičeni stroški: 
- stroški ustrezne infrastrukture za delova-

nje (najem prostora/pisarne),
- materialni stroški in stroški dela pisarne ter 

organov,
- stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje 

delovanja, združevanja in povezovanja ljudi 
na podeželju (stroški strokovnega izobraže-
vanja, promocijske dejavnosti, organizira-
nja, izvedbe ali sodelovanja na prireditvah 
ali tekmovanjih,…).

Finančne določbe
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 100 % 

upravičenih stroškov.
Najvišji znesek sofinanciranja je 1.500,00 

EUR. 

Kriterija za ocenjevanje:
- Število predvidenih aktivnosti društva 

za člane iz Vrhnike in občane Vrhnike v 
letu 2019; brez občnih zborov in rednih 
sestankov društva – največ 50 točk (do 5 
aktivnosti = 10 točk, 6 do 10 aktivnosti = 
20 točk, 11 do 15 aktivnosti = 30 točk, 16 do 
20 aktivnosti = 40 točk, 21 do 25 aktivnosti 
= 50 točk)

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

Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:
- izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis,
- seznam članov iz občine Vrhnika,
- fotokopija najemne pogodbe (v kolikor ima 

društvo prostore v najemu).

4. SKUPNA VREDNOST SREDSTEV
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za 

leto 2019, namenjenih za področja tega razpisa, 
znaša 32.500,00 EUR.

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

5. OBDOBJE ZA IZVEDBO AKTIV-
NOSTI IN PORABO SREDSTEV

Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2019 in bo 
predmet prijave na ta razpis, je lahko začeta 
pred izdajo upravnega akta (sklepa oz. odločbe) 
upravičencu o dodelitvi sredstev, upravičeni 
stroški po tem razpisu so tisti, nastali v obdo-
bju od 1. januarja 2019 do 29. novembra 2019 
(skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo).

Ne glede na druga določila tega razpisa so 
upravičeni stroški za področje B vzdrževanje 
jarkov tudi tisti, nastali v obdobju od 1. novem-
bra 2018 do 31. decembra 2018.

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

Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa 
morajo upravičene osebe porabiti v proračun-
skem letu 2019 oz. v plačilnih rokih, kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov Repu-
blike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 
71/17, 13/18-ZJF-H in 83/18).

6. RAZPISNI ROK
Razpis se prične z začetkom veljavnosti Od-

loka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 
(naslednji dan po izidu Našega časopisa) in za-
ključi 6. 5. 2019.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo 

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

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

8. ODDAJA IN DOSTAVA PREDLO-
GOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih raz-
pisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena 
na naslov: OBČINA VRHNIKA, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapečateni ovojnici 
z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – 
VLOGA – RAZPIS KMETIJSTVO 2019«, do 
vključno 6. 5. 2019 oz. najkasneje ta dan odda-
na na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, 
mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem 

ovitku!
Za PREPOZNO se šteje vloga, ki ni bila 

oddana priporočeno na pošto do vključno 6. 
5. 2019 oz. do tega dne ni bila predložena na 
Občini Vrhnika.

Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali ce-
lotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih 
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumen-
tacije. 

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

9. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH PO-
GOJEV

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki 
jo imenuje župan.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev vloge je 8 delovnih dni od prejema 
obvestila o nepopolni vlogi. 

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

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

10. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA DA-
JANJE INFORMACIJ IN POJASNIL

Informacije in pojasnila lahko zainteresira-
ni dobijo v času uradnih ur Občine Vrhnika, 
na Oddelku za družbene dejavnosti in gospo-
darstvo, tel. 01/755-54-20. Vprašanja se lahko 
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov 
sabina.ahcan@vrhnika.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČA-
NJE O IZBORU

Odpiranje vlog, preverjanje izpolnjevanja 
pogojev, utemeljenosti prispelih vlog in vre-
dnotenje le-teh bo izvedla komisija, ki jo dolo-
či župan Občine Vrhnika. Odpiranje vlog bo 
predvidoma 8. 5. 2019 in ne bo javno. Občina 
Vrhnika (Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo) bo predlagatelje o izidu razpisa 
pisno obvestila v 30 dneh po zaključku razpisa. 
Na sklep o izboru se predlagatelj lahko v 8 dneh 
po prejemu pritoži pri županu Občine Vrhnika. 
Po preteku roka za pritožbe bodo z izbranimi 
izvajalci sklenjene pogodbe.

Datum:  12. 3. 2019
Številka: 410-13/2019 (3-02)

 Župan
 Daniel CUKJATI

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 
25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 
94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17), 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcu, ki opravljajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 

77/05, 120/05 in 93/15), Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika 

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

Vrhnika na 4. redni seji dne 21. 3. 2019 sprejel

S K L E P

v zadevi: Predlog uskladitve cen 
programov v vrtcu

Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje pre-
dlog uskladitve cen programov v VIZ Antonije 
Kucler Vrhnika. 

Od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 znašajo 
cene:

- za I. starostno skupino 492,36 EUR,
- za II. starostno skupino 374,45 EUR,
- za razvojni oddelek 839,06 EUR.

Dodatna sredstva Občine Vrhnika za izva-
janje programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo za otroka s po-
sebnimi potrebami, vključenega v redni odde-
lek vrtca, znašajo od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019:
- za I. starostno skupino 1.240,09 EUR,
- za II. starostno skupino 1.004,27 EUR.

Od 1. 11. 2019 znašajo cene:
- za I. starostno skupino 499,73 EUR,
- za II. starostno skupino 379,33 EUR,
- za razvojni oddelek 854,75 EUR.

Dodatna sredstva Občine Vrhnika za izva-
janje programa s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo za otroka s poseb-
nimi potrebami, vključenega v redni oddelek 
vrtca, znašajo od 1. 11. 2019 naprej:
- za I. starostno skupino 1.266,23 EUR,
- za II. starostno skupino 1.025,43 EUR.

Vrtec Vrhnika zniža ceno programa za stro-
ške neporabljenih živil s tistim dnem, ko starši 
do 9.00 obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti.

Številka: 410-72/2012 (3-01)
Datum: 21. 3. 2019

 Župan:
 Daniel Cukjati

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
»Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika« (Naš časopis, št. 398/12 – UPB), 5. člena 

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

programa kulture Občine Vrhnika za leto 2019 (sprejet na 
Občinskem svetu Občine Vrhnika, 26. 2. 2019) ter sklepa 
direktorja o objavi javnega razpisa (št. 42-2-01-19, z dne 
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11. 3. 2019), objavlja Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE 
KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 

2019

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrh-

nika

2. PROGRAMI IN PROJEKTI, KI SO 
PREDMET SOFINANCIRANJA:

Sofinancira se redna dejavnost in projekti z 
naslednjih področij ljubiteljske kulture:
· glasbena dejavnost (pevske, instrumental-

ne skupine),
· gledališka dejavnost (gledališče, lutkovne 

skupine),
· plesna dejavnost (folklora, ples),
· arheološka, muzejska dejavnost, obujanje 

starodavnih običajev,
· recitatorske, literarne, likovne, fotografske 

skupine, filmska dejavnost, performansi.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU:

Izvajalci redne dejavnosti in projektov mo-
rajo biti ljubiteljska kulturna društva in izpol-
njevati naslednje pogoje:
· da imajo sedež v občini Vrhnika,
· da so registrirani za izvajanje dejavnosti na 

področju ljubiteljske kulture najmanj eno 
leto, 

· da imajo zagotovljene materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske možnosti 
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na 
področju kulture,

· da svojo dejavnost izvajajo kontinuirano,
· da imajo urejeno evidenco o članstvu, pla-

čani članarini in ostalo dokumentacijo, kot 
to določa zakon o društvih,

· da vsako leto javnemu Zavodu Ivana Can-
karja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 
redno dostavljajo poročila o realizaciji re-
dne dejavnosti in projektov, načrte aktiv-
nosti za prihodnje leto, aktivnosti za priho-
dnje leto in poročila o doseženih uspehih 
na občinskih, regionalnih in državnih tek-
movanjih, če se jih udeležijo. Dostavijo pa 
se tudi kritike in recenzije o delu društev, ki 
izkazujejo kvaliteto izvedenih posameznih 
projektov.

4. VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA 
RAZPISA:

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za predmet projektnega 
razpisa za leto 2019 je 60.000 €. Sredstva bodo 
na podlagi Letnega programa kulture Občine 
Vrhnika za leto 2019 namenjena za:    
· redno dejavnost (delovanje) ljubiteljskih 

kulturnih društev in skupin – 40 % zneska 
· projekte ljubiteljskih kulturnih društev in 

skupin 60 % zneska, (z naslednjimi razmerji 
med   področji ljubiteljske kulture: glasbene 
dejavnosti 31,5 %, gledališke dejavnosti 8 %, 
plesne  dejavnosti 6 %, arheološke, muzej-
ske dejavnosti 9,5 %, ostale dejavnosti 5 %). 

5. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR 
PROGRAMOV IZVAJALCEV:

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni 
s tem razpisom, upoštevajo proračunske mo-
žnosti in načelo, da so proračunska sredstva 
dostopna vsem v 3. točki tega razpisa navede-
nim izvajalcem programov in projektov.

6. ROK ZA PORABO SREDSTEV:
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli 

v letu 2019. Rok za porabo sredstev je 31. 12. 
2019. Sredstva niso prenosljiva.

7. RAZPISNI ROK IN NAČIN DOSTA-
VE PREDLOGOV:

Z zbiranjem vlog na Javni razpis pričnemo 
v ponedeljek, 25. 3. 2019. Predlagatelji morajo 
vloge oddati kot priporočeno pošiljko po pošti 

na naslov Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, p. p. 
54, 1360 Vrhnika, najkasneje z datumom 29. 4. 
2019 ali osebno dostaviti na upravo Zavoda Iva-
na Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika, 
najkasneje do 12. ure tega dne.

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebo-
vati zahtevane priloge. 

Nepravočasno oddane vloge ne bodo upo-
števane. 

Vloga v zaprti kuverti mora biti označena z 
imenom in naslovom predlagatelja, v spodnjem 
levem kotu pa opremljena s pripisom »RAZPIS 
- LJUBITELJSKA KULTURA 2019«.

8. DODATNE INFORMACIJE:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 

so vam na voljo na Zavodu Ivana Cankarja 
Vrhnika, po telefonu 01/750-66-30, kontaktna 
oseba Boštjan Koprivec, oziroma po elektron-
ski pošti info@zavod-cankar.si. 

9. ODPIRANJE PONUDB:
Odpiranje ponudb bo po preteku razpisnega 

roka. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepo-
polno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo doku-
mentacijo bodo ponudniki pozvani, da v roku 8 
dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik 
prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo po-
nudba izločena kot nepopolna. 

10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresira-

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

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

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

12. ZAČETEK VELJAVNOSTI RAZPI-
SA:

Razpis prične veljati z dnem 25. 3. 2019.

Številka: 42-2-01-19
Datum: 11. 3. 2019

ZAVOD IVANA CANKARJA
ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM 

VRHNIKA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah  (Ur. list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-
popr.,101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS16/17 in 13/18) in 35. člena Statuta občine Vrhnika (Naš 

časopis 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na 4. seji, dne 21. 3. 2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2018

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2018. 

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2018 sestavljata splošni 

in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in 
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financi-
ranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in dru-
gih izdatkov proračuna Občine Vrhnika za leto 2018. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov 
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine 
Vrhnika so bili v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      v EUR

Skupina/Podskupina kontov                                                                             Zaključni račun 2018
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 15.005.465,43

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.103.485,54
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 10.870.536,58

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.049.538,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE704 1.601.538,36
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 214.652,96

     706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI                                             4.807,26

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 3.232.948,96
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.741.671,29
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 15.076,84
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 257.907,56
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 5.406,87
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.212.886,40

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 167.909,42
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 47.349,51

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGO-
ROČNIH SREDSTEV

120.559,91

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 800,00
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 800,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 733.270,47
740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 658.710,22

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

74.560,25

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 16.822.810,18
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.983.639,44

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.024.959,35
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 158.012,70
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.618.017,45
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.362,27
409   REZERVE 172.287,67

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 5.880.512,48
410   SUBVENCIJE 28.006,59
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.392.274,15
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 616.835,09
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.843.396,65

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.791.221,83
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.791.221,83

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 167.436,43

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

28.422,28

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 139.014,15

III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)

-1.817.344,75

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov                                                                    Zaključni račun 2018

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

117,96

75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

117,96

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 117,96

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00

VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V)

117,96

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov                                                                   Zaključni račun 2018

VII ZADOLŽEVANJE (50) 1.300.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 1.300.000,00

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.300.000,00

VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 399.999,96

55 ODPLAČILA DOLGA 399.999,96

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 399.999,96

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

-917.226,75

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 900.000,04

XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 1.817.344,75

XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA 
LETA

1.864.110,85

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2018 se objavi v uradnem 

glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.
Številka:    410-17/2019 (4-01)
Datum:        21. 3. 2019 OBČINA VRHNIKA
  Župan Daniel CUKJATI, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 51/2010, 
84/2010, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 
14/2013, 101/2013 in 96/2015-ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta občine Vrhnika (Naš časopis, št. 

430/2015), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 4. seji dne 21. 3. 2019 sprejel

O  D  L  O  K

O PRORAČUNU OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Vrhnika za leto 2019 določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sek-
torja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEB-
NEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski 
klasifikaciji do ravni podkontov. 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zne-
skih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   v EUR

Skupina/Podskupina kontov                                                                                Proračun leta 2019
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 15.111.867,38

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.651.848,38
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 10.986.468,06

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.169.455,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.587.513,06
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 224.500,00

     706 DRUGI DAVKI 5.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 2.665.380,32

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.705.277,00
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 16.000,00
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 276.000,00

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 9.000,00

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 659.103,32
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 427.675,00

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 277.675,00

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGO-
ROČNIH SREDSTEV

150.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.500,00
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 1.500,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.030.844,00
740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 928.602,00

741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

102.242,00

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 17.935.214,97
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.804.504,36

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.181.662,45
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 185.080,00
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.333.233,32
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 28.633,59
409   REZERVE 75.895,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 6.615.723,53
410   SUBVENCIJE 43.500,00
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.633.362,30
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 758.623,00
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   2.180.238,23

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 6.171.987,08
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.171.987,08

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 343.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 343.000,00

III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)

-2.823.347,59

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                                                                                                                                                                             
Proračun leta 2019

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

0,00

75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

0,00

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00

VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov                                                                                         Proračun leta 2019

VII ZADOLŽEVANJE (50)  2.500.000,00

50 ZADOLŽEVANJE  2.500.000,00

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE  2.500.000,00

VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 595.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 595.000,00

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 595.000,00

IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+I-
V+VII-II-V-VIII)

-918.347,59

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 1.905.000,00

XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 2.823.347,59

XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA

918.347,59

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki 
so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glav-
ne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt 
razvojnih  programov sta prilogi k temu odloku in se objavita spletni strani Ob-
čine Vrhnika.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in 
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podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke - podkonta. Za izvrševanje proračuna 
je odgovoren župan Občine Vrhnika.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg pri-
hodkov, določenih v 43. členu Zakona o javnih 
financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
• drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih 

krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in 
se porabljajo za financiranje nalog krajevne 
skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,

• namensko zbrani prispevki občanov za izva-
janje tekočih in investicijskih nalog,

• prihodki požarne takse po 59. členu Zako-
na o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 
št. 3/2007-UPB-1), ki se porabljajo za nakup 
opreme za zagotavljanje požarne varnosti,

• prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije 
objektov in opreme, ki se porabljajo za obna-
vljanje objektov in opreme,

• prihodki iz naslova koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se 
porabljajo za namene, določene v sprejetem 
občinskem odloku,

• prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževa-
nje gozdnih cest, ki se porabijo kot namen-
ski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest. 

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je 
zadnji sprejeti proračun, spremembe proraču-
na ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v poseb-
nem delu proračuna (finančnem načrtu nepo-
srednega uporabnika) med glavnimi programi 
v okviru področja proračunske porabe odloča 
na predlog neposrednega uporabnika župan 
oziroma predsednik sveta KS.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna 
v obdobju januar – junij 2019 in z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi 
realizaciji.

6. člen
(pooblastila župana)

Župan je pooblaščen, da:
• razporeja splošno proračunsko rezervacijo 

za financiranje posameznih namenov javne 
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mo-
goče predvideti zadostnih sredstev. Dodelje-
na sredstva splošne proračunske rezervacije 
se razporedijo v finančni načrt proračun-
skega porabnika.

• odloča o uporabi sredstev proračunske re-
zerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih 
financah v višini v proračunu načrtovane 
proračunske rezerve.

• odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče 
potrebe.

• odloča o kratkoročnem zadolževanju za fi-
nanciranje nalog javne porabe, vendar le do 
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki 
mora biti odplačano do konca proračunske-
ga leta.

• če se po sprejemu proračuna sprejme zakon 
ali odlok, na podlagi katerega nastanejo 
nove obveznosti za proračun, vključi župan 
te obveznosti v proračun in določi obseg 
izdatkov za ta namen v okviru večjih priča-
kovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki 
je določen s proračunom, ali s prerazporedi-
tvijo sredstev v okviru možnih prihrankov 
sredstev.

• odloča o odpisu ali delnem odpisu plači-
la dolga, in sicer do skupne višine največ 
10.000 EUR vseh dolgov v posameznem 
proračunskem letu, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve 
ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče iz-
terjati. Kot dolgovi se ne štejejo dolgovi do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

• odloča o nakupu premoženja v skladu s 
sprejetimi proračunskimi postavkami.

• samostojno sprejme načrt ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem do skupne letne vre-
dnosti 100.000 EUR brez davka. O izvršenih 
transakcijah polletno poroča občinskemu 
svetu.

• izvršuje sprejeti načrt ravnanja z nepremič-
nim premoženjem občine.

• odloča o porabi sredstev na proračunskih 
postavkah:

o 03001 Mednarodno sodelovanje
o 14001 Stroški promocije občine,
o 18055 Založništvo
• odloča o porabi sredstev na proračunski 

postavki 08002 Varnost v cestnem prometu, 
Preventiva in vzgoja v cestnem prometu, na 
predlog Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu.

• odloča o začasni uporabi tekočih likvidno-
stnih proračunskih sredstev zaradi ohrani-
tve njihove realne vrednosti in zagotovitve 
tekoče likvidnosti proračuna.

• opravlja druge naloge, za katere je poobla-
ščen s področnimi predpisi.

7. člen
(sredstva proračuna, namenjena KS, in 

pravni posli KS)

V proračunskem letu 2019 se iz občinskega 
proračuna za redno delovanje KS zagotovijo 
sredstva v višini 86.019,85 EUR, za izvajanje 
programov in investicij krajevnih skupnosti - 
sklad, pa sredstva v višini 172.039,70 EUR. Po-
samezni program oz. investicija se bo sofinan-
cirala v skladu z odlokom, ki ureja financiranje 
krajevnih skupnosti.

8. člen
(izvajanje investicij po 2. a členu Odloka 

o financiranju krajevnih skupnosti v Občini 
Vrhnika)

V proračunskem letu 2019 se določi odsto-
tek sofinanciranja za izvajanje posameznih in-
vesticij, ki so jih pripravile krajevne skupnosti: 

- investicije v ceste v višini 50 %;
- investicije v javno razsvetljavo v višini 50%.

Predmet sofinanciranja so gradbena dela in 
nadzor nad predmetno investicijo. 

Z investicijo se prične, ko je pogodbeno 
zagotovljeno nad 85 % sredstev, potrebnih za 
posamezno investicijo. Potrebno višino za-
gotovljenih sredstev iz prejšnjega stavka tega 
člena za posamezno investicijo določi župan 
s sklepom.

Izjemoma lahko župan s sklepom določi 
nižji % pogodbeno zagotovljenih sredstev, po-
trebnih za posamezno investicijo.

V letu 2019 se po tem členu lahko izvedejo 
investicije na naslednjih proračunskih postav-
kah:

- 13111 Ceste – KS Zaplana
- 13142 Ceste – KS Ligojna
- 13144 Ceste – KS Verd
- 13168 Ceste – KS Vrhnika Vas
- 13169 Ceste – KS Vrhnika center
- 13244 Ceste – KS Vrhnika Breg
- 13138 Vrhnika Vas – javna razsvetljava
- 13216 KS Verd - JR
- 13262 JR -  KS Vrhnika Breg 

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunska sklada v letu 2019 sta:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan na 

podlagi 49. člena ZJF,
2. račun sklada krajevnih skupnosti, ustano-

vljenega na podlagi odloka, ki ureja financira-
nje krajevnih skupnosti.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje 
v višini 10.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča ob-
činski svet. O porabi sredstev nad 10.000 EUR 
odloča Občinski svet s posebnim odlokom.

10. člen
(dodeljevanje sredstev)

Proračunskim uporabnikom se sredstva 
dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvi-
dnostnega položaja občine. Javnim zavodom 
se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo 
sredstva za plače največ en dan pred izplači-
lom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih 
stroškov pa največ dvakrat mesečno in sicer za 
plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdo-
bju, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil 

v breme občinskih proračunov, določenih v 
Zakonu o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za fi-
nanciranje drugih nalog v javnih zavodih se z 
zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene 
s posameznim zavodom.

Sredstva članom občinskega sveta ter ko-
misij in odborov se nakazujejo skladno s Pra-
vilnikom o plačah in plačilih za opravljanje 
funkcije občinskega funkcionarja ter o sejni-
nah zunanjih članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov in z njegovimi veljavnimi 
spremembami.

11. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)

Uporabniki sredstev občinskega proračuna 
morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, 
ki so jim odobrene z občinskim proračunom 
in le za namene, za katere so jim bila sredstva 
dodeljena.

Uporabniki proračuna morajo nakup 
opreme oziroma vzdrževalna in investicijska 
dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o 
javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim 
razpisom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun 
občinskega proračuna obveznosti, ki bi prese-
gale odobrena sredstva.

Uporabniki sredstev proračuna poročajo 
županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog 
najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob 
zaključku leta oziroma po potrebi.

12. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obve-

znosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem 
letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih pro-
gramov, če so zanj načrtovane pravice porabe 
na proračunskih postavkah v sprejetem prora-
čunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposre-
dnega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, ne sme presegati 60 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2020 do 30 % navedenih pravic po-
rabe in

2. v ostalih prihodnjih letih do 30 % navede-
nih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti nepo-
srednega uporabnika, ki bodo zapadle v plači-
lo v prihodnjih letih za blago in storitve in za 
tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti 
z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi 
teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje 
obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz 
namenskih sredstev EU, namenskih sredstev 
finančnih mehanizmov in sredstev drugih do-
natorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu ra-
zvojnih programov.

13. člen
(spremljanje spreminjanje načrta razvojnih 

programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco pro-
jektov iz veljavnega načrta razvojnih progra-
mov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih 
programov so uvrstitev projektov v načrt ra-
zvojnih programov in druge spremembe pro-
jektov.

Predstojnik neposrednega uporabnika lah-
ko spreminja vrednost projektov v načrtu ra-
zvojnih programov. Projekte, katerih vrednost 
se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno 

potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v 
tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt 
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih 
programov na podlagi odločitve občinskega 
sveta.

Investicijske programe, novelacije investicij-
skih programov, predinvesticijske zasnove, do-
kumente identifikacije investicijskih projektov 
in ostalo investicijsko dokumentacijo skladno 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na po-
dročju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006 in 
54/2010) in skladno s pojasnilom Ministrstva 
za finance (junij 2011) sprejema župan.

14. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)

Stvarno premoženje se lahko pridobiva z 
nakupom samo v obsegu, ki je potreben za iz-
polnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, 
brez nepotrebnih zalog.

Za brezplačno pridobitev premoženja je po-
trebno pridobiti predhodno soglasje občinske-
ga sveta, če bi takšna pridobitev povzročala ve-
čje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, 
ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za 
občino glede na koristi brezplačne pridobitve.

V primeru brezplačne pridobitve zemljišč 
nosi Občina Vrhnika stroške meritev in parce-
lacij teh zemljišč.

15. člen
(letni načrt pridobivanja premičnega 

premoženja in letni načrt razpolaganja s 
premičnim premoženjem)

V roku 30 dni od uveljavitve Odloka o pro-
računu občine Vrhnika za leto 2019 sprejme 
župan letni načrt pridobivanja premičnega 
premoženja za leto 2019.

Nabava osnovnega sredstva, naročilo gra-
dnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se 
lahko prične:
• če je to načrtovano v planu izvajanja za leto 

2019,
• ko župan izda sklep o pričetku realizacije 

posamezne postavke iz načrta na podlagi 
preveritve likvidnostnega stanja proračuna.

Letni načrt razpolaganja s premičnim pre-
moženjem občine Vrhnika zajema osnovna 
sredstva ločeno po motornih vozilih in dru-
gem premičnem premoženju v posamični vre-
dnosti nad 10.000 EUR.

16. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)

Za finance pristojen organ občinske uprave 
načrtuje likvidnost proračuna za posamezno 
polletje tekočega leta z napovedjo denarnega 
toka proračuna (načrt za izvrševanje prora-
čuna).

Načrt za izvrševanje proračuna je pregled 
načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva 
od prodaje kapitalskih naložb, ter pregled na-
črtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapi-
talskih naložb in odplačil glavnic dolga.

Največji možni obseg načrtovanih odhod-
kov, povečan nakup kapitalskih naložb in 
odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi mo-
žnostmi proračuna določi za finance pristojni 
organ občine.

Načrt za izvrševanje proračuna pristojni or-
gan predloži v sprejem županu.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN 
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEK-
TORJA

17. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih 

poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad pri-
hodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presež-
kov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2019 
lahko zadolži do višine 2.500.000,00 EUR.

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ 
do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna, če zaradi neenakomernega priteka-
nja prejemkov izvrševanja proračuna ne more 
uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti po-
ravnan najkasneje do 31.12.2019. O zadolžitvi 
odloča župan.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obve-
znosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Vrhnika, v letu 2019 
ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 
EUR. 

18. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in 

javnih podjetij) 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih usta-
noviteljica je občina, se lahko v letu 2019 za-
dolžijo do skupne višine 100.000 EUR pod 
pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. 
Soglasje o zadolžitvi daje občinski svet.

19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev 

pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč 
vpliv na upravljanje)

Pravne osebe, v katerih ima občina odloču-
joč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2019 
zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR pod 
pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. 
Soglasje o zadolžitvi do višine 100.000 EUR 
daje občinski svet.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, 
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina 
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v 
letu 2019 ne smejo izdajati poroštev.

20. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z 

dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se 
občina lahko zadolži do višine 50.000 EUR.

5. NALOGE NADZORNEGA ODBORA

21. člen
(naloge NO)

Nadzorni odbor izvaja naloge samostojno, 
skladno s programom dela nadzornega odbo-
ra, o katerem obvesti župana in Občinski svet.

Nadzorni odbor izvaja zlasti:

- nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine,

- nadzoruje namembnost in smotrnost porabe 
sredstev občinskega proračuna,

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nad-

zora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso 
bila uporabljena za namene, za katere so bila 
dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahte-
vati, da se ta sredstva vrnejo v občinski prora-
čun in o tem obvesti župana občine. To velja 
tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene 
pri vodenju finančnega in materialnega knjigo-
vodskega stanja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine 
Vrhnika v letu 2020, če bo začasno financira-
nje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o 
določitvi začasnega financiranja.

23. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po obja-
vi v uradnem glasilu Naš časopis. Posebni del 
proračuna in načrt razvojnih programov se 
objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, 
www.vrhnika.si.

Številka: 01-4) 2018/66-410)
Vrhnika, dne 21. 3. 2019
     
    OBČINA VRHNIKA

ŽUPAN
Daniel CUKJATI, l. r.

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) je 

Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 4. redni seji dne 21. 3. 2019 sprejel 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vrhnika za leto 2019

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov so prikazane v tabeli, in sicer kot prodaje, menjave ter odkupi nepremič-
nega premoženja. Sredstva, pridobljena s prodajo stvarnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali 
nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oziroma odkupovala upoštevajoč 
izhodiščno vrednost, določeno s cenitvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin oz. ocenjeno vrednost. 

Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določa Zakon o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

ZAP. 
ŠTEV.

PARCELNA ŠTEVILKA KATASTRSKA 
OBČINA                 

OKVIRNA 
VELIKOST oz. 
PREDVIDENA 
POVRŠINA  (v 

m²)

VRSTA 
NEPREMIČNINE

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST za izračun 

(v EUR) 

PREDVIDENA 
METODA 

RAZPOLAGANJA
EKONOMSKA UTEMELJENOST

P1

 parc. št. 2246/9, 2246/10, 2246/11, 
2246/12, 2246/13, 2246/14, 
2246/15, 2246/16, 2246/21, 

2246/24,  2246/25, 2246/35, del 
2246/26, 2246/27 in 2246/28,  

vse k.o. Vrhnika (2002), OBČINA 
VRHNIKA

252 zemljišče 25.200,00
neposredna 

pogodba 

Zemljišča, na katerih se nahajajo 
shrambe in funkcionalno zemljišče 

k objektu Tržaška 3, se prodajo v 
okviru sprememb OPPN za prenovo 

mestnega jedra Vrhnike (del 
Tržaška cesta - Cankarjev trg).

P2
parc. št. 1736/39, k.o. Verd (2003),    

OBČINA VRHNIKA 
808 zemljišče 38.000,00 javna dražba 

Zemljišče se proda kot stavbno 
zemljišče.

P3
parc. št. 1676/21, k.o. Verd (2003),    

OBČINA VRHNIKA
451 zemljišče 18.490,00

neposredna 
pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 

stanovanjski stavbi.

P4
parc. št. 671/25, k.o. Verd (2003),    

OBČINA VRHNIKA
22 zemljišče 1.760,00

neposredna 
pogodba

Na zemljišču se nahaja del 
poslovnega objekta.

P5
parc. št. 1210, k.o. Log (1996),     

OBČINA LOG - DRAGOMER
9884 zemljišče 5.930,40

neposredna 
pogodba

Gozdno zemljišče 
Občina je  pridobila nepremičnino 

v last v postopku dedovanja, zaradi 
nezmožnosti pokojnega za plačilo 
domske oskrbe. Nepremičnina se 

nameni za prodajo.
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P6
parc. št. 872/3, k.o. Log (1996),  

OBČINA LOG - DRAGOMER

skup.povr. 
zemljišča  

244, občina  
solastnica 

do 1/4

zemljišče 3.599,00
neposredna 

pogodba

Občina je  pridobila nepremičnino 
v last v postopku dedovanja, zaradi 
nezmožnosti pokojnega za plačilo 
domske oskrbe. Nepremičnina se 

nameni za prodajo.

P7
del parc. št. 2854/64, 2868/20 in 
2858/2, vse k.o. Vrhnika (2002),    

OBČINA VRHNIKA
600 zemljišče 25.000,00

neposredna 
pogodba

Po investiciji Kanalizacija 
Notranjska-Gabrče se je izvedla 

odmera. Zemljišč, ki jih za občinsko 
infranstrukturo ne potrebujemo, 

bomo prodali fizičnim osebam, ki 
zemljišča že zasedajo. 

P8
del parc. št. 2862/18 k.o. Vrhnika 

(2002),    OBČINA VRHNIKA
100 zemljišče 8.000,00

neposredna 
pogodba

Zemljišče se uporablja kot 
funkcionalno zemljišče k 

stanovanjski stavbi

P9
parc. št. 1898/5 k.o. Velika Ligojna 

(1998),    OBČINA VRHNIKA 
111 zemljišče 4.500,00

neposredna 
pogodba

Zemljišče je opredeljeno kot 
pot, dejansko pa predstavlja 

funkcionalno zemljišče k 
stanovanjski hiši.

P10

1990/1, 1990/2, 1987/50 k.o. Log 
1210, *26/1 k.o. Blatna Brezovica 

1721/15 k.o. Velika Ligojna, OBČINA 
VRHNIKA 

66.412

kmet. zemljišče, 
objekt zgrajen 

1820 
gozd. zemljišče

117.261,00
neposredna 

pogodba, javna 
dražba

Občina je  pridobila nepremičnine 
v last v postopku dedovanja, zaradi 
nezmožnosti pokojnega za plačilo 
domske oskrbe. Nepremičnine se 

namenijo za prodajo.

P11
1485, 1718/3, 1718/4 k.o. Blatna 

Brezovica (1997),    OBČINA 
VRHNIKA 

4.491
kmetijsko in 

gozdno zemljišče
2.996,00

neposredna 
pogodba, javna 

dražba

Občina je  pridobila nepremičnine 
v last v postopku dedovanja, zaradi 
nezmožnosti pokojnega za plačilo 
domske oskrbe. Nepremičnine se 

namenijo za prodajo.

P12
*53/4, 654/5, 801  k.o. Blatna 
Brezovica (1997),       OBČINA 

VRHNIKA
4.363

stavba, stavb. 
zemljišče, 

kmet. zeml-
jišče

46.233,13
neposredna 

pogodba, javna 
dražba

Občina je  pridobila nepremični-
ne v last v postopku dedovanja, 
zaradi nezmožnosti pokojnega 

za plačilo domske oskrbe. Nepre-
mičnine se nameni za prodajo.

P13
2729/16 in del 2729/28, obe 
k.o. Vrhnika (2002),     OBČINA 

VRHNIKA
136 zemljišče 9.520,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče se uporablja kot funk-
cionalno zemljišče k poslovnemu 

objektu - parkirišče.

P14
2675/120, 2675/121, 2900/21, 

2900/23, vse k.o. Vrhnika (2002),    
OBČINA VRHNIKA

239 zemljišče 10.396,50 neposredna 
pogodba

Zemljišče se proda kot funkcio-
nalno k posameznemu objektom.

P15 parc. št. 2007/6, k.o. Vrhnika 
(2002),    OBČINA VRHNIKA 947 zemljišče 75.760,00

neposredna 
pogodba, javno 
zbiranje ponudb, 

javna dražba

Zemljišče se bo po ureditvi par-
kirnih mest prodalo lastnikom 
garaž in posamezna parkirna 

mesta, vse z dostopom.

P16
parc. št. 2246/17 in del parc. št. 

2246/33, obe k.o. Vrhnika (2002),    
OBČINA VRHNIKA

18 zemljišče 1.800,00 neposredna 
pogodba

Zemljišče predstavlja funkcional-
no zemljišče k stanovanjski hiši

P17 del parc. št. 1587/14, ko.o. Vrhni-
ka (2002),    OBČINA VRHNIKA 35 zemljišče 2.800,00 neposredna 

pogodba
Zemljišče predstavlja funkcional-
no zemljišče k stanovanjski hiši

P18
parc. št. 877/22 in 877/23, obe 

k.o. Verd (2003),    OBČINA 
VRHNIKA

306 zemljišče 13.770,00 neposredna 
pogodba

Zemljišče predstavlja funkcional-
no zemljišče k stanovanjskima 

objektoma

P19
del parc. št. 1887/8 in 1887/9, 
obe k.o. Velika Ligojna (1998), 

OBČINA VRHNIKA
180 zemljišče 7.200,00 neposredna 

pogodba

Po investiciji rekonstrukcija ceste 
Ligojna se bo izvedla odmera. 

Zemljišči, ki jih za občinsko 
infranstrukturo ne potrebujemo, 
bomo prodali fizičnim osebam, 
ki zemljišči že zasedajo. Zeml-
jišče predstavlja funkcionalno 
zemljišče k stanovanjski hiši

P20 del. parc. št. 2866/2, k.o. Vrhnika 
(2002), OBČINA VRHNIKA 50 zemljišče 3.000,00 neposredna 

pogodba

Zemljišče prestavlja funkcional-
no zemljišče k stanovanjskim 

hišam

P21 del parc. št. 823/2, k.o. Verd 
(2003), OBČINA VRHNIKA 80 zemljišče 3.600,00 neposredna 

pogodba
Zemljišče predstavlja funkcional-
no zemljišče k stanovanjski hiši

P22
del parc. št. 1700, 1701 in 1702, 

vse k.o. Verd (2003), OBČINA 
VRHNIKA

1500 zemljišče 45.000,00 javna dražba Zemljišče se uporablja kot funk-
cionalno zemljišče k objektu.

P23

Podlipa 36, 1360 Vrhnika 
Občina Vrhnika 

parc. št. 139/9, k.o. Podlipa 
ID stavbe 1999-64

1167

Stavba s 
pripadajočim 

stavbnim 
zemljiščem

0,00 neposredna 
pogodba

Šola v Podlipi bo brezplačno 
odsvojena v korist lastništva KS 

Podlipa Smrečje.

P24
del parc. št. 650/4, k.o. Blatna 

Brezovica (1997),    OBČINA 
VRHNIKA

400 zemljišče 6.000,00 neposredna 
pogodba 

Zemljišče se uporablja kot funk-
cionalno zemljišče k objektu.

P25

Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika 
Občina Vrhnika 

parc. št. 2524/16, k.o. Vrhnika 
(2002) 

ID 2002-650-9

201,6
del poslovne 

stavbe 
-mansarda

64.605,00
neposredna 

pogodba, javno 
zbiranje ponudb

Stavba je v večinski lasti in 
uporabi Okrajnega sodišča na 

Vrhniki.

P26

Tržaška 24, 1360 Vrhnika 
Občina Vrhnika 

parc. št. 253/9 k.o. Vrhnika 
(2002) 

ID 2002-1026-1, -2

671,72 poslovna 
stavba 173.070,00

neposredna 
pogodba, javno 
zbiranje ponudb

Prostori se ne uporabljajo, pros-
tori se namenijo odprodaji.

P28 del parc. št. 1939/11, k.o. Zapla-
na (2000) OBČINA VRHNIKA 604 zemljišče 5.525,00 neposredna 

pogodba funkcionalno zemljišče k objektu

P29
 parc. št. 809/5 k.o. Blatna 
Brezovica (1997),    OBČINA 

VRHNIKA
1544 zemljišče 

(kmetijsko) 2.140,00 neposredna 
pogodba 

Zemljišče je občina pridobila 
na podlagi sklepa o dedovanju 
po pokojni osebi, za katero je 
v skladu s predpisi plačevala 

domsko oskrbo.

P30
parc. št. 2855/19, 2855/20, 

2855/21 in 2855/22, vse k.o. Vrh-
nika (2002),  OBČINA VRHNIKA

51 zemljišče 4.000,00 neposredna 
pogodba Funkcionalno zemljišče k objektu

P31 parc. št. 1874/1 k.o. Velika Ligoj-
na (1998),  OBČINA VRHNIKA 611 zemljišče 10.000,00 neposredne 

pogodbe
Funkcionalno zemljišče k več 

stanovanjskim objektom

P32 del parc. št. 185, k.o. Vrhnika 
(2002) 2000 zemljišče 120.000,00 javna dražba Parcela se proda kot stavbno 

zemljišče

P33 parc. št. 1870, k.o. Vrhnika 
(2002), OBČINA VRHNIKA 305 zemljišče 18.300,00 neposredna 

pogodba
Funkcionalno zemljišče k objektu 

na parc. št. 

P34 del parc. št. 2699/10, k.o. Vrhnika 650 zemljišče 30.550,00
neposredna 

pogodba, javna 
dražba

Zemljišče se geodetsko odmeri 
kot funkcionalno k posameznim 

objektom glede na potek pešpoti

P35
del parc. št. 2740/11, 2748/1 in 

2754/12, vse k.o. Vrhnika (2002), 
OBČINA VRHNIKA

599 zemljišče 35.940,00 neposredna 
pogodba

Prodaja delov funkcionalnih ze-
mljišč k posameznim objektom

P37
parc. št. 1902/9, 1902/10, 1904/1 

in 1904/3, vse k.o. Zaplana 
(2000)  OBČINA VRHNIKA

2791 zemljišče 6.000,00 neposredna 
pogodba

Zemljišča stare katastrske ceste, 
kot nadomestilo v naravi za 

cestna zemljišča

P39 del parc. št. 153, k.o. Vrhnika 
(2002)  OBČINA VRHNIKA 800 zemljišče 40.000,00

javna dražba, 
neposredna 

pogodba

Na delu zemljišča stojita garaža 
in kurnik

P40 del parc. št. 2909/3, k.o. Vrhnika 
(2002) OBČINA VRHNIKA 15 zemljišče 1.290,00 neposredna 

pogodba
Zemljišče se proda kot funkcio-

nalno k stanovanjskemu objektu.

P41 parc. št. 669/9, k.o. Verd (2003) 
OBČINA VRHNIKA 34 zemljišče 2.720,00 neposredna 

pogodba
Zemljišče se proda kot funkcio-

nalno k stanovanjskemu objektu.

P42 del parc. št. 2528/10, k.o. Vrhnika 
(2002)            OBČINA VRHNIKA 70 zemljišče 7.000,00 neposredna 

pogodba Zemljišče za plinsko postajo

P43 1859/2 in 1859/3, obe k.o. Verd 
(2003)                 OBČINA VRHNIKA 59 zemljišče 2.655,00 neposredna 

pogodba
Zemljišče se proda kot funkcio-

nalno k stanovanjskemu objektu.

P44

del parc. št. 1952 k.o. Zaplana 
(2000), po parcelaciji parc. št. 
1952/2 k.o. Zaplana (2000)    

OBČINA VRHNIKA

125 zemljišče 5.000,00 neposredna 
pogodba

Zemljišče se proda kot funkcio-
nalno k stanovanjskemu objektu.

 1.004.611,03   

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE

ZAP. 
ŠTEV.

PARCELNA ŠTEVILKA         KA-
TASTRSKA OBČINA             

OKVIRNA 
VELIKOST oz. 
PREDVIDENA 

POVRŠINA   
(v m²)

VRSTA NEPRE-
MIČNINE

PREDVIDENA 
SREDSTVA  

(v EUR) 

PREDVIDE-
NA METODA 

RAZPOLA-
GANJA

EKONOMSKA UTEMELJENOST

M1 1809/2, 1810/3, obe k.o. Verd 
(2003),    OBČINA VRHNIKA 286 zemljišče 7.000,00 neposredna 

pogodba 

Odmerila se je cesta v naravi, Občina 
Vrhnika pridobi parc. št. 221/6, 221/4, 

223/2, vse k.o. Verd (2003)

M2 877/21  k.o. Verd (2003),    
OBČINA VRHNIKA   415 zemljišče 18.675,00 neposredna 

pogodba 

Pot se zamenja za pot, pridobi se parc. 
št. 1242/9, 1234/11 in 1234/19, vse 
k.o. Verd (2003), z doplačilom razlike 

v vrednosti

M3 del 1811/3  in 1811/4, obe k.o. 
Verd (2003),    OBČINA VRHNIKA  743 zemljišče 22.000,00 neposredna 

pogodba 

Zemljišče se ne uporablja kot pot, 
pridobi se  zemljišča, kjer se bi uredilo 

parkririšče za Retovje z doplačilom 
razlike v površini. Pridobi se del parc. št. 

99/1 k.o. Verd.

M4 del parc. št. 2885/2, k.o. Vrhnika 
(2002),    OBČINA VRHNIKA 900 zemljišče 6.613,50 neposredna 

pogodba

Pridobi se del zemljišča za vodohran 
Storžev grič parc. št. 1287/0, k.o. Vrnika 
(2002) z doplačilom razlike v vrednosti 

nepremičnin.

M5 parc. št. 1178/259 k.o. Vrhnika 
(2002),    OBČINA VRHNIKA 2971 zemljišče 6.000,00 neposredna 

pogodba

Pridobi se zemljišče kategorizirane ob-
činske ceste z oznako JP966361, parc. št. 
952/4 in 941/2, obe k.o. Vrhnika (2002)

M6 del parc. št. 1010/5 k.o. Smrečje 
(2692),    OBČINA VRHNIKA 500 zemljišče 1.000,00 neposredna 

pogodba

Pridobi se zemljišče kategorizirane javne 
ceste z oznako JP966572, parc. št. 562/4 

in 562/8, obe k.o. Smrečje (2692)

M7 del 2444/9, k.o. Stara Vrhnika 
(2001),    OBČINA VRHNIKA 10 zemljišče 570,00 neposredna 

pogodba

Pridobi se del zemljišča parc. št. 1889/3, 
k.o. Stara Vrhnika (2002) za cesto z 

oznako JP966343.

M8 1864/10 in 1864/14, obe k.o. 
Verd (2003),    OBČINA VRHNIKA 462 zemljišče 1.400,00 neposredna 

pogodba 

Pridobi se parc. št. 529/6 in 529/4, obe 
k.o. Verd (2003), ki v naravi predstavlja-

ta vodovodni objekt in del pločnika.

M9
del parc. št. 1851/0 in 1852/0, 
obe k.o. Velika Ligojna (1998),    

OBČINA VRHNIKA
5029 zemljišče 10.000,00 neposredne 

pogodbe

Pridobi de zemljišča kategoriziranih 
občinskih cest z oznakama JP 966805 in 
JP 966804, del parc. št. 1459/1, 1463/0, 

1449/0, 1448/0, 1744/0, 1443/1, 1443/2, 
vse k.o. Velika Ligojna (1998)

M10

del parc. št. 2246/32, 2246/33, 
2246/26, 2249/18, vse k.o. 
Vrhnika (2002),    OBČINA 

VRHNIKA

1000 zemljišče 100.000,00 neposredna 
pogodba

Pridobi se zemljišče za ureditev trga 
pred Mantovo v okviru sprememb OPPN 

za prenovo mestnega jedra Vrhnike 
(del Tržaška cesta - Cankarjev trg) in 

zemljišča za pločnik - parc. št. 2249/20, 
2250/1, 2250/3, del 2249/5, 2250/8, vse 

k.o. Vrhnika (2002)

M11 del parc. št. 2854/75, k.o. Vrhni-
ka (2002),    OBČINA VRHNIKA 80 zemljišče 4.800,00 neposredna 

pogodba

Pridobi se del zemljišča, parc. št. 696/2 
k.o. Vrhnika (2002), z doplačilom razlike 

v površini

M12
parc. št. 1916/21, 1916/23 

in 1916/25, vse k.o. Zaplana 
(2000),     OBČINA VRHNIKA

553 zemljišče 2.000,00 neposredna 
pogodba

pridobi se zemljišče, parc. št. 1186/4, 
1185/4, 1179/5, 1185/3, 1186/5, 1182/2, 

1179/8 in 1180/3, vse k.o. Zaplana 
(2000), v površini 637m², z doplačilom 

za razliko v velikosti cca. 200 EUR.

M13 parc. št. 2430/5 k.o. Stara Vrhni-
ka (2001),    OBČINA VRHNIKA 917 zemljišče 10.000,00 neposredna 

pogodba

pridobi se zemljišče, parc. št. 1475/4 k.o. 
Stara Vrhnika (2001), po kateri dejansko 
poteka dostopna pot do goznih zemljišč

M14 del parc. št. 1023/29 k.o. Smreč-
je (2692),  OBČINA VRHNIKA 334 zemljišče 1.500,00 neposredna 

pogodba

pridobi se zemljišče, parc. št. 230/4 k.o. 
Smrečje (2692), po katerem poteka ka-

tegorizirana občinska cesta z doplačilom 
glede na razliko v vrednosti zemljišč

M16 del parc. št. 2748/1, k.o. Vrhnika 
(2002), OBČINA VRHNIKA 90 zemljišče 16.800,00 neposredna 

pogodba

Občina pridobi del zemljišča parc. št. 
2748/49, k.o. Vrhnika (2002), za cesto v 
površini 190 m² z doplačilom razlike v 

vrednosti zemljišč

M17 del parc. št. 2740/11, k.o. Vrhni-
ka (2002), OBČINA VRHNIKA 71 zemljišče 5.640,00 neposredna 

pogodba

Občina pridobi del zemljišča parc. št. 
2748/43, k.o. Vrhnika (2002), za cesto 
v površini 23 m² z doplačilom razlike v 

vrednosti zemljišč

M18 parc. št. 2866/8, k.o. Vrhnika 
(2002),OBČINA VRHNIKA 48

zemljišče
1.040,00 neposredna 

pogodba

Občina pridobi zemljišča parc. št. 1624/8, 
1624/9 in 1624/10, k.o. Vrhnika (2002), 
za cesto v površini 61 m²  z doplačilom 

razlike v vrednosti zemljišč

M19 parc. št. 689/3 k.o. Podlipa 
(1999)  OBČINA VRHNIKA 217 zemljišče 1.000,00 neposredna 

pogodba

Občina Vrhnika pridobi zemljišče, parc. 
št. 519/11 k.o. Podlipa (1999), po kateri 
dejansko poteka dostopa do kmetijskih 

in gozdnih zemljišč

M20 del parc. št. 2029 k.o. Verd 
(2003) OBČINA VRHNIKA 7000 zemljišče 20.000,00 neposredna 

pogodba

Občina Vrhnika pridobi del zemljišč, 
parc. št. 1419/73, 1419/1 in 1676/3, 

vse k.o. Verd (2003), po katerih poteka 
kategorizirana občinska cesta z oznako 
LC468041, z doplačilom stranke zaradi 

razlike v vrednosti zemljišč

M21 parc. št. 2907/8 k.o. Vrhnika 
(2002),  OBČINA VRHNIKA 25 zemljišče 2.000,00 neposredna 

pogodba

Občina Vrhnika pridobi zemljišče, parc. 
št. 2251/2 k.o. Vrhnika (2002), po 

kateri dejansko poteka kategorizirana 
občinska cesta LK466771, z doplačilom 

stranke v višini razlike v vrednosti 
zemljišč 

M22
parc. št. 24366/11 k.o. Stara 

Vrhnika (2001),  OBČINA 
VRHNIKA

179 zemljišče 600,00 neposredna 
pogodba

Občina Vrhnika pridobi zemljišče, parc. 
št. 827/3 k.o. Stara Vrhnika (2001), po 
kateri dejansko poteka kategorizirana 
občinska cesta JP966321, z doplačilom 

občine v višini razlike v vrednosti 
zemljišč 

SKUPAJ  238.638,50
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NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

ZAP. 
ŠTEV.

PARCELNA ŠTEVILKA         
KATASTRSKA OBČINA

OKVIRNA 
VELIKOST oz. 
PREDVIDENA 

POVRŠINA 
(v m²)

VRSTA NEPRE-
MIČNINE

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

EKONOMSKA UTEMELJENOST

O1
1383/44 k.o. Velika Ligojna (1998),    OBČINA 

VRHNIKA
21 zemljišče 1.400,00

Širitev ceste Drenov Grič-Zaklanec 
LC2 468072.del

O2
2099/787 k.o. Blatna Brezovica (1997),    OBČINA 

VRHNIKA
45 zemljišče 200,00 ureditev cest v Bevkah

O3 544/9 k.o. Smrečje (2692),    OBČINA VRHNIKA 23 zemljišče 200,00
Pridobitev zemljišča po katerem 

poteka kategorizirana javna cesta 
JP966572

O4
1039/8 in 1040/11, obe k.o. Verd (2003),    OB-

ČINA VRHNIKA
950 zemljišče 8.000,00 Odkup zemljišča LK466831

O5
k.o. Stara Vrhnika (2001), k.o. Vrhnika (2002),    

OBČINA VRHNIKA
 zemljišče 10.000,00

Odkup zemljiišč za ureditev kate-
goriziranih javnih cest JP966361 in 

JP966362 

O6
del parc. št. 2282, 2283/1, 2284/2, 2284/1 in 

2283/2, vse k.o. Blatna Brezovica (1997),    OB-
ČINA VRHNIKA

1000 zemljišče 3.000,00
Odkup zemljišč za ureditev kole-

sarske poti

O7
del parc. št. 806/3, 605/2, 578/1, 684/5, 576/0, 
576/3, 573/2, *74/2, vse k.o. Smrečje (2692),    

OBČINA VRHNIKA
2000 zemljišče 8.000,00

Odkup dela katagorizirane ceste z 
oznako LC468031

O8
del parc. št. 815/2, 815/3 in 1002/3, vse k.o. 
Velika Ligojna (1998),    OBČINA VRHNIKA

120 zemljišče 1.000,00
Zemljišče predstavlja del lokalne 

ceste

O9
del parc. št.  221/1 in 279/1, obe k.o. Zaplana 

(2000),    OBČINA VRHNIKA
3000 zemljišče 15.000,00

Ureditev kategoriziranih cest z 
oznakama JP966141 in LC468022

O10 k.o. Vrhnika (2002)   OBČINA VRHNIKA 600 zemljišče 10.000,00

Ureditev kategoriziranih cest z 
oznakama LZ466011 in LK466501, 

po investiciji kanalizacija Notranjska 
cesta, Gabrče 

O11
parc. št. 1874/1 k.o. Vrhnika (2002),    OBČINA 

VRHNIKA
1561 zemljišče 31.220,00

Odkup zemljišča na pokopališču 
na Vrhniki 

O12

del parc. št. *93/0, 1348/1, 1358/0, 1347/0, 
1336/0, 1339/0, 1360/0, 2628/1, 1359/0, 1322, 
1323, 1324, 1324/1, 1324/2, 1326, 1327, 1330, 

2511, 2513, 2514, 2515, 2516, 2518, 2519, 
2528/1, 2528/2, 2528/3, 2529, 2530, 2561, 2586, 

2587, 2706/1, vse k.o. Stara Vrhnika (2001), in 
del parc. št. 337/1, 337/5, 337/6, 338/2, 338/3, 
338/4, 339, 341/2, 341/4, 341/5, 342/4, 441/1, 
441/3, 441/5, 441/6, 444/3, 444/4, 444/5, 446, 

447/1, 447/4, 447/5, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 
462/3, 467/3, 467/4, 467/8, 467/12, 467/13, 

467/15, 467/36, 467/39, 467/81, 564/1, 564/2, 
564/5, 564/6, 564/8, 564/9, 564/37, 564/40, 

564/41, 564/77, 564/95, 564/97, 467/17, 
467/27, 467/60, 467/62, 467/64, 467/68, 
467/72, 467/87, 467/88, 467/93, 467/93, 
467/94, 467/94, 467/95, 467/97, 467/99, 

467/101, 467/102, 471, 560/5, 562/1, 562/2, 
565/2, 567/2, 569, 605/3, 605/5, 605/10, 686/3, 
686/9 in 703/2, vse k.o. Podlipa (1999)     OBČI-

NA VRHNIKA

20000 zemljišče 40.000,00
Odkup zemljišč za ureditev kategori-

zirane javne ceste z oznako LC468031

O13
parc. št. 681/30 k.o. Stara Vrhnika (2001),    

OBČINA VRHNIKA
146 zemljišče 500,00

Odkup zemljišč za ureditev kategori-
zirane javne ceste z oznako JP966091

O14
parc. št. 1706/17 in 1706/18, obe k.o. Zaplana 

(2000), OBČINA VRHNIKA
140 zemljišče 300,00

Odkup zemljišč za ureditev kate-
gorizirane javne ceste z oznako 

LC468022

O15

del parc. št. 761/1, 761/2, 452/14, 763/2, 825/2, 
822/1, 826/0, *143, 822/3, 822/5, 818/1, 148/1, 
818/2, 819/1, 860/0, *146, 862/1, 864/5, 801/1, 
864/2, 793/0, 854/4, 791/0, *228, 867/3, 790/0, 

788/0, 786/0, 867/11, 873/1, 783/0, 778/1, 
778/3, 781/6, 778/2, 873/3, 873/4, 876/1, *178, 

*152, 779/0, 780/0, 877/11, 877/10 in 529/4, 
1338/3, 825/1, 825/3, vse k.o. Verd (2003),    

OBČINA VRHNIKA

2828 zemljišče 40.000,00
Odkup zemljišč za pločnik Verd ob 

državni cesti

O16
del parc. št. 1530/2, 1586/2, 1586/1, 1593, 

1582 in 1583, vse k.o. Zaplana (2000),    OBČINA 
VRHNIKA

1000 zemljišče 5.000,00
Odkup zemljišč za ureditev kate-
gorizirane javne ceste z oznako 

LC468012

O17

del parc. št. 2742/6, 2740/8, 2719/7, vse k.o. 
Vrhnika (2002) in 536/1, 536/2, 551/1, 539/0, 
929/2, 932/1, 720/0, 1550/6, 514/2, 1071/3, 
967/5, 1073/1, 547/1, 514/3, 519/0, 1073/2, 
975/0, 547/2, 1002/1, 950/0, 934/0, 978/0, 

537/0, 513/3, 550/1, 967/8, 967/1, 974/0, 929/1, 
936/0, 551/2, 947/0, 967/2, 1071/2, 2028/0, 
967/6, 550/3, 718/1 in 718/2, vse k.o. Verd 

(2003),    OBČINA VRHNIKA

4000 zemljišče 200.000,00
Odkup zemljišč za južno obvoznico, 

sedaj JP966601

O18
parc. št. 253/4 k.o. Blatna Brezovica (1997),   

OBČINA VRHNIKA
300 zemljišče 1.000,00

Odkup zemljišč kategorizirane javne 
ceste z oznako JP966682

O19
parc. št. 638/4 in 640/12, obe k.o. Zaplana 

(2000),   OBČINA VRHNIKA 
96 zemljišče 300,00

Odkup kategorizirane ceste z oznako 
LC226111.

O20
1217/4 in 1695/2, obe k.o. Vrhnika (2002)   

OBČINA VRHNIKA
102, 451 zemljišče 1.106,00

Na zemljiščih se nahajata cesta in 
prečrpališče.

O21
del parc. št. 1342/5 in 1342/2, obe k.o. Velika 
Ligojna (1998) in parc. št.  1342/4 k.o. Velika 

Ligojna (1998)   OBČINA VRHNIKA
450 zemljišče 20.000,00

Odkup kategorizirane ceste z oznako 
JP966792

O23
del parc. št.  994/6, 958/4, 756/5, 958/6, 756/3, 

750/1, 747/1, 994/2, 996/4, in 1820/17,  vse k.o. 
Vrhnika (2002)   OBČINA VRHNIKA

670 zemljišče 12.000,00
Odkup zemljišč zaradi rekonstrukcije 
regionalne ceste Vrhnika - Logatec, 

kategorizirana državna cesta DC409

O24
parc. št. 367/4 in 345, obe k.o. Verd (2003), 

OBČINA VRHNIKA
170 zemljišče 9.350,00

Odkup zemljišča po končani investi-
ciji Rekonstrukcija mostu čez Ljubijo.

O25
1437/4, 1438/2, 1440/2, 1445/4, 1467/2, 1468/5, 
1469/5, 1469/6, 1469/8 in 1469/9, vse k.o. Stara 

Vrhnika (2001),    OBČINA VRHNIKA
1000 zemljišče 5.000,00

Odkup zemljišč po investiciji Ulov-
ka-Stara Vrhnika, kategorizirana 

občinska cesta LC226112

O26
del 989/1, 988/2, 818/1, 1876/9, 815/1, 992/3, 

1021/2 in 1021/3, vse k.o. Velika Ligojna (1998),    
OBČINA VRHNIKA

1200 zemljišče 15.000,00
Odkup zemljišč obstoječe kategorizi-

rane občinske ceste LC067141

O27

parc. št. 959/9, 959/11, 989/3, 992/3 in 
991/5, vse k.o. Zaplana (2000) ter 1154/109 

in 1154/128, obe k.o. Vrhnika (2002),    OBČINA 
VRHNIKA

4000 zemljišče 10.000,00
Odkup zemljišč obstoječe kategorizi-

rane občinske ceste JP966071

O28
parc. št. 1072/3, 1073/3 in 1073/5, vse k.o. 

Zaplana (2000),     OBČINA VRHNIKA
1292 zemljišče 3.000,00

Odkup zemljišč obstoječe kategorizi-
rane občinske ceste JP966084

O29

del parc. št. 878/2, 880/1, 880/2, 880/8, 1018, 
1021/1, 1021/2, 1024/1, 1024/5, 1029, 1807/3 

in 1807/4, vse k.o. Zaplana (2000),    OBČINA 
VRHNIKA

3000 zemljišče 6.000,00
Odkup zemljišč obstoječih katego-

riziranih občinskih cest JP966091 in 
LC468022

O30

parc. št. 1135/8, 1088/21, 1135/7, 1134/4, 
1133/2, 1135/6, 1134/6, 1088/19, 1134/7, 

1134/12, 1113/3 in 1097/2, vse k.o. Zaplana 
(2000),     OBČINA VRHNIKA

3831 zemljišče 10.000,00
Odkup zemljišč obstoječe kategorizi-

rane občinske ceste JP966081

O31
del. Parc. št. 1015 in 995/1, obe k.o. Verd (2003), 

OBČINA VRHNIKA
20 zemljišče 900,00 Odkup zemljišča za pločnik

O32
del. parc. št. 3024/41 in 3024/40, obe k.o. 

Borovnica (2004), OBČINA VRHNIKA
160 zemljišče 1.600,00 Odkup zemljišča za vodohran

O33
parc. št. 1070/81,1070/98, 1070/92, 1070/57, 

vse k.o. Verd (2003),    OBČINA VRHNIKA
800 zemljišče 10.400,00 Odkup zemljišča za pot

O34
del parc. št 1287/0, k.o. Vrhnika (2002) OBČINA 

VRHNIKA
160 zemljišče 2.400,00 Odkup zemljišča za vodohran

O35
parc. št. 1912/1 in 1914 ter del parc. št. 1871/1, 

1912/3, vse k.o. Vrhnika (2002),    OBČINA 
VRHNIKA

3910 zemljišče 78.720,00 Širitev pokopališča Vrhnika

O36
parc. št. 2533, k.o. Stara Vrhnika (2001), OBČINA 

VRHNIKA
1325 zemljišče 1.325,00

Na parcelo sega del rekonstruirane 
javne ceste

O37
del parc. št. 215/11 in 215/2, obe k.o. Blatna 

Brezovica (1997), OBČINA VRHNIKA
30 zemljišče 900,00

Odkup zemljišč po izvedeni  rekon-
strukciji mostu čez Črno mlako

O38

del parc. št. 602/6, 572/9, 572/5, 572/4, 11/4, 
29/2, 29/1, 572/3, 565, 537, 538, 539, 540/4, 

534/1, 519, 516/1, 1887/11, 504/1, 503/1, 
500/1, 1225/1, 1224/3, 1225/2, 496/2, 482/4, 
1232/3, 496/2, vse k.o. Velika Ligojna (1998),                         

OBČINA VRHNIKA 

600 zemljišče 21.000,00
Odkup zemljišč po investiciji Ligojna, 

kategorizirane občinske ceste LC 
468091.

O39
parc. št. 1024/9, 1024/23, 1024/27, 1025/7, 
1025/9, 1026/2 in 1026/9, vse k.o. Vrhnika 

(2002),  OBČINA VRHNIKA
386 zemljišče 20.000,00

Odkup zemljišč kategoriziranih cest z 
oznakama LC466023 in JP966421

O40
parc. št. 1265/13 in 1265/24, obe k.o. Blatna 

Brezovica (1997),  OBČINA VRHNIKA
40 zemljišče 3.800,00

Odkup zemljišč kategorizirane  ceste 
z oznako LC468063

O41
parc. št. 175/4, 175/7, 175/9, 175/10, 176/4, 

176/7, 176/8 in 176/10, vse k.o. Stara Vrhnika 
(2001) OBČINA VRHNIKA

761 zemljišče 8.000,00
Odkup dela kategorizirane občinske 
ceste z oznako JP966361 in zemljišč 

za cesto OPPN Dolge njive

O42
del parc. št. 867/4, 867/5, 867/6, 867/7, 867/8, 

867/11, 873/1 in 873/2, vse k.o. Verd (2003)  
OBČINA VRHNIKA

500 zemljišče 10.000,00
Odkup zemljišč po rekonstrukciji 

ceste

O43
del parc. št. 1512, k.o. Stara Vrhnika (2001) 

OBČINA VRHNIKA
690 zemljišče 2.070,00

Odkup zemljišča za vodohran na 
Stari Vrhniki

O44
parc.št. 1617/4, 1617/6 in 1617/3, vse k.o. 

Vrhnika (2002), OBČINA VRHNIKA
142 zemljišče 710,00

Odkup zemljišč za obstoječo katego-
rizirano cesto z oznako LZ 466023

O45
parc.št. 184/6,stavba št. 504 in 1894/4, vse k.o. 

Verd (2003), OBČINA VRHNIKA
 

stavba 
gozd

300.000,00
Odkup zemljišča s stavbo za zaokro-
žitev naravne in kulturne dediščine 

v Močilniku.

O46
parc.št. 2524/27,stavba št. 2002-650-2 in 
1894/4, vse k.o. Vrhnika (2002), OBČINA 

VRHNIKA
315,5

poslovni 
prostor

120.000,00
Odkup poslovnega prostora bivše 

prodajalne Pohištva Jazon, v deležu 
48/100 za namen pokrite tržnice

O47
parc. št. 2502/7, 2103/16, 2093/2, 2043/2, 

stavba št. 752, vse k. o Vrhnika (2002), OBČINA 
VRHNIKA

zemljišče 2801, 
samo stavba 

439,2 

stavba z 
zemljiščem

60.000,00
Odkup strelišča v nekdanji vojašnici 

na Stari Vrhniki

O48

parc. št. 2076/2, 2076/3, 2076/4, 2076/5, 2081, 
2453/8, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 2754, vse k.o. 

