
Intervju: Jože Hrovat
Veselo silvestrovanje
Obletnica župnĳe
Erjavec v Borovnici

NAS CASOPIS 400/19.12.2012 C M Y K 1

Nova delovna mesta
Intervju: Nina Kogej
Bankomat na Petrolu
Asfalt v Podolnici

Silvestrovanje na Dobrovi
Več za novorojence
Blaž odhaja v misĳone
Dvajset let TD Briše

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XXXIX,  19. december 2012

Naslednja, 401., številka bo izšla v 
ponedeljek, 28. januarja 2013.

Prispevke sprejemamo 
do torka, 15. januarja.

Uredništvo: 01/750 66 38
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

Srečanje gospodarstvenikov
Intervju: Emil Nanut
Jubilej društva invalidov
Dobrodelni koncerti

stran od 2 do 21 stran od 26 do 31 stran od 32 do 39 stran od 40 do 44stran od 22 do 25

Občani o proračunu
Neuspela tožba občine
Sredstva EU za ograje
Silvestrski pohod

400. 
številka

400

Naš časopis tudi na facebooku.
Aktualno številko 
Našega časopisa lahko v 
elektronski obliki prebirate na 
www.zavod-cankar.si

Štiristotka 
V rokah držite štiristoto številko Na-
šega časopisa, obenem pa smo na pra-
gu četrtega desetletja izhajanja Našega 
časopisa. Verjetno v Slovenĳi ni veliko 
lokalnih časopisov, ki bi se lahko pona-
šali s tako dolgo zgodovino, še manj pa 
je takih, ki bi združevali toliko občin. To 
je posebnost Našega časopisa, zaradi ka-
tere je edinstven v slovenskem prostoru. 
Doslej še nisem našel časopisa, ki bi bil 
tako kot naš »javen« in  zajemal pet ob-
čin. Obstajajo sicer regĳski časopisi, a so 
vsi po vrsti, če že ne popolnoma, pa vsaj 
delno komercialni. V začetku maja pri-
hodnje leto bo časopis ob vrhniškem ob-
činskem prazniku  praznoval 40. rojstni 
dan. Kolega Simon skupaj z drugimi že 
pripravlja razstavo za to priložnost, ki 
bo na  več kot štiridesetih razstavnih 
panojih odstirala sedaj že zgodovinske 
dogodke, o katerih je pisal Naš časopis. 
V jubilejnem letu pa časopis dosega še 
en mejnik: to je počasen prehod v digita-
lizacĳo, ki se ji nismo mogli izogniti, saj 
vedno več ljudi brska tudi po interne-
tu. Za vseh pet občin, ki so z nami, smo 
odprli spletne strani www.mojaobcina.
si, na katerih so objavljeni vsi članki iz 
časopisa in tudi nekateri tisti, ki nikoli 
ne ugledajo luči sveta v tiskani obliki. 
Še več, na spletne strani lahko članke 
»obešate« tudi vi in tako soustvarjate 
Naš časopis, saj se članki  s te strani 
neposredno »izvozĳo« v papirnato raz-
ličico Našega časopisa. Na tak način so 
tokrat že nastale horjulske in ložansko-
dragomerske strani, ciljamo pa še na 
preostale tri. Časopis je torej zakorakal 
v novo obdobje, ki pa ga nikoli ne bi bilo, 
če ne bi imel za seboj trdnih »papirna-
tih« temeljev, za kar  velja zahvala vsem 
mojim predhodnikom in njihovim so-
delavcem. Časopisu so dajali zanimivo 
vsebino, da je vam, bralcem, in  aktual-
nim občinskim oblastnikom, ki so rezali 
proračunsko pogačo, zlezel pod kožo.
Drage bralke in bralci Našega časopisa, 
želim vam prĳetne in v srcu tople božič-
ne praznike, v novem letu pa zdravja, 
sreče in medsebojnega razumevanja. Za 
tiste, ki radi zamujajo z besedili, pa je 
Božiček že obljubil turbo pisala, ki bodo 
nadoknadila zamujeno. 

Gašper Tominc, 
urednik Našega časopisa   

bo 31. decembra od 21. ure naprej.
Poskrbeli bomo za ogrevan šotor,
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Silvestrovanje
v Športnem
parku Vrhnika
z Ansamblom
Ložanske vrane

Skupaj v novo leto 

Mini novoletno srečanje v Športnem parku Log
31. decembra 2012 ob 22. uri 
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Ponos
Dobrova, 31. 12. 2012

od 22. ure dalje 

Silvestrska komedĳa
V ponedeljek, 
31. decembra starega leta 2012, 
ob 20.30
v osnovni šoli v Borovnici

 

Vsem občankam in občanom želim 
v letu 2013 
obilo zdravja, sreče, 
osebnega zadovoljstva 
in medsebojnega razumevanja. 
  

Župan Občine Horjul 
Janko Jazbec 
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Proračun predvideva 19,4 mi-
lĳona evrov prihodkov in 24 
milĳonov odhodkov. Nega-
tivno razliko namerava obči-
na prebroditi s trimilĳonskim 
zadolževanjem. Glavna po-
udarka leta bosta na izvajanju 
programa Čista Ljubljanica 
in prenovi iuvejeve šivalnice. 
Svetniki so proračun sprejeli 
brez glasu proti in z enim sa-
mim vprašanjem. 
Med drugim so povišali toč-
ko za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 
iz 0,00329 na 0,00340 evra ter 
se soglašali s preureditvĳo 
Sušnikove ceste v enosmerno 
(od križišča Sušnikove in Mra-
kove do križišča Sušnikove in 
Lošce). Potrdili so tudi odlok 
o tržnici in tržnem redu ter 
prodaji blaga zunaj prodajaln 
v občini – o čemer smo pisali 
že v pretekli številki Našega 
časopisa. Naj spomnimo, da 
je občina z njim vzpostavila 
pravno osnovo za začetek 
delovanja občinske tržnice. 
Svet se je soglašal še s poprav-
kom prostorske dokumen-
tacĳe, ki bo dovolila zasip 
določenih vrtač in pa Komu-
nalnemu podjetju Vrhnika 
dovoljevala postavitev začas-
nega zbirnega centra za od-
padke na lastnem dvorišču. 
Zeleno luč so dali tudi letne-

mu programu dela za prihod-
nje leto, ki predvideva sedem 
občinskih sej. 
Na seji pa je bilo med drugim 
govora tudi o šivalnici in njeni 
vsebini. Že pred začetkom seje 
so se lahko svetniki in svetnice 
udeležili predstavitve projek-
ta Kulturni center, kot se bo 
po novem imenovala šivalni-
ca. Na predstavitvi je podžu-
pan Janko Skodlar predstavil 
projekt, ki predvideva v pri-
tličju športne vsebine, v med-
etaži in prvem nadstropju 
knjižnico, v drugem pa šolske 
prostore. Glede slednjega sta 
se sestanka pred sejo udeleži-
li tudi ravnateljici vrhniških 
osnovnih šol: Darja Guzelj in 
Polonca Širca Gerdina. Dejali 
sta, da šoli pokata po šivih in 
da je nujna vzpostavitev do-

datnih prostorov za nemoten 
potek pouka. Prostori morajo 
biti nared do najkasneje pr-
vega septembra 2014, ko je 
predviden velik porast vpisa 
prvošolcev. Cankarjeva šola 
naj bi se kasneje širila tudi v 
prostore sedanje knjižnice. 
Župan je obljubil, da bo storil 
vse, kar je v njegovi moči, da 
bo šola resnično dobila pros-
tore do želenega datuma in 
tudi apeliral na svetnike, naj 
bodo »strpni« do projekta, da 
bo ta tekel čimbolj gladko in 
zato tudi terminsko optimal-
no. So pa nekateri svetniki 
izrazili pomisleke nad pred-
videnimi stroški obnove, da 
se ti ne bi zvišali tako kot se 
je zgodilo v primeru gradnje 
vrtčevske enote Komarček. 

GT

Vas vljudno vabimo na slovesnost ob
DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

v sredo, 26. decembra 2012,
pred TC Mercator Vrhnika, Robova 6, 

ob 14.00 uri.

Program:
- himna 

Pihalni orkester Vrhnika,
- kulturni program,
- nagovor župana,
- blagoslov konj,

- odkritje skulpture Forma V 2012.

KONJENIŠKO DRUŠTVO VRHNIKA

Vabljeni tudi na 14. spominski pohod po poti CankarjeVabljeni tudi na 14. spominski pohod po poti CankarjeV ve matere (ob 8.00 uri iz Vrzdenca).

V imenu organizatorjev:
župan Občine Vrhnika

Stojan Jakin

KONJENIŠKO DRUŠTV

OBČINA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

OZVVS VRHNIKA-BOROVNICA
PVD SEVER VRHNIKA-LOGATEC

PGD VRHNIKA

DRUŠTVO LJUBITELJEV NARAVE IN OBIČAJEV NOTRANJSKE VRHNIKA

Janko Skodlar, ki s strani občine vodi projekt Kulturnega centra, 
med predstavljanjem projektov svetnikom.

Uvodoma sta predstavnici za-
voda za zaposlovanje z Urada 
za delov Vrhnika predstavi-
li zaposlitveno statistiko, ki 
kaže, da je vseh treh občinah 
brezposelnost narasla. Največ-
ji porast je doživela Borovnica, 
in sicer iz 178 oseb na 244. Še 
vedno pa je v občini Vrhnika 
več brezposelnih oseb (12%) 
kot pa v Borovnici (11,5%) in v 
log-dragomerški občini (8,2%). 
Prisotni so imeli pripombe, da 
jim zavod ob iskanju ustrezne-
ga kadra ponuja vse mogoče 
kandidate, tudi, po njihovem 
mnenju, povsem neustrezne. 
Pripombe pa so letele tudi na 
odziv kandidatov, ki včasih na 
razgovor sploh ne pridejo, kar 
meče čudno luč na njihovo res-
nost, da bi sploh našli službo. 
Gospodarstveniki bi si želeli 
tudi avstrĳski model zaposlo-
vanja sezonskih delavcev, po 
katerem bi delavci med sezo-
no delali, v času mrtve sezone 
pa bi zanje poskrbel zavod za 
zaposlovanje. Preden sta se 
predstavnici zavoda poslovi-
li, je padla še ideja, da bi na 
Vrhniki organizirali nekakšen 
karierni sejem, na katerem bi 
se vrhniški delodajalci pred-
stavljali morebitnim brezpo-
selnim.
V nadaljevanju konference je 
Matej Černetič iz občinskega 
oddelka za družbene dejav-
nosti pojasnil, da občina skrbi 
za razvoj gospodarstva preko 
vsakoletnega razpisa »… za 
pospeševanje obrti in podjetni-
štva«. Letos je bilo na voljo 20 
tisoč evrov, za prihodnje leto 
pa je načrtovanih 22 tisoč. Za-
nimivo je, da letošnja sredstva 
sploh niso bila v celoti razde-
ljena. Kot je še dejal Černetič, 
občina pomaga tudi preko so-
financiranja javnih del – za pri-
hodnje leto jih je predvidenih 
34, pri čemer 35 % finančnega 
bremena nosi občina, 65% pa 
država. Po novem pa se lahko 
gospodarstveniki poslužujejo 
tudi brezplačne energetske 
svetovalnice, ki uraduje enkrat 
tedensko na občini. 
Simon Hlebec, podpredsed-
nik Območne obrtne zbornice 
Vrhnika in Peter Caserman, 
član njenega upravnega od-
bora, sta predstavila težave, 

ki pestĳo gospodarstvo na 
Vrhniki. Izpostavila sta neu-
rejenost obrtnih in poslovnih 
con, predrago komunalno 
opremljenost zemljišč za go-
spodarske dejavnosti, Naturo 
2000 in neustrezen izobraže-
valni sistem. Rečeno je še bilo, 
da bi moral Cankarjev dom 
biti pogosteje »poln«, kot na 
primer Špas Teater, da bi  lah-
ko imeli tudi lokalni gostinci 
nekaj od tega. Potem je bila 
debata še o smučišču na Ulov-
ki, o bazenu, o izkoriščanju 
Ljubljanice za potrebe turizma 
pa o parkiranju z avtodomi. 
Kot zadnja je nastopila pred-
sednica gospodarske zbornice 
za osrednjeslovensko regĳo 
Marta Turk, ki je med drugim 
povedala, da se morajo gospo-
darstveniki najprej sami čim 
bolje pobrigati zase in šele 
nato računati na drugo pomoč. 
Dejala je še, da morajo gospo-
darstveniki nujno obiskovati 
sejme v tujini, da z novimi 
izkušnjami plemenitĳo svojo 
dejavnost, predvsem pa jim je 

položila na srce, naj svoje po-
dročje čim bolje poznajo. Pa 
ne samo v smislu dejavnosti, 
ampak tudi v računovodskem 
in pravnem, ker le tako bodo 
lahko maksimalno iztisnili iz 
svoje obrti. No, gospodarstve-
niki so imeli pripombe na go-
spodarsko zbornico, češ da je 
premalo storila glede plačilne 
discipline in nelojalne konku-
rence, vendar je Turkova od-
ločno zanikala, da ni  problem 
pri njih, marveč pri gluhih 
ušesih vlade. 
V sklepnem delu je bilo govo-
ra še o razpisih, ki jih objavlja 
občina za dela, katerih je tudi 
plačnica. Nekateri prisotni so 
menili, da bi občina morala iz-
birati lokalne obrtnike name-
sto ostalih. Župan Stojan Jakin 
je odgovarjal, da je na žalost 
zakonodaja narejena na način, 
da ima še vedno prednost tisti 
obrtnik, ki ponuja nižjo ceno 
storitve. Res pa, kot je ugotav-
ljal župan, to ni recept za naj-
bolje opravljeno delo. 