Stara Vrhnika (2001) in del parc. št. 2753 k.o. 
Stara Vrhnika (2001), OBČINA VRHNIKA

13000
zemljišče s 
stavbami

50.000,00
Odkup dela zemljišča v nekdanji 
vojašnici na Stari Vrhniki

  1.158.401,00  

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ZAP. ŠTEV.
PARCELNA ŠTEVILKA IN 

KATASTRSKA OBČINA

OKVIRNA VELIKOST oz. 
PREDVIDENA POVRŠINA  

(v m²)
VRSTA NEPREMIČNINE

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST (v EUR) 

PREDVIDENA METODA 
RAZPOLAGANJA

P1
2/2, k.o. Blatna Bre-

zovica
542 zemljišče 50.000,00 javna dražba 

SKUPAJ   50.000,00  

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ZAP. ŠTEV.
PARCELNA ŠTEVILKA IN 

KATASTRSKA OBČINA

OKVIRNA VELIKOST oz. 
PREDVIDENA POVRŠINA 

(m²)
VRSTA NEPREMIČNINE PREDVIDENA SREDSTVA 

EKONOMSKA UTEMEL-
JENOST

O1

delež 186/0, delež 
187/0 obe k.o. Blatna 

Brezovica in 2282, 
2283/1, 2283/2, 2284/1 

in 2284/2 vse k.o. 
Blatna Brezovica 

površina bo znana po 
odmeri 

zemljišče 49.000,00

Odkup zemljišč za mož-
no ureditev komunalne 
infrastrukture in parki-

rišč ter kolesarske poti v 
KS Blatna Brezovica

O3
del 1259/0 in del 

1189/0 obe k.o. Velika 
Ligojna 

6645 zemljišče 1.000,00
Odkup zemljišča za 
športno igrišče v KS 

Ligojna 

SKUPAJ   50.000,00  

Vse navedene vrednosti iz tabel so informativne narave. Ocena prejetih 
denarnih sredstev od prodaje nepremičnega premoženja v letu 2019 je 
377.675,00 EUR, ocena porabljenih sredstev za nakup zemljišč v letu 2019 
je 150.000 EUR, za nakup poslovnih stavb pa 420.000 EUR.

V letu 2019 je načrtovana prodaja nekaterih stavbnih zemljišč za gradnjo.
Predvidene so prodaje manjših površin pri stanovanjskih objektih, ki 

se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča k stavbam. Pri ne-
premičninah s statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika 
neusklajenosti dejanskega stanja poteka občinske ceste in stanja, ki ga iz-
kazuje zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti, 
in sicer z menjavo, prodajo ali odkupom zemljišč.  Predvideni so tudi odkupi 
zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja v zvezi z izvedbo investicij 
Občine Vrhnika.

Skladno s 24. členom ZSPDSLS-1 so v proračunu rezervirana tudi sred-
stva za pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem na celo-
tnem območju Občine Vrhnika pod določeno vrednostjo, ki je opredeljena 
v odloku, s katerim je določen proračun, postopek izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine, 
in sicer do višine 100.000,00 EUR, ki ga lahko samostojno sprejme organ, 
odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Občina namerava v letu 2019 brezplačno odsvojiti stavbo šole v Podlipi, 

in sicer v korist lastništva Krajevne skupnosti Podlipa - Smrečje. 
V letu 2019 je predviden nakup zemljišča s stavbo za zaokrožitev narav-

ne in kulturne dediščine v Močilniku in odkup poslovnega prostora bivše 
prodajalne Pohištva Jazon, v deležu 48/100 za namen pokrite vzpostavitve 
tržnice.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica namerava prodati zemljišče parcel-
na št. 2/2, k.o. Blatna Brezovica. Prav tako namerava kupiti zemljišče par-
celna številka 187/0 k.o. Blatna Brezovica ter del zemljišča parcelna številka 
186/0 k.o. Blatna Brezovica. 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 
2019 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019. Načrt 
začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 410-66/2018 (4-01)
Vrhnika, 21. 3. 2019

  ŽUPAN
  OBČINE VRHNIKA
  Daniel Cukjati
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OBVESTILO O EVIDENCAH 
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
Občina Borovnica je v letu 2015 pristopila k celovitemu urejanju evidence nepremičnega 
premoženja občine. Ob tem smo ugotovili, da del zemljišč v lasti oz. upravljanju občine 
uporabljajo lastniki parcel, ki mejijo na nepremičnino, ki je v lasti občine Borovnica.
Dela teh zemljišč Občina Borovnica za uresničevanje javnega interesa ne potrebuje, zato 
ga v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) namerava prodati oz. zamenjati z drugimi ustre-
znimi zemljišči. 
S tem obvestilom vas pozivamo, da tisti, ki do sedaj še niste, izkažete svoj interes za odkup 
oz. zamenjavo občinskih zemljišč oz. nas obvestite o lokacijah, kjer so možne spremem-
be. Občina Borovnica bo na podlagi prejetih vlog  pristopila k urejanju zadev, kjer bo to 
možno. 

ŽUPAN OBČINE BOROVNICA 
Bojan Čebela l. r

Na podlagi Zakona o javnih 
financah (ZJF-UPB4, Ur. l. RS, št. 

11/11 in popravek 14/13), 10. člena 
Pravilnika o dodeljevanju enkratne 
denarne pomoči v občini Borovnica 

(Ur. l. RS, št. 29/15) in Odloka o 
proračunu za leto 2019 Občina 

Borovnica objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE VLOG ZA 

DODELITEV ENKRATNE 
DENARNE POMOČI V 

LETU  2019

1. Predmet razpisa
	Zbiranje vlog za enkratno de-

narno pomoč zaradi material-
ne ogroženosti prosilcev 

Sredstva so zagotovljena na pro-
računskem programu 20049004, 
podprogram 420007 v višini 
3.500,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo 
občani,  ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
- imajo stalno bivališče v Občini 

Borovnica in tam tudi dejansko 
bivajo,

- trenutno nimajo zadostnih 
sredstev za preživljanje in so 
izčrpali vse možnosti za prido-
bitev sredstev za preživljanje z 
delom, pravicami iz dela ali za-
varovanja, z dohodki iz premo-
ženja in drugih virov, denarnih 
nadomestil, denarnih pomoči 
in dajatev po predpisih s po-
dročja socialnega varstva, zdra-
vstvenega varstva in jih nihče 
ni dolžan preživljati, ter so se, 
ne po lastni krivdi, zaradi sple-
ta neugodnih okoliščin (dol-
gotrajna bolezen, invalidnost, 
nenadna brezposelnost, smrt v 
družini, naravne nesreče ipd.) 
znašli v takem položaju, da ne 
morejo poravnati najnujnejših 
obveznosti,

- so bili v zadnjih treh mesecih 
upravičeni do denarne socialne 
pomoči po Zakonu o socialno 
varstvenih prejemkih,

- vsi dohodki na družinskega 

člana ne presegajo višine mini-
malnega dohodka, določenega 
v Zakonu o socialno varstvenih 
prejemkih (od 1.8.2018 znaša 
392,75 €),

- da v zadnjih 12 mesecih pred 
vložitvijo vloge za denarno po-
moč vlagatelj ali družinski član 
vlagatelja ni bil prejemnik sub-
vencije najemnine za stanova-
nje.
                  

2. Rok in način prijave
	obrazce za prijavo lahko zainte-

resirani dobijo na spletni stani 
www.borovnica.si/razpisi, ali 
na sedežu Občine Borovnica 
od 18. 3. 2019 do 4. 4. 2019 v 
času uradnih ur, pri Nejli Ofen-
tavšek;
	vloge z dokazili, ki izkazujejo 

dejansko materialno stanje,  
morajo prosilci osebno ali po 
pošti poslati na naslov Občina 
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 
BOROVNICA v zaprti kuverti 
z oznako »vloga za enkratno 
denarno pomoč 2019 – ne od-
piraj«; na kuverti mora biti raz-
viden naslov vlagatelja;
	informacije o razpisu daje Nejli 

Ofentavšek;
	upoštevane bodo vse vloge, ki 

bodo prispele na Občino Bo-
rovnica do četrtka, 4. aprila 
2019, do 12. ure;
	prepozne in nepravilno opre-

mljene vloge bodo s sklepom 
zavržene in neodprte vrnjene 
pošiljatelju;

	nepopolne vloge bo možno do-
polniti v roku 8 dni po prejemu 
obvestila komisije, če vloga ne 
bo dopolnjena v roku, bo zavr-
žena.

3. Upravičenci bodo o 
dodelitvi sredstev obveščeni 
z odločbo v 30 dneh od 
prejema popolne vloge.

Številka:1225-0001/2019-1
Datum:   18. 3. 2019                                                

Ž U P A N
Bojan Čebela

Vabilo

Tradicionalna 
spomladanska čistilna akcija
  

Tradicionalna spomladanska čistilna akcija bo v soboto,  30. marca. 

Ob 8.30 se bomo zbrali na borovniški tržnici na Molkovem trgu, kjer boste dobili rokavice, vreče in plastenke z vodo ter razpored 
in navodila, kje odložiti vreče z zbranimi odpadki. Zaključek akcije bo od  11.00 do 13.00, prav tako na borovniški tržnici, kjer bodo 
udeleženci prejeli malico oz. topli obrok. 

Namen akcije je ureditev:
-  okolice prometnih poti, sprehajalnih poti v naravi – gozdu, parkih, okolice otroških igrišč, športnih površin,
-  okolice brežin, strug, potokov, rek, jezer, bajerjev in jarkov,
-  barjanskih travnikov, gozdov, kraških jam ter drugih kraških in barjanskih naravnih posebnosti.

Vabljeni!
Občina Borovnica

Občina, soočena s hudo prostor-
sko stisko v vrtcu, se je lani odločila 
in investirala dobrih 45 tisoč evrov v 
prenovo in prilagoditev nekdanjega 
pediatričnega dela zdravstvene posta-
je za varstvo otrok. Projekt se je malce 
zavlekel, tudi na račun dotrajane na-
peljave objekta, ki bi znal še dvigniti 
ceno investicije, a gre navsezadnje za 
nujno zadevo, ki nas neizogibno čaka 
v bližnji prihodnosti. Šepeta se celo o 
300 tisočakih težki dodatni investiciji 
v več kot pol stoletja staro stavbo.

A vrnimo se k desetim nasmeja-
nim malčkom in njihovim staršem, 
ki jih je v novih prostorih prvi šolski 
dan obiskala skorajda kompletna ob-
činska uprava z županom na čelu, pa 
ravnatelj s pomočnico in, da bi se po-
čutili karseda dobrodošle, jim je prišel 

zapet še vrtčevski pevski zbor. Župan 
Bojan Čebela je ob tem s ponosom 
ugotavljal, »da smo združili vso iz-
najdljivost, znanje in pa sredstva pri 
otroškem bumu, ki ga imamo. Ne že-
lim si, da bi se ustavil. Bo pa zelo tež-
ko zadostiti vsem potrebam in željam, 
da bomo lahko izvajali varstvo v ta-
kšnem obsegu in takšni kvaliteti. Tole 
je zasilna rešitev, ki pa je, moram reči, 
kar nadstandardna. Ta hiša nam daje 
varno zavetje za vaše malčke. Upam, 
da se bodo tako osebje kot tudi otroci 
in starši tu notri počutili dobro.« 

Po predvidevanjih bo skupina do 
junija dosegla svoj maksimum, štiri-
najst otrok, nakar bo treba spet iskati 
nove rešitve. V igri je več scenarijev. 
Po enem bi šli nemudoma v projekt 
izgradnje prizidka vrtca in združitev 

vseh oddelkov na enem mestu. Kar bi 
bilo po mnenju ravnatelja Daniela 
Horvata tudi najbolj racionalno. Spet 
po drugem bi najprej uresničili projekt 
knjižnice in v njene prostore začasno 
selili vsebine glasbene šole, s tem pa 
sprostili obstoječe vrtčevske prostore. 
Vse ob hkratnem zavedanju, da je pre-
tesna tudi osnovna šola in da predvi-
deni prizidek, ki naj bi bil dokončan 
šele prihodnje leto, ne bo povsem rešil 
težav. V regiji so vedno glasnejši pozivi 
k uvedbi celodnevne šole, kar je Bo-
rovnica nekoč že poznala. 

A vrnimo se k zdravstveni posta-
ji. Župan je zagotovil, da so pri pre-
novi prostorov sledili zdravstvenim 
normam in da je kadarkoli, če se le ti 
sprostijo, v enem samem tednu mo-
žna sprememba namembnosti. Nad 
idejo ponovne pridobitve pediatra ali 
morebiti fizioterapevta občina menda 
še ni obupala. 

  Damjan Debevec, foto: DD

Prvi vrtčevski dan se je v Kapljici dogajalo.

 Kapljica – petnajsti 
oddelek vrtca

Na deževni ponedeljek, 11. marca, je borovniški vrtec 
tudi uradno dobil svoj petnajsti oddelek, ki so ga – 
kako pripravno – poimenovali Kapljice.
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Naš cilj je bila 1634 m vi-
soka razgledna gora Dobrča, 
izhodišče pa Bistriška planina 
nad Tržičem, do koder vodi 
gozdna cesta. Po zagotovilih 
oskrbnika naj bi bila cesta ko-
pna, nas pa je zjutraj pričakala 
mestoma precej poledenela. Z 
nekaj poskušanja in nesebične 
pomoči smo vsi srečno prišli 
do izhodišča, od koder smo 
pod Tatjaninim vodstvom za-
čeli vzpon na Dobrčo. Čeprav 
je bila gora z avtoceste videti 
čisto kopna, smo celo pot ho-
dili po utrjeni gazi. Otroško 
veselje je bilo nepopisno in go-
tovo je bil sneg tudi motivacija, 
da smo ves čas zelo enakomer-
no hodili ter vrh dosegli brez 
težav. Malo je gotovo poma-
gala tudi čokolada, ki nam jo 
je med potjo podaril prijazen 
pohodnik, ki je bil na poti v 
dolino. Že po poti so se nam 

odpirali čudoviti razgledi na 
Kamniške Alpe s čisto druge 
strani, kot jih običajno opa-
zujemo. Pomahali smo Kriški 
gori, kjer smo na prvem jesen-
skem izletu dočakali tudi prvi 
sneg, ter občudovali Storžič, 
Grintavec in Kočno.

Ker je bilo zelo toplo, smo si 
malico iz nahrbtnika privoščili 
kar na vrhu Dobrče in skleni-

li, da obisk koče izpustimo ter 
se raje povzpnemo še na Šen-
tanski vrh. Kristina je namreč 
naredila reklamo, da je tam res 
neverjeten razgled na večino 
slovenskih gora. Še dobro, da 
smo ji verjeli! 

Na razgledišču, ki je pet 
minut oddaljeno od Dobrče, 
se kot na dlani razprostrejo 
greben Košute, Begunjščica in 

Stol, na drugi strani Kamni-
ške Alpe, sledi pogled proti 
Ljubljani in v drugo smer po 
dolini Save navzgor proti Je-
senicam ter seveda na Trigla-
vsko pogorje. Človek bi se kar 
obračal v krogih in občudoval 
veličastne kreacije narave.

Ampak prostora na vrhu ni 
prav veliko, otroci pa so težko 
dolgo pri miru, zato smo se čez 

vrh Dobrče odpravili v dolino. 
Spustili smo se po drugi poti, 
čez Lešansko planino, se malo 
drsali, malo gazili in vsi sreč-
no prišli nazaj na izhodišče. 
Otroci so bili navdušeni nad 
poplavo v čevljih, odrasli pa 
nad energije polnimi mladinci.

Za MO PD Borovnica 
zapisala Ana Bokalič

Potrdili so tudi novo razme-
jitev z Občino Brezovica in v 
javno razpravo dali odlok zade-
vajoč 24-urno pogrebno službo.

 
Petmilijonski proračun 

Od prve obravnave do same-
ga sprejema se predlog občin-
skega proračuna za leto 2019 ni 
pretirano spremenil. Še najve-
čje rošade številk so pravzaprav 
dosegli svetniki z naknadnimi 
amandmaji. Proračun je še ve-
dno težak malce manj od petih 
milijonov, pri čemer predvide-
va 4,67 milijona evrov prihod-
kov ter 4,98 milijona evrov od-
hodkov. Primanjkljaj 306 tisoč 
evrov ter obrok odplačila kre-
dita za kanalizacijo in čistilno 
napravo v višini 122 tisoč evrov 
pa naj bi se pokril iz presežka 
preteklih letih. Velik delež pro-
računskih odhodkov je prav-
zaprav bolj ali manj neodvisen 
od razprave, npr. 1,6 milijona 
evrov za vzgojo in izobraževa-
nje. Potem so tu še delovanje 
občinske uprave, plače…  

Ko se nazadnje prebijemo 
do investicij, ne ostane več 
prav veliko. Letos se izjemoma 
obetata dva ogromna projekta. 
»Parkiraj in pelji«, parkirišče 
pri železniški postaji, v višini 
453 tisoč evrov, od katerega pa 
bo šlo iz občinskega manj kot 
pol. Drugi najobsežnejši pro-
jekt bo prizidek k osnovni šoli 
v višini 357 tisoč evrov, h ka-
teremu bo država primaknila 
več kot pol, a vse bolj kaže, da 
bo zaključek in plačilo padlo 
v naslednje proračunsko leto. 
Šola in vrtec naj bi v tekočem 
letu za investicije in investicij-
sko vzdrževanje potrebovala 
še dodatnih 100 tisočakov. Od 
372 tisoč evrov za zmanjševa-
nje onesnaževanja, zbiranje in 
ravnanje z odpadki in odpadno 
vodo ter nadzor nad onesnaže-
vanjem okolja bo kar 103 tisoč 
šlo za sofinanciranje omrežni-
ne gospodinjstvom, kanaliza-
cija Ceste pod Goro bo terjala 
99 tisoč, na Švigljevi ulici pa 
65 tisoč evrov. Nadaljnih 20 ti-
soč bo potrebnih za zapiranje 
vrhniške deponije, 16 tisoč za 
sanacijo črnih odlagališč, 14 
tisoč za vzdrževanje čistilne 
naprave in vakuumske posta-
je, z desetimi tisočaki bomo 
podpirali delovanje DEPO-
-ja, potem pa so tu še nakupi 
kotalnega prekucnika, novih 
zabojnikov…  Od umazane k 
čisti vodi. Vodovodno omrežje 
nam bo pobralo 60 tisoč evrov, 
od česar je najzanimivejši na-
črt zagona vrtine Prušnica in 
izdelava načrta za vodooskrbo 
Kotov. Pa ko smo že pri vodi - 
študija poplavne ogroženosti 
Borovnice bo terjala nadaljnih 
23 tisoč evrov. Seveda pa pri 

obrambi pred naravnimi in 
drugimi nesrečami občina ne 
stavi le na študije, zato je letos 
predvidenih 130 tisoč evrov za 
gasilce, civilno zaščito in hi-
drantno omrežje.  

Velik zalogaj so tudi prome-
tna infrastruktura in komuni-
kacije, postavka težka čez mi-
lijon evrov. Skoraj četrtina gre 
na rovaš rednega vzdrževanja, 
od investicij pa izstopa most 
na Dražici za 88 tisoč evrov, 
cestna razsvetljava bo vzela 56 
tisoč evrov, za kolesarsko po-
vezavo Borovnica-Pako bomo 
odšteli 70 tisoč evrov, 36 tisoč 
bo šlo za cesto na Stari progi, 
24 tisoč za pločnik ob Brežan-
ki, 19 tisoč za prehod za pešce 
na Bregu, pa 20 tisoč evrov za 
postajališče na Dolu, za gozdne 
ceste je namenjenih 25 tisoč 
evrov, medtem ko naj bi bilo za 
brv prek Borovniščice pri blo-

kih zgolj pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Cestam je v veliki 
meri namenjen tudi program 
nakupa zemljišč, kar 100 ti-
soč evrov. Prek 40 tisoč evrov 
bomo, predvsem po zaslugi 
amandmaja Gibanja dobre vo-
lje, vložili v borovniški športni 
park, na bližnjih občinskih par-
celah v Liku pa se obeta uredi-
tev večnamenskega platoja za 
10 tisoč evrov. 10 tisoč naj bi 
dobilo tudi igrišče na Dolu, še 
nadaljnjih 19 tisoč bo terjalo 
vzdrževanje igrišč, potem so tu 
še sredstva za ureditev pasjega 
sprehajališča, kolesarsko-rol-
karskega poligona, Košutovega 
vrta, … in vendarle občina na-
merava popraviti tudi streho 
poslovilnega objekta. Od inve-
sticij v zdravstvo gre omeniti 
20 tisoč evrski prispevek ZD 
Vrhnika in pa 65 tisočakov tež-
ko investicijo v našo zdravstve-

no postajo.  
Pri zadnji ne gre prezreti na-

mena občinske naprave za seli-
tev v prizidek slednje, katerega 
naj bi s podeljeno stavbno pra-
vico pravzaprav zgradila Lekar-
na Ljubljana. V letošnjem letu 
to ne bo edina večletna predvo-
lilna obljuba na tnalu. Za 10 ti-
soč evrov naj bi izdelali projekt 
knjižnice v objektu Stare pošte, 
Lista za našo Borovnico pa je z 
amandmaji dosegla, da bo ob-
čina takisto pripravila projekta 
za novo telovadnico in širitev 
obstoječega vrtca. Med daljno-
sežnimi projekti sta še ureditev 
dediščine Južne železnice (15 
tisoč evrov) in infrastrukture 
v Peklu (13 tisoč evrov), oba 
vezana na razpis LAS Barje z 
zaledjem. Za ureditev Pekla je 
sicer z amandmajem višja sred-
stva izposlovala SDS. Sicer je za 
letošnjo turistično promocijo 

občine načrtovanih 20 tisoč 
evrov, za praznik borovnic 18 
tisoč evrov, denarja pa ne bo 
manjkalo niti društvom - za 
ljubiteljske športne dejavnosti 
30 tisoč, ljubiteljsko kulturo 24 
tisoč in za stanovske organiza-
cije sedem tisoč evrov.  

In od kod bo prišel denar za 
vse občinske načrte? 2,5 mi-
lijona evrov prihodkov bo iz 
naslova dohodnine, 539 tisoč 
iz dobička in dividend KPV, 
najemnin za nepremičnine in 
koncesij, skoraj 400 tisoč od 
prodaje zemljišč, od tega sko-
raj 250 tisoč evrov od parcel 
na Lazih, 264 tisoč iz davka na 
premoženje, 90 tisoč od pro-
daje stanovanj, 30 tisoč evrov 
bo komunalnih prispevkov, iz 
naslova terjatev in zakonitih 
zamudnih obresti pa naj bi 
pridobili objekt na Zalarjevi 
31. 28 tisoč evrov naj bi navrgle 
globe in druge kazni in s tem 
pokrile delovanje MIRED. Pri 
posamičnih projektih občina 
računa na dodatne prihodke, 
iz državnega proračuna 343 
tisoč evrov in 345 tisoč evrov 
EU sredstev. 

Jabolko spora je bil še kadro-
vski načrt občine, saj občinska 
uprava želi zaposliti vodjo pro-
jektov, poleg tega išče novega 
direktorja, svetniki Liste za 
našo Borovnico pa so uspeli z 
amandmajem, da bodo zapo-
slitve le za določen čas. Če pri 
sprejemanju amandmajev na 
proračun svetniki niso bili pov-
sem enotni, pa so končni izde-
lek potrdili soglasno, kot tudi 
programa za šport in kulturo. 

Občina Borovnica razširila 
svoje ozemlje 

Julija lani je Geodetska upra-
va Republike Slovenije občine 
obvestila, da je pričela usklaje-
vati potek mej občin z mejami 
parcel v zemljiškem katastru. 
Izkazalo se je, da Borovnica 
točk spora s občinama Cerkni-
ca in Vrhnika nima, je pa prišlo 
do manjšega odstopanja pri 
meji z občino Brezovica, kjer 
občinska meja večinoma sledi 
katastrski meji. Gre za parcelo 
s p.š. 253/3 k.o. Breg, po kateri 
teče regionalna cesta Borovni-
ca-Podpeč, nekako med občin-
skima tablama ter med travni-
kom pod cesto in železnico na 
drugi strani. Občina Brezovica 
se je s spremembo strinjala in 
tako je naš občinski svet sogla-
sno potrdil, da je občina Borov-
nica po novem večja za 188 m2. 

Med drugim so svetniki 
podajali pripombe in pobude, 
kjer jih je najbolj skrbela usoda 
prizidka k osnovni šoli ter za-
poslovanje v občinski upravi. V 
30-dnevno javno razpravo pa 
so dali predlog Odloka o nači-
nu in pogojih 24-urne dežurne 
službe na področju pogrebne 
dejavnosti v Občini Borovnica. 
Ker so pogrebne storitve danes 
na prostem trgu, gre tu pravza-
prav zgolj za ureditev situacije, 
ko zdravnik, ki opravi mrliški 
pregled in ne more ugotoviti 
vzroka smrti, pokojnika odredi 
za obdukcijo. Stroške katere se-
veda nosi občina. 

Damjan Debevec, Foto: DD

Občinski proračun je potrjen

Najnovejše ozemeljske pridobitve borovniškega municipija.

Občinski 
svetniki so 

na svoji tretji 
redni seji 

sprejeli skoraj 
pet milijonov 

težki proračun 
ter programe 

športa in 
kulture. 

Po ledu in snegu do čudovitega 
razgleda z Dobrče
V soboto, 16. februarja, 
smo se planinci 
mladinskega odseka 
PD Borovnica in starši 
odpravili na zimski 
pohod. 
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Povorke k spomeniku talca v 
Gramozni jami se je letos ude-
ležilo rekordno število prapor-
ščakov domačih in prijateljskih 
veteranskih in drugih društev 
iz regije, kar dvanajst. Nedelji 
pa gre verjetno pripisati razlog, 
da je bilo preostalih udeležen-
cev manj kot sicer. Svečanost se 
je že tradicionalno začela s po-
ložitvijo vencev k spomeniku. 
Občinskega sta tja nesla župan 
Bojan Čebela ter Frančišek 
Marijan Drašler. Po treh letih 
ločenih proslav je bil sočasno 
položen tudi venec zveze bor-
cev. Za recital je to pot poskr-
bela Barbara Bezek Rot, za 
glasbene točke pa harmonikar 
Andrej Jereb.

Novi predsednik društva ZB 
za vrednote NOB Borovnica ter 
občinski svetnik Matjaž Oce-
pek je zatem nagovoril priso-
tne. Naprošen naj bi bil, »da ne 
bi govoril preveč o zgodovin-
skih zadevah«, a je nato ven-
darle dobršen del slavnostnega 
govora posvetil ravno temu, 
z uvodno visoko hvalo knjigi 
občinske nagrajenke Vere Hu-
tar: »Knjiga Most bi morala biti 
vsakemu Borovničanu obvezno 

čtivo. Pa ne samo enkrat, am-
pak vsako leto. Ravno tako bi 
o tem dogodku morala vedeti 
več tudi širša slovenska javnost. 
Torej naj na kratko povzamem, 
kaj se je zgodilo 10. marca leta 
1942. Bila je druga svetovna 
vojna. Naše ozemlje je okupi-
rala fašistična Italija in mirno 
so nas priključili kot ljubljansko 
provinco k italijanski kraljevini. 
Zakaj so bili ubiti fantje in mož-
je iz naše kotline? Tukaj obstaja 
samo en preprost razlog. Zato 
ker so italijanske fašistične 
oblasti to lahko naredile in so 
to v skladu z njihovim motom 
‘si amato troppo pocco’ oziro-
ma ‘premalo se ubija’ tudi sto-
rile. Za povod so vzele napad 
partizanske samotarske čete 
na železniški viadukt v Preser-

ju. Naslednji dan so po Dolu, 
Borovnici, Verdu in ostalih 
vaseh pobrale fante in može 
in jih prebrale. Vsem nam 
mora biti jasno, da je bil spi-
sek že narejen. Spisek ljudi, ki 
fašističnim oblastem niso bili 
po volji, je bil narejen. Na tem 
spisku so bili sindikalni vodi-
telji, organizatorji delavskega 
gibanja, zavestni in pokončni 
zavedni učitelji ... Skratka, na 
tem spisku so bili ljudje, ki fa-
šističnim oblastem niso bili po 
volji. Zakaj so se odločili, da je 
treba pobijati več, je čisto jasna 
politična odločitev. Kajti slo-
venskemu narodu je bilo treba 
pokazati, kje je njihovo mesto 
v krasni fašistični prihodnosti 
italijanskega Mussolinijevega 
rajha. To prihodnost so si pri-
kazali kot tako, da so Slovenci 
lahko samo poceni delovna 
sila in nič drugega. Ko stojimo 
tukaj, moramo vedeti, da je bil 
tak fašistični režim. Da je to 
sistem, ki je vedno ločeval na 
njihove, na tiste, ki so več vre-
dni, in na ostale. Danes je spo-
min na ta in podobne dogodke 
nujen, kajti fašizem ne samo 
da zopet dviga glavo, fašizem 

celo rohni z govorniških odrov. 
Rohni tako, kot je rjovel pred 
mesecem v Bazovici. In pri nas, 
v deželi Sloveniji se o dogodkih 
iz druge svetovne vojne čudno 
razmišlja. Za moje pojme ču-
dno. Predstavlja se kot boj med 
komunisti in Cerkvijo. Ravno 
pri tem procesu, pri preser-
skem procesu je rimokatoliška 
Cerkev pokazala svoj človeški 
in drugi obraz. Človeški obraz 
je pokazala s tem, da je zbira-
la hrano za zapornike, da jih 
je obiskovala, pokazala ga je 
s tem, da je papež, sam papež 
pisal temu sodišču na farsi in s 
tem mogoče tudi dosegel opro-
stitev pred pobojem nekaj ljudi. 
Svoj drugi obraz pa je pokazala 
prav 10. marca leta 1942, ko je 
tukaj, na tem mestu bil priso-

ten župnik. Seveda je blagoslo-
vil italijanski strelski vod, kajti 
da njihovi fantje, vrli vojaki ne 
bi preveč duševno trpeli pri de-
janju, ki so ga izvedli.«  

Razlog, zakaj ohranjati spo-
min na dogodke iz druge sve-
tovne vojne, Matjaž Ocepek 
vidi v tem, da se »obdobje re-
lativnega miru, napredka po-
časi končuje”: “V Evropi, kjer 
danes živimo, že doživljamo 

migrantske valove. Lahko se 
slepimo, da gre to zaradi vojn 
pri njih. In da ko se bodo situa-
cije umirile, da se bodo selitve 
nehale. Povem vam, ne bodo 
se. Kajti civilizacija, ki smo 
jo ustvarili, trajno spreminja 
podnebje. Čedalje več Zemlje 
bo neprimerne za bivanje in 
imeli bomo čedalje več popu-
lacijskih, ekoloških migrantov. 
Take katastrofe so uničile do 
sedaj vse civilizacije.« Zato se 
bodo po njegovih besedah bo-
doče generacije nekoč prisilje-
ne upreti korporativnim apeti-
tom po naših gozdovih in pitni 
vodi: »In če se bodo takrat naši 
nasledniki zavedali in spomnili, 
da so v težkih letih prejšnjega 
stoletja njihovi predniki sliša-
li ravno enake argumente, da 

se nima smisla upreti, da naj 
poskušamo mirno živeti pod 
Italijani, ki nas lahko pobijajo 
kadar hočejo in kadar se jim 
zdi, če bodo vedeli, da so njiho-
vi predniki prav ta upor storili 
in zmagali, da bi lažje živeli pri-
hodnji rodovi. Zato vas danes 
tukaj prosim, da zatremo krik 
bolečine na tem morišču, se 
spomnimo na šestnajst žrtev 
in slava njihovemu spominu!« 
Tako je slavnostni nagovor za-
ključil svetnik Ocepek, ki se je 
priložnosti na čast odel v sve-
čano in pietetno črno obleko, 
okrašeno z zasušenimi made-

ži različnih oblik, velikosti in 
barvnih odtenkov, pravično 
razporejenih vse od hlač pa do 
ovratnika.  

Spregovoril je tudi župan Če-
bela z mislijo, da bo ta »neljubi 
dogodek« tudi po naši zaslugi 
»še dolgo v srcih vseh občanov. 
Samo na ta način bomo to ču-
stvo prenesli na nove rodove. 
Je pa resnična ugotovitev, da 
te nove rodove slabo motivira-
mo oziroma zbujamo pri njih 
zanimanje za to zgodovino, ki 
ni pretekla, ampak zame in še 
marsikoga še vedno polpre-
tekla. Jaz upam, da bomo na 

tak način še dolgo delovali in 
privabljali v svoje vrste čim več 
tistih, ki so sposobni ta čustva 
predstaviti na način civilizacije 
oziroma na način sodobnega 
življenja, ki zahteva predvsem 
samospoštovanje.« Obregnil se 
je še ob slabo stanje spomeni-
ka in okolice, pa grobov talcev 
in obljubil, da bo za ureditev 
stanja še letos posredoval pri 
pristojnih. Sledilo je polaganje 
cvetja na grobove, tokrat tudi 
na grobova Vere Hutar in Sta-
neta Kavčiča, na poti domov pa 
še k spominski plošči v Bistri. 

Damjan Debevec, foto: DD

Polaganje venca k spomeniku talca

Rekordno število praporščakov in jedrnat kutlurni program

»Fašizem zopet dviga glavo«

Na začetku marca je 
minilo leto dni, odkar se 
je poslovil Ciril Kos. Ob 
njegovi smrti je nekako 
manjkal zapis o njego-
vem dolgoletnem delu in 
pomembnem prispevku 
na mnogih področjih. Več 
kot 25 let je bil predsednik 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Borovnica, bil je 
šolan gasilec, prejemnik 
najvišjih gasilskih pri-
znanj v Sloveniji, član ci-
vilne zaščite in tudi njen 
poveljnik, tajnik Gasilske 
zveze Vrhnika in dva man-
data tudi občinski svetnik 
občine Borovnica.

Midva sva prijateljevala 
od začetka sedemdesetih 
let, ko je kot navijač KK 
Vrhnika s kolesom pri-
hajal na tekme 2. zvezne 
jugoslovanske košarkarske 
lige na Vrhniko, kjer sva igrala Drago in 
jaz. Tudi sam je začel z igranjem košarke v 
Borovnici in se leta 1975 priključil članski 
ekipi. Njegov prispevek k borovniški košar-
ki je opisan v moji knjigi, na predstavitev 
katere je decembra 2016 še prišel. Redno je 
obiskoval tudi tekme Olimpije v Tivoliju, 
kjer sva se večkrat srečala. Po tekmi spo-
mladi leta 1983 smo se ob vrnitvi domov 
ustavili v gostilni Pri Mari v Kamniku pod 
Krimom. Pogovor je nanesel tudi na težave 
pri gradnji gasilskega doma, za katerega so 
si gasilci prizadevali več let. Ponudil sem 
mu pomoč, dogovorila sva se, da mi bo 

posredoval dokumenta-
cijo. Gradbeno dovoljenje 
smo uspeli pridobiti že do 
poletja leta 1984. Sva pa 
na začetku gradnje doma 
malo prekršila pravila, 
dan po opravljeni zako-
ličbi sva namreč z apnom 
označila nekoliko povečan 
obseg objekta, s čimer smo 
pridobili še dve garaži. Z 
neštetimi urami prosto-
voljnega dela gasilcev in 
občanov je bil dom odprt 
junija 1985. To je bil ob 
praznovanju 100-letnice 
društva velik praznik za 
našo dolino. Od takrat 
smo prijateljevali tudi kot 
družine. 

Za volitve drugega 
mandata občinskega 
sveta samostojne občine 
Borovnica smo jeseni leta 
1998 ustanovili neodvisno 

Borovniško listo, katere član je bil tudi Ciril. 
Kot lista smo dobili največ glasov v vseh 
treh mandatih, za katere smo kandidirali, 
Ciril pa je bil občinski svetnik dva manda-
ta. Kjerkoli je deloval, v gasilstvu, športu ali 
kot občinski svetnik, je delo opravljal odgo-
vorno, pošteno, s polno mero razumevanja 
in tolerantnosti do drugih. Bil je prizade-
ven, vztrajen, plemenit in iskren prijatelj. 

Dragi Ciril, čeprav malo z zamudo, hvala 
ti za vse, kar si storil za skupno dobro vseh 
nas v Borovniški dolini, ki si jo imel tako 
neizmerno rad. 

Franjo Modrijan

V spomin 
Cirilu 
Kosu

10. marca je občina Borovnica obeležila 
spominski dan s položitvijo vencev k 

osrednjima spomenikoma umrlim v drugi 
svetovni vojni ter obiskom Gramozne jame in 

grobov šestnajstih talcev, ki so bili leta 1942 
ustreljeni v Ljubljani.
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V obdobju 2019–2023 bo 
društvo še naprej vodil Karel 
Nikolavčič, ki je začasno vo-
denje prevzel  septembra 2018 
zaradi prezgodnje smrti pred-
sednice in gonilne sile KD Bo-
rovnica gospe Milene Škulj. Za 
uspešno delo v prihodnje bo 
skrbel upravni odbor v sestavi 
Nejli Ofentavšek, Marija Ga-
brovšek, Janez Janša, Silvester 
Maraž, Matjaž Ocepek in Rok 
Mihevc. 

Na občnem zboru so priso-
tni soglasno sprejeli poročilo 
o delu za leto 2018, v katerem 
je bilo delo 13 sekcij društva s 
186 člani ocenjeno kot uspešno, 
kajti Kulturno društvo Bo-
rovnica je s svojimi aktivnimi 
sekcijami v letu 2018 izvedlo 
18 samostojnih projektov v Bo-
rovnici in se več kot dvajsetkrat 
udeležilo drugih prireditev v 
Borovnici, širom po Sloveniji 
in v tujini. Za osnovne cilje v 
prihajajočem obdobju pa so si 
zadali: 
-  pridobitev (povečanje števi-

la) novih članov in sekcij z 

novimi vsebinami; 
-  udeležba strokovnih vodij 

sekcij na usposabljanjih; 
-  povezovanje z društvi in or-

ganizacijami na kulturnem 
področju v širši regiji; 

-  aktivno sodelovanje pri spre-
membah oziroma ažuriranju 
Pravilnika o sofinancira-
nju programov na področju 
kulture v Občini Borovnica; 

-  izvedba programov sekcij v 
odprtem prostoru; 

-  sodelovanje vseh sekcij pri 
izvedbi aktivnosti KD Bo-
rovnica in ostalih društev iz 
Borovnice. 

Vse zainteresirane vabimo, 
da se nam priključijo v na-
slednjih sekcijah: 
Moški pevski zbor ŠTINGLC 
(Janez Janša – 031 821 006),
Ženski pevski zbor BARJAN-
KE (Anka Palčič – 031 440 595),
Gledališka skupina ŠOTA 
(Matjaž Ocepek – 031 622 587),
Mladinska gledališka skupina 
TA MLAD (Matjaž Ocepek – 
031 622 587),
Otroška gledališka skupina 

ŠOTKI (Tončka Trček – 040 
878 400),
Literarna sekcija (Matjaž Oce-
pek – 031 622 587), 
Folklorna skupina BISTRA), 
(Andrej Zorc – 031 608 181),
Folklorna skupina ŠUMNIK 

(Rok Mihevc – 041 206 979), 
Otroška folklorna skupina CO-
KLARČKI (Sara Košir – 041 
901 969),
Ansambel LIVADA (Vid Vidic 
– 041 288 988),
Ansambel SLAVČKI IZ KU-
ŽNICE Z VASI (Jože Mekinda 
– 030 303 173),
Klekljarska skupina PUN-
KELJC (Tilka Belovič – 031 
753 572), 
Tamburaška sekcija (Marija 
Gabrovšek – 041 745 026), 
Glasbena sekcija KRIŽAJ (Pri-
mož Križaj – 040 435 804). 

Po končanem občnem zbo-
ru je delegacija KD Borovni-
ca prižgala svečko in izkazala 
spoštovanje prezgodaj premi-
nuli predsednici kulturnega 
društva  gospe Mileni Škulj na 
borovniškem pokopališču.

Karel Nikolavčič

 

Vabilo 

NA VSAKO POLICO CVETLICO
Akcija Na vsako polico cvetlico bo potekala v 
času od 18. do 23. aprila,

od PONEDELJKA do PETKA
od 9.00 do 12.00 in od 15.30 do 18.00,
v SOBOTO od 9.00 do 12.00 
v Vrtnarstvu Rahne na Dolu.
V soboto, 6. in 13. aprila, boste cvetlice lahko kupili tudi na borovniški 
tržnici. 

Vabljeni!
Občina Borovnica 

Za okolje, za naravo, za 
človeka. Pa sem se po dolgih 
letih premišljevanja vendarle 
lotil občinske parcele v Pe-
klu onkraj potoka, kjer je v 
davnih časih stal turistični 
objekt, na katerega nas danes 
spominja le še del krušljivega 
zidu. Na pričakovani lokaciji 
se je med kopanjem odprlo 
okno v gostinsko-turistično 
preteklost naše soteske, v čase 
pred komunalo in rednim od-
vozom odpadkov. Na plano 
so pokukale steklenice vseh 
vrst, razbiti kozarci, krožniki, 
vilice brez ročaja, ročaji brez 
rezil, pečica v kosih, sodi brez 
dna in kar je še dobrin, ki jih 
je imela za ponuditi civilizaci-
ja pred dobrimi štiridesetimi, 
petdesetimi leti. Na robu par-
kirišča je hitro zrasel kup bolj 
konkretnih odpadkov, drobiž 
pa bo zaenkrat počakal na 
bodoče generacije arheologov. 

Dan pozneje sem se pov-
zpel do Pristave, kjer sem 
pred nedavnim pod gozdno 
cesto opazil staro odrabljeno 
pnevmatiko večjih proporcev. 
V dolino je šla hitreje, kot sem 
jo uspel dohajati. Zatem sem 
preveril še strugo potoka pod 
zaselkom in ugotovil, da ome-
njena pnevmatika ni bila edi-
no tovrstno seme v tem delu 
gozda. Našel sem jih še osem, 
resda manjših, kar je pač go-
vorilo v prid tezi, da še niso 
imele časa zrasti. Iz podobnih 
razlogov je bil verjetno napol 
zakopan tudi pralni stroj pod 
sicer veličastnim Pristavskim 
slapom. Odstranitev slojev 

laporja me je pošteno namu-
čilo, a se je zatem poplačalo 
med kotaljenjem plehovja po 
klancu navzdol. Užival sem 
najmanj toliko kot tisti, ki ga 
je zakotalil s ceste na Pristavo 
navzdol v grapo, v dar nezna-
nim božanstvom iz globin. 
Spotoma sem naletel na še 
več ostalin civilizacije, smu-
čarsko obutev, pa jopico, pre-
rezane sode, zdrobljene lonce, 
obroč od kolesa … Našle pa so 
se tudi bolj sodobne reči, kot 
so alkatenske cevi. 

Morebiti bomo morali ne-
koč opraviti javno razpravo 
in izvesti najmanj lokalni re-
ferendum glede izkoriščanja 
vodnih virov na način, da 
cevi prosto ležijo po strugah 
potokov, ki so naša skupna 
last. Aja, saj res, za to imamo 
zakone in pristojne inšpekci-
je! Kakorkoli že, do konca dne 
je ob cesti v Peklu zrasel še en 
nečeden kupček smeti. Vse 
skupaj je nato prijazno od-
peljalo Komunalno podjetje 
Vrhnika, občina pa je na ta ra-
čun razdrla nekaj krepkih šal. 
Naj sklenem, da nas do »zero 
waste« stanja v naravi loči 
še kar nekaj dela, a vsekakor 
smo temu bliže kot kdajkoli v 
zgodovini. Velika večina od-
padkov, ki jih še najdevam po 
borovniških gozdovih, je sta-
rih več kot trideset let. Zato, le 
pogumno naprej! 30. marca je 
medobčinska čistilna akcija, 
udeležite se je. Skupaj lahko 
naredimo ta svet lepši. 
Damjan Debevec, foto: DD

V gričevnati, zeleni pokra-
jini smo lahko opazili naš cilj, 
1106 metrov visok kopast vrh 
s cerkvico, Sv. Trojico. Pot smo 
nadaljevali skozi vasico Trnje 
in po ponekod poledeneli cesti 
do našega izhodišča v dolini 
Vlačno. Po otoplitvi se nismo 
nadejali, da bo tukaj še toliko 
snega in posledično s seboj ni-
smo imeli sani. A veččlanska 
družinica, ki skoraj ne izpusti 
nobenega društvenega pohoda, 
je vedno pripravljena na vse. 
Na veselje še ostalih otrok so 
s seboj vzeli lopatke. Lična le-
sena tabla z oznako Sv. Trojica 
nas je usmerila na zasneženo 
stezico. S pridobivanjem višine 
je gaz postajala vse globlja. Na 
pol poti smo srečali dva planin-
ca, ki sta se že vračala z vrha in 
nas opozorila na močan veter 

in nanose snega. V zavetju dre-
ves smo uživali vse do zadnjih 
metrov tik pod vrhom, otroci 
so se metali v sneg, prav tako 
razigrana psička. Debla dreves 
so bila prekrita z napihanim 
snegom … Adam je to hitro iz-
koristil in napravil »smejkote«. 
Nismo bili edini, ki so si utirali 
pot po Krpanovih stezah, od 
daleč so prišli tudi planinci iz 
Zasavja. Na planem je veter res 
pokazal svoje zobe. Pohiteli 
smo v zavetje kamnite cerkve. 
Nismo vztrajali, hitro smo se 
oblekli, se spustili nižje v ob-
jem dreves in si privoščili ma-
lico. Čakal nas je le še spust v 
dolino, ki pa je bil kar hiter, saj 
so ga narekovali otroci z lopat-
kami. 

Za MO PD Borovnica 
Tatjana Pečlin 

Občni zbor KD Borovnica

 Vabilo 

Gledališka skupina KD Rak Rakek vabi na ogled KOMEDIJE
 

ČAJ ZA DVE avtorja Toneta Partljiča 

v soboto, 6. aprila, ob 19.30 v dvorani Osnovne 
šole Borovnica. 

Vabljeni! 
Vstopnice bodo na voljo uro pred predstavo v dvorani. 

Mrzel veter 
na Sv. Trojici nad Pivko

Borovniški planinci smo se 19. januarja 
odpeljali proti Pivki. 

V četrtek, 28. februarja, je Kulturno društvo 
Borovnica v gostilni Godec izvedlo volilni občni 
zbor. 

Le pogumno naprej
Sončni februar je vabil v gozd, na zrak, ki 
je polnil pljuča z zagonom opraviti nekaj 
koristnega. 
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Mačke so ljudje častili, 
ljubili, spoštovali, 

poveličevali,  a tudi  
sovražili, ubijali, žgali 

in preganjali. 

Da bi razumeli mesto mačk v 
današnji družbi, je pomembno 
vedeti, kako se je razmerje med 
mačko in človekom začelo. 

Arheologi  so na Cipru, na 
najdišču iz obdobja pred 9500 
leti odkrili najstarejše mačje 
okostje v človeškem grobu. 
To dokazuje, da sta človek in 
mačka živela v bližini. Razvoj 
domače mačke povezujemo z 
obdobjem, ko so se ljudje začeli 
ukvarjati s poljedelstvom in so 
glodavci ogrožali pridelek.

Egipčani so 3000 let pr. n. št. 
prvi udomačili afriško divjo 
mačko. Faraon je mačke razgla-
sil za polbogove, okraševali so 
jih z zlatom in jih častili ter mu-
mificirali, kdor pa je  škodoval 
mački ali jo ubil, je bil obsojen 
na smrt. Iz Egipta se je trend 
udomačenih mačk širil z ladja-
mi, saj so jih mornarji nosili s 
sabo, da na krovu ni bilo miši. 

Od takrat naprej so bile mač-
ke cenjene in v nekaterih drža-
vah celo zaščitene z zakonom, 
dokler jih ni v srednjem veku 
cerkev začela preganjati. Nekoč 
najbolj cenjene živali so takrat 

skoraj izumrle, posledično pa 
je bilo vedno več podgan, ki so 
prenašale črno smrt ali kugo. 
Zaradi kuge je v Evropi izumr-
la četrtina ljudi in takrat je cer-
kev ponovno vrnila mačkam 
življenjsko pravico. Dandanes 
imajo mačke vlogo ljubljenčkov 
in so spoštovane prav zaradi 
samosvoje narave, prefinjeno-
sti in nežnosti. 

  
Zakaj sterilizirati ali kastrirati?
Mačka ima lahko na leto tri legla po 
šest mladičev ali celo več, kar pome-
ni, da ima lahko v enem letu tudi 
dvanajst do osemnajst potomcev, 
ki so dobre štiri mesece po kotitvi 
lahko že spolno zreli in nadaljujejo 
začaran krog. 

 Zaradi prevelikega števila je 
vsako leto zavrženih ogromno 
mačk. Pobijanje zdravih živali 
je z zakonom prepovedano, za 
to kaznivo dejanje se kršite-
lja kaznuje z globo od 800 do 
1.200 evrov. Parjenje je težko 
preprečiti, število mačk pa hi-
tro naraste. Najboljši kompro-
mis je torej preprost rutinski 
poseg, sterilizacija oz. kastra-
cija, s katerim prekinemo zača-
ran krog razmnoževanja, poseg 
pa pozitivno vpliva tudi na ve-
denje in zdravje mačke. Samce 
in samice s kastracijo oz. steri-
lizacijo v veliki meri zaščitimo 
pred okužbo z mačjim aidsom 

(FIV) in mačjo levkozo (FeLV). 
Obe bolezni sta neozdravljivi 
in za mačke usodni, v nobenem 
primeru pa se ne prenašata na 
človeka in zanj nista nevar-
ni, prenašata pa se predvsem 
med mačjimi pretepi in par-
jenjem. Spodnje meje, kdaj se 
lahko mačke sterilizira oz. ka-
strira ni. Poseg je priporočljivo 
opraviti pred spolno zrelostjo, 
to je nekje pri štirih do šestih 
mesecih starosti. Sterilizacija 
in kastracija sta operacijska 
posega, ki ju opravi veterinar. 

STERILIZACIJA SA-
MICE: samici se odstranijo 
jajčniki ali jajčniki z materni-
co. Sterilizirane mačke imajo 
precej manjšo možnost, da bi 
zbolele za rakom na seskih (še 
posebej, če so sterilizirane pred 
spolno zrelostjo). S sterilizacijo 
se izognemo raku na jajčnikih 
ali maternici in vnetju rodil, ki 
je lahko življenjsko nevarno.

KASTRACIJA SAMCA: 
samcu se odstranita testisa.  S 
kastracijo se izognemo pojavu 
raka na testisih, precej pa se 
zmanjša možnost pojava raka 
na prostati. Kastrirani samci 
običajno ne markirajo svojega 
ozemlja in se ne potepajo.

Kako ravnati po posegu?
Mačke morajo biti pred po-

segom tešče, zato jim hrano 

umaknemo 8 ur (mladičem od 
4 do 6 ur) pred posegom, vodo 
pa 2 uri prej. Po operaciji hitro 
okrevajo in so v domačo oskr-
bo odpuščene že isti dan. Za-
gotoviti jim moramo topel in 
miren prostor, če se le da prvih 
nekaj dni preprečiti tekanje in 
skakanje ter lizanje rane (da 
preprečimo morebitno infek-
cijo). Rano vsak dan skrbno 
pregledamo in preverimo, če 
se pravilno celi (rana ne sme 
biti pordela ali otečena, šivi pa 
morajo biti nepoškodovani). 
Samičkam se načeloma sedem 
do deset dni po posegu odstra-
nijo šivi in s tem je sterilizacija 
popolnoma zaključena.

 
O sterilizaciji in kastraciji kroži 
kar nekaj mitov oz. zmotnih 
prepričanj 
• Mačke se po sterilizaciji oz. 
kastraciji zredijo.  
 Ob količinsko uravnani, kako-
vostni prehrani in zadostnem 
gibanju se vaša mačka ne bo 
zredila. 
• Mačke po sterilizaciji oz. ka-
straciji ne lovijo več miši. 
Sterilizacija in kastracija nima-
ta nikakršnega vpliva na lovski 
nagon mačk. 
• Samica mora imeti vsaj en-
krat mladiče. 
 To je že davno preživet mit. 

Za zdravje mačke je statistično 
najvarneje, če se sterilizacija 
opravi pred spolno zrelostjo. 
• Mačke po sterilizaciji oz. ka-
straciji postanejo lene. 
Po sterilizaciji oz. kastraciji se 
zmanjša želja po teritorialnem 
vedenju in potepanju. To pa 
ne pomeni, da bo vaša mačka 
postala lena. Ostala bo enako 
energična in igriva. 
• Sterilizacija in kastracija 
sta prevelik strošek.  
Gre za enkraten strošek in je 
minimalen v primerjavi s stro-
ški, ki se pojavijo zaradi pre-
tepov in poškodb ter hrane in 
vzreje mladičev. 

  
Informacije zbrala: 
Eva Gregorčič Cigoj

 Društvo za pomoč 
prostoživečim mačkam 

Mačjelovka  
  

O projektu Daj tačko! 
Steriliziraj svojo mačko

Daj tačko! Steriliziraj svojo 
mačko je projekt sterilizacij 
oziroma kastracij lastniških 
mačk v Sloveniji. Namen akcije 
je lastnikom živali razložiti, za-
kaj je tako pomembno, da po-
skrbijo za sterilizacijo oziroma 
kastracijo svojih mačk, hkrati 
pa jih k sterilizaciji/kastraciji 

mačk spodbuditi z akcijskimi 
cenami v lokalnih veterinar-
skih ambulantah. V akciji Daj 
Tačko! Steriliziraj svojo mačko 
so moči združili: 
-  Društvo za pomoč prostoži-

večim mačkam Mačjelovka, 
pobudnik in koordinator ak-
cije,

 -  občine, ki prispevajo sred-
stva za sterilizacije oz. ka-
stracije mačk,

 - lokalne veterinarske ambu-
lante, ki v času akcije nudi-
jo sterilizacije in kastracije 
mačk po nižjih cenah,

 -  pristojna zavetišča, ki akcijo 
podpirajo,

 - občani, ki s sterilizacijo oz. 
kastracijo svojih mačk po-
magajo zmanjšati število za-
puščenih živali.

Akcija sterilizacij in kastracij 
mačk poteka od 1. do 30. aprila 
oziroma do porabe sredstev v 
posamezni občini.

 Za več informacij o projek-
tu obiščite spletno stran www.
dajtacko.si, FB-stran Mačjelov-
ka ali pokličite Društvo za po-
moč prostoživečim mačkam 
Mačjelovka na telefon 
040 212 797.

Poziv občanom – 
sterilizacija 

in kastracija mačk
Občina Borovnica se srečuje z vse večjo problematiko zapuščenih in 
prostoživečih živali.

 Občani kličejo z informacijo, da se je k njim zatekla muca. Živali hranijo, jih nudijo pro-
stor, ko pa postane breme, kličejo zavetišče, posledično pa je občina tista, ki mora v skladu 
z zakonodajo plačati storitve zavetišča. 

Žal še vedno prihaja do zlorab, saj marsikdo želi na račun občine sterilizirati ali kastrirati 
lastno žival ali jo oddati v zavetišče. Zaradi tega smo se odločili, da Občina Borovnica v letu 
2019 sofinancira sterilizacijo oziroma kastracijo prostoživečih lastniških mačk, in sicer ste-
rilizacijo mačke v višini 22, kastracijo mačka pa v višini 27 evrov. To je polovična vrednost 
cene, ki jo je ponudila veterinarska postaja. Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira 
storitev za največ tri živali. 

Sterilizacija in kastracija mačk sta bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega 
razmnoževanja in rojevanja novih mladičev. Na ta način se preprečujejo izbruhi različnih 
bolezni, ki so škodljive tako za živali kot ljudi. Sterilizacija oz. kastracija dolgoročno izboljša 
zdravje in kakovost življenja živali.

Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo lastniki izpolnjevati naslednji 
pogoj: 

 
• Imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Borovnica. 

 
AKCIJA STERILIZACIJE IN KASTRACIJE BO POTEKALA MED 1. APRILOM IN 30. APRILOM  oz. 
DO PORABE SREDSTEV V VETERINARSKI POSTAJI VRHNIKA, Pot v Močilnik 17, VRHNIKA. 

  
Obveznosti med izvajalcem in Občino Borovnica se bodo urejale s pogodbo. Vsi upo-

rabniki boste v veterinarski ambulanti izpolnili obrazce, ki jih bo izvajalec dostavil Občini 
Borovnica. Priporočamo, da imate pri obisku veterinarja s seboj osebni dokument. Skupni 
znesek zagotovljenih sredstev je 1.000 evrov. Dodatne informacije: Nejli Ofentavšek, tel. 01 
7507 460. 

  
Župan Bojan Čebela

Dolga pot od statusa junakov do 
ljubljenčkov
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Po dolgotrajnem in zaple-
tenem postopku pridobivanja 
vse dokumentacije in po števil-
nih popravkih le te so pristojne 
službe na občini prijavile javni 
razpis preko katerega se bo iz-
bralo najboljšega izvajalca del. 

Glede na javni razpis bodo 
na občini izbiri izvajalca za 
gradnjo poslovilnega objekta  
s pripadajočo zunanjo, prome-
tno in komunalno ureditvijo. 

Razpis je bil objavljen na por-
talu javnih naročil dne 15. 02. 
2019. Rok za oddajo ponudb je 
bil do 01. 03. 2019. Elektronsko 
so bile oddane tri ponudbe. Vsi 
ponudniki so bili pozvani k 
dopolnitvi svojih ponudb. Rok 
za dopolnitev je trajal do 15. 03. 
2019. V kolikor bodo ponudni-

ki uspešni pri dopolnjevanju 
ponudb, bo z najugodnejšim 
podpisana izvajalska pogodba. 

Po uvedbi izvajalca v delo in 
prijavi gradbišča se bodo dela 
lahko začela. Rok za dokonča-
nje gradnje poslovilne vežice 

na Vrzdencu znaša 180 dni ozi-
roma 6 mesecev. Če bodo dela 
potekala skladno s terminskim 
planom, bo lahko objekt pre-
dan v uporabo letos jeseni.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Županova beseda 

Gradbeno leto
 

Drage občanke in občani, 
vstopili smo v obdobje, 
ko se je zima poslovila in 
prihajajo toplejši dnevi 
in čas, ko se bomo tudi 
na terenu lotili številnih 
projektov.

Gradnja novega objekta 
poleg cerkve svetega 
Kancijana, ki si ga 
krajani Vrzdenca že leta 
želijo je tik pred nami. 

Topla zima je ugodno vpli-
vala tudi na občinski prora-
čun, saj ni bilo ekstremnih 
temperaturnih nihanj, zmr-
zali in sneženja, kar sicer 
povzroča več dela na cestah 
in ostali infrastrukturi. To ste 
verjetno tudi samo občutili, 
saj ste porabili manj kurjave 
za ogrevanje vaših domov. 

Naša prva naloga je, da ure-
dimo dele cest, kjer je treba 
urediti odvodnjavanje in da 
popravimo odseke, ki so po-
škodovani. V načrtu je tudi 
preplastitev nekaj makadam-
skih cest ter popravilo preko-
pov, ki so načeti. 

A to bo le uvod v leto, ki 
ga bo zaznamovalo veliko 
gradenj, s katerimi bomo ure-
sničili dolgoletne želje posa-
meznih vasi. Z načrti, ki smo 
jih potrdili na občini, mislimo 
resno in lahko povem, da smo 
sedaj že zelo blizu začetka 
gradnje težko pričakovane 
poslovilne vežice na Vrzden-
cu pri cerkvi svetega Kancija-
na. Po številnih usklajevanjih 
s projektantom in popravkih 
smo sedaj v fazi izbora izva-
jalca in tik pred začetkom gra-
dnje. Prav tako je v zaključnih 
fazah urejanje dokumentacije 
za gradnjo večnamenske dvo-
rane v Žažarju in za gradnjo 
prizidka v horjulskem vrtcu. 

Projektiramo gradnjo ceste 
na Koreno do Laparije, pri-
pravljamo pa tudi projekt za 
izgradnjo fekalne kanalizacije 
in čistilne naprave v Žažar-
ju, kjer smo tik pred oddajo 
vloge za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Urejajo se 
še zadnji prenosi zemljišč za 
vpis v zemljiško knjigo. Raču-
nam, da bomo do pozne je-
seni pridobili tudi gradbeno 
dovoljenje in da v zimskem 
obdobju, ko bo manj mote-
če, pristopimo k izvedbi. Kot 

smo obljubili, urejamo tudi 
zemljiško knjižne posege v 
samem delu Horjula, na Vrh-
niški, Ljubljanski in Stari ce-
sti ter v Zaklancu. Cilj nam je, 
da končno uredimo zemljiško 
knjižno stanje, da se ve, kaj je 
last posameznikov, kaj je last 
občine in kaj je javno dobro. 
Te zamude so stare. Ne pet ali 
deset let, ampak dvajset, tri-
deset ali celo več let, kar je še 
zapuščina stare malomarno-
sti družbe. V današnjem času 
je zakonodaja stroga in jasna, 
s tem pa tudi zahteve, ki smo 
se jim zavezali. Saj smo dol-
žni urediti dejansko zemlji-
ško stanje cest. Pristopili smo 
tudi k urejanju čistilne na-
prave v Podlolnici, smo v fazi 
naročila projektov za sanacijo 
in ureditev pločnika ter javne 
razsvetljave do Zaklanca. 

Da pa ne bom tokrat go-
voril samo o gradnjah in in-
frastrukturi, s katero želimo 
dobro kakovost življenja v 
horjulski občini, želim voščiti 
tudi našim gasilcem. Gasilska 
zveza Horjul namreč letos 
praznuje jubilej. Že 20. let je 
minilo, odkar smo krenili na 
samostojno pot, ki pa je bila 
edina prava in ob tej prilo-
žnosti se želim iskreno zahva-
liti vsakemu posamezniku, ki 
je aktivno sodeloval v gasil-
skih društvih in organizaciji, 
saj smo z dobrim delom zgled 
ostalim. 

Bistveno pa je, da občanom 
in občankam domači gasilci 
nudijo tisto hitro in nujno 
pomoč, ko je to potrebno 
in prispevajo k vzpostavitvi 
normalnega stanja, da se ne 
dela škoda na objektih. Zato 
še enkrat hvala za ves trudi 
in vse ure, ki jih namenjate za 
gasilsko dejavnost. 

  Župan Janko Prebil

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

Zbiranje kosovnih odpadkov, ne-
varnih gospodinjskih odpadkov, elek-
trične in elektronske opreme ter gum 
bo za vse občane na enem skupnem 
zbirnem mestu – pri Športnem parku 
Horjul. Zato vas naprošamo, da od-
padkov ne odlagate pri kontejnerjih 
ali drugih mestih, temveč odpadke 

pripeljite v Horjul, kjer bo pri Špor-
tnem parku Horjul (ob Vrhniški cesti 
35) za to posebej pripravljen prostor. 

  
Na lokaciji pri ŠPORTNEM PARKU HORJUL se 
bodo zbirali izključno: 

-  kosovni odpadki, gume: v ponedeljek, 8. 
aprila med 9. in 19. uro 

-  nevarni gospodinjski odpadki, električna 
in elektronska oprema: v ponedeljek, 8. 
aprila in torek, 9. aprila  med 9.30 in 17. 
uro v posebni zbiralnici
Prosimo vas, da zgoraj navedena 

termina dosledno spoštujete, ker od-
laganje izven navedenega časa ne bo 

mogoče. Prosili bi tudi, naj vas ne 
moti, če bo oseba, ki bo nadzirala od-
lagališče povprašala po vašem oseb-
nem imenu. To bo storila iz razloga, 
ker je odlaganje kosovnih odpadkov 
namenjeno samo občanom in občan-
kam Občine Horjul.

Med kosovne odpadke odlagamo: 
 - kopalniško opremo;
 - pohištvo;
 - preproge;
 - oblazinjeno pohištvo in vzmetnice;
 - svetila in senčila.

Med odpadno električno in elektronsko 
opremo spadajo: 
 - velike in male gospodinjske naprave;
 - televizijski in računalniški zasloni;
 - IT in telekomunikacijska oprema;
 - zabavna elektronika;
 - električno in elektronsko orodje;
 - oprema za razsvetljavo;
 - zapestne ure in budilke;
 - električni aparati za nego telesa;
 - elektronske igrače in športna opre-

ma z električnimi ali elektronskimi 
sestavnimi deli.

Med nevarne odpadke odlagamo:
 - odslužene akumulatorje;
 - baterije;
 - barve in topila;
 - kemikalije;
 - olja in masti;
 - pesticide;
 - pralna in kozmetična sredstva, ki 

vsebujejo nevarne snovi;
 - zdravila;
 - neonske cevi
 - oz. vse, kar je opremljeno s simboli 

za nevarne snovi in njihovo emba-
lažo.

Občina Horjul

Pustno rajanje malih maškar 
na občinskem trgu in v domu 
starejših občanov je pozdravil 
tudi župan s svojimi sodelavci. 

 
Nekoč so naši predniki praznovali obdo-

bje odhajanja zime in ponovnega obujanja 
narave s šemljenjem. Tradicija se je ohra-
nila vse do današnjih dni in vesele maška-
re še dandanes po hišah prinašajo veselje, 
srečo in dobro letino. 

Star pregovor pustnih kolednikov pravi: 
‘Če maškare visoko skačejo, bo lan visok, 

če divje plešejo, bo repa debela!’ Maškar 
se vsako leto razveselijo predvsem otroci, 
zato so za nekoliko drugačen pouk poskr-
beli v osnovni šoli Horjul in v vrtcu. Male 
maškare iz vrtčevskih skupin čebele in 
murni ter učenci, pardon, maškare tretjih 
in četrtih razredov osnovne šole Horjul, so 
na pustni torek potrkale na vrata občinske 
stavbe in glasno zaklicale ‘a mate kaj za pu-
sta hrusta’? 

Vesele maškare so prinesle veliko smeha 
in živahnosti, za nagrado pa so prejel slad-
ke priboljške, saj maškare pač ne morejo 

od hiše praznih rok. S svojim rajanjem so 
skušale čim bolj prestrašiti zimo, ki se je 
letos sicer precej skrivala, svojo pot pa so 
nadaljevale prek občinskega trga mimo 
cerkve do centra starejših občanov. Tam so 
popestrile življenje našim upokojencem in 
vnesle nekaj radoživosti ter spominov na 
mladost. 

Na koncu so še obljubile, da se naslednje 
leto zopet odpravijo na svoj pohod, da pre-
ženejo zimo in prikličejo pomlad. 

Peter Kavčič, 

Odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih gospodinjskih odpadkov, električne in elektronske opreme ter gum 

Poslovilna vežica
Vrzdenec - tik pred 
začetkom del

Pust veselih ust na obisku 
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Kolesarski klub Zapravljivček 
že vrsto let skrbi, da je rekreaci-
ja v Horjulski dolini zabavna in 
polna smeha ter druženja. 