Gašper Tominc

Poslovna konefrenca o gospodarstvu

Od avtodomov do kariernega sejma
Vrhnika, 12. december – Štiri ure trajajoča poslovna konferenca v Cankarjevem 
domu, na katero so bili vabljeni predstavniki lokalne oblasti, gospodarstveniki 
in različne institucĳe, ni prinesla veliko rezultatov. Verjetno bi jih tudi težko, 
kajti škarje in platno za glavnino težav gospodarstvenikov ima še vedno v ro-
kah država. 

Župan Stojan Jakin

Prisotni na poslovni konferenci

Šoli pokata po šivih

Sprejeli proračun za prihodnje leto
Vrhnika, 13. december – Čeprav je bila seja zadnja v letošnjem letu, so se ob-
činski svetniki potrudili in 12 točk dnevnega reda »premleli« v pičlih dveh urah. 
Med drugim so govorili tudi o sprejemu proračuna za leto 2013 in o sedaj že 
kupljeni šivalnici nekdanje usnjarne.
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Sreda, 26. 12. 2012
Tradicionalni 14. spominski pohod po poti 
Cankarjeve matere Neže Pivk (Vrzdenec-
Vrhnika) je namenjen  praznovanju njenega 
rojstnega dne (29. 12. 1843) in Dnevu samo-
stojnosti in enotnosti. Ob prĳetnemu druže-
nju na pohodu bomo spoznavali kulturno in 
naravno dediščino Vrzdenca, Žažarja, Veli-
ke Ligojne, Stare Vrhnike in Vrhnike. Pohod 
zaključimo z udeležbo na proslavi in s toplo 
malico. Pohod je ob vsakem vremenu in na 
lastno odgovornost. 

Program
7.00-7:30 Zbor pohodnikov in odhod avto-
busa izpred PGD Vrhnika 
(Jelovškova 3).
8.00-8.15 Zbor pri Sv. Kancĳanu na Vrzden-
cu (ogled lokalnih znamenitosti).
8.15-8.30 Pozdrav pohodnikom in predsta-
vitev lokalnih znamenitosti Vrzdenca.
8.30 Začetek spominskega pohoda od Vrz-
denca do Vrhnike.
13.50 Udeležitev proslave ob Dnevu samo-
stojnosti in enotnosti (prostor pred TC Mer-
cator, Robova 6, Vrhnika)
14.30 Topla malica in druženje v Gasilskem 

domu na Vrhniki.
16.00 Odhod avtobusa izpred PGD Vrhnika 
proti Vrzdencu.

Prĳave za pohod in ostale informacĳe
Prĳavnina znaša 5 €, prĳave in informacĳe 
TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika. (01 
755 10 54, 051 661 063, tic@zavod-cankar.si, 
www.zavod-cankar.si)

Prĳavnino lahko poravnate tudi na dan pri-
reditve, pred začetkom pohoda. Prĳavnina 
vključuje organizacĳo pohoda, avtobusni 
prevoz, pogostitev ob poti, toplo malico in 
pĳačo ter druženje ob zaključku.

Organizatorji:
Društvo ljubiteljev narave in običajev No-
tranjske Vrhnika, Planinsko društvo Horjul, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, OZVVS Vrh-
nika–Borovnica, PDV Sever Ljubljana - od-
bor Vrhnika, Občina Vrhnika, Občina Hor-
jul, KS Ligojna, KS Stara Vrhnika ter Zavod 
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika. 

Vljudno vabljeni!

14. tradicionalni 
spominski pohod 
po poti Cankarjeve 
matere

Vrh Slovenske 
vojske na 
Tržaški 1
Vrhnika, 14. november – Vrh-
nika je že od nekdaj vpeta v 
vojaško življenje, saj je njen 
položaj strateško tako po-
memben, da ga ni spregledala 
skoraj nobena vojska v prete-
klosti.

V občini je verjetno največji pečat pustila JLA, a tudi po njenem odhodu z Vrhnike zeleni uni-
formiranci niso zapustili Cankarjevega mesta. Toda sodelovanje lokalne skupnosti s Slovensko 
vojsko je neprimerno drugačno, predvsem v vseh ozirih bolj prĳateljsko, kot je veljalo za njeno 
predhodnico. To potrjuje tudi zadnji obisk načelnika Generalštaba Slovenske vojske, brigadirja 
Dobrana Božiča, in poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Branimirja Furlana, na vrhniški 
občini, kjer so govorili o medsebojnem sodelovanju. Obe strani sta se strinjali, da je to že zdaj 
zelo dobro, še vedno pa obstajajo dodatne možnosti za poglobitev odnosov na področju civilne 
zaščite in izrednih dogodkov, pa ne nazadnje tudi v vsakdanjem življenju. Gostje so župana Sto-
jana Jakina seznanili s postopki in ukrepi, ki bi jih lahko občina uporabila v ta namen, srečanje 
pa so sklenili z dogovorom, da se bodo v prihodnje srečali še večkrat. (gt)

Slovenska vojska v županovem kabinet

Poveljnik sil Slovenske vojske Branimir Furlan, župan 
Stojan Jakin in načelnik Generalštaba SV Dobran Božič

K gradnji športnega igrišča smo namreč člani 
društva pristopili takoj po ustanovitvi. Ure-
dili smo »športni park v malem«, ki je postal 
središče druženja ne samo športnikov, ampak 
vseh krajanov. Na ta način je postal šport stalni 
spremljevalec 1100 krajanov, kolikor jih približ-
no živi na Drenovem Griču in Lesnem Brdu. 

Iz športnega društva, ki se je v začetku ukvarjalo 
samo z rekreacĳo, se je v naslednjih letih razvilo 
društvo, ki se ukvarja tudi s tekmovalnim špor-
tom, in sicer v panogah: nogomet in balinanje; 
v preteklosti tudi tenis. V teh panogah potekajo 
tekmovanja na različnih nivojih, organizirajo se 
treningi, turnirji in tečaji.
Zunanje površine športnega parka Dren, poleg 
članov ŠD Dren, uporablja še Nogometni klub 
Drenov Grič, Dragomer – Dren, ki je bil usta-
novljen leta 1999. Igrišče v športnem parku, 
predvsem pa pred petimi leti zgrajeno otroško 
igrišče, vsa leta uporabljajo tudi učenci pod-
ružnične šole na Drenovem Griču, ki deluje v 
sklopu Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika. 
Na površinah v parku poteka športna vzgoja, 
interesne dejavnosti ter usmerjen prosti čas v 
oddelkih podaljšanega bivanja.
Že več let ugotavljamo, da obstoječ garderob-
ni objekt na zadostuje sedanjim potrebam raz-
vejane športne dejavnosti, ki se v naši krajevni 
skupnosti izvaja. Glede na veliko število vade-
čih otrok, predvsem v nogometni sekcĳi, ki de-
luje v okviru  Mladinskega nogometnega centra 

Vrhnika – Dren, kjer naenkrat trenira tudi do 60 
otrok, je bil dosedanji objekt garderob povsem 
neustrezen. Ker istočasno trenirajo tudi igralci 
tenisa in balinarji, je bila normalna sočasna upo-
raba obstoječih prostorov vseh uporabnikov 
športnih igrišč praktično nemogoča. Obstoječ 
garderobni objekt je namreč vseboval samo dve 

garderobi z umivalnicami, bil pa je tudi že moč-
no dotrajan.
Obstoječa infrastruktura je torej nedorasla situ-
acĳi v športnem dogajanju, zato želimo zgraditi 
nov, primernejši objekt, ki bo zadostil potrebam 
vseh uporabnikov in obiskovalcev športnega 
parka Dren. Z izgradnjo novega garderobne-
ga objekta bi izboljšali funkcionalnost šport-
nih površin in pripomogli k boljšemu počutju 
vseh uporabnikov teh površin, od najmlajših 
osnovnošolcev, preko tekmovalnih selekcĳ, do 
najstarejših rekreativcev. Prepričani smo, da bo 
izgradnja novih garderob bistveno izboljšala 
kvaliteto športne dejavnosti in pripomogla k 
boljšemu standardu kakorkoli športno aktivnih 
krajanov.
Pri izgradnji novega garderobnega objekta s 
svojim prostovoljnim delom poleg članov šport-
nega društva, sodelujejo tudi krajani KS Drenov 
Grič – Lesno Brdo in starši otrok mlajših nogo-
metnih selekcĳ. Tako smo v letošnjem letu izve-
dli že šest delovnih akcĳ v sklopu vzdrževalnih 
del v športnem parku. Zadnji dve delovni akcĳi 
pa sta bili namenjeni odstranitvi obstoječega 

lesenega objekta garderob, lope za orodje in 
letnega »jurčka«. Tako smo v novembru 2012 iz 
konstrukcĳskih elementov odstranjenega objek-
ta postavili novo lopo za orodje in športne rek-
vizite, ter počistili samo mikrolokacĳo novega 
objekta garderob. 
Zasnova novega garderobnega objekta
Predvideni garderobni objekt bo podolgova-
te oblike, namenjen za potrebe obiskovalcev 
– uporabnikov Športnega parka Dren. V objektu 
se bodo nahajali garderobni prostori z umival-
nicami in klubski prostor v nadstropju. 
Objekt bo enostavne oblike, z enokapno streho 
in nadstrešnico na vzhodni strani objekta, kjer 
se ta prostor lahko v času od spomladi do jeseni 
uporablja kot letni vrt, ki ga uporabljajo obisko-
valci in starši otrok, ki v športnem parku izvaja-
jo aktivnosti. 

Načrtovana investicĳa je ključnega pomena za 
obstoj in nadaljnji razvoj športa v krajevni skup-
nosti Drenov Grič-Lesno Brdo. Z njeno izvedbo 
bodo zagotovljeni pogoji za nadaljnje delovanje 
obeh zelo aktivnih športnih društev, to je ŠD 
Dren in NK DD Dren, kakor  tudi za izvaja-
nje pouka športne vzgoje in ostalih dejavnosti 
osnovnošolskih otrok.
Ker pa investicĳa ni majhna, saj gre za objekt z 
235m2 bruto površine, sta nam tako pri finančni 
konstrukcĳi kot tudi pri pridobivanju dovoljenj 
na osnovi izdelane projektne dokumentacĳe, na 
pomoč zopet priskočili Občina Vrhnika in Kra-
jevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo. 
Na tem mestu pa se priporočamo za morebitne 
prispevke tudi vsem krajanom in obiskoval-
cem športnega parka. Vsi, ki ste tudi z mini-
malnim prispevkom pripravljeni pomagati, da 
bo objekt lahko zaživel v končni podobi, lah-
ko svoj prispevek nakažete na TRR Športnega 
Društva Dren, IBAN : SI 56 0202 7001 1345 029, 
s pripisom; »Garderobni objekt ŠD Dren«.
Obenem pa vsem krajanom in občanom vošči-
mo miru v prihajajočih božičnih dneh ter zdrav-
ja in uspehov v novem letu 2013. 
ŠD Dren 

Tomaž JELOVŠEK

Drenov Grič

Nova pridobitev v Športnem parku Dren
Športno društvo »Dren« Drenov Grič-Lesno Brdo deluje že od leta 1981 in je od tedaj tudi aktivni član Športne zveze Vrhni-
ka. Na področju »zagotovitve športnih površin v vsaki krajevni skupnosti« občine Vrhnika je prav gotovo »pionir« na tem 
območju. 