Tradicionalnemu vzponu na 
Koreno s kolesi pa so letos prvič 
dodali še pohode na Koreno in 
jih začinili z dobrodelno noto. 
Vsakdo, ki se je na dan osemur-
ne akcije povzpel na Koreno, je 
z vpisom v knjigo doniral sred-
stva za najbolj plemenite in po-
gumne med nami – gasilce. 

 Na sončno soboto, 9. marca, 
so v Horjulu iskali najvztrajnej-
šega pohodnika oziroma teka-
ča, ki je v 8 urah opravil največ 
vzponov na Koreno, priljubljen 
pohodniški hrib, ki leži tik nad 
Horjulom in nudi čudovit raz-
gled na celotno horjulsko doli-
no. Zaključna akcija je  trajala 
od sedme ure zjutraj in vse do 
tretje ure popoldne, osrednja 
lokacija pa je bila gasilski dom 
Horjul. Vsakega pohodnika je 

pred odhodom na hrib in po 
vrnitvi nazaj čakalo okrepči-
lo. Vsak vzpon je bil vreden 
najmanj evro, udeleženci pa 
so lahko po svoji želji darova-
li tudi več, na primer 5 ali 10 
evrov. Vsak vzpon je torej štel 

– dobesedno v evrih.  Zbrana 
finančna sredstva bodo name-
njena nakupu novega gasilske-
ga kombija PGD Horjul. Ob 
zaključku prireditve so podelili 
tako nagrade najboljšim posa-
meznikom sobotne akcije kot 
tudi najboljšim posameznikom, 
ki so se udeležili akcije vzponov 

na Koreno, ki je trajala od 1. 10. 
2018 do 28. 2. 2019. Vpisanih je 
bilo 263 pohodnikov,  skupaj so 
opravili skoraj 3500 vzponov.

Novi predsednik kolesarske-
ga kluba zapravljivček Primož 
Jereb je bil nad izvedbo in tudi 
samo udeležbo navdušen: “Ak-
cija je zelo dobro uspela, odziv 
ljudi je bil odličen in nas je 
presenetil. V bistvu smo pre-
segli pričakovanja tudi kar se 
tiče samih zbranih finančnih 
sredstev. Zbrali smo kar 927 
evrov za novo gasilsko vozilo 
za PGD Horjul. V sobotnem 
pohodu je sodelovalo 57 ljudi, 
ki so se prijavili pri gasilskem 
domu v Horjulu, a bilo jih je 
še več. Največ vzponov v tem 
tekmovalnem delu akcije je na-
redil domačin Gorazd Petkov-
šek, ki se je na Koreno povzpel 
kar 10-krat. Drugo mesto je z 
devetimi zabeleženimi vzponi 
osvojil član KK Zapravljivček 
Robi Šuštaršič iz Lesnenega 
Brda, tretje pa Matic Košir iz 
Borovnice, ki je sicer prav tako 
član KK Zapravljivček. Tudi 

on je opravil devet vzponov, a 
z nekaj slabšim časom za dru-
gouvrščenim.” Ob tem je pred-
sednik kluba spomnil še na ko-
lesarsko akcijo, ki se bo začela 
s prvim majem, ko se začnejo 
ponovno kolesarski vzponi na 
Koreno. Kolesarska akcija zbi-
ranja vzponov se bo končala 31. 
8., zatem pa bo sledil še kole-
sarski in tekaški “juriš” na Ko-
reno, ko se bodo podelila tudi 
priznanja za najbolj vztrajne z 
največ vzponi in najhitrejše ko-
lesarje ter kolesarke na zaključ-
ni tekmi. Pa še sporočilo za vse 
navdušene kolesarje. V drugi 
polovici marca, če bo vreme 
dopuščalo, bodo v KK Zapra-
vljivček začeli voziti skupinske 
vožnje, tako imenovane runde, 
in sicer vsako sredo ob 17.00. 
Zbor bo vedno na bencinski 
črpalki v Horjulu. 

  
Rezultati: Šiht na Koreno, 9. 3. 2019 
(od 7. do 15. ure) 
Moški: 
1. mesto: Gorazd Petkovšek,  10 vzpo-
nov, 

2. mesto: Robert Šušteršič,     9 vzponov, 
3. mesto: Matic Košir,              9 vzponov,
 
Ženske: 
1. mesto: Janja Zamejec,         7 vzponov, 
2. mesto: Mojca Vrhovec, Irena Kogov-
šek,    5 vzponov, 
Vzponi na Koreno od oktobra do fe-
bruarja 
Vpisanih je bilo 263 pohodni-
kov,  skupaj so opravili skoraj 
3500 vzponov. 
Najboljši z največ vzponi: 
1. mesto:  Franc Vrhovec, Ma-
tevž  Seliger, oba 151 vzpo-
nov (od 152 možnih), 
3. mesto: Franci Končan,  149 
vzponov. 

Še nekaj statistike: 
11 pohodnikov je opravilo 

več kot 100 vzponov in so bili 
nagrajeni z darilnim bonom za 
skupno pogostitev PR’ JANŠ na 
Korenu. 5 pohodnikov  je opra-
vilo več kot 60 vzponov. 20 po-
hodnikov pa je opravilo več kot 
30 vzponov.

Besedilo in foto: Peter 
Kavčič, KK Zapravljivček

Med snovanjem dogodka je 
padla ideja, da bi se povezali s 
PGD Horjul in izkupiček pri-
reditve prispevali za nakup 
našega novega gasilskega vozi-
la. Ideja je padla na plodna tla 

- akcija je več kot uspela, saj se 
je je udeležilo 57 vpisanih po-
hodnikov, tiste najboljše pa je 
na koncu čakala tudi podelitev 
nagrad in priznanj v dvorani 
PGD Horjul.

 Ob tem bi se zahvalili KK Zapra-

vljivček za povabilo k sodelovanju 

ter vsem sodelujočim za prispevke, 

dobro voljo in kondicijo ter nena-

zadnje za lepo sobotno druženje, ki 

je res združilo prijetno s koristnim v 

pravem pomenu besede. Hvala!

PGD Horjul

Ker je bila zima prizanesljiv s 
snežnimi padavinami se bodo 
spomladi na občini Horjul lotili 
del urejanja cest v nekoliko 
večjem obsegu kot je bilo 
sprva predvideno. 

Najprej so v načrtu sanacije v zimskem času 
poškodovanega asfalta na občinskih cestah ter 
nekaj krajših preplastitev z asfaltom na nekate-
rih makadamskih cestah po celotni občini. Za-

radi razdiralnega delovanja meteorne vode se 
načrtuje sanacije poškodovanih brežin, manj-
ših zemeljskih plazov ter podobnih poškodb. 
S tem bodo poskrbeli tudi za večjo prometno 
varnost občank in občanov. Pozornost bodo v 
spomladanskem času posvetiti tudi zagotavlja-
nju poplavne varnosti na najbolj ogroženih ob-
močjih. Zato načrtujejo pregled in po čiščenje 
plavnih pregrad, cevnih prepustov in ostalih 
objektov za odvodnjavanje meteorne vode. 

  Besedilo in foto: Peter Kavčič

Zvezda na prosvetnem 
domu

Že nekaj časa po Horjulu raz-
burja duhove vest, da so z okro-
glega okna na pročelju Prosve-
tnega doma Horjul odstranili 
zvezdo. Ta dom so s prostovolj-
nimi prispevki in prostovoljnim 
delom zgradili krajani Horjula. 
Idejni vodja in potem tudi vod-
ja izgradnje je bil tedanji župnik 
gospod France Nastran. Njemu 
se je zdelo, da iz okroglega okna 
na pročelju doma zeva prazni-
na. Prosil je mizarja iz Horjula, 
Matevža Zdešarja, da bi neka-
ko zapolnil to praznino. Modro-
vala sta skupaj in končno se je 
gospodu župniku utrnilo češ, 
»kaj ko bi dala notri moro«! 
Vzela sta veliko polo papirja, jo 
položila na tla in s svinčnikom 

narisala »moro« – peterokrako 
zvezdo: »Vidiš, narišeš to ‘moro’ 
na list papirja, ga pribiješ na 
zunanjo stran vrat spalnice in 
boš mirno spal, ne bo te tlači-
la mora. To bova dala v okno. 
Samo vsi kraki naj bodo enaki.« 
Mizar Matevž je imel kar pre-
cej dela, saj je delal vse ročno, 
ročno obžagoval, ročno zašlical, 
ročno rezal in vstavljal steklo. 

Dodatna težava pa je bila tudi 
velikost okroglega okna, saj ima 
2 m  premera. Začuda, da ta 
zvezda ni motila ob vstavitvi v 
okno leta 1936 (?) niti krajanov 
Horjula niti okupatorjev Italija-
nov in nato Nemcev, pa tudi ne 
domobrancev. Preživela je leto 
1991 – leto osamosvojitve in 27 
let demokracije! 

SL

P R E J E L I  S M O

V soboto, 9. marca je potekala zaključna akcija 
vzponov na Koreno pod okriljem KK Zapravljivček, 
z naslovom Šiht na Koreno. 

Urejanje cest in vodotokov

Šiht na Koreno 2019 

Na dobrodelnem 8-urnem vzponu na Koreno 
zbrali skoraj tisoč evrov za gasilce.

Dobrodelen »Šiht na Koreno«
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Tokrat že petič po vrsti. Le-
tos je turnir potekal z nekaj 
manj udeležbe, a je bil namen 
športnega dneva vseeno dose-
žen. Tekmovalni naboj je bil 
prisoten v vseh ekipah in to 
se je pokazalo tudi na igrišču. 
V ženski konkurenci so največ 
znanja pokazale punce iz ekipe 
Podolnica, ki so po nekaj letih 
tokrat le uspele osvojiti turnir. 
Na prvi tekmi so bile boljše od 
ekipe SPN, na drugi še od Vrz-
denčank. Drugo mesto je osvo-
jila ekipa SNP, ki jo mimogrede 
sestavljajo v večini Horjulke, 

ki so bile uspešnejše od ekipe 
iz Vrzdenca, ki je tako zasedla 
tretjo mesto. V moški konku-
renci sta tokrat turnir odprli 
ekipi iz Ljubgojne in Zaklanca. 
Uspešnejši so bili Zaklančani, 
a je bil odpor Ljubgojne kar 

konkreten. Ljubgojna je nato 
klonila še proti Vrzdenčanom 
in jasno je bilo, da bodo to-
krat osvojili tretje mesto. Tako 
rekoč finale sta nato igrali še 
ekipi Vrzdenca in Zaklanca. 
Vrzdenčani so bili v prvem setu 

boljši, nato so drugega osvojili 
Zaklančani. Tretji set je začela 
bolje ekipa iz Zaklanca, a so 
Vrzdenčani uspeli potek tekme 
obrniti v svojo korist in osvo-
jili turnir še petič zapored. Po 
končanem turnirju so na par-

ket stopili še igralci KINGA. 
Tukaj je bil letos še posebej 
velik odziv. Očitno se je po-
znalo, da je bilo nekoliko manj 
tekem, pridružili pa so se tudi 
nekateri gledalci. Na koncu sta 
največ spretnosti, hitrosti in 

natančnosti pokazala Matic iz 
ekipe Zaklanec in Špela iz eki-
pe Podolnica. Sledila je podeli-
tev priznanj najboljšim in nato 
še servis na zaboj piva. Tudi 
tokrat je bil najbolj natančen 
Peter Hribernik, ki je ponovno 
osvojil to “pivsko” nagrado kot 
že nekajkrat pred tem. 

Zahvalo dolgujemo pred-
vsem občini za dvorano 
in Aljažu za pokale. Seveda gre 
zahvala tudi vsem ostalim, ki 
ste kakorkoli pomagali pri iz-
peljavi turnirja. Upamo, da bo 
naslednje leto manj poškodb, 
več volje in da se ponovno zbe-
remo v večjem številu, tako kot 
pretekla leta. Se vidimo! 

  ŠD Vrzdenec, Uroš 
Mrzlikar

V obdobju največjih gripo-
znih obolenj in prehladov pa 
tudi vse pogostejših alergij, ki 
so posledica uporabe kemij-
skih zdravil, sintetičnih koz-
metičnih pripomočkov ali pa 
izpostavljenosti strupenim ke-
mikalijam in strupom,  je zelo 
pomembno, kako se človek 
sam zavaruje pred njimi. 

Zdravo učinkovanje čajev in 
domačih sirupov poznamo že 
od svojih babic. Da pa upora-
ba drugih naravnih zeliščnih 

pripomočkov zelo pomaga pri 
blaženju raznih zdravstvenih 
težav, smo udeleženke izvedele 
na  delavnici gospe Darje Ro-
jec, ki jo je organizirala KORK 
Horjul. 

Gospa Darja Rojec  je po 
poklicu kemik, že vrsto let pa 
se ukvarja z raziskovanjem na-
ravnih učinkovin rastlinskega 
izvora in z delovanjem le-teh 
na človekov organizem. Za to 
se je odločila po hudi izkušnji 
z boleznijo. Takrat je namreč 
ugotovila, da se marsikakšno 

zdravstveno težavo da ublažiti 
z naravnimi pripravki. Izpopol-
njevala se je na Fakulteti za far-
macijo, sodeluje s strokovnjaki 
na področju farmacije in bio-
logije. Svoje znanje in izkušnje 
pa posreduje na delavnicah in 
predavanjih ženskam širom 

po Sloveniji. Njeno pomemb-
no poslanstvo je tudi delo v 
Evropa Donna, kjer pomaga 
in osvešča ljudi o raku dojke. 
Sama izdeluje različne zdra-
vilne izvlečke, eterična olja … 
Napisala je 4 knjige, v katerih je 
zbrala recepte, nasvete in izku-

šnje, s katerimi si bolniki lajšajo 
bolezni. 

Gospa Darja Rojec je v Hor-
julu imela že 3 delavnice. Na 
njih nismo samo izdelovale 
preproste kozmetične prepa-
rate iz naravnih pripravkov, 
ampak smo tudi spoznavale 

njihovo zdravilno moč in način 
učinkovanja na organizem in 
njihovo uporabnost pri raznih 
težavah.  Izdelale smo npr.  ko-
peli za utrujene noge, sredstva 
za aromoterapijo, inhalatorje, 
kreme za obraz in telo, ma-
sažne ploščice, magnezijeve 
šumečke itd. Delavnice so bile 
zanimive in poučne. Zdaj si 
lahko same izdelamo biološko 
neoporečne izdelke in razvaja-
mo naše telo z naravnimi pri-
pomočki. 

Spoznavajmo zaklade narave 
in uživajmo njihovo zdravilno 
moč,  da nam bo življenje lepše 
in lažje. 

Gospe Darji Rojec pa naj-
lepša zahvala in nasvidenje na 
naslednji delavnici.

Anka Delalut

Da bi imeli negovano in lepo 
zelenico, je treba marsikaj po-
storiti. Tule smo zbrali nekaj 
napotkov in koristnih nasvetov 
za vse, ki z videzom travnatih 
površin okoli hiše niste  naj-
bolj zadovoljni in si želite, da 

bi vam uspevala lepa zelena 
in bujna trata, razmišljate pa 
tudi o postavitvi priročnega 
vrta z visoko gredo. Za lepo 
travnato površino so ključni 
dobra priprava tal, setev in re-
dno vzdrževanje s košnjo, do-
gnojevanjem, namakanjem in 
prezračevanjem. Za nekaj naj-
bolj koristnih nasvetov smo se 
obrnili na domače podjetje Vip 
trade iz Ljubgojne, ki je v Slove-
niji med vodilnimi na področju 
urejanja vrtov in okolice. Pogo-
varjali smo se z direktorjem 
Igorjem Podobnikarjem.

Če bi radi okoli hiše uživali 
v zeleni trati, je naprej treba 
ustvariti prave pogoje za dobro 
rast. Za pripravo rastišča je po-
membno, da tla niso pretežka 
ali premokra. Takšna tla dre-
niramo s plastjo peska, ki tla 
zrahlja in s tem omogoči lažji 
razvoj korenin ter primernejše 
razmerje med vodo in zrakom. 
Bolj peščenim tlom dodamo 
organsko snov do globine 10–
15 cm. S tem povečamo količi-
no humusa v tleh, sposobnost 
zadrževanja vode in obogatimo 
s hranili. Če so tla prekisla (pH 

manjši od 5,5), jih apnimo. Če 
tla pripravljamo že jeseni za se-
tev spomladi, je priporočljivo 
gnojenje z organskimi gnojili 
(uležan hlevski gnoj, kompost, 
briketirana organska gnojila). 
Odstranimo odvečno kamenje, 
korenine in plevele. Spomla-
di oz. pred setvijo zemljišče 
poravnamo in zrahljamo do 
drobno grudičaste struktu-
re do globine 10–15 cm. Pred 
setvijo priporočamo gnojenje 
s 30 g/m2 gnojila z večjo vseb-
nostjo fosforja, kalija, cinka in 
s počasi sproščajočim dušikom 
za uspešno kalitev in hiter mla-
dostni razvoj rastlin. Danes je 
na trgu velika ponudba različ-
nih sort in vrst okrasnih trav, 
glavno vodilo pa naj bo, da so 
travne mešanice sestavljene iz 
kakovostnih ameriških sort in 
vrst trave, ki združene v me-
šanici izpolnjujejo vse zahteve 
lepe okrasne trate: gosta ruša, 
intenzivno zelena barva, od-
pornost na gaženje, regenera-
tivna moč, odpornost na bole-
zni, odpornost na nizke zimske 
temperature in snežno odejo, 
odpornost na sušo. Izbira me-
šanice je odvisna od namemb-

nosti in lege. Ali je ta sončna, 
polsenčna ali senčna? Šele nato 
pride čas setve. Na pripravlje-
na tla torej posejemo semena 
trave. Trave lahko sejemo ves 
čas vegetacije. Najugodnejši 
čas je sicer zgodnja pomlad ali 
zgodnja jesen. Takrat je izsuše-
vanje manjše, prav tako pa tudi 
prodornost plevelov. Seme čim 
bolj enakomerno posejemo in 
zagrnemo s tanko plastjo ze-
mlje (1–1,5 cm). Po ročni setvi 
zasejano površino povaljamo z 
namenskim valjarjem ali desko 
ter zalijemo. Tako je ustvarjen 
dober stik semena s tlemi. Za-
livanje, še boljše rahel dež, je 
po setvi nujno. Posevek se ne 
sme izsušiti vsaj teden dni. V 
nasprotnem primeru nežni 
kalčki hitro odmrejo in seme je 
uničeno. Izsušeno trato je tež-
ko ponovno zaliti, kajti voda 
odteka pod korenine in trata 
hitro propade. 

Če pa trato že imate, v spo-
mladanskem času upoštevajte 
naslednje nasvete za urejanje. 
Prvi korak je, da z grabljami po-
beremo listje, odmrle dele tra-
ve, mah in plevele. Nato sledi 
pomembno prezračevanje. Za 

prezračevanje trave potrebuje-
mo posebno orodje (vertikutir). 
Podobno je grabljam, namesto 
zob ima rezila. Motorno orodje 
je precej lažje za delo, ima iglice 
ali rezila. Trato prezračujemo 
spomladi, ko so tla že nekoliko 
ogreta in trava ni bujna. Bolj 
razraščeno trato je treba pred 
prezračevanjem pokositi. S 
prezračevanjem ruše naredi-
mo v trato luknje, ki jih lahko 
napolnimo s peskom. Trava bo 
takoj lepše rasla. Na ustrezno 
pripravljenih, peščenih, humu-
snih in rahlih tleh opravimo 
valjanje, da se ruša bolj poveže 
s tlemi in se izravnajo manj-
še neravnine. Težkih, zbitih 
in vlažnih tal ne valjamo. Po-
memben oskrbovalni ukrep 
je tudi gnojenje trate. Naju-
streznejša so specialna gnojila 
za trate. Trato pognojimo vsaj 
enkrat letno, najbolje spomladi. 
Priporočamo specialno gnojilo 
za trate, iz katerih se kalij in 
dušik počasi in programirano 
sproščata. 

Prvo košnjo opravimo, ko je 

Spomladanski nasveti za urejanje vrta

Pomlad je čas, ko se 
začne delo na vrtu in 

okoli hiše. Lepa zelena 
trata je nekaj, na kar 

je vsakdo ponosen, 
a vzdrževanje je vse 
prej kot enostavno. 

Dan horjulske odbojke
Spet je leto naokrog 
in odbojkarji smo se 

26. januarja ponovno 
srečali na parketu 

dvorane OŠ Horjul.

Delavnica
zdrave kozmetike



25. marec 2019 38
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Horjul

trata visoka približno 8 cm. 
Kosimo vedno samo zgornjo 
tretjino, torej prvič na višini 
5–6 cm, naslednjič na višini 
3–4 cm. Da bi ohranili za-
snovo ruše v sušnih poletjih, 
dvignemo višino košnje na-
zaj na 5 cm. Običajno trato 
kosimo vsak teden ali vsakih 
10 dni do pozne jeseni. Z re-
dno košnjo odnašamo veliko 
hranilnih snovi, ki jih mora-
mo z gnojenjem nadomestiti. 
Lahko pa puščamo pokošeno 
travo na trati, vendar le, če so 
pokošeni delci zelo drobni in 
razmere ugodne, da lahko hi-
tro razpadejo in vrnejo nekaj 
odvzetih hranilnih snovi. Za 
naše podnebje je značilna nee-
nakomerna razporejenost pa-
davin, izmenjava obdobij suše 
in dežja. Če želimo imeti lepo 
trato, jo je treba zalivati ali na-
makati. Na manjših površinah 
ni posebnih težav, trato lahko 
zalijemo kar s cevjo in razpr-
šilcem z veliko količino vode. 
Tako se korenine močno raz-
rastejo, prodirajo globoko za 
vodo in boljše prenašajo sušo 
in visoke temperature. Delno 
zalivanje oz. rahlo pršenje po-
sebej v poletnih dneh škoduje 
trati, ker se korenine razrašča-
jo plitvo pod površjem tal in 
ruša slabše prenaša sušo. Da-
nes so pri ureditvah trat ob 
hišah postali bolj dostopni 
namakalni sistemi, ki so jih 
včasih postavljali na igriščih, 

v parkih in na večjih komu-
nalnih površinah. Namakalni 
sistem bo zalival travo po po-
trebi in v določenih urah, ki so 
ugodne za zalivanje trat.

Glede vzdrževanja pri Vip 
trade opozarjajo na preprosto 
pravilo, da bujna ruša pome-
ni manj prostora za plevele. Z 
izboljšanjem vseh pogojev za 
rast trate, kot so kakovostna 
mešanica, zračenje, gnoje-
nje, namakanje, zmanjšamo 
pritisk nevarnih enoletnih 
širokolistnih in ozkolistnih 
plevelov. Za zatiranje plevela 
na večjih površinah se enkrat 
letno lahko poškropi z ustre-
znim herbicidom. Na domači 
zelenici pred hišo pa je bolj 
primerno sprotno, ročno od-
stranjevanje plevelov. V na-
šem podnebju trati pogosto 
škodi snežna plesen (povzro-
čitelj gliva fusarium nivale). 
Pojavi se spomladi, po mokrih 
in deževnih zimah ali po dol-
gotrajni snežni odeji. Listje 
odmira in se suši. Na odmr-
lih ali še zelenih listih se vidi 
belkasta do rožnata plesniva 
prevleka. Za zmanjšanje bo-
lezni priporočamo jesensko 
gnojenje s kalijem. Ko se sne-
žna plesen spomladi pojavi, 
moramo trato dobro pregra-
biti in prezračiti. Na senčnih 
in vlažnih rastiščih pa se po-
gosto srečujemo s trdoživim 
mahom, ki izriva travo. Zne-
bite se ga z uporabo gnojila, ki 
vsebuje veliko železa. Po nekaj 
dneh mah počrni in odmre. 
Odstranimo ga z železnimi 
grabljami ali vertikutirjem. 
Če se je mah močno razširil, je 
uničil veliko travne ruše, za to 
je treba prazna mesta dosejati. 
Pri vsakoletni uporabi gnojila 
z železom kislost tal še pove-
čujemo, kar lahko kasneje po-
pravimo z apnenjem.  

Dvignjene grede 
V zadnjem času so dvignje-

ne grede vedno bolj priljublje-
ne, saj omogočajo domačo 
pridelavo zelenjave, začimb-

nic  ali jagodičevja v neposre-
dni bližini hiše ali tik poleg 
letne kuhinje. Poleg tega pa je 
obdelovanje in obiranje plo-
dov manj naporno, saj se za 
delo na visoki gredi ni treba 
sklanjati k tlom tako kot na 
njivi ali običajnem vrtu. Na-
svet strokovnjakov je, da se pri 
izdelavi visoke grede odločite 
za uporabo naravnih materi-
alov in se izognete cenenim 
plastičnim izdelkom. Dvi-
gnjene gredice so odlična re-
šitev, če imate pretrda vrtna 
tla, če je zemlja na vrtu one-
snažena, če vam zdravstvene 
težave onemogočajo sklanja-
nje, če ne želite vsakoletnega 
prekopavanja, dobro ščiti pri-
delke pred škodljivci, kot so 
polži, greda daje lep videz vrtu, 
grede so različnih dimenzij in 
si jih lahko približate kuhinji. 
Impregnirane smrekove gre-
dice so enostavne za sestavlja-
nje (brez dodatnega orodja). 
Gredica ima dolgo življenjsko 
dobo zaradi impregnacije. 
Les, potopljen v silvanolin, 
je zaščiten pred delovanjem 
lesnih gliv, lesnimi insekti 
in termiti. Še boljša izbira so 
macesnove gredice, ki so prav 
tako enostavne za sestavljanje, 
popolnoma brez dodatnega 
orodja in jih lahko sestavljate 
v poljubne višine. Gredica iz 
macesna, kot jo prodajajo pri 
Vip trade, ima dolgo življenj-
sko dobo zaradi lesa sloven-
skega macesna, ki raste nad 
1000 m. Iz enakih materialov 
sta na voljo kompostnika raz-
ličnih dimenzij iz smrekovih 
ali macesnovih letvic, tako 
da lahko tudi vse pograbljeno 
listje, veje in pokošeno travo 
kompostirate in doma pride-
late odlično gnojilo za vrt v 
visokih gredah. 

Vse o negi travnatih površin 
in sadjarstvu si lahko prebere-
te tudi na www.viptrade.si. 

Peter Kavčič  
Foto: arhiv podjetja Vip 

trade d.o.o. 

Že pred vrhuncem pa kar tri-
je Dinamiti do prestižne lovori-
ke v Italiji.

 Tekmovalna sezona v dvo-
ranskem hokeju počasi dosega 
vrelišče, po dolgem rednem 
delu so se končno začeli boji 
za lovorike. Naša prva ekipa, 
ki ponovno brani naslov dr-
žavnih prvakov, pričakovano 
tempo stopnjuje proti koncu 
sezone. Ekipa je v rednem delu 
iz kroga v krog prikazovala 
boljšo in boljšo igro, priložnost 
za dokazovanje pa je dobilo 
precej mladih hokejistov. Že 
končnica pomeni povsem dru-
go raven, višji tempo in pred-
vsem zbranost na vsaki posa-

mezni tekmi. Vsak spodrsljaj že 
lahko pomeni zaključek sezone. 
Ekipa se bo iz dneva v dan še 
dopolnjevala z igralci, počasi 
se priključujejo tudi t. i. »leda-
ši«, ki so že zaključili sezono v 
različnih klubih tako v Sloveniji 
kot tudi v tujini. V drugi ligi so 
za pravo presenečenje poskr-
beli naši mladci, ki zastopajo 
ekipo TNT. V letošnji sezoni 
popolnoma pomlajena ekipa 
je v rednem delu kar nekajkrat 
močno spodrezala krila na-
sprotniku. Ekipa je daleč naj-
mlajša na prvenstvu, kapetan 
ekipe Miha Logar ima le18 let. 
Nihanja v mladi ekipi so razu-
mljiva, tako da so se na koncu 

fantje skozi šivankino uho uvr-
stili v končnico, na koncu so 
zasedli osmo mesto na lestvici. 

Diavoli Vicenza italijanski 
pokalni prvak

Že večkrat smo na naši klub-
ski strani (www.dinamiti.si) in 
na vseh družbenih omrežjih 
omenili, da kar nekaj naših 
fantov igra dvoranski hokej 
tudi v Italiji. Močno ligo v dveh 
različnih klubih zastopajo Si-
mon Žerdin, Anže Lončar, Rok 
Simšič (Diavoli Vicenza) ter Jan 
Leben in Timotej Fink (Ghost 
Padova).  

Na začetku marca so tako 
prvi trije igrali zaključni pokal-
ni turnir na domačem igrišču 
v Vicenzi. Ves konec tedna so 
igrali odlično in se uvrstili v 
finale, kjer jih je čakal močan 
nasprotnik – aktualni italijan-
ski prvak iz Milana. Odmevno 
tekmovanje v Italiji je poleg 
navijačev v dvorani spremljalo 
veliko ljudi tudi preko malih 
zaslonov. Horjulci, ki tvorijo 
prvi napad Vicenze, so tudi to-
krat tekmo začeli spodbudno, 
vendar je na začetku potekala 
večinoma pred njihovim go-
lom, predvsem zaradi števil-
nih izključitev. Milanu nikakor 
ni uspelo spraviti ploščka za 
hrbet domačega vratarja, kar 
pa je v nadaljevanju kar dva-
krat uspelo Roku Simšiču. Pet 
minut pred koncem tekme je 
prvakom le uspel zadetek za 
priključek, kaj več pa tokrat 
ne. Vicenza je še enkrat zadela 
(prazna mreža) in tako v delirij 
spravila tako domače navijače 
kot tudi številne navijače v Slo-
veniji oz. Horjulu. Po lanskem 
finalnem razočaranju se je to-
krat trud izplačal. Vicenza je 
po veliki zaslugi »Dinamitov« 
osvojila veliko trofejo, za naj-
boljšega igralca (MVP) turnirja 
pa je bil izbran prav naš kape-
tan Anže Lončar.

Le nekaj dni po tem slavju pa 
je v Padovi potekal »slovenski 
derbi«. Med domačimi gle-
dalci smo mesta zasedli tudi 
Horjulci in si ogledali pravo 
poslastico dvoranskega hoke-
ja. Na vsaki strani so stali trije 
slovenski hokejisti, od tega pet 
Dinamitov. Napeto tekmo so 
zaznamovali predvsem naši in 
sodelovali pri skoraj vseh za-
detkih obeh moštev. Zadetek 
so dosegli vsi Dinamiti, zmage 
pa so se na koncu veseli igral-
ci Vicenze (Simšič, Žerdin in 
Lončar). To je le potrditev tega, 
da se pri Dinamitih dela zelo 
dobro, tako od začetnikov kot 
tudi potem do samega član-
skega moštva. Anže Lončar, 
Timotej Fink in Jan Leben so 
produkt horjulske hokejske 
šole, ki bo v nadaljevanju še 
kar nekaj hokejistov popeljala v 
najboljše klube v tujino. 
3, 4, Dinamiti! 

Rok Logar 

Vsako leto se v vrtcu spomnimo našega 
največjega slovenskega poeta dr. Franceta 
Prešerna. V vseh skupinah otroci spoznavajo 
pesnika preko slik, ga upodabljajo z različnimi 
likovnimi tehnikami, ogledujejo slikanice in 
njegove zbirke. 

V tednu pred kulturnim praznikom v vrtcu 
pripravimo tudi prireditev, kjer se predstavijo 

vse skupine s svojimi točkami. Tako je bilo tudi 
letos. Program smo pričeli s poslušanjem Zdra-
vljice. Ob čudoviti okrasitvi prostora z izdelki 
otrok na temo Prešerna in njegovimi deli ter s 
slovensko zastavo v ozadju, smo popestrili do-
poldne v vrtcu in se imeli zelo lepo. 

 Barbara Rožmanec

Diavoli Vicenza s Horjulci do naslova

Rok Simšič, Simon Žerdin in Anže Lončar

Trije Horjulci do naslova italijanskega pokalnega prvaka! 

Dinamiti blestijo 
v slovenskem prvenstvu

Redni del državnega prvenstva za horjulske 
hokejiste je uspešno zaključen, prva ekipa 

pričakovano še enkrat več meri na sam vrh 
slovenskega dvoranskega hokeja. 

Obeležili smo 
170 letnico smrti Prešerna
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Častitljivi jubilej so 
gasilci iz horjulske 

občine z gosti, ki 
so prišli iz okoliških 
krajev praznovali v 

lepo urejeni dvorani 
prosvetnega doma, ki je 
v vsem sijaju pozdravila 

goste. Ob ubranem 
petju mešanega 

pevskega zbora Horjul 
smo slišali slovensko 

himno in himno gasilcev, 
ki jo je posebej za 

to priložnost priredil 
zborovodja Dušan 

Ješelnik. 
 
V častnem nagovoru je zbra-

ne gasilce in predstavnike gasil-
skih društev ter zvez pozdravil 
tudi župan občine Horjul Jan-
ko Prebil in se jim zahvalil za 
vsa leta nesebičnega delovanja 
in pomoči. Poudaril je, da so 
gasilci v Horjulski občini tudi 
pomemben del družabnega ži-
vljenja in povezovalni člen med 
ljudmi, ki vedno nesebično pri-
skočijo na pomoč. Zagotovil je, 
da bodo na občini še naprej po-
magali društvom po najboljših 
močeh. 

Po končanem občnem zboru 
pa je prišel na vrsto še slavno-
stni del, kjer so podelili pri-
znanja najbolj zaslužnim dru-
štvom in posameznikom, ki so 
s svojim delom zaznamovali 
prostovoljno gasilstvo v našem 
kraju. Predsednik gasilske zve-
ze Horjul Lado Prebil pa se je še 
posebej zahvalil vsem navzo-
čim predstavnikom in posame-
znikom za uspešno medseboj-
no sodelovanje v vseh teh letih. 
Poudaril je kako pomembno 
je sodelovanje med društvi 
znotraj in zunaj občine in tudi 
med gasilskimi zvezami. ‘Brez 
tesnega sodelovanja in medse-
bojne pomoči me društvi ne 
more biti uspehov in predvsem 
učinkovitih intervencij, ko ob-
čani potrebujejo pomoč. Naše 
poslanstvo je nekaj posebnega. 
Je plemenito. 

Za to delo moraš imeti v sebi 
to gorečnost in željo da poma-
gaš, ko je človek v stiski.’ Lado 
Prebil je izpostavil tudi zelo 
dobro sodelovanje s sosednjimi 
gasilskimi zvezami Brezovica, 
Dolomiti in Vrhnika, saj tudi 
skupaj organizirajo tekmova-
nja. Septembra letos, bo tako 
prav gasilska zveza Horjul go-
stila občinsko športno tekmo-
vanje gasilcev treh zvez, kar je 
velik organizacijski zalogaj, saj 
krovna organizacija postavlja 
visoke standarde in zahteve pri 
organizaciji. 

A kljub temu je prepričan, 
da bodo lahko izpeljali zani-
mivo in kakovostno tekmo-
vanje. Najboljše ekipe bodo 
nato napredovale v regijsko 
tekmovanje, od tam naprej pa 
še na državno tekmovanje, ki 
pa je zadnje sito pred gasilsko 
olimpijado. Prav na področju 
tekmovalnih aktivnosti so v 
gasilski zvezi Horjul v zadnjih 

letih lahko ponosni na izjemne 
dosežke, ki jih je ekipa PGD 
Žažar dosegla na olimpijadi 
v Avstriji. Posebna motivacija 
za vse pa je naslednja gasilska 
olimpijada, ki bo leta 2012 na 
domačih tleh v Celju. 

Gasilsko zvezo Horjul sesta-
vlja pet samostojnih društev. 
Horjul je osrednja enota potem 
so tu Vrzdenec, Žažar, Zakla-
nec in Podolnica. 

Kratko zgodovino zveze je za 
Naš časopis opisal Lado Prebil, 
ki je na čelu zveze od same 
ustanovitve. ‘Leta 1998, ko se 
je ustanovila horjulska občina 
je prišlo tudi do tega, da smo se 
razšli z gasilsko zvezo Dolomi-
ti in leta 1999 ustanovili svojo 
Gasilsko zvezo. Glede na loka-
cijo spadamo pod regijo Lju-
bljana ena kjer nas je skupno 
deset gasilskih zvez, ki zajema-
jo področje nekdanje občine 
Vič - Rudnik. 

Društva so v teh krajih pred 
tem seveda že obstajala, ne na-
zadnje ima v horjulski dolini 
prostovoljno gasilstvo več kot 
stoletno tradicijo, saj so prvo 
gasilsko društvo v Horjulu 
ustanovili daljnega leta 1863, 
ko se je še gasilo požare ‘na 
škafe z vodo’ kasneje pa so pri-
šle prve ročne črpalke, ki pa so 
jih poganjali ‘žganci’ kot  gasilci 
radi rečemo. 

Za delovanje je bilo potreb-
no veliko moči saj je bilo delo 
fizično zelo naporno. Takšni 
dve ‘ročni motorki’ imamo v 
naši zvezi dve, ena je v Horjulu 
in ena na Vrzdencu. Kasneje so 
se začele pri gašenju uporabljati 
novejše motorke, ki pa so dan-
danes stare že več kot 40 let. 
Ker jih skrbno vzdržujemo in 
redno servisiramo, so še vedno 
dobro delujoče. Vsa društva so 
danes članice gasilske zveze, 
kar je tudi pogoj za delovanje’ 
še dodaja Lado Prebil. 

V nadaljevanju se je dotakni-
li pogojev za delovanje kjer je 
izpostavil  organizacije in pod-
jetja, ki podpirajo delovanje 
gasilcev. Priznanja ob jubileju, 
so tako prejele organizacije in 
podjetja Huliot, Metrel, Metrel 
Mehanika, OŠ Horjul Deos 
in občina Horjul. Med najbolj 

zaslužnimi posamezniki pa so 
prejeli priznanja: Janez Šuštar-
šič poveljnik in ustanovni član 
zveze ter predsednik veteran-
ske komisije. Andrej Kozjek 
podpoveljnik in predsednik 
ocenjevalne komisije. Seligar 
Matevž, ki opravlja funkcijo 
administratorja. Gregor Ko-
govšek kot pomočnik povelj-
nika zveze, Aleš Vrhovec, ki 
je pomočnik poveljnika zveze, 
ustanovni član in predsednik 
komisije za odlikovanje. Ro-
bert Kranjec, podpredsednik, 
poveljnik, tajnik in član ocenje-
valne komisije. Janez Jereb kot 
predsednik nadzornega odbo-
ra. Ladislav Prebil kot predse-
dnik GZ Horjul. 

Med dobitniki so bili še Sta-
ne Trobec, ki je predsednik 
mladinske komisije in član 
ocenjevalne komisije. Janez 
Slabe, poveljnik in član ocenje-
valne komisije. Janez Jazbar za 
delo pomočnika poveljnika za 
tekmovanje in izobraževanje 
ter delo tajnika ter administra-
torja. Kot predsednica komisi-
je za članice je dobila priznanje 
Mojca Jazbar in za funkcijo 
podpredsednice Katarina Vr-
hovec. Med dobitniki priznanj 
za zasluge so bili še Uroš Mrz-
likar, Marko Rožmanec in Jaka 
Verbič. 

Ob podelitvi priznanj za 20, 
oziroma 10 let delovanja in 
sodelovanja z gasilsko zvezo 
Horjul, se je predsednik Lado 
Prebil zahvalil vsem dobitni-
kom priznanj in dejal: ‘V vsa-
kem društvu mora biti tistih 
nekaj ljudi, ki so motor društva 
in poganjajo vse skupaj naprej. 
Brez tega ne gre in tu je veliko 
odrekanja, predvsem pa želje 
in motivacije za pomoč ljudem 
v stiski, ko se pripetijo nesreče 
kot so požari, udari strele, pro-
metne nesreče in elementarne 
nesreče. V zadnjih dvajsetih 
letih se je veliko spremenilo. 
Danes je težko dobiti ljudi za 
vodilne vloge v gasilskih dru-
štvih in zvezah. Želim si, da bi 
se tisti, ki se čutijo poklicane, 
da prevzamejo katero od teh 
vlog to pogumno storili. Dan-
danes dela ne zmanjka, žal je 
ogromno birokracije in izobra-

ževanj, ki pa so sestavni del na-
predovanja in razvoja vsakega 
gasilca kot tudi društev in zve-
ze. Na izobraževanjih se hitro 
nabere 100 ur, ki jih je seveda 
treba vzeti iz svojega prostega 
časa in ni dovolj, da se samo 
prijaviš na tečaje in izobraže-
vanja, ampak jih je treba tudi 
uspešno opraviti. Reševanje ali 
gašenje je v zadnjih letih posta-
lo dosti zahtevnejše. 

Nova je oprema, ki nam se-
veda omogoča več varnosti in 
bolj uspešno reševanje življenj 
in materialnega imetja. A vse 
to zahteva nova znanja. Na pri-
mer, gašenje požarov v zadnjih 
letih sploh ni bilo tako pogosto. 
Večkrat smo morali posredo-
vati ob prometnih nesrečah ali 
udarih strele, ki so vedno po-
gostejši. Tu lahko ljudje največ 
naredijo sami z dobro preven-
tivo, torej da na cesti vozijo po 
predpisih in da svoje hiše ter 
gospodarska poslopja opremijo 
s kakovostnimi strelovodi.

Ob opozorilih in prepovedi 
kurjenja v naravi naj to tudi do-
sledno upoštevajo. Da pa žleda 
in nevarnega ter zahtevnega 
odstranjevanja podrtih dreves 
izpred nekaj let sploh ne ome-
njam. V takšnih trenutkih se 
kaže kako dobro poteka redno 
delo, izobraževanje in urjenje 
posameznih gasilskih enot. 

Vsak poveljnik je tudi odgo-
voren za svoje gasilce in za nji-
hovo opravljanje nalog. Pred-
vsem mlade in najbolj zagnane 
je večkrat potrebno umirjati 
in poskrbeti, da adrenalin, ki 
je vedno močno prisoten v ta-
kšnih situacijah ne naredi ško-
de in bi prišlo do nepravilnih 
odločitev ter posledic. 

Ogenj zna politi vsak, za to 
ne rabimo toliko znanja. Za 
reševanje iz ruševin, plezanje 
na strehe, pravilno ukrepanje 
pri nevernih snoveh pa je zade-
va že bolj kompleksna in tudi 
nevarna. Pri vseh teh situaci-
jah smo mi, lokalni gasilci prvi 
na kraju nesreče, potem šele 
pridejo reševalci in poklicni 
gasilci. Zato je prvi korak pri 
reševanju izredno pomemben. 
Gasilci imamo tudi znanja, ki 
pomagajo v primerih srčnih 

zastojev. Tega reševanja je če-
dalje več.

 Danes so defribrilatorji izo-
bešeni na gasilskih domovih in 
prav je, da se ljudje pozanima-
jo kje se nahajajo v njihovem 
kraju in kako jih je treba upo-
rabljati. Vedno lahko pokličejo 
tudi na številko 112 in vedno se 
bomo odzvali.  Vse to so stvari, 
ki jih zmore opravljati prosto-
voljni gasilec.’ 

Lado Prebil, se je dotaknil 
tudi odnosa države do gasilcev, 
saj je danes postalo vse skupaj 
drago za društva. Predvsem ga 
skrbi draga oprema in podra-
ženi redni zdravniški pregledi, 
ki jih morajo opraviti gasilci. 
Tudi status gasilca ni najbolje 
urejen. Ko gasilci dobijo poziv 
enostavno gredo na pomoč in 
ne oklevajo. Če gre za nekaj ur 
to delodajalci še nekako toleri-
rajo, v kolikor pa gre za daljše, 
celo večdnevne odsotnosti pa 
se že pojavijo težave. 

Tu je ogromno nedorečene 
vsebine s strani države in se vse 
skupaj lomi na hrbtih posame-
znikov. Že tako ali tako gasilci 
za vsa izobraževanja in trenin-

ge dajo svoj dopust. Posebno 
poglavje pa je tudi oprema in 
njeno vzdrževanje.  

V naši občini je povprečna 
starost gasilskih vozil 19 let. V 
zadnjih letih so poskrbeli za vo-
zni park manjših vozil, obeta pa 
se večji finančni zalogaj, ko bo 
treba urediti cisterne, ki so sta-
re prek 20 let, nameščene pa so 
na podvozjih, ki so še starejša. 

Glavni cilj v prihodnje bo 
tako zamenjava ene ali dveh ci-
stern, kjer  upajo na pomoč ob-
čanov, občine in razumevanje 
podjetij s katerimi zelo dobro 
sodelujemo.  Sicer pa v gasilski 
zvezi Horjul cenijo posluh žu-
pana Janka Prebila, ki se zave-

da pomena gasilcev tako zaradi 
preventive in varnosti kot tudi 
za celotno družbo v naši obči-
ni, saj je v preteklosti že večkrat 
povedal, da so dejavnosti pove-
zane z gasilci pomembne za 
povezovanje vasi in skupnosti 
saj združujejo različne staro-
stne skupine občanov od otrok 
do veteranov. A podpora župa-
na ni bila vedno tako dobra in 
samoumevna. 

‘Ko pogledam nazaj in se 
zamislim, da sem v gasilstvu 
že skoraj 50 let, vidim, da smo 
ogromno ustvarili in opravi-
li veliko dela.  Danes je v naši 
zvezi veliko število aktivnih 
članov, ki so sodobni gasilci 
in so pripravljeni pomagati ob 
vsaki katastrofi in, to moram 
poudariti, ob vsaki uri! Danes 
je gasilec človek, ki ima veliko 
znanja za reševanje življenja in 
imetja ljudi’ je svoje razmišlja-
nje v kratkem a močnem stav-
ku strnil predsednik gasilske 
zveze Horjul Lado Prebil. 

Zato velja poziv vsakemu 
posamezniku, da s svojim ime-

tjem ravna odgovorno, pa naj 
si bo na videz nedolžno poži-
ganje trave, vožnja z avtom ali 
pa kuhanje kosila na štedilniku 
z mislijo, da ne bi nikdar potre-
bovali reševanja. 

Kljub temu, da je gasilski 
pozdrav nekaj kar vsi skupaj 
neradi slišimo pa naj to prazno-
vanje zaključimo tako kot so ga 
na svečani gasilski prireditvi v 
Horjulu. Z glasnim gasilskim 
pozdravom še na mnoga leta: 
‘Na pomoč!’ 

Besedilo Peter Kavčič, 
foto Nejc Velkavrh

Praznovanje ob 20. letnici gasilske zveze Horjul 

20 let gasilske zveze Horjul
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Javni razpis za podelitev občinskih priznanj
Na koncu dobrosko-polhograjskih strani je objavljen razpis za podelitev občinskih priznanj v letošnjem letu. Mogoča 
so naslednja priznanja: naziv častni občan, zlati, srebrni in bronasti grb občine ter priznanje občine. Pobudniki 
oziroma predlagatelji za podelitev priznanj občine Dobrova - Polhov Gradec so lahko občani, politične stranke, krajevne 
skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. Pisni predlogi za občinska priznanja morajo biti poslani 
na naslov: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stara cesta 13, 1356 
Dobrova in sicer najkasneje do petka, 26. aprila 2019. 
Več podrobnosti o razpisu, kot rečeno, na koncu občinskih strani. (gt)

Gre za sofinanciranje stroškov nakupa 
malih komunalnih čistilnih naprav (v na-
daljevanju MČN) za čiščenje komunalne 
odpadne vode iz stanovanjskih stavb in 
poslovnih objektov, zgrajenih za do 50 po-
pulacijskih enot (v nadaljevanju PE) izven 
predvidenih območij aglomeracij oz. na 
tistih poselitvenih območjih, na katerih 
občina ne bo zagotavljala odvajanja odpa-
dnih voda v javno kanalizacijo skladno z 
operativnim programom odvajanja in či-
ščenja komunalne vode v Sloveniji, razen 
kadar bi z odvajanjem v javno kanalizacijo 
nastali nesorazmerni stroški glede koristi 
za okolje.

Sofinanciralo se bo 35 % upravičenih 
stroškov (brez DDV) za postavitev MKČN 
za do 50 PE, vendar največ 250 evrov na PE, 
ta pa mora biti skladna s predpisi uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode. Upravičenci do sofinanciranja so 
lahko vse fizične osebe s stalnim prebivali-
ščem v občini Dobrova - Polhov Gradec ter 
tudi pravne osebe s sedežem proizvodne 
enote na območju občine.

Najprej podpis pogodbe, potem nakup in 
izgradnja 

Tudi letos bo ostal od lani na novo dolo-
čen pogoj glede začetka gradnje. Razpis bo 

namreč določal, da upravičenec z deli 
ne sme začeti pred podpisom pogod-
be. Na občini opozarjajo, da je bil v letu 
2017 spremenjen pravilnik, ki po novem 
vključuje tudi pravne osebe kot upravičen-
ce. 

Ker pa zanje velja strogo pravilo, da z 
deli ne smejo začeti pred izdajo odločbe, so 
skladno s tem in da ne bi prihajalo do ne-
potrebnih nesporazumov, to zapisali tudi 
za zasebne vlagatelje in pogoj poenotili. 

Vlagatelj bo moral izpolnjeno razpisno 
dokumentacijo posredovati priporočeno 
ali jo oddati neposredno na sedežu občine. 

Razpis se bo odprl kmalu po sprejetju 
proračuna občine za 2019 in bo odprt do 
porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 
2019. 

Celotno razpisno dokumentacijo boste 
našli na občinski spletni strani.

Nadja Prosen Verbič 

Naj bo lepa in čista – moja občina in moja vas! 

ČISTILNA AKCIJA 2019 V 
OBČINI DOBROVA – POLHOV GRADEC 

Vabimo posameznike, družine, društva in vse, ki vam ni vseeno za okolje,  
da se pridružite akciji čiščenja našega kraja. 

Čistilna akcija bo v soboto, 6. aprila 2019,  
s pričetkom ob 9. uri.  

ZBIRNA MESTA in KOORDINATORJI  

 Zbirna mesta bodo na običajnih lokacijah po vaseh, kjer bodo na voljo vrečke 
in rokavice.  

 Seznam zbirnih mest bo objavljen na spletni strani Občine Dobrova – Polhov 
Gradec.  

 Koordinatorji po posameznih vaseh bodo predstavniki Sveta Krajevne 
skupnosti oz. predsedniki/predstavniki posameznih društev.  

KAKO 

 Iz našega okolja bomo pobrali pločevinke, vrečke, steklenice in drobni 
material. Odpadke se pobira in ločuje v ustrezne vrečke.  

 Zbrane odpadke se odloži na dogovorjenih mestih v vasi – za informacije se 
obrnete na koordinatorja na vaši lokaciji,  

 oz. kjer je možno odpadke odložite v ustrezne zabojnike.  

! Večjih kosovnih odpadkov se ne pobira ! 
V naravi najdeno mesto kosovnega odpada lahko javite na Občino Dobrova –

Polhov Gradec. 

Vabimo vas, da se v čim večjem številu pridružite akciji in 
skupaj poskrbimo, da bo naša in vaša vas lepa in urejena. 

 

Akcijo podpirajo:  
Občina Dobrova – Polhov Gradec  KS Dobrova, KS Polhov Gradec, KS Črni Vrh, KS Šentjošt  

   Osnovna šola Dobrova in Polhov Gradec  
 Javni zavod Polhograjska graščina   Domača društva in posamezniki 

Imenovanje delovnih teles in 
turistična strategija občine 

Na njej so svetniki imeno-
vali delovna telesa občinskega 
sveta, nadzornega odbora in 
predstavnika lokalne skupno-
sti v svet CSD Ljubljana. Vsi 
predlagani mandati so bili sicer 
potrjeni, vendar s pridržkom 
nekaterih svetnikov, saj se po 
njihovem mnenju ni enakovre-
dno upoštevalo vseh podanih 
predlogov, kar pa je predse-
dujoča komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenova-
nja zavrnila. Sprejet je bil tudi 
sklep o financiranju političnih 
strank, kjer višina ostaja enaka 
tisti iz preteklih let, in v prvem 
branju obravnavan predlog 
odloka o načinu opravljanja 
pomoči družini na domu v 
občini. V zvezi s tem je župan 
svetnike obvestil, da Center 
za socialno delo Ljubljana s 1. 
junijem zaradi reorganizacije 
zaključuje s tovrstno dejav-
nostjo, zato je občina dolžna 
izbrati novega izvajalca, za kar 
bo objavila javni razpis. Sve-
tniki pa so soglasno potrdili 
tudi predlog akcijskega načrta 
za uresničitev znaka Slovenia 
Green, ki je zgolj en od ukre-
pov za ohranitev certifikata in 
znaka Slovenia Green, ki ga je 
turistična destinacija Blagajeva 
dežela pridobila leta 2017.

 
Razprava o predlogu 
proračuna 

Na seji je bila opravljena tudi 
1. obravnava predloga odloka 
o proračunu občine Dobrova - 
Polhov Gradec za leto 2019, ki 
je bil nato poslan vsem odbo-
rom, krajevnim skupnostim in 
je bil javno objavljen na spletni 
strani občine ter dostopen v 
prostorih občine, in sicer do 7. 

marca, ko je bil skladno s 86. 
členom poslovnika občinskega 
sveta čas za posredovanje mo-
rebitnih pripomb in predlogov 
k predlogu proračuna za leto 
2019. Župan Franc Setnikar je 
v predstavitvi povedal, da je 
predlog sestavljen iz splošnega 
in posebnega dela ter načrta 
razvojnih programov. Povedal 
je, da so pri načrtovanju tako 
na strani prihodkov, katerih 
skupna vsota znaša 8.344.559 
evrov, kot odhodkov, ki so 
ocenjeni na skupno 8.202.989 
evrov, skušali biti realni, pri 
tem pa je izpostavil, da je kar 
okoli 70 % sredstev že vnaprej 
določenih, zgolj preostanek 
pa lahko delijo med začrtane 
projekte. Svetniki so v javni 
razpravi želeli pojasnila, veza-
na na center Emila Adamiča, 
barjanske kolesarske poti, knji-
žnico na Dobrovi, delovanje 
in financiranje krajevnih sku-
pnosti v bodoče, subvencije in 
ostale predvidene stroške vo-
dovodnega omrežja, cestno in-
frastrukturo, projekt urejanja 
zunanjih površin pri OŠ v Pol-
hovem Gradcu in druge prora-
čunske postavke. Na nekatera 
vprašanja so svetniki dobili 
odgovore tekom seje, glede ob-
čutljivejših tem pa so zahteva-
li pisna pojasnila, ki jih bodo 
strokovni sodelavci občine pri-
pravili. O centru na Dobrovi je 
župan pojasnil, da se letos na-
črtuje zgolj priprava projektne 
dokumentacije in pridobitev 
gradbenega dovoljenja, večji 
del sredstev pa se načrtuje za 
prihodnja leta, ko bo na vrsti 
gradnja. V zvezi s selitvijo knji-
žnice in zdravnikov družinske 
medicine na Dobrovi pa je bilo 
pojasnjeno, da se načrtuje zača-
sna selitev v prostore v Gabrju. 
Izpostavljeno oziroma opozor-
jeno je bilo, da se delež sredstev 
za cestno infrastrukturo iz leta 
v leto zmanjšuje, kar je župan 
potrdil, in sicer s pojasnilom, 
da je letošnja prioriteta na rav-
ni infrastrukture dokončanje 
projekta ureditve zunanjih po-
vršin pri Osnovni šoli Polhov 
Gradec, kjer dela po njegovih 
besedah potekajo ustrezno in 
skladno s terminskim planom, 
zato se njihov zaključek priča-
kuje že pred poletjem. 

O pitni vodi v Polhovem Gradcu 
in drugih dilemah 

V nadaljevanju so svetniki 
sprejeli še program dela ob-
činskega sveta ter pod točko 
Vprašanja in pobude svetnikov 
izpostavili nekatere teme, ki 
burijo občane. Zastavljeno je 
bilo vprašanje in zahtevan pi-
sni odgovor o višini pridoblje-
nih evropskih sredstev, kajti 
v  preteklosti so bile v javnosti 
predstavljene zelo različne šte-
vilke.  Kakovost pitne vode na 
območju Polhovega Gradca in 
Babne Gore je bila druga od-
prta tema, saj naj bi v preteklih 
mesecih prebivalci, ki se napa-

jajo iz teh zajetij, opazili veliko 
spremembo. Župan je pojasnil, 
da je bilo konec lanskega leta s 
strani nekaterih občanov po-
dana večkratna prijava o neu-
streznosti vode, zaradi česar je 
moral kot župan oziroma od-
govorni za upravljanje s pitno 
vodo v občini tudi ukrepati. S 
strani Nacionalnega inštituta 
za zdravje, okolje in hrano, ki 
opravlja preverbe vode na te-
renu, je bilo vzetih veliko vzor-
cev in zgolj nekaj je bilo takšnih, 
kjer je bilo ugotovljeno ne-
skladje, vsi ostali so bili popol-
noma ustrezni. Zaradi tvega-
nja glede kakovosti pitne vode 
je bila sprejeta odločitev, da se 
voda od tedaj tudi klorira, sicer 
na minimalni ravni.  Župan je 
še pojasnil, da celoten postopek 
dezinfekcije pitne vode obsega 
več faz. Na začetku pristojni na 
občini v vodo spustijo poviša-
no koncentracijo klora, vendar 
znotraj dopustnih meja, in sicer 
iz razloga, da zares zagotovijo 
uničenje vseh bakterij v omrež-
ju, tudi tam, kjer voda morebiti 
zastaja. Zato je bilo v gospo-
dinjstvih mogoče nekajkrat 
zaznati močnejši vonj, o čemer 
pa so bili občani tudi obvešče-
ni. Danes - zagotavlja župan - je 
voda ustrezna in pitna ter med 
boljšimi v okolici, sicer vsebuje 
zares minimalni odstotek klo-
ra, tako kot so nekateri občani 
tudi želeli.

Med pobudami svetnikov so 
bili podani tudi predlogi glede 
ureditve vaškega jedra Šen-
tjošt, neprimerne podobe in 
potrebe po ureditvi podrtega 
kmetijskega poslopja v središču 
Črnega Vrha, ponovno so go-
vorili o vsebini 1. faze ukrepov 
zagotavljanja poplavne varno-
sti na Dobrovi. Novoizvoljeni 
svetniki so še predlagali, da se 
preuči možnost predvajanja 
občinskih sej po spletu, da bo 
pretok informacij čim boljši 
in neposreden. Vendar je bilo 
jasno povedano, da bi o sle-
dnjem morali pridobiti strinja-
nje popolnoma vseh občinskih 
svetnikov. To bi bilo, glede na 
njihovo poslanstvo in odgo-
vornost do volivcev, povsem 
na mestu, a je malo verjetno 
pričakovati. 

Župan je ob koncu svetni-
ke seznanil še z imenovanjem 
podžupana. Funkcijo je tudi ta 
mandat zaupal Franciju Rejcu. 
S pohvalami in pozitivnimi 
zgodbami se je zaključila to-
kratna občinska seja, in sicer so 
nekateri novoizvoljeni svetniki 
pohvalili delo in požrtvoval-
nost odgovornih na smučišču 
Šentjošt, ki postaja prava tu-
ristična atrakcija naše občine, 
ter planinsko društvo, ki vsako 
leto pripravi nočni pohod na 
Grmado, ki iz leta v leto priva-
blja več pohodnikov, tudi izven 
naših državnih meja. Dober 
namen in skupen cilj sta tisto, 
kar njihove zgodbe dela uspe-
šne in želimo si, da bi bilo vse 
to prisotno tudi pri občinskih 
veljakih.

Besedilo: 
Nadja Prosen Verbič 

Dogajanje
na 2. občinski seji

Nepovratna sredstva za male 
komunalne čistilne naprave 
Občina Dobrova - Polhov Gradec bo tudi letos, 
takoj po sprejetju občinskega proračuna, objavila 
javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev 
za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav, 
za kar občinski proračun predvideva 7.000 evrov 
sredstev. 

V sejni sobi je v sredo, 20. februarja, potekala 2. 
redna seja občinskega sveta občine Dobrova - 
Polhov Gradec. 
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Izhodišče za razmislek o novi desti-
nacijski znamki je bil pristop od člove-
ka do človeka, ki stremi k dejstvu, da je 
ta blizu tako tistim, ki jo uresničujejo 
(turistični ponudniki, zavodi, društva 
in prebivalstvo), kot tistim, ki jim je 
namenjena (turisti, poslovno-strokov-
ni obiskovalci, drugi). Preko delavnic 

in srečanj, na katerih so udeleženci 
pod mentorstvom strokovnjakov raz-
pravljali o vlogi in moči destinacijske 
znamke, vrednotah in atributih ter 
simbolih in imenu, so prišli do sku-
pnih odgovorov in rešitve.

Izbrano ime Blagajeva dežela med 
drugim poudarja edinstvenost imena 
in zgodbo, ki daje imenu pomen in 
vrednost, prav tako je blagovno zvene-
če, slovensko in povezljivo s produk-
tom – Culo dobrot Blagajeve dežele, 
ki je že lepo sprejeta. Ime je relativno 
lahko zapomljivo in všečno, zato je 
tudi z marketinškega vidika spreje-
mljivo, tudi zato ker ustvarja kultu-
rološko in historološko radovednost 
ter odraža butičnost. Destinacija se 
nahaja v igrivem zaledju Ljubljane in 
prinaša sproščenost, mir, bogastvo, le-
poto in privlačnost narave. Primerna 
je tako za zelene raziskovalce kot tudi 

aktivne družine, nostalgike in avan-
turiste, vsakdo bo na tej destinaciji 
izpolnil katero od svojih pričakovanj. 

V sklopu destinacijske znamke se 
je pripravila tudi strategija uporabe 
in implementacije znamke v življe-
nje. Pomemben del tega so doživetja, 
ki so jih lokalni ponudniki že zasno-
vali, v letu 2019 pa jih bodo skupaj s 
strokovnjakom še testirali in izboljšali. 
Končni cilj je oblikovati deset poseb-
nih doživetij na območju občine in jih 
skupaj z naravnimi biseri ter produkti 
ponuditi turistom in obiskovalcem 
Blagajeve dežele. 

Nadja Prosen Verbič

Polhov doživljajski park  
Vabljeni v Polhov doživljajski park, 
kjer boste polhu pomagali najti novi 
dom in se naučili veliko zanimivih 
reči o njegovih prijateljih. Vsak dan 
med 10. in 16. uro. Vstopnice 
lahko kupite v graščini. V prime-
ru slabega vremena imamo zaprto.  
Odpiralne čase preverite na: spletni 
strani  http://visitpolhovgradec.si/
prireditve ali http://www.grad-pol-
hovgradec.si/polhov-dozivljajski-
-park,  na FB-strani Polhograjska 
graščina ter na Instagram profilu 
Polhograjska graščina. 
  
Voden ogled dvorske cerkve
V nedeljo, 7. aprila, od 16. do 18. 
ure vabljeni na brezplačno vodenje 
po dvorski cerkvi sv. Petra, ki velja za 
eno najlepših cerkva pozne gotike 
pri nas. V notranjosti si lahko ogle-
date lesen strop, ki z okrasom po-
snema gotsko obokanje, renesančno 
oblikovana kamnita baldahina ter 
reliefno okrašene empore, na katerih 
je ob obredih sedela gosposka. Vodil 
bo vodnik Marjan Malovrh. 

Literarni večer 
V petek, 12. aprila, ob 18. uri bo 
literarni večer – potopisno preda-
vanje o Avstraliji, predaval bo Jaka 
Gabrovšek iz Horjula. Literarni ve-
čer organizira Društvo upokojencev 
Polhov Gradec. Vljudno vabljeni. 
  
Menjava semen in sadik 
Imate višek semen in sadik? Bi imeli 
še kakšna semena, ki jih nimate? Pri-
dite na menjavo semen in sadik, 
prinesite s seboj svoja semena in 
sadike ter jih zamenjajte z drugimi. 
Poleg novih semen in sadik boste 
spoznali tudi nove ljudi, ki se dobro 
spoznajo na sajenje in vrtičkanje, 
spoznali boste lokalne prebivalce, 
dobili kakšen dober nasvet in še kaj. 
Ohranimo doma pridelana in avtoh-
tona semena in poskrbimo za lastno, 
dobro in zdravo domačo hrano! Me-
njava semen in sadik bo potekala v 
grajskem parku v soboto, 13. apri-
la, med 10. in 16. uro. Lokalna 
zeliščarka Margita Vehar in društvo 
kmečkih in podeželskih žena bodo 
skupaj v sodelovanju z Javnim zavo-
dom Polhograjska graščina izvedli 
že drugo menjavo semen in sadik v 
Polhovem Gradcu. 
  
Mozartovi dnevi
 V nedeljo, 28. aprila, ob 17. uri 
vljudno vabljeni na že 201. Mozar-
tove družinske dneve – Festival 
ljubiteljev klasične glasbe, ki ga or-
ganizira KUD Serafin. Za več infor-
macij pokličite  031 262 545 (Teuta 
R. Brumec) ali pišite na kudserafin@
yahoo.com. 
  

Poroka v romantični Polhograjski 
graščini, le korak iz Ljubljane
Ljubezen v zraku … vabimo vaju v 
objem grajskega parka, ki ga obdaja-
jo okoliški hribi, stran od mestnega 
vrveža in gneče. Svojo ljubezen po-
trdita pri nas v Polhograjski graščini. 
Možen je dogovor za cerkveni obred 
v  župnijski cerkvi Marijinega rojstva 
ali v znameniti gotski cerkvi sv. Petra 
v Dvoru. Termini porok se usklajuje-
jo glede na prvo prijavo para za po-
samezno soboto. Pokličita nas, veseli 
bomo vajinega obiska. Uradne ure za 
poroke: ob sredah od 12. do 18. ure 
(obvezna je predhodna najava). 
  