AKCIJA: STRELIVO -15 % OBLAČILA - 10 %
V decembru pri plačilu z gotovino

PIROTEHNIKA

Trgovina Modest, Stara cesta 19, 1360 Vrhnika
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 15. do19. ure, sobota od 8. do 12. ure

NOVO NOVO

SUPER
cene

KOLIČINSKI

popusti

BATERIJE • VULKANI • 
FONTANE • KOMPLETI • 

SETI RAKET 
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Miklavžev sejem z rekordnim številom stojnic
Vrhnika, 30. november, 1. december – Na dvodnevnem Miklavževem sejmu, ki ga 
je na Sodnĳskem trgu pripravil Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, je sodelovalo re-
kordno število stojničarjev. Prvi dan so jih našteli dvajset, naslednji dan pa več 
kot trideset. 
Dogajanje se je začelo v petek, 
z okraševanjem smreke, za ka-
tero so okraske izdelali otroci 
iz OŠ Ivana Cankarja in vrh-
niškega vrtca, nadaljevalo pa 
se je s predstavo za otroke in 
nekoliko pozneje s koncertom 
skupine Zsa Zsa Bizarre, na ka-
terem so na svoj račun prišli vsi 
mladi po srcu. Če so bile stoj-
nice prvi dan postavljene samo 
po obodu Sodnĳskega trga, so 
jih morali v soboto zaradi nji-
hove številčnosti postaviti še 
v sredino trga. Sobotni sejem 
so zaznamovale delavnice za 
otroke, ki so jih pripravili člani 
Kluba vrhniških študentov (poleg tega so sode-
lovali pri organizacĳi koncerta Zsa Zsa Bizarre), 
in otroški predstavi. Poleg Miklavževega sejma 
je oba dneva potekal smučarski »ski sejem«, ki 
ga že vrsto let pripravlja vrhniško smučarsko 
društvo. Na komisĳski prodaji smučarske opre-
me je zagotovo vsak, ki je iskal, našel nekaj pri-
mernega za svoj okus in žep. 
Sicer pa so stojničarji oba dneva večinoma po-
nujali izdelke domače umetnostne obrti, med 
katerimi je prednjačil nakit, na voljo pa so bile 
tudi Miklavževe dobrote. Kot nam je pojasni-
la Marĳa Zakrajšek iz Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika, so bili z obiskom zadovoljni, nad mno-
žičnim odzivom stojničarjev pa prĳetno prese-
nečeni. (gt)

Svojo stojnico so imeli tudi vrhniški študenti – zbirali so denar za 
psa vodnika, ki ga potrebuje mlada Nastja.

Od Berzota, kjer je bilo zbirno 
mesto, se je do vrha Svete Troji-

ce vila neprekinjena kolona lju-
di. Na Zavodu Ivana Cankarja 

Vrhnika, ki je Miklavževanje 
pripravil, so dejali, da so med 
obiskovalce porazdelili oziro-
ma prodali 180 bakel, številni 
otroci pa so s seboj prinesli 
doma narejene laterne.
Prostor pred cerkvĳo je bil 
poln pričakovanj in velikih oči 
otrok, ki so nestrpno čakali, da 
je ura odbila šest zvečer. Tedaj 
so se odprla cerkvena vrata, 
skoznje je pokukal sivobradi 
dobri mož z nebeško-peklen-
skim spremstvom, nakar so se 
otroška srca končno oddahnila. 
Miklavž se namreč tudi letos ni 
izneveril in jih je obiskal. 
Uvodnim toplim Miklavževim 
besedam so sledile želje, ki so 
mu jih zaupali otroci, nakar se 
je še malce sprehodil mednje in 
odhitel novim nalogam napro-
ti. Kot je dejal, bo noč še dol-
ga, saj mora obiskati nešteto 
domov, zato se ne sme obirati. 
Miklavževo dobro voljo so po 
njegovem odhodu z bomboni 
in mandarinami širili angelci, 
pa tudi parkeljci so opravlja-
li svoje delo, saj so sem ter tja 
kakšnega poredneža tudi mal-
ce trdneje pocukali za rokav.

Gašper Tominc

Sobota, 22. 12.
10.00 - 18.00 Božično-novoletni sejem
� � SODNIJSKI TRG
10.00 - 11.00 Plesne delavnice za otroke
� � SODNIJSKI TRG
13.30 - 15.00 Likovna delavnica za otroke
� � SODNIJSKI TRG
15.00 - 15.30 Branje pravljic s Francijem Rogačem
� � SODNIJSKI TRG
15.30 - 16.30 Predstava Pravljica o Božičkovi deželi

in prihod božička
� � SODNIJSKI TRG
16.30 Zabava s spletnim radiem Rabbit
� � SODNIJSKI TRG

Sreda, 26. 12.
7.00 Pohod Po poti Cankarjeve matere

(zbor pred PGD Vrhnika, Jelovškova c.3)
� � VRZDENEC - VRHNIKA
14.00 Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti,

blagoslov konj, odkritje  skulpture Forma V 2012
� � PARKIRIŠČE PRED TC MERCATOR
20.00 Kino: Paranormalno 4 (grozljivka, 15 +)
� � CANKARJEV DOM VRHNIKA

Četrtek, 27. 12.
19.00 10. Božično-novoletni koncert Uroša Petrača
� � CANKARJEV DOM VRHNIKA

Petek, 28. 12.
18.00 Zabava s spletnim radiem Rabbit
� � SODNIJSKI TRG

Ponedeljek, 31. 12.
21.00 Silvestrovanje z ansamblom Ložanske vrane
� � ŠPORTNI PARK VRHNIKA

www.zavod-cankar.si www.vrhnika.si

Veseli december 
na Vrhniki

Informacije ter prodaja bakel in prodaja vstopnic:
TIC VRHNIKA, ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
Soorganizatorji: �������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������

Reka luči od Berzota na Sveto Trojico
Vrhnika, 5. december – Letos je sv. Miklavža pri cerkvi Svete Trojice pričakalo 
toliko otrok in staršev kot še nikoli poprej.
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Emil Nanut je diplomirani inženir kemĳske teh-
nologĳe – zdaj pravimo univerzitetni diplomirani 
inženir kemĳskega inženirstva – se je po študĳu 
zaposlil v kranjski Savi in svojo delovno kariero 
končal v njej kot vodja oddelka za varstvo pri delu, 
varstvo okolja in požarno varnost v tedanjih treh 
gumarskih družbah. Od tam je leta 2001odšel v 
Kemis, kjer je prevzel vodenje podjetja z glavnim 
ciljem: uresničitev projekta reciklažnega centra za 
nevarne odpadke. Podjetje v zasebni lasti, ki je ta-
krat »domovalo« v prostorih domžalskega Helio-
sa ter na dvorišču Komunalnega podjetja Vrhnika, 
se je v začetku ukvarjalo z izdelavo lepil in drugih 
kemičnih izdelkov, od leta 1986 pa je kot prvo v 
Slovenĳi izpolnjevalo pogoje za zbiranje in pre-
delavo posebnih odpadkov. Leta 2004 je Gorenje 
kupilo podjetje Kemis, ki je  zdaj hčerinska družba 
podjetja Gorenje-Surovina surovina in vnukinja 
Gorenja, d. d. V tistem času so že potekale inten-
zivne priprave na gradnjo zmogljivosti na vrhni-
ških Tojnicah, kjer je  zdaj zaposlenih enaintride-
set, skupaj s Kemisovimi podjetji na Hrvaškem, v 
Federacĳi  BiH, Republiki Srbski in v Srbĳi pa je 
število zaposlenih dobra stotnĳa. 
Če bi najbolj na kratko opredelili filozofijo, ki 
velja za Kemis, kaj bi rekli? 
Smo družba, ki se ukvarja z zbiranjem, predela-
vo, odstranjevanje, prevozom, posredovanje m in 
trženjem različnih vrst odpadkov. Smo kolektiv, 
ki želi postati najboljše podjetje na področju go-
spodarjenja z nevarnimi odpadki v Slovenĳi in 
na območju nekdanje Jugoslavĳe in s svojim de-
lovanjem zmanjšati škodljiv vpliv odpadkov iz 
proizvodnje, storitev in gospodinjstev na okolje. 
Zato kupcem naših storitev nudimo strokovne, 
celovite, varne in stroškovno sprejemljive rešitve 
na področju gospodarjenja odpadkov. Temeljne 
vrednotne sestavine našega poslovanja pa so var-
nost, znanje, učinkovitost, odzivnost, zglednost in 
odgovornost. 
Preden ste na Tojnicah postavili sodobno tovar-
no za predelavo in urejanje odpadkov, je  minilo 
kar precej let, da ste dobili vsa potrebna dovolje-
nja. Kje se je zatikalo?
Res je. Kar sedem let je trajalo, da smo uspeli z 
gorami analiz, mnenj in soglasĳ ter različnih do-
voljenj  pridobiti gradbeno dovoljenje in smo lah-
ko zasadili prvo lopato za tovarno.  Najprej smo 
predvidevali, da nam bo uspelo v treh letih, a je 
postopek zelo zahteven, kajti vsako dejavnost, ki 
je povezana z odpadki, je težko umestiti v prostor. 
Zaradi same narave poslovanja in tudi predsod-
kov in strahu ljudi zaradi morebitnih vplivov na 
okolje. In Kemis je družba, ki se ukvarja z nevar-
nimi odpadki, vendar to počne strokovno neopo-
rečno in družbeno odgovorno. Pridobitev gradbe-
nega dovoljenja je v Slovenĳi tudi sicer zahteven 
in dolgotrajen proces celo za druge dejavnosti, za 
takšne, kot je naša, pa še posebno. Projekt smo za-
snovali že leta 2001, ko sem prišel v Kemis, seda-
njo podobo pa je dobil leta 2009. 
So vas ovirali na občini in občani v krajevnih 
skupnostih? 
Ne bi rekel, da nas je kdo oviral v lokalnem oko-
lju. Zahtevali pa so podrobne informacĳi o nara-
vi obrata, o tehnologĳi in morebitnih posledicah 
njegovega delovanja na okolje in zdravje ljudi. 
Občinski možje so bili kooperativni, na številnih 
pogovorih z občani pa smo tudi z njimi pošteno, 
odkrito in odgovorno pokazali na vse vidike rav-
nanja z odpadki v naši tovarni in tudi od njih dobili 
soglasje za projekt. Tukaj moram posebej izposta-
viti sedanjega župana g. Jakina, ki je kot  nekdanji 
direktor KPVrhnika kot najemodajalec prostora 
na dvorišču komunalnega podjetja omogočil, da 
smo »preživeli« obdobje do izgradnje lastnega re-
ciklažnega centra na Tojnicah. V vseh pogovorih 
so ljudje lahko spoznali, da smo v Kemisu ljud-
je, ki držĳo besedo, da imamo visoke standarde 
varstva pri delu in varovanja okolja. Za nami pa 
je stalo tudi Gorenje, matična družba, ki v poslov-
nem svetu in med kupci velja za verodostojen po-
slovni in proizvodni subjekt in prav takšen je tudi 
kot lastnik Kemisa. Ljudi smo seznanili o zgodbi 
Kemisa, z naravo delovanja in njegovo tehnologĳo 
ravnanja z nevarnimi odpadki in menim, da so ra-
zumeli in naš projekt sprejeli. Bistvenih pripomb 
v minulih treh letih na naše delovanje nismo za-
sledili. Na Vrhniki  je dolgoletna tema neprĳeten 
vonj. Lani je bil tudi Kemis na neki način vključen 
kot potencialni vir. V Kemisu smo na  podlagi po-
bude občanov inšpekcĳi in občini posredovali za-

htevane podatke, ki potrjujejo, da Kemis ni razlog 
pritožb, ki so bile najpogostejše  zunaj delovnega 
časa Kemisa.      
Nevarnosti pa vendarle so?
Če bi rekel, da jih ni, ne bi bilo pošteno od mene.  
Vsaka dejavnost vpliva na okolje. Naša naloga 
pa je, da te vplive omejimo na najmanjšo mogočo 
mero ali pa vsaj na meje, ki jih določa zakonodaja. 
V Kemisu imamo več različnih programov. Pre-
delujemo odpadna topila v ponovno uporabne 
surovine in  sekundarne energente, zbiramo in 
odstranjujemo nevarne odpadke iz industrĳe in 
obrti. To so laki, barve, organska topila, kemika-
lĳe, olja in emulzĳe, baterĳe, flourescentne sĳalke 
in podobno. Zbiramo tudi nevarne odpadke iz 
gospodinjstev ter ponujamo celostno storitev, ki 
poleg zbiranja s premično zbiralnico obsega tudi 
svetovanje glede izbora lokacĳ zbiranja ter načina 
komuniciranja z občani. Opravljamo tudi ekolo-
ške sanacĳe podjetĳ v stečaju, opuščenih skladišč 
in drugih bremen ter intervencĳe v tistih primerih, 
ko so odpadki odloženi neprimerno ali pa vrženi 
v naravi. Zbiramo tudi nevarne odpadke na po-
dročju shem, predvsem nevarne odpadke iz sku-
pine odpadne električne in elektronske opreme. 
In končno poskrbimo za pripravo in odvoz od-
padkov na predelavo v tujino. Večino odpadkov 
namreč pripravljamo v obliko, ki je primerna za 