Čaj z grofom Blagajem
Na druženje z grofom Blagajem vas 
vabimo vsak petek popoldan. Spo-
znajte grofico, poskusite grajske 
dobrote, privoščite si nekaj novega. 
Primerno za vse: zaključene družbe 
do največ 50 oseb, za darilo za vaše 
najbližje, sodelavce, otroke … Vablje-
ni, da doživite grajske čase. Več na 
spletni strani: http://visitpolhovgra-
dec.si/caj-z-grofom-blagajem-. Ob-
vezna 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. V knji-
žnici velja članarina Mestne knjižni-
ce Ljubljana, zato vabljeni tudi vsi 
člani MKL, ki obiskujete ostale eno-
te. V knjižnici je na voljo veliko lite-
rature, 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 
V marcu nadaljujemo z urami pra-
vljic v četrtek, 28., ob 16.30. Otro-
ci že pridno zbirajo žige, ki jim bodo 
na koncu prinesli majhno presene-
čenje. Kartončki za zbiranje žigov 
čakajo tudi na otroke, ki bodo prišli 
prvič.  
Aprila bo ura pravljic v četr-
tek, 25., ravno tako ob 16.30. Če bo 
vreme dopuščalo, bomo imeli uro 
pravljic v parku. 

Lepo vabljeni. 
  
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 Instagram 
profilu Polhograjska graščina 

Pripravile:
  Julija Buh, Ana Oblak, Nina Slana

Dogodki in novosti aprila

April ali mali traven
 je četrti mesec v letu po gregorijanskem koledarju in 

ima 30 dni. Ime meseca izhaja iz latinske besede aperire, 
ki pomeni odpreti in se verjetno nanaša na pomladno 
prebujanje in rast rastlin. Izvirno slovensko ime za april 

je mali traven. Druga stara imena so: traven, veliki traven, 
zelenár, deževni mesec, velikotravnik, mali travnik, travnjek, 

travnik, jurjevščak, štrtnik, ovčjider. Aprila se prebuja 
pomlad in na široko odpira svoja vrata … Naj bo sončna in 
cvetoča, mimogrede pa se ustavite tudi pri nas. Spremljajte 

in obiščite dogodke, ki jih pripravljamo za vas. 

Obvestilo

Vstopila je v hišo brez najave ali 
vabila pod pretvezo, da mora bolni-
ku dati injekcijo. Bolnik se je temu k 
sreči uprl, saj je že imel slabo izkušnjo 
izpred nekaj let, ko ga je na podoben 
način po takem dogodku gospa potem 
še okradla, ni pa imel tudi nikakršnih 
informacij, kaj mu je aplicirala. Dogo-
dek je kasneje, tako kot sedaj razisko-

vala policija, vendar si verjetno pred-
stavljate, da uspeh skoraj ni mogoč.

Patronažne medicinske sestre na 
območju občine Dobrova - Polhov 
Gradec smo zelo ogorčene in priza-
dete, da nekdo na tak način vznemirja 
in  izkorišča  bolne in ostarele ljudi, ki 
so že sicer v veliki stiski.

Na območju občine delujemo tri 
patronažne medicinske sestre, ki nas 
večina poznate, vendar vas pozivamo 
k večji previdnosti. 

Naj se oseba, ki je ne poznate, pred-
stavi z dokumentom. O obisku z naše 
strani ste prej obveščeni ali z nami 

dogovorjeni. O morebitnem nadome-
ščanju vas vedno prej obvestimo in 
povemo točno, katera bo prišla.  

Pozivamo vas k še večji previdnosti, 
v primeru ponovnega pojava proble-
ma pa pokličite policijo. Ne dovolite, 
da vam kdorkoli neznan daje zdravila, 
injekcije, izvaja meritve in podobno, 
saj je vedno lahko v ozadju pretveza. 

V upanju na dobro sodelovanje in 
mirno okolje za izvajanje zdravstvene 
in babiške nege na domu vas lepo poz-
dravljamo. 

  Cilka Škof, Bernarda 
Maček, Barbara Gabrovšek

Nova destinacijska
znamka – Blagajeva dežela

Predstavniki občine 
Dobrova - Polhov Gradec 
so skupaj z lokalnimi 
aktivisti in podjetjem 
Brand Business School 
preko delavnic izbrali novo 
destinacijsko znamko 
Blagajeva dežela, ki je 
osnova za vizijo razvoja 
turistične destinacije 
občine v bodoče.

Ne nasedajte lažni patronažni sestri!
V okolici Polhovega Gradca 

se je na začetku marca 
pojavila oseba, ki se je lažno 

izdajala za patronažno 
medicinsko sestro.

Pomladanski odvoz kosovnih odpadkov
Za uporabnike storitev v Občini Dobrova - Polhov Gradec je odvoz 
kosovnih odpadkov enkrat letno brezplačen. 
Pomladanski termin odvoza bo potekal v obdobju od 15. aprila 
do 31. maja. 
  
Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov? 
Odvoz kosovnih odpadkov lahko uporabniki Občine Dobrova - Polhov 
Gradec izberete znotraj razpisanega termina 
(med 15. aprilom in 31. majem 2019). 
  
Odvoz je treba predhodno naročiti s posebno 
naročilnico, ki jo v elektronski ali pdf-obliki najdete na spletni 
strani JP Snaga http://www.mojiodpadki.si/narocanje/kosovni-
odpadki. Ko bo Snaga prejela vašo naročilnico, vas bo poklicala in 
se boste skupaj dogovorili za datum odvoza. Na dan, dogovorjen 
za odvoz, kosovne odpadke pripravite na prevzemna mesta za 
komunalne odpadke. 
Ko Snaga prevzame kosovne odpadke, mora biti njihov lastnik 
obvezno dosegljiv po telefonu, če pa želi, je lahko tudi fizično navzoč. 

Če ste možnost brezplačnega odvoza že izkoristili, lahko kosovne 
odpadke odpeljete v zbirni center, kjer jih prevzamejo brezplačno, ali 
pa se dogovorite s podjetjem Snaga za prevzem in odvoz, kar pa je 
treba plačati v skladu s cenikom. 

Za dodatne informacije pišite na kosovni@snaga.si. 

Kako pripraviti kosovne odpadke? 
Kosovne odpadke zložite poleg zabojnikov in jih razvrstite glede 
na vrsto (kovine, les itd.). Odpadkov, ki niso kosovni, Snaga ne bo 
odpeljala in bo o njih obvestila pristojne inšpekcijske službe. 
  
Kosovne odpadke pripravite po 20. uri pred dnevom odvoza ozi-
roma do 6. ure na dan odvoza. Če je določena natančnejša ura, pa 
do dogovorjene ure. 
  
Med kosovne odpadke spadajo kopalniška oprema, leseno 
pohištvo, oblazinjeno pohištvo, športni rekviziti (smuči, jadralne 
deske, kolesa ipd.), orodje, oprema, igrače (sodi, samokolnice, otroški 
vozički), vrtna oprema iz plastike in lesa (mize, stoli, senčniki ipd.), 
vzmetnice in preproge, svetila in senčila, veliki gospodinjski aparati 
(gospodinjska bela tehnika – hladilniki, pralni in pomivalni stroj, 
štedilniki ipd.). 
  
Med kosovne odpadke se ne sme odlagati preostanka 
(gospodinjskih) odpadkov, stavbnega pohištva (okna, vrata itd.), 
gradbenih odpadkov, zemlje, listja in vej, nevarnih odpadkov, 
avtomobilskih gum. 
  Za dodatne informacije lahko pokličete tudi na JP Snaga, g. 
Vinka Milarja, na telefon 01 477 96 83 ali pišete na elektronski 
naslov kosovni@snaga.si. V pomoč vam je lahko tudi Center za 
podporo in pomoč uporabnikom, dosegljiv na telefonu 01 477 96 00 
ali snagalj@snaga.si. Delovni čas: vsak delovnik 8.00–14.30, ob torkih 
od 8.00–16.00. 

 Občina Dobrova - Polhov Gradec 
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Čeprav smo mnogi tisto 
pravo zimo letos pogrešali, pa 
je nikakor ne bi želeli presta-
viti v čudovite pomladne dni, 
ko se daljša dan in je sonce vse 
močnejše. Tako smo tudi letos 
veseli prišli pozdravit pomlad 
in po stari slovenski navadi vr-
gli luč v vodo.

Na soboto, pred praznikom 
svetega Gregorja smo se zbrali 
pri Pograjskem domu ob reki 

Božni in sprva prisluhnili pro-
gramu, ki so ga pripravili člani 
društva Lep je dan s pomočjo 
mladih nadobudnih šolarjev. 
Otroci so s plesom in reci-
tacijo obogatili in popestrili 
dogodek ter s svojo razigra-
nostjo in igrivostjo pričarali 
pravo pomladno vzdušje. Sle-
dilo je povabilo k skupnemu 
spuščanju gregorčkov v vodo. 
Osvetljene ladjice, hišice in 

druge umetniške stvaritve so 
bile izdelane iz naravnih ma-
terialov – papirja, kartona in 
lesa. Zanimivo je bilo opazo-
vati, tako otroke kot odrasle, 
ki so se trudili, da je njihov 
gregorček zaplul in mu s ka-
menji ali palicami pomaga-
li, da se je izognil oviram ter 
pot nadaljeval s tokom Božne. 
Dogodek, ki vsako leto privabi 
lepo število obiskovalcev se je 
zaključil z druženjem ob pri-
grizku in pijači, ki so ga pripra-
vili člani društva. 

Fotografija in besedilo: 
Nadja Prosen Verbič

Vabilo

Zgodovinski krožek OŠ Polhov Gradec in Muzej pošte in telekomunikacij vas vabita k 
sodelovanju

RAZISKUJEMO ZGODOVINO ŠOLSTVA 
na Polhograjskem med letoma 1852 in 1969. 

Veseli bomo, če nam boste za občasno razstavo, ki jo bomo v muzeju odprli junija, posodili kakšen star šolski zvezek, 
učbenik, pisalo ali fotografijo, ki jih hranite iz svojih šolskih dni. Za vsak podatek, pričevanje, izposojeni predmet 
bomo zelo hvaležni. 
Informacije in kontakt: Muzej pošte in telekomunikacij (Ajda Kozjek), muzejpt@tms.si, 01 364 00 83

Vabljeni!

V soboto, 23. februarja 
je prostorih osnovne 

šole Polhov Gradec 
potekala zaključna 

delavnica Zdravje na 
vsakem koraku, ki jo je 
obogatilo predavanje 

prof. dr. Zvezdana 
Pirtoška o bolezni tega 

stoletja – demenci. 
 
Odličen odziv obiskovalcev 

zadnje delavnice je bil zgovo-
ren podatek, kako močno je 
zavedanje glede problemov in 
posledic bolezni možganov, ki 
ji po besedah predavatelja ne 
moremo ubežati, lahko jo le 
odložimo za nekaj let. Nevro-
log prof. dr. Zvezdan Pirtošek 

je uvodoma opisal začetke spo-
znavanja in raziskovanja člo-
vekovega telesa in možganov 
skozi čas ter povedal, da so bili 
umetniki prvi, ki so uporabili 
besedo demenca. Predstavil je, 
kako so bolezen možganov pre-
poznavali glede na čas in kul-
turo. Nazorno je opisal sestavo 
možganov ter njihove funkcije, 
ob tem pa predstavil spremem-
be, ki se v možganih zgodijo, ter 
nekatere simptome bolezni, ki 
se pojavljajo, v kolikor gre za 
odmiranje posameznih delov, 
saj je prav od poškodb odvisno 
za kakšno obliko demence gre – 
ali se izgublja orientacija v pro-
storu ali prihaja do vedenjskih 
in čustvenih sprememb pri 
posamezniku ali gre za izgubo 
spomina oziroma alzheimerje-
vo bolezen, ki je najpogostejša 
oblika demence. 

Poslušalcem je bilo predsta-
vljenih tudi nekaj načinov, ki 
prispevajo h kasnejšemu obo-
levanju, in sicer: izogibanje 
stresu in priporočljiva umiri-
tev z molitvijo, jogo, sprehodi; 
zdrava prehrana in priporo-
čljiva mediteranska dieta; ko-

gnitivne miselne aktivnosti z 
učenjem tujega jezika oziroma 
česarkoli novega; spanje, in to 
ravno prav, kar pomeni med 7 
in 9 ur dnevno; gibanje, pa naj 
bo tek, hoja ali ples; druženje in 
prijateljstvo, ki preprečuje osa-
mljenost. K temu je dodal apel 
predstavnikom občine in lokal-
nih skupnosti, in sicer je dejal: 
“Vaša dolžnost je, da poskrbite 
tudi za starejše v svojem okolju 
ter naredite oblike druženja, 
človeku primerne, da ta ni osa-
mljen.” Predavatelj je navzočim, 
ki izgubljajo ljubljenega človeka, 
svetoval: “Tudi če vaši najbližji 
ne vedo, kdo ste, čutijo, kakšni 
ste, zato bodite dobri in do 
konca negujte pozitivna čustva 

do teh ljudi.” Tistim pa, ki pri 
sebi opažajo simptome te bole-
zni, je položil na srce, naj svoj 
čas skrbno načrtujejo, razči-
stijo s stvarmi, ki jih težijo, da 
bodo pomirjeni, ter pripravijo 
najbližje na obdobje, ki prihaja.

V času predavanja je bilo 
odlično poskrbljeno tudi za 
otroke. V športni dvorani so 
se ti lahko zabavali ob zlaga-
nju XXXL kock, vrgli XXXL 
kocko in premaknili figuro pri 
igri XXXL Človek ne jezi se, se 
spopadli v igri XXXL spomin 
ali pa se preizkusili  v iskanju 
parov pri XXXL v vrsto. Poleg 
tega je bil na voljo še kotiček za 
ustvarjalne, kjer so izdelovali 
in barvali pustna očala, delali 

s plastelinom in podobno. Nad 
dejavnostmi so bdeli animator-
ji s klovnom Jako, ki je pripravil 
tudi predstavo za otroke in jih 
pošteno nasmejal. 

Ob koncu je zbrane obiskal 
tudi župan Franc Setnikar. 
Najbolj zvestim obiskovalcem 
delavnic je poklonil simbolno 
darilce in dejal, naj se delavnic 
udeležijo tudi v naslednjem 
letu ter spodbudijo še druge, 
da obiščejo zanimiva preda-
vanja, hkrati pa naredijo nekaj 
koristnega zase, saj je druženje 
eden od pomembnih dejavni-
kov zdravega življenja posame-
znika.  

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

O demenci na zaključni delavnici

Gregorčki zaplavali po Božni

V okviru društva Lep je dan je 9. marca pri 
Pograjskem domu potekalo 4. spuščanje 
gregorčkov v Božno, s čimer so ponovno obudili 
tradicijo in tudi uradno pozdravili pomlad.
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Občina Dobrova 
- Polhov Gradec je 
tudi letošnjo zimo 
postavila drsališče za 
vse ljubitelje zimskih 
radosti. 

Drsališče v Gabrju je obra-
tovalo od 1. decembra lani 
do 3. marca letos, skupaj 93 
dni, odprto je bilo vsak dan 
od 16. do 19. ure, ob sobotah, 
nedeljah in praznikih pa od 
13. do 19., za skupine manjših 
in večjih drsalcev pa tudi po 
dogovoru. Drsanje na drsali-
šču, velikem 330 kvadratnih 
metrov, je bilo za otroke do 
15. leta brezplačno. Zabeležili 
smo 1221 izposoj drsalk, 27 
obiskov pa so v dopoldan-
skem času januarja in febru-
arja izvedle tudi skupine iz 
osnovnih šol in vrtcev.

V skladu z letnimi progra-
mi športa za posamezna leta 

občina Dobrova - Polhov 
Gradec omogoča obema na-
šima šolama in vrtcema tudi 
brezplačno uporabo drsali-
šča in drsalk za organizaci-
jo športnega dneva. Tako je 
Vrtec Dobrova organiziral 4 
športne dopoldneve, učenci 
OŠ Dobrova so se devet do-
poldnevov prepuščali špor-
tnemu duhu na drsališču, 
OŠ Polhov Gradec je za svoje 
učence organizirala 5 špor-
tnih dnevov, po eno dopoldne 
pa so uživali na ledeni ploskvi 
tudi učenci POŠ Šentjošt in 
POŠ Črni Vrh. Janarja smo v 
sodelovanju s ŠAD Mavrica 
za najmlajše prvič organizira-
li tečaj drsanja, udeležilo se ga 
je 30 tečajnikov. Dodatno pa 
se je izvedla tudi vodena ura 
drsanja za odrasle, vaditelji so 
drsali med drsalci in jih spo-
znavali z drsalnimi osnovami. 

Simona Kostrevc, Občina 
Dobrova - Polhov Gradec 

Projekt je namenjen pred-
vsem otrokom med 4. in 12. 
letom starosti, torej v vrtcih 
in osnovnih šolah.  Temelji na 
pozitivni spodbudi za upora-
bo otroških sedežev ter var-
nostnih pasov med vožnjo v 
avtomobilu. Osrednja figura 
projekta je lik Pasavček, ki na 
prijazen način opozarja otroke: 
Red je vedno pas pripet!

Velika večina otrok, ki umre-
jo ali so hudo poškodovani v 
prometnih nesrečah, so potni-
ki v osebnih avtomobilih, po-
gosto zato, ker niso ustrezno 
zavarovani z otroškimi varno-
stnimi sedeži in drugimi zadr-
ževalnimi sistemi. Mnogi star-
ši se ne zavedajo dovolj, kakšne 
posledice lahko utrpi otrok, če 
je med vožnjo nepripet, tudi pri 
nižjih hitrostih in vsakodnev-
nih vožnjah. Že ostro zaviranje 
pri majhnih hitrostih je dovolj, 
da otrok kar poleti po avtomo-
bilu ali celo ven iz njega in se 
poškoduje, če se ne zgodi celo 
najhujše. 

Samo z dosledno uporabo 
varnostnih pasov in otroških 
sedežev, prav na vseh vožnjah 
in vseh sedežih v vozilu, obli-
kujemo navado in zavest, da je 
treba nenehno skrbeti za lastno 
varnost in varnost drugih. Pri 

tem je zgled voznika in po-
tnikov v avtomobilu, pripetih 
z varnostnim pasom na vseh 
sedežih v vozilu, sestavni del 
vzgojnih prizadevanj. Otrok ne 
razume, zakaj mora biti pripet, 
če so ob njem ljudje, ki jih ima 
rad, a niso pripeti. 

Tudi v letošnjem šolskem 
letu sta se obe šoli iz naše obči-
ne, OŠ Dobrova in OŠ Polhov 
Gradec,  prijavili k sodelova-
nju.  209 učencev prve triade s 
svojimi mentorji preko celega 
šolskega leta izvaja pestre ak-
tivnosti in namenja večjo po-
zornost varni vožnji otrok. 

SPVCP občine Dobrova - 
Polhov Gradec 

Ne gre ravno za medicinsko 
priznano diagnozo, pa vendar 
o spomladanski utrujenosti 
marsikdo potoži. Zadnja zima 
je bila sicer neverjetno lepa in 
toliko sonca, kot smo ga ime-
li letos, nismo imeli že dolgo. 
Če smo se vsaj malo gibali na 
prostem, smo lahko brez težav 
ohranjali kondicijo tudi tekom 
hladnejšega letnega časa.

 
Prehrana 

Zimsko obdobje je tisto, ko 
naše telo ne dobi toliko mi-
krohranil, kot bi si jih želelo. 
Glavni viri vitaminov so sveža 
zelenjava in sadje, ti dve skupi-
ni živil pa predstavljata tudi bo-
gat vir mineralov. Vitamini in 
minerali so pomembni za naše 
telo, saj omogočajo, da v njem 
poteka kup metabolnih funkcij. 
Ko se telo med zimskim dolgo-
trajnim pomanjkanjem hra-
nilno bogatih izbir torej malce 
izčrpa, z veseljem pričaka spo-
mladanske dobrote, ki jih obro-
di narava. Te so močnih barv, s 
katerimi nakazujejo bogastvo 

hranil, ki jih vsebujejo. Blitva, 
špinača, radič, brstični ohrovt, 
redkvica in jagode so polne vi-
taminov in mineralov, zato naj 
se kar se da pogosto znajdejo 
na naših spomladanskih jedil-
nikih. Poleg teh izbir ne gre ni-
kakor pozabiti na divje rastline, 
kot so regrat, šparglji in čemaž.

Rekreacija 
Tople pomladne dni poleg 

pravilne in hranilno ustrezne 
prehrane izkoristimo tudi za 
nabiranje kondicije in kar se 
da aktiven vsakdan. Če je le 
mogoče, pojdimo na delo ali 
po obveznostih peš ali s kole-
som. Še sploh, če nas tam čaka 
veliko sedenja. V svojem tednu 
bi morali vsaj 4 ure nameniti 
rekreaciji, da bi nadomestili 
gibanje, ki smo ga z udobjem 
sodobnega časa popolnoma 
izgubili. 2 uri rekreacije naj bo-
sta zunaj, kjer bodo sončni žar-
ki poskrbeli, da dobimo dovolj 
vitamina D. Zadostuje že malo 
daljši sprehod v naravi, lahek 
tek ali kolesarjenje. 2 uri teden-

sko je koristno nameniti tudi 
vajam za moč, koordinacijo in 
stabilnost, s katerimi ohranja-
mo mišično maso in vitalnost 
telesa, ki z leti upada. 

  
Katja Simić je dolgoletna 

plesna učiteljica in diplomirana 
dietetičarka. V Športni dvora-
ni Dobrova vodi program PRP 
(plesne rekreacije in prehrane) 
za ženske, ki želijo ohraniti ali 
pridobiti vitko linijo in zdrave 
prehranske navade. Dvakrat 
tedensko z vadbo plesne rekre-
acije v ritmu glasbe razgibavajo 
svoje telo, novost pomladnega 
PRP pa je mesečna skupinska 
delavnica, namenjena spre-
mljanju napredka, pogovoru 
o pasteh in težavah nezdravih 
navad, iskanju motivacije in 
zdravi prehrani nasploh. Po-

mladni PRP bo potekal od apri-
la do junija. 

Vadba bo zagotavljala vode-
no gibanje tudi v vremensko 
nestabilnem letnem času, se-
zonski cilj prehrane pa bo hitro 
premagati hranilno iztrošenost 
organizma oz. spomladansko 
utrujenost in se pripraviti na 
poletje.

Spoznavni vadbi bosta v 
ponedeljek in sredo, 1. in 
3. aprila, ob 19.00 v Športni 
dvorani Dobrova. Potrebuje-
te lahka športna oblačila, špor-
tne copate za dvorano in do-
bro voljo. Vse udeleženke bodo 
brezplačno prejele tudi razno-
lik, uravnotežen in sezonski 
tedenski jedilnik! Prijave in 
več informacij: 068 632 291 
ali info@dietetik-priporoca.si. 

Sirova špinača z blitvo
500 g sveže špinače opere-

mo in narežemo na koščke ter 
rahlo posolimo. Čez pol ure 
jo s pomočjo sveže kuhinjske 
krpe ožamemo in vodo odli-
jemo. Špinačo začinimo z mu-
škatnim oreščkom. V posodo s 
špinačo stresemo 500 g nepasi-
rane skute, 250 g mladega sira 
(feta sir, beli sir), 2 jajci in mali 
lonček jogurtove kisle smetane. 
Premešamo. 

Pripravimo pekač, na kate-
rega položimo lahko listnato 
testo tako, da ga polovica gle-
da ven iz pekača. Testo z vilico 
prebodemo na več mestih. Na-
polnimo z mešanico in z drugo 
polovico testa prekrijemo. Po-
novno prebodemo z vilico in 
postavimo v predhodno ogreto 
pečico. Na 180 °C pečemo 40 
minut. 

Pet minut pred koncem pito 
vzamemo iz pečice in polijemo 
z 1 dl mleka, da bo skorjica bolj 
hrustljava, ter jo nato vrnemo v 
pečico, da se do konca zapeče. 
Pito nato vzamemo iz pečice in 
pustimo, da se ohladi. Pojemo 
jo lahko kot prilogo mesu za 
glavni obrok ali pa vzamemo s 
seboj za malico. 

Jagodni tiramisu v kozarcu
750 g jagod operemo in od-

stranimo peclje. Če so večje, jih 
lahko prepolovimo. 5 jajcem 
srednje velikosti ločimo ru-
menjake in beljake. Rumenjake 
zmešamo s 100 g sladkorja in 
dodamo 500 g maskarponeja. 
Vse skupaj premešamo. Beljake 
stepemo in jih počasi vmeša-
mo v mešanico z maskarpo-
nejem. Stisnemo sok 3 velikih 
pomaranč in drobno naseklja-
mo 50 g neslanih, oluščenih 
pistacij. Pripravimo kozarce. 
V vsakega nalomimo piškote 
(Plazma, bebe …) in jih prelije-
mo z malo soka iztisnjene po-
maranče. Pokrijemo s plastjo 
jagod ter plastjo pene iz ma-
skarponeja. Postopek še enkrat 
ponovimo (piškoti, sok, jagode, 
maskarpone) in čez zadnjo 
plast maskarponeja potresemo 
pistacije. Tako ponavljamo do-
kler ne porabimo vseh surovin. 
Če nimamo dovolj kozarcev, ti-
ramisu lahko pripravimo tudi v 
nizki posodi. Kozarce postavi-
mo v hladilnik in pustimo, da 
se ohladijo. 

Po štirih urah bo to odlična 
osvežitev! 

Recepta za premagovanje spomladanske utrujenosti 
Poznate občutek, ko se spomladi narava prebuja, 
vi pa ste brez energije in bi najraje spali? 

Drsališče 
v Gabrju

Projekt Pasavček

Nacionalna akcija Ne razbijaj 
si glave z izgovori – uporabi 
varnostni pas! 
Preden spelje, mora voznik vedno preveriti, ali so vsi potniki pripeti z varnostnim pasom, 
saj je njihova varnost tudi njegova odgovornost. 

Upoštevajte pet kratkih pravil: 

 • Med vožnjo morate biti pripeti v vseh vozilih, ki imajo vgrajene varnostne pasove – 
tudi na avtobusih, v tovornih vozilih, kombijih … 

• Kot voznik ali potnik se pripnite na vseh sedežih v vozilu – na sprednjih in zadnjih. 
• Pripnite se na vseh vožnjah, tudi najkrajših. 
• Predvsem poskrbite za pripetost otrok v vozilu, biti morajo zavarovani v ustreznih 

otroških varnostnih sedežih. 
• Varnostni pas se mora kar najtesneje prilegati telesu in ne sme biti zavit ali ohlapen. 

 
SPVCP občine Dobrova - Polhov Gradec 

Javna agencija RS 
za varnost prometa, 

Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem 
prometu že vrsto let 

uspešno izvaja projekt 
Pasavček v slovenskih 
šolah in vrtcih, ki se je 
v preteklih letih razvil 

iz mednarodnega 
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Tudi v tej predstavi se posve-
čajo temam nežnejšega spola, 
kot so se že pred leti, ko so na 
gledaliških deskah predstavile 
Iluzijo, ki je govorila o bulimiji 
in anoreksiji.

Besedilo za predstavo Mo-
ment je nastalo na podlagi 
esejev deklet, ki so jih pisale v 
preteklosti. »Imeli smo le vaje, 
brez besedila, zgolj naloge. Po 
tem so imele punce za domačo 
nalogo, da napišejo svoja raz-
mišljanja o temah in občutjih, 
ki jih vznemirjajo, kar smo po-
tem združile, poskušale osve-
tlili iz več perspektiv in seveda 
dramsko priredile,« je pove-
dala Lucija Trobec, režiserka 
predstave. O čem pravzaprav 
pripoveduje predstava, ki ni 
tako površinska in linearna kot 
klasične gledališke predstave, 

ki smo jih vajeni na podežel-
skih gledaliških odrih? Gre za 
iskanje odgovorov na vprašanja 
o identiteti ženske, ki se poraja 
dekletom, ko začnejo vstopati v 
zrelo dobo. 

Govora je o brezskrbnem 
otroštvu, ko je lahko vsakdo 
bil, kar si je želel – ne glede na 
spol, kasneje pa družba določi, 
kaj je primerno za ženske in kaj 
za moške. V glavah jim odzva-
njajo moralni nauki staršev in 
družbe, ki krivično nekatera 
dejanja dopuščajo fantom, pri 
dekletih pa veljajo za nespo-
dobna. Govorijo o čustveni in 
telesni ljubezni, o primežu per-
fekcionizma, ki preko medijev 
in socialnih omrežij kot jastreb 
preži na mlade žrtve. Med dru-
gim se dotaknejo  tudi vse po-
gostejše anksioznosti, bolečine 
ob izgubi ljubljenih, najdraž-

jih in na koncu sanj, ki nas ne 
glede na vse porivajo naprej, v 
boljši jutri. »Dotikamo se res 
globokih tem, s čimer želimo 
spodbuditi debato o tovrstnih 
tematikah. Mislim, da se bo v 
vsaj nekem segmentu vsak od 
gledalcev lahko našel in potr-
dil podobno izkušnjo.« Mo-
goče nekaterim predstava ne 
bo všeč, ker ne gre za klasično 
upodobitev dramske igre, kot 
smo  vajeni, in zahteva nekaj 
več angažmaja gledalca, a ne 
glede na to povprečni gledalec 
ne bi smel zapustiti gledališča 
ravnodušen. »Vem, da ne mo-
remo spremeniti pogleda na 
vprašanja, ki se nam porajajo, 
lahko pa z igro pripomoremo 
k lažjemu razumevanju nas,« 
pravi sogovornica.

V igri, na kateri so začele de-
lati že lani spomladi, igra pet 

deklet: Manca, Metka in Kata-
rina Oblak, Mirjam Tominc in 
Doroteja Demšar. Poleg Lucije, 
ki drži režisersko taktirko, ve-
lja omeniti še Roka Malovrha 
in Florjana Kavčiča, ki bosta 
poskrbela za video- in avdio-
tehniko, ter koreografinjo in 
plesalko Lizo Šimenc, ki je 
pomagala pri plesnih korakih 
nastopajočih. 

Premiera slabo uro in 
pol dolge gledališke igre 
Moment v izvedbi Thea-
tra Šentjošt bo v petek, 5. 
aprila ob 20.00 v šentjoški 
kulturni dvorani. Dogodek 
bodo popestrili z odprtjem 
fotografske razstave Rdeče 
ni zeleno, ki so jo dekleta 
pripravile v sodelovanju s 
kranjsko fotografinjo Ta-
nio Mendillo. 

Gašper Tominc, foto: GT 

Vabilo 

Literarni večer v Polhograjski graščini, PETEK, 12. april, ob 18. uri. 

Potopis: Avstralija! 
Gost: Jaka Gabrovšek 

  
Vljudno vabljeni!

DU Polhov Gradec

16. marca bo minilo že 
leto dni, odkar se je od 
nas poslovil naš 18-letni 
Primož Trobec iz Črnega 
Vrha nad Polhovim Grad-
cem. Ostala je bolečina in 
praznina.

Rodil se je 17. julija 1999 
kot drugi izmed treh otrok 
Simoni in Andreju Trobec. 
Življenje in mladostna 
leta so bila lepa in srečna 
do trenutka, ko mu je stra-
šna prometna nesreča 24. 
septembra 2016 spremeni-
la življenje. Ostal je hrom 
od vratu navzdol, imel pa 
je sposobnost govora in 
razmišljanja, ki sta osta-
la neprizadeta. Pristal je 
na dolgotrajnem zdravlje-
nju v UKC Ljubljana, kjer 
mu je zdravstveno osebje 
nudilo najboljšo pomoč in 
oskrbo. Po desetih mesecih 
se je prvič vrnil domov samo za nekaj dni, 
prav na svoj 18. rojstni dan. Jeseni 2017 je 
bil iz bolnišnice odpuščen v domačo nego. 

2. januarja 2018 je bil, po zaslugi Štefana 
Kožuha, generalnega vikarja reda bratov 
kapucinov, sprejet v tehnološko vrhunsko 
opremljeno zdravstveno ustanovo za reha-
bilitacijo v San Giovanni Rotondo v Italiji. 
Čeprav je bilo Primoževo zdravstveno sta-
nje izjemno težko, so se že začeli kazati zna-
ki rahlega napredovanja. Med okrevanjem 

v Italiji se je Primož veselil 
srečanja s papežem Fran-
čiškom, a se je le dan pred 
predvidenim srečanjem 
16. marca 2018, na petek 
pred tiho nedeljo Primož 
srečal iz obličja v obličje z 
nebeškim Očetom. On že 
ve, zakaj mu je namenil 
takšno pot, ki se je dota-
knila vsakega od nas. 

Župnik misijonar Ja-
nez Krmelj je rekel: ‘’Če 
Primož ni v nebesih, po-
tem res ni nihče’’. Še sedaj 
nam odmevajo Primoževe 
besede, ko je dejal: ‘’Če ne 
bom hodil čez eno leto, 
bom pa čez deset.’’ Pa se 
žal to ni zgodilo, zdaj teka 
z angeli brez trpljenja in 
muk, ki jih je trpel v času 

nesreče. Kljub tako hudi 
poškodbi se ni nikoli pri-
toževal, ravno nasprotno, 

razveseljeval nas je s svojim nasmehom in 
močno voljo do življenja. Pokopan je bil na 
cvetno soboto, 24. marca 2018, v domači 
fari v Črnem Vrhu. 

Vsem Vam se v imenu domačih zahvalju-
jem, da ste nam bili v veliko oporo in pomoč 
na kakršenkoli način v času od nesreče do 
žalostnega konca. Hvala tudi gospodu žu-
pniku Bogdanu Oražmu za ganljive besede 
ob slovesu.

 V spomin 
Primož 
Trobec 

17. 7. 1999–16. 3. 2018

Gledališka premiera v Šentjoštu 

Mladi tokrat na oder z Momentom

Vabilo

Primi bratec, primi bratec kupico,
izprazni jo, povezni jo na mizico,
izprazni jo, povezni jo na mizico.

Folklorna skupina Blagaj Polhov Gradec vas vabi na 

CELOVEČERNI KONCERT Z GOSTI
13. aprila ob 19. uri
v Kulturni dom Polhov Gradec. 

V sklopu prireditve bomo predstavili tudi zbornik Domači kraji.

Vabljeni!

Šentjošt, 6. 
marec – Skupina 
deklet iz Theatra 

Šentjošt zadnje 
mesece pridno 

vadi za nov avtorski 
projekt Moment, 

ki ga nameravajo 
predstaviti javnosti 

na začetku aprila. 
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 V prostoru PGD Polhov Gra-
dec so se namreč na redni seji 
sestali člani poveljstva Gasilske 
zveze Slovenije in razpravljali o 
aktualnih zadevah ter sprejeli 
nekatere ključne sklepe.

 Dobrodošlico v Polhovem 
Gradcu je zbranim najprej za-
želel predsednik PGD Polhov 
Gradec Andrej Janša ter med 
drugim dejal, da so veseli, da 
svojo 130-letnico delovanja za-
ključujejo z obiskom poveljstva 
GZS. Pozdravne besede sta jim 
nato namenila še predsednik 
GZ Dolomiti Franci Zibelnik 
in predsedujoči regiji Ljublja-
na 1 Franc Bradeško, ki sta na 
kratko predstavila zgodovi-
no razvoja zveze ter območje, 
opremljenost in aktivnosti 
desetih društev, ki delujejo v 
okviru zveze. Tako kot govor-
ci pred njim, je uspešno zase-
danje prisotnim prišel zaželet 
tudi župan Franc Setnikar. 

V pozdravnem nagovoru je 
pohvalil sodelovanje prosto-
voljnih gasilskih društev in 
občine, se dotaknil nekaterih 
večjih intervencij v preteklih 
letih ter izrazil zavedanje o 
pomembnosti prostovoljnih 
gasilcev v lokalni skupnosti, v 
tej luči pa jim je zaželel uspe-
šno delo tudi na državni ravni, 
ki naj bo v dobrobit prostovolj-

nega gasilca. Sejo poveljstva 
je vodil poveljnik GZS Franci 
Petek, člani poveljstva pa so 
razpravljali o novi svečani uni-
formi, tako za moške kot žen-
ske, ki jim je bila tudi natančno 
predstavljena.

 Obravnavali so nova pravila 
gasilsko-športnih in tekmo-
valnih disciplin, in sicer so na 
novo določili leta za vstop v 
pionirske vrste, od zdaj naprej 
bo veljalo določilo dopolnjenih 
6 let in ne več letnica rojstva, 
prav tako bo lahko veteran 
postal gasilec po dopolnjenem 
58. letu. Burna razprava pa se 
je odvila pri spremembi glede 
vstopa v članske vrste. Člani 
naj bi po novem lahko posta-
li zgolj tisti, ki v roku dveh let 
opravijo tudi izobraževalni 
tečaj za čin gasilec pripravnik. 

Zbrani poveljniki so se strinja-
li, da je pomembno ohranjanje 
zdravega operativnega jedra ter 
spremembe potrdili, te pa bodo 
šle v potrjevanje drugim orga-
nom, kasneje pa se bodo zapi-
sale v novo knjižico pravil. Na 
tokratnem dnevnem redu so 
imeli tudi potrditev sprememb 
razpisa za nov ciklus državnih 
tekmovanj. Obravnavali pa so 
tudi druge trenutno aktualne 
zadeve, s katerimi se gasilci 
srečujejo, kot je na primer po-
treba po izgradnji poligonov za 
izobraževalne namene, kjer se 
na več koncih zatika že pri za-
gotavljanju zemljišč ali prido-
bivanju gradbenih dovoljenj, ki 
bi jih lokalne skupnosti morale 
zaenkrat pridobiti same, šele 
kasneje naj bi s subvencijo na 
pomoč priskočila GZS.

Poveljnik Franci Petek o razme-
rah v gasilstvu  

Državno financiranje gasil-
ske dejavnosti in opreme v Slo-
veniji je v primerjavi z dejan-
sko opremljenostjo, za katero 
sredstva prostovoljni gasilci v 
večjem deležu priskrbijo sami, 
izredno skromno, prav tako 
niso urejena mnoga zakono-
dajna področja. O tem smo 
povprašali predsednika GZS 
Francija Petka. 

Ta je pred sejo za naš medij 
povedal, da so bili pred dnevi 
na sestanku pri predsedniku 

vlade Marjanu Šarcu, ki je tudi 
sam gasilec in zato to področje 
tudi v praksi dobro pozna. De-
jal je, da so odprli kar nekaj tem, 
tako na zakonodajnem delu kot 
na finančnem, in skupaj so se 
zavezali, da bodo poskusili za-
deve premakniti naprej. Tudi 
na ministrstvu za obrambo 
naj bi imeli sedaj večjo podpo-
ro, da bodo zadeve sistemsko 
uredili, in to v prvi vrsti Zakon 
o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter Zakon 
o gasilstvu, kjer naj bi končno 
ustrezno uredili status gasilca, 
organiziranost in podobno, 
kjer danes prihaja do velikih 
nesoglasij med civilnimi gasil-
ci, večjimi in manjšimi občina-
mi, kjer obstajajo velika neso-
razmerja in posledično velike 
težave. Tudi finančna sredstva 
naj bi se po zagotovilu Petka v 
bodoče dvignila na 1 milijon 7 
tisoč evrov, kar naj bi se name-
nilo za sofinanciranje gasilske 
opreme. Tudi za delovanje pri-
čakujejo več sredstev, saj so po 
besedah poveljnika GZS že 25 
let na istem, medtem ko so se 
dejanske razmere in zahteve 
zelo spremenile.

 Sogovornik je izpostavil tudi 
priložnost v pridobivanju sred-
stev preko evropskih projektov, 
kjer želijo društvom pomagati 
pri prijavah na projekte in na 

zvezi zaposliti človeka, ki bi bil 
usposobljen za to področje in 
bi pomagal pri zagotavljanju 
teh sredstev. 

S poveljnikom smo sprego-
vorili o praksi vključevanja 
državnih gasilskih organov, 
kakršen je poveljstvo GZS, v 
lokalno okolje. Dejal je: “Z ve-
seljem imamo seje tudi na te-
renu in to po različnih koncih 
Slovenije, saj se zavedamo, da 
gasilcem to veliko pomeni. V 
zadnjem času je to postala že 
naša praksa, saj tudi na ta način 
spoznamo prostovoljna dru-
štva in njihov utrip.” Sicer pa je 
o samem vključevanju povedal: 
“GZS je servis za vsa prostovolj-
na društva, da lahko normalno 
opravljajo operativno delo in 
ostale dejavnosti, ki so za de-
lovanje prostovoljnih gasilcev 
pomembne. Naša naloga je 
ustvarjati take pogoje, da bi 
se člani dobro počutili.” To 
najverjetneje ni enostavno, saj 
so v Gasilsko zvezo Slovenije 
združena vsa prostovoljna ga-
silska društva, ki jih je v Slove-
niji kar  1342, ta se združujejo 
v 120 gasilskih zvez in 17 regij. 
A glede na najštevilnejše član-
stvo, jim to dobro uspeva, in 
tega jim želimo tudi v bodoče.

Fotografija in besedilo: 
Nadja Prosen Verbič

Pust je čas rajanja,  pustnih 
šem in norčij. Je čas veselja ob 
pripravah na pomlad, ko skriti 
za pustno masko lahko pove-
mo vse tisto, kar si drugače ne 
bi upali.

Teden pred pustom so imeli 
otroci ravno šolske počitnice 
in vsak po svoje si je krajšal 
čas. V zimskih radostih niso 
kaj dosti uživali, saj letos ni 
bilo snega. Pozdravljalo jih je 
toplo, že skoraj pomladansko 
sonce, prve pomladne cvetlice 
in žgolenje ptic. Ponedeljkovo 
popoldne smo jim popestrili 
s počitniškim druženjem. Pri-
pravili smo jim pravo »pustno 
delavnico«, ko so izdelovali 

pustne maske, lepljenke iz krep 
papirja ter dolgo pisano veri-
go in še marsikaj. Maske so si 
otroci izdelovali iz preprostih 
papirnatih krožnikov, na kate-
re so z domišljijo lepili dodat-
ke, jih barvali in krasili. Drugi 
izdelek je bila lepljenka z mo-
tivom klovna. Nanjo so lepili 
mečkani krep papir, iz katerega 
je nastala klovnova lasulja. Vse 
skupaj so  obogatili z barva-
njem in lepljenjem na pisano 
podlago, tako da je nastala pra-
va klovnova slika z okvirjem. 
In še tretja stvar, ki je nastala 
s spretnimi otroškimi prsti, je 
bila dolga  veriga iz papirnatih 
obročkov, s katero smo pope-

strili videz naše dvorane. Za 
piko na i pa smo napihnili še 
pisane balone, nanje risali in 
pisali ter se z njimi igrali. Neka-
tere izdelke smo nato razobesili 
v dvorani in jo tako pripravili za 
sobotno pustno rajanje. Vsem 
manjšim otrokom so priskočile 
na pomoč naše vestne, pridne 
animatorke, ki bi jih radi po-
hvalili in se jim zahvalili. 

Pustno delavnico smo kon-
čali z glasbeno točko. S petjem 
ob kitari smo se malo umirili, 
razvedrili ter se poveselili, ce-
lotno počitniško druženje pa 
smo zaključili s palačinkami in 
čajem. Spomin na brezskrbne 
počitniške dni in lepe trenutke 
ostaja v naših srcih. Nekaj do-
živetih utrinkov pa smo ujeli 
tudi v objektiv fotoaparata in 
nastala je naša skupinska slika 
v maskah. 

Katja Skopec

Tudi s tem, da ga povabimo 
na ples. V naši občini je bil to 
prvi ples z živo glasbo s tako 
številčnim ansamblom kot je 
naša godba (Godba Dobrova 
- Polhov Gradec). In naš na-
men je, da to postane tradicija, 
tako da tisti, ki do vas novica 
o prireditvi ni prišla pravo-
časno, lahko to izkoristite v 

naslednjih letih. Več kot štiri-
urni program najrazličnejših 
skladb so spremljali tudi pevci 
Glasbene šole Emil Adamič, v 
treh krajših odmorih pa so za 
narodno-zabavno glasbo po-
skrbeli mlad nadobudni trio 
Navihanci. Prireditev je pove-
zoval pevec ansambla Bitenc, 
Janez Dolinar. 

Godbeniki so s tem do-
godkom dokazali, česa vse so 
sposobni in zares smo nanje 
lahko ponosni. Ko se je mlado 
in malo manj mlado odvrtelo, 
je klarinetist Klemen, ki je ta 
dan ravno praznoval svoj 17. 
rojstni dan, po polnoči vse pri-
sotne še posladkal z ogromno 
torto. Zares prijeten večer in 
mlada noč, ki diši po pomladi 
in po tem, da se ponavlja še na 
mnoga leta! 

Magdalena Tehovnik 
(Foto: Urša Dolinar)

Valentinov ples 
v Šentjoštu z godbo

Petek, 15. februar - Dokler je namen v 
izkazovanju prijaznih gest, je tudi valentinovo, 
čeprav uvoženo iz severa, lahko lepa priložnost, 
da nekomu povemo, da nam je mar zanj.

Gasilska zveza Do-
lomiti je 29. januarja 

gostila najvišji državni 
organ v gasilstvu na 
strokovno-operativ-

nem področju.

Črni vrh, 25. februar – Letošnja zima še ni 
pokazala prave ostrine, za nami pa je že pust in 
pustne šeme, ki naj bi pregnale starko zimo.

Pustne šeme

 Vrh gasilske operative v Polhovem Gradcu
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Člani turističnega društva 
Polhov Gradec so za vse, ki se 
enkrat na leto upravičeno radi 
ponorčujejo in preoblečejo v 
svoj sanjski lik ali osebo, pri-

pravili prijetno pustno rajanje. 
Medse so povabili Piko No-
gavičko, ki je zabavala zbrano 
druščino živalskih mask, risa-
nih in filmskih junakov, prin-

cesk in  čarovnic ter indijancev 
in gusarjev. Plesali in peli so 
skupaj z njo tudi njihovi starši, 
ki so se nekateri prav tako skri-
vali za pustno masko, drugi pa 
so le nasmejanih ust opazovali 
svoje razigrane otroke.

Na zabavo je prišel tudi 
klovn z najdaljšimi nogami, ki 
je prav tako izvedel norčavi trik 
in poskrbel, da je bilo v dvora-
ni veselo. Otrokom je pokazal 

tudi vožnjo na monociklju, v 
kateri so se lahko preizkusili 
tudi sami.

Organizatorji so sprva načr-
tovali izbor najlepše maškare, a 
so se odločili, da nagrado raz-
delijo med vse, saj si jo je zaslu-
žil prav vsak pustni lik. Sladka 
nagrada je v dvorano vnesla še 
dodatno energijo, tako da raja-
nju kar ni bilo konca. Na srečo 
je bilo poskrbljeno tudi za pija-

čo, da so si razposajeni otroci 
lahko odpočili in se odžejali.

Počitek in okrepčilo pa je bilo 
zelo dobrodošlo tudi nekaj dni 
kasneje, ko je v tej isti dvorani 
potekal turnir v pinkponku. 

Prijavljeni tekmovalci, vsi ve-
šči malega loparja in mini žogi-
ce, so se pomirili med seboj, so-
dniki pa so skrbeli za pravičen 
potek tekem. Hitrost, natanč-
nost in odzivnost, predvsem 

pa pripravljenost in izkušnje so 
oblikovale najboljšega.

To je postal Peter Hrovat, 
drugouvrščeni je bil Borut Ku-
tin, tretji pa je postal Izidor Ku-
mar. Čestitke vsem, predvsem 
organizatorja, ki je ponovno 
vzorno poskrbel in dokazal, da 
je šport čudovit razlog tudi za 
druženje. 

Nadja Prosen Verbič

Aktiven vstop v marec

V organizaciji Turističnega društva Polhov Gradec 
je na pustni torek, 5. marca, v dvorani Kulturnega 
doma Jakoba Trobca potekalo pustno rajanje za 
otroke, nekaj dni kasneje, 9. marca, pa se je tam 
odvil še pinkponk turnir.

V petek, 1. februarja, 
se je v Kulturnem 

domu Jakoba Trobca 
zbralo lepo število 

obiskovalcev in veselo 
pozdravilo vsakoletno 

prireditev OPB ima 
talent, ki je v Polhovem 

Gradcu potekala že 
tradicionalno, deseto 

leto zapored.
 
Mladih talentov na odru ni 

manjkalo; nastopale so učenke 
s plesnimi točkami, najmlajši 
so občinstvo ogreli s skupin-
skim petjem in igranjem na 
instrumente ter deklamacijo 
pesmi, nekaj učencev je svoj 
nastop izvedlo z igranjem na 
klavir ter harmoniko in solo 
petjem. Svoje so dodali tudi 
učenci s čarodejskimi spre-
tnostmi ter simpatične dram-
ske igralke, ki so zbranim spo-
ročile, da ljudi ne smemo soditi 
po njihovi zunanjosti, pač pa 
je pomembna notranjost. Drži, 
vse to premorejo učenci po-
daljšanega bivanja OŠ Polhov 
Gradec, ki s svojim trudom in 
željo obiskovalcev že več let ne 
puščajo ravnodušnih.

Na prireditvi se je tudi letos 
zbrala posebna žirija in bdela 
nad dogajanjem ter komenti-
rala posamezne točke, ki sta jih 

povezovala Jerneja in Ivo iz 3. 
razreda. Svoje delo so vsi opra-
vili več kot odlično in s pravi-
mi ter pozitivnimi komentarji 
dajali mladim zagon in spod-
budo za naprej. Med njimi so 
bili Marko Buh, glasbenik in 
harmonikar, ki je član ansam-
bla Razgled; Urška Sajovic, ci-
trarka ter prav tako izvrstna 
glasbenica. Da sta pri svojem 
delu res uspešna, sta Urška in 
Marko prikazala pred nastopi 
učencev, saj sta nas z glasbeno 
točko na citrah in v spremljavi 
harmonike popeljala v znano 
Tavčarjevo delo Cvetje v jeseni. 
In tretji član žirije letos je bil 
Aleš Sečnik, športnik in stand 
up komik, ki navkljub poškod-
bi vretenc in težki preizkušnji 
živi aktivno in polno življenje. 
S svojo zgodbo in izvirnostjo 
je vlil upanje marsikateremu 
izmed nas. Letos je žirija pred 
glavnimi tremi nagradami 
(mesti) izbrala še najbolj pri-
srčno, najbolj izvirno ter naj-
bolj pogumno točko. Nagradi 
za najbolj prisrčno in izvirno 
točko sta šli v roke učenkama 
– prvošolkama Marjeti in Ka-
tarini ter prvošolcem iz OPB 
1. a. Najbolj pogumen pa je 
bil Žiga s Črnega Vrha, ki se je 
predstavil s pesmijo Ne joči od 
Pop Design. Skupno 3. mesto 
si je po mnenju žirije, ki je bila 
soglasna, priplesala Maša Se-

tničar iz 2. razreda. Na 2. me-
stu so s svojo energično plesno 
točko pristale petošolke – Ema, 
Katja in Nina – in požele gla-
sen aplavz. Letošnjo zmago in 
1. mesto pa sta z največjim nav-
dušenjem občinstva in žirije 
osvojila učenca Matija Čuden 
in Jurij Pustovrh, ki sta s petjem 
in igranjem na ukulele izvedla 
kantavtorsko pesem nam vsem 
znanega Adija Smolarja – Šola, 
da se ti zrola. Adi zna na du-
hovit in humoren način svoje 
pesmi vedno približati mladim 
in starejšim, to sta dobro ve-
dela tudi naša zmagovalca, ki 
sta njegovo pesem tudi odlič-
no interpretirala in na koncu 
tudi več kot zasluženo osvojila 
prvo mesto. Smeha tako za ko-
nec ob njuni točki ni manjkalo. 
Pa tudi bonbonov na odru ne.   
Da pa ni ostalo le pri nastopih 
učencev podaljšanega bivanja, 
so med posvetovanjem žirije 
o zmagovalcih izvedle svojo 
točko tudi učiteljice in učitelj 
OPB. V ličnih rožnatih krilcih 
so zaplesali na pesem Naj živi 
vesela družba in se sukali z 
nasmehom na obrazu. Prire-
ditev je trajala skoraj dve uri 
in obiskovalcem ponudila ve-
liko izvirnih in kakovostnih 
nastopov. Z veseljem gledamo 
naprej k novim talentom v letu 
2020. Takrat bo ponovno lepa 
priložnost, da toplo pozdravi-
mo naše mlade talente in jih 
spodbudimo, da se opogumijo 
za nastop. Veste, nastopati pred 
občinstvom ni kar tako, zato še 
enkrat iskrene čestitke vsem 
nastopajočim in sooblikoval-
cem prireditve za trud in izvir-
nost pri svojem delu! Že Walt 
Disney je dejal, da se vse naše 
sanje lahko uresničijo, če ima-
mo pogum, da jim sledimo … 

Pa vse dobro do naslednjič!
Alenka Hozjan,

OŠ Polhov Gradec

Zmagovalca, Matija Čuden in Jurij Pustovrh

Da lahko vsakdo veliko na-
redi za naš planet, so učenci, 
učitelji in njihovi starši doka-
zali s svojo ustvarjalnostjo na 
delavnicah ter zaključni prire-
ditvi. Že ob 7.30 je bilo v šoli 
izredno živahno. Učenci in 
učitelji so pripravili učilnice 
za izvajanje delavnic. 

Po malici so se vrata učilnic 
odprla in pridružili so se nam 
starši, ki so nam pomagali iz 
odpadnih snovi (tekstila, pla-
stenk …) ustvariti izdelke za 
ponovno uporabo. Z veliko 
domišljije in ustvarjalnosti 
učencev, učiteljev in staršev 
so nastale kolebnice, blazini-
ce, vrečke, nakupovalne torbe 
iz starih kavbojk, šali, volnene 
rokavičke, svečniki iz pleksi 
stekla, pisane lučke za pole-
tno vrtno zabavo, plastični 
lončki za posejano žito, okra-
šene posode za svinčnike iz 

konzerv, papirnate posodice, 
hranilniki iz plastenk, izdelki 
iz plastenk in druge odpadne 
embalaže: držalo za ščetke, 
posoda za svinčnike, držalo 
za polnjenje telefona, grelne 
blazinice, hologram, svečnik 
iz stekla in paličic, peresnice 
iz starih kavbojk, posoda za 
svinčnike iz stekla in starih 
barvic, okrašena steklena vaza 
za lončnice ...

Na zaključni prireditvi se 
nam je pridružila naša bivša 
učenka Lucija Jankovec, ki 
je učencem predstavila delo 
modne oblikovalke. Predsta-
vila je zasnovo trajnostnega 
oblikovanja, kjer ponovno 
uporabiš, preoblikuješ in reci-
kliraš stara obrabljena oblačila 
v kombinaciji z odpadnimi te-
kstilijami. 

Učenci so ji z zanimanjem 
prisluhnili, ker jim je pokaza-

la, da človeku lahko uspe na 
močnem področju, če ima le 
dovolj velike želje. Po predava-
nju gostje je vsak oddelek na 
zanimiv, svojstven in zabaven 
način predstavil izdelek, ki so 
ga učenci skupaj z učitelji in 
starši izdelali na delavnicah. 
Gospa ravnateljica Ilinka Ku-
cler je pohvalila vse učence, 
učitelje in starše, ki so se zbra-
li in skupaj pomagali soobli-
kovati ta dogodek, in se za so-
delovanje zahvalila naši gostji 
Luciji Jankovec. 

Prireditev se je zaključila 
s pesmijo Francelj žabec v 
izvedbi otroškega pevskega 
zbora OŠ Polhov Gradec. 

Dan šole, ki smo ga izkori-
stili z namenom, da ustvarja-
mo uporabne izdelke iz odpa-
dnih snovi, je hitro minil. 

Razšli smo se s spoznanjem, 
da si moramo za ekološko de-
lovanje prizadevati vsi, z izbi-
ro pravih odločitev, vsak dan 
znova in znova … 

Darja Pelko

OPB ima talent Dan šole – eko dan

V soboto, 2. februarja, smo v OŠ Polhov Gradec 
obeležili dan šole, ki smo ga v letošnjem 
šolskem letu posvetili ekološkim vsebinam in 
je potekal pod sloganom Eko dan – Ponovno 
uporabimo odpadne predmete. 
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Gasilska zveza Dolomiti je 
skupaj s PGD Brezje, ki je do-
godek organiziralo, pripravilo 
občinski gasilski kviz treh zvez, 
na katerem je nastopilo rekor-
dnih 75 ekip. Te so se pomerile 
v treh starostnih kategorijah – 
pionirji, mladinci, pripravniki. 
Mladi gasilci so se preizkusili 
tako v teoretičnem kot tudi 
v praktičnem znanju. Poleg 

znanja o prvi pomoči, požarni 
preventivi in iskanju besed so 
se morali izkazati tudi v veza-
nju vozlov in gasilskih spretno-
stih. Čeprav sta se zgolj najbolj-
ši dve ekipi uvrstili na regijsko 
tekmovanje, so bili ob koncu 
prav vsi tekmovalci pohvaljeni 
za izkazano znanje in gasilske 
veščine. Priznanje za doseženo 
mesto so jim izročili vodje vseh 

treh gasilskih zvez. Čestitke pa 
jim je prišel izreč tudi župan 
Franc Setnikar, ki jim je zaželel, 
naj bo pridobljeno znanje tudi 

motivacija za naprej, ko bodo 
zares postali pravi gasilci. 

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

V prostorih Osnovne šole Dobrova je v 
soboto, 16. februarja, potekal občinski kviz 

treh gasilskih zvez, in sicer Dolomiti, Horjul in 
Brezovica, na njem pa so mladi pokazali veliko 

znanja o gasilstvu.

Jezikoslovci bi rekli, da be-
seda pomeni majhen laz. To je 
prikupno ime za 1071 metrov 
visok hrib odročne Banjške 
planote, zakraselega kraškega 
sveta nad Čepovansko dolino 
severno od Nove Gorice. 

Ko smo prišli v vas Lokovec, 
izhodišče izleta, nas je kra-
jevni turistični vodič najprej 
vprašal: Ali je že kdo bil tukaj? 
Bližnji smo slišali vprašanje 
in smo seveda zanikali, vodja 
tokratnega izleta Rajko Škrlj, 
ki z ženo Jerco načrtuje izlete, 
pa je odgovoril: – Nobeden, 
saj vselej gremo tja, kamor še 
nobeden ni šel. 

Pa še res je! Toliko skritih 
kotičkov naše domovine smo 
že tako odkrili. 

Banjška planota z Lokov-
cem je žalostna podoba tiste 
Slovenije, ki je bila v preteklo-
sti gosto naseljena, danes pa 
na to spominjajo s kraškim 
kamnom zidane raztresene, 
opuščene hiše,  katerih boga-

to oblikovani portali kažejo 
na nekdanje imovite prebival-
ce. Portali so namreč odraz 
materialnega stanja – vra-
ta so simbol prihoda in žal 
tudi odhoda človeškega bitja 
in žitja. In če njihova oblika 
kaže likovno dovršenost, je 
pomenljivo znamenje spo-
štljivega vrednotenja okolja in 
ustrezne samopodobe. Take 
portale smo opazovali ob poti. 
Ponekod  samo vrata z nekaj 
okolnega zidovja kažejo sled 
nekdanjega življenja. 

Domačini so se začeli od-
seljevati že po prvi svetovni 
vojni, ekonomska kriza pred 
drugo vojno in bližina rasto-
čih mest po drugi pa je te kra-
je še dodatno opustošila. To je 
svet številnih globeli in vrtač, 
obdanih z mešanim primor-
skim gozdom; sem pa tja je 
na dnu še vidna sled obdelane 
skromne njivice. Pot je lepo 
markirana, velike skale ob njej 
ji dajejo vtis divje pokrajine. 

V skritih odvetrnih kota-
njah so se še našle zaplate 
snega, v katerih je razigrana 
četica otrok tešila željo po 
zimskem veselju. A pomlad 
je že zbudila navadni volčin 
in zvončke, ki so na Laščku 

menda še posebej veliki. Po-
tem jih  zamenjajo modrikasti 
prti spominčic, kot nam je pri-
povedoval za oživitev krajev 
zavzet domačin. 

In tu se nam je zasvetlikalo 
upanje. Toliko veselja nad svo-
jim krajem in tako prizadev-
nost sta kazala dva domačina, 
pa naj je pogovor tekel o nji-
hovem oglarstvu, kovaštvu, ki 
je na ogled v njihovem muzeju, 
trpljenju med prvo svetovno 
vojno zaradi bližine frontne 
črte, boju proti fašizmu po 
njej ali pa je velo iz ponosa, da 
je bil v njihovem kraju rojen 
eden od sedanjih slovenskih 
škofov. In ta pogovor je bil 
dolg. V njem smo slišali tudi o 
naklonjenosti bližnjih uprav-
nih središč tej samoti, kar se 
pa tudi ne sliši redko. 

In ob številnih ruševinah, ki 
jih je gotovo več, se sem pa tja 
le sonči tudi kakšna obnovlje-
na hiša, ki sicer zaživi v glav-
nem za konec tedna. 

Vse to se potem le strne v 
misel, da bodo ti kraji mogoče 
le obstali. Kljub »samo« šti-
riurni hoji se je pogovor tako 
razživel, da smo se vrnili do-
mov ob mraku.

Milka Bokal 

Tudi letos je za uvodni pro-
gram poskrbela Osnovna šola 
Dobrova z nastopi učencev. 
Poleg tega je brezplačno nudila 
prostor za srečanje in ozvoče-
nje. Iz poročila predsednika 

društva je bila razvidna velika 
aktivnost društva v preteklem 
letu, ki iz leta v leto povečuje 
število svojih dejavnosti. Or-
ganiziranih je bilo 6 izletov in 
11 raznih pohodov, 28 pohodov 
sekcije Nordijska hoja in dve 
delavnici suhega cvetja,  od je-
seni do spomladi pa je bila or-
ganizirana telovadba v centru 
v Razorih. Kot obliko dobrega 
sodelovanja z osnovno šolo naj 
omenim tudi večdnevno pri-
sotnost starejših na križiščih, 

z namenom varnega prihoda 
šolarjev v šolo in domov ob za-
četku novega šolskega leta. 

Letos je bil občni zbor na-
menjen tudi volitvam novega 
predsednika, članov upravne-
ga in nadzornega odbora. Za 
novega predsednika društva 
je bil izvoljen Anton Grosek. 
Dosedanji predsednik zaradi 
zdravstvenih razlogov ni mo-
gel podaljšati mandata. Velika 

Obetajoč podmladek PD Blagajana. Foto: Jerca Škrlj.

Slika za Toneta Tomšiča

Upravni in nadzorni odbor ob koncu mandata

Otroci pokazali veliko 
znanja o gasilstvu

Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec 

Opuščena Banjška
planota s kančkom upanja

Občni zbor 
DU Dobrova

V nedeljo, 3. marca, 
smo se planinci 
Planinskega društva 
Blagajana namenili na 
Lašček.

Letošnji občni zbor 
smo imeli 15. februarja, 
tako kot že nekaj let v 
prostorih Osnovne šole 
Dobrova. 

>>
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Zbrali smo se v Pograj-
skem domu. Imeli smo lep 
sobotni popoldan, ki je bil 
že lepo pomladno obarvan. 
Občnega zbora se je udele-
žilo 122 članov, kar je skoraj 
polovica članstva. Predse-
dnica društva Cecilija Jarc je 
toplo pozdravila vse navzoče 
ter dejala: “Skladno s pravili  
našega društva bomo poča-
kali 15 minut, da pričnemo 
z občnim zborom. Med tem 
časom bomo pa z veseljem 
poslušali pevski zbor TD 
Briše - Danica, v katerem 
prepevajo tudi tri naše člani-

ce. Te pa so: Francka Setni-
kar, Irena Šinigoj  in Tončka 
Bogataj.” Predsednica  se je 
zahvalila pevskemu zboru 
za lepo petje. Nadaljevala je 
z besedami: “Naš član Milan 
Košir nas vsako leto razvese-
li z novo pesmijo. Za danes 
nam je pripravil pesem Obč-
ni zbor”. Prebrala jo je naša 
blagajničarka Milena Pusto-
vrh. »Čestitke članu Milanu 
za dobro pesnitev!« je dejala 
predsednica.

Občni zbor se je začel z 
nagovorom predsednice 
društva Cecilije Jarc. Poz-

dravila in predstavila je 
povabljene goste, ki so se 
udeležili našega srečanja, in 
sicer: župan Občine Dobro-
va - Polhov Gradec Franci 
Setnikar, podpredsednik 
Območnega združenja 
upokojencev Ljubljana Vič 
- Rudnik Janez Artač, taj-
nica območnega združenja 
upokojencev Silva Savšek, 
predsednik  DU Dobrova 
Anton Grosek in član UO 
Tone Tomšič, član UO DU 
Vrzdenec g. Petrovčič, ki ga 
je pooblastila  predsednica, 
ki se zbora ni udeležila zara-
di bolezni. Zaradi bolezni se 
je tudi opravičil predsednik 
DU Horjul Matko Zdešar, a 
zboru zaželel dobro delo in 
sodelovanje v prihodnje. Po 
pozdravu članov in gostov je 
bil podan predlog za izvoli-

tev organov občnega zbora. 
Za delovnega predsednika je 
bil izvoljen Janez Novak, ki 
je zelo profesionalno opravil 
svojo nalogo. Za člana  de-
lovnega predsedstva sta bila  
izvoljena  Katarina Kramar 
in Franci Kožuh.  

V uradnem delu smo sli-
šali poročilo predsednice, 
finančno poročilo, poročilo 
nadzornega odbora in ča-
stnega razsodišča. Sledila 
so poročila predsednikov 
komisij, ki delujejo v okviru 
društva, in sicer: Komisija 
za socialo, Komisija za izlete, 
Komisija za šport in rekrea-
cijo, Komisija za kulturo in 
Balinarska sekcija. Sledila je 
razprava o poročilih. Pred-
sednica je izrekela zahvalo 
vsem predsednikom in čla-
nom komisij za  vse aktivno-

sti in dobro opravljanje dela 
v okviru društva.  Posebno 
je pohvalila delo Balinarske 
sekcije in delo Komisije za 
socialo. Zahvalila se je župa-
nu in Občini Dobrova - Pol-
hov Gradec za sodelovanje 
in finančno pomoč društvu, 
KS Polhov Gradec, Javnemu 
zavodu Polhograjska grašči-
na ter TD Polhov Gradec za 
ozvočenje. 

Razpravi so se pridružili 
tudi gostje, ki so pohvalili 
delo in aktivnosti društva. 
Župan Franci Setnikar je 
prav tako sodeloval v raz-
pravi. Zahvalil se je za pova-
bilo ter čestital upravnemu 
odboru in predsednici za 
uspešno vodenje, dosežene 
športne rezultate ter  dobro 
izvedene izlete. Vsem čla-
nom je zaželel, da si na sreča-
njih naberejo optimizma in 
sreče z besedami: »Še naprej 
počnite vse z optimizmom 
in dobro voljo!« 

Podeljena so  bila tri  pri-
znanja za požrtvovalno 
delo v društvu. Priznanje 
so prejeli Marjan Plestenjak, 
Franci Kožuh in Milena Že-
leznov. Delovni predsednik 
Janez Novak se je v ime-
nu delovnega predsedstva 
vsem zahvalil za udeležbo in 
potrpljenje ter vse povabil na 
pogostitev in družabno sre-
čanje. Njegovemu povabilu 
se je pridružila tudi predse-
dnica. 

Za DU Cecilija Jarc

Polhov Gradec, 23. februar – Zadnjo 
soboto februarja smo imeli člani društva 

upokojencev Polhov Gradec svoj  redni 
letni občni zbor, ki je bil že devetintrideseti 

po vrsti.

Občni zbor Društva
upokojencev Polhov Gradec

OBČINA DOBROVA- POLHOV 
GRADEC
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA 
VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Številka:  430-0005/2019-1
Datum:   15. 03. 2019 

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradno glasilo občine 
Dobrova - Polhov Gradec št.: 6/2001) in Statuta 
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 26/2012), Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja objavlja

Javni razpis 
za podelitev občinskih priznanjv letu 

2019

Vsebina in pogoji razpisa:

I. Občina Dobrova - Polhov Gradec 
podeljuje priznanja zaslužnim občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavo-
dom, društvom in skupinam, združenjem in 
drugim pravnim osebam za dosežke na po-
dročju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, 
znanosti, ekologije, zaščite in reševanja ter na 

drugih področjih človekove ustvarjalnosti, 
ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
popolnejšemu življenju občanov in ki imajo 
pomen za razvoj in ugled občine Dobrova - 
Polhov Gradec. Priznanje je lahko podeljeno 
tudi posmrtno.

II. Oblike in stopnje priznanj občine Dobrova 
- Polhov Gradec so:

1. Naziv častni občan občine Dobrova - Pol-
hov Gradec se podeljuje posameznikom za 
posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, 
ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, 
ugledu in uveljavljanju občine Dobrova-Pol-
hov Gradec v Republiki Sloveniji ali na med-
narodnem področju.

2. Zlati grb občine Dobrova - Polhov Gra-
dec se podeljuje posameznikom, družbam, 
zavodom, skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za izredno življenjsko delo 
ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so po-
membni za ugled in razvoj občine Dobrova 
- Polhov Gradec.  

V koledarskem letu se lahko podeli največ 
en zlati grb občine Dobrova - Polhov Gradec.

3. Srebrni grb občine Dobrova - Polhov Gra-
dec se podeljuje posameznikom, družbam, 
zavodom, skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za pomembne dosežke v 
daljšem obdobju (praviloma več kot eno leto) 
in kot spodbudo za nadaljnje delo.

V koledarskem letu se podelita praviloma 

največ dva srebrna grba občine Dobrova - Pol-
hov Gradec.

4. Bronasti grb občine Dobrova - Polhov 
Gradec se podeljuje posameznikom, družbam, 
zavodom, skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za pomembne dosežke v 
krajšem obdobju (praviloma v obdobju enega 
leta) in kot spodbudo za nadaljnje delo.

V koledarskem letu se lahko podeli pravilo-
ma največ tri bronaste grbe občine Dobrova 
- Polhov Gradec.

5. Priznanje občine Dobrova - Polhov Gra-
dec se podeljuje posameznikom, družbam, 
zavodom, skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za izkazano prizadevnost 
na različnih področjih delovanja.

III. Pobudniki oziroma predlagatelji za 
podelitev priznanj občine Dobrova - Polhov 
Gradec so lahko občani, politične stranke, 
krajevne skupnosti, podjetja, društva ter 
druge organizacije in skupnosti. Predlog za 
podelitev priznanja mora biti predložen v pi-
sni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati 
podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma 
naziv predlagatelja, ime in priimek, datum 
rojstva in naslov kandidata za priznanje, če 
gre za fizično osebo, naziv in sedež kandidata 
za priznanje, če gre za organizacijo, podatki o 
že prejetih priznanjih in odlikovanjih, podat-
ki o prejemu občinskega priznanja v preteklih 
letih, vrsta predlaganega priznanja, našteti 
dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zara-
di katerih se kandidata predlaga za dobitnika 

občinskega priznanja, podpis predlagatelja in 
žig organizacije. 

IV. Pisni predlogi za občinska priznanja 
morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Stara cesta 13, 1356 Dobrova in sicer najka-
sneje do petka, 26. aprila 2019. Na ovoj-
nico zapišite oznako: »Ne odpiraj - Predlog za 
občinsko priznanje«. Naslov pošiljatelja mora 
biti označen na hrbtni strani kuverte. Upošte-
vani bodo samo predlogi, ki bodo poslani v 
skladu z razpisom in v razpisanem roku.

V. Prispele vloge bo obravnavala Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovan-
ja in pripravila predloge za podelitev priznanj. 
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občin-
ski svet s sklepom. Predlagatelji in prejemniki 
priznanj bodo v roku 8 dni po sprejemu skle-
pa pisno obveščeni o podeljenem priznanju. 
Seznam prejemnikov priznanj bo objavljen v 
občinskem glasilu in spletni strani občine.

VI. Sestavni del razpisa so kriteriji za podel-
itev priznanj (Priloga I) ter obrazec/vloga s 
podatki, ki jih morajo vsebovati pobude/pred-
logi (Priloga II).  

Predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja,                

   volitve in imenovanja 
Ana Malovrh l.r. 

menjava pa je bila tudi v upravnem in 
nadzornem odboru, saj jih je  od starih 
članov ostalo samo pet. Vzrok je pred-
vsem v tem, da je večina sodelovala že 
dva mandata, nekateri pa tudi več kot tri 
in so želeli, da funkcije prevzamejo tudi 
drugi člani. Dosedanji predsednik Tone 
Tomšič se je vsem zahvalil za res aktivno 
delo in jim ob tej priliki poklonil simbo-
lična darila. Člani starega upravnega in 
nadzornega odbora pa so se prejšnjemu 
predsedniku  zahvalili za res dobro vo-
denja društva. Za  zahvalo so mu poda-
rili sliko Severne stene Triglava, ki jo je 
narisal Janez Birtič, ki je znan amaterski 
slikar iz Dobrove. 

Kot osnova  za nadaljnje aktivnosti je 
bil sprejet program, ki tudi vnaprej daje 
prioriteto obiskom bolnih članov in čla-
nic, ki so v domovih za starejše, in tistih, 
ki praznujejo visoke jubileje. Vsem čla-
nom se bo omogočalo razne aktivnosti 
in druženja na organiziranih pohodih, 
izletih, predavanjih, raznih tečajih in 
delavnicah, posebnih praznovanjih in 
pikniku. Namen je seveda druženje in 
izmenjava naših življenjskih izkušenj. 

Občnega zbora se je udeležil tudi žu-
pan občine Dobrova - Polhov Gradec g. 
Franc Setnikar, ki mu je društvo ob tej 
priložnosti izreklo  zahvalo za materi-
alno in moralno pomoč pri delovanju 
društva. Na občnem zboru so bili tudi 
predsednik KS Dobrova Marjan Pograjc, 
predsednica  PGD Dobrova Breda No-
vak, predsednik območne skupnosti DU 
Vič - Rudnik  Stane Hribar, predsedniki 
društev Horjul, Vrzdenec in Kozarje. 
Vsi povabljenci pa so posebej pohvalili 
veliko aktivnost našega društva, še po-
sebej organizacijski pristop predsednika 
Toneta Tomšiča. Ob zaključku občnega 
zbora je bila pripravljena zakuska s pija-
čo, ki so jo servirale pridne roke članic 
društva. 

Rajko Komat

>>
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»Ali greste kaj v trgovino v 
Dragomeru, ki jo je za vas od-
prlo podjetje Orel?« 

»Ne. Kupujem v Ljubljani.« 
»Ali kdaj obiščete družin-

skega zdravnika ali lekarno v 
Dragomeru?« 

»Ne, vse to opravim v Lju-
bljani.« 

»Ne spomnim se, da bi vas 
kdaj srečal na kakšni kulturni 
prireditvi ali drugačnem dru-
ženju, ki jih različna društva 
in posamezniki organizirajo v 
naši bližini.« 

»Res me ni med temi, ki 
so na ta način povezani v lo-
kalno skupnost. Veste, imam 
plačan abonma za gledališče 
in hodim na plesne vaje v Lju-
bljano.«

… in tako naprej, ko na kon-
cu ugotoviva, da ta oseba v 
naši soseščini le prespi in tudi 
prelepih naravnih možnosti, 
ki se ponujajo v neposredni 
bližini, ne izkorišča in živi 
med nami, ker so nepremič-
nine cenejše kot v Ljubljani. 
No, pa mi je odleglo. Vsaj ne-
kje imamo prednost pred Lju-
bljano. Vsak si lahko ob tem 
ustvari svoje mnenje. 

Danes, ko sem spet med 
vami v domačem okolju pa z 
veseljem ugotavljam, da vas 
je vedno več, ki z veseljem in 
ponosom prevzemate različ-
ne odgovorne funkcije v dru-
štvih in različnih dobromi-
slečih skupinah. Ne le da nas 
razveseljujete s tako imenova-
nimi tehničnimi uspehi, zelo 

pomembno in koristno za 
našo rast je tudi to, da se oza-
veščamo o različnih posle-
dicah, ki nam jih prinaša ži-
vljenje. V našem okolju sedaj 
na glas govorimo o demenci. 
Tudi zaradi tega je s pomočjo 
naše neutrudljive sosede že 
vzniknilo seme, iz katerega 
bo zrasla točka za druženje in 
bo v veliko pomoč tistim, ki 
se s takimi tegobami posre-
dno ali neposredno vsak dan 
srečujejo.

Obdobje občnih zborov 
naših društev daje priložnost, 
da se vedno znova zavedamo, 
kako zelo smo uspešni tudi 
pri ohranjanju tradicije, go-
jenju kulture in športa, da o 
sistemu zaščite in reševanja 
niti ne govorimo. Osebno 
sem ponosen na vse vas, ki 
prispevate svoj delež in po 
svojih najboljših močeh krea-
tivno sodelujete v zagotavlja-
nju še kakovostnejših pogojev 
za življenje in delo v našem 
prelepem naravnem okolju, 
ki se ne izraža le skozi infra-
strukturo, ampak predvsem 
skozi medčloveške odnose in 
se vam ob tem tudi iskreno 
zahvaljujem. Verjamem, da 
smo s takim delovanjem več 
kot primeren zgled našim na-
slednikom in se nam ni treba 
bati za prihodnost. 

Želim vam vse dobro.

Miran Stanovnik, župan

Županova beseda 

Spoštovane in 
spoštovani!
Že nekaj časa je od tega, ko se mi 
je zgodil dogodek, ki mi nikakor 
ne gre iz glave, zato je mogoče 
prav, da izkušnjo delim z vami. 
V nevtralnem okolju izven meja 
naše občine srečam prijetno 
osebo, za katero izvem, da je 
naša krajanka. V takih primerih 
me vedno zanima, kako se 
človek počuti v sredini, kjer živi. 
Posebnih kritik v izjavi nisem 
zaznal, je pa bilo rečeno, da se 
zanjo v zadnjih letih v občini tako 
ali tako ni nič spremenilo. No, pa 
imava temo za kratek klepet, si 
mislim. 

O novem, trimesečnem po-
daljšanju bo odločal občinski 
svet. Prav tako bo iz istega 
razloga treba podaljšati javno 
razpravo, in sicer bo ta potekala 
do 12. aprila.

Občina Log - Dragomer še 
naprej ostaja brez letošnjega 
proračuna. Tega še niso uspeli 
sprejeti, ker še vedno niso bila 
oblikovana vsa delovna telesa 
občinskega sveta. Ker prora-
čun občine ni bil sprejet pred 
začetkom leta, se financiranje 
občine začasno nadaljuje na 
podlagi proračuna za preteklo 
leto. Za odločanje o začasnem 
financiranju je po Zakonu o 
javnih financah pristojen žu-
pan, ki sprejme sklep o največ 
trimesečnem začasnem finan-
ciranju. Če v tem času prora-
čun občine še vedno ni sprejet, 

se s sklepom občinskega sveta 
obdobje začasnega financi-
ranja lahko podaljša še za tri 
mesece. Kot smo izvedeli, se 
bo občinski svet, da bi sprejel 
sklep o podaljšanju začasnega 
financiranja občine do junija, 
moral sestati do konca marca, 
saj takrat poteče županov sklep.

V obdobju začasnega finan-
ciranja se financiranje funkcij 
občine in njihovih nalog ter 
drugih s predpisi določenih 
namenov nadaljuje na podlagi 
proračuna za preteklo leto do 
višine porabljenih sredstev v 
enakem obdobju preteklega 
leta. To pomeni, da je podlaga 
za določitev obsega začasnega 
financiranja občine obseg od-
hodkov in drugih izdatkov rea-
liziranega proračuna v enakem 
obdobju preteklega leta. V ob-

dobju začasnega financiranja je 
zelo omejen obseg proračun-
skih sredstev in s tem porav-
nava obveznosti, ki zapadejo v 
plačilo. Poravnava obveznosti 
v obdobju začasnega finan-
ciranja pri plačilu obvezno-
sti ob spoštovanju zakonsko 
predpisanih plačilnih rokov v 
tem obdobju tako predstavlja 
težavo, saj nespoštovanje le-
-teh pomeni kršitev veljavne 
sistemske zakonodaje s strani 
župana občine, ki je odgovoren 
za izvrševanje proračuna, so 
nam razložili v občinski upra-
vi. Kot so nam še pojasnili, se 
bo začasno financiranje občine 
določilo v okvirih na podlagi 
realizacije proračuna 2018. V 
praksi to pomeni, da bo občina 
v tem obdobju izvajala tekoče 
naloge, že začete investicije iz 
leta 2018, ne sme pa začeti izva-
jati novih investicij. V obdobju 
začasnega financiranja so ome-
jeni tudi nameni, za katere se 
lahko sredstva porabijo. Sred-
stva se v obdobju začasnega fi-
nanciranja lahko porabljajo za 

iste namene kot v proračunu 
preteklega leta. 
Javna razprava do 12. aprila 

Proračun občine za leto 2019 
bo v javni razpravi še do 12. 
aprila. Predlog proračuna je 
občinski svet sicer obravnaval 
že na januarski seji in ga takrat 
dal v javno razpravo do vključ-
no 20. marca. A ker do tega da-
tuma predloga proračuna ne 
bodo obravnavala vsa delov-
na telesa, ki so po poslovniku 
občine pristojna za obravnavo, 
je bilo javno razpravo treba 
podaljšati. Proračun za leto 
2019 je sicer težak 4,2 milijona 
evrov, približno toliko je tudi 
odhodkov. Na odhodkovni 
strani tekoči odhodki in tekoči 
transferji ostajajo na približno 
enaki ravni kot v preteklih 
letih, občutno več pa bo inve-
sticij. Odhodki na tej postavki 
so težki kar 2,2 milijona evrov, 
predvsem zato, ker je letos med 
večjimi investicijami predviden 
začetek gradnje kanalizacije ter 
zaključek del v Stari šoli. 

V. L. 

Kot smo izvedeli, je pravočasno 
prispelo 51 vlog, večina iz domače ob-
čine. Koliko otrok bodo sprejeli, še ni 
znano, saj bo komisija zasedala aprila, 
zagotovo pa v vrtcu ne bo dovolj pro-
stora  za vse prijavljene otroke.  

28. februarja se je zaključil rok, do 
katerega so lahko starši oddali vloge 
za vpis otroka v vrtec Log - Drago-

mer.  Do roka je prispelo 51 prijav, od 
tega 43 iz občine Log - Dragomer,« 
nam je povedala pomočnica ravnate-
ljice vrtca Mojca Erjavec. Še vedno je 
največ povpraševanja po prostih me-
stih v vrtčevskih oddelkih prvega sta-
rostnega obdobja, letos so  dobili kar 
39 vlog, od tega dve tretjini za vpis lani 
rojenih malčkov. Manj zanimanja pa 

je bilo, podobno kot v preteklih nekaj 
letih,  za vpis starejših otrok. »Dobi-
li smo 26 vlog za vpis otrok, rojenih 
leta 2018, od tega jih šest septembra 
ne bo izpolnjevalo starostnega pogo-
ja 11 mesecev, zato jih bomo uvrsti-
li na čakalni seznam. Vloge za vpis 
leta 2017 rojenih otrok je vložilo 13 
staršev.« Dobili pa so še 7 vlog star-
šev  otrok, rojenih leta 2016, 3 vloge 
staršev otrok, rojenih leta 2015, in dve 
vlogi za otroka letnika 2014. Vlogo za 
vpis novincev je oddalo 43 občanov, 

ostalih devet prošenj pa so vložili star-
ši s stalnim prebivališčem v okoliških 
krajih. Kot nam je še povedala Mojca 
Erjavec so vloge dobili z Brezovice, iz 
Horjula, Dobrove in celo Postojne. 

O številu sprejetih otrok trenutno 
še ne morejo govoriti. Pomočnica 
ravnateljice Mojca Erjavec nam je 
pojasnila, da je za takšne informacije 
še prezgodaj, saj se bo najprej morala 
sestati komisija. Ta bo zasedala aprila, 
odgovore o sprejemu otrok pa starši 
lahko pričakujejo maja. Najverjetneje 

bodo popolnoma na novo oblikovali 
dva oddelka, tako da bodo otroci, tako 
kot letos, prihodnje leto razporejeni v 
osem vrtčevskih oddelkov. Izvedeli 
smo še, da bo tako kot v preteklih letih 
o sprejemu odločalo število točk, ki jih 
bodo dobili novinci. Na tem področju 
ni sprememb, prednost pri sprejemu 
imajo, tako kot vsa leta do zdaj, otroci 
iz Občine Log - Dragomer, za vsako 
leto prebivanja v občini pa bodo pri-
šteli dodatno točko. 

V. L. 

Konec lanskega 
leta je bila ponovno 
ustanovljena delovna 
skupina za varno šolsko 
pot, ki jo sestavlja 10 
članov. 

Kot smo izvedeli, je skupina 
kar precej aktivna, saj se se-
stajajo približno dvakrat me-
sečno. Njihov cilj je povečati 
prometno varnost in izboljšati 
pogoje za gibanje skozi obči-
no. Varna šolska pot od enega 
konca občine do drugega, od 
Lukovice do konca Loga, je cilj, 
ki naj bi ga dosegli v prihodno-
sti. Deloma so ga že izpolnili z 
ureditvijo treh odsekov, prvega 
na Logu v gozdičku od ceste 
proti pokopališču Log do Vr-
hovčeve ceste, na Rimski cesti v 
sklopu ureditve odseka te ceste 
in v Dragomerju od ulice Laze 
do Dragomerške ceste. De-
javnosti pa se nadaljujejo tudi 

letos, ko se desetčlanska ekipa, 
ki sestavlja skupino za varno 
šolsko pot, ukvarja predvsem 
s krepitvijo prometne varno-
sti in izboljšanjem pogojev za 
gibanje skozi občino, s čimer 
želijo ponuditi več možnosti za 
medgeneracijsko druženje in 
spodbujanje zdravega načina 
življenja. »Povečati prometno 
varnost in izboljšati pogoje za 
gibanje pešcev in kolesarjev 
je ena izmed pomembnejših 
strateških nalog v naši lokalni 
skupnosti. Občani sodelujemo 
v delovni skupini za realizacijo 
tega cilja kot pomoč občinski 
upravi, pri tem pa nas delo 
tudi medkrajevno povezuje,« 
je povedal predsednik delovne 
skupine Varna šolska pot dr. 
Simon Strgar, ki verjame, da so 
na pravi poti, da dosežejo za-
stavljeni cilj. 

Ob tem računajo tudi na so-
financiranje projektov. 

V. L.

Vabilo 

Dan odprtih vrat 
ob 40 letnici vrtca
Log - Dragomer 
3. 4. 2019 od 9:30-11:00

DOBRODELNI
BAZAR
3. 4. 2019  od 9:30-16:30

Izkupiček bazarja bomo namenili nakupu didak-
tičnih sredstev in igral.

Vabljeni!

Prispelo 51 vlog za vpis v vrtec
Konec februarja se je zaključil rok, do katerega so 
starši lahko oddali vloge za sprejem otroka v Vrtec 
Log - Dragomer za šolsko leto 2019/2020. 

Občina še naprej 
z začasnim financiranjem 
Začasno financiranje občine bo treba 
podaljšati. Proračun za letošnje leto namreč 
še ni sprejet, zapletlo se je, ker eno izmed 
delovnih teles, pristojno za obravnavo 
proračuna, še ni bilo oblikovano.

Snovanje varne šolske 
poti se nadaljuje
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Na območju občine 
Log - Dragomer je 
pasje iztrebke možno 
odložiti kar v 22 
temu namenjenih 
zabojnikov. 

Kljub temu nekateri lastni-
ki iztrebkov še vedno ne po-
čistijo za svojim štirinožnim 
prijateljem.

Pasji iztrebki so odpadki, ki 
so polni bakterij, to je le eden 
izmed razlogov, zakaj je treba 
te odpadke pobrati ne glede 
na to, kje pes opravi svojo po-
trebo. Reševanja problemati-
ke odlaganja teh odpadkov so 
se na občini že pred leti lotili 
s postavljanjem tako imeno-
vanih pasjih košev, s kateri-
mi želijo ljudi spodbuditi, da 
počistijo za svojimi živalmi. 
Februarja so na Logu posta-
vili še dva nova zabojnika z 
vrečkami, tako da je iztrebke 
možno odložiti že kar na dva-
indvajsetih lokacijah.

Kot poudarjajo v Veteri-
narski fakulteti so razlogi za 
pobiranje zdravstveni ali ve-
terinarski, okoljski in higien-
ski, pobiranje pasjih iztreb-
kov pa je urejeno v  Odloku o 
varstvu javnega reda in miru 
v Občini Log - Dragomer, ki 

določa, da mora lastnik, vo-
dnik ali skrbnik živali v nase-
lju za živaljo počistiti iztrebke 
in jih na primeren način odlo-
žiti v za to predviden zabojnik 
za živalske iztrebke. V prime-
ru, da na določenem obmo-
čju ni zabojnikov za živalske 
iztrebke, mora lastnik, vodnik 
ali skrbnik živali iztrebke 
počistiti tako, da jih zavije v 
plastično vrečko in odloži v 
zabojnik za ostanke komu-
nalnih odpadkov. Lastnik, vo-
dnik ali skrbnik živali, ki krši 
omenjena določila iz odloka, 
se kaznuje z globo 100 evrov. 
Kot še poudarjajo na občini, 
pasji iztrebki nikakor ne sodi-
jo v koše za biološke odpadke 
ali pa na kompost. Naj kot za-
nimivost omenimo še to, da 
je Evropsko interesno zdru-
ženje proizvajalcev hrane za 
male živali ugotovilo, da ima 
v Sloveniji skoraj vsako tretje 
gospodinjstvo psa. Povprečen 
pes na dan izloči okoli 300 
gramov iztrebkov, kar je 125 
kilogramov na leto. 

Navodila za ravnanje s pas-
jimi iztrebki je izdalo Komu-
nalno podjetje Vrhnika, ki v 
občini čisti javne površine: 
pasje iztrebke odložite v 
PVC-vrečko, ki mora biti za-
vezana. Zavezano vreč-
ko odložite v odprtino WC 
HOV-a. Vrečk s pasjimi iz-
trebki ne odlagajte v koše, ki 
so namenjeni običajnim od-
padkom na avtobusnih po-
stajališčih. Omenjenih vrečk 
ne odlagajte v zabojnike, ki 
niso vaši. Vrečke v WC HOV-
-u so namenjene izključno 
za pasje iztrebke (pogosto 
se dogaja, da kršitelji vzame-
jo cel paket vrečk). Nujno je 
treba pobrati pasje iztreb-
ke tudi na zelenicah in 
travnikih! Bodite skrben 
lastnik svojega ljubljenčka in 
opozorite na pravilno ravna-
nje tudi tiste, ki ne upoštevajo 
navodil. 

V. L.

Kot pravijo na občini, še ve-
dno sledijo rokom, vezanim na 
pogodbo z ministrstvom za in-
frastrukturo.

Zadnji mesec je bilo na 
gradbišču stare šole tiho, de-
lavci podizvajalcev podjetja 
AS Primus so objekt zapustili 
sredi februarja, ko je bila med 
predstavniki naročnika in ob-
čine opravljena primopredaja 
gradbišča. Kot so nam pojasnili 
na občini, so imeli zaradi težav 
podjetja AS Primus, o katerem 
so poročali mediji, in grozeče-
ga stečaja pripravljen rezervni 
scenarij za nadaljevanje del na 
objektu. »Projekt je imel začr-
tano dinamiko, ki je bila jeseni 
lanskega leta z izbranim izva-
jalcem podaljšana do konca 
marca 2019. Izvajalec je sicer 
izvajal gradbena dela, vendar je 

bil tudi po novo opredeljenem 
terminskem načrtu z večino v 
zamudi, prav tako ni predlo-
žil nove in podaljšane bančne 
garancije,« so nam pojasnili na 
občini. Dodali so še, da je bilo 
podanih več razlogov za od-
stop od pogodbe, vsi izključno 
na strani izvajalca del. 12. fe-
bruarja so s predstavniki na-
ročnika opravili primopredajo 
gradbišča, ki je bilo predano in 
izročeno v posest naročniku, 
Občini Log - Dragomer.

Če je bilo tiho na gradbišču, 
pa je bilo toliko bolj pestro na 
administrativnem področju, 
kjer je bilo treba pravilno iz-
peljati primopredajo gradbišča 
z vso dokumentacijo, izvesti 
popis del ter med drugim stro-
kovno utemeljiti nujnost del, 
izbrati izvajalca nujnih del, iz-

vesti javno naročilo, pripraviti 
razpisno dokumentacijo ter 
se hkrati še uskladiti z mini-
strstvom in direktoratom za 
javno naročanje: »Po primo-
predaji gradbišča je sledil popis 
nujnih del zaradi zagotavljanja 
varnosti in trdnosti objekta ter 
preprečitve večje nepopravlji-
ve škode.« Na podlagi popisa 
in izvedenskega mnenja o nuj-
nosti del so izvedli postopek 
s pogajanji brez predhodne 
objave in s tem izbiro novega 
izvajalca za izvedbo nujnih del. 
»Do roka za prejem ponudb, to 
je 5. 3. 2019, smo izmed petih 
povabljenih ponudnikov prejeli 
ponudbo enega izvajalca, s ka-
terim je bila podpisana pogod-
ba za izvedbo nujnih del. Novi 
izvajalec nujnih del je podjetje 
Delta skupina d.o.o.,« smo še 
izvedeli. Vrednost nujnih del s 
popustom, ki so si ga na občini 
zagotovili s pogajanji, je nekaj 
manj kot 184 tisočakov, kar je 
4,5 odstotka več od ocenjene 
vrednosti. Občina je pogodbo 
z izvajalcem podpisala sredi 
marca, izvajalec pa bo dela mo-

ral končati najkasneje v drugi 
polovici maja. 

»Aktivnosti v okviru nujnih 
del so vezane na podbetonira-
nje temeljev, izvedbo temelja 
dvigala z drenažo, jeklene kon-
strukcije dvigala, strehe dvigala 
in kabine ter pripadajoče elek-
tro in strojne instalacije. Rok 
za zaključek vseh nujnih del 
je 70 koledarskih dni od pod-
pisa pogodbe oziroma uvedbe 
izvajalca v posel.« Trenutno na 
občini pripravljajo še razpis za 
izbiro izvajalca za ostala dela, 
ki so potrebna za dokončanje 
projekta. Med njimi so na pri-
mer polaganje keramike, belje-
nje prostorov, urejanje okolice 
in ostala obrtniška dela. Na 
vprašanje, ali so zaradi menja-
ve izvajalca ogrožena evropska 
sredstva za energetsko sanacijo 
stavbe, so nam na občini še po-
jasnili, da so na infrastruktur-
nem ministrstvu dobili zeleno 
luč za ta korak: »Pridobljeno 
je bilo pozitivno mnenje mi-
nistrstva za infrastrukturo, da 
navedene aktivnosti zamenja-
ve izvajalca del ne vplivajo na 
odobrena evropska sredstva za 
energetsko sanacijo objekta.«   

  
Naj spomnimo 

Revitalizacija objekta stare 
šole se je začela pred približno 
enim letom z izbranim izvajal-
cem AS Primus in njegovimi 
podizvajalci. S podjetjem so 
maja na občini podpisali ane-
kse z nominacijo podizvajalcev 
in se dogovorili za neposre-
dno plačevanje podizvajalcev. 
Večkrat je bil z aneksi tudi 
podaljšan rok za dokončanje 
projekta, nazadnje je bil to 31. 
marec 2019.  Vmes smo v me-
dijih lahko poslušali zgodbe o 
opeharjenih podizvajalcih, kot 
so pisali v Financah je družba 
zamenjala kar nekaj lastnikov. 
Okrožno sodišče v Ljubljani je 
stečaj tega cerkniškega podje-
tja začelo 8. marca na predlog 
upnic Abanke in SID banke.   

V. L.

Nov pasji koš na Rimski cesti.

ČISTILNA AKCIJA !
Športni park Log - za območje Loga 
(koordinator Mihael Lenaršič - 041 534 205)

Gasilski dom Dragomer - za območje 
Dragomerja in Lukovice 
(koordinator Blaž Rupnik - 041 261 480)

Skupna malica ob 12. uri v Gasilskem domu Dragomer

Vabljeni!

Občina Log - Dragomer

Sobota 30. 3. 2019, začetek ob 9. uri

Nova
pasja koša

Revitalizacija stare šole 
z novim izvajalcem

Na gradbišče stare šole prihaja nov izvajalec. 
Občina Log - Dragomer je sredi marca s 

podjetjem Delta skupina podpisala pogodbo 
za izvedbo nujnih del, na občini pa vzporedno 

pripravljajo še razpis za izbiro izvajalca za 
ostala dela. 
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Helena Čampa, mati 
samohranilka z Loga, 

ki se je januarja 
podala na takrat 

neverjetno misijo, 
v le nekaj tednih 

zbrati 70.000 evrov 
za odkup svoje hiše 
na dražbi, je uspela 

obdržati dom. 

Še več, v njeni stiski ste ji 
priskočili na pomoč sosedi, 
sovaščani, občani na čelu s 
prostovoljnimi gasilci, denarne 
prispevke so darovali ljudje iz 
vse Slovenije, odzvali pa so se 
tudi športniki in skupaj zbrali 
več kot 160.000 evrov. Helena, 
ki je hvaležna za vso pomoč, je 
z zbranim denarjem na draž-
bi odkupila tričetrtinski de-
lež hiše nekdanjega partnerja, 
ostanek pa bo šel za poplačilo 
kredita in sanacijo hiše.

Slovenijo je v drugi polovici 
januarja obkrožila neverjetna 
zgodba o težki življenjski pre-
izkušnji matere samohranilke 

Helene Čampa z Loga, ki sama 
24 ur na dan skrbi za sina s po-
sebnimi potrebami in epilepti-
ka. 

Kot požar se je zgodba o nje-
ni ganljivi usodi o preteči delo-
žaciji širila po spletu in se nato 
preselila še v tiskane medije, na 
televizijo in radio. Njeno zgod-
bo je spremljala cela Slovenija 
in dihala z njo v akciji zbira-
nja sredstev za odkup hiše na 
dražbi. Kot je povedala Helena, 
je bila v situaciji, ko ni imela več 
česa izgubiti. »Mogoče pa lahko 
stopimo skupaj in pomagamo. 
Dovolj bo že nakazilo 10 evrov, 
če se bo moj poziv dotaknil vas 
in če ga posredujete ljudem, za 
katere veste, da bi pomagali,« 
so pisale Helenine prijateljice v 
pozivu, ki so ga širile na spletu. 
»Nikoli ni bilo sploh vprašanje, 
ali bomo začele z akcijo ali ne, 
saj smo vedele, da prav veliko 
izbire nimamo. 

Nismo pa si predstavljale, da 
bo akcija tako uspešna, kakor je 
postala, in da bo takšna podpo-
ra iz vse Slovenije ter tudi ta-
kšen odziv medijev. 

To dokazuje, da smo v Slove-
niji dobri po srcu, si pomagamo 
med sabo in tudi, ko je nekdo v 
stiski, lahko računa na podpo-
ro sodržavljanov,« je povedala 
ena izmed pobudnic akcije, 
prav tako mama otroka s po-
sebnimi potrebami, Alenka. 

  
Hvala vsem 

S pomočjo dobrosrčnežev iz 
vse Slovenije je Heleni uspelo 
zbrati neverjetnih 155 tisoča-
kov, a številka verjetno še ni do-
končna, saj pomoč še kar priha-
ja, smo izvedeli na novinarski 
konferenci. Največ denarja se 
je nabralo na transakcijskem 
računu PGD Log, in sicer 
111.323,20 evra. Pri Slovenskih 
novicah so preko Kramberger-
jevega sklada zbrali dobrih 10 
tisočakov, pri Tedniku s SMS 
donacijami 33.000 evrov. 

Na dražbah za dres in kapo 
Tima Gajserja, za dres Luke 
Dončiča in dres Jake Bijola so 
zbrali skoraj sedem tisoča-
kov. Vseh sredstev skupaj se je 
tako nabralo za okoli 160.000 
evrov, ki jih bo Helena porabila 
za  odkup tričetrtinskega dele-
ža hiše nekdanjega partnerja, 
ostanek pa bo šel za poplačilo 
kredita in izboljšanje bivalnih 
razmer njene družine.

»Res en velik hvala in zahva-
la vsem sosedom, sovaščanom, 
občanom, ki so se tako mno-
žično odzvali na ta moj klic, ki 
so stopili skupaj in pozvali tudi 
svoje prijatelje k tej akciji,« je 
dejala Čampa, ki se je zahvali-
la tudi prostovoljnim gasilcem, 
svoji odvetnici, prijateljicam, 
vsem, ki so ji stali ob strani, 
županu in medijem, ki so nje-
no zgodbo pripovedovali zelo 
resnično in hkrati tudi pozor-
no in spoštljivo. »Če se vrnem 
zdaj nazaj, še vedno ne morem 
verjeti, kako se je vse skupaj od-
vijalo in kako ste se vsi odzvali. 
Resnično bi se rada zahvalila 
vsej Sloveniji, vsakemu posa-
mezniku za prispevek, kajti on 
in vsi oni so bili odločilen del-
ček tega mozaika. Neskončno 
hvaležna sem, da je moja dru-
žina ne samo obdržala streho 
nad glavo, ampak dobila tudi 
svoj dom,« je še dodala ganjena 
Helena. Mislim, da se v takih 
primerih odraža človeški po-

tencial. Vemo, kako smo znali 
stopliti skupaj leta 1991, kako 
znamo stopiti skupaj takrat, 
ko pridejo naravne katastrofe. 
Zdaj pa doživljamo nekaj, za 
kar verjamem, da je nepono-
vljivo. Neponovljivo v takem 
smislu, da dejansko je cela Slo-
venija dihala za to,« je še dodal 
župan Stanovnik, ki je, kot je 
dejal, po srečnem razpletu bil 
najbolj srečen župan v Sloveni-
ji. »Hvala lepa in čestitke vsem 
skupaj in stojimo Heleni čisto 
do konca ob strani.« 

  
Spomnimo  

Helena se je na Log s svojo 
družino in takratnim partner-
jem preselila pred dobrimi 
desetimi leti, pred tem pa so 
zamenjali več bivališč. Hišo sta 
kupila na kredit, za 174 tiso-
čakov. Življenje se je po selitvi 
za njenega sina Nika obrnilo 
na bolje, v nekaj mesecih se je 
spremenil, na Logu se dobro 
počuti, rad ima naravo, ki je 
tukaj blizu, uživa na domačem 
vrtu. Po razhodu s partnerjem 
je  pri delitvi premoženja Hele-
ni pripadla četrtina hiše, njemu 
pa preostali večinski delež. Pra-
ve težave so se začele pred dve-
ma letoma po osebnem stečaju 
njenega nekdanjega partnerja. 
Za odkup hiše je morala zbrati 
skoraj 70.000 evrov. Čeprav to 
ni bil njen dolg, ga je, če je žele-
la ostati v hiši, morala odplača-
ti, saj bi v nasprotnem primeru 
hišo prodali na dražbi. Heleni 
so po razkritju njene zgodbe 
stopili na pomoč prostovoljni 
gasilci, prijatelji, sosedje, sova-
ščani in drugi ter ji pomagali 
doseči cilj, zbrati sedemdeset 
tisočakov. 

V oporo so ji bili tudi na 
dražbi, kamor se je odpravila 
skupaj z gasilci, podporniki, 
županom in svojo sosedo od-
vetnico. “Hvaležna sem vsem, 
ki so pripomogli k temu, da 
smo danes kupili svoj dom, ki 
so nam stali v podporo in ki so 
dihali z mano. 

Brez njih ta trenutek danes 
ne bi bil takšen, kakršen je,” je 
takrat povedala Helena Čampa. 

Vesna Lovrenčič

Vabilo 

Vas zanimata antika ali osnove računalništva?
 
Društvo DVIG vabi na 

ciklus predavanj o 
antiki in na začetni 
tečaj računalništva. 
 
Vabilo na ciklus predavanj Enajsta šola o antiki 
Študijski krožek Slovenska in svetovna kulturna dedišči-
na ponovno začenja s srečanji. Letos bomo s ciklom pre-
davanj Enajsta šola o antiki spoznavali antične teme in 
mite ob izbranih primerih arheoloških najdb v Sloveniji. 
Antične teme in miti so pustili sledi tudi v naši kultur-
ni dediščini. Slednjo bomo približali našim članom in 
študentom tudi s pripovedovanjem slovenskih in tujih 
pravljic, ki imajo globoke korenine v antični mitologiji. 
Z miti bomo osvetljevali tudi sodobno družbo in tako 
omogočili, da bomo na privlačen in poučen način spo-
znavali vrednote in življenje antičnega človeka. Na pr-
vem srečanju, v sredo, 3. aprila, ob 19.00 nam bo Verena 
Perko predstavila mit o zlatem runu in sledove grške 
antične kulture na slovenskih tleh, Breda Podbrežnik 
Vukmir pa dve slovenski pravljici Sveti  Anton prinese 
ogenj iz pekla in Čudežni studenec. Prosimo vas, da se 
prijavite do 31. marca na iold.si ali po telefonu 041 775 
771 (Olga), da bomo lahko rezervirali ustrezno velik pro-
stor. 
  
Vabilo na začetni tečaj računalništva 
Na tečaj vabimo starejše, ki so popolnoma brez izkušenj 
pri uporabi računalnika. Tečaj obsega 15 ur.  Potekal bo 
enkrat tedensko pod mentorstvom  Marka Gerbca v 
osnovni šoli Log - Dragomer v računalniški učilnici. Dan 
in uro bodo določili udeleženci tečaja na prvem sreča-
nju. Namen tečaja je premagati začetni strah pri stiku z 
računalnikom, udeležence naučiti osnove uporabe oseb-
nega računalnika (vklop, izklop, delo z miško),  pisanja 
in oblikovanja enostavnih besedil in osnov uporabe ele-
ktronske  pošte. Cena tečaja je 20 evrov. S tečajem bomo 
začeli takoj, ko bo vsaj 10 prijav. Prijave sprejemamo na 
iold.si ali 031 349 888 (Irena).

 Vljudno vabljeni!

Vabilo 

Vabimo vas na predavanje Jureta Zupana: 

Črne luknje – njihovo 
rojstvo, življenjska 
pot in razpad
Predavanje bo v sredo, 10. aprila ob 18h v prostorih DU 
Dragomer Lukovica. 

V uvodu so na kratko predstavljeni  prispevki različnih 
raziskovalcev (med njimi Schwarzschilda, Minkowskega, 
Einsteina in Hawkinga), ki so bistveno prispevali k razu-
mevanju in razlagi črnih lukenj in opisu vesolja, kot ga 
razumemo danes. Podana je tudi  poljudna razlaga o tem, 
kaj so oz. kaj naj bi črne luknje bile. 

V drugem delu je predstavljen Einsteinov koncepta 
4-dimenzionalnega vesolja kot skupka, ki se imenu-
je  prostor-čas, v katerem igrajo črne luknje eno bistve-
nih vlog. Sledi opis lastnosti črnih lukenj in vesolja, kot 
izhaja iz Einsteinove splošne teorije relativnosti (npr. gra-
fična predstavitev vesolja, črta ‘brez povratka’, vzporedna 
vesolja in  ‘črvine’). Predavanje se  konča se s kratkim (2 
minutnim)  filmom, ki prikazuje simulacijo razpada črne 
luknje, ki bi se v prihodnosti lahko zgodil (simulacija je 
bila prikazana leta 2015 ob proslavi 100-letnice Einstei-
nove splošne relativnostne teorije.)  

Vabljeni!
Društvo DVIG

Spoštovani donatorji! Po-
novno bi se vam radi zahvalili 
za vašo podporo, brez katere ne 
bi mogli izdajati revije Pogovori 
z občani. Z vašo pomočjo smo 
izdali že tri številke. Radi bi 
vam povedali, da smo, čeprav 
mlada univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje, pravkar smo 
imeli četrti rojstni dan, prepo-
znavni tudi v slovenskem, ne 
samo občinskem prostoru. Le-

tos bomo aprila revijo Pogovori 
z občani predstavili na medna-
rodnem Festivalu znanja in 
kulture starejših v Domžalah. 
Veseli nas, da boste del dogaja-
nja tudi vi, naši sponzorji.

Vabimo vas tudi, da si ogle-
date Poročilo o našem delu v 
letu 2018 in Program dela 2019 
na naši spletni strani iold.si 
(kratica pomeni izobraževanje 
odraslih Log - Dragomer). Obe 

brošuri vam bomo poslali tudi 
po pošti. Veseli bomo, če se 
nam boste lahko kdaj pridružil 
na kakšnem izobraževalnem 
dogodku. 

Hvala in veliko uspeha, pa 
tudi sodelovanja in podpore 
našemu društvu vam želim, 

Nika Gams,
 predsednica.

Zbrali več kot 160 tisočakov 

Helenina družina 
dobila svoj dom

Zahvala donatorjem
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Pogovori z Darjo Rojec – 
živeti z rakom, ponedeljek, 1. 
aprila ob 11.00 v sobi upoko-
jencev v Dragomerju. Sreča-
nje bo namenjeno pogovoru 
in izmenjavi izkušenj članic 
ob spoznanju, da  je v družini 
ali prijateljskem okolju bole-
zen, ki prinaša stiske in tudi 
nove načine življenja. Družin-
ski člani in prijatelji se z bo-
leznijo lažje soočajo, če imajo 
dovolj priložnosti za pogovo-
re. Sovaščanka Darja nam bo 
pripovedovala, kako prema-
govati ovire pri zdravljenju 
raka iz lastnih izkušenj in 
izkušenj mnogih bolnikov, s 
katerimi se srečuje v Evropi 
Donni. Pripovedovala bo tudi 
o tem, kaj lahko sami storimo 
za preprečevanje nastanka 
bolezni in o načinu življenja 
po zdravljenju. Informacije: 
041 775 771 (Olga) 
  
Od pravljice do lutke, de-
lavnica za otroke od 4 do 8 
let, ponedeljek, 8. april ob 
17.30 v Toscani v Dragomerju. 
Tokratno srečanje bo nekoli-
ko drugačno. Otroci si bodo 
ogledali lutkovno predstavo 
z naslovom TIHO, TUKAJ 
BEREMO. Zaigrali jo bosta 
vzgojiteljica Nuška Kukovica 
in mentorica Vesna Kučan, 
obe imata diplomo kot pe-
dagoginji za slovensko lutko. 
Sceno in lutke sta naredili 
sami. Otroci bodo po ogle-
du upodobili v sliki in besedi 
svoje vtise o predstavi. Vodja: 
Vesna Kučan. Marčevska de-
lavnica na to temo je odpa-

dla. Prijavite se na dvig@iold.
si ali po telefonu 031 638 787 
(Vesna Kučan). 
  
Bralni krožek, ob sredah, 3. 
in 17. aprila ob 18.00 v sobi 
upokojencev v Dragomerju. 
Na prvem srečanju se bomo 
posvetili Moniki Žagar in nje-
nemu delu Košček čokolade v 
pasji dlaki, na drugem sreča-
nju pa Janiju Virku in njego-
vemu delu Brez imena. Vodja: 
Alenka Logar Pleško. 
  
Tečaj angleščine I, vodja: 
Milojka Babšek. Vsako sredo 
ob 9.30 v pisarni v Toscani v 
Dragomerju. 
  
Tečaj francoščine, vodja: 
Tatjana Merc. Vsak torek ob 
9.30. 
  
Konverzacija v španščini, 
letošnja novost so srečanja, 
namenjena pogovorom v 
španskem jeziku pod men-
torstvom naravne govorke 
španskega jezika. Vabimo vse, 
ki dobro govorite špansko in 
želite svoje znanje ohraniti ali 
osvežiti. Srečanja bomo orga-
nizirali, če bodo vsaj 4 prija-
ve. Informacije in predhodne 
prijave sprejemamo na dvig@
iold.si ali po telefonu 041 775 
771 (Olga). 
  
Veselimo se druženja in uče-
nja z vami! 

G. Stane nam je povedal, da 
je Slovenija dežela gozdov in 
zato so ljudje od nekdaj živeli v 
pristnem sožitju z gozdom, do-
kler se to ni spremenilo zaradi 
urbanega, modernega, hitrega 
in ekonomsko pogojenega sve-
ta. V zadnjih letih pa moderna 
vrhunska znanost odkriva in 
dokazuje, da imajo tradicio-
nalne stare navade sožitja z 
gozdom izjemne vplive na ka-
kovost življenja ljudi. 

Izvedeli smo, da je kočevski 
pragozd tudi največji evropski 
pragozd. Pragozd ohranja pr-
vinsko sožitje vseh življenjskih 
deležnikov; rastlin, živali in 
predvsem mikrobiote. Divje 
živali v gozdu nikoli niso pre-
hlajene, nimajo gripe in ne po-
znajo prepiha. Razlog je, da so 
prilagojene naravnemu okolju, 
njihove žleze tvorijo zaščitne 

imunske snovi, med njimi na 
primer tudi vitamin C, poleg 
tega pa se spontano, nagonsko 
prehranjujejo tudi z lubjem in 
vejami bele jelke, v katerih je 
veliko danes znanih lesnih vi-
taminov. Lesni vitamini omo-
gočajo dolgoživost, zdravje in 
vitalnost tkiva jelke za življenj-
sko dobo več sto let, zato jo 
divje živali s pridom grizljajo in 
uživajo za zaščito svoje življenj-
ske energije. V starih zgodovin-
skih virih so odkrili, da so stara 
ljudstva naših krajev kuhala čaj 
bele jelke kot krepilni napitek, 
ki jim je omogočal boljše poču-
tje. Kot simbol dolgoživosti in 
zdravja se je ohranila tudi stara 
slovanska tradicija božično-no-
voletne jelke.

Jelke, ki se uporabljajo za 
pridobivanje lesnih vitaminov, 
uspevajo nad 1000 m nad-

morske višine in morajo biti 
stare najmanj 20  let. Kočevski 
gozdovi so ekološko izjemno 
čisto okolje, mikrobiota v tleh 
pa značilno vpliva na sesta-
vo lesnih vitaminov kočevske 
bele jelke. Lesni vitamini se 
tvorijo v posebnih žlezah v 
grčah vej drevesa in tvorijo 
zaščitne snovi, ki predstavljajo 
osnovno življenjsko energijo 
dreves. Lahko rečemo tudi, da 
so grče srce ali esenca obstoja 
dreves. Iz zmletih grč v vejah 
se pripravlja enostaven vodni 
izvleček ali lesni čaj in kasneje 
s postopkom sušenja lesni prah 
oziroma koncentrat zaščitnih 
snovi bele jelke, ki se imenujejo 
tudi polifenoli. 

Zadnjih nekaj let so raziskave 
lesnih vitaminov kočevske bele 
jelke v centru pozornosti slo-
venskih farmacevtov. Dr. Samo 
Kreft in dr. Borut Štrukelj sta 
nosilca študij na fakulteti za 
farmacijo in tako znanstveno 
dokazujeta vpliv bele jelke na 
zdravje in počutje ljudi. Študi-

je, ki odmevajo po celem svetu, 
so usmerjene tako v spozna-
vanje sestave lesnih vitaminov 
kot tudi dokazovanje učinkov 
na upočasnjevanje simptomov 
staranja, varovanja in krepitve 
tkiva kože, kosti, sklepov, ožilja. 
Izkazuje se protivnetni učinek, 
zaviranje kroničnih obolenj, 
pomaga pri ohranjanju spo-
mina, učenju, razumevanju in 
izboljšuje pretok krvi v mož-
ganih. Študije so pokazale, da 
lesni vitamini bele jelke zmanj-
šujejo utrujenost, omogočajo 
hitrejšo regeneracijo telesa ter 
povečajo vzdržljivost za kar 45 
%. Raziskave v UKC Maribor 
na zdravih prostovoljcih so 
pokazale, da zniža glikemični 
indeks za 35 %, s tem upočasni 
porast sladkorja v krvi in mno-
gim omogoča omejiti sladkor v 
prehrani, kar je zelo spodbu-
dna novica tudi za sladkorne 
bolnike. 

Na enostaven način smo  
spoznali razloge, zakaj je treba 
staro slovensko tradicijo ohra-
niti za nas in naše naslednike. 
Mnogi med nami so  lahko pr-
vič poskusili lesni jelkin čaj, ki 
so ga od nekdaj pili naši predni-
ki, danes pa je ta privilegij do-
stopen le redkim poznavalcem. 

 Vljudno vabljeni na na-
slednje predavanje v sredo, 
3. aprila, ob 18.00 v OŠ Log 
- Dragomer. Povzeli bomo 
prvo predavanje na kratko, 
glavni del vsebine pa bo 
posvečen diabetesu in vlogi 
lesnih vitaminov bele jel-
ke pri uravnavanju nivoja 
sladkorja v krvi. 

KUD Kosec

Sodišče ugotovilo bistveno kršitev s 
strani občinske uprave (2.) 

V februarski številki Našega časopisa je 
bil objavljen prispevek, v katerem sem ob-
vestil zainteresiranega bralca o nenavadni 
potezi občinske uprave. 

Občinska uprava je namreč izdala sklep, 
ki je bil popolnoma drugačen, kot je bil 
sprejet na občinskem svetu. To je ugotovilo 
tudi Upravno sodišče RS v sodbi opr. št. I U 
2587/2018-7, potem ko je poslušalo zvočni 
posnetek seje. Govorimo lahko o ponareja-
nju uradne listine. 

Pričakovali bi, da bo tisti, ki je avtor ne-
zakonitega sklepa, prevzel odgovornost in se 
za dejanje opravičil. Pa se ni. Namesto tega 
je v svojem odgovoru z naslovom “Odgovor 
Občine Log-Dragomer Domnu Cukjatiju” 
navedel zgodbo, ki poleg tega, da nima ne-
posredne povezave z zadevo, vsebuje toliko 
neresnic, da je potrebno nanje odgovoriti. 

Najprej ni res, da je bila pritožba vložena 
prepozno. Nato tudi ni res, da občinski svet 
ni vedel, kako naj se formulira sklep o pre-
poznosti, saj se o prepoznosti sploh ni raz-
pravljalo. Kot tretje ni res, da občinski svet 
ni ugodil pritožbi, ker bi bila prepozna. Kot 
četrto ni res, da lahko občinski svet sprejme 
odločitev, odločitev pa naknadno občinska 
uprava po svoji volji oblikuje v nek sklep in 

zapiše obrazložitev, o kateri svet sploh ni 
razpravljal in odločal. To sploh ne bi bilo 
zakonito, tudi če bi svet tak sklep sprejel. 
Tako ali tako pa ga ni. Kar je v sklep zapisa-
la uprava, je enostavno izmišljeno, s čimer 
je popolnoma spremenila sklep, ki je bil z 
veliko večino svetnikov sprejet na seji sveta. 
Poleg ponarejanja gre za zlorabo zaupanja, 
ki ga imajo svetniki v pošteno in korektno 
delo občinske uprave. 

Opozoriti je potrebno tudi, da se avtor 
odgovora ni podpisal, tako da ne vemo, ali 
ga je pripravila pravnica občinske uprave, 
župan sam ali z občinskimi sredstvi najeti 
odvetnik, ki ga je že na sejo občinskega sveta 
pripeljal župan. 

Pozivam občinsko upravo in župana, da 
se v bodoče vzdržijo ponarejanja uradnih 
listin, saj to škoduje občini in občanom. 

 
 Domen Cukjati

Odgovor občine Domnu Cukjatiju  
Ponarejanje uradnih listin je dejanje, ki 

zahteva reakcijo vseh, ki so s tem argumen-
tirano seznanjeni. Občinska uprava Občine 
Log - Dragomer nikoli ni ponarejala ura-
dnih listin in jih tudi v nadaljevanju svoje-
ga delovanja ne bo. Znotraj besedil gospoda 
Cukjatija ni nikjer možno zaslediti trditve, 

da se je ponarejanje uradnih listin res zgo-
dilo, vendar pa gospod Cukjati s svojevrstno 
argumentacijo bralca želi voditi do takšne-
ga zaključka. 

Glede na izkušnje z gospodom Cukja-
tijem, ki je v preteklosti vložil že več sicer 
neuspešnih kazenskih ovadb zoper različne 
člane organov občine, menimo, da bo s pri-
dobljenimi izkušnjami poiskal pravo pot in 
izkoristil vse možnosti, ki jih nudi pravna 
država, da dokaže svoje pomisleke. 

Na zadnji seji Občinske sveta Občine Log 
- Dragomer so svetniki ponovno obravna-
vali pritožbo županskega kandidata Do-
mna Cukjatija in po navodilu Ustavnega 
sodišča, ki je nepravilen sklep odpravilo, so 
svetniki ponovno sprejeli sklep o zavrnitvi 
pritožbe županskega kandidata Domna 
Cukjatija. Omeniti velja tudi, da je bilo 
med dolgo razpravo glede vsebine novega 
sklepa iz vrst preostalih občinskih svetnikov 
jasno slišati negodovanje češ da namesto, 
da bi se ukvarjali z razvojem občine, že peto 
ali šesto uro razpravljajo o zadevah, ki bi jih 
lahko proučili v veliko krajšem času ter, da 
kot kaže, se bodo ta mandat ukvarjali pred-
vsem z vprašanjem zakaj Domen Cukjati ni 
bil izvoljen za župana. 

 Občina Log - Dragomer 

P R E J E L I  S M O

Tako kot vedno so se otroci 
na začetku najprej predstavili, 
nato pa smo skupaj ponovili 
pravljična pravila. Tokrat so 
otroci prisluhnili pravljici Lev 
v srcu avtorice Rachel Bri-
ght. Govori o mišku in levu. 
Mišek je majcen in plah, lev pa 
mogočen, spoštovan kralj sa-
vane. Mišek bi rad postal po-
gumen, zato se odloči, da bo 
leva povprašal za nasvet. Ko 
pride do njega, se ga lev pre-
straši. Od takrat sta neločljiva 
prijatelja. Skupaj rjovita in sta 
neustrašen par. Po pravljici je 

sledilo ustvarjanje. Otroci so 
izdelali stiliziranega levčka iz 
papirja. Na pravljičnih uricah 
na Logu se bomo v tej sezoni 
družili še dvakrat. Naslednja 
pravljična urica bo v četrtek, 7. 
marca, zaključna pa v četrtek, 
4. aprila, obakrat ob 18. uri. 
Lepo vabljeni vsi otroci med 
4. in 9. letom starosti, da se mi 
pridružijo. 

Barbara Kuzmič, 
Cankarjeva knjižnica 

Vrhnika

Predavanje Staneta Benedetiča 

Bela jelka 
presenetljivo zdravilna

KUD Kosec je februarja organiziral 
izjemno zanimivo predavanje Staneta 
Benedetiča o beli jelki (tudi srebrna jelka 
ali hoja). 

Februarska 
pravljična 
urica na 
Logu
Našo peto pravljično urico v sodelovanju s 
KUD KOSEC smo v tej  sezoni imeli v četrtek, 7. 
februarja. 

Društvo DVIG 
vas aprila vabi
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Imeli smo  že šesto zaporedno pra-
vljično urico v tej sezoni. Ker zunaj 
vlada že prava pomlad, sta deklici pri-
sluhnili pravljici Drobna ptica pisa-
telja Garetha Edwardsa. 

Govori o drobni ptici, ki se v majh-
nem domačem gnezdu počuti ute-
snjeno, zato se nekega dne odloči in 
odleti proč. Išče primernejše domo-
vanje in nazadnje se namesti v gnez-
du, v katerem je jajce. Čez čas se na 
veliko presenečenje drobne ptice iz 
jajca izvali zmajček! Ko k njemu prile-
ti njegova mamica, ga ljubeče objame. 
Takrat se drobni ptici stoži po toplini 
domačega gnezda, zato pospravi svoje 
stvari in odleti nazaj domov. Tam jo 
odprtih rok sprejme mamica, pa tudi 
njenih 6 bratcev in sestric jo že pošte-
no pogreša. 

Zvečer vsi skupaj tesno objeti zaspi-
jo. In čeprav je gnezdo res majhno, to 
drobne ptice prav nič več ne moti. Po 
pravljici sta deklici še ustvarjali. Ker so 
v pravljici nastopale ptice in je zunaj 
že slišati njihovo pomladno žvrgolenje, 
sem deklici vprašala, če jima kaj zažvi-
žgam. In na moje veliko presenečenje 
sem ugotovila, da znata tudi onidve 
odlično žvižgati! Tako smo vse skupaj 
nekaj časa žvrgolele kot prave pomla-
dne ptice. :) Pogovarjale pa smo se tudi 

o maškarah in preteklih pustnih dneh. 
Ugotovile smo, da letos maškare niso 
imele posebno težkega dela, saj jim ni 
bilo treba preganjati zime. Z otroki se 
bomo na pravljični urici na Logu še 
zadnjič v tej sezoni srečali v četrtek, 4. 
aprila, ob 18.00. Lepo vabljeni vsi otro-
ci, ki so celo zimo pridno obiskovali 
pravljične urice, da se mi pridružijo, 
saj bodo prejeli zaslužene pohvale. 

Barbara Kuzmič, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika 

Vse nas, ki smo obdarjeni z zeleni-
mi prsti, nas le-ti že pošteno srbijo, saj 
si želijo zakopati v rodovitno prst in 
ustvariti nekaj tako vsakdanjega, kot je 
hrana. Letošnja, tokrat že šesta Seme-
njava za marsikoga predstavlja začetek 
zelenih aktivnosti. Tudi letos smo se 
na Semenjavi zbrali posamezniki od 
blizu in daleč. Dogodek je v prijetnem 
vzdušju potekal v zdaj že naši učilnici 
št. 10 v OŠ Log - Dragomer. Zraven 

obrazov, ki se prikažejo na vsakem 
Zelemenjavnem dogodku, se je tudi 
na letošnji Semenjavi pojavilo nekaj 
novih zelemenjavarjev. Skupaj se nas 
je tako zbralo kakih 15 in menjava 
semen je potekala v rahlo kaotičnem 
redu, ki smo se ga do sedaj že navadili 
in ga vzljubili. Živahno smo menjali 
semena paprike in paradižnika, različ-
nih bučk, artičoke, zelišč in rož. Zra-
ven semen smo menjali tudi modre 

(ali bolje: zelene) nasvete, na primer, 
kako se spopadati s plesnijo, ki napada 
in počrni naše paradižnike, in razne 
poduke, na primer, kako iz lista papir-
ja brez lepila in sponke narediti kuver-
to za semena.  Ob prijetnem kramlja-
nju smo tako prebili urico četrtkovega 
večera in se vrnili domov bogatejši za 
zanimiva semena in zavedanje, da je 
doma pridelana hrana res najboljše, 
kar lahko privoščimo svojemu tele-
su. Z novo energijo se bomo sedaj 
lažje lotili vrtnega fitnesa (okopavanja 
in priprave vrta). Naslednjič se vidimo 
predvidoma maja, na Zelemenjavnem 
dogodku Flancarija, kjer bomo menja-
li sadike (flance) in ostalo.  

Zeliščna sekcija KUD Kosec pod vodstvom Mojce Premus 
že šesto leto zapovrstjo organizira menjavo semen, tako 

da na solidaren in zabaven način poveže vse navdušence 
dobrot in lepot z domačega vrta ter to navdušenje 

raztrosi tudi med ostale someščane in sovaščane.

To so zgodbe, ki se pripovedujejo 
malo drugače, kot smo navajeni. Ka-
mišibaj pripovedovanje zgodb izvira 
iz Japonske. Že pred mnogimi leti so 
budistični menihi navadnemu ljud-
stvu na ta način posredovali verske 
nauke. Kamišibaj pomeni papirno 

gledališče (kami: papir, šibaj: gleda-
lišče). Gre za japonsko umetniško 
obliko pripovedovanja različnih 
zgodb na malem lesenem odru. Pri-
povedovalec (kamišibajkar) ob pripo-
vedovanju menja slike, ki prikazujejo 
dogajanje v zgodbi. K nam je kamiši-

baj prinesel Igor Cvetko in od prvega 
javnega nastopa v Hiši otrok in ume-
tnost 2013 postaja vse bolj priljubljen. 
Zgodbe so primerne za otroke in od-
rasle, vsebine pa zajemajo pravljice, 
basni, pripovedke ... Vsi, ki bi radi 
poslušali zgodbe malo drugače, pri-
dite in se nam pridružite vsak drugi 
četrtek v mesecu ob 16.30 v OŠ Log 
- Dragomer.   

Tomislava Zaletelj

Kamišibaj predstave v šoli

Od decembra 2018 se v osnovni šoli Log 
- Dragomer vsak drugi četrtek v mesecu 
pripovedujejo kamišibaj pripovedke. 

Šesta ložanska Semenjava

Šesta pravljična urica 
na Logu
Počasi se iztekajo pravljične urice v sodelovanju s KUD 
KOSEC in Cankarjevo knjižnico na Vrhniki v OŠ Log - 
Dragomer. 
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Še zlasti je težko, če upošte-
vamo priporočila prijateljev, 
znancev ali celo družinskih 
članov, kaj jih je navdušilo in 
kaj nam priporočajo za spro-
stitev. Včasih mi kdo reče, 
da poezije ne vzame v roke, 
ker napisanih verzov sploh 
ne razume. V knjigi proze 
te pritegnejo zgodba, glavni 
akterji, poznavanje tematike, 
popularnost avtorja, morda 
celo film, ki je bil posnet po 
literarni predlogi, in ob pre-
biranju nehote še sam obliku-
ješ nadaljevanje, predvideni 
konec. Pesmi pa, ali te takoj 
navdušijo ali pa ob njih osta-
neš neprizadet in prazen ali te 
celo odvrnejo od branja. Na 
srečo ni vedno tako.

Saši Pavček smo nedavno 
tega  v živo prisluhnili v Can-
karjevi knjižnici na Vrhniki. 
Očarala nas je s svojim nasto-
pom. Gledališki igralki beseda 
ni tuja, še manj poudarki na 
pravem mestu, poigravanje z 
besedami. 

Ko pa smo sami vzeli v roke 
knjigo Obleci me v poljub, je 
postala za nas malo manj do-
mača in poetično veliko težje 
berljiva in manj razumljiva. 
Za pokušino smo prebrali še 
nekaj pesmi pokojnega brata 
Marka Pavčka, seveda pa ima-
mo  vsi pred očmi mnogo ne-
pozabnih pesmih očeta Tone-
ta. Te so postale tako domače, 

skorajda ponarodele. Zelo 
različni so  avtorji med seboj, 
po stilu pisanja, po domačno-
sti, po bližini, ki jo začutiš ob 
prebiranju njihovih pesmi. 

Še vedno mislim, da dobra 
pesem, lepa beseda in misel, ki 
jo avtor  v njej izraža,  človeka 
obogati, mnogokdaj  sprosti 
, predvsem pa na nevsiljiv in 
všečen način približa literarni 
svet. 

Zahtevnejši, obsežnejši in 
mnogo bolj razgiban je lite-
rarni opus Vitomila Zupa-
na. Poznan je kot pesnik in 
pisatelj, ki so ga   v mladosti 
zaznamovale še mnoge dru-
ge izkušnje od poklicnega 
boksanja, pleskanja v Fran-
ciji, kurjača na angleški ladji, 
učitelja smučanja v Bosni do 
raznih drugih pustolovskih 
poskusov. Leta 1942 se je pri-
ključil Osfobodilni fronti, bil 
interniran v italijanska tabo-
rišča, po kapitulaciji Italije pa 
je postal  borec NOB.  Po voj-
ni  je bil  politično obsojen in 
zaprt, a je v poznih petdesetih 
letih prejšnjega stoletja kljub 
vsemu uspešno zaključil študij 
gradbeništva. 

Po odsluženih  kaznih je 
delal kot samostojni delavec v 
kulturi. Njegov literarni  opus 
je zares obsežen. 

Poleg nekaj pesniških zbirk, 
velikega števila romanov, sce-
narijev, esejev, dram, povesti 

in pravlljic je pisal tudi radij-
ske igre in prevajal. Nagrajen 
je bil z mnogimi literarni-
mi  nagradami in njegova 
dela so prevedena v več tujih 
jezikov.  