neposredno energetsko izrabo. Zaradi pomanjka-
nja takšnih  zmogljivosti v Slovenĳi jih odvažamo 
v zahodnoevropske države. Že iz povedanega je 
razvidno, da so naši največji partnerji podjetja iz 
kemične, farmacevtske, avtomobilske in gumar-
ske industrĳe, kjer je zaradi narave proizvodnje 
največ nevarnih odpadkov. 
In vse te količine pripeljete na Tojnice in jih pre-
delate ter pripravite za odvoz v tuje sežigalnice?
Če so količine pri našem partnerju velike in če ni 
potrebna predelavo teh odpadkov pri nas, jih ne-
posredno od iz podjetja odpeljemo v predelavo in 
sežig v tujino. To je tudi za nas stroškovno učin-
kovitejše. Če pa je količina  odpadka manjša ali 
če presodimo, da lahko še kaj naredimo na njem, 
pa jih pripeljemo na Tojnice in po predelavi pri 
nas odpeljemo v tujino. Velika večina takšnih od-
padkov gre iz Slovenĳe, saj nimamo  zmogljivosti 
za predelavo ali sežig. Nekaj tovarn ima manjše 
sežigalnice za svoje potrebe, nekaj za to primer-
nih odpadkov pa konča v obliki sosežiga tudi v 
cementarnah. Mi torej količine odpadkov, ki jih 
pripeljemo na Tojnice pripravimo za sežig. Torej 
jih spravimo v obliko, ki je primerna za ta proces. 
Če gre za tekoče odpadke  jih uskladiščimo v naše 
rezervoarje, počakamo, da se razslojĳo in nato 
glede na lastnosti odpeljemo v različne predelo-
valne obrate ali sežigalnice. Če so odpadki v trdni 
obliki, jih spravimo iz manjših embalažnih enot, 
zmeljemo, da so v razsutem stanju primerni za se-
žig. Odpadke, ki zaradi varnosti niso primerni za 
mletje, pošiljamo v sežig v originalni embalaži .  
V bistvu nato ponujate kupcem sekundarne su-
rovine, ne pa končnih izdelkov?
Za nas so vsi odpadki, ki jih pripravimo za na-
daljnje procese predelave ali odstranitve, izdelki.  
Ustrezati morajo zahtevam prevzemnikov od-
padkov in mi vložimo znanje in delo, da jih pri-
pravimo v to obliko. Seveda to niso izdelki za na 
trgovske police. Ko mi odpadke pripravljamo, iz 
njih izločamo les, plastiko, kovine, ki so dovolj či-
sti in so sekundarna surovina za druge procese.  
Imamo destilator, v katerem lahko odpadna topila 
predelamo in vrnemo kupcu. 
Glede na naravo vaše dejavnosti, mislim tudi na 

tveganja v tehnoloških procesih, morajo biti za-
posleni posebej pripravljeni za to delo. 
Če imaš opravka z nevarnimi snovmi, je proiz-
vodnja nevarna. Temu dejstvu ni mogoče ubežati. 
Zato morajo imeti zaposleni specifična znanja in 
ustrezno izobrazbo.  Kar tretjina od trideseterice 
zaposlenih v slovenskem delu Kemisa nas ima vi-
soko strokovno izobrazbo. Usmerjeni smo k temu, 
da smo in ostanemo najboljše tovrstno podjetje v 
Slovenĳi in v državah, kjer imamo svoje enote. Do 
zdaj je Kemis poskrbel za več kot 250.000 ton raz-
ličnih odpadkov, večinoma nevarnih. Skrbimo za 
njihovo najbolj koristno izrabo in zato med zapo-
slenimi strokovnjaki prevladujejo kemĳske stro-
ke. Trudimo se namreč, da z uporabo različnih 
postopkov naredimo čim več na snovni predelavi 
odpadkov. Če je to mogoče, skušamo poskrbeti za 
izrabo snovne in energetske vrednosti odpadkov 
na način, sprejemljiv za okolje. Pogosto naredimo 
le prvi korak – odpadke presortiramo, predobde-
lamo za prevoz v specializirane obrate za prede-
lavo (sĳalke, baterĳe, topila, akumulatorji …) ali 
odstranitev (olja, barve,  mulji  ...).    
Toda v Slovenĳi mrgoli podjetĳ, ki se ukvarja-
jo z odpadki. Mar država ne omogoča na preveč 
lahek način, da dobĳo podjetja, tudi ne ravno 
usposobljena, možnost za to delo? 
V Slovenĳi ima dovoljenje  za ravnanje z nevarni-
mi odpadki  več kot dvesto podjetĳ. Prav imate, 
preveč liberalizirano je ukvarjanje z nevarnimi 
odpadki. Nevarni odpadki so vendarle nevarni 
in z njimi se ni mogoče ukvarjati v garažah. Na 
trgu pa mrgoli posrednikov, trgovcev, zbiralcev in 
»podjetĳ«, ki predelujejo odpadke. Tudi nevarne. 
Vsak mora sicer imeti dovoljenje za to delo, a bo-
jim se, da nadzor ni ustrezen. K nam prihajajo in-
špekcĳe redno večkrat na leto na redne in izredne 
preglede. Ne verjamem, da je tako tudi v  drugih 
družbah v državi, ki se ukvarjajo z odpadki. 
Kemis se je organsko razvĳal, razmah na po-
dročju ukvarjanja z nevarnimi odpadki pa se je 
začel s spoznanji v družbi, da je z ekološkega 
in gospodarskega vidika ta dejavnost izjemno 
družbeno koristna. 
Prihodnje leto bomo stari trideset let. Omenil sem 
že, da se je Kemis razvil iz obrtne dejavnosti iz-
delave lepil in drugih kemičnih izdelkov, ki pa 
se je vedno aktivneje ukvarjala s področjem od-
padkov. Leta 1999 se je družba razdelila v družbo 
Kemis Plus, ki nadaljuje z osnovnim programom, 
ter družbo Kemis, katere  glavna dejavnost so 
nevarni odpadki. Leta 2004 je Gorenje uveljavilo 
svojo razvojno filozofijo o skrbi z električno opre-
mo in izdelki »od zibelke do groba« in osnovali 
so svoje podjetje za ravnanje z odpadki. Ker pa so  
nekdanji lastniki Kemisa prodajali svoje podjetje, 
so se v Gorenju odločili za nakup Kemisa. Po spre-
membi lastništva je projekt reciklažnega centra na 
Vrhniki dobil nov zagon, katerega rezultat je bila 
realizacĳa centra na Vrhniki leta 2009. Tako smo 
dosegli cilj: združitev kapacitet na eni lokacĳi, kar 
omogoča varnejše in za okolje sprejemljivejše rav-
nanje z odpadki.  Tudi zaposleni smo ostali skupaj 
– nihče se ni odločil, da bi zaradi selitve podjetja 
na Vrhniko zapustil podjetje, čeprav se vozimo iz 
različno oddaljenih domov. 
Tu imate očitno dobre  možnosti za razvoj, saj 
ste zemljišče povečali za novih 15.000 kvadrat-
nih metrov ob dosedanjih 10.000. 
S tem zemljiščem nas je Gorenje dokapitalizira-
lo. Zato znaša naš osnovni kapital zdaj 2.650.000 
evrov. Letos prihodki slovenskega podjetja Kemis 
znašajo osem milĳonov, vrednost naših proizvod-
nih in poslovnih objektov z opremo pa je ocenjena 
na sedem milĳonov evrov. Tolikšna je bila vred-
nost investicĳe, ki je bila večinsko realizirana s 
posojili Ekosklada in bank. Posojilo Ekosklada je 
ugodno, za bančno pa kaj takšnega ne moremo tr-
diti. Sicer pa računamo, da bomo čez tri leta glavni 
del posojila odplačali. Zato snujemo nove projek-
te za širitev naše dejavnosti na Tojnicah, kjer pa 
ne bo sežigalnice, ker smo tako obljubili lokalni 
skupnosti. 
Kakšna bo tehnologĳa, bo pokazal čas. Zato snu-
jemo takšne prostorske rešitve, ki bodo omogočile 
fleksibilnost v času, ko se bomo odločali za nove 
zmogljivosti. Ker so postopki za pridobitev dovo-
ljenj dolgotrajni, moramo razmišljati že danes. 
Pravite, da ste se sežigalnici nevarnih odpad-
kov morali odpovedati. Toda država bo morala 
zagotovo enkrat razmisliti tudi o sežigalnici na 
njenih tleh, saj je odvoz v tujino drag, pa še teh 

odpadkov ne koristimo kot energenta, kar počno 
povsod na zahodu?
V Slovenĳi nimamo kritične mase nevarnih od-
padkov, da bi jih sežigali v svoji sežigalnici. Takš-
na sežigalnica mora imeti od 50.000 do 200.000 ton 
letne zmogljivosti za sežig, pri nas pa nastane vseh 
nevarnih odpadkov od 100.000 do 150.000 ton na  
leto  in le manjši delež je primernih za sežig. Bili 
so predlogi, da bi sčasoma v Slovenĳi zgradili dve 
sežigalnici komunalnih odpadkov; ena bi bila na 
območju Maribora, druga pa Ljubljane. Tako smo 
razmišljali že okoli leta 1984 na konferenci z naslo-
vom Ekologĳa, energĳa, ekonomĳa. Na maribor-
skem območju so pred leti prišli do rešitve, da bi 
v Kidričevem zgradili sežigalnico, vendar so bili 
ljudje na referendumu proti. Napaka. Vendar ne 
v ljudeh, ki so se tako odločili, pa čeprav je danes 
tehnologĳa sežiga komunalnih odpadkov tako 
razvita, da ne ogroža okolja. Napaka je v politiki 
in tudi nekaterih strokovnjakih, ki se niso hoteli 
izpostaviti pred ljudmi, da bi jim razložili pred-
nosti naložbe ter jo zagovarjali na vseh nivojih. 
Danes imamo v državi velike težave s komunalni-
mi in drugimi odpadki, primernimi za sežig, ker 
nimamo sežigalnice. Tudi v termoelektrarnah bi 
lahko marsikaj sežgali. Če bi te projekte uresničili, 
enkrat jih bomo morali, ker nas bodo v to prisilile 
razmere, bi lahko privarčevali precej denarja in 
pridobili tudi energĳo. Pa kar nekaj novih delo-
vnih mest bi imeli. 
Poglejva še, kako  poteka poslovni krog v Ke-
misu. Vi odpadke dobite od podjetĳ, zanje vam 
plačajo, nato jih predelate in pošljete v tujino na 
predelavo ali odstranitev. Seveda tujcem za pre-
vzem plačate.
Mi odpadke dobimo v takšnih in drugačnih em-
balažnih enotah različnih oblik. V tujini imamo 
partnerje, ki so specializirani za obdelavo različ-
nih skupin odpadkov. Nekateri  nevarne odpadke 
predelujejo, na primer baterĳe, sĳalke, akumula-
torje, topila. Drugi odpadke odstranjujejo. Lahko 
jih energetsko izkoriščajo,  na primer barve, mulje, 
olja in podobno, ali pa jih deponirajo, nat primer 
azbestne odpadke na posebnih deponĳah  ali od-
padne galvanske soli v opuščenih rudnikih soli. 
Pot, da pridejo odpadki od nas k tujemu parterju, 
pa je zahtevna; povezana je z dovoljenjem za po-
šiljanje odpadkov čez mejo. Za to morajo soglašati 
pristojna ministrstva države pošiljateljice, države 
prejemnice ter tranzitnih držav.  Mi na Tojnicah ne 
deponiramo niti grama odpadkov, nobene odpad-
ne vode (razen deževnice in sanitarne vode) od 
nas ne odtekajo nikamor. Vse, kar pride v Kemis, 
pripeljemo, pripravimo za nadaljnje postopke in 
iz Kemisa tudi odpeljemo.
Ravnanje z odpadki je donosna dejavnost pri 
nas in v svetu. Velja tako tudi za Kemis?
Da, to je dokaj akumulativna dejavnost. Zagotovo 
mnogo bolj kot je v osnovni dejavnosti lastnika. Še 
zmeraj pa, če delaš tako, kot je treba, in upoštevaš 
vse standarde, donosnost ni velika, še posebno, če 
se upošteva vložena sredstva.  Za nekatere družbe 
na tem trgu, ki improvizirajo in delajo tudi tako, 
kot ne bi smeli, je bržkone ta posel zelo dobičko-
nosen. O družbeni odgovornosti taki seveda ne 
razmišljajo. Če pa imaš takšno hišo, kot je naša, 
kjer so stroški vzdrževanja in amortizacĳe visoki, 
pa ustvarjeni dobiček ni velik. Sicer pa mi danes, 
navkljub visokim anuitetam za posojila, načrtuje-
mo na leto 300.000 evrov investicĳ in vsako leto 
zaposlitev dveh novih delavcev. Tudi naši največ-
ji poslovni partnerji iz farmacevtske, gumarske  
in kemične dejavnosti, ki v glavnem delujejo v 
sklopu multinacionalk, nam priznavajo, da izpol-
njujemo njihove zahtevne standarde za ravnanje 
z odpadki. Po selitvi na Vrhniko smo  delovanje 
prilagodili tudi zahtevam standardov ISO 14001 
in OSHAS 18001.  
Bi lahko rekli, da dobro sodelujete tudi s krajev-
nimi skupnostmi?
Lahko. Ob  odprtju smo imeli dan odprtih vrat. 
Največ pa sodelujemo s  PGD Sinja Gorica, in si-
cer tako  pri usposabljanju zaposlenih v Kemisu 
o gašenju požarov kot tudi na skupnih vajah za 
primere nezgod. Na zadnji občinski vaji zaščite 
reševanja in pomoči VRHNIKA 2012 smo prav 
tako sodelovali v delu vaje, ki je bila namenjena 
nesrečam z nevarnimi snovmi.
  Sicer pa vsem občanom Občine Vrhnika in vašim 
bralkam in bralcem želim srečno novo leto in ve-
sele praznike. 

Marjan Horvat

Emil Nanut, diplomirani inženir kemĳske tehnologĳe, direktor podjetja Kemis na Vrhniki

»Na trgu pa mrgoli posrednikov, trgovcev, zbiralcev in 
»podjetĳ«, ki predelujejo odpadke.« 

Direktor Emil Nanut s predsednikom dr. Dani-
lom T�rkom, ko je slednji letos spomladi obis-
kal Kemis.
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V sredo, 5. 12. 2012, je v Verd 
zopet prišel sveti Miklavž in 

obdaril vse otroke, ki so se 
udeležili letošnjega Miklav-

ževanja v Verdu. Najprej so 
na oder prišli hudički, ki so 
se podili po odru v gostem 
dimu in otrokom pokazali, 
da z njimi ni šale. Otroci so 
le pozorno opazovali vile s 
katerimi so hudički švigali 
naokoli in se stiskali v ob-
jemu staršev, da jih hudič-
ki ne bi odpeljali s seboj v 
pekel. Nato pa so prišli na 
oder prĳazni angelčki in za-
igrali predstavo. Ko je bilo 
predstave konec, so otroci 
že nestrpno pričakovali Mi-
klavžev prihod. Otroci so se 
razveselili Miklavža, ki jih je 
po enoletnem odmoru zopet 
prĳazno nagovoril. Povpra-
šal jih je, ali so bili med letom 
kaj pridni in ali so ubogali 

svoje starše. Večina jih je pri-
kimala, nekateri otroci pa so 
se samo navihano smejali. 
Ko je dobri mož končal svoj 
govor, je vsakemu otroku po-
daril darilce. Nekateri otroci 
so na oder prišli v spremstvu 
staršev, ker so se malce bali 
hudičkov, drugi pa so do Mi-
klavža pogumno zakorakali 
kar sami. Ko je Miklavž raz-
delil med otroke vsa darila se 
je od vseh prav lepo poslovil 
in jim obljubil, da se zopet vi-
dĳo čez natanko leto dni. 

Vsi udeleženci dogodka so se 
lahko ogreli s toplim čajem, 
katerega je podaril Miklavž 
in se posladkali s slastnim 
domačimi piškoti in palačin-
kami. Starši so se lahko ogre-
li tudi s kuhanim vinom. 
Brezplačno Miklavževanje 
za vse otroke je organiziralo 
Mladinsko športno kulturno 
društvo Verd (MŠKD Verd). 
MŠKD Verd se zahvaljuje ga-
silcem iz Verda za prostore, 
vsem aktivnim članom, ki 
so pomagali pri Miklavže-

vanju in pridnima članicama 
MŠKD Verd, ki sta spekle 
zelo okusne in lepe piškote. 
Predvsem pa se zahvaljujemo 
vsem sponzorjem in prĳate-
ljem, ki so nam pomagali pri 
izvedbi tega lepega dogodka 
za naše najmlajše.
Utrinke Miklavževanja v 
Verdu si lahko pogledate 
na naši spletni strani mskd-
verd.si ali na facebook pro-
filu MŠKD Verd. Se vidmo... 
naslednje leto, do takrat pa 
pazite - Miklavž vas gleda.

Tla je zatresla še Folklorna skupina grofa Blagaja z Dobrove in Polhovega 
Gradca,  domače viže pa so privrele iz harmonike člana Ansambla Javor, 
Primoža Merlaka, ki je s seboj pripeljal tudi svoje nadarjene učence, ki so 
več glavi množici dokazali, da tudi mlade generacĳe prisegajo na tradici-
onalna glasbila in niso zveste le hitrim  sodobnim ritmom. Prireditev se je 
začela okoli osemnajste ure in je med drugim gostila gospo Emo Goričan, 
ki je na letošnjem festivalu v Kamniku prejela prvo nagrado za najlepše 
izdelano pečo, katere izdelavo pa nam je na srečanju tudi pokazala. Go-
spa Ema je bila ves čas prireditve oblečena v narodno nošo, kakršno so 
pred več kot sto leti nosile gospe, ki so živele v okolici Ljubljane, staro 
izvirno nošo pa je razstavila na lutki. Prireditev je ves čas potekala v pri-
jetnem vzdušju tradicionalne slovenske glasbe, ki so jo folklorne skupine 
še  popestrile z domiselno koreografijo različnih likov, med katerimi smo 
lahko videli zapeljivca, snubca, ošabneža,katerih nastopi so med gledalci 
zanetili veliko smeha in še najresnejšemu delu občinstva nadeli masko 
nasmeha. Med gledalci je bilo tudi sicer ves čas prireditve čutiti sprošče-
nost, ki pa jo je še okrepil pozdrav gospe Ivanke Logar, ki je prav tiste 

dni praznovala svojih častitljivih osemdeset let. S solzo na licih je spre-
govorila tudi pred občinstvom, ki ji je z navdušenjem zaploskalo, saj se 
začetnica narodnih noš pri Turističnem društvu Blagajana še vedno ude-
ležuje vseh festivalov, njeno vlogo vodje sekcĳe narodnih noš pa je pre-
vzela njena vnukinja Tina Hajdinjak, ki je svojo nošo menda prvič oblekla 
že pri treh letih. Med občinstvom je bilo opaziti tudi vrhniškega župana 
Stojana Jakina in župana Dobrove - Polhovega Gradca Franca Setnikarja, 
ki sta z zanimanjem spremljala tradicionalno slovensko prireditev, ki je 
poleg dobre glasbe, zanimivih nastopov vsebovala tudi slikovne utrinke 
različni nastopov, ki so  jih projicirali na steno dvorane in so tako spo-
minjali na prĳetne  minule dogodke. Za okušalne brbončice so poskrbele 
dobrote, ki so jih spekle članice sekcĳe in TD, člani upravnega odbora 
pa so s seboj prinesli mlado vino, ki so ga po koncu prireditve tudi po-
kusili, za otroke pa  sta bila na voljo  malinovec ter ekološko pridelan 
sok, ki ga polni DG. Tudi vrhniška voda ni manjkala, za prigrizke z oku-
som domačnosti pa je poskrbelo Gostišče Bajc, tako da je zabava trajala 
še dolgo po uradni prireditvi.                             Besedilo in foto: Blaž Uršič

Grele so jih Cankarjeve besede
Vrhnika, 11. december – V Cankarjevi 
spominski hiši na Klancu je brlela pet-
rolejka, medtem ko je njene tanke zi-
dove objemal škripajoč zimski mraz. 
A poslušalce, ki so prišli ta večer, ni 
zeblo. Vsaj zdelo se je, da je temu tako, 
kajti misli so se prepustile besedam 
dramskega igralca Janeza Škofa, ki je 
na glas prebiral Cankarjevo satiro.

Izbrani datum ni bil naključje, je uvodoma 
povedala Ivanka Kurinčič, ki je ena od dolgo-
letnih turističnih vodičk na Vrhniki in velika 
ljubiteljica Cankarjeve besede. 11. decembra 
1918 je namreč umrl Ivan Cankar, v spomin na 
njega, pa zadnja leta oživĳo v spominski hiši 
tudi njegovo besedo. Na Zavodu Ivana Can-
karja Vrhnika, kjer so poskrbeli za organizacĳo 
dogodka, so pojasnili, da so se letos odločili, 
da dela prebira domačin Škof, ki je znan po 
vrhunski interpretacĳi. Nenazadnje so temu 
pritrjevali tudi zadovoljni obrazi poslušalcev, 
še posebej, ker je Cankarjeve satirične »štorĳe« 
začinil še z melodĳami harmonike. (gt) 

Janez Škof je poskrbel za interpretacĳo Can-
karjevih del, vmes pa je posegel tudi po har-
moniki. 

Narodne noše zaplesale v Cankarjevem domu na Vrhniki
V novembru  sta Turistično društvo Blagajana in Zavod Ivana Cankarja z Vrhnike organizirala srečanje narodnih noš, ki so 
se ga udeležili člani sekcĳe narodnih noš istoimenskega društva, člani in mentorji folklornih skupin Stara Vrhnika in Ligoj-
na, pridružile pa so se jim ljudske pevke Trlce, ki so svoje glasove ravno tako prinesle iz Ligojne. 

Miklavž zopet obiskal otroke v Verdu
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Posamezen prispevek, ki so ga obiskoval-
ci prireditve namenili Karitas z nakupom 
vstopnice, morda resda ni bil velik, je bilo 
v uvodu slišati iz ust Nataše Ličen, ki je 
povezovala prireditev, toda kot je dejala 
mati Terezĳa, brez takih kapelj tudi morja 
ni. Zbrana sredstva (obiskovalci so lahko 
dali prostovoljne prispevke tudi po koncu 
prireditve) bodo porabili za nakup živil in 
plačilo položnic socialno šibkejšim posa-
meznikom iz vrhniške župnĳe.
Kot je dejal Blaž Gregorc, direktor vrhniške 
župnĳske Karitas, je sreča v tem, ko se raz-
dajmo in pomagamo drugim. »Mnogi iščejo 
srečo v zunanjih stvareh, a je ne najdejo.« 
Jože Kern, generalni tajnik škofijske Karitas 
Ljubljana, mu je pritrdil in pozval ljudi k 
odprtim srcem, kajti: »... Karitas se srečuje 
z vedno večjim številom prosilcev, sredstva 
pa so omejena.« Tudi župan Stojan Jakin je 
menil, da živimo v težkih časih: »... ko ni 
kruha, so le igre. Toda vsak lahko prispe-
va kanček v skupni mozaik in skupaj lahko 
premikamo gore. Prepričan sem, da bo da-
našnji izkupiček koncerta pričaral nasmeh 
na lica kakšnih obupanih ust.«
Na odru se je zvrstilo devet ansamblov in 
skupin, nekaj iz domačih logov, nekaj pa 
iz oddaljenejših krajev. Nastopili so: pojoči 
Pater Janez Ferlež, vzgojiteljski zbor žup-
nĳskega vrtca, Aynee, Marko Nzobandora 
iz Logatca, Oktet Raskovec, starovrhniška 
otroška folklorna skupina, folkloristi iz Ho-
terdšice, Ložanske vrane iz Zaplane, horjul-
ski Čeponi in žažarski Proseni.

Gašper Tominc

Svetovanje s  pomočjo osho zen tarota in angelskih kart.

Prva individualna šola pozitivnega razmišljanja, 

delo z molitvijo, vizualizacijami in afirmacijami.

Tel: 031 218 979

elektronski naslov: vitalis70@hotmail.com 
(1,20 eur/min)

Ko se prižgejo praznične luči sredi bele mrzle zime, prijateljstvo 
ogreje nam dlani in želja vzpne se iz srca v višine. Vse kar je 
slabo, z novim letom naj zbledi! Vse kar je dobro, naj za vekomaj 
ostane! Vse kar je dobro, naj raste in cveti! Naj v prazničnem 
božičnem miru sreča nežno Vas objame!

Vse to vam želimo: 
ŠD Povž, KD Stara Vrhnika, ŠD Bevke, TD Blagajana Vrhnika, Društvo invalidov Vrhnika, 
ZŠAM Vrhnika, Župnijska Karitas Vrhnika, KS Podlipa – Smrečje, KS Vrhnika Breg, KS 
Vrhnika Center, KS Vrhnika Vas, KS Ligojna in Društvo zdravljenih alkoholikov Vrhnika. 

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak 
nasmeh lahko prinese srečo drugim ljudem.
Da bi se Vam in Vašim najdražjim 
v novem letu 2013 uresničila 
mnoga pričakovanja, 

Vam želijo

Gasilska zveza Vrhnika
Gasilsko poveljstvo Občine Vrhnika
in prostovoljna gasilska društva: Bevke, Blatna Brezovica, 
Drenov Grič - Lesno Brdo, Ligojna, Podlipa - Smrečje, 
Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Verd, Vrhnika in Zaplana.

Zahvala
»Brez človeške skupnosti ne more preživeti niti eno človeško bitje.« (Dalajlama)
Pravĳo, da v stiski spoznaš prĳatelja. To se je vsekakor izkazalo ob naši nesreči, ko nam je ogenj povzročil 
precejšnjo škodo na stanovanjski hiši. V trenutkih divjanja požara ste s svojim znanjem in izkušnjami 
nesebično pomagali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Verd, Vrhnika in Stara Vrhnika. Prvo pomoč 
je nudila dr. Helena Rožmanc Drašler. Hvala Vam.  
Zahvalo namenjamo tudi sosedom na Grilcevem griču, ki ste zbrali finančna sredstva in nam pomagali 
pri obnovi našega doma, ter Komunalnemu podjetju Vrhnika. Naj bosta sreča in zdravje vaša stalna 
spremljevalca. Dragica Turk

Zahvala
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se odzvali na-
šemu povabilu za sodelovanje pri organizacĳi 
in izvedbi koncerta. Zahvaljujemo se nasto-
pajočim: zboru vzgojiteljic Župnĳskega vrtca, 
Aynee, Marku Nzobandori, oktetu Rasko-
vec, patru Janezu Ferležu, otroški folklorni 
skupini s Stare Vrhnike, folklorni skupini iz 
Hotedršice, ansamblu Ložanske vrane, an-
samblu Čepon in skupini Prosen. Nastopajo-
če je predstavljala Nataša Ličen in sporočilo 
koncerta povezala z mislimi Matere Terezĳe.
Z denarnimi prispevki so koncert podprli Sta-
nislav Marinčič (Vrhnika), Dekor senčila (Vrh-
nika), Dvig, d. o. o. (Sinja Gorica), Fortrade 
(Vrhnika), Para, d. o. o. (Ljubljana), in Matjaž 
Vidmar (Lesno Brdo).
S prĳaznostjo, svojimi storitvami in donator-
stvi so h koncertu prispevali tudi Občina Vrh-
nika, Zavod Ivana Cankarja (Vrhnika), Sazas 
(Ljubljana), Semenarna – cvetličarna Petrovčič 
Ida (Sinja Gorica), Fotokopirnica Podobnik 
(Podlipa) in ACPLUS akustika Andrej Černe-
tič (Velika Ligojna).
Za sproščeno druženje nastopajočih in obis-
kovalcev po koncertu so poskrbeli Gostilna 
Kranjc (Vrhnika), hotel Mantova (Vrhnika), 
Pekarna Vrhnika, kmetĳa Vehar (Podlipa), 
Tone Zdešar (Horjul), DG 69 (Drenov Grič) in 
Trgo-Sodček (Verd). Gospodinje so prispevale 
domače dobrote. Dvorana sicer ni bila povsem 
polna, a mislim, da smo vsi navzoči doživeli 
lep večer, še lepši prav zato, ker pomeni, da 
smo vsi, sodelujoči in obiskovalci, pripravljeni 
pomagati ljudem v stiski.
Hvala vam!