Mi smo brali roman Me-
nuet za kitaro, po katerem 
je režiser Živojin Pavlović 
posnel film Nasvidenje v na-
slednji vojni. Zagotovo je to 
Zupanovo delo, vsaj po mne-
nju literarne vede,  eno nje-
govih  najpomembnejših. To 
je vojni roman. Glavni junak 
Berk je  mlad izobraženec in 
boem, katerega glavni motiv 
je upor proti okupatorju,  a se 
ne more poistovetiti s komu-
nistično revolucijo. 

Bralec lahko začuti resnič-
nost položaja, v katerem so 
se znašli borci ene in druge 
vojske. Precej natančno opi-
suje bojevanje v bližnji okolici 
Ljubljane vse  tja do Mokrca, 
stiske in tegobe borcev in nji-
hov boj za preživetje, pa tudi   
osebne zgodbe, odnose med 
moškim in žensko, povelju-
jočimi in borci, reakcije pre-
bivalcev na tistem območju 
... skratka, opisuje vojno na 
način, ki ga sedaj, ob poznava-
nju zgodovinskih resnic tudi 
naključni bralec lahko dobro 
razume. Knjiga je izdelana 
na podlagi tekočega dnevni-
ka, vsebuje množico drobnih 
podatkov in sodi med zah-
tevnejše branje. Ljubitelje in 
poznavalce narodnoosvobo-
dilnega boja pri nas bo roman 
zagotovo pritegnil. 

Dragica Krašovec

Zato smo se v KUD Kosec odločili organizirati 
predavanje, ki bo to problematiko nekoliko osve-
tlilo. Ni nam bilo treba daleč, saj se je na našo 
prošnjo takoj odzvala domačinka Vali Tretnjak, 
ki ima tudi s tega področja dolgoletne izkušnje 
in veliko znanja, saj je po poklicu specialna kli-
nična psihologinja nevropsihologije. 

Na tem mestu bi se Vali za njeno pripravlje-
nost, čas in skrbno pripravljeno predavanje tudi 
zahvalili.

20. februarja smo se v lepem številu zbrali v 
šoli, polni pričakovanj in željni znanosti. Preda-
vanje je Vali začela splošno, nekaj je povedala o 
možganih in spominu. Med teorijo smo delali 
tudi različne vaje in na ta način ugotavljali, kako 
zares dober spomin imamo. Nato je nadaljevala 
in nam odgovorila na dve bistveni vprašanji, kaj 
je značilno za spomin v starosti in ali lahko pre-
prečimo pešanje spomina. Kasneje nam je njene 
zapise, pripravljene posebej za ta namen, tudi 
posredovala. Zdaj nekaj od povedanega delimo 
tudi tu z vami. 

Zanimivo je, da ima povprečen odrasli človek 
okrog 100 milijard možganskih celic, ki so prek 
sinaps povezane med seboj,  da lahko vzposta-
vljajo vse čudovite stvari, za katere so odgovorni 
naši možgani. Možgani so razdeljeni na levo in 
desno hemisfero (polovico). Čeprav sta skoraj 
enaki, opravljata različne naloge. Ko oblikujete 
stavke ali računate, večinoma uporabljate levo 
stran, prepoznavanje obrazov, občutek za pro-
stor in glasbo pa sta najpogosteje naloga desne 
polovice možganov. Možgani tehtajo le okrog 
dva odstotka celotne telesne teže, a možganske 
celice porabijo kar dvakrat več energije kot osta-
le celice v telesu. Možganske celice so namreč 
nenehno aktivne, tudi ko spimo, in porabijo kar 
25 odstotkov celotne človeške energije.  

V možganih ni točno določenega mesta, kjer 
se hranijo spomini. Več možganskih delov so-
deluje pri ustvarjanju spomina. In kako nastane 
spomin? Spomin nastane v več stopnjah. Za vsa-
ko doživetje se v možganih ustvari spominska 
sled, ki jo imenujemo engram. Vse, kar zaznava-
mo z našimi čutili, se zadrži v spominu za kra-
tek hip. Vidni dražljaj (nekaj, kar vidimo) deluje 
na našo živčno celico (nevron), ki pošlje živčni 
impulz naslednji celici. Med celicama se ustvari 
začasna povezava. Ta spominska sled pa hitro 
zbledi, zato se ne spominjamo vsega, kar smo 
kdaj videli. Kadar se dogodek ponavlja, živčni 
impulz ponovno potuje med nevroni in povezu-
je vedno več nevronov. 

Tako se spominske sledi povezujejo in utrjuje-
jo. To pa pomeni, da je spominska sled močnejša 
in trajnejša – dogodek ali informacije si bolje in 
za dalj časa zapomnimo. Vse informacije se tako 
najprej zapišejo v senzorni spomin (to je zaznav-
ni spomin – v njem se shrani za kratek trenutek 
vse, kar zaznamo). Nekaj teh spominov preide v 

kratkotrajni spomin. Kratkotrajni spomin nam 
omogoči, da smo pozorni na vse, kar se dogaja 
okoli nas. Večina tega se pozabi. Kar pa večkrat 
ponovimo ali če nek dogodek naredi močan 
vtis na nas, se ustvari močnejša spominska sled 
(engram), ki preide v dolgotrajni spomin. Tega 
se potem spominjamo dalj časa. Ločimo več 
vrst spominov, ki so umeščeni v različne pre-
dele možganov. Spomin je lahko kratkoročni 
ali dolgoročni, ki pa se potem deli še naprej. Za 
ohranjanje bistrine spomina je potrebno učin-
kovito procesiranje informacij, ki vključuje več 
procesov (pozornost, shranjevanje, sprejemanje, 
organizacija in obnavljanje informacij), ki so 
med seboj tesno povezani. Obdelavo informacij  
je treba  prilagoditi lastnostim in sposobnostim 
posameznika.

Najbolj pa nas je zanimalo, kaj je značilno za 
spomin v starosti. Upad spomina je odvisen od 
različnih okoliščin in ne zajame vseh spomin-
skih funkcij enako izrazito. 

Starostniki imajo dokazano težave s po-
zornostjo, zmanjšanjem reakcijske hitrosti in 
kapacitete kratkoročnega spomina. Prav tako 
imajo včasih težave s priklicem informacij, ki 
so jih shranili v dolgoročni spomin (shramba 
neomejenih zmogljivosti in neomejenega traja-
nja). Pogosto se ne morejo spomniti določenega 
podatka (imena, dogodka), a jim ga po daljšem 
premisleku uspe priklicati v spomin. Starostniki 
imajo slabši epizodični spomin (spomin na pre-
tekle dogodke, ki so se človeku zgodili), bolje pa 
ohranjajo semantični spomin (spomin na podat-
ke, ki niso vezani na prostor in čas) in povsem 
ohranjen ostane proceduralni spomin (znanje 
o tem, kako izvajati določene spretnosti, ročna 
dela, voziti kolo ipd. 

  
Ali lahko preprečimo pešanje spomina? 

Upadanje spomina je povezano z našo biolo-
ško starostjo in tudi drugimi dejavniki, ki pospe-
šujejo staranje naših možganskih celic. 

Med dejavnike tveganja spadajo tudi: okvare 
v delovanju možganov zaradi pomanjkanja ki-
sika, obsevanje, strupi v okolju, vnos škodljivih 
snovi (alkohol, pomirjevala) itd. Sami si lahko 
učinkovito pomagamo z upoštevanjem nasvetov 
za zdravo življenje, ki vključujejo intelektualno, 
fizično in družbeno aktivnost, s predpisanim 
zdravilom pa lahko pomaga tudi zdravnik. Zelo 
pomembno je, da ostajamo stalno  miselno ak-
tivni. Znanstvene raziskave potrjujejo, da osta-
jajo naši možgani dinamični do pozne starosti 
in zato je smiselno, da redno izvajamo vaje za 
spomin in pozornost ter s tem utrjujemo raz-
lične miselne poti in obnavljamo povezave med 
živčnimi celicami.  

Polni vtisov in zadovoljstva smo zapuščali 
predavanje in prosili go. Vali za nadaljevanje iz-
obraževanja. 

Obljubila  je, da se lahko na jesen ponovno 
zberemo. 

KUD Kosec

V ponedeljek, 4. 
marca, nas je v OŠ 
Log - Dragomer 
obiskal Ari z vodnico 
Sonjo. 

Prihajata iz društva Amba-
sadorji nasmeha.  Vodnica So-
nja je predstavila psička Arija 
in sebe. Psiček  si je s smrčkom 
pogrnil odejo. Potem je Jure 
prinesel Ariju hladno vodo. 
Vsak je prišel do Arija. Povohal 
nas je in mi smo ga pobožali in 
mu dali priboljšek. Sonja nam 
je s kužkom pokazala pasjo 
jutranjo telovadbo. Tudi mi 
smo sodelovali. Po vrsti smo 
z listkov prebrali navodila in 
Ari je ukaze izvedel. Po vsaki 
lepo narejeni točki je dobil 
priboljšek. Igrali smo se tudi s 
kocko, na kateri so bile slike, ki 
so prikazovale, da Ari zna pre-
skakovati ovire in obroče, dati 
koš, plavati in teči v globokem 
snegu. Vodnica Sonja je imela 
tudi kocko s številkami. Ari jo 
je pridno zavrtel, kar je pome-
nilo, da smo mu prebrali na-
logo in on jo je izvedel. Tako 

je nekomu dal tačko, drugje je 
sedel na ukaz, zna dati petko, 
skočiti čez obroč, peti, teči 

… Razdelili smo se tudi v sku-
pine in sestavljali sestavljan-
ke, na katerih je bil Ari. Ari z 
otroki zelo rad bere in se zelo 
rad crklja. Za konec nam je 
pokazal svojo točko na poli-
gonu. Imel je  nalogo, da gre 
skozi otroški drevored, pelje 
slalom med sošolci, gre skozi 
tunel in preskoči vodnico So-

njo. Točko je ponovil dvakrat. 
Požel je velik aplavz. Nauči-
li smo se, da psi vidijo črno, 
belo in sivo barvo, da se bojijo 
petard, da ne smemo objemati 
psov in da moramo poslušati 
navodila. Prav tako smo se na-
učili, da če te neznani pes po-
dre, se takoj skrijemo v želvo. 

Danes smo se imeli lepo in 
bilo  je zabavno in zanimivo. 

Učenci in učenke 3. a 
z učiteljico Janjo Zadnikar

Ali lahko preprečimo 
pešanje spomina?

Verjetno si veliko ljudi v
zrelih in poznih letih zastavi
to vprašanje. 

Proza ali poezija,
vseeno, da le berete

Včasih se je zares težko odločiti, kaj 
vzeti v branje, pa ne le, ker se ravnate po 
poznavanju avtorjev ali celo po počutju, 
razpoložljivem času ali dostopnosti knjige.  

Obiskal nas je psiček Ari
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V času, ko še nismo 
uvozili valentinovega, 

ampak smo poznali 
samo gregorjevo, 

je  praznik  8. marec  
naznanjal prihod 

pomladi. 

Dragomerške balinarke pa 
smo v veselem pričakovanju 
zdaj že tradicionalnega tur-
nirja z ekipo Kranjcev. Že na 
predbožičnem turnirju pri 
Kranjcu smo se dogovorili za 
revanš tekmo v začetku mar-
ca, točen datum pa sta do-
končno uskladila naša Branka 
in Srečko. In sicer sta se do-
govorila za petek, 8. marca ob 
16.00. Kranjci so s seboj pri-
peljali tudi navijače … Torej 
bo šlo zares! Pri sestavi ekip 
se je naša Branka odločila, da 
bomo zaradi nesorazmerja 

med moškimi in ženskami 
igrali trojke mešanih ekip.  
Igra je vseh 75 minut potekala 
sproščeno in manj tekmoval-
no, krogle so bile enako okro-
gle za vse, sreča je bila pa  tako 
kot vedno na  strani  boljših.  
Zmagali  smo vsi, ki smo se 
v tem sončnem popoldnevu 
pomerili na balinišču. Ne 
vem sicer, ali vam čestitke 
ob dnevu žena kaj pomeni-
jo, ampak meni zelo in ver-
jamem, da enako tudi vsem 
ženam, s katerimi se družim.  
Kranjci niso presenetili, am-
pak so ponovno  dokazali, da 
so še iz »stare šole«;  saj je bil 
to dan, ko so moški podarjali 
cvetove vsem ženskam in ne 
le svojim dragim. Vsaki bali-
narki so podarili rdeč nagelj-
ček.  Lepo! Naslednji turnir 
pa spet v veselem decembru 

… Hura!                    Inka 

Vremenska napoved za pe-
tek ni obetala ničesar dobre-
ga, ampak tradiciji se nismo 

izneverili in pohod načrtovali 
tako  kot prejšnja leta. Na sam 
praznik, 8. marec,  se je zju-

traj pred gasilskim domom 
v Dragomerju zbrala zajetna 
skupina žensk, veliko jih je 
bilo v zelenih anorakih, torej 
z  zaščitnim znakom skupine 
Vedno  poskočni. Nekaj je bilo 
takih, ki so se pohoda udeležile 
prvič in teh smo se še posebej 
razveselili. Ob deveti uri smo 
krenili iz Dragomerja, mimo 
osnovne šole ob glavni ce-
sti naprej  proti Logu, pa čez 
viadukt nad avtocesto proti 
Podplešivici. Tam smo krenili 
z glavne poti na stransko ce-
sto, ki se vije proti Notranjim 
Goricam čez Ljubljansko barje. 
Sonce je prijetno grelo, narava 
se je prebujala s  pomladansko 
obleko in ob prvem počitku 
smo se udeleženci  podprli z 
dobrim domačim pecivom, 
višnjami in dobro kapljico, kot 
se za praznovanje dneva žena 
spodobi. Pot smo po Barju na-
daljevali do Notranjih Goric 
in cilj je bil v piceriji Pr’ Pavlet. 
Mize so čakale na nas, harmo-
nikar Tone  tudi in pozdravit 
nas je prišel celo župan Miran 
Stanovnik. Za najvzdržljivejšo 
pohodnico je imel pripravljeno 
veliko čokolado, ki smo jo na 
koncu okusile čisto vse.  Poča-
stil pa nas je tudi s kavo, za kar 
se mu zahvaljujemo. Brez rožic 
na ta dan ne gre. Za nakup je 
poskrbelo društvo, za delitev 
med udeleženke pa Stane in 

Stanko, ki je prvič organizirano 
vodil pohod. Nageljček je vsaki 
podaril tudi lastnik lokala in 
ženske smo mu za pozornost 
zares hvaležne. Za Stanka je 
bil praznični pohod le trening 
pred naslednjimi organizirani-
mi pohodi, s katerimi začnemo 
že marca. Pridružite se nam 
vse, ki imate rade hojo, dobro  
družbo in  naravo. Ob dobri 
kapljici in okusnih picah je ob 
zvokih harmonike zadonela 
lepa slovenska pesem. Prvi pe-
smi  se je pridružila druga in še 
več, tako da smo z odhodom 
odlašali. Članice društva niso 
le dobre pohodnice, so tudi 
dobre pevke. Domov so neka-
tere krenile z avtomobili, glav-
nina pa se je  peš vrnila  skozi 
Žabnico do Lukovice in nazaj 
v Dragomer. Precej več kot tri-
deset pohodnic se je udeležlo 
tega  pohoda, vsaj pet moških 
je spremljalo ženske in poma-
galo pri izvedbi družabnega 
dogodka, manjkali so le gostje 
z Loga, ki smo jih povabili, pa 
morda  pridejo kdaj drugič. Po-
hod je bil organiziran zdaj že 
nekaj let zapored in zagotovo 
bo tudi prihodnje leto. Hvala 
vsem, ki ste sodelovali in po-
magali pri organizaciji, vsem 
donatorjem, harmonikarju in 
seveda udeleženkam ... brez 
vas bi bilo sleherno delo zaman. 

  Dragica Krašovec

Z avtobusom smo se zape-
ljali proti slovensko-italijanski 
meji. Z izhodiščem v kraju Bo-
ljunac se je začela slikovita pot 
ob potočku z ogledom nekda-
njega rimskega vodovoda. Nad 
nami so se dvigovale slikovite 
previsne kraške stene, gledali 
smo kanjon presušene reke 
Glinščice. Povzpeli smo se 

tudi po strmi gruščnati poti do 
cerkvice sv. Marije na Pečeh, 
zgrajene v 13. stoletju. Med 
potjo smo občudovali slap Su-
pet, visok 40 m, in pa pobočja, 
kjer so se pasle kozice. Po lepo 
vzdrževanih poteh smo prišli 
do vasice Botač (Botazzo), kjer 
smo si vzeli čas za malico. Iz 
Botača smo nadaljevali spre-

hod skozi lepo ohranjene pre-
dore nekdanje železnice Trst–
Kozina. Kmalu za predorom 
smo se po strmi stezi spustile 
do razgledne terase v Zabrež-
cu in nato do zaselka Boljunac, 
kjer smo zaključili krožno pot. 
Ves čas smo imeli razglede na 
Tržaški zaliv in morje. Naš iz-
let pa se ni končal kar tako. Za-
peljali smo se mimo Trsta do 
pravljičnega gradu Miramare 
v tržaškem zalivu. Najprej 
smo si ogledali zunanjost gra-
du, nato notranjost luksuzno 

urejenega muzeja. V miru in 
sproščujoče smo se sprehodili 
skozi urejen park med vodnja-
ki, ribniki, kipi, drevesnicami, 
drevoredi, topovi in s čudovi-
tim pogledom na širno morje. 
Razumeli smo pomen Mira 
mar, kar v španščini pomeni 
pogled na morje. Prekrasen 
izlet smo zaključili s soncem 
in rahlo mrzlim vetrom. Vo-
dniku Jožetu se zahvaljujemo 
za lepo vodenje po poti, ki jo je 
začinil tudi z malo adrenalina. 

  Lili 

Danes je znanih in zapisanih 
vicev že nešteto. Vendar pa je 

bolj kot količina pomembna 
njihova ‘izvedba’ oz. interpreta-

cija! In zato sta tu dva mojstra 
interpretiranja in pripovedo-
vanja vicev: vicmaherja Jože 
Čamernik in Janez Cankar, ki 
vam bosta na najbolj mogoč 
zabaven način predstavila pa-
leto najboljših slovenskih vi-
cev. Smeh do solz je pri Sloven-
ski vicoteki enostavno preblag 
izraz za tisto, kar nam bosta 
s svojim humorjem pričarala 

Jože in Janez!« Takšna je bila 
napoved in bila je pravilna. V 
organizaciji KUD Kosec sta 
letošnji 8. marec, dan žena, v 
gasilskem domu na Logu po-
pestrila in nas spravila v vese-
lo razpoloženje »vicmaherja« 
Jože Čamernik in Janez Cankar. 
Predstava v obliki pogovora 
med dvema trdnima, krepkima 
in zdravima kmečkima moža-
karjema iz naših krajev nas je 
zabavala dobro uro. Možakar-
ja sta se naključno srečala, se 
pozdravila vsa vesela, da se po-
novno vidita, potem pa sta v ži-
vahnem pogovoru obdelala vse 
mogoče in nemogoče teme od 
politike, seksa, kmečkih opra-
vil, spominov iz otroških let in 
šolskih dni, pa še in še ... Spo-
mnila  sta se številnih štosov, 
prigod in situacij, sodobnih, 
novih pa tudi starih vicev. Do 
solz smo se nasmejali njunemu 
živahnemu pripovedovanju, 
vsa pohvala amaterskima igral-
cema, pričakujemo še kakšen 
tako zabaven večer. 
  Za KUD Kosec Iva Urbanc 

Slikovita dolina Glinščice in pravljični grad Miramar

V nedeljo, 24. februarja, smo šli z vodnikom 
Jožetom na čudovit izlet v dolino Glinščice 
(Val Rosandra). Izleta se je udeležilo 21 
članov PD Rega.

Pomlad je 
tu - tudi 
na balinišču!

Slovenska vicoteka z Jožetom in Janezom

Na plakatih in obvestilih po Facebooku in 
elektronski pošti sta napovedala naslednje: »Ne 
zamudite dveh najboljših slovenskih 
‘vicmaherjev’, ki vas bosta s pripovedovanjem 
najbolj slovenskih vicev pripravila do tega, da 
boste ostali brez sape –- med krohotanjem 
namreč! 

Množičen pohod ob 8. marcu
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NOVICE

S podpisom Rapalske pogodbe novembra 
1920 je bila tretjina slovenskega etničnega 
ozemlja dodeljena Italiji. Leta 1921 je tam živelo 
med 324.000 in 361.000 Slovencev. Vojašnice 
GAF, namenjene obmejnim stražarjem, so 
zapuščina italijanskega utrdbenega sistema 
Alpski zid (Vallo Alpino), ki jih je Italija zgradi
la po vzpostavitvi rapalske meje med letoma 
1920 in 1940. 

Raziskava vojašnic GAF je potekala na območ
ju Žirov z okolico oziroma na območju, kjer se 
stikajo Primorska, Notranjska in Gorenjska. 
Objekti niso zarisani v državnih geodetskih 
načrtih, njihov status pa je nejasen. Po pre
gledu arhivskega gradiva je sledila terenska 
raziskava izbranega območja. S pomočjo lo
kalnih poznavalcev, ljubiteljev pohodništva in 
vojaške zgodovine smo odkrili dvajset vojašnic 
GAF. Mapirani objekti so bili podlaga za izdelavo 
kataloga, ki vsebuje opise krajev, načrte, izrise 
topografij, popise lastništva in rabe, analize 
konstrukcij in fotografske eseje, ki izpostav
ljajo najpomembnejše lastnosti posameznega 
objekta ter okolice. Analize so podkrepljene z 
zgodbami in spomini po poti raziskovanja vo
jašnic GAF. Po odhodu italijanskih vojakov so 
vojašnice postale družinski dom, lovski dom, 
planinska postojanka, mlekarna, prostor za 
druženje, disko, bar, v večini primerov pa 
shramba za kmetijske pridelke, strojno me
hanizacijo in odpadni material. Danes večina 
objektov sameva in propada. Škoda, ki nastaja, 
je iz leta v leto večja. S temeljitimi posegi in pre
wnovami bi se dalo objektom dodati vrednost 
ter uporabnost, kar bi lahko prineslo družbeno 
in ekonomsko korist.

Kaverne, kot jim še danes pravijo domačini, so 
bile zgrajene zelo kakovostno, z arhitekturne
ga vidika pa imajo poleg domiselne konstruk
cije tudi vrsto izjemnih detajlov. Za omenjene 

VOjašNICE GaF (GuardIa alla FrONtIEra)
Neznana in nezaščitena kulturna dediščina

Kulturna dediščina vojaške infrastrukture nudi dobre razvojne priložnosti za 
lokalne skupnosti ter poleg bogatih zgodovinskih, dediščinskih in izobraževalnih 
vsebin omogoča njihovo oživljanje tudi za druge javne dejavnosti. 25. aprila 
2019 vas ob 18.00 vljudno vabimo v razstavišče Moja Ljubljanica, kjer vam bodo 
strokovnjaki na konkretnih primerih predstavili potenciale opuščenih vojaških 
območij.

št.30
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

stavbe uporabljamo izraze kaverna, vojašnica 
ali objekt GAF. Vojašnice so bile namenjene nas
tanitvi vojakov, pripadnikov posebne obmejne 
enote Guardia alla frontiera – GAF. Zgrajene 
so v breg, iz terena pa je vidna samo fasadna 
stena z okni. Večina jih stoji na pobočjih, ki so 
usmerjena pretežno proti zahodu, na skrbno 
izbranih strateških pozicijah z odprtimi pogledi 
na doline. Objekti imajo najmanj dve oziroma 
tri vstopne točke. Najprej opazimo značilna 
vhodna vrata in pregibna polkna, izdelana iz 
plasti jekla ter masivnega lesa. Posebno po
zornost pritegnejo natančno vgrajena kukala. 
Notranja vrata in okna so izdelana v klasičnem 
slogu iz tridesetih let 19. stoletja. Stavbno po
hištvo je pobarvano z različnimi odtenki zelene 
in pastelno rdeče. Manjše sobe in sanitarije so 
tlakovane s šestkotno klinker opeko, hodniki 
s tiskanim betonom, stranišča pa z brušenim 
betonom (»teraco«), ki je ponekod tudi final
na stenska obloga. Iz brušenega betona so 
izdelani tudi umivalna oziroma pomivalna ko
rita, betonski nosilci, police in nape za odvod 
dima. Skrbno izdelani detajli govorijo o tem, da 
so snovalci poskušali ustvariti prostor, kjer bi 
se nastanjeni počutili varno in udobno.

Na podlagi štirih izbranih študijskih pri
merov predstavljamo razmislek o možnos
tih in vrednosti nezaščitene kulturne de
diščine. Idejno smo obravnavali štiri objekte, 
ki si sledijo po zapletenosti predlaganih 
rešitev in stopnji prenove. Tipološke zamisli 
se lahko prenesejo na vse vojašnice GAF. 

Prispevek je povzetek magistrske naloge Idej
na zasnova sodobne rabe in predstavitve vo
jašnic GAF na stičišču Gorenjske, Primorske in 
Notranjske, ki jo je izdelal Aleš Kacin na Fakulte
ti za arhitekturo pod vodstvom Mitje Zorca in 
je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo na
grado. Več o razvojnih priložnostih opuščenih 
vojašnic GAF bo avtor prispevka predstavil na 
okrogli mizi 25. 4. 2019 ob 18.00 v razstavišču 
Moja Ljubljanica. 

Lokalne skupnosti, kulturne in državne ustanove ter posameznike želimo spodbuditi 
k razmišljanju, da gre za dediščino, ki bi jo morali ohraniti, oziroma ji dati novo vred
nost in uporabnost. Projekt želi opozoriti na pomemben del slovenske zgodovine in 
dediščine, ki izhaja iz nje. Radi bi v večji meri ozavestili prebivalce v neposrednem 
stiku z vojašnicami ali v njihovi bližini, pa tudi spodbudili, da se s kulturno dediščino 
teh zgradb seznanijo občasni obiskovalci in popotniki. Izziv ponuja tudi prenova z 
načrti nove rabe. Obe zamisli upoštevata načelo uveljavljanja lokalne in nacionalne 
identitete ter prispevata k skupnemu evropskemu zgodovinskemu spominu.

PrOGram

8. 2. – 5. 5. 2019
OBČASNA RAZSTAVA
ALPSKI ZID – RUPNIKOVA LINIJA

25. 4. 2019 ob 18:00
OKROGLA MIZA
RAZVOJNI POTENCIALI OPUŠČENE 
VOJAŠKE INFRASTRUKTURE
Poznorimski zaporni sistem Claustra Alpium 
Iuliarum, Rupnikova linija, Alpski zid, Park vo
jaške zgodovine Pivka
Razstavišče Moja Ljubljanica
www.mojaljubljanica.si

13. 4. 2019 ob 11:00
VODENJE PO RAZSTAVI
MOJA LJUBLJANICA
Prijave do petka, dan pred vodenjem
na info@mojaljubljanica.si.

GAF Breznica A, foto A. Kacin

GAF Vrsnik, foto A. Kacin

GAF Mrzli vrh, foto A. Kacin
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Za to uporabijo vodno kopel, v kate-
ri so namočene zdravilne rastline, kot 
so kopriva, navadni rman, kamilica, 
regrat, žajbelj, baldrijan, hrastovo lu-
bje ... Nekateri pa semena pred setvijo 
namakajo v vermikompostnem čaju. 
Tako na površino semena nanesejo 
koristne mikrobe, ki bodo že pri ka-
litvi podprli rastlino in poskrbeli za 
dobro ukoreninjenje in bodo odlična 
podlaga za nadaljnjo rast. Dovolj je, da 
je seme rahlo vlažno. Lahko pa neka-
tera semena pustimo namočena dlje 
časa. A ko seme nabrekne in se pokaže 
kalček, ga je treba posejati. 

Do vznika naj bo temperatura stalna
Vsako seme potrebuje za vznik ena-

komerno temperaturo ponoči in pod-
nevi, zato rastlinjaki niso primerni, saj 
se podnevi preveč segrejejo, ponoči pa 
jih  po navadi ne ogrevamo in je ta-
krat v njih za mlade sejance premrzlo. 
Razen pri večini zelišč in nekaj cvetlic, 
ki kalijo na svetlem, lahko po setvi 

lončke ali multiplošče postavimo ka-
morkoli, ne glede na svetlobo, le da je 
toplo tudi ponoči. Do vznika semena 
je potrebna dnevna temperatura okoli 
20 °C, po vzniku pa je idealno, da za 
nekaj dni zelo znižamo temperaturo, 
kar na 10 do 15 °C. Tako dosežemo, da 
stebla rastlin ostanejo čvrsta in kratka. 
Takoj ko se sejanci nekoliko utrdijo, je  
temperatura lahko višja, 18‒20 °C. 

Pikiranje – kdaj?
Ko sejanci razvijejo prve prave liste, 

je čas za pikiranje. Izraz pikiranje po-
meni presajanje izredno majhnih sa-
dik. Zelo pomembno je, da pikiramo 
pravi čas. In kako vemo, kdaj je to? Ko 
se prva dva lista, ki prideta na prosto 
(t. i. klična lista) postavita v vodoravni 
položaj, med dvema kličnima listoma 
pa se pokaže prvi pravi list.  Tedaj je 
idealen trenutek, da rastline prvič 
presadimo. Pri paradižniku, papriki 
in jajčevcu (razhudnikih) posadimo 
vsako rastlinico v svoj lonček, in to 

dovolj globoko, vse do prvih kličnih 
listov. Tako nastane globlji koreninski 
sistem pri razviti sadiki, ki bo v globini 
lažje in hitreje našel vodo, na voljo pa 
bo imel tudi več hranil. 

Pri cvetlicah in zeliščih lahko prepi-
kiramo tudi šop drobnih bilk kot eno 
sadiko. Še nekaj je pomembno: dobro 
je, da sadike konec marca in aprila v 

toplih in sončnih dneh prenašamo na 
prosto, da se počasi prilagodijo zuna-
njim temperaturam in soncu. Le to-
ploljubne sadike imejmo v tem času 
ponoči še venomer na toplem. 

Presajanje na vrt
Čas za presajanje na vrt na stalno 

mesto je, ko so rastlinice dovolj veli-

ke in so tudi zunanje temperature  ter 
temperatura zemlje primerni. Sadika 
je dovolj velika takrat, ko ima poleg 
kličnih listov še tri razvite liste. Stro-
kovnjaki najbolj priporočajo sajenje in 
gojenje sadik s koreninsko grudico, saj 
pri tem načinu ostane sadika s kore-
ninsko grudico nepoškodovana in ob 
presajanju ni večjega stresa. 

Tako presajene sadike nemoteno na-
daljujejo s svojo rastjo. Najprimernej-
ša sadika pa je močna sadika, z dobro 
razvitim rastnim vršičkom, ki ima od 
štiri do šest listov, čvrsto koreninsko 
grudo in ne kaže nobenih bolezenskih 
znakov. To upoštevajmo tudi v prime-
ru nakupa sadik; da je raje manjša in 
bolj čokata, kot pa velika in razpote-
gnjena. 

Pri presajanju na stalno mesto 
upoštevajmo medvrstno razdaljo, ki 
je primerna za posamezno vrtnino, 
razdaljo med sadikami v vrsti, razpo-
reditev sadik ter globino presajanja. 
Napaka, ki jo pogosto naredimo, je, da 
še majhne rastlinice posadimo preveč 
skupaj – v mislih moramo imeti od-
raslo rastlino, ki se bo kot odrasla vr-
tnina poleti razbohotila, zato ji dajmo 
to možnost.

Ana Mrzlikar

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

Nakalitev, setev, pikiranje in sajenje

Sadike so pripravljene na pikiranje. S prstom ali paličico naredimo dovolj veliko in 
globoko luknjo ter vanjo položimo rastlino. Vedno tako globoko, kolikor lahko, saj bodo 
rastline iz stebla pognale nove stranske korenine. Več ko jih bo, bolj zdrava, odporna in 

tudi stabilna bo sadika.

nihajne motike in ostalo priročno orodje

zelišča in dišavnice, več kot 90 sort

miskantus in bale slame

ekološka zaščitna sredstva bogata izbira sobnih lončnic

eko semena

kvalitetne sadike domačih vrtnarjev

domiselne zasaditve

za borovnice, zasaditve in travne površine

aktualne sorte

kamena moka, zeolit, eko gnojila

žuželčniki, ptičje valilnice

iz reciklirane plastike

aktualne novosti 

VRTNO ORODJE

EKO SADIKE

ZASTIRKE

ZAŠČITA LONČNICE

TRGOVINA-SEMENARNA BIOBRAZDA DRAGOMER          DELOVNI ČAS:  PON-PET OD 8. DO 19. URE          SOBOTA OD 8. DO 13. URE

SEMENA

POMLAD V BIOBRAZDI
NAJ PONUDBA 2019

www.biobrazda.si

SADIKE ZELENJAVE

NASADI

SUBSTRATI

JAGODIČEVJE

 IZBOLJŠEVALCI TAL

LESENI IZDELKI

KOMPOSTNIKI

BALKONSKO CVETJE

po proizvodnih cenah

KOMPOSTIRANI PROIZVODI

Vešči vrtnarji pred setvijo semena 
nakaljujejo, torej jih namočijo.  Ko jih 
namakajo v tekočini, ki nanje deluje 

spodbudno, zaščitno in zdravilno, dosežejo 
hitrejšo kalitev semen in večjo odpornost 

mladih sejančkov proti boleznim in 
škodljivcem. 
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Vabilo 

Ne spreglejte – 
napovednik pomembnih 
dogodkov
Vabimo vas k sodelovanju v akciji zbiranja  
NEVARNIH ODPADKOV, ki bo potekala po naslednjem razporedu, vsakič med 
15. in 18. uro:
DRAGOMER – na parkirišču ob gasilskem domu – torek, 16. aprila 2019
BOROVNICA – na železniški postaji – sreda, 17. aprila 2019
VRHNIKA – pred osnovno šolo na Tržaški cesti – četrtek, 18. aprila 2019
Oddajanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačno. Prinesite oz. 
pripeljite ostanke barv, čistil, topil, zdravila, motornih in jedilnih olj, kemikalij, 
kozmetike ter baterije in akumulatorje, fluorescentne cevi, pršila in odpadno 
embalažo, onesnaženo z nevarnimi snovmi, in druge nevarne odpadke. Več o 
akciji zbiranja nevarnih odpadkov si preberite na naši spletni strani www.kpv.si.

V teh dneh lahko na iste lokacije ob istem času prinesete oz. pripeljete tudi
ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO: 
DRAGOMER – na parkirišču ob gasilskem domu – torek, 16. aprila 2019
BOROVNICA – na železniški postaji – sreda, 17. aprila 2019
VRHNIKA – pred osnovno šolo na Tržaški cesti – četrtek, 18. aprila 2019
Oddajanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) iz gospodinjstev 
je brezplačno. Prinesite oz. pripeljite odpadne aparate (TV, računalnike, mo-
nitorje, pralne in sušilne stroje, hladilno-zamrzovalne aparate, štedilnike, se-
salnike, fene, brivnike, radije, MP3-je, telefone, igrače na baterijo ali polnilnik, 
električno orodje, elektronske tehtnice, varčne sijalke, baterije, akumulatorje 

…). Prinesite tudi še delujoče aparate ali aparate, potrebne manjšega popravi-
la – oddali jih bomo v ponovno uporabo. Na to nas ob oddaji opozorite. Akcija 
poteka v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki v organizaciji družbe 
ZEOS, d. o. o., Več o akciji najdete na strani www.stariaparati.si.

VELIKA ČISTILNA AKCIJA 
pa bo v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika v soboto, 30. marca 2019. 
Skupaj očistimo okolje in stopimo v lepo, čisto pomlad.

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

Vabilo 

Vabljeni na seminarja
Napotitev ali službena pot zaposlenih in davčna obravnava stroškov
Vsebina seminarja:
1.  Pravna podlaga za napotenega delavca v EU 
2. Razmejitev med službenimi potmi in napotitvami – skozi pravno podlago in 

primeri
3. Izdaja obrazca A1 v primeru napotitev po 12. členu oziroma 13. členu  Uredbe 

883/2004
4. Obravnava stroškov z davčnega vidika za kratkotrajne in dolgotrajne napoti-

tve 
5. Praktični napotitev in službenih poti  s poudarkom na pravilnem obračunu 

plače    glede na obliko zavarovanja in pravilno davčno obravnavo stroškov
6. Vprašanja udeležencev

Delavnica je prestavljena na 8. 5. 2019 ob 9. uri. Delavnica bo trajala tri ure.
Cena seminarja (brez DDV) znaša 90,00 evrov, za naše člane  pa 45,00 evrov.
Izvajalka: Sabina Lamut
PRIJAVE  NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 200-52-50 ALI ELEKTRONSKI NASLOV: 
info@ooz-ljvic.si
 
 Novost GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov)  s praktičnimi primeri 

– evidenca dejavnosti obdelave
Predstavitev ključnih novosti GDPR in kako izdelati enega od ključnih dokumen-
tov – evidenco dejavnosti obdelave
1.  Pravna podlaga – kratek vpogled
2.  Kako pristopiti k izdelavi evidence dejavnosti obdelave – kaj storiti poprej
3.  Kaj konkretno je evidenca dejavnosti obdelave
4.  Izdelava praktičnega primera
5.  Vprašanja udeležencev

Delavnica bo 22. 5. 2019 ob 16. uri. Delavnica bo trajala štiri ure. Cena delavnice 
znaša 70,00 evrov, cena za naše člane  pa 35,00 evrov.
Predavateljica bo Mirjam Drnovšek.
PRIJAVE  NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 200-52-50 ALI ELEKTRONSKI NASLOV: 
info@ooz-ljvic.si

Pomembno je, da se udele-
ženci med predavanjem po-
čutijo udobno, tako vsak od-
nese, kar potrebuje. Ključnega 
pomena  sta odprtost uma in 
želja do višjega zavedanja. Tre-
nutno je veliko parov, ki se raz-
idejo zaradi nerazumevanja. 
Eden od njiju duhovno raste in 
drugi zaostaja. Zato spodbuja-
va pare, da pridejo skupaj in 
odpirajo svoj um. Predavanja 
in delavnice so v angleškem je-
ziku in bodo sproti prevajana. 

Več informacij na 040 90 66 90.
Učili se bomo: kako prebu-

diti angela v sebi, spoznali, od 
kod smo prišli, spoznali svoje 
angele varuhe in se pogovar-
jali z njimi, spoznali nadangele 
in kaj vam vsak nudi, da poma-
gajo ozdraviti sebe in druge, 
razumeti in razvozlati angel-
ska sporočila in kode, ki jih 
pošiljajo vsak dan, prepoznati 
in uporabljati simbole za spre-
jemanje sporočil od angelov, 
razvijati svoje jasnovidne spo-
sobnosti s pomočjo angelov 
ter prepoznati eterične vezi in 
kako jih odstraniti  ter očistiti 
svojo avro z oskrbo angelov.

KDAJ: 13. april 2019 ob 
11.00 in končamo ob 19.00. 
Vmes bo čas za kosilo in 
kratek odmor. 

KJE: Center Astera, Lju-
bljanska cesta 38, Horjul.

INFORMACIJE: 040 90 
66 90 in kimspirational.
slove@gmail.com

Jasnovidna sposobnost je 
naš naraven način. Programi-
rala nas je generacija neverni-
kov, da zapremo svoje naravne 
sposobnosti. Čas je, da si dovo-
limo, da zasijemo in ponovno 
verjamemo v lastne instinkte.

Človeški um je fascinantno 
orodje, vendar  obstaja do-
mneva, da blokira in ovira več 
kot 90 % informacij, ki jih prej-
me na dan. Zdaj vemo, da ima-
mo s ponovno vzpostavitvijo 
naših sposobnosti neomejen 
dostop do informacij, ki čaka-
jo na nas, da jih pridobimo z 
odpiranjem jasnovidnega ka-
nala. Deja vu, sanje, čustveni 
občutki in vedenja, telepatija. 
so primeri, kar smo že vsi do-

živeli in smo se jih učili igno-
rirati kot del naše jasnovidne 
zavednosti.

Tečaj jasnovidnega razvo-
ja vam bo pomagal ponovno 
vzpostaviti tisto, kar je že vaše. 
Ste jasnovidno in sposobno 
bitje, ki lahko krmari skozi ži-
vljenje in sprejema odločitve, 
ki vas na koncu vodijo v po-
poln kraj in ob pravem času. Z 
razlogom ste tu sedaj.

 
KDAJ: začetek 27. april 

2019 ob 12.00 in končamo 
ob 20.00 in 28. april 2019 
ob 10.00 in končamo ob 
18.00. Vmes bo čas za kosi-
lo in kratek odmor. 

KJE: Center Astera, Lju-
bljanska cesta 38, Horjul

INFORMACIJE: 040 90 
66 90 in kimspirational.
slove@gmail.com

Vabljeni na delavnice 
za osebno in duhovno 

rast pod vodstvom 
Kimspirational

Na predavanjih in 
delavnicah Kim 
kanalizira angele in 
vodnike, dovoljuje 
pretok energije in 
pusti prostor tudi 
za vprašanja, ki se 
pojavljajo med razlago. 

Mobilna identiteta sm-
sPASS je način prijave v 
SI-PASS, ki s pomočjo en-
kratnega gesla, poslanega s 
kratkim sporočilom SMS, 
omogoča elektronsko pod-
pisovanje dokumentov in 
zanesljivo identifikacijo 
uporabnika pri uporabi e-
-storitev. Za uporabo sm-
sPASS potrebujete mobilno 
telefonsko številko in tele-
fon, ki sprejema kratka spo-
ročila ter napravo, povezano 
v splet (npr. računalnik, ta-
blico, pametni telefon). Po-
stopek aktivacije smsPASS 
pričnete na uporabniških 
straneh SI-PASS.

Sistem SI-PASS je eno-

tna točka za preverjanja iden-
titete subjektov (državljanov, 
poslovnih subjektov, javnih 
uslužbencev). Povezuje njihove 
e-identitete ter identifikacijske 
in druge podatke.

Sistem SI-PASS deluje v 
okviru Državnega centra za 
storitve zaupanja in zagotavlja 
visok nivo varnosti in zaupanja.

Kdo lahko odda zahtevek za 
pridobitev smsPASS?

Zahtevek lahko odda proce-
sno sposobna oseba, starejša 
od 15 let, na kateri koli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji ali 
krajevnem uradu, ki
- je predhodno oddala zahte-

vek za aktiviranje smsPASS 

preko uporabniških strani 
SI-PASS, ter v njem navedla 
vse svoje podatke, (ime, prii-
mek, emšo, e-naslov in davč-
no številko)

- se osebno identificira pri pri-
javni službi na upravni enoti 
z veljavnim osebnim doku-
mentom s sliko,

- ima telefonsko številko in te-
lefon, ki sprejema kratka spo-
ročila sms, ter napravo, pove-
zano  v splet (npr. računalnik, 
tablico, pametni telefon)

- se lastnoročno podpiše na 
zahtevek za pridobitev sm-
sPASS

Za pridobitev in aktivacije 
smsPASS potrebujete:

a) kvalificirano digitalno po-
trdilo

b) obisk prijavne službe SI-

-TRUST na upravni enoti te-
kom aktivacije smsPASS. V 
primeru, da je vlagatelj zahtev-
ka invalidna oseba, lahko zah-
tevek v njegovem imenu odda 
druga oseba, ki priloži notarsko 
ali upravno overjeno pooblasti-
lo za naveden namen ter svoj 
veljavni osebni dokument s sli-
ko zaradi osebne identifikacije.

Cena smsPASS
Pridobitev in uporaba sm-

sPASS je brezplačna. 

Za več informacij o mobil-
ni identiteti smsPASS si lahko 
preberete na spletnih straneh 
e-Uprave: 

https://e-uprava.gov.si/po-
moc-kontakt/pomoc-pri-upo-
rabi/sms-pass.html

Upravna enota Vrhnika

Mobilna identiteta - 
smsPASS
SmsPASS je mobilna identiteta, s katero lahko 
oblikujete elektronski podpis dokumentov.
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Ločitev je eden najhujših stresov v 
človekovem življenju, na drugem me-
stu in takoj za smrtjo zakonca, ki se v 
sodobnem svetu dogaja – žal – zelo 
veliko parom, v Sloveniji že vsakemu 
tretjemu. Eden najsplošnejših, a ver-
jetno najglobljih razlogov za tolikšno 
število ločitev je gotovo, da smo po-
stali v odnosih mnogo zahtevnejši kot 
naši predniki. Nekoč je bilo pomemb-
no preživeti in ljudje so bili zato prisi-
ljeni živeti skupaj, pa če so bili zado-
voljni ali ne.

Zdaj se je glede tega marsikaj spre-
menilo; ženska si želi odnosa, v kate-
rem bo ljubljena, predvsem pa, da jo 
partner čuti in se z njo tako močneje 
poveže, zdrži in vztraja. Moški si že-
lijo podobno, zlasti pa, da bi ga žen-
ska spoštovala, bila nanj ponosna in z 
njim sodelovala. Če poskušata to do-
seči, a jima ne uspe, se eden kaj hitro 
lahko odloči za ločitev, še posebno, ker 
nas sodobna družba spodbuja k ugod-
ju in hitrim rešitvam, ki nas bodo po 

najkrajši poti pripeljale do tistega, kar 
si želimo.

Ločila se bova – kaj pa najin otrok?
Otroci tako izgubijo družino, dom 

in če se eden od staršev zanje ne meni, 
tudi očeta ali mamo, kar doživljajo 
kot popolno izgubo varnosti. Lahko 
jih spremljajo občutki krivde; če bi 
bili pridni, se starši ne bi ločili, če pa 
jima zanje in njihove občutke ni mar, 
še neljubljenost, zavrženost in nevre-
dnost. Zato je najpomembneje, da jim 
omogočimo stik z očetom in mamo. 
Ne glede pri katerem od staršev osta-
nejo otroci, je bistvenega pomena, da 
ostanejo v stiku z obema. Včasih, še 
posebno se to dogaja pri očetih, eden 
od partnerjev vidi otroke le med vi-
kendom, včasih celo samo dvakrat ali 
enkrat na mesec. Kadar so otroci tako 
redko pri enem od staršev, se čustvena 
navezanost nanj zelo zmanjša in ne-
malokrat se otroci pri takem od star-
šev ne počutijo več dobro, si ne želijo 

k njemu in se hkrati čutijo od njega 
odrinjene ter zapuščene. Taki otroci 
se v odraslosti sprašujejo, zakaj se oče, 
mama ni potrudil-a ohranjati z njim 
več stikov.

Kar se mi zdi ključnega pomena in 
bi resnično rada poudarila, je, naj star-
ši, ne glede na to, kako razbolela sta 
sama v sebi zaradi ločitve, ohranjata 
drug do drugega spoštljiv odnos. Po-
gosto starši po ločitvi niso več razu-
mni v odnosu drug do drugega. Pred 
otrokom »zmerjajo« drug drugega, iz-
ražajo nezaupanje do drugega od star-
šev, ga ponižujejo v otrokovih očeh, ga 
sramotijo. Si predstavljate, kako vam 
je pri srcu, kadar kdo sramoti, napada 
in je skrajno nespoštljiv do nekoga, ki 
ga imate vi radi? No, tako se počuti-
jo otroci, ko so sredi med očetom in 
materjo, ki ne zmoreta več spoštljivo 
govoriti drug z drugim. Toda otroku 
je še huje, saj je njegovo čustveno in 
fizično preživetje odvisno prav od 
staršev. Otrok se sredi takšnega vihar-
ja (napadov med očetom in materjo) 
počuti grozno osamljenega, zapušče-
nega, nerazumljenega. Da bi preživel, 
nase opozarja z neprimernim vede-
njem, čustvenimi izbruhi, agresivno-
stjo ali depresijo, popuščanjem v šoli 

… Otrok po ločitvi še vedno potrebuje 
oba, rad ima oba in si želi biti z obema.

Tudi odrasli doživljamo ob loči-
tvi izgubo, in sicer partnerja, doma, 

družine, finančne varnosti, socialne 
in čustvene opore, socialnega statusa. 
Če je bil vzrok za partnerjev odhod 
prevara, se počutimo izdane in zame-
njane, vsekakor pa zavržene. 

Bolečina je toliko hujša, ker se mo-
ramo soočiti z dejstvom, da družine, 
kakršno smo imeli, ne bo nikoli več, 
četudi si ustvarimo novo; nepovratno 
smo izgubili nekaj, kar nam je bilo 
dragoceno.

Ker gre torej za smrt družine, jo 
moramo odžalovati in žalovanje traja 
različno dolgo, odvisno od teže okoli-
ščin, v katerih se posameznik znajde, 
in od bremena preteklosti – ali ima-
mo za sabo že izkušnjo zavrženosti iz 
otroštva. 

Nova zavrženost namreč prebudi 
staro, ki je bila še mnogo hujša, le da 
smo jo kot otroci prav zaradi njene sil-
ne moči potlačili, v novih okoliščinah 
pa z vso silo privre na dan. Seveda do-
življamo ločitev drugače, če smo bili 
zapuščeni ali smo mi zapustili par-
tnerja, nujno pa je, da vemo, da tisti, 
ki odhaja, to stori zaradi sebe, ker ne 
zmore vztrajati in ne, ker bi bil partner 
nemogoč.

Včasih pa je ta korak kljub vse-
mu edini smiseln. To je takrat, ka-
dar gre za fizično, psihično, spolno ali 
ekonomsko nasilje, kadar je eden od 
partnerjev zasvojen s kemičnimi ali  
nekemičnimi substancami in se ne 

želi zdraviti, kar pomeni, da je zasvo-
jenost postavil pred družino. V takih 
primerih je za vse, tudi otroke, ločitev 
olajšanje in edina prava rešitev iz dol-
gotrajnega trpljenja. 

Kdaj iz odnosa oditi, je gotovo naj-
težje vprašanje in univerzalnega ni 
odgovora; verjetno takrat, ko človek 
začuti, da ne more več.

Ločitev poteka v več fazah. Ker 
je ločitev v samem jedru izguba, bodo 
odrasli in otroci morali skozi proces 
žalovanja. Prebujalo se bo veliko ne-
prijetnih in strašljivih občutkov, ču-
stev ter misli, saj je treba preboleti 
bolečino za izgubljenimi sanjami ter 
življenjskimi pričakovanji, ki so dotlej 
dajala smisel življenju. Izredno po-
membno je predelovanje čutenj, po-
vezanih z ločitvijo; jeze, besa, strahu, 
sramu, žalosti, nemoči, obupa, zapu-
ščenosti in zavrženosti. 

To je dolgotrajna, a tudi edina prava 
pot, če želimo zaživeti na novo, pred-
vsem pa poskrbeti, da se nam zgodba 
zaradi neozaveščenega vzorca ne bo 
ponovila z novim odnosom.

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in družinskih 

študijev, zakonska in družinska 
terapija

Urška svetuje

Kako preboleti ločitev, izgubo 
partnerskega odnosa?

Ločitev je vedno stresna in psihično 
naporna življenjska preizkušnja, ki globoko 
poseže v življenje posameznika oziroma 
družine ter se za vedno vtisne v spomin. 
V zelo kratkem obdobju nastanejo velike 
spremembe v medsebojnih odnosih. 

Do svojega 62. leta sem dokazo-
val podjetjem in posameznikom, da 
je vse  mogoče rešiti bolje, hitreje in 
ceneje. Potem me je zadela možgan-
ska kap. Nisem čutil nog, videl sem 
dvojno, govoriti nisem mogel, zakaj in 
kje sem v bolnišnici pa sploh  nisem 
vedel. Postal sem neusmiljen 'študent' 
medicine, pisec povzetkov, dnevnika 
in 'sproščanj'. 

Po kapi so mi zdravniki sestavili 
zdrobljeno stopalo, operirali križ in 
zamenjali eno koleno. 

Rehabilitacije, logike TV-reklam in 
volje vsemogočnega nisem razumel 
kot nepotrebno zdravstvo, ampak 
sem raje iskal razne rešitve  v novih 
strokovnih revijah in na internetu. 
Določitev urnikov, vaj, poizkusov, 
učenje, pljučnice, meritve, zapisi in 
pripomočki so bili nujni. 

Za bolečine v ramenu, mučno spa-
nje in odpravo kalcita sem pregledal 
desetine nasvetov in metod in našel 
mojstra - učitelja, da sva vse odpravila 
v enem mesecu.

Na občnem zboru DUDL 3. 3. 2017 
sem povedal, kaj naj si tisti, ki nočejo 
iti med nepokretne, pogledajo v NČ in 
na internetu, naštel še nekaj naslovov 
in metod  ter povedal, da bomo v po-
nedeljek, 6. 3. 2017, začeli z boljšo od 
do takrat znanih metod in edino, ki 

udeležencev ne bo nič stala.
Hitro smo postali vedno poskoč-

ni in zdaj je minilo že dve leti redne 
30-minutne vadbe, druženja, usposa-
bljanja mnogih in na več lokacijah. 

V Občini Log -  Dragomer imamo 
od 3500 prebivalcev a 80 stalnih ak-
tivnih upokojencev, 20 vaditeljic in še 
več zadovoljnih ter poskočnih. Tudi z 
ukrepi za preprečevanje depresije in 
demence se trudimo in upam, da bo 
navodilo v nadaljevanju komu kori-
stilo.  

Vedno poskočni
Cilj gibanja je poravnati in razmiga-

ti vse sklepe in mišice po smiselnem 
vrstnem redu z izkoriščanjem ograj, 
klopi ipd. v športnih parkih in dru-
ženjem v skupini. Enkrat na teden se 
predstavimo vsi in v petek gremo po 
vadbi na kavo in klepet s predlogi za 
izboljšave.

Odhod v dom, nezadovoljstvo, osa-
mljenost in zdravstvene težave so vsak 
dan prestavljene za dva dni in na ne-
določen čas … 

VAJE
Točno ob 7.45 se postavimo v krog 

sredi igrišča, primemo za roke in raz-
tegnemo v krog, da se naravnajo ra-
mena. Enega vaditelja določim, da v 

sredini vodi gibanje in šteje ponovitve 
po šestkrat.

Roke – vse po  šestkrat
Stiskamo in raztegujemo roke in 

prste v štiri smeri po dvakrat. Razte-
govanje prstov od mezinca naprej, L 
+ D. Držimo roko in vrtimo zapestje 
po šestkrat v obe smet. L + D. Obe 
roki vrtimo v komolcih v obe smeri. 
Prijem l + d med prsti, gibanje spredaj 
gor in dol  ter vrtenje dlani. Prijem L 
+ D  za pasom in vrtenje dlani. Enako 
nad glavo. 

Vrat – vse po  šestkrat
Prijem za ušesi, potisk navzgor in gi-

banje vratu, L + D. Upogibanje vratu 
z glavo gor in dol. Upogibanje vratu k 
l + d ramenu. Gibanje z glavo naprej, 
nazaj (Mussolini). Kroženje z glavo 
šestkrat  v eno smer in  šestkrat v dru-
go. Gibanje z glavo diagonalno, l + d. 
Oprijem rok ravno s komolci, l + d, in 
obračanje glave nad roko. Prijem rok 
nad glavo in gibanje, L + D, sila na vrat.

Ramena – vse po  šestkrat
Kroženje z rameni naprej, nazaj. Vr-

tenje rok in dlani naprej nazaj. Seganje 
po sadje z eno in drugo roko. Vojaška 
vaja: oba komolca nazaj in  obe porav-
nani roki, stresanje ramen dvakrat, 
obe roki ena gor ena dol. Plavanje 
žabe naravnost. Plavanje žabe navzgor 
in stresanje ramen dvakrat. Plavanje 
kravl prsno in hrbtno. Plavanje delfin 

(metulj) prsno in hrbtno in stresanje 
ramen dvakrat. Vrtenje ramen in vra-
tu z eno roko nazaj v polkrog, L + D.

Pas in noge stoje po  šestkrat
Prijem vratu in gibi s komolci naprej 

- nazaj za naravnanje hrbta. Raztego-
vanje hrbta joga po  trikrat  gor, L + 
D. Vrtenje bokov v krogu  v eno in v 
drugo smer. Vrtenje telesa nad boki L 
+ D. L roka gor, D noga nazaj, D + L. 
Gibanje z roko po stegnenici, L + D. 
Sonožni slalomski gibi, L + D. Kora-
ki na mestu, stegno naravnost, L + D. 
Oprijem kolena in vrtenje stopala, L + 
D, po 3–5 s. Razkorak in upogib kole-
na, L+D. Gibanje naprej na eno nogo, 
druga nazaj, L+D. Gibanje z enim 
kolenom navzdol, L+D. Vaje za ravno-
težje z nihajem ene noge. Vrtenje ene 
noge in stopala v obe strani. Gibanje 
noge v stran z odklonom, L+D. Ni-
hanje ena noga ena roka v stran, L+D. 
Planica: Vdih in odriv na prste 3–8 
sek, zadnji 'Rechnaglov' s telemarkom. 
Prestopanje v krog šestkrat v eno smer,  
šestkrat v drugo (za 2 + 2 kroga)

Križ po  šestkrat
Počepi, roke naprej šestkrat, noge 

narazen dvakrat, telo k eni nogi dva-
krat. Lastovka na eni nogi, L + D,  štiri-
krat + dvakrat z nihanjem kolen.  Dvi-
govanje stegnjene noge in dotik z roko, 
L + D. Vdih, roke narazen in upogib 
do tal. Noge narazen roke v upogibu 
nazaj in ob stopalo. Kroženje, L + D, z 

rokami in rameni, počasen dvig. Roke 
ob bok in upogib hrbta nazaj, Dvig 
obeh rok in upogib hrbta nazaj. Ob 
'pajčevini' dvig in prijem ene noge ob 
stopalu, L + D. S podplati po prstih, 
petah, stopalu. Masaža od prsi do gle-
žnja in nazaj.

Hoja v krogih –  z določitvijo drugega 
vaditelja, vse po  osemkrat

Račka na V, kavbojska na X, po pe-
tah, po prstih, doolgi koraki, nordij-
ska hoja, manekensko-plesni koraki 
-dunajska, bočno sirtaki, L naprej + 
D naprej. Korakanje in poskoki proti 
klopem. 

Na klopi – vse po šest oseb in  
šestkrat,  eden glasno šteje

Skleca, upogib bokov, mačka iz joge, 
dvig telesa z rokami za hrbtom, dvig 
nog sede za trebušne mišice. Čakajoči 
z masažo stegen prsi in nog  ter po-
skoki, L + D, obešanjem na gol ali koš, 
vrtenjem zapestja in kaj pozabljenega 
... ). Še popek nazaj in želodec navzgor, 
šestkrat, zadnjico skupaj in dolg vdih, 
šestkrat.

Zaključek
Smuk po Žagarjevem grabnu, »po-

strojavanje« v vrsto. Korakanje in pe-
tje. Pozdrav soncu. Ena do tri šale za 
dobro voljo …V petek gremo na sku-
pinsko »kavo«, kakšen rojstni dan in 
tim za izboljšave.

Ciril Krašovec, 041 721 955.

Za gibanje starejših
Upam, da bo vsaj nekaj upokojencev prebralo 
moje pisanje in opazilo, da je  mogoče marsikatero 
težavo preprečiti in kaj izboljšati. 
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Ultrazvočna diagnostika 
Prim. Anton Kenig, dr. med., specialist pediater in spe-
cialist radiolog

Ultrazvočne preiskave: trebušnih organov (je-
tra, trebušna slinavka, ledvice, vranica), sečnega 
mehurja, prostate in testisov, ščitnice, vse druge 
vrste ultrazvočnih preiskav – rama, koleno ...

Kardiološka dejavnost 
Marko Hudnik, dr. med., specialist kardiolog

Poleg kardioloških pregledov in snemanja EKG 
opravljamo tudi UZ (ultrazvočni) pregled srca 
(ehokardiografija). Preiskava je neboleča in varna 
za preiskovanca in zdravnika. Potrebna je skoraj 
pri vseh srčnih obolenjih. Dr. Hudnik jo priporo-
ča tudi športnikom, predvsem zaradi izključitve 
pomembne prirojene srčne napake, ki je pri ve-
liki telesni aktivnosti lahko usodna.

Ambulanta za krčne žile in žilno 
kirurgijo 
dr. Matej Makovec, specialist kirurgije (kirurgija ven)

Opravljamo preglede bolnikov s krčnimi žila-
mi, drobnimi žilicami, dolgotrajnimi ranami, 
bolečinami v nogah ter ultrazvočne preglede. 
Pregledi bodo le v primeru, če bo naročenih več 
kot pet  bolnikov v enem mesecu. Za nadaljnje 
informacije lahko pokličete na telefonsko števil-
ko  041- 302- 203.

Ultrazvok kolkov novorojenčkov
doc. dr. Rina Rus, specialistka pediatrinja

Za zgodnje odkrivanje nepravilnosti v razvoju 
kolka je zelo pomemben UZ-pregled kolkov v 
najzgodnejšem obdobju po rojstvu otroka. Tako 
lahko odkrijemo morebitne nepravilnosti in pre-
prečimo kasnejše težave otroka pri hoji in vseh 
aktivnostih od takrat, ko shodi, naprej.
Preiskavo se v večini primerov opravi do tretjega 
meseca starosti. Najnovejša priporočila so, da bi 
morali imeti vsi otroci opravljen UZ kolkov med 
6. in 8. tednom starosti.

Arteriografija, gleženjski 
indeks (GI)
 Primož Rus, dr. med. spec. družinske medicine

Neinvazivno, neboleče merjenje togosti arterij-
skega žilja. Namenjena je odkrivanju sprememb 
na malih arterijah in aorti.  Za bolnike na zelo  
preprost način lahko odkrijemo spremembe na 
arterijskem žilju, ki pokažejo, kdaj sta potrebna 
nadaljnja diagnostika in zdravljenje bolezni srca 
in ožilja, kot so arterijska hipertenzija, ateroskle-
roza, sladkorna bolezen, ki lahko pripeljejo do 
srčnega infarkta, možganske kapi ipd. 

Medicina dela prometa in 
športa
 S sodelovanjem inštituta za medicino in šport 
(IMŠ), ki ga vodi dr. Petra Zupet, dr. med. spec., 
MDPŠ iz Ljubljane, izvajamo dejavnost na po-
dročju medicine dela prometa in športa. Opra-
vljamo preglede za nove voznike, za podaljšanje 
vozniških dovoljenj za vse kategorije in vse po-
trebne preglede zaposlenih za delovne organi-
zacije, društva, športna društva … 

STUDIO R, d. o. o.
Zdravstveni center za preventivo,

zdravstveno svetovanje in izobraževanje
Primož Rus, dr. med. spec., s sodelavci

Na toplo in sončno 
četrtkovo dopoldne, 14. 
2. 2019, smo se otroci iz 

skupine Račke skupaj 
z otroki iz skupine 

Pingvinčki odpravili 
na aktivni sprehod na 

Bizjakov grič. 

Pri takem sprehodu je po-
membno, da so otroci ves 
čas aktivni in izvajajo narav-
ne oblike gibanja (hoja, tek). 
Otroci hodijo po različni pod-

lagi, naklonu, urijo se v hoji v 
paru in koloni. 

Ker so otroci iz skupine 
Račke stari od 1 do 2 leti, so 
nam na sprehodu pomagali 
Pingvinčki, ki so stari od 2 do 
3 leta. Otroci iz skupine Ping-
vinčki so poskrbeli za mlajše 
vrstnike tako, da so jih držali 
za roke in z njimi hodili v ko-
loni. Na poti smo si ogledali 
tank, avtomobile, gasilski avto 
in naravo. Opazili smo, da pri-
haja pomlad, saj trava zeleni in 
zvončki že kukajo iz zemlje. 

Ko smo s skupnimi močmi 
premagali klanec, smo se na 
vrhu griča sprostili. Tekali 
smo, skakali, peli, plesali, se 
smejali in z vrha opazovali 
našo prelepo okolico. Pojedli 
smo sadno malico in kmalu 
je prišel čas za odhod nazaj v 
vrtec. Naredili smo še nekaj 
fotografskih posnetkov in le-
pega dne, preživetega na sve-
žem zraku, je bilo konec. 

Enota Žabica, skupina 
Račke, Lenka Trpin in 

Slavica Bjelobrk 

Račke in 
Pingvinčki na 
Bezjakovem griču

Novost v naši diagnostični ponudbi!
 Zaradi dolgih čakalnih dob na omenjene 
preiskave uvajamo 24-urno merjenje krvnega 
tlaka in 24-urno merjenje EKG (holter). Obe 
meritvi omogočata  večjo kakovost zdravlje-
nja arterijske hipertenzije in razpoznavo mo-
rebitne bolezni srca,  pa tudi spremljanje bol-
nikov s srčnim popuščanjem in morebitnimi 
motnjami srčnega ritma (odkrivanje aritmij)

Pokliči: 01- 7504 - 755 ali 041- 302 – 203. 
Prijave tudi na: ambulanta.dr.rus@gmail.com
ali osebno v ambulanti: Stara cesta 4A na Vrhniki.
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Ena ključnih tehnik 
pri prepoznavanju 
negativnih misli je ABC 
formula. KVT terapevti 
uporabljamo različna 
orodja, podobna 
ABC formuli, ki so 
nam v pomoč pri 
prepoznavanju in 
zamenjavi negativnih 
misli. 

Ta orodja lahko imenujemo 
tudi beleženje misli, dnev-
nik misli ali dnevno beleže-
nje disfunkcionalnih misli. V 
splošnem s takšnimi obrazci 
izražamo razmišljanja, ki vpli-
vajo na naša občutja in dejanja. 
Torej, način kako razmišljate, 

vpliva na to, kako se počutite. 
Spreminjanje nekoristnih misli 
je ključ do boljšega počutja. 

Objektivnejši pogled
Ena največjih prednosti pri 

zapisovanju misli je, da vam 
ta proces lahko pomaga gle-
dati na te misli zgolj kot na 
prebliske, teorije in ideje – ne 
pa kot na absolutna dejstva. 
Bolj negativen pomen dajete 
dogodku, bolj negativno se 
boste počutili in bolj verjetno, 
da boste ravnali na način, ki bo 
ohranjal takšno počutje. Torej 
je to ključnega pomena, kadar 
se negativno počutite, je verje-
tneje, da boste tvorili negativna 
čustva.