Župnĳska Karitas Vrhnika 

Brez kapljic 
tudi morja ni
Vrhnika, 24. november – Vrhniška župnĳska Karitas že več let v tem letnem 
času pripravlja dobrodelni koncert Dva novčiča, s katerim zbira denar za 
socialno šibkejše. Na odru se je predstavilo devet različnih ansamblov in 
skupin, zbrane pa so nagovorili tudi predstavniki župnĳe in lokalne skup-
nosti.

Vzgojiteljski zbor župnĳskega vrtcaAynee
Direktor vrhniške župnĳske 
Karitas Blaž Gregorc
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Jesenski obisk Bele krajine
Na prelep jesenski dan v novembru smo se čla-
ni Združenja borcev za vrednote NOB in obča-
ni Občine Vrhnika odpravili raziskovat lepote 
Bele krajine. Pot nas je vodila mimo Novega 
mesta proti Metliki in do vasi Otok. Tik pred 
vasjo stoji letalo DC-3 dakota, s kakršnimi so 
med drugo svetovno vojno z bližnjega letališča 
vozili ranjence v Italĳo, predvsem v Bari.
Partizansko letališče so spomladi 1944 pri vasi 
Otok začeli pripravljati zavezniki. Ker je bil ta 
del Bele krajine svoboden, so tam 17. septem-
bra prvič pristali s petimi britanskimi letali in 
letališče poimenovali Picadilly Hope. Ker pa je 
to postalo premajhno, so v bližnjem Krasincu 
zgradili novo letališče Picadilly Hope A. Leta-
lišči sta delovali do konca druge svetovne voj-
ne, z njĳu pa se je v svoje baze vrnilo več kot 
800 rešenih zavezniških pilotov. Hkrati so od 
tam na varno odpeljali več kot 2.000 otrok, žena 
in starejših, v zavezniške bolnišnice pa več kot 
1.500 ranjenih partizanov. 

Peljali smo se tudi mimo obeliska bratstva in 
enotnosti, ki stoji ob hotelu Bela krajina v Me-
tliki ter je posvečen boju slovenskih, hrvaških 
in bosanskih partizanov, še posebej za osvobo-
ditev Metlike julĳa 1944.
Naš končni cilj pa je bila čudovita vinogradni-
ška vasica Drašiči z 208 prebivalci in 60 gospo-
dinjstvi, ki slovi predvsem po 300-letni Soseski 
zidanici in skrbi za sočloveka. Prepričali smo 
se, da v celoti drži trditev, da so Belokranjci 
izjemno prĳazni in gostoljubni ljudje, saj nas 
je družina Simonič, poznana po tradicionalni 
turistični kmetĳi, sprejela nadvse gostoljubno. 
Pripravila nam je odlično večerjo in nas zaba-
vala z glasbo družinskih članov, očeta, sina in 
malega vnuka, starega štiri leta. Obiskal nas je 
tudi Martin ter »požegnal« odlično vino, ki se 
je ob odojku in pečeni rački izjemno prileglo. 
Na Vrhniko smo se vrnili v zgodnjih jutranjih 
urah, polni veselja in lepih vtisov. Razmišlja-
mo, da se morda kdaj vrnemo med prĳazne 
belokranjske ljudi. 
Zapisala: Andreja Nikolić Foto: Miran Štupica

•••
Člane združenja vabimo na prednovoletno sre-
čanje, ki bo v četrtek, 20. decembra 2012, ob 
16.30 v gostilni Turšič na Vrhniki. Prĳave zbi-
ramo v pisarni ZB NOB Vrhnika.

•••
Člane združenja in druge občane vabimo na 
spominsko slovesnost v Dražgoše, ki bo v ne-
deljo, 13. januarja, ob 12. uri. Prĳave do zased-
be mest v avtobusu zbiramo v pisarni ZB NOB 
Vrhnika.

•••
Uradne ure pisarne ZB NOB Vrhnika so vsako 
sredo od 10. do 11. ure in od 16. do 18. ure. Po-
kličete nas lahko na telefonsko številko 01/755 
20 01 ali nam pišete na e-naslov zbnob.vrhni-
ka@gmail.com.
Člane združenja obveščamo, da smo ob izred-
nih primerih zunaj uradnih ur naše pisarne 
dosegljivi tudi na mobilni številki 030 696 818, 
kjer se vam bo oglasila podpredsednica ZB 
NOB Vrhnika ali vas poklicala nazaj.

•••

December je.

Koga bodo 
dobili v roke 
parklji? 

Tukaj je. December. Zadnji mesec v letu. No-
coj, ko to pišem, je Miklavžev večer. Počasi 
se bliža božič, čas, ko naj bi se več družili, 
se sprostili, poljubljali, objemali, se smejali in 
veselili, si kaj lepega zaželeli in tudi kaj ob-
ljubili.
Pa vendar slovenska mesta ob večerih zase-
dajo protesti. Ljudje protestirajo. Razumem 
jih. Želĳo si lepše prihodnosti zase in za svoje 
otroke. Želĳo, da bi se ob siceršnjem občut-
ku nemoči slišal njihov glas, saj je zadnji čas 
postregel z mnogimi dejstvi, ki jezĳo, priza-
denejo, bolĳo...
Socialni delavci svarĳo pred revščino. Obe-
tajo se nam reforme. Ravno včeraj smo spre-
jeli za nas tako zelo pomembno pokojninsko 
reformo. Pokazali smo složnost. Vsi prisotni 
poslanci in poslanke smo soglasno sprejeli 
Zakon o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju. Morda se to zdi samoumevno, a 
ni bilo tako. Veliko je bilo pogajanj, uskla-
jevanj, popuščanj in kompromisov – z vseh 
strani. Priznam, da je ob tem potrebno po-
hvaliti tudi pristojnega ministra Vizjaka. Ko 
bi le bili tudi drugi njegovi ministrski kolegi 
tako modri pogajalci! Žal za zdaj kažejo neke 
druge lastnosti ...
Poleg reform, za katere se vsi strinjamo, da so 
nujno potrebne, se nam obetajo tudi reforme, 
ki niso ne nujne ne tako zelo potrebne. Pra-
vĳo jim varčevalne reforme. Izglasovala jih 
bo koalicĳa, nam pa bo na javno zdravstvo, 
znanost, šolstvo in vrtce ostal le še spomin ... 
Gre za reforme, ki še zdaleč ne bodo prines-
le toliko v proračun, kolikor bodo po drugi 
strani Slovenĳo vrnile 30 let v preteklost.
Naj se vrnem nazaj k prazničnemu času, ki je 
pred nami – k času treh stricev z brado. Ko 
sem bila še otrok, smo praznovali in se obda-
rovali le na novoletni večer, ko nas je »obis-
kal« Dedek Mraz. Danes, ko pa sem mamica 
in teta, pri nas nosĳo darila kar vsi trĳe strici. 
Nič velikega in bogatega, bolj malenkosti, 
kakšno igračo in sladkarĳe. A zame ni nič 
lepšega od prešernega veselja ob odpiranju 
daril, trganju darilnega papirja in malih po-
packanih ust polnih čokolade.
Mislim, da si minister Vizjak letos zasluži da-
rilo, za druge v vladi pa žal kaže, da ne bodo 
dobili nič. Namesto daril jih bodo v roke do-
bili parklji!
Kaj naj zaželim v prihajajočem letu vam, 
dragi bralci moje kolumne? Predvsem vam 
želim zdravja, veliko dobre volje, iskrenih 
objemov in polno košaro pozitivnih misli, 
optimizma in upanja. Saj veste, kaj pravĳo 
- upanje umre zadnje. 
Vaša poslanka Državnega zbora Republike 
Slovenĳe – pozitivka Alenka Bikar

Združenje borcev za 
vrednote NOB Vrhnika vsem 
bralkam in bralcem Našega 
časopisa čestita ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 
ter vošči vesele božične 
praznike in srečno novo leto 
2013!

Zborovanje samo je potekalo v 
znamenju kongresne resolucĳe 
»Odgovorna politika«. Samo do-
gajanje je vsebovalo sprejet dnevni 
red z glavnim delom predstavitvi-
jo in volitvami novih kandidatov 
na mesto predsednika/ce stranke, 
izvršilnega in nadzornega od-
bora in člane razsodišča, ki so tri 
vitalne veje celotnega političnega 

organa ter branje poročili orga-
nizacĳskih oblik, poslancev in 
poslanskih skupin pa seveda od-
mevne razprave o t.i. odgovorni 
politiki. Resnost, korektnost in 
spoštljivi odnosi med prisotnimi 
so znak demokratičnih soglasĳ v 
sami stranki in kot tudi slišano v 
nagovorih sledenje načelom stran-
ke in ohranjanje ter udejanjanje 

gesla Blizu ljudem je organizira-
nost in predstavlja v stranki dokaz 
za uspeh, je pa seveda tudi garant 
za uspeh v globalnem smislu. Iz-
med temeljnih moralnih nravnosti 
stranke so izbrani ponovili njiho-
vo ključno uresničenje krščanske 
demokracĳe. Ob krizi vrednot, 
morale in kajpada samega gospo-
darstva je ljudstvo še toliko bolj 
lačno vrednote odgovornosti, ki 
je nekako podstat vrednosti do-
brega. Prevzem odgovornosti in 
sama obveza za iskanje rešitev 
globalnih problemov, je nekakšna 
dolžnost človeka, samega Kristja-
na pa morebiti še malo bolj. Vse 
kar nam kroji odnose med nami in 
do vlade izhaja iz nas samih in na-
ših produktov in naših zavesti, ki 
potvarjajo dostikrat realnost za sa-
moumevno. Nova Slovenĳa sledi 
politiki odgovornosti, tehtnih pre-
pričanj in odločitev. Tudi ponovno 
izvoljena predsednica Ljudmila 
Novak je nagovorila ljudstvo, da 
država ne more iz krize oz. trd-
no stati če ni dogovora, trdnega 

zavezništva in spoštovanja med 
ljudmi kot tudi med strankami sa-
mimi. Njene besede so izražale ve-
liko pomanjkanje pravičnosti ter 
obljubile skupni trud za iskanje le 
te ter obnovitev sodnega sestava, 
ki dopušča v sistemu veliko puš-
čanje umazanih in skorumpira-
nih dejavnikov, ki so kolosalnega 
pomena za nezadovoljstvo ljudi. 
Sama resolucĳa odgovorne poli-
tike prečiščuje oblast in tiste, ki 
ne spoštujejo človekovih pravic in 
niso enaki pred zakonom. Poudar-
ja, da je za prenovitev in ponovni 
pogon potrebno sprejeti reform-
ne programe in začeti uveljavljati 
pravice, se domeniti za raznolična 
sodelovanja Slovenĳe na medna-
rodnem nivoju, socialno-tržno go-
spodarstvo pa doseči z odgovorno 
politiko.
Več o sami resolucĳi in kongresu 
ter ostalih izvoljenih si lahko pre-
berete na : h�p://www.nsi.si/ in 
h�ps://www.facebook.com/nova.
slovenĳa.

OoNsi Vrhnika

Voščilo Občinskega odbora Nsi

Kot se spodobi v obdobju prazničnega decembra in 
pričakovanju radosti ter novosti prihajajočega leta tudi 
v občinskem odboru Nove Slovenije na Vrhniki voščimo 
vsem občanom vse dobro in lepo, ter veliko snežne idile v 
zimsko-pravljičnem času kot kasneje cvetoče sončnih dni v 
pomladi. Naj se slednje leto poslovi od nas z lepimi spomini 
in izkušnjami ter prihodnje leto objame z novim upanjem, 
ljubeznijo, medsebojnim spoštovanjem in žarki sreče. 

Vsem občankam in občanom
ter vsem bralkam in bralcem 
Našega časopisa

želimo vesele božične praznike,
čestitamo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti
ter
voščimo srečno, uspešno in 
zdravja polno novo leto 2013!

Območna organizacija
SOCIALNIH DEMOKRATOV
Vrhnika

SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI !

Ponovno lučke bomo zdaj prižgali, se spomnili 
preteklih dni,
vse slabo bomo pozabili, zapomnili vse dobre si 
stvari.
Zato zdaj sezimo si v roke, zazrimo si v oči, zaželimo 
si sreče, zdravja, v letu, ki kmalu se rodi.
Vse kar je lepo, naj raste in cveti!

UJEMITE LEPE TRENUTKE V LETU 2013

Ter iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti vam želi 
O.O.S.N.S Vrhnika.

Predsedstvo O.O.S.N.S

Vsem bralkam in bralcev Našega časopisa in  
drugim občanom Občine Vrhnika želimo srečno 
in uspešno novo leto 2013, v katerem upamo, 
da bomo  državi priborili pravnost in da nam 
bo  pred sodišča uspelo spraviti vse tiste, ki 
so nepošteno obogateli. Denar morajo vrniti 
podjetjem in državi.

Stranka DeSUS se bo še vnaprej zavzemala za 
pravice delavcev, mladih in upokojencev.

Občinski odbor Vrhnika

Odgovorna politika, ki je blizu ljudem!
V nedeljo 9. 12. 2012 se je v Vipavi dogajal 6. kongres Nove Slovenĳe, ki smo se ga udeležili tudi delegati iz Vrhnike ter 
obiskovalci.
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Modna revĳa
Vrhnika, 1. december - Pik Bar se je letos še posebej potrudil 
in pripravil posebno veselo decembrsko rajanje, v okviru ka-
terega je potekala tudi modna revĳa Renate Metljak, frizerke 
in vizažistke. Ob tej priložnosti je modelom, odete v pletenine 
Špenko in poročne obleke Novias, naličene pa od Mekeup tea-
ma Slovenia, pripravila zanimive frizure, ki so se nato spreho-
dili na modni brvi in želi občudovanje obiskovalcev. Dogodek 
je obenem potekal tudi ob deseti obletnici ustvarjanja Metlja-
kove in pa ob odprtju njenega novega frizerskega salona tik 
zraven bara – Studio R. M. 

Gašper Tominc

Modna brv z modeli 

Rezanje torte ob desetem jubileju ustvarjanja – Renata Metljak 
je desno. 

Vabilo novim članicam in članom 
v vrste ZŠAM Vrhnika
Spoštovane občanke in občani Vrhnike in okolice, 
naše združenje povezuje voznike, avtomehanike in ljudi, ki 
jim je mar za varnost in kulturo v cestnem prometu. Naše uni-
formirane člane in članice redno srečujete na različnih prire-
ditvah, ko je treba poskrbeti za prometno varnost in ureditev 
prometa. Posebno skrb posvečamo najmlajšim udeležencem, 
ki šele vstopajo v cestni promet. Tudi za žrtve prometnih ne-
sreč nam ni vseeno.
Povezujeta nas strokovnost in dobra volja. Srečujemo se na 
ekskurzĳah, piknikih, plesih in drugih družabnih srečanjih.
Pridružite se nam lahko v soboto, 19. januarja 2013, ob 18. uri 
v gostilni »Kranjc« na Vrhniki. 
Na voljo smo tudi v prostorih ZŠAM Vrhnika, Tržaška cesta 
11, in na tel. št. 041 639 972 (Franjo), 031 482 019 (Karol).
Vljudno vabljeni in srečno vožnjo!

Odbor ZŠAM Vrhnika

V petek, 16. novembra 2012, smo obiskali Policĳsko postajo 
Vrhnika. Zbrali smo se ob 17. uri pred gasilskim domom na 
Verdu. Mentor gasilske mladine g. Franjo Čretnik je mlade ga-
silce in njihove starše popeljal po prometnih poteh skozi Verd 
do PP Vrhnika. Ker smo se na pot odpravili zvečer, smo za svo-
jo vidnost v prometu poskrbeli z odsevnimi jopiči in trakovi. 
Mentor je mlade opozarjal na kritične točke v prometu, ki jih 
srečujemo na omenjeni poti. Kot vemo, na Verdu pri trgovini ni 

prehoda za pešce, zato moramo biti ob prečkanju ceste na tem 
delu še posebej previdni. Postaviti se moramo na vidno mesto, 
tako da imamo pregled na vse strani vozišča. Tudi hoja po ploč-
niku ni igra. Najmlajši so bili opozorjeni, da cesta in pločnik 
nista igrišče in da morajo poslušati starše in stare starše, kadar 
se skupaj z njimi udeležĳo prometa. Kadar so otroci sami na 
cesti, ko gredo v šolo ali domov, pa morajo promet opazovati in 
spremljati še previdneje. 
Že med sprehodom do policĳske postaje smo opazili pešce in 
kolesarje, ki za soudeležence v prometu niso bili dovolj vidni. 
Nanje so nas opozorili otroci. Ustavili smo se tudi na prehodu 
za pešce na Sternenovi cesti. Tam se še vedno dogaja, da vozniki 
kljub rdeči luči na semaforju ne ustavljajo. Tako so ogroženi naj-
mlajši, ki so manj pazljivi in svoje igrivosti pri prečkanju ceste 
ne morejo ustaviti. Otroke smo opozorili, da morajo vedno po-
čakati, da se avto resnično ustavi. Na tem mestu pa vse voznike 
pozivamo, naj upoštevajo luči na semaforjih, saj otroke v vrtcih, 

šolah in drugih institucĳah učimo, da cesto prečkamo, ko za 
pešca gori zelena luč! 
Pot smo nadaljevali proti vrtcu Želvica. Tam nas je pričakala še 
ena ekipa mladih gasilcev z Drenovega Griča. Tudi zanje smo 
poskrbeli tako, da smo jih opremili z odsevnimi trakovi. Podali 
smo se na pot mimo trafike in tam prečkali cesto. Prehod za 
pešce je dobro označen, vendar je lahko nevaren v primeru, ko 
pred njim parkira višje vozilo, otroci pa čezenj ne vidĳo. Tudi 
ob tem prehodu moramo vozniki za volanom budno spremljati 
dogajanje ob in na cesti. 
Prva skupina otrok je kmalu prispela na Policĳsko postajo Vrh-
nika, kjer nas je čakal prĳazni policist Vili. Pospremil nas je v 
sobo, kjer nam je predstavil različne pripomočke, ki jih uporab-
ljajo policisti pri svojem delu. Otroci so bili seveda navdušeni. 
Opozoril jih je na nevarne prometne poti na Vrhniki. Ena od 
takih točk je tudi prehod ob parkirišču med lekarno in Glasbeno 
šolo Vrhnika. Nemalokrat se zgodi, da pešec ne ve, ali bo vozilo 
ustavilo ali ne.
Policist Vili je otroke opozoril tudi na vidnost v prometu v več-
ernem času. Obvezna oprema na kolesu in vozniški izpit sta 
pogoj za samostojno vožnjo po Vrhniki. Mlajše otroke na kole-
su pa mora vedno spremljati odrasla oseba. Policist je otrokom 
naročil, naj vožnjo s kolesom vadĳo tudi po makadamskih po-
teh. Prav tako naj bi vadili vožnjo s kolesom z eno roko, saj ta 
veščina pomaga pri nakazovanju smeri vožnje, kar naj bi otrok 
obvladal, ko bo samostojen v prometu. 
Otroci so imeli polno vprašanj in policist Vili je prav na vsa s 
potrpežljivostjo odgovarjal. Zunaj pa nas je že čakala druga 
skupina otrok, zato smo morali zanimivi pogovor zaključiti. 
Kljub temu smo si vzeli čas za ogled policĳskih prostorov. Otro-
ci so policĳsko postajo zapuščali polni vtisov. Druženje z drugo 
skupino se je zavleklo v večer. 
Policist je naše otroke opozarjal na nočno prepoznavnost v pro-
metu, previdnost na cesti, kadar so v prometu pešci, na prive-
zanost, kadar so v avtomobilu sopotniki, pa tudi na varno upo-
rabo interneta. Prav je, da se z otroki doma pogovarjamo o vseh 
stvareh in jih z zgledom učimo pametnega ravnanja na cesti. Ne 
pozabimo, da smo za svoje otroke odgovorni prav starši.
Naj se na koncu v imenu PGD Verd in PGD Drenov Grič poli-
cistu Vilĳu zahvalim za zanimiv petkov večer. Se vidimo pri-
hodnje leto.

Anita Čretnik

V Ljubljani je 9. 12. potekala zadnja tekma za mlajše člane. Bo-
žičnega turnirja Kimon 2012 se je udeležilo 18 otrok iz našega 
kluba. Rekordna udeležba je prinesla tudi rekorden izkupiček 
odličĳ: 
Lana Rajh – 3. mesto
Tjaša Kovač – 3. mesto
Luka Ogrin – 3. mesto
Brina Arsič – 2. mesto kata in 2. mesto kihon
Bine Cvetković – 2. mesto kata
Sara Arsič – 1. mesto kata
Tinkara Sluga – 1. mesto kata

Nejc Cvetković – 1. mesto kata in 1. mesto kihon
Andraž Peklenk – 1. mesto kata in 1. mesto kihon
Ekipa mlajši dečki (Aljaž, Bine, Nejc) – 1. mesto kata
Ekipa mlajše deklice (Brina, Tjaša, Tinkara) – 1. mesto kata
Omenila bi tudi izjemno delo ekipe v klubu Mon Chi, ki so 
pred cca letom in pol v svoje vrste sprejeli otroka s posebni-
mi potrebami. Danes smo bili priča predstaviti kihona in kate 
fanta, ki je glede na svoje zdravstveno stanje ogromno energĳe 
vložil v karate in obljubil, da bo s tem tudi nadaljeval. Mislim, 
da ga ni bilo v dvorani, ki bi ob tem ostal ravnodušen. Čestit-
ke! (mp)

V soboto, 17. novembra, smo člani ZŠAM Vrhnika in občani 
obeležili svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. 
Prireditev je potekala v središču Vrhnike pred spomenikom 
našega rojaka, Ivana Cankarja. Ob tem dogodku smo mimo-
idoče občane ozaveščali s področja preventive v cestnem pro-
metu in pomena svetovnega dne spomina na ponesrečene v 
prometnih nesrečah. Kljub zmanjševanju žrtev na cestah je 
treba stremeti za še večjo varnost v prometu. S pomočjo oza-
veščanja, opozarjanja, krepitve samozavedanja bomo lahko 
sami udeleženci  počasi in z majhnimi koraki pripeljali do re-
zultata. Cestna infrastruktura  je tudi ena izmed  dejavnikov v 
sklopu vzrokov za nezgode. 
Vse preveč družin je čakalo svoje najbližje, da se vrnejo ob 
koncu dneva domov. Usodni trenutek na cesti je to preprečil.  
Svojci in prĳatelji smo prav tako del te zgodbe, ki se za ved-
no vtisnejo v nas. Z grenkobo živimo in iščemo nove poti, ki 
bodo preprečile nadaljnjo morĳo na cestah. Vizĳa nič mrtvih 
in ponesrečenih je cilj vseh, ki se trudimo v prid prometne 
varnosti. Ob krajšem nagovoru smo prižgali sveče v spomin 
na žrtve v prometu.
Zahvaljujem se uniformiranim članom ZŠAM Vrhnika  za so-
delovanje na spominski slovesnosti.
Srečno vožnjo!

Franjo Čretnik, 
predsednik ZŠAM Vrhnika

Obeležili  svetovni dan žrtev 
prometnih nesreč

Združenje šoferjev in avtomehanikov Vrhnika

VABI
članice in člane na občni zbor ZŠAM Vrhnika, ki bo v so-
boto, 19. januarja 2013, ob 18. uri. 
Srečali se bomo v gostilni »Kranjc« na Vrhniki. Za dobro 
voljo po uradnem delu bo poskrbljeno.
Vljudno vabljeni!

Bodi viden – bodi previden

Mladi gasilci z Verda in Drenovega Griča so obiskali PP Vrhnika

Osem zlatih za zaključek sezone karateja

Žive jaslice na Vrzdencu
25. in 26. ter 28., 29. in 

30. decembra; 
ogled od 17. do 20. ure.  

ZOO park Rožmanec
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Med lovci in ljubitelji narave se je že pred desetlet-
ji porodila ideja, da bi namesto puške uporabljali 
kar fotoaparat. Padla je na plodna tla in v okviru 
Lovske zveze Slovenĳe se je 9. februarja 1973 »ro-
dil« Foto klub Diana, ki združuje naravoslovne 

fotografe Slovenĳe.Dejavnost kluba je sčasoma 
prerasla svoj začetni namen, kajti nekateri so se 
začeli ukvarjati še s slikarstvom, kiparstvom in 
literaturo. Klubu se je pridružilo tudi več naravos-
lovnih fotografov, katerih motivi niso bili samo 

divjad, ampak drugi motivi žive in nežive narave. 
Tako so se sčasoma v društvu ustalila štiri podro-
čja dejavnosti: založniška, izobraževalna, razstave 
in umetnost. 
Ob tokratnem jubileju so dali prednost dvema 
področjema: fotografiji in umetnosti. V galeri-
ji so si tako lahko obiskovalci ogledali razstavo 
najboljših fotografskih del, ki verjetno ne bodo 
pustile nikogar ravnodušnega. Kot je dejal pred-
sednik kluba Iko Krašovec, posnetki ne nastane-
jo sami od sebe. Poleg dobre opreme je potrebno 

imeti zvrhano mero vztrajnosti, organiziranosti, 
pa tudi kanček sreče. »Dober posnetek lahko 
traja tudi mesecev.« V predverju velike dvora-
ne pa so bile razstavljene »najstarejše« fotogra-
fije oziroma tiste še iz časa fotografskih filmov. 
Drugo področje, ki so se mu ta večer posvetili, je 
bila umetnost. Izvajalci so bili Pevski zbor staršev 
in učiteljev Waldorfske šole Ljubljana, Glasbena 
šola Vrhnika ter solisti Martina Robinšak, Mark, 
Luka in Damjan Brajnik. 