Model poudarja vpliv prepri-
čanj na razumevanje dogajanj 
in posledično na oblikovanje 
emocij ob nekem dogodku. 
Drugače povedano: Čustvenih 
reakcij ne sprožajo dogodki 
sami po sebi, ampak jih modifi-
cira prepričanje (razumevanje) 
tega dogodka. 
ABC obrazec – čustva in 

vedenje so posledice (C) 
součinkovanja med aktiva-
cijskim dogodkom oziroma 
sprožilcem (A) in prepri-
čanji oziroma pomeni (B) v 

ABC modelu čustvovanja.
1. Ko si zapisujete, je 

najpomembnejša točka 
čustvo, ki ga občutite (C - 
posledice).

Primeri čustev: jeza, tesnoba, 
zavist, krivda, prizadetost, 
ljubosumje, osramočenost…

2. Nato zapišite, kako ste 
ravnali oz. kako se je vaše 
vedenje spremenilo, ko ste 
začutilo neprijetno čustvo. 
Primeri vedenja, ki ga ljudje 
pogosto prepoznajo kot 
svoje ravnanje, vključujejo: 
izogibanje nečemu, umik 
vase, napadalnost, odlašanje, 
zavlačevanje, iskanje potrdi-
tve, uživanje alkohola….).

3. A – aktivacijski dogodek 
ali sprožilec - tukaj za-
pišite, kaj je sprožilo vaša 
čustva. To so stvari, ki so 
sprožile vaše nekoristne mi-
sli ali čustva. Lahko vključu-
jejo: nekaj, kar se dogaja prav 
zdaj, nekaj kar se je dogaja-
lo v preteklosti, nekaj kar 
pričakujete v prihodnosti, 
nekaj v vašem umu, telesni 
občutek… 

4. B – prepričanja, zapišite 
svoje misli, stališča in pre-
pričanja. Opišite, kaj vam 
je dogodek (A –aktivacijski 

dogodek) pomenil, ko ste 
začutili čustvo (C). Misli, 
stališča in prepričanja se 
pogosto refleksno pojavijo. 
Pogosto so skrajna, popače-
na ali nekoristna.

5. Miselne napake: eden 
ključnih načinov, kako 
postanete objektivnejši 
glede svojih misli je, da 
prepoznate napake v 
razmišljanju. Vprašanja, ki 
si jih lahko postavite vklju-
čujejo:

- Prehitro delam najhujše 
možne zaključke?

- Razmišljam v skrajnostih?
- Uporabljam besede »vedno« 

ali »nikoli«?
- Napovedujem prihodnost, 

namesto, da bi počakal?
- Prehitro sklepam, kaj drugi 

mislijo o meni?
- Jemljem dogodke oz. ve-

denje drugih ljudi preveč 
osebno?

6. Pobliže poglejte svoje 
negativne misli. Lahko 
si postavite naslednja 
vprašanja: Lahko dokažem, 
da je ta misel 100-odstotno 
resnična? Kaj so učinki ta-
kega razmišljanja? Kakšni 
dokazi obstajajo zoper to 
misel? Je ta misel toga ali 

prožna? Se ljudje, katerih 
mnenje spoštujem, strinjajo, 
da je ta misel realistična?

7. Tvorite alternative vsaki od 
nekoristnih misli, stališč, 
prepričanj. Ta korak je 
ključen, saj vam lahko alter-
nativne misli pomagajo do 
boljšega počutja. Zapišite 
si prožno, neskrajno, stvar-
no in koristno alternativo 
vsaki misli, stališči ali pre-
pričanju. Pomagate si lah-
ko z naslednjimi vprašanji: 
Kateri pogled na situacijo 
mi bo bolj v pomoč? Kako 
drugače razmišljam, kadar 
se dobro počutim? Kateri 
je prožnejši in manj skrajen 
način razmišljanja? Kateri je 
bolj realističen oziroma bolj 
uravnovešen način razmi-
šljanja? 

8. Ovrednotite učinke alter-
nativ na svoje občutke in 

zabeležite, ali doživljate 
bolj zdrava čustva. Spre-
membe v načinu obnašanja 
in razmišljanja navadno pri-
dejo prej kot izboljšani ču-
stveni odzivi. Vztrajajte pri 
razmišljanju in ravnanju, ki 
bo skladno s tem, kako se na 
koncu želite počutiti.

9. Načrt za premik naprej: La-
hko načrtujete izvedbo ve-
denjskega eksperimenta, ki 
vam bo pomagal zbrati več 
informacij o resničnosti in 
stvarnosti vaših misli.

ABC model je povzetek Epik-
tetovega izreka:  Človek ne trpi 
zaradi nezgode, ampak zaradi 
svoje presoje tega dogodka.

Ana Podlipnik, mag. 
psihosocialnega svetovanja, 

mag. socialnega dela.

PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

Nudim strokovno pomoč pri reševanju vsakdanjih težav ali življenjskih di-
lem. Učinkovito vam lahko pomagam pri sprejemanju zavestnih odločitev 
za spremembo in osebnostno rast, kadar iščete odgovore na konkretna in 
aktualna življenjska vprašanja. 

Ana Podlipnik, 040 126 826. www.motivacijainsvetovanje.si

V letošnjem letu gasilska eno-
ta Koreno pod okriljem PGD 
Horjul obeležuje že enajsto 
leto delovanja. V tem času smo 
kupili gasilsko vozilo in opre-
mo - v veliki večini iz lastnih fi-
nančnih sredstev članov. Ude-
leževali smo se izobraževanj, 
srečanj, občnih zborov, posre-

dovali pa smo tudi pri požarih. 
Potrebe so bile vedno večje in 
pred tremi leti je dozorela ideja 
o gasilski garaži, kjer bi se gasil-
sko in vaško življenje združilo 
pod eno streho.

Da smo lahko začeli verjeti v 
ta projekt, je bil glavni »krivec«, 
sedaj že pokojni lastnik zemlji-

šča, kjer danes stoji gasilska 
garaža gospod Andrej Sečnik, 
ki je brezplačno odstopil ze-
mljišče. Po pridobitvi gradbe-
nega dovoljenja za objekt smo s 
pomočjo domačih obrtnikov in 
pa tudi drugih, izvedli temeljno 
ploščo. Sledila je postavitev le-
sene konstrukcije, za katero so 
les v celoti prispevale domače 
kmetije. V jeseni 2018 smo ga-
ražo oblekli v panelne plošče. 
V proračunu Občine Horjul za 
leto 2019 je bilo namenjenih za 
gasilsko garažo Koreno 15.000 
eur z DDV, s katerimi smo iz-
vedli hidroizolacijo objekta, 

nabavo in vgradnjo oken in 
vrat, izvedbo prostora za sani-
tarije, uredili prostor za sejno 
sobo in še kar nekaj drobnarij.
Za pridobljena sredstva se za-
hvaljujemo Občini Horjul  ter 
županu g. Janku Prebilu, ki je 
uslišal naše pobude in želje. 
Naslednja faza, ki sledi, pa je 
izvedba vodovodnih in elektro 
inštalacij, ogrevanja, izvedba 
tlaka, obdelave notranjih sten, 
izvedba fasade, nakup notranje 
opreme ter ureditev okolice. 

Skratka, čaka nas še zajeten 
kup dela ter finančnih obve-
znosti, ki pomenijo dokonča-

nje gasilske garaže in predajo v 
uporabo. Tudi nakup dodatne 
gasilske opreme za delovanje 
enote bo potrebno izvesti v čim 
krajšem možnem času.

Običajno je tako, da ljudje 
potrebujejo gasilce, včasih 
pa gasilci potrebujemo vas. 
Vsakdo, ki bi želel na kakr-
šenkoli način pomagati k 
dokončanju gasilske garaže 
na Koreni, bodisi s finanč-
nimi sredstvi, materialom 
ali pa tudi s prostovoljnim 
delom prosimo, da se obr-
ne na svetnika Bogdana 

Marolta (041/291-895) s 
katerim se boste dogovori-
li o načinu donacije. Prav 
vsakega prispevka bomo 
nadvse veseli in zagotovo 
se vam bomo skušali ma-
ksimalno zahvaliti za vaš 
posluh.

V želji , da v eni od letošnjih 
izdaj Našega časopisa poro-
čamo o dokončanju gasilske 
garaže na Koreni, vas lepo poz-
dravljamo in vam še enkrat kli-
čemo »na pomoč«.

Za Gasilsko enoto Koreno, 
svetnik Bogdan Marolt

Ana svetuje

Negativne avtomatske misli

OBČINA HORJUL

Gasilska enota Koreno: na pomoč!

Kdo bi si mislil, da bo pobuda nekaj 
korenskih fantov pred leti, da bi kupili 

svoje gasilsko vozilo, se včlanilo v 
Prostovoljno gasilsko društvo Horjul ter se 

uspešno izšolalo za gasilce obrodila take 
sadove? 
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Območna in regijska razstava 

V objemu zvoka in slike
V avli Cankarjevega doma Vrhnika je bila 15. januarja 2019 
odprta razstava mladih likovnikov natečaja Zvočno in likovno. 

Napočil je čas, da se po nekaj 
letih vrnemo 

na veliki oder. 

Okrepljene z gostoma bomo prire-
dile koncert, ki bo poslušalce v ritmu 

plesa in strasti počasi popeljal v vroče 
poletje. 

Ker so priprave že v polnem teku, 
ne čakajte na maj in nas spremljajte 
na naši Facebook strani, kjer vas bomo 
obveščale o vseh novostih. Seveda pa 

bomo poskrbele, da boste tudi bralci 
Našega časopisa na tekočem in vam 
bomo v naslednji številki izdale vse 
podrobnosti prihajajočega koncerta.

SaxLadies

V februarju, natančneje 
6. 2., smo s kulturnim 
programom počastili 
kulturni praznik dr. 
Franceta Prešerna. 

Poleg domačega pevskega zbora 
se je z ubranim petjem predstavila 

ženska pevska skupina Svetlice. Pro-
gram sta popestrila domača glasbeni-
ka harmonikar Oskar Jakša in mlada 
pianistka Liza Anamari Jelovšek. 

Večer je obogatila še vodja bralnega 
kluba Karolina Jarc, vse skupaj pa je 
lepo povezovala Katarina Lenarčič.
Pust se je letos zamaknil v marec,  

vendar pa z zimo ni imel prav veliko 
dela. Vseeno so se maškare rade pove-
selile s svojim rajanjem 5. 2. v dvora-
ni na Drenovem Griču. Pri izvedbi se 
zahvaljujemo: Filipu, Patriciji in Luciji 
Koprivec, Kristini Popit ter Staši Hri-
bar. Hvala tudi članu Jožetu Ogorevcu 
in oskrbniku Jožetu Podboju.

KUD DG – LB

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 17.00, sobote, nedelje in prazniki: od 9.00 do 
19.00, ponedeljki: zaprto. Zadnji vstop v muzej je eno  uro pred zaprtjem muzeja. 

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 zaneslo k nam od 
drugod. Razstava je podaljšana do decembra 2019. 

Martin Sever, oče prvega slovenskega kombija 
Predstavljamo raznovrstno delo s področja tehnike inženirja Martina Severja, avtorja prvega 
serijskega kombiniranega vozila v Sloveniji in prvih IMV-jevih prikolic. Razstava je podaljšana do 
12. 5. 2019.

Spored prireditev:

od torka, 2. 4., do petka, 5. 4., od 9.00 do 13.00: Dnevi meroslovja (obvezne 
predhodne prijave)

četrtek, 4. 4., ob 18.00: slovesno odprtje predavalnice Nikole Tesle s prikazom izbranih 
poskusov demonstracije Ukročena elektrika

nedelja, 7. 4., ob 16.00: voden ogled razstave Pozor, elektrika! z avtorjem razstave dr. 
Orestom Jarhom

sobota, 13. 4., ob 9.30: Delavnica kaligrafije (obvezne predhodne prijave)

nedelja, 14. 4.,  ob 11.00: Prikaz delovanja Vegovega škripčevja, vitlov in zobniških 
prenosov

Za sobotne delavnice so obvezne prijave preko telefona 01 750 66 72, 041 957 146 ali elektronske 
pošte programi@tms.si.
Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice, sobotne delavnice so 
plačljive.

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), velika noč: zaprto

Spored prireditev:

nedelja, 7. 4., ob 15.00: Voden ogled muzejskih zbirk

nedelja, 14. 4., ob 15.00: Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine

sobota, 27. 4., od 10.00 do 13.00: počitniške delavnice za otroke
Izdelovali bomo voščilnice, poštne rogove in štampiljke.  Cena posamezne delavnice: 1,50 evra.  
Prijave niso potrebne.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

April v TMSPrenovljene
SaxLadies se vračamo

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo
v začetku leta 2019

Pravzaprav sta razstavi kar dve: re-
gijska, na kateri so dela, ki jih je izbrala 
komisija natečaja in območna, kjer so 
vsa likovna dela učencev z OŠ Anto-
na Martina Slomška Vrhnika in POŠ 
Drenov Grič, prispela na razpis JSKD 
OI Vrhnika. Razstava, ki prinaša v avlo 
kulturnega hrama prav posebno, mla-
do energijo, bo na ogled do 31. marca 
2019. Zvočno in likovno, je moto nate-
čaja. S poslušanjem radijskih iger otroci 
razvijajo slušno senzibilnost in bogatijo 
svoj notranji čustveno doživljajski svet. 
Skozi likovno interpretacijo slišanega 
pa širijo svoje predstavne zmožnosti in 
domišljijo, razvijajo sposobnosti izvir-
nega, samosvojega likovnega izražanja 
in raziskujejo zakonitosti likovnega je-
zika. Vrhniški likovniki, na območnem 
delu razstave so bili iz prve tirade. Do-
mišljijo jim je spodbujala radijska igra 
Zakaj ima fižolček bel trebušček. Ob 
radijskih igrah Na čistem in Brez, pa so 
lahko iskali navdihe najstniki iz druge 
in tretje triade. Na natečaj je prispelo 
kar 237 del.  Strokovna žirija je za re-
gijsko razstavo izbrala 46 del, ki so bila 

na ogled meseca maja 2018 v Logatcu, 
meseca junija v Ljubljani, oktobra na 
RTV Slovenija in od januarja do marca 
2019 v Cankarjevem domu Vrhnika.

Z Vrhnike sta na razpisu sodelovali 
2 šoli, s petimi skupinami otrok, petih 
mentoric. Z OŠ Antona Martina Slom-
ška so bile na regijsko razstavo uvršče-
ne: Ema Jurjevčič, mentorica Alenka 
Košak Mencin, Lina Kebe Tešar, men-
torica Urška Zamejc, Ivana Hajduković, 
mentorica Evelin Škof, Nikolina Avrić, 
mentorica Maja Zalokar in z OŠ Iva-
na Cankarja POŠ Drenov Grič - Sara 
Koprivec, mentorica Katarina Lenarčič. 
Mentorice in izbrani likovniki so pre-
jeli regijsko priznanje in DVD razstave.

Dela vseh vrhniških likovnikov pa so 
tokrat tudi razstavljena, v kotičku Ob-
močna likovna razstava. Vsi sodelujoči 
učenci in mentorji so prejeli priznanja 
za sodelovanje na Območni razstavi V 
objemu zvoka in slike.

Na odprtju razstave je zapel zbor 
Mlada Mavrica pod vodstvom Darin-
ke Fabiani.

JSKD OI Vrhnika
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V kulturnem večeru so se 
sprehodili skozi življenje pe-
snice in pisateljice, ki se je pred 
drugo svetovno vojno preselila v 
Šentilj pri Velenju. Umrla je leta 
2000, a spomin nanjo ni zble-
del. Krajevna skupnost Podlipa 
- Smrečje ji je zato podelila po-
sthumno priznanje  v spomin in 
zahvalo za literarne dosežke na 
področju poezije in proze. 

Marija Brenčič Jelen se je ro-
dila 28. januarja 1919 v Podlipi 
Pri Gojerju. Čim je znala pisati, 
že je zlagala pesniške rime, je 
bilo slišati na prireditvi. V času 
odraščanja je veliko prebirala 
poezijo Franceta Prešerna in Si-
mona Gregorčiča, ki je sčasoma 
postal njen vzornik. 

V obdobju mladosti, med le-
toma 1936 in 1938, je doživela 
svoj poetični razcvet. »Napisala 

je več kot 400 pesmi, ki so bile 
objavljene v najmanj 35-tih ča-
sopisih in revijah, kot so Slove-
nec, Bogoljub, Gruda, Kmečka 
žena, Žika, Vigred, Naš dom… 

Veliko jih še ni bilo objavlje-
nih in jih hranijo njeni domači,« 
je pojasnila avtorica razstave in 
tudi povezovalka kulturnega ve-

čera, Sonja Malovrh. Marija je v 
samozaložbi izdala štiri pesni-
ške zbirke (leta 1937 – Spev tihe 
doline, l. 1968 – Vzdih cvetne 
dobrave, l. 1969 – Vrisk jasne 
Planine, l. 1970 – Mir sinje vi-
šave) in dve knjigi črtic (l. 1991 
– Naših njiv nihče več ne orje 
in l. 1995 – Sedem ključavnic).

Življenjska pot jo vodi k 
Velenju

Poleti 1937 je spoznala dreve-
sničarja Antona Jelena iz Šen-
tilja pri Velenju, kamor se je po 
poroki leta 1939 tudi preselila. 

Anton je bil podjeten, saj je že 
pri dvanajstih letih posadil oko-
li 200 divjakov sadnega drevja. 
Ko se je poročil z Brenčičevo, je 
imel že  več kot 30 tisoč mladih 
sadnih drevesc, sadik vrtnic in 
vinskih trt. 

Zaradi trdega kmečkega dela 
in skrbi za devet otrok, ki so se 
jima rodili v zakonu, je počasi 
opuščala pisanje, še vedno pa 
je ostala aktivna borka za pra-
vice kmeta in kmečke žene, 
opozarjala na problematiko v 
sadjarstvu ter se pisno odzi-
vala na aktualno in družbeno 
problematiko. 

Nikoli ni pozabila Podlipske 
doline

Rojstnega kraja nikoli ne po-
zabiš in tudi ona ga ni. Pri 54 

letih je naredila izpit za avto in 
nato večkrat obiskala sorodni-
ke ter znance v Podlipi. V nje-
nem rojstnem kraju v cerkvi sv. 
Brikcija sta z možem Antonom 
obeležila tudi zlato poroko (50 
let skupnega življenja). 

A z leti je Marija postajala vse 
bolj krhkega zdravja. Jeseni leta 
1992 je umrl njen mož, sama se 
je poslovila od tuzemskega ži-
vljenja osem let kasneje (2000). 
Z možem sta pokopana v dru-
žinskem grobu Klemšetovih v 
Šentilju pri Velenju.

Priznanje krajevne skupnosti 
rojakinji

»S pesmijo in prozo je dodala 
pomemben delež slovenski kul-
turni dediščini in tako prispeva-
la k prepoznavnosti našega na-
roda,« je odločitev za priznanje 
opisala Malovrhova. 

Posthumno priznanje krajev-
ne skupnosti je otrokom pokoj-
ne Marije Brenčič Jelen izročil 
predsednik krajevne skupnosti 

Boštjan Jurjevčič, ki je ob tem 
izrazil ponos nad rojakinjo. 

Gostje, njeni otroci (Franc, 
Ivanka, Anton, Marija, Blaž, 
Florjan in Janez), so se zahvalili 
za izkazano čast in strnili ne-
kaj svojih spominov na pokojno 
mamo. K

ot so dejali, je bila mama za-
vedna Slovenka, pridna, globoko 
verna, zelo čustvena, v hiši pa 
se je večkrat, sploh ob večerih, 
slišalo petje slovenske pesmi. 
O Mariji oziroma Gojerjevih 
so strnili svoje spomine tudi 
nekateri prisotni Podlipci in 
Smrečani. 

Poldrugo uro dolg kulturni 
večer je bil kulturno obarvan. 
Nastopili so domači izvajalci 
(otroški pevski zbor, cerkveni 
mešani pevski zbor, kvintet 
Sami naši, glasbenice Katja, 
Manja in Tanja Trček, recitatorji 
Neža Gaberšek, Romina Klara 
Gabrovšek, Nina Slavec, Mateja 
Gaberšek, Barbara Kuzmič, Jurij 
Cankar in Valerija Babij), slišati 
je bilo celo zvočni posnetek Ma-
rijine recitacije. 

Tisti, ki so želeli še podrobne-
je spoznati rojakinjo, so si lah-
ko ogledali biografsko razstavo 
pod naslovom Moja je pesem!, 
ki so jo pripravili Muzejsko dru-
štvo Vrhnika, Cankarjeva knji-
žnica Vrhnika in ZIC Vrhnika. 
»Večino podatkov sem našla v 
bogati zapuščini, ki so mi jo v 
pregled zaupali njeni domači iz 
Šentilja, za kar se jim iskreno 
zahvaljujem. Podatke sem iskala 
še iz drugih virov in v uradnih 
arhivih, veliko o njej pa so mi 
povedali njeni domači, sorodni-
ki in posamezniki iz Podlipe.

Vsem iskrena hvala,« je še de-
jala Malovrhova. Mimogrede, 
razstava Moja je pesem! je bila 
na ogled tudi že na Vrhniki, in 
sicer med 22. januarjem in 10. 
februarjem. 

Gašper Tominc, foto: GT

Na večer pred mednarodnim 
praznikom dneva žena, 7. marca, 
je razstavi odprl vrata Muzej Ve-
lenje, na Velenjskem gradu. Ta 
stoji na vzpetini okrog 60m nad 
mestom Velenje v Šaleški dolini 
in je eden najlepše ohranjenih 

gradov v Sloveniji. V zgodovin-
skih virih je prvič omenjen leta 
1270. V poznejšem času se je na 
gradu izmenjalo več lastnikov, 
po drugi svetovni vojni je prešel 
v last splošnega družbenega pre-

moženja. Leta 1957 je velenjski 
premogovnik Rudnik lignita Ve-
lenje na gradu ustanovil Muzej 

slovenskih premogovnikov. Po-
stopoma so v njem začeli urejati 
prve zbirke in hkrati se je začela 

Brenčičevi so se poklonili rojaki iz Podlipe

Predsednik KS Podlipa - Smrečje Boštjan Jurjevčič je domačim izročil posthumno priznanje.

Marija Brenčič Jelen - biografska razstava v Muzeju Velenje Ob zaključku prireditve, iz leve proti desni-sin Franc Jelen, vnukinja Miriam Jelen, za njo vnuk Brest Lenarčič, 
snaha Malčka Jelen, hči Marija Jelen, avtorica Sonja Malovrh

Podlipa, 22. februar 
– Potem ko so se v 

Podlipi pred dvema 
letoma poklonili rojaku 

in vsestranskemu 
umetniku Ivanu 

Malavašiču, so se tokrat 
spomnili nekdanje 
domačinke Marije 

Brenčič Jelen, po 
domače Gojerjeve. 

Razstava o Mariji Brenčič Jelen gostila v velenjskem muzeju

Potem, ko je bila razstava  ob 100-letnici pesnice 
in pisateljice Marije Brenčič Jelen v letošnjem 
letu od 22. 1. do 10. 2. na ogled v galeriji CD na 
Vrhniki,  se je v mesecu februarju selila še v njeno 
rodno vas Podlipa, kjer so si jo od 22. 2. do 24. 2. 
lahko ogledali domačini. 
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intenzivna sanacija stavbe. Da-
nes v prostorih Muzeja Velenje 
čez vse leto prirejajo številne 
dogodke. Razstavni panoji, 
ki razkrivajo življenje in delo 
pesnice in pisateljice Marije 
Brenčič Jelen,  so izobešeni 
pod mogočnimi oboki na ste-
nah grajske galerije in bodo na 
ogled vse do 14. aprila. 

Direktorica Muzeja Vele-
nje, gospa Mojca Ževart, je na 
začetku prireditve pozdravila 
in nagovorila navzoče in med 
drugim dejala, da že več let 
zapored na ta predpraznič-
ni večer prirejajo dogodke, v 
sklopu katerih predstavljajo 
izjemne in pomembne ženske, 
ki  delujejo ali imajo zasluge v 
širši javnosti v velenjski obči-
ni. Letos so se ob 100-letnici 
rojstva, odločili predstaviti ži-
vljenje in delo pesnice in pisa-
teljice Marije Brenčič Jelen. V 
kulturnem  programu, ki se je 
začel s himno, Prešernovo pe-
smijo Zdravica, so v nadaljeva-
nju otroci, sorodniki in znanci 
Marije Brenčič Jelen, obisko-
valcem z recitacijo predstavili 
še pesmi izpod njenega peresa, 
zborovsko petje, igranje skladb 
na klavir, zgodbo iz šolskega 
glasila Sedmorastniki …  

Med kulturnim programom 
je avtorica razstave, Sonja Ma-
lovrh, v treh delih predstavila 
življenjsko in ustvarjalno pot 
pesnice in pisateljice. 

V prvem delu je spregovorila 

o njenemu življenju od ranega 
otroštva do smrti, v drugem 
delu je izpostavila njeno lite-
rarno ustvarjanje in udejstvo-
vanje v javnosti, v zaključnem 
delu pa je obširno predstavila 
potek priprav na razstavo, raz-
krila motiv, ki jo je k razstavi 
spodbudil, navedla organiza-
cije, ki so razstavo pripravile 
ter izpostavila pomen njenega 
ustvarjanja.

Kulturni program je z iz-
branimi besedami povezova-
la  gospa Mojca Ževart ter ob 
zaključku simbolično odprla 
razstavo in obiskovalce pova-
bila k ogledu. 

Nato je večer potekal  v 
sproščenem pogovoru in ob 
prigrizku, kjer je bilo izrečenih 
veliko pohval in tudi zanima-
nje za gostovanje v  Šentilju, saj 
je Marija Brenčič Jelen v tem 
kraju živela in ustvarjala večji 
del svojega življenja.

Z gostovanjem razstave o 
naši rojakinji Mariji Brenčič 
Jelen v Muzeju Velenje, smo 
prestopili občinsko mejo in 
ime kraja Podlipa in občine 
Vrhnika ponesli v severovzho-
dni del države. 

Obenem pa je to neposre-
dno priznanje  avtorici razsta-
ve ter Muzejskemu društvu 
Vrhnika, Zavodu Ivana Can-
karja Vrhnika in Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika, ki so raz-
stavo pripravili. 

(nč)
Izdelki otrok prve triade so 

nastajali v okviru krožkov in 
izbirnih predmetov, ki jih vo-
dijo Katarina Kobal, Alenka 

Smrtnik, Andreja Šajn, Barba-
ra Friškovec, Joži Jerele in Petra 
Primc Marko. Obiskovalci si 
tako lahko do 31. marca ogle-
dajo čipke, ki so nastajale v 
okviru čipkarskega krožka in 
izbirnega predmeta klekljanje, 
glinene in šiviljske izdelke ter 
drobne odpadne predmete, ki 

so z ustvarjalnim pristopom 
otrok in mentoric dobili novo 
všečno podobo. Na odprtju je 
kulturni program prispeval 
otroški pevski zbor Kuštravci 
pod vodstvom Ljubice Jelovšek, 
na klavirju pa jih je spremljal 
Gorazd Jan. 

Gašper Tominc, foto: GT

25
Mavričnih

Sodelujejo:
Orkester Simfonika Vrhnika

Otroški pevski zbor Mlada Mavrica
Oto Gvardjančič - klavir

Koncert povezujejo Anita Čretnik in člani Mavrice

Sobota, 13. april 2019, ob 19.00, Cankarjev dom na Vrhniki
Prost vstop z vstopnico - TIC Vrhnika ali pred koncertom

Društvo Mešani pevski zbor Mavrica, Občina Vrhnika

Mešanega pevskega zbora MAVRICA
z zborovodkinjo Darinko Fabiani

Vabimo vas
na jubilejni

koncert
VIDENJE
Drama / Vision / režija in scenarij: Naomi Ka-
wase / Japonska, Francija / 109’
Mistična, sanjava, v slikovito naravo po-
topljena in z drobci nadnaravnega posuta 
zgodba o ženski, ki sredi čarobnega gozda 
išče redko zdravilno rastlino in najde sledove 
svoje preteklosti.
Francoska novinarka Jeanne prispe na Japonsko, da bi našla 
rastlino, ki zraste vsakih 997 let ter naj bi ob zaužitju človeka 
odrešila bolečine in duševne stiske. Ko Jeanne prispe v Naro, 
spozna molčečega Toma in njegovo mentorico Aki, karizma-
tično prerokinjo in čuvarko gozda, ki trdi, da je stara tisoč let. 
Nedolgo zatem ko Tomo sprejme Jeanne k sebi, Aki izgine, 
a se od nekod, kot da bi hotel zapolniti njen prostor, pojavi 
čeden mladenič. 
Ko se bliža trenutek vznika svete rastline, se minuli dogodki 
strnejo, ustvarijo se nove vezi, čas pa kot da bi iztiril iz svojega 
navideznega reda in odprl nove možnosti človeške eksistence.

TOVOR
Drama / Teret / režija in scenarij: Ognjen 
Glavonić / Srbija, Iran, Francija, Hrvaška, 
Katar / 98’
Svojevrsten film ceste, ki prekine dvajsetletni 
molk o enem najgrozovitejših zločinov srb-
ske vojske na Kosovu ter prikaže moralno in 
družbeno breme vojne, ki ga je neka gener-
acija tiho odložila na ramena svojih otrok.
Vlada je voznik tovornjaka, ki mu med Natovim bombardira-
njem Srbije leta 1999 zaupajo prevoz skrivnostnega, neznanega 
tovora s Kosova v Beograd. Pravila od njega terjajo strogo sle-
denje predvidenemu urniku in mu prepovedujejo postavljanje 
kakršnihkoli vprašanj o tovoru. 
Voznik kljub temu prekrši pravila, ko med potjo po telefonu 
pokliče svojo ženo na zdravniškem pregledu, poleg tega pa v 
vozilo sprejme mladega glasbenika, namenjenega za boljšim 
življenjem v Nemčijo. Vlada se kljub kršitvam zaveda, da se 
bo po opravljenem delu moral vrniti domov in se soočiti s 
posledicami svojih dejanj.

PUTINOVE PRIČE
Dokumentarni film / Svideteli Putina / režija 
in scenarij: Vitalij Manski / Latvija, Švica, 
Češka / 102’
Manskij, ukrajinski režiser, ki zadnja leta živi 
v prostovoljnem izgnanstvu v Latviji, je imel 
ob političnem vzponu Vladimirja Putina kot 
dokumentarist ruske državne televizije prost 
dostop do novega vladarja ruskega imperija.
Na silvestrovo leta 1999 je ruski predsednik Boris Jelcin svet 
presenetil z novico, da bo odstopil in oblast predal novo ime-
novanemu predsedniku vlade Vladimirju Putinu. V prehodnem 
obdobju je Putin prevzel vlogo vršilca dolžnosti in jo opravljal 
vse do volitev tri mesece pozneje. Pri volilni kampanji se je 
odpovedal običajnim taktikam, ki vključujejo televizijske oglase 
ali debatiranje z nasprotniki. Njegova ekipa je najela režiserja 
Vitalija Manskega, da bi Putina spremljal pri delu in posnel 
televizijski dokumentarec.

ONI
Biografska drama / Loro / režija in scenarij: 
Paolo Sorrentino / Italija, Francija / 150’
Satiričen in ponekod domišljijski portret kon-
troverznega italijanskega politika in tajkuna 
Silvia Berlusconija ter njegovih krogov.
Čedni mladenič Sergio ima eno samo ambicijo: zapustiti rojstno 
Taranto na jugu Italije in oditi v Rim, da bi se tam vključil v 
kroge večkratnega predsednika vlade Silvia Berlusconija. Svoj 
načrt uresničuje dosledno in brez moralnih pomislekov. Vrata 
v svet vplivnih in bogatih mu odpre trgovanje z lepimi mladimi 
dekleti, ki vplivneže spremljajo na različne dogodke in razvra-
tne zabave. Medtem se Silvio v perverznem svetu korupcije in 
neprestanih zabav ukvarja s političnimi nasprotniki in svojo 
ženo, ki ji je dovolj njegove nezvestobe.

Aktualne informacije o dogajanju v kinu najdete na spletni 
strani kino-vrhnika.si in facebook.com/kinovrhnika. Na spletni 
strani se lahko prijavite tudi na e-novice. Zaradi dinamičnosti 
ponudbe filmskih naslovov so mogoče spremembe v programu, 
zato spremljajte naše objave v prej omenjenih glasilih.

Kino Vrhnika

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

Otroški prstki zopet ustvarjali

Vrhnika, 12. marec – V mali dvorani 
Cankarjevega doma je odprla svoja vrata 
razstava Naši prstki razstavljajo, ki jo že 
leta pripravljajo učiteljice Cankarjeve 
osnovne šole. 
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Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Gledališki abonma 2018/19 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

PRESTAVLJEN DATUM: PETEK, 5. april 2019, 
ob 19.30 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Ferdinand von SchirachTEROR
Sodobna drama

Režija: Eduard Miler, 
Igrajo: Borut Veselko, Miha Rodman, Aljoša Ternovšek, Darja 
Reichman, Peter Musevski, Vesna Slapar, Ciril Roblek k. g., Judita 
Polak k. g.

 

Teror je trenutno najbolj uprizarjano delo 
tako na evropskih odrih kot po svetu, saj je 
na sporedu v več kot štiridesetih gledališčih, v 
Nemčiji, Švici in Avstriji pa so si gledalci sep-
tembra preko TV-sprejemnikov lahko ogledali 
tudi film, posnet po istoimenski drami, in po 
koncu filma v živo glasovali o pilotovi krivdi 
oziroma nedolžnosti ter tako odločili o nje-
govem razpletu. V Terorju namreč obravnava 
izjemno težko moralno in etično dilemo, tj., 

kako se odločati v skrajnih situacijah in koli-
ko je vredno oziroma so vredna posamezna 
človeška življenja. Drama se dogaja v sodni 
dvorani, v kateri so poleg vojaškega pilota Lar-
sa Kocha (obtoženega za smrt 164 potnikov 
na letalu) tudi predsednik sodišča, branilec, 
državna tožilka in dve priči ter seveda tudi 
gledalci, ki morajo tokrat prevzeti vlogo po-
rotnikov. Prav oni so tisti, ki z glasovanjem 
odločajo o pilotovi krivdi oziroma nedolžno-
sti. Med sodnim procesom proti pilotu Larsu 
Kochu se namreč izkaže, da se je po lastni 
presoji odločil za manj žrtev na račun večjega 
števila na nogometnem stadionu, kar pa spro-
ža etična vprašanja – koliko pravzaprav šteje 
posameznikovo življenje? Ali je bolje sestre-
liti letalo s 164 potniki, da se izognemo smrti 
70.000 ljudi na nogometnem stadionu? Ali bi 
pilot sestrelil letalo tudi, če bi bila na krovu 
njegova družina? Dilema, ki jo sprožajo drama 
in njene uprizoritve, je etična dilema »nemo-
goče odločitve«, kako se odločati v skrajnih 
primerih terorističnih akcij. Obtoženi pilot 
Lars Koch se je namreč moral v hipu odločiti, 
kako rešiti situacijo in koga žrtvovati.
Predstava traja 100 minut z enim odmorom.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2018/19 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

TOREK, 16. april 2019, ob 19.30 
SNG Nova Gorica

Jure Karas: REALISTI
Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo

Režiserka: Tijana Zinajić
Igrajo: Peter Harl, Jure Kopušar, Matija Rupel, Urška Taufer, Žiga Udir.

Nastopa tudi: Anže Vrabec/Joži Šalej

Svet je šel po gobe, mi pa v najbližji naku-
povalni center. Resničnostni šovi so naen-
krat bolj resnični od novic. Tretji svet mučita 
ekologija in ekonomija, nas pa, koliko zdrži 
baterija. Treniramo pohlevnost. Hodimo v 
službe, ki jih ni. Samo še smrt in  posojila so 
za nedoločen čas. Kam naj se normalen človek 
zateče drugam kot v teater? Odgovorni pra-
vijo, da je kostumov, vicev in pijače še za eno 
rundo. Nasmejmo se, preden bo prepozno. 
Predstava traja 1 uro in 30 minut in nima odmora.

Do 31. marca 2019
bo v Galeriji na ogled razstava ročnih in likovnih izdelkov učencev, ki obiskujejo interesne dejavnosti Oblikovanje gline, 

Ročne spretnosti, Od blaga do izdelka, Šiviljski krožek,  Čipkarski krožek in izbirni predmet Klekljanje

NAŠI PRSTKI USTVARJAJO.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika vas vljudno vabi na fotografski razstavi 

Andreje Peklaj: DOMOVANJE SKRIVNOSTI in BILA SEM PTICA 
Odprtje razstav z multivizijo ob intuitivni glasbeni improvizaciji Lade Jakša in 

Dejana Štembergerja
bo v torek, 2. aprila 2019, ob 19. uri,  v Galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki, 

Tržaška cesta 25.
Avtorico bo predstavil red. prof. Darko Slavec, mag. slikarstva in mag. grafike.

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.

R A Z S T A V E
v Cankarjevem domu

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.

• Beremo s tačkami – program R.E.A.D. 
 Reading Education Assistance Dogs. Osnovni namen programa je pomagati otrokom pri 

izboljšavi govornih in komunikacijskih spretnosti ter pri osvajanju in utrjevanju bralnih 
veščin s pomočjo neobičajnega poslušalca – terapevtskega psa. V sodelovanju z društvom 
Tačke pomagačke. Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com. 

• Druženje s psom in knjigo
 V družbi prijazne jazbečarke boste izvedeli marsikaj o kužkih, njihovih navadah, negi, 

lahko se boste z njo poigrali in ji celo kaj prebrali. Druženje, ki je namenjeno izboljšanju 
bralnih veščin ob hkratnem spoznavanju psov, bo 10. aprila 2019 ob 15.00 ter vsako na-
daljnjo drugo sredo v mesecu. V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke. Prijave: 051 
620 066 ali ckv.vgc@gmail.com. 

• Plesi v krogu
 Plesi so lahkotni, igrivi in radostni, pa tudi ponotranjeni. Plešemo v krogu. Primerni so 

za vse generacije, tudi za starejše. Za ples ne potrebujemo partnerja. Enostavni koraki 
in čudovita glasba. Plesi v nas spodbujajo radost in veselje do življenja in  počutimo se 
mlajši in bolj gibki, v globljem stiku s seboj in  bližnjimi. Plese vodi Darja Bažec. Srčno 
vabljeni vsak četrtek ob 9.15 v Grabeljškovo dvorano CKV. Info in prijave na tel.: 01 750 
9441 in 031 682 230 (Darja Bažec). 

• Delavnica za osnovnošolce –učenje freestyle
 Osnovnošolce od 3. do 9. razreda vabimo 10. aprila 2019 ob 15.00 (3.–6. razred) oz. ob 

16.30 (7.–9. razred) na delavnico učenja freestyle v CKV, Grabeljškova dvorana. Skupaj 
bomo spoznali, da je naše pomnjenje hitrejše in učinkovitejše, če sprejemamo učno snov 
preko igre, humorja, ustvarjalnega giba ali glasbe. Naj postane učenje zabava! Udeležba 
je brezplačna. Obvezne prijave na tel. 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com. 

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

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
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do 31. marca 2019
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA

NAŠI PRSTKI USTVARJAJO 
Ročni in likovni izdelki učencev, ki obiskujejo interesne dejavnosti: 
oblikovanje gline, ročne spretnosti, klekljanje.
Razstava bo odprta do 31. marca 2019.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK, 25. 3. 2019, ob 17. uri.
Vstop prost. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRHNIKA, 

OSNOVNA ŠOLA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA

POZDRAV POMLADI
Kulturna prireditev, mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK, 25. 3. 2019, ob 20. uri. 
Vstopnina: parter 22 €, balkon 20 €. SiTi 
Teater BTC
Jure Karas, Gašper Konec in Lado Bizovičar

PREDSTAVA ZA VSAKO 
PRILOŽNOST
Glasbena komedija
Igrajo: Lado Bizovičar in Gašper Konec / Jure Godler
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 27. 3. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TATIČI
Liffe 2018, drama, 121 min, Japonska

ČETRTEK, 28. 3. 2019, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: COLLETE
Biografska drama, 111 min, Velika Britanija, ZDA

ČETRTEK, 28. 3. 2019, ob 17.30 uri. 
Interna prireditev.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

ŽIV ŽAV 2019
Območna revija otroških pevskih zborov občin Vrhnika,  Log – Dragomer in 
Borovnica.

PETEK, 29. 3. 2019, ob 19. uri.
Vstop prost.
ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA,  ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ŠPORTNIK LETA 2018
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 30. 3. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 11 €.
KATJA DANCE COMPANY, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

PROJECT X
Plesno-gledališka multimedijska predstava v pomoč mladim v stiski
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 31. 3. 2019, ob 15. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SLONČEK DUMBO
Družinski film, 130 min, ZDA, 7+

NEDELJA, 31. 3. 2019, ob 17.15.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NE BOM VEČ LUZERKA
Liffe 2018, drama, 88 min, Slovenija

NEDELJA, 31. 3. 2019, ob 19. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BERLIN: LJUBEZEN MOJA
Romantična drama, Nemčija

PONEDELJEK, 1. 4. 2019, ob 17.30. in 19. uri.
Vstop prost. Brezplačne vstopnice na TIC 
Vrhnika.
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

SLOVENSKE PRAVLJICE
Baletna predstava Glasbene šole Vrhnika, velika dvorana 

NEDELJA 14. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

100 REČI
Komedija, 111 min, Nemčija

NEDELJA 14. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TOVOR
Liffe 2018, drama, 98 min, Srbija, Francija, Hrvaška, Iran, Katar 

TOREK, 16. 4. 2019, ob 19.30.
Vstopnina: 15 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
SNG Nova Gorica

REALISTI
Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 17. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstop prost.
DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA

GLAVA, Rubikova kocka
predavatelj Nikolay Grishin, dr. med 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

ČETRTEK, 18. 4. 2019, ob 20. uri. 
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PUTINOVE PRIČE
Dokumentarni film, 102 min, Latvija, Švica, Češka

PETEK, 19. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČUDEŽNI PARK
Animirana družinska pustolovščina, 85 min, SINHRO, Španija, ZDA, 6+

PETEK, 19. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAČJE POKOPALIŠČE
Grozljivka, 120 min, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 20. 4. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

GOSPOD LINK: V ISKANJU 
IZGUBLJENEGA DOMA
Animirana družinska pustolovščina, 95 min, SINHRO, ZDA, Kanada, 6+

SOBOTA, 20. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREKLETSTVO ŽALUJOČE 
ŽENSKE
Grozljivka, 93 min, ZDA

NEDELJA, 20. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ONI
Liffe 2018, biografska drama, 145 min, Italija, Francija

NEDELJA 21. 4. 2019, 16. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČUDEŽNI PARK 3D
Animirana družinska pustolovščina, 85 min, SINHRO, Španija, ZDA, 6+

 
NEDELJA 21. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MIRAI
Animirani film, 98 min, Japonska, 8+

NEDELJA 21. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

STAN & OLLIE
Biografska komična drama, 98 min, Velika Britanija, Kanada, ZDA 

TOREK, 2. 4. 2019, ob 19. uri.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DOMOVANJE SKRIVNOSTI in BILA 
SEM PTICA 
Fotografska razstava, galerija in avla Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 4. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VIDENJE
Liffe 2018, drama, 109 min, Japonska, Francija

PETEK, 5. 4. 2019, ob 19.30.
Vstopnina: 15 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Ferdinand von Schirach: TEROR
Sodobna drama
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 6. 4. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ
Animirana družinska pustolovščina, 91 min, SINHRO, Rusija, 6+

SOBOTA, 6. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NE BOM VEČ LUZERKA
Liffe 2018, drama, 88 min, Slovenija

SOBOTA, 6. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAČJE POKOPALIŠČE
Grozljivka, 120 min, ZDA

NEDELJA, 7. 4. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ 3D
Animirana družinska pustolovščina, 91 min, SINHRO, Rusija, 6+

NEDELJA, 7. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DEČEK NEVIHTE
Družinska drama, 99 min, Avstralija,  8+

NEDELJA, 7. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZELENA KNJIGA
Komična drama, 130 min, ZDA

ČETRTEK, 11. 4. 2019, ob 17.30
Vstopnina: 3 €, otroci: gratis vstopnice.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA

NAGAJIVA POMLAD
Revija predšolskih pevskih zborov občin Vrhnika, Borovnica in Log – 
Dragomer 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 12. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

GOSPOD LINK: V ISKANJU 
IZGUBLJENEGA DOMA
Animirana družinska pustolovščina, 95 min, SINHRO, ZDA, Kanada, 6+

PETEK, 12. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

HELLBOY
ZF avantura, 148 min, ZDA 

SOBOTA, 13. 4. 2019, ob 19. uri.
Brezplačne vstopnice na TIC Vrhnika.
MEŠANI PEVSKI ZBOR MAVRICA VRHNIKA

MAVRIČNIH 25
Zborovodkinja: Darinka Fabiani
Sodelujejo: Orkester Simfonika Vrhnika in Otroški PZ Mlada Mavrica
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA 14. 4. 2019, 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

GOSPOD LINK: V ISKANJU 
IZGUBLJENEGA DOMA
Animirana družinska pustolovščina, 95 min, SINHRO, ZDA, Kanada, 6+

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

ČETRTEK, 25. 4. 2019, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: SREČEN 
KOT LAZZARO
Liffe 2018, drama, 125 min, Italija, Švica, Francija, Nemčija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 25. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstop prost.
ŠPORTNO DRUŠTVO AGONIJA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

OD DEPALE VASI DO PATRIJE
Program bo povezoval Brane Praznik
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 25. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

STAN & OLLIE
Biografska komična drama, 98 min, Velika Britanija, Kanada, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 26. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČUDEŽNI PARK
Animirana družinska pustolovščina, 85 min, SINHRO, Španija, ZDA, 6+

PETEK, 26. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
Akcijski film, ZDA

SOBOTA, 27. 4. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FERGI REŠI KMETIJO
Družinska pustolovščina, 73 min, SINHRO, Norveška, 4+

SOBOTA, 27. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TOVOR
Liffe 2018, drama, 98 min, Srbija, Francija, Hrvaška, Iran, Katar

SOBOTA, 27. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK 3D
Akcijski film, ZDA

NEDELJA, 28. 4. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ
Animirana družinska pustolovščina, 91 min, SINHRO, Rusija, 6+

NEDELJA, 28. 4. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POSLEDNJI SRB NA HRVAŠKEM
Komična grozljivka, 90 min, Hrvaška, Srbija

NEDELJA, 28. 4. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SREČEN KOT LAZZARO
Liffe 2018, drama, 125 min, Italija, Švica, Francija, Nemčija

Predprodaja vstopnic za prireditve Turistični informacijski 
center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9, tel.: 01 755 10 54, 
e-pošta: tic@zavod-cankar.si Ponedeljek – petek: od 8. do 
18. ure, sobota: od 8. do 14. ure in pol ure pred predstavo na 
blagajni Cankarjevega doma Vrhnika. Nakup vstopnic preko 
spleta: www.mojekarte.si. Dodatne informacije o prireditvah 
in morebitne spremembe: www.zavod-cankar.si, www.
vrhnika.si. Vse kino predstave potekajo v veliki dvorani. 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Program
prireditev
za konec marca 
in april 2019

30 - letnica Zbora Ivana Cankarja Vrhnika
Posnetek nastopa zbora si lahko ogledate na spletni povezavi You tube (30 letnica zbora Ivana Cankarja Vrhnika), 
zbornik izdanem ob jubileju pa na povezavi: http://plusnet.si/BILTEN_30_let_MePz.pdf
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Napovednik za 
april 2019
Branje Cankarjevih 
besedil
V sodelovanju s Turističnim dru-
štvom Blagajana vas vsako sredo ob 
17. uri vabimo v Močilnik na branje 
Cankarjevih besedil. Dogodek bo v 
vsakem vremenu. Morebitne spre-
membe ure ali lokacije preverite na 
mirjam.suhadolnik@gmail.com. 

Pravljične urice v 
Cankarjevi knjižnici (do 
24. aprila)
Vrhnika – Mladinski oddelek 
Cankarjeve knjižnice, sreda, ob 17.00
Borovnica – Krajevna knjižnica Dr. 
M. Borštnik Borovnica, ponedeljek, 
ob 17.00
Log - Dragomer, OŠLD, kemijski 
razred, vsak 1. četrtek v mesecu, ob 
18.00
Podlipa – šola, ponedeljek, ob 17.30
Zaplana – gasilski dom Zaplana, 
vsaka 3. sreda v mesecu 17.30

Razstava KUD Kosec, 
Klekljarska sekcija
Vljudno vabljeni na drugo razstavo 
Občine Log - Dragomer. V aprilu in 
maju 2019 se bo predstavila Klekljar-
ska sekcija, ki deluje pod okriljem 
KUD Kosec, vodi jo Ivica Česnik. 
Pri KUD Kosec klekljajo  že 14. leto. 
Izdelki se množijo, radostno jih po-
darjajo ljubiteljem čipk in njihove  iz-
delke rade pokažejo. V lepoti čipke se 
fantazija prepleta s potrpežljivostjo, 
znanjem in ljubeznijo, plemeniti čas 
in prostor. Na odprtju bodo za kultur-
ni program poskrbeli člani Folklorne 
skupine Nageljček. V ponedeljek, 1. 
4. 2019, ob 18.00, Grabeljškova 
dvorana, CKV.

Svetovalno središče na 
Vrhniki
Enkrat mesečno, brezplačno in zau-
pno informiranje ter svetovanje odra-
slim pri odločitvah za izobraževanje 
in učenje v Malavašičevem kotičku ali 
v računalniški učilnici Kemis.
8.00–9.00 skupinsko: vrednotenje 
kompetence »digitalna pismenost« in
9.00–11.00: individualno svetovanje 
in informiranje.
Dodatne informacije in prijava na tel. 
št: 01 510 22 70. Prva sreda v aprilu (3. 
april, 8.00–11.00)

Predstavitev knjig
Zakaj skačem, Vsi moji otroci in 
njihove mame in predavanje o uč-
nih težavah
Dr. Apolonija Klančar je prevajalka, 
profesorica in pedagoginja Montes-
sori, od leta 2013 pomaga otrokom, ki 
imajo učne težave. Predstavila bo dva 
romana o drugačnih otrocih. V knjigi 
Zakaj skačem? 13-letni avtist Naoki 
Higašida govori o tem, kako se avti-
zem čuti 'od znotraj.' Vsi moji otroci in 
njihove mame pa je Apolonijin avto-
biografski prvenec o pomoči otrokom 
s posebnimi potrebami. Govori o pri-
merih dobre prakse. Vljudno vabljeni 
starši, vzgojitelji in učitelji v sredo, 3. 
4. 2019, ob 17.00 v Grabeljškovo 
dvorano, CKV. 

Izmenjava podarim - 
dobim Vrhnika
»Če imaš rad naravo, pridi na izme-
njavo.« Skupina mamic Sončnice v 
soboto, 6. aprila 2019, med 9. in 
12. uro organizira že tradicionalno 
izmenjavo sezonskih oblačil za otro-
ke in odrasle, knjig, otroške opreme, 
igrač in uporabnih predmetov. Tudi 
tokrat so Sončnice združile moči 
z razstaviščem Moja Ljubljanica in 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika. Izme-
njava bo potekala po  načelu: prinesi 
toliko, kolikor nameravaš odnesti. 
Svetujemo, da se omejite na 20 či-
stih, ohranjenih in sezonskih stvari! 
Pridržujemo si pravico zavrniti neu-
strezna oblačila in predmete. V času 
izmenjave si bo mogoče ogledati tudi 
razstavo Moja Ljubljanica, posvečeno 
reki Ljubljanici, izjemnim najdbam iz 
njene struge ter zgodovini Vrhnike. 
Ob 11.00 za obiskovalce pripravljajo 
javno vodenje, ki se mu lahko pridru-
žite z nakupom vstopnice. Vabljeni!

Predavanje Moč 
vprašanja – pet vprašanj 
za lahkotnejši dan 
(tehnika Access bars ®)
Seznanili se bomo z vprašanji, ki da-
jejo zavedanje, jasnost in možnost 
spreminjanja dane situacije, misli in 
občutij. Ta vprašanja so del tehnike 
Access Bars®, ki je odlična sprostitve-
na tehnika s številnimi drugimi učin-
ki. Predavala bo Nataša Zorc, učitelji-
ca joge, Access bars facilitatorica. Pri-
jazno vabljeni v ponedeljek, 8. 4. 2019, 
ob 17.15. Grabeljškova dvorana, CKV. 

Predstavitev knjige Maje 
Megla o stresu
Knjiga Stres, kuga sodobnega časa je 
bila od izida lanskega 21. maja v dveh 
mesecih razprodana in ponatisnjena, 
v splošnih knjižnicah pa je med pešči-
co slovenskih knjig, za katere so naj-
daljše čakalne vrste. Avtorica knjige 
Maja Megla bo skozi osebno izkušnjo 
ter znanstveno  podkrepljene znan-

stvene izsledke razumljivo pojasnila 
tisto slabo stran stresa, ki nas uniču-
je v bolezni (izgorelost, fibromialgijo, 
depresijo, bolečinski sindromi ipd.), 
z nekaj nasveti, kako si pomagati, kje 
najti moč za spremembe in kako ži-
vljenjske tegobe zaobrniti v dobro. 
Vabljeni v sredo, 10. 4. 2019, ob 
18.00 v Grabeljškovo dvorano, 
CKV. 

Delavnica Kako odprem 
tretje oko
Psihična sposobnost odpiranja tretje-
ga očesa je naša naravna pot. Prejšnje 
generacije so nas programirale, da bi 
zaprli svoje naravne sposobnosti. Čas 
je, da si dovolimo, da zasijemo in po-
novno verjamemo v lastne instinkte. 
Vabljeni na delavnico, kjer se bomo 
učili tehnike, kako si odpreti tretje 
oko. Cena: 13 €/osebo, za partnerja 
brezplačno. Več informacij na 040 90 
66 90 ali Kimspirational.slove@gmail.
com. 
Vabljeni v Grabeljškovo dvorano 12. 
4. 2019 ob 18.00. 

Delavnica učenja 
Freestyle 
Delavnice so namenjene osnovnošol-
skim učencem, potekale bodo vsak 
četrtek od 14.30 do 15.15 (2.–6. 
R) in 15.30–16.15 (7.–9.R). Cena 
delavnice za 4 šol. ure/1 mesec: 45€ 
za nove in 40€/učenca, ki je že bil na 
delavnicah; z obravnavo tudi njegove 
učne snovi, ki jo prinese s sabo, da se 
na konkretnem primeru nauči nove 
tehnike učenja. 
Obvezne prijave in več informacij 
Mojca Stojkovič http://www.lazjeu-
cenje.si/prijavnica/031314641. Gra-
beljškova dvorana Cankarjeve knji-
žnice Vrhnika. 

Popotovali bomo skozi 
besedo in meditacijo od 
sebe k večnosti
»Prehodil sem 14 let med smrtjo in 
svetlobo. Naučil sem se hoditi, nau-
čil sem se govoriti,  postaviti zdravje. 
Prišli so učitelji in učiteljice na mojo 
pot, me učili in spoznaval sem vedno 
nova znanja in moči svetlobe. Spoznal 
sem sistem za povezavo s kozmosom,  
z njihovo pomočjo si urejam zdrav-
je, energije, mladost, finance in zdaj 
trenutek,« pravi Mario Baričič. Na 
njegovo predavanje se prijavite pre-
ko e-naslova: zavodcudezokusov1@
gmail.com ali pokličite na: 041 749 
115, Mario. Gostja bo Marjeta Tavčar, 
ki bo izvedla zvočno kopel s kristalni-
mi skledami. Predavanje bo v Grabe-
ljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. 
V sredo, 17. 4. 2019, ob 17.00. 
Vljudno vabljeni. 

Lado Jakša: DAN ZEMLJE 
– multivizija in koncert
V multiviziji bodo predstavljeni ma-
gični naravni ambienti Vrhnike, ki 
estetsko in energetsko bogatijo sam 
kraj in njegovo okolico. Ob njih bodo 
prikazani tudi tisti pogledi, ki čakajo 
na očiščujočo zavest krajanov, da ne 
bodo več ekološko in lepotno obre-
menjevali Vrhnike ter življenje njenih 
prebivalcev. Glasbeni navdih za kon-
cert v živo ob predvajanju multivizije 
sem črpal iz zvočnih ambientov in od-
zvenov naravnega in urbanega utripa 
Vrhnike ter jih izvajam na akustičnih 
/saksofon, klarinet, flavte, kalimba…/ 
in elektronskih instrumentih. V torek, 
23. 4. 2019, ob 19.00, v Grabeljškovi 
dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Ob dnevu Zemlje in 
dnevu knjige-čajne 
mešanice zimzelene 
Terezije Nikolčič
Priznana zeliščarica Terezija Nikol-
čič – Matoužinova Rezka – bo tokrat 
predstavila zeliščne čajne mešanice. 
Kako pripraviti različne  vrste meša-
nic, katera zelišča uporabiti in koliko. 
Med drugim bo predstavila manj zna-
no zelišče peščeni smilj. Ker prihaja 
čas priprave semen, sadik in prsti, bo 
odgovarjala tudi na vprašanja,  ki se 
bodo nanašala na novo vegetacijsko 
sezono. Ob  pokušini čaja – čajne 
mešanice bo na ogled priložnostna 

razstava skodelic. Na voljo bo že tre-
tja izdaja njene knjige: Čaji dobre misli 
Terezije Nikolčič: 101 zelišče za ljudi 
in živali. V Grabeljškovi dvorani Can-
karjeve knjižnice Vrhnika, v torek, 
23. 4. 2019, ob 17.00.  

Druženje s psom in 
knjigo
V družbi prijazne jazbečarke boste 
izvedeli marsikaj o kužkih, njiho-
vih navadah, negi, lahko se boste  s 
psičko poigrali in ji celo kaj prebrali. 
Druženje, ki je namenjeno izboljša-
nju bralnih veščin ob hkratnem spo-

znavanju psov, bo 3. aprila 2019 
ob 15.00 ter vsako nadaljnjo drugo 
sredo v mesecu. V sodelovanju z dru-
štvom Tačke pomagačke. Prijave: 051 
620 066 ali ckv.vgc@gmail.com. 

Predavanje o 
pospravljanju – veščini, 
o kateri se toliko govori, 
a nas mora k njej nekaj 
spodbuditi
 »Pogovarjali se bomo o povezavah 
med možgani in telesom, med har-
moničnim fizičnim okoljem in notra-
njo umirjenostjo. Dogodek bom kot 
po navadi popestrila z vajami, ki nam 
bodo marsikaj razkrile in jih bomo 
lahko s pridom uporabljali tudi doma. 
In ga začinila z zgodbami o ljudeh, ki 
so s svojimi težavami korenito pome-
tli tako, da so začeli pometati po svo-
jih fizičnih prostorih,« pravi Jana Lav-
tižar. Vabljeni v sredo, 24. 4 2019, 
ob 18.00 v Grabeljškovo dvorano, 
CKV. 

RAZSTAVE V CANKARJEVI 
KNJIŽNICI VRHNIKA
Razstava KUD Kosec, Klekljarska 
sekcija
Vljudno vabljeni na drugo razstavo 
Občine Log - Dragomer. V aprilu in 
maju 2019 se bo predstavila Klekljar-
ska sekcija, ki deluje pod okriljem 
KUD Kosec, vodi jo Ivica Česnik. 
Pri KUD Kosec klekljajo  že 14. leto. 
Izdelki se množijo, radostno jih po-
darjajo ljubiteljem čipk in njihove  iz-
delke rade pokažejo. V lepoti čipke se 
fantazija prepleta s potrpežljivostjo, 
znanjem in ljubeznijo, plemeniti čas 
in prostor. Vitrine sprejemnice, CKV.

Ivanova skodelica – Vabljeni na ogled 
Ivanove skodelice, ki je nastala v sode-
lovanju z akad. kiparjem, mag. Boja-
nom Mavsarjem in neformalne roko-
delske skupine Kvakvačkaš. 

100 slik na Vrhniki – Razstavljajo učen-
ci osmih in devetih razredov, ki so v 
Cankarjevem letu pri rednih urah li-
kovne umetnosti slikali podobe klanca, 
Cankarjeve hiše in portrete Ivana Can-
karja. Ustvarjali so v umetniških sme-
reh, ki so bile v našem prostoru mo-
derne za časa Ivana Cankarja. Njihov 
mentor je bil učitelj likovne umetnosti 
Jure Zorič. Na ogled razstave vabljeni 
do konca aprila 2019. 

Delavnica/trening 
»Sodobna ženska«: 
Sem tašča,  želim imeti 
okoli sebe motivirane 
ljudi
Znati motivirati, pomeni aktivirati 
razne spodobnosti ljudi okoli sebe. Če 
si želite naučiti motivirati na pozitiven 
način, vabljeni v četrtek, 18. 4. 2019, 
od 16.00 do 20.00, v Grabeljškovo 
dvorano Cankarjeve knjižnice Vrhni-
ka. Prijave in več informacij: 041 726 
046 ali vladimir.pirc@outlook.com. 
Cena delavnice 50 EUR. Predaval bo 
Vladimir Pirc, diplomirani organizator 
dela z dolgoletnimi izkušnjami na po-
dročju usposabljanja oseb (na različnih 
mestih) za večjo lastno učinkovitost in 
boljšo komunikacijo. 

C A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K AC A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K A

Neoskrunljive pravice bralcev
1. da ne beremo
2. da preskakujemo strani
3. da knjige ne končamo
4. da ponovno beremo
5. da beremo karkoli
6. da »bovariziramo«
7. da beremo kjerkoli
8. da listamo po knjigah
9. da beremo na glas
10. da molčimo.

Vir: Daniel Pennac, ČUDEŽNO 
POTOVANJE
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ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA

Vas vljudno vabi na 
slovesnost ob razglasitvi

ŠPORTNIKA 
VRHNIKE
ZA LETO 2018

Potekala bo v petek, 29. 3. 2019, ob 
19. uri v Cankarjevem domu 

na Vrhniki (Tržaška cesta 25).

Priznanja bomo podelili tudi vsem 
vrhniškim športnikom, trenerjem 

in društvom, ki so v letu 2018 
dosegli vidnejše rezultate.

Po zaključku prireditve sledi 
družabno srečanje.

Med zimskimi 
počitnicami smo na 

Zavodu Ivana Cankarja 
zopet organizirali 

športne počitnice za 
osnovnošolce. 

Zimskega vremena sicer ni 
bilo, a smo »vklopovci« vseeno 
poskrbeli, da so otroci aktivno 
preživeli počitnice, se družili in 
predvsem zabavali.

V kinu Vrhnika smo si ogle-
dali risanko, v športnem par-
ku smo priredili lov na lisico, 
manjkale pa niso tudi športne 
aktivnosti. Seveda pa se, kot na 
vsakem Vklopu, animatorji in 
otroci najbolj veselimo izletov. 

Zato smo v sredo že tradicio-
nalno drsali v dvorani na Bledu, 
v petek pa smo obiskali kopa-
lišče Atlantis v Ljubljani. Cel 
teden je bil v znamenju prihaja-
jočega pusta, zato smo v četrtek 
priredili pustni karneval. 

Otroci so se našemili v iz-
virne maske, zato smo prav 
vse nagradili s slastnimi krofi 
Slaščičarne Berzo. Počitnice 
so sicer minile hitro, pa vendar 
se poletje bliža in zopet bomo 
skupaj na Poletnem vklopu. 

Se vidimo kmalu.
Lina Celarc 

Tudi letos
se bomo 
merili v 
Argotlonu

Junija se na Vrhniko 
tudi letos vrača 

Argotlon – sprejmi izziv. 

To je unikaten športno-re-
kreativni dogodek, ki je name-
njen vsem tistim, ki prosti čas 
radi preživljajo aktivno.

Poleg razgibane tekaške tra-
se bo tudi letos na progi mnogo 
ovir, ki so zasnovane po vzoru 
vojaškega urjenja. Letos organi-
zatorji obljubljajo še bolj razgi-
bano 12-kilometrsko progo in 
40 zanimivih in zabavnih ovir.

Na edinstveno dogodivščino 
Argotlona se lahko podate sku-
paj s prijatelji ali družinskimi 
člani, teka pa se lahko udeleži-
te tudi kot posamezniki. Kljub 

številnim izzivom, pred kateri-
mi se bodo znašli udeleženci, 
bo dogodek namenjen pred-
vsem zabavi.

Tekmovalci se lahko do sre-
dine aprila prijavite po akcijski 
ceni 15 evrov. Vsi udeležen-
ci bodo med drugim prejeli 
športno majico, na cilju pa bo 
poskrbljeno tudi za zasluženo 
okrepčilo. 

Prijave potekajo na spletni 
strani www.argotlon.si, najno-
vejše informacije o dogodku pa 
lahko spremljate na Facebook 
strani Argotlon.

Zimski
vklop
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Najprej starejši in nato sredi 
meseca še mlajši. Vsi skupaj pa 
bodo sedaj lahko tudi s pono-
som uporabljali prenovljene 
garderobe, ki so bile nujno po-
trebne obnove.

V začetku marca, natančneje 
od 3. do 6. marca, so se starej-
še selekcije NK dren Vrhnika 
odpravile na priprave v Čatež, 
kjer imajo sicer pripravljalno 
'bazo' tudi nekateri največji 
slovenski prvoligaši. Udeležila 
se jih je večina igralcev, ki so 
pod budnim očesom trenerjev 
intenzivno  vadili vse elemente 
nogometa, ki so pomembni za 
to starost. Uroš Bučan, vod-
ja nogometne, je bil z delom 
selekcij U-15, U-17 in U-19 
zadovoljen. »Igrišča so bila vr-
hunsko pripravljena kar nam 
je omogočalo dobro delo. Prav 
tako nam je vreme lepo služilo 
saj smo lahko delali v prijetnih 
spomladanskih temperatu-
rah. Tudi s samo nastanitvijo 

in prehrano smo bili zadovolj-
ni, fantje pa so lahko v pozno 
popoldanskem času, ko so že 
končali z napornimi treningi 
izkoristili svoj prosti čas za re-
generacijo in zabavo v bazenih. 
Vsebinsko gledano smo lahko 
zadovoljni s pripravami , delali 
smo dobro, moram pa priznati, 
da so še rezerve. A kar je najpo-
membnejše vidim, da so fantje 
motivirani saj si želijo delati. 
Ob začetku sezone so trenerji 
s pripravo ekip zadovoljni. Naš 
glavi cilj pri najstarejših selek-
cijah je, da se  mladinci in ka-
deti prebijejo v kvalifikacije za 
drugo slovensko državno ligo, 
selekcija U15 pa ima zahtev-
no nalogo, da se obdrži  prvi 
državni ligi. S pravim delom 
in pristopom vsakega igralca, 
staršev in tudi nas trenerjev 
ter z nekaj športne sreče nam 
to lahko uspe. Lahko rečem, da 
so okrepitve, ki smo jih pripe-
ljali v klub v zimskem presto-

pnem roku okrepitve v pravem 
pomenu besede in bomo bolj 
konkurenčni, predvsem pa bo 
tudi med fanti sedaj večja kon-
kurenca za igrane minute kar 
je seveda najboljša motivacija 
za vsakega igralca, da na tre-
ningih in tekmah iztisne vse iz 
sebe.«

V marcu so se treningi pre-
selili tudi na glavno igrišče, ki 
je  pozimi 'počivalo' tako, da je 
za začetek tekmovanj dobro 
pripravljeno. V zimskem obdo-
bju so z vsemi selekcijami, ki so 
trenirale zunaj, lahko opravili 
kakovostne treninge tudi za-
radi novega igrišča z umetno 
travo.  

Obnova klubskih garderob
Vodstvo kluba je ob  prevze-

mu funkcije med eno od priori-
tetnih nalog ob združitvi v NK 
Dren – Vrhnika postavilo tudi 
ureditev infrastrukture v špor-
tnem parku na Vrhniki. Poleg 
ureditve zelenice na glavnem 

igrišču in igrišča z umetno tra-
vo so v marcu prišle na vrsto še 
garderobe pod bazenom, ki so 
bile v izredno slabem stanju in 
so prejele tudi negativno oceno 
pristojnih inšpekcijskih služb.  
Obnova je bila torej nujna, saj 
je varnost fantov in trenerjev, 
ki uporabljajo garderobe, na 
prvem mestu. Tomaž Kavčič, 
ki pri NK dren Vrhnika skrbi 
za prenovo garderob, je tako-
le opisal sam potek obnove, s 
katero bodo v klubu mesečno 
privarčevali tudi pri stroških 
z zmanjšano porabo vode in 
z energetsko učinkovitejšim 
ogrevanje sanitarne vode. »V 
marcu smo se lotili obnove 
vseh štirih garderob in zunanje 
fasade na pročelju kjer je tudi 
lokal, ki je odprt v času tekem, 
tako da bo poskrbljeno za bolj 
prijeten izgled. V garderobah 
smo uredili sanitarije, tuš kabi-
ne in zamenjali vso vodovodno 
inštalacijo. Sedaj se bodo fan-
tje lahko tuširali tako s hladno 

kot toplo vodo. Za toplo vodo 
je sedaj poskrbljeno s toplotno 
črpalko, kar pomeni da je pri-
prava tople vode sedaj ekolo-
ška in porabi manj električne 
energije kot pred tem, ko so za 
ogrevanje vode skrbeli veliki 
stari 'bojlejrji'. Z obnovo vodo-
vodnih inštalacije se bomo tudi 
izognili visokim stroškom pri 
porabi vode, saj je bil doseda-
nji sistem že dotrajan in je pu-
ščal vodo tako, da so bile vsak 
mesec izgube visoke in s tem 
povezan račun za vodo. Poleg 
tega smo morali poskrbeti tudi 
za varnost, saj je bila dosedanja 
elektro inštalacija neustrezna 
in dotrajana. Zaradi prisotno-
sti vode je namreč potrebno 
urediti prostore tako, da je 
elektro inštalacija zaščitena in 
ne more priti do nesreče. Prav 
tako so se zamenjala vsa stikala 
in razsvetljava, ki je sedaj nare-
jena po sodobnih standardih,« 
je še  dodal vodja prenove To-
maž Kavčič.

V drugi del tekmovalne se-
zone 2018/2019 so tako v klu-
bu, ki združuje največ članov v 
vrhniški občini, vstopili dobro 
pripravljeni, z novimi in po so-
dobnih standardih opremlje-
nimi garderobami ter bolj ure-
jeno zunanjo podobo klubskih 
prostorov. Ne nazadnje je tako 
tudi prav, saj ob gostovanju no-
gometašev iz  vse Slovenije tudi  
tako pokažejo urejenost kluba, 
ki je v zadnjih letih s svojim de-
lom pokazal ogromen napre-
dek. V ekipah od nogometnega 
vrtca pa vse do mladincev tre-
nira 280 fantov, ki si zaslužijo, 
da rastejo športno in osebno-
stno v čim boljših, predvsem 
pa varnih razmerah. 

Uspehe ekip NK Dren – Vrh-
nika in  druge novice lahko re-
dno spremljate tudi na njihovi 
Facebook strani in na www.
nkdren-vrhnika.si.

Besedilo in foto: Peter Kavčič

Najmlajša selekcija (U-11) 
uspešno nastopa in spoznava 
osnovne značilnosti športnega 
tekmovanja. Veseli smo, da je 
delo z njimi prevzel naš »naj-

trofejnejši« trener Matic Vidic 
(samo letos osvojena štiri 3. 
mesta v košarki 3 × 3 – na SP, 
Sredozemskih igrah in MOI), 
saj se je ravno v tej starostni 

skupini v preteklosti zamenja-
lo največ trenerjev. 

Mlajši dečki (U-13) so z 
uvrstitvijo v 1. SKL naredili 
velik rezultat. Ta tekmovalna 

skupina je precej številčna in 
delo poteka zelo zavzeto, saj 
s prestopom v višjo ligo pri-
hajajo tudi težje tekme z bolj-
šimi nasprotniki. Lep uspeh 
je dosegel tudi njihov trener 
Primož Jurca, ki je sodeloval v 
slovenskem strokovnem štabu 
in na mednarodnem turnirju 
v Italiji z reprezentanco U-18 
osvojil drugo mesto.

Mlajši dečki KK Vrhnika
Starejši dečki (U-15) redno 

nastopajo v 1. SKL. Tudi ta se-
lekcija je polna, zato že drugo 
sezono tekmujemo z dvema 

NK Dren - Vrhnika

V pomlad dobro pripravljeni in z 
novimi garderobami

Obnova garderobe NK Dren Vrhnika proti Domžale Radomlje, U15

Zima je bila letos do nogometašev NK Dren 
- Vrhnika prizanesljiva. Ugodne temperature 

in zelo malo snežnih dni je omogočalo dobre 
treninge in pripravljalne tekme. A tisto piko 

na i so mladi nogometaši dali na pripravah v 
Čatežu, kamor so se odpravile vse selekcije. 

Vrhniški košarkarji vstopili
v drugi del tekmovalne sezone

Domači košarkarji so 
v marcu že krepko 
vstopili v drugi del 
tekmovalne sezone. 
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ekipama. V B-postavi nasto-
pajo mlajši letniki, ki si izku-
šnje nabirajo v 2. SKL, njim pa 
se pridružujejo tudi nekateri 
igralci iz selekcije U-13. To 
starostno skupino (kot tudi 
kadete) je januarja prevzel novi 
trener z dolgoletnim stažem, 
Bojan Hladnik. 

Kadeti (U-17) so še ena tek-
movalna ekipa, ki je dosegla  
kakovosten preskok z uvrsti-
tvijo v 1. SKL. Višji tekmo-
valni nivo so že izkusili, saj je 
doseganje zmag precej težje 
kot v nižji ligi; zlasti, ker je kar 
nekaj ključnih igralcev poško-
dovanih. A z borbenostjo na 
tekmah in zavzetostjo na tre-
ningih je mogoče omiliti tudi 
to težavo.

Kadeti KK Vrhnika
Mladinci (U-19) so imeli na 

začetku sezone obilico smole. 

Odsotnost trenerja in nekatere 
poškodbe so razblinile načrte 
o boljših rezultatih in s tem 
naskakovanje 1. A SKL, kar 
jim je za las spodletelo že ob 
koncu lanskega tekmovalnega 
cikla. Preostanek sezone bo 
namenjen  kakovostni pripravi 
na tekme drugega dela in pred-
vsem uspešnim kvalifikacijam 
za nastope v prihodnji sezoni. 
Mladinsko vrsto (kot tudi čla-

ne) od novega leta vodi trener 
Janez Čmer. Člani že nekaj let 
zapored nastopajo v 3. SKL. 

Letošnji zaključek prvega 
dela tekmovanja ni bil tako 
uspešen kot lanski, saj se ekipa 
v nadaljevanju bori v skupini 
za obstanek. Tudi članom po-
škodbe niso prizanašale (Kos, 
Mirkovič), pred najpomemb-
nejšo tekmo pa nas je zapustil 
še igralec (Gršič) in  tako pove-
čal vrzel v igralskem kadru. Iz-
pad v nižjo ligo ni opcija, zato 
se je klub okrepil z novima 
igralcema (Erik Kralj in Peter 

Weixler). Ob prihajajočih tek-
mah upamo tudi na vašo po-
moč, zato vas že zdaj vljudno 
vabimo, da z glasnim in špor-
tnim navijanjem pomagate na-
šim fantom k uspešnim igram.  
Upravi kluba je uspelo na našo 
stran pridobiti pomembnega 
sponzorja (podjetje Kemis), do-
govarjamo pa se še z nekateri-
mi gospodarstveniki. Uspešno  

končani pogovori nam bi  zelo 
olajšali  kakovostno sestavo 
članske ekipe za prihodnje leto 
in možnosti za treninge za vse 
selekcije. 

Letos smo se v klubu odlo-
čili še za eno spremembo. Na 
mednarodni košarkarski tur-
nir bomo tokrat potovali v Be-
ograd, kjer bomo sodelovali s 
štirimi selekcijami (U-11, U-13, 
U-15 in U-19) ali, drugače pove-
dano, tam bo naše barve zasto-
palo 54 igralcev.
Andrej Smrekar, KK Vrhnika

Tekmovanja se je poleg Slo-
venije udeležilo še devet dr-
žavnih reprezentanc. Sloveni-

jo je zastopala reprezentanca 
notranjsko-primorske regije 
Smučarske zveze Slovenije. V 

ekipi je bil tudi Vrhničan An-
žej Arčon, učenec Osnovne 
šole Ivana Cankarja. Anžej 
je dosegel izjemen uspeh, saj 
je osvojil dve zlati odličji. V 
kategoriji fantov do 14 let je 
zmagal v disciplinah superve-
leslalom ter veleslalom.

Anžej Arčon na najvišji stopnički v superveleslalomu

Tudi v Smučarskem društvu 
Vrhnika je glavnina smučarskih 
aktivnosti že mimo, čaka nas le 
še nekaj lepih dni na spomla-
danskem snegu. 

Na Soriški planini se je 16. 

februarja odvila četrta tekma 
Notranjsko-primorskega po-
kala. Naši tekmovalci so do-
segli naslednje uvrstitve: Kris 
Prek je zasedel v kategoriji U8 
alpska šola 2. mesto, Svit Zalar 

in Nal Lah pa v kategoriji mlaj-
ših cicibanov 6. in 9. mesto. V 
kategoriji cicibanov so Enej 
Lah, Nal Škof in Mark Mušič 
dosegli 14., 16. in 18. mesto. 
Peta tekma je 23. februarja 
potekala na Cerknem, tam so 
tekmovalci Smučarskega dru-
štva Vrhnika zasedli naslednja 

mesta: Pika Prek je bila 9., Kris 
Prek in Eva Kofjač 11., Svit Za-
lar 9., Enej Lah, Mark Mušič in 
Nal Škof pa so dosegli 14., 15. in 
16. mesto. Vsem tekmovalcem 
iskreno čestitamo za njihove 
dosežke in jim želimo še veliko 
sreče na prihajajočih tekmah!

Smučarski navdušenci so se 

še zadnjič v tej sezoni odpravili 
na izlet v tujino; tokrat so od-
šli v avstrijski Turracher Höhe. 
Vreme sicer ni bilo najlepše, 
vendar so se imeli smučarji 
vseeno lepo, saj so ponovno 
uživali na belih strminah.

Kot že v minulih sezonah, 
je tudi letos vrhniško društvo 

v sodelovanju z ZIC Vrhnika 
peljalo smučat otroke z Vrhni-
ke in njene okolice. Prvič so se 
otroci na bele strmine podali 
16. februarja, drugič pa teden 
dni kasneje; 23. februarja. Oba 
avtobusa za omenjena izleta sta 
bila polno zasedena. 

V tednu od 25. 2 do 1. 3.; v 
času zimskih počitnic, je Smu-
čarsko društvo Vrhnika orga-
niziralo zimski tečaj smučanja 
na bližnjem Krvavcu. Več kot 
30 otrok se je učilo smučati oz. 
je nadgrajevalo svoje znanje 
s šestimi učitelji iz domačega 
društva. Vreme je bilo vse dni 
izjemno lepo in teden je zato 
zelo hitro minil.

Za zaključek in popestritev 
sezone se bodo člani smučar-
skega društva odpravili še na 
Red Bullov Samo Gas dogodek 
s Filipom Flisarjem, ki bo pote-
kal 23. marca na Kaninu, sledil 
pa bo še posezonski licenčni 
seminar za učitelje alpskega 
smučanja na Krvavcu. Čeprav 
je smučarska sezona že skoraj 
pri koncu, pa suha vadba v te-
lovadnici še vedno poteka. Z 
aprilom se otroci odpravljajo 
na vadbo v naravo!

Za Smučarsko društvo 
Vrhnika Maša Eržen

Alpsko smučanje

Dve Anžejevi 
zmagi 

na Bjelašnici

Zima se počasi poslavlja …

Zimski meseci so že skoraj mimo in zdaj 
zdaj bomo zakorakali v zeleno pomlad. 

V februarju 2019 je na smučišču prizorišča 
olimpijskih iger iz leta 1984 na Bjelašnici v 

sklopu tekmovanja FIS potekalo mednarodno 
tekmovanje z nazivom Otroci za mir na svetu. 
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V mesecu februarju smo 
gostili kar tri tekmovanja, naj-
prej 5. krog druge državne lige, 
nato pa v naslednjem vikendu 
še dve regijski prvenstvi in si-
cer z zračno pištolo in puško.

Sprva je bilo kar nekaj dvo-
mov, kako izpeljati tekmova-
nje na elektronskih tarčah, 
saj nam nemški proizvajalec 
Disag s svojim prevodom pro-
gramske opreme ni bil v veliko 
pomoč, tako da smo se morali 
znajti po svoje. Kljub temu se 
je pogum izplačal, še več, z 
izvedbo tekmovanja smo bili 
izredno zadovoljni, prav tako 
tudi tekmovalci. V vseh dneh 
sta tekmovanje obvladovala 
praktično samo dva, sodnik 
na liniji in pa izjemen operater 
na elektronskem sistemu, Aleš 
Rom. Vsa zahvala za trud. Kot 
že rečeno, je tekmovanje pote-
kalo gladko in hitro, po napo-
vedani časovnici. Odstopanj 
ni bilo, rezultati pravočasni in 
objavljeni, še preden je zadnji 

strelec zapustil strelišče. Pode-
litev odličij je bila opravljena v 
odmoru med posameznimi 
serijami. Vse je potekalo po 
načrtih in enkratno, prese-
nečenj ni bilo. Tudi finalno 
streljanje, ki je bilo izvedeno 
na sobotnem tekmovanju s 
pištolo, je bilo nad pričakova-
nji. Finale se je skrajšalo za več 
kot uro in tukaj je elektronika 
pokazala prednost pred pa-
pirnatimi tarčami. Še enkrat 
hvala vsem za svoj prispevek 
k uspešni izvedbi tekmovanj. 
Vrhnika je še enkrat dokazala, 
da smo dostojni za izvedbo 
tekmovanj, kar smo dokazali 
že v preteklosti.

Kot smo že navedli, smo v 
nedeljo 2. februarja organi-
zirali 5. krog II. državne lige. 
Tekmovalo je sedem ekip s 
puško in pet ekip s pištolo. Pri 
puški je zmagala ekipa iz Izo-
le, naše strelke so se uvrstile 
na odlično drugo mesto. Med 
posamezniki je zmagal Del-

la Torre Dejan iz Vremščice 
pred Laro Frank in domačin-
ko Meto Dobrovoljc. Tudi v 
tekmovanju s pištolo smo se 
uspeli uvrstiti na stopničke 
in sicer je ekipa osvojila tretje 
mesto, med posamezniki pa je 
zmagala Olga Knez iz Vrem-
ščice, na drugem mestu Diego 
Lazar iz Pirana in na tretji sto-
pnički zopet domačin Andrej 
Žagar.

V tem času je bil tudi za-
ključek lige v Ilirski Bistrici, 
kjer smo v skupni razvrstitvi 
pri puški osvojili  tretje me-
sto z enakim seštevkom točk 
kot drugo uvrščeni strelci iz 
Ankarana, zmagali so strelci 
iz Izole. Med posamezniki ni 
bilo dobitnikov odličij, saj smo 
tekmovalce menjali zaradi od-
sotnosti in drugih obveznosti. 
Pri pištoli smo osvojili končno 
četrto mesto, zmagal je Piran, 
med posamezniki pa je bil naj-
boljši Primož Erjavec iz Pirana.

Že naslednji vikend smo 9. 2. 
2019 izvedli regijsko prvenstvo 
v streljanju z zračno pištolo za 
vse kategorije. Po kvalifikaci-

jah se je osem prvo uvrščenih 
tekmovalcev pomerilo še v 
finalu, kjer so vsi začeli zno-
va. Na koncu je slavil Anton 
Hrovatin iz Pirana pred Die-
gom Lazarjem in Andrejem 
Jakominom. Med domačini je 
zlato medaljo osvojil Klemen 
Grmek v kategoriji pionirjev 
in Bojan Lampreht bron v ka-
tegoriji veteranov nad 50 let.

Naslednji dan je bilo izve-
deno še regijsko prvenstvo v 
streljanju s standard zračno 
puško, prav tako za vse kate-
gorije. Medalje za Vrhniko so 
osvojili v kategoriji kadetinj 
Meta Dobrovoljc bronasto, Jan 
Rom zlato v kategoriji mladin-
cev, Benjamina Rudolf srebrno 
med članicami in srebrno med 
veterankami nad 50 let in Bo-
jan Lampreht bronasto med 
člani in zlato med veterani nad 
50 let. V ekipnem delu so nas 
zastopale samo kadetinje v se-
stavi Meta Dobrovoljc, Senta 
Bajrektarevič in Monika Žutič, 
ki so osvojile drugo mesto in 
dosegle normo za nastop na 
državnem prvenstvu. (BL)

Na Vrhniki je  organizirana  skupina 
Društva šole zdravja  Skupina deluje  

pri bazenu v centru Vrhnike. 

Srečujemo se vsak dan (razen sobote, nedelje 
in praznikov) ob 7.15,  v slabem vremenu pa pod 
nadstreškom trgovine DEPO.

Osnovna aktivnost društva je jutranja telovad-
ba na prostem. Izvajamo vaje, ki jih imenujemo 
1.000 gibov, in sicer stoje, po svojih zmožnostih. 
Vaje so primerne za vsakogar. 

V dobre pol ure razgibamo vse sklepe telesa: 
začnemo na zapestju, končamo pri podplatih. 
Tako dosežemo  čim boljšo gibljivost in okre-

tnost telesa ter zmanjšamo bolečine. Vaje vodijo 
usposobljeni prostovoljci. Eno letna članarina v 
društvu znaša 20 evrov. Vabljeni, da se nam pri-
družite. Trenutno po  vsej Sloveniji deluje več kot 
130 skupin, kar pomeni, da vsako jutro telovadi 
3.000 oseb. 

Cilji, ki jih poskušamo doseči pri vsakodnev-
ni jutranji dejavnosti: krepitev zdravja, prijetno 
druženje, nova prijateljstva, izmenjava mnenj, 
osvoboditev osebnih stisk, odpravljanje samote, 
vsestransko izboljšanje kakovosti življenja (pred-
vsem starejših občanov).

Informacije so javno dostopne na strani www.
srce-me-povezuje.si/solazdravja

Vabilo 

Društvo šola Zdravja          
VABI NA PREDAVANJE

GLAVA, 
Rubikova kocka;
predaval bo Nikolay Grishin, dr. med.,
v sredo, 17. aprila 2019,  ob 18. uri v 
Cankarjevem domu na Vrhniki.

 

Govorili bomo o glavobolu, migreni, vrtoglavici, šumenju 
v ušesih in številnih drugih nevroloških boleznih. 
Dr. Grishin bo pokazal učinkovite sprostitvene in masažne 
metode za lajšanje in odpravljanje težav ter razložil 
povezavo med boleznimi glave in drugimi organi v telesu. 
Sami smo odgovorni za svoje zdravje, pomembno je, da 
se sami odločimo storiti nekaj zase in za svoje dobro 
počutje. 
Spremenimo svoje življenje na bolje!

Vstopnine ni! 
Vabljeni!

Za nami je prvo 
Prvenstveno 
tekmovanje v 
ritmični gimnastiki za 
individualne sestave za 
1. in 2. skupino. 

Dogodek je potekal v Gim-
nastičnem centru v Ljubljani, 
in  sicer ves dan. Na tekmova-
nju so tekmovala štiri dekleta 
iz GD Vrhnika: Ana Baretič v 
2. skupini, Kajta Rovan, Ana 
Treven in Živa Mezeg pa v 1. 
Ta tekma je pomenila tudi prvi 
del kvalifikacij za državno pr-
venstvo.

Ana Baretič je s svojo sesta-
vo z žogo zasedla čudovito 3. 
mesto. Preostala dekleta so 
tekmovala z dvema sestavama. 
Kajta je bila brez rekvizita 8. in 
s kolebnico prav tako 8. Ana 
Treven je bila s svojo sestavo 
brez pripomočka 10., s kolebni-
co pa 11. To je bilo njeno prvo 
tekmovanje v tej skupini in je 
naredila super delo …

Živa je tekmovala s kolebnico 
in kiji. S prvo sestavo je bila 21., 

z vajo s kiji pa 19. Dekle je imelo 
tudi nekaj smole, tako da od nje 
pričakujemo še veliko boljše re-
zultate.  Vsem dekletom od srca 
čestitamo tako za rezultate kot 
za trde treninge že od poletja 
naprej. Na tem tekmovanju je 
potekalo tudi izobraževanje 
naših novih sodnic. Držimo 
pesti za Nino Žižmond, Nežo 
Čuk, Meto Mramor in Špelo 
Jilek.

SREČNO!
Za Gd Vrhnika, Ines Fefer

Ana Baretič

Tekmovalke in  prihodnje sodnice

Prvo prvenstveno 
tekmovanje 
za individualke

Prva tekmovanja 
stekla brezhibno

Vrhniški strelci smo uspešno prestali krst na 
novem, posodobljenem strelišču. 

Društvo šola
zdravja tudi 
na Vrhniki
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8. 2. 2019 –  Drganja 
sela

Ob Prešernovem kulturnem prazniku se je 36 
Veselih Triglavcev podalo na dolenjski konec, na 
11. tradicionalni Vinogradniški pohod na Ljuben. 
Ob 7. uri zjutraj smo se zapeljali v smeri Novega 
mesta, skozi Žužemberk vse do Vavte vasi, kjer 
nas je že pričakala množica drugih pohodnikov 
ter predsednik Vinogradniškega društva Straža 
pri Novem mestu s svojo ekipo, ki nam je vsem 
zaželel dobrodošlico ter nas s spominkom vino-
gradniškega društva pospremil na pohod. Skozi 
domače vasice, polne vinogradov, smo se podali 
na 12 km dolgo pot, na kateri smo bili deležni 
tudi manjših prigrizkov in toplih napitkov. Vmes 
smo se povzpeli do vrha Ljubna ter do cerkve 
sv. Vida, nato pa smo se vrnili mimo vinogra-
dov in zidanic v dolino. Po slabih štirih urah se 
je naš pohod končal v zidanici, kjer smo bili po-
leg domače glasbe, zaigrane nič drugače kot na 
harmoniko,  deležni še tople malice, pečenega 
krompirja in pokušine različnih vrst vina, ki so 
nastale izpod rok predsednika vinogradniškega 
društva. Po daljšem, vsekakor kulturno razpolo-
ženim in prijetnim druženjem z vsemi pohodni-
ki smo se počasi odpravili proti domu. 

Vsi Veseli Triglavci smo se tega pohoda udele-

žili prvič in verjamem, da ne zadnjič, saj so nas 
lepo sprejeli in nas še lepše pogostili. Hvala vam 
vsem, ker ste si na kulturni dan privoščili prešer-
no druženje, Srečku Kraševcu za pomoč pri or-
ganizaciji, prevozniku in seveda hvala Francetu 
ter celotni ekipi Vinogradniškega društva Straža.

Besedilo: Branka Gutnik

16. 2. 2019 – Lintverni 
na spominskem 
pohodu

Vsako leto v februarju organiziramo tradicio-
nalni spominski pohod, ki je namenjen spominu 
vseh preminulih Lintvernov. Pohod smo organi-
zirali v smeri Goropek, simbolnemu spominu 
na nekdanje Lintverne.  V lepem in prijetno hla-
dnem jutru smo se podali s Stare Vrhnike ter se 
pod Kurenom in mimo znamenite kraške jame 
– Ferranove buže povzpeli pod nekdanje smuči-
šče na Ulovki. Pohod smo nadaljevali skozi Mi-
zni Dol. Po nezahtevni cesti smo se hitro bližali 
Smrečju.  V »Kasarni« smo se okrepčali s čajem 
in nato nadaljevali proti Vrhu Sv. Treh kraljev. 
Čudovit vrh in še lepši razgledi so popestrili naše 
celodnevno druženje. Spominski pohod smo to-
krat zaključili s kosilom Pri Vrtnarju v Podlipi. 

Na letošnjem spominskem pohodu smo sodelo-
vali: Bankir, B'čar, Betajnov’c, Ciril-Stari, Cvele, 
Cvičkar, Duno, Grintovec, Marč, Padalc, Ponca, 
Špilčk in Vezist.

Fotografija: Lintvern Ponca, besedilo: 
Lintvern Vezist

22. 2. 2019 – Poročilo 
Občnega zbora PD 
Vrhnika za leto 2018

V petek, 22. februarja 2019, smo se planinci 
Planinskega društva Vrhnika srečali na občnem 
zboru. Pregledali smo poslovanje v letu 2018 in 
se seznanili z načrti za leto 2019. Po uvodnem 
pozdravu predsednika društva, Jožeta Šušterši-
ča, je mlada planinka Ema Mrzelj zaigrala dve 
skladbi na prečno flavto. Po kulturnem progra-
mu smo z enominutnim molkom počastili spo-
min na naše preminule člane. 

Sledila je podelitev bronastih in srebrnih zna-
kov PZS mladim planincem. Podelila sta jih na-
čelnik Mladinskega odseka Tomaž Stržinar in 
predsednik PD Vrhnika Jože Šušteršič. Brona-
sti znak so dobili Niko Javornik, Luka Kos, Urh 
Mihevc, Filip Tomažič, Lucija Vrhovec in Maša 
Vujovič. Bronasti in srebrni znak sta prejeli Maša 

Kenk in Eva Kofjač. Srebrni znak sta prejela Jo-
nas Javornik in Luka Mihevc. Neža Bajt in Ana 
Jerebic pa sta prevzeli srebrni znak, ki sta ga do-
bili na občnem zboru v letu 2018.

Po izvolitvi organov občnega zbora, kateremu 
je predsedoval Janez Petrič, je sledilo poročilo 
predsednika društva Jožeta Šušteršiča. V letu 
2018 je društvo imelo 631 članov, prostovolj-
ci smo opravili 11.800 ur. Upravni odbor se je 
udeležil osmih sej in ene dopisne. Za zbiranje 
sredstev za gradnjo koče na Planini je Ansambel 
Presenečenje imel dobrodelni koncert. Na Plani-
ni so potekala še zaključna dela pri koči,  opra-
vljen je bil tehnični pregled in pridobljeno upo-
rabno dovoljenje. Na Planini smo organizirali 
srečanje ob zaključku gradnje Koče na Planini. 
Predsednik društva se je udeležil treh sej MDO 
Notranjske, člani društva pa so bili na srečanju 
MDO Notranjske v Polhovem Gradcu, dnevu 
planinskih doživetij na Rogli, na skupščini PZS 
v Šoštanju in na posvetu PZS na Vrhniki. Gostili 
smo tudi pohod invalidov na Planino. Gradbe-
ni odbor za izgradnjo koče je bil ob zaključku 
gradnje Koče na Planini na seji UO razrešen 15. 
oktobra 2018. 

Sledilo je poročilo načelnikov Gospodarskega, 
Mladinskega, Markacijskega, Odseka varuhov 
gorske narave in Vodniškega odseka. Svoje delo 
so predstavile planinske skupine Veseli Triglavci, 
Lintverni, Triglavke, Zimzeleni, Cekinčki, Sonč-
ki in Barjani. Poročila oziroma vtise odsekov in 
skupin s pohodov vsak mesec spremljate v Na-
šem časopisu.

Vodniki Planinskega društva Vrhnika so lani 
sodelovali pri izvedbi, organizaciji in vodenju 
pohodov in tabora. Skupaj so vodili 3.523 pla-
nincev. V  minulem letu je bilo v društvu 18 vo-
dnikov, eni izmed njih so opravili tudi licenčna 
izpopolnjevanja.

Sledilo je poročilo načelnika Gospodarskega 
odseka Romana Novaka. 

V gradbenemu odboru so si v letu 2018 zadali, 
da bodo dokončali izgradnjo nove koče, kar jim 
je uspelo in pridobili so uporabno dovoljenje. 
Poleg tega so razširili drvarnico, odstranili kon-
tejnerje, ki so služili oskrbovanju obiskovalcev 
med gradnjo koče, odpravili pomanjkljivosti v 
koči, oglaševali potek gradnje koče. Upravnemu 
odboru so predali vso dokumentacijo nove koče. 

Na koncu se je Roman zahvalil vsem, ki so pri-
pomogli, da koča stoji in tudi obratuje.

Program dela za leto 2019 so vsi predstavili v 
svojih poročilih za leto 2018. 

Blagajničarka Petra Krašovec je predstavila 
finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora 
pa Helena Petrič. 

Sledilo je poročilo verifikacijske komisije, ki ga 
je podal Jože Školc. Skladno z 38. členom Pravil 



Š P O R T 25. marec 2019 73
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

PD Vrhnika je bil občni zbor sklepčen, ker je bilo 
na zboru več kot 1/20 članov s plačano članarino 
za leto 2018. 

Na zboru je bilo prisotnih 170 članov.
Na razpravo o poročilih se je oglasil Jože Šu-

šteršič, ki je povedal, da smo bili v času gradnje 
koče davčni zavezanci.

Vsa poročila smo sprejeli soglasno.
Leto 2019 je za Planinsko društvo Vrhnika 

volilno leto. Občnemu zboru je bilo predlagano 
novo vodstvo PD Vrhnika za obdobje 2019–2023, 
in sicer: predsednik: Tomaž Stržinar; podpred-
sednik: Primož Pečlin; tajnica: Polona Verbič; 
blagajničarka: Petra Krašovec; člani upravnega 
odbora: Marjan Cafuta – praporščak, Marija 
Dolinar – Odsek varstva gorske narave, Matjaž 
Dremelj – Vodniški odsek, Tone Gutnik – Mar-
kacijski odsek,

Metka Krašovec – Barjani, Roman Novak – 
Gospodarski odsek, Janez Petrič – član, Janez 
Slavec – Lintverni, 

Jože Školc – Veseli triglavci, Triglavke, Jože 
Šušteršič – član, Tine Turšič – Mladinski odsek, 
Sonja Zalar Bizjak – Sončki, Zimzeleni. Člani 
nadzornega odbora: Jana Fabjan, Dušica Stoja-
novski, Andrej Stržinar. Člani častnega razsodi-
šča: Helena Petrič, Tone Turk, Jože Verbič. 

Nove organe Planinskega društva smo spre-
jeli soglasno. V čustvenem govoru se je Tomaž 
Stržinar, novi predsednik društva, zahvalil za 
vso podporo, zaupanje in potrditev novega vod-
stva. Predstavil je delovni in finančni načrt za 
leto 2019, kateremu bo s pomočjo članov naj-
večjo pozornost namenil osnovni dejavnosti – 
planinstvu in urejanju poti. V letu 2019 bomo 
na Planini vgradili večjo čistilno napravo. Po 
predstavitvi smo sprejeli delovni in finančni 
načrt soglasno. Sledil je pozdrav gostov. Daniel 
Cukjati, župan občine, je pozdravil udeležence 
zbora, bil vesel naših dosežkov, pohvalil gradbe-
ni odbor in izpostavil naše medsebojno sode-
lovanje ter prijateljstvo in nam zaželel uspešno 
delo naprej. Pred udeležence zbora so stopili še 
predsednik Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Notranjske in predsednik PD Cerknica 
Miro Mlinar, predsednik Športne zveze Vrhni-
ke Gvido Mravljak, predstavnica Civilne zaščite 
Vrhnika Nataša Čož, predsednik Planinskega 
društva Blagajana Polhov Gradec Stane Dva-
najščak, predsednik Planinskega društva Horjul 
Bogdan Seliger,  nekdanji župan Stojan Jakin 
in predstavnik Turističnega društva Blagajana 
Grega Mesec. Vsi so nam čestitali ob izgradnji 
nove koče na Planini in zaželeli varen korak po 
planinskih poteh.

Nataša Čož, predstavnica Civilne zaščite Vrh-
nika, je Planinskemu društvu Vrhnika predala 
pohvalo za pomoč in sodelovanje na občinski 
vaji ZiR Železniška nesreča Verd 2018.

Dokaz, da smo bili v letu 2018 prizadevni, je 
podelitev društvenih priznanj, ki jih je podelil 
predsednik PD Vrhnika Tomaž Stržinar. Di-
plomo PD Vrhnika sta prejela Dragica Lončar 
in Željko Jadanić. Bronasti znak PD Vrhnika sta 
prejela Karel Petrič in Mateja Slabe. Posebne ča-

sti pa so bili deležni planinci, ki so za dolgoletno 
in uspešno delo prejeli priznanja Planinske zveze 
Slovenije. Ob pomoči predsednika društva To-
maža Stržinarja jih je podelil predstavnik PZS 
Miro Mlinar. Bronasti častni znak PZS sta prejeli 
Metka Krašovec in Sonja Repnik, dobitnik zlate-
ga častnega znaka PZS pa je bil Jože Šušteršič. Na 
koncu se je Jože Šušteršič zahvalil Triglavkam in 
čestital njihovi članici za rojstni dan, Helena Pe-
trič, nekdanja predsednica nadzornega odbora, 
pa se je Jožetu Šušteršiču zahvalila za njegovo 
delo. Po končanem uradnem delu nas je predse-
dnik zbora povabil na pogostitev v avlo OŠ Iva-
na Cankarja, za katero je poskrbel naš najemnik 
koče Mitja Kovačič. Za sladko razvajanje so po-
skrbele članice planinske skupine Cekinčki.
Zapisala: Polona Verbič, foto: Miran Klavora

23. – 26. 2. 2019 - 
Mladinski odsek PD 
Vrhnika je organiziral 4 
dnevno zimovanje na 
Planini na Kraju.

V soboto 23. 2. 2019 smo se ob 6.50 zbrali pred 
OŠ Ivana Cankarja na Lošci. Naložili smo opre-
mo in se razdelili po avtih. Nato smo se odpravili 
na pot. Naš prvi postanek je bil v Bohinjski Bi-
strici, kjer smo kupili hrano. Odpeljali smo se do 
koče pri Savici, tam na žičnico naložili opremo 
in se podali na pot, ki nas je vodila do doma na 
Komni. Trajala je od 2 do 3 ure skupaj s postanki. 
Po kratkem počitku v domu, smo prevzeli opre-
mo in jo s skupnimi močmi prenesli v kočo na 
Planini na Kraju. Naporna tura nas še ni dovolj 
utrudila, zato smo odvečno energijo porabili za 
sankanje in dričanje po snegu z lopatkami. Mo-
kri in lačni smo se odpravili v kočo, kjer so nas že 
čakali topli makaroni. Ko smo bili spet siti in se 
nam je povrnila energija smo do spanja kartali in 
se pogovarjali. Spat smo se spravili okrog 22.30.

Drugi dan smo se po zajtrku odpravili na prvo 

turo. S hojo smo začeli okrog 10.00. Po pravljično 
zasneženi pokrajini smo se vzpeli na Bogatinsko 
sedlo. Tam smo pomalicali in se vrnili po drugi 
poti, čez Lepo Komno. V kočo smo prišli okrog 
15.00. Vsi lačni od ture smo z veseljem pojedli to-
plo joto. Po jedi sta sledila kartanje in pogovarja-
nje. Nastala je težava, saj je bilo fantov preveč za 
majhno sobo in so jo hoteli zamenjati z našo. Po 
dolgem prepiru smo punce končno popustile in 
zamenjale sobo. Zaspali smo ob različnih urah 
od. 22.30 do 23.30.

Tretji dan smo še pred zajtrkom spraznili zgor-
nje nadstropje. Zaradi samo napihljivih žuljev 
smo se odločili, da ne bomo šli na turo, ampak 
smo odšli na manjše planinsko izobraževanje. 
Najprej smo se učili, kako se ustaviti s cepinom. 
Ko nas je to utrudilo, so nam vodniki pokazali 
več različnih načinov, s katerimi preverimo tr-
dnost snežne odeje. Za tem smo se preizkusili v 
iskanju z lavinsko žolno, sondiranju in kopanju 
zasutega v plazu. Ko smo z resnim delom  konča-
li, smo se še malo pozabavali na snegu; naredili 
smo snežaka in se spuščali po zasneženem bre-
gu. Mokri, izmučeni in lačni smo se vrnili proti 
koči in za kosilo pojedli ričet. Kot  po navadi sta 
temu sledila kartanje in pogovarjanje. Sledil je 
zabavni večer, ki je trajal do jutranjih ur. Neka-
teri so se odpravili na zahtevno nočno turo, ki jih 
je zelo utrudila in so zaspali že malo bolj zgodaj. 
Da pa nismo zaspali lačni, smo mladi planinci in 
Tomo poskrbeli za večerjo: pripravili smo peče-
no polento s sirom in šunko.

Zadnji dan je sledilo počasno prebujanje, nato 
smo pojedli zajtrk in začeli pospravljati, pakira-
ti in pomivati. Ko smo končali z delom, smo se 
postavili pred kočo in za spomin naredili nekaj 
skupinskih fotografij. Do doma na Komni smo 
nesli smeti in se odpravili v dolino. Tam smo 
popili še zadnjo kavico in se odpravili vsak v 
svoj avto. Pot na Vrhniko se je za nekatere malo 
zavlekla zaradi zastoja na avtocesti, zato smo se 
domov vrnili šele ob 18.00. Tako smo uspešno  
končali še eno zimovanje. 

Za MOPD
Živa Zalar in Ema Mrzelj, foto: Mladinski 

odsek

2. 3. 2019 – Jurčičev 
pohod

Po načrtu Veselih Triglavcev za leto 2019 smo 
se prvo marčevsko in hkrati tudi pustno soboto 
podali na 26. tradicionalni Literarni pohod po 
Jurčičevi poti. 24 pohodnikov se nas je ob 7. uri 
odpravilo proti centru Višnje Gore, kjer smo se 
pridružili še  drugim pohodnikom iz vseh kon-
cev Slovenije. Že v Višnji Gori smo bili deležni 
dobrodošlice domačega pihalnega orkestra, ra-
znih junakov iz Jurčičevih romanov, domačih 
dobrot in seveda ni šlo brez pustnih mask. Po 
pešpoti – čez Polževo (630 m), skozi Pristavo in 
vse do Muljave – so nas spremljale informacijske 
table z namigi ter številni Jurčičevi junaki iz nje-
govih črtic in povesti, ki vsako leto oživijo prav 
na ta dan. Tam smo našli odgovore na vprašanja 
za nagradni literarni kviz, ki so ga organizatorji 
pripravili in ga naslovili z Beremo domače. Ob 
pravilno rešenem kvizu smo si na cilju lahko iz-
brali simbolično nagrado (knjigo). Vsi smo uži-
vali v sončni kulturni krajini, ki je bila navdih za 
Jurčičeva dela. Med samim pohodom so organi-
zatorji odlično poskrbeli, da nismo bili niti žejni 
niti lačni, čeprav so bili tudi naši nahrbtniki pol-
ni. Na cilju, na Muljavi pri Jurčičevi rojstni hiši 
smo se udeležili kulturnega in zabavnega pro-
grama z Markom Vozljem in njegovimi Mojstri. 
V lepem sončnem zgodnjem popoldnevu smo 
si privoščili malce daljši počitek na travi, se ob 
glasbi tudi zavrteli, nato pa smo se odpeljali proti 
avtobusu. Ker še ni bil čas, da  bi šli domov in 
ker nas je lepo vreme s še lepšimi vtisi s pohoda 
premamilo, smo se družno odločili za ovinek in 
se ustavili še na bližnji turistični kmetiji, kjer sta 
nas lastnika prijetno pogostila.
Besedilo: Branka Gutnik, foto Veseli Triglavci

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših (Zimzeleni, 
Sončki in Barjani) najdete v Upokojenskem kotičku Na-
šega časopisa, vse objavljene članke pa si lahko v celoti 
preberete in si ogledate še več fotografij na spletni strani 
Planinskega društva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.
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Storitve

Nudim strokovno pomoč 
pri težavah s partnerskim 
odnosom in pri vzgoji otrok. 
Tel.: 041 239 769 ali www.
srcna-moc.si.

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.

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

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 
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 …!

Psihosocialno svetovanje – 
Nudim strokovno pomoč pri 
reševanju vsakdanjih težav ali 
življenjskih dilem. Učinkovito 
vam lahko pomagam pri 
sprejemanju zavestnih 
odločitev za spremembo in 
osebnostno rast, kadar iščete 
odgovore na konkretna in 
aktualna življenjska vprašanja. 
Ana Podlipnik, 040 126 826. 
www.motivacijainsvetovanje.
si

Izdelava spletnih strani in 
programerske storitve. Več o 
ponudbi na www.petstrani.
si. Tel. št.: 031 657 822, info@
petstrani.si (Bojan Petrovčič, 
s. p.)

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.

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.

Oddam v najem ali 
prodam kmetijsko 
zemljišče, k. o. Verd, velikosti 
2385 m², barjanska zemlja. Tel. 
031 416 978.

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.

Kupim nepremičnino do 90 
tisoč evrov (Vrhnika z okoli-
co). Tel.: 070 83 73 54. 

Vrhnika, Jelovškova 6, 1360, 
39 m2, prostor za storitve, 
adaptiran l. 2016, 5 m2 ze-
mljišča, P/P, Poslovni prostor 
na Vrhniki(center), oddamo. 
Cena: 350 EUR/mesec in šti-
rimesečni avans, resni intere-
senti pokličite na 041 754 929.

V industrijski obrtni coni 
na Vrhniki, Pod Hruševco 42, 
oddam poslovni prostor 216 
m2, primeren za skladišče ali 
proizvodnjo.  Tel.:  041 611 
186.

Gostinski lokal na Dolu pri 
Borovnici oddam v najem. 
Inf.: 031 379 722.

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.

Odkupujemo krave, telice 
in bike za zakol. 
Tel.: 031/387 922. 

Sprejmem stare deske, ore-
hove, češnjeve, jesenove... Tel.: 
031 643 602.

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.

Kupim rabljen traktor 
s pogonom na štiri kolesa, 
znamk Same, Deutz ali 
Univerzal. Tel.: 040586888

Kupim njivo ali sadovnjak 
na Vrhniki – proti Planini ali 
do Stare Vrhnike; do  5000 m², 
za samooskrbo. Tel. 051/363-
359.

Prodam kmetijsko 
zemljišče, k.o. Blatna 
Brezovica, več parcel: travniki 

– njive, barjanska zemlja. Tel. 
031 200 375.

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 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.

Prodam značke in star denar. 
Tel.: 040 784 718.

Ostalo

Prodam voz gumar, hrasto-
vo 300 l kad in novo moško 
jakno velikosti XL. 
031 255 648 

Poceni prodam gorilec za 
olje, Hansa, rabljen dve leti.             
041 807 941

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

Kupim stare kovance, znač-
ke in razglednice.  Telefon: 070 
235 235.

Razno mizarsko orodje, 
ročno in električno, prodam. 
Tel.: 031 733 758

Prodam več aparatov GSM, 
znamke Nokia, starejši modeli. 
Prodam tudi adapterje in 
slušalke. Vse je lepo ohranjeno. 
Cena ugodna ali po dogovoru. 
041 828 455.

Zelo ugodno prodam 
rabljeno prenosno 
masažno mizo. 041 828 455.

Prodam mestno kolo, 28 
col, znamke Esperia, z vsemi 
dokumenti, zelo malo rabljeno. 
Okvir iz aluminija, prestave 
Shimano. Kolo je kot novo. 
Cena po dogovoru. 041 828 
455.

Prodam kontejner 4 x 2 m, 
izoliran, primeren za čebele, 
skladišče ali vikend. 041 670 
726

Prodam gostinsko opremo: 
šank, korita, pulti, hladilnik, 
žar, štedilnik, friteza, plinski 
kovektomat, pica peč in peč za 
piščance. 041 670 726

Prodam 40 kom stolov. 
Železno ogrodje, sedalo leseno. 
Cena: 5,5 €. Miza: 12 €. 041 
670 726, Borovnica

Kupim knjigo Blagajke, 
avtorja Janeza Praprotnika. 
Telefon: 041 994 009.

»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. Pokli-
čite na 041 621 343. Slavica 
Peševska.
 
Ponujam inštrukcije za 
angleščino za osnovnošolce in 
osnovnošolke. 040 524 640.

Na Vrhniki nudim 
inštrukcije angleščine, 
matematike  in slovenščine  
za šoloobvezne otroke. Imam 
15-letne izkušnje. Zagotavljam 
uspeh. Lepo povabljeni. Tel: : 
041 878 661, Sabina.

Inštruiram angleščino 
in slovenščino za OŠ in 
srednje šole. Imam večletne 
dobre izkušnje z uspešnim 
inštruiranjem. Informacije na 
tel. št. 031/350-076.

Turizem

Apartma na smučišču 
Krvavec oddam že za od 
63,75 evra/nočitev (štiri 
odrasle osebe + dva otroka). 
Več na https://www.nasmuciscu.si.

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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· izvedba strojnih inštalacij novogradenj · 
· adaptacije · vodovod · centralna ·

· toplotne črpalke · predelave kurilnic ·
· izvedba plinskih inštalacij ·

· pridobivanje vzpodbud iz Ekosklada ·

www.pavel-instalacije.com

bizjansp@gmail.com
+386 41 688 211 Mali lakotnik d.o.o., 

Tržaška cesta 118 

vabi sodelavce 

za delo v 
strežbi 
in 
kuhinji 
na lokaciji Tržaška 118, Ljubljana. 

Zaželene delovne izkušnje.

Ponudbe sprejemamo na olga.horvat@rovero.si 
ali na naslov podjetja: Lakotnik, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana.



25. marec 2019 76
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Z vami že od leta 1973

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

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

MENJAVA IN CENTRIRANJE PNEVMATIK

S kuponom vam priznamo 25% popusta na menjavo in  centriranje  pnevmatik !  Potrebno je  predhodno naročilo  preko telefona.
En kupon vel ja za eno vozilo.  Zgoraj  navedena cena storitve 21 ,96€ vel ja za jeklena platišča do 16”  in  vsebuje  DDV.

Akcija  traja od 15 .3 .  2019 do 30 .6 .2019.

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika
Sinja Gorica 11, Vrhnika

tel.: 01 755 79 05
www.avtotrade.si

P N E V M A T I K E

P O  O D L I Č N I H  C E N A H !
H R A M B A  P N E V M A T I K !

STORITEV ŽE OD 21,96€

S TEM KUPONOM DO -25%
- 25% na MENJAVo IN CENTRIRANJE PNEVMATIK

naročite se 01 750 62 11

A K C I J A !

Vinska klet VIDRIH
LJUBLJANSKA C. 31, Vrhnika   041-901-601
PRODAJA TOČENIH VIN - VINOTOČ

LASTNA PRIDELAVA NA KMETIJI
VIDRIH ZORAN IN DRAGICA, LOŽE 18a, VIPAVA, 041-429-733

Vina pridelujemo na 13 ha vinogradov.

zelen (belo polsuho vino)
rumeni muškat (belo polsladko vino)
rebula ( belo suho vino)
malvazija (belo suho vino)
cabernet sauvignon (rdeče suho vino)
pinela (belo suho vino)
merlot (rdeče suho vino)
sauvignon (belo suho vino)
chardonnay (belo suho vino)
laški rizling (belo suho vino) 
in rose iz sorte grozdja merlot( polsuho vino).

Vabimo vas na brezplačno pokušnjo vina.

URNIK KLETI NA VRHNIKI:
ponedeljek in torek: od 13.00-18.00
sreda, čet. in petek : od 9.00-12.30 in od 13.30-18.00
sobota: od 8.00 -13.00
nedelja in prazniki zaprto  

Nahajamo se zraven Saniker d.o.o. (prodaja ploščic) oziroma med trgovino Spar in Hofer.
Minister za zdravje opozarja , da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. 
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Kako je hiša strašno prazna, 
odkar tebe v njej več ni,

prej bila tako prijazna, zdaj 
otožna se nam zdi.

ZAHVALA
Tiho in mirno se je poslovila naša ljubljena 

mama

MARIJA BRGLEZ
(1934–2019)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, 
pomoč in podporo ter darove, cvetje in sveče. Posebna zahvala pevcem, 

župnikoma g. Alojziju Golobu in g. Pepiju Lebrehtu za cerkveni obred in lepe 
poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in ste bili del 

njenega življenja.

Vsi njeni
Stranska vas, februar 2019

Vsak večer se tu na zemlji
oglasi večerni zvon,
takrat milo se ozrite

iz doline v nebo,
skozi zvezdice večerne

gledal vas bom na zemljo.

ZAHVALA
Ob izgubi moža, očeta, dedka in prijatelja

JANEZA BRADEŠKA
04. 5. 1942 – 10. 2. 2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove za svete maše. Hvala patronažni sestri 

Cilki. Hvala misijonarju Janezu Krmelju za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni 
službi Lavanda. Hvala podjetju Spar partner Šebenik.Zahvaljujemo se vsem, ki ste se 

poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo, dih je zastal, 
a nate spomin bo vedno ostal

ZAHVALA

ANA SLABE,
rojena Vehar

(6. 7. 1926 – 9. 2. 2019)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Hvala g. župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevcem, Pogrebni službi Vrhovec ter zdravstvenemu 

osebju, ki so skrbeli zanjo. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Podlipa, 2019

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu ...
(T. Pavček)

ZAHVALA

FRANC SMRKE
(17. 10. 1944 – 13. 2. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala Metki in Urši za pomoč. Hvala Oktetu 

Raskovec, trobentaču in Pogrebni službi Pieta. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti

Žena Majda in hči Kristina z družino

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
 in čakala, da prideš ti,

 in sedla bo na rožna tla
 in jokala, ker te ni.

 (S. Gregorčič)

ZAHVALA
Od nas se je poslovila naša draga mama in 

babica

FRANČIŠKA NAGODE
(6. 1. 1943–26. 2. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
darovano cvetje, sveče, izrečeno sožalje in topel stisk roke.  Hvala vsem, ki ste jo 

pospremili na njeni zadnji poti in se je boste radi spominjali. 

Vsi njeni
Dragomer, marec 2019

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal; 
rodilo se je jutro, ti pa si odšla od 
nas. Zdaj si tam, kjer ni bolečin, 
v naših srcih ostal je lep spomin.

ZAHVALA
V 80. letu se je od nas poslovila naša draga 
mama, babica, prababica, tašča, sestra, teta 

in svakinja

MARIJA ŠKOF,
Karšinska Marinka

(16. 3. 1939 – 13. 2. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za vso 
pomoč, za vse izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove za svete maše, obiske 
na domu in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala zdravniku mag. 
Primožu Kušarju, ga. Nataši Pretrič, ga. Cilki Škof za pomoč pri zdravljenju in oskrbo. 
Hvala Pogrebni službi Vrhovec za potrebno organizacijo, zaradi katere smo se lahko v 

miru poslovili, ter g. župniku Bogdanu Oražmu za poslovilni obred, in vsem vam, ki vas 
nismo posebej poimenovali. V svojih srcih veste, kdo ste.

Žalujoči: hčeri in brata z družinami
Srednja vas pri Polhovem Gradcu

Srce je omagalo,
dih je zastal,

nate spomin bo
vedno ostal.

JOŽEF DOLJŠAK
(14. 3. 1936 – 4. 1. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. Hvala zdravnicama  Urgentne službe Vrhnika in medicinskim 

sestram. Iskreno se zahvaljujemo dr. Tonetu Kenigu za duševno pomoč, gasilcem za 
pomoč in poslovilni govor, gospodu Janezu Šilarju za cerkveni obred, pevcem za lepo 

zapete pesmi. Hvala Pogrebni službi Pieta.

Žalujoči žena Marija, hčerki  Jožica, Stanka in vnukinja 
Ana

Borovnica,  jan. 2019

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdala,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila

MARIJA FURLAN,
roj. Žitko

(31. 7. 1928 – 16. 2. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, denarni dar za svete maše ter za cerkev sv. 
Lenarta v Mali Ligojni.  Posebna zahvala duhovnemu pomočniku g. Francu Hočevarju 

za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem Okteta Raskovec, Pogrebni službi Pieta, 
osebju Zdravstvenega doma  Vrhnika in zaposlenim Doma upokojencev Vrhnika. 

Sin Franci in hči Mira z družinama
Vrhnika, februar 2019

ZAHVALA
Z žalostjo smo se poslovili od našega dragega 

moža, očeta in dedija

FRANCA KNAPIČA
(1945–2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom. Zahvaljujemo 
se osebju zdravstvenega doma in službi nujne medicinske pomoči ter UKC Ljubljana, 

Onkološki inštitut. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Vrhovec, 
pevcem in trobentaču. Posebno se zahvaljujemo ZŠAM – Vrhnika in gospodu Franju 

Čretniku za lepe poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti. 
Žena Danica, hčerki Marta in Marjetka z družinama, 

vnuki Žan, Miha, Nejc, Alja, brat Nace Knapič in sestra 
Anica Kuhar z družinama
Verd, Vrhnika, marec 2019

Ko pošle so ti moči, 
zaprl trudne si oči,

in čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA
Ob smrti dragega ata in pradedka

AVGUŠTINA OGRINA 
Toncovega ata Gustla

(1927 - 2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste nama izrekli 
sožalje, darovali cvetje in sveče, ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi 
negovalkama Vesni in Štefki. Še posebno pa hvala osebi zdravnici dr. Jasni Krmec 

Kupljen in sestri Renati Jeršin.

Vsi njegovi
Velika Ligojna, marec 2019

V devetdesetem letu se je po hudi bolezni za 
vedno poslovila naša ljubljena mama, babica 

in prababica

MARIJA BEUERMANN - 
Mimi

ZAHVALA
Zahvaljujemo se osebju Doma upokojencev Vrhnika, še posebno prostovoljki gospe 

Malči Osredkar, za vso nego in pomoč. Zahvaljujemo se Društvu upokojenih delavcev 
Elektro Ljubljana in Društvu upokojencev Vrhnika za sodelovanje na pogrebni 

svečanosti, duhovniku za opravljen poslovilni obred in pevcem Moškega pevskega 
zbora Bertoki Prade za lepo zapete pesmi. Hvaležni smo Pogrebni službi Pieta in vsem, 

ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: sin Richard z družino

Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo? 
Pošljite nam jo po elektronski 

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

(besedilo v wordu, sliko kot 
priponko)  ali po klasicni pošti 

na Naš casopis, Tržaška 9, 
1360 Vrhnika. Cena zahvale je 

68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
 še naslov placnika in telefon. 

v

v

v
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www.usluge-lavanda.si

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

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.

Ozelenela bo jablana, 
ki cepil si jo.

Tvoj glas na vrtu za vedno 
obmolknil je.

Prazen je dom.
Prazen je vrt.

Ti sedaj vrtnariš drugje,
nebeški vrtovi sedaj so zate.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil

IVAN PETROVČIČ
(30. 1. 1949 – 7. 2. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vam, ki ste delili del življenja z njim, se od njega poslovili in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Dragi Ivan, hvala ti za vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Pogrešali te bomo.

Vsi njegovi

Ugasnilo je zemeljsko življenje 
naše mame

JOŽEFE LESKOVEC,
Smrekarjeve mame iz Šentjošta

(1. 3. 1927 –  20. 2. 2019

Iskrena zahvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
cvetje in sveče. Hvala župnikom g. Smrekarju, g. Turku, g. Gregorcu za lepo opravljen 

obred s sveto mašo in g. Klopčiču za molitev ob pokojni. Hvala Juretu in Bredi za  
besede slovesa, salezijanskim sotrudnikom, Pogrebni službi Lavanda, pevcem in 
trobentaču. Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od naše mame.

Vsi njeni

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)

ZAHVALA
ob izgubi brata, svaka in strica

LOVRENCA SLOVŠA
(1928 – 2019)

Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje. Najlepše se zahvaljujemo osebju Doma 
upokojencev Vrhnika za vso skrb in nego v vseh letih njegovega bivanja v domu. Hvala 
gospodu župniku Janezu Smrekarju za dostojen poslovilni obred. Hvala tudi pevcem in 

Pogrebni službi Lavanda. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame

KRISTINE KOGOVŠEK
(1930–2019)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti, za podarjeno cvetje, sveče in izraze sožalja. Posebna zahvala 

tudi zdravnici Janji Pirc, patronažnim sestram, Pogrebni službi Lavanda in župniku 
Alojziju Golobu.

Vsi njeni
Brezje, februar 2019

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama

PAVLA KRŽIČ,
rojena Pristavec

(1929 – 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje in darove  za svete maše. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 

zadnji poti. Hvala Pogrebni službi Pieta, pevcem in pogrebcem. 

Vsi njeni
Zabočevo, februar 2019

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate, draga mama, spomin bo 

večno ostal.

ZAHVALA 
ob izgubi naše drage mame, babice, prababice, 

tašče in tete

ROZALIJE ĆUFUROVIĆ,
rojene Jankovec 

(1933–2019)

Iskrena zahvala vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje ter vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pevcem in Pogrebni službi Vrhovec.

Vsi njeni
Polhov Gradec, 9. 2. 2019

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče,  

utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas. 

ZAHVALA
Za vedno se je poslovila od nas draga mami, 

mama in tašča

MARIJA ŽITKO,
rojena Horvat

(6. 11. 1938 – 21. 2. 2019)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove za svete maše. Posebna zahvala  
velja Domu upokojencev Vrhnika za trud in skrb v zadnjih treh letih. Zahvaljujemo 

se g. župniku Janezu Šilarju za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebcem, pevcem, 
trobentaču  in Pogrebni službi Pieta ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Dol pri Borovnici, marec 2019

ZAHVALA
Po hudi bolezni je za vedno zaspal naš dragi

RADOVAN TRIFUNOVIĆ
(21. 9. 1952 – 18. 2. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje  ter vso pomoč v težkih trenutkih.  

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi 
Vrhnika, Ljubljana, Črna gora

ZAHVALA
V 79. letu se je poslovil od nas naš

dr. STANISLAV GRAPAR
Iskreno se zahvaljujemo za pomoč dr. Zvezdani Jablanovi, internistični prvi pomoči 
in za nego v intenzivni terapiji v Bolnici Petra Držaja. Zahvaljujemo se sorodnikom, 

sosedom, prijateljem,  nekdanjim sodelavcem, lovcem, znancem za izrečeno ustno in 
pisno sožalje in  vsem, ki ste se udeležili slovesa; veliko Vas je bilo. Hvala dr. Mateju 

Cimermanu, Blažu Mescu in Mladenu Sumini za poslovilne besede. Hvala g. župniku 
Alojziju Golobu za opravljen obred. Zahvaljujemo pevcem, vsem za podarjeno cvetje, 

sveče in darove, ki ste jih namenili za cerkev v Brezju.

Žena Irena in sinova Grega in Blaž
Brezje, marec 2019
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Nagradna križanka S U D O K U

Navodila za igranje:  
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo 
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat 
uporabi ena izmed danih rešitev. 
Nobena številka ali barva se torej v 
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu 
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč 
pri reševanju si lahko pomagate z 
zaznamki, ki jih vpišete v prazna 
polja.

J U N I O R

Nagradno geslo prejšnje križanke Našega časopisa se je glasilo: »Pust na soncu, velika noč na peči.« V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitva-
mi, sreča pa je bila naklonjena naslednjim: Cvetki Ferkulj iz Borovnice, Heleni Buček z Vrhnike in Pepci Brlan iz Dragomerja. 
Nagrajenci bodo po pošti prejeli praktične nagrade. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 14. aprila na naslov Naš časopis, 
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih poklanja Naš časopis.

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke. 

REŠI ME

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Molk je zlato
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 evrov, in to samo zato, ker sem 
znala molčati.«

Razlika
Na policijski postaji v večjem 
mestu so policajem kupili konje. 
Dva policaja, ki sta dobila konja, 
se pogovarjata: »Poslušaj, kako pa 
bova ločila konja, če pa sta oba 

enaka?« »Ti tvojemu odreži rep, 
pa ne bova zamešala.« In res tako 
naredita. Naslednji dan, ko imajo 
zbor, komandir zagleda konja brez 
repa. »Ja, vidva cepca! Zakaj sta 
pa konju odrezala rep?!« »Da bi ju 
vendar lahko razlikovala.« »Idiota! Pa 
kaj ne vidita, da je črni konj večji od 
belega!?«

Eksplozivno
Jan se vrne domov iz šole in oče ga 
vpraša: »No, kaj ste imeli danes na 
urniku?«
»Kemijo.«

»In kaj ste se novega naučili?«
»Kako lahko  naredimo dinamit.« 
»Kaj se boste pa jutri učili v šoli?« 
»Kakšni šoli?«

Brez pogleda na morje
Mornar pride v hotel in naroči: 
»Enoposteljno sobo brez pogleda na 
morje, prosim. Sem na dopustu.«

Cikcak
Mož pride domov iz službe in na mizi 
najde listek: »Dragi možek. Šla sem 
v trgovino. Pridem tik  tak domov.« 

Ko se žena vrne iz trgovine po nekaj 
urah, na mizi najde listek, ki ga je 
napisal mož: »Draga ženka. Šel sem v 
bife. Pridem cikcak domov!«

Star kolač
Gost: »Ta kolač je od včeraj, hočem 
današnjega!« Natakar: »Potem pa 
pridite jutri.«

Koliko paste
Družina se odpravlja na dopust in oče 
reče hčerki: »Preveri, koliko zobne 
paste je še ostalo v tubi!« Hčerka 

pohiti v kopalnico in čez nekaj minut 
se zasliši glas: »Še okoli dva metra in 
štirideset centimetrov!«

Pozabljivost ni lepa čednost
»Kako sta se imela na dopustu?« 
»Mož je bil pozabljiv ...« »Kaj pa 
je pozabil?« »V letalu je pozabil 
kovček z mojimi oblekami, hotel je 
pozabil rezervirati, na plaži je pozabil 
fotoaparat in ko sem šla sama na 
sprehod, je v hotelu pozabil, da je 
poročen.«
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TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

CAT S61

ŽE OD 27,5€ /MESEC

TC MERCATOR VRHNIKA
Robova cesta 6
T: 01 755 71 61
M: 041 342 000
mega.phone@siol.net

Možnost nakupa na 24 obrokov!

(Cena velja ob podaljšanju ali sklenitvi novega naročniškega razmerja za 24 mesecev) 

▶ Vojaški standard 
odpornosti 
(MIL-STD-810G) 

▶ Termo kamera
(od -50 do 400°C)

▶ Laserski merilec 
razdalje (do 8m)

▶ Podatki o temperaturi 
in vlažnosti zraka

▶ Detektor kakovosti 
zraka

▶ 64 GB / 4 GBram

▶ Baterija 4500 mAh

▶ Dual sim

TC MERCATOR VRHNIKA
Robova cesta 6
T: 01 755 71 61
M: 041 342 000
mega.phone@siol.net
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Polnilec
    za avtomobil

Vikend
akcija!

6.90

PETEK IN
SOBOTA

V MARCU!

USB polnilec 3.1A +Class
za različne modele telefonov

EON PAKETI

Pooblaščeni prodajalec: 
MOLEK.SI d.o.o. Vrtnarija 3, 1360 Vrhnika, Tel: 070 264 444

Paketi EON so potrošniški paketi elektronskih komunikacijskih storitev. Za pakete EON veljajo Posebni pogoji 
paketov EON. Redna cena paketa EON Light je 41 EUR, paketa EON Full 51 EUR, paketa EON Premium pa 61 EUR. 
Razlika med redno in akcijsko ceno se všteva v prejeto ugodnost ob vezavi 24 mesecev. Ponudba velja za nove 
naročnike za območja, kjer je na voljo primerno komunikacijsko omrežje. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se 
o ponudbi pozanimajte na www.telemach.si, v vseh poslovalnicah Telemacha ali na telefonski številki 070 700 700.  
»Empowered by Telemach GIGA network« je blagovna znamka družbe Telemach d.o.o., Ljubljana.

PRVIH 12 MESECEV LE 29,90 EUR NA MESEC

Paketi EON so na voljo na Telemachovem omrežju, optičnem omrežju nacionalnega operaterja in na območjih izbranih belih lis.
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