Gašper Tominc 

Poziv na intervencĳo, modre luči, 
sirena, spopad z ognjem … Vse to si 
večina ljudi predstavlja, kadar je po-
govor o gasilcih. Primarna naloga 
gasilcev je zagotovo, da skrbĳo za 
varnost ljudi v različnih nesrečah. 
Vendar gasilec, usposobljen za vse to, 
ne postaneš kar iz danes na jutri. Zato 
je potrebno več let trdega dela, truda 
in učenja. Predvsem s slednjim so si v 
zadnjih treh mesecih mladi v Prosto-
voljnem gasilskem društvu Bevke be-
lili svoje glave. Poln kup gradiva, raz-
lična predavanja in praktične vaje so 
pripomogli k poseganju po odličnih 
rezultatih. Prvič so mladi člani Pros-
tovoljnega gasilskega društva Bevke 
svoje znanje pokazali na občinskem 
tekmovanju, ki je bilo 22. 9. 2012 v 
Borovnici. Na tekmovanju je naše 

društvo zastopalo kar osem ekip. 
Lahko se pohvalimo, da je kar več kot 
polovica vseh sodelujočih ekip pri-
hajala iz našega društva. Tako kot je 
bila dobra udeležba, so bili dobri tudi 
rezultati. Pionirji so osvojili 6., 4., 3., 
2., in 1. mesto. Dobro so se  izkazali 
tudi mladinci; osvojili so  tretje in 2. 
mesto. Razočarali pa nas niso niti pri-
pravniki, ki so premagali dve ekipi 
in osvojili  drugo mesto. Na regĳsko 
tekmovanje smo se tako uvrstili kar 
s štirimi ekipami. Sledil je slab me-
sec intenzivnih priprav. V soboto, 
13. 10. 2012, so se vse ekipe s svojimi 
mentorji odpravile na regĳsko tekmo-
vanje v gasilskem kvizu, ki je ravno 
tako kot občinsko potekalo v Borov-
nici. Pionirji, mladinci in pripravniki 
so dali vse od sebe in se spopadli z 

močno konkurenco. Nervoza in živč-
nost sta se stopnjevali vse do razgla-
sitve rezultatov. Ob razglasitvi so se 
vsi kar malo začudili. Vse ekipe so se 
domov vrnile z medaljami. Mladinci 
in ena ekipa pionirjev sta bili tretji. 
Na državno tekmovanje sta se uvrsti-
li dve ekipi, in sicer najmlajši pionirji 
ter najstarejši pripravniki. Veselje je 
bilo nepopisno. Med razglasitvĳo so 
naši mladi tako kričali in se veselili 
svojega uspeha, da so skoraj pozabili 
oditi na zmagovalne stopničke po za-
služeno nagrado. Nič kaj dolgo nismo 
počivali na lovorikah tokratne zmage, 
saj nas je s konec novembra čakalo 
državno tekmovanje. Vedeli smo, 
da se bodo tam pomerili najboljši iz 
celotne Slovenĳe. S pripravami smo 
začeli kar takoj. Sprva smo se dobili 
na vajah le enkrat na teden, zadnjih 
štirinajst dni pa smo imeli vaje tudi 
trikrat na teden. Kot bi mignil, je bila 

tu sobota, 24. 11. 2012, in čas, da se 
odpravimo na Državno tekmovanje v 
Cerknico. Pionirji in pripravniki so še 
na poti do samega prizorišča prebira-
li gradivo in ponavljali še zadnje ma-
lenkosti. Med vožnjo je bilo občutiti 
kar nekaj nervoze, ki je nekoliko po-
pustila med sprejemom tekmovalcev 
in uvodno slovesnostjo. Pionirji so se 
najprej spopadli s praktičnim preiz-
kusom, pripravniki pa s teorĳo. Pio-
nirji so praktični vaji odlično opravili 
in so se polni še dodatne motivacĳe 
odpravili na ustni in nato še na teo-
retični del preizkusa. Po pisnem delu 
pripravnikov sta sledili praktični vaji. 
Če so pripravniki pri pisnem delu do-
bro opravili, se jim je pri praktični vaji 
nekoliko ponesrečilo. Kljub vsemu pa 
so z dvignjeno glavo odšli še na ustni 
del. Po zaključku tekmovalnega dela 
in opravljenih vseh disciplinah je za 
vse ekipe sledilo kosilo. Med nestrp-
nim čakanjem na razglasitev rezulta-
tov smo si ogledali gasilska vozila iz 
tamkajšnjih bližnjih gasilskih društev. 
Prekmalu je napočil čas za zaključno 
slovesnost. Nato je sledil postroj tek-
movalnih enot, zaključne spodbudne 
besede in seveda razglasitev rezulta-
tov. Pionirji so imeli zelo dober ob-
čutek o celotnem tekmovanju, pripra-
vniki malo manj. Kljub vsemu sta se 
ekipi med seboj spodbujali. Vsi priso-
tni smo pozorno poslušali razglasitev. 
V kategorĳi pionirjev je sodelovalo 
triintrideset ekip. Razglasitev je bila 
že skoraj pri koncu, naše ekipe pa še 
vedno niso poklicali. Ostala so samo 
še prva tri mesta in njihova razglasi-
tev. Napovedovalec je dejal: »Ekipa, 

ki si je prislužila tretje mesto, prihaja 
iz Gasilske zveze Vrhnika!« Sledilo je 
navdušenje celotne ekipe in nepopis-
no navĳanje  s strani pripravnikov ter 
mentorjev. Tako je prvič v zgodovini 
na stopničkah stala ekipa iz Prosto-
voljnega gasilskega društva  Bevke. 
To je bila tudi edina ekipa iz celotne 
notranjske regĳe, ki je posegla po 
stopničkah. Vsi nasmejani smo čakali 
še razglasitev za pripravnike. Vedeli 
so, da niso bili najboljši, zato jih 28. 
mesto v konkurenci tridesetih ekip ni 
prav nič presenetilo. Veseli pa me, da 
so bili kljub vsemu ponosni na svoj 
uspeh in delo ter  na zmago najmlaj-
ših. Sledile so skupinske fotografije in 
zanimiva ter pestra pot domov. V do-
mačo vas smo se pripeljali s sireno in 
sokrajane pozdravili s pestro glasbo 
in modrimi lučmi. 

Pokazali smo, da  sta delo mladih 
in njihova aktivnost prav tako ali pa 
včasih še bolj naporna kot kakšna 
intervencĳa. Mladi so sedaj po vseh 
tekmovanjih polni znanja in novih 
izkušenj, ki jim bodo prišla prav tudi 
pozneje na intervencĳah. Ko bo pri-
šel čas, da se bodo  spopadli s pravo 
operativo, vem in verjamem, da jim 
to ne bo  povzročalo nikakršnih težav. 
S ponosom lahko povem, da so tako 
tudi mladi gasilci, že tisti pravi z dušo 
in srcem. Ponosna sem na podmladek 
našega društva in vem, da bodo še 
naprej z veseljem posegali po tako 
dobrih rezultatih. 

Več fotografij si lahko ogledate na: 
www.mojaobcina.si/vrhnika

Nika Dolinar,
mentorica gasilske mladine v PGD Bevke

Vrhnika, 4. december 2012 – Na 
OŠ Ivana Cankarja so učenci in 
učitelji pripravili dobrodelni ba-
zar. Priprave nanj so se začele že v 
novembru, ko so učenci v šolo pri-
šli v soboto in na tehniškem dnevu 
izdelovali izdelke za bazar: novo-
letne voščilnice, darilne škatle in 
vrečke, novoletne okraske, nakit, 
glinene izdelke, mila, dišeče soli 
…  Pri pouku so nekatere izdelke 
potem še dokončali do take mere, 
da so bili pripravljeni za prodajo.
Bazar se je začel ob 17. uri. Starši in 
učenci so na stojnicah lahko kupili 
veliko lepih stvari.  Za mame je bil 
posebno  zanimiv nakit, očetje pa 
so se lahko posladkali s piškoti, ki 
so jih pripravili učenci kuharskega 
krožka in izbirnega predmeta so-
dobna priprava hrane.  Stojnice so 
bile postavljene po vsej šoli, saj so 

sodelovali mlajši  in starejši učen-
ci.
 Za popestritev sta v večnamen-
skem prostoru potekala glasbeni 
in plesni program, kjer so nasto-
pali OPZ Miškolini, gledališka 
skupina gospe L. Jelovšek z igrico 
Pobeg, OPZ Kuštrovci, gostujoči 
ansambel Odpisani iz OŠ Jožeta 
Krajca z Rakeka, Ansambel No 
name  z naše šole, PZ Co�i, Plesna 
šola Urška in PZ Drumlca.  
Veliko prometa so imeli pri stojni-
ci z glinenimi izdelki. Učenci izbir-
nega predmeta likovno snovanje 
so barvali stole v učilnici fizike, 
ki je bila po končanem delu vsa v 
barvah. 
Vzdušje na bazarju je bilo času pri-
merno. Še lepše je bilo, ker je zunaj 
ves dan snežilo. Najbolj premra-
žene je pri glavnem vhodu čakal 

vroč čaj. V spodnjem delu starega 
dela šole so svoje stojnice postavili 
učenci predmetne stopnje in učen-
ci z nižjim izobrazbenim standar-
dom, v prvem nadstropju učenci 4. 
in 5. razreda, v novem delu šole pa 
predvsem učenci višjih razredov.
Po končanem programu so se star-
ši in učenci počasi razšli. Bazar je 

uspel. Naš trud je bil poplačan s 
prostovoljnimi prispevki vseh ob-
iskovalcev. Vsa zbrana sredstva so 
namenjena šolskemu skladu OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika.
Hvala vsem, ki ste prišli in ki ste s 
svojimi prispevki omogočili izved-
bo vseh aktivnosti za vse otroke.

Maša Milčinski, 8. b 

Jubilej Foto kluba Diana

Štiri desetletja fotolova
Vrhnika, 11. december – Toliko fotografov, kot se jih je tokrat zbralo na prizorišču, se 
jih verjetno le malokdaj. Razlog je bil visok jubilej Foto kluba Diana, ki se ukvarja 
z naravoslovno fotografijo. V galerĳah Cankarjevega doma so pripravili razstavo 
fotografskih del, osrednja prireditev v čast jubileju pa je potekala v veliki dvorani. 

Otroški novoletni  bazar na OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika

Mladi gasilci z dušo in srcem
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Ob ustanovitvi je moštvo zastopal 
en voznik, letos pa jih že 26. V »pio-
nirskih« časih je bila glavna panoga 
avtokros, sedaj pa se naši tekmovalci 
udejstvujejo relĳev, gorsko-hitrostnih 
dirk, paralelnega rallycrossa in krož-
no-hitrostnih dirk.  K razvoju društva 
ni pripomogla le številčnost članov, 
ampak tudi uspešnost posameznih 
tekmovalcev. Letošnje jubilejno leto 
smo počastili z naslednjimi rezultati 
v končni razvrstitvi: 
Klavdĳa Senica: 2. mesto med vozni-
ki v divizĳi I – rally
Žiga Pikš: 2. mesto med sovozniki v 
divizĳi I – rally
Trček Tomaž – 2. mesto med vozniki 

do 21 let – gorsko-hitrostne dirke in 
krožno-hitrostne dirke
Jure Kovač – 3. mesto v divizĳi I in 
1 . mesto v yugo pokalu – gorsko-hi-
trostne dirke
Gorazd Prosenc – 3. mesto v divizĳi I 
in državni prvak do 21 let – paralelni 
rallycross
Kljub 10 letni zgodovini društva se 
odlikujemo po podmladku. Že od 
vsega začetka je bilo eno od osnovnih 
vodil, da ponudi mladim voznikom 
priložnost preizkusiti se v dirkalnih 
veščinah, čeprav je to finančno za-
hteven in skoraj nedosegljiv šport za 
mlade entuziaste. Letos je v skupini 
mladi vozniki do 21 let tekmovalo 

kar 7 voznikov, ki so dosegali odlič-
ne rezultate. Po številu podmladka 
izstopamo tudi pred ostalimi sloven-
skimi klubi. V ilustracĳo navajam za-
dnjo dirko paralelnega rallycrossa, na 
katerem je tekmovalo 9 mladih vozni-
kov, od katerih je bilo 5 tekmovalcev 
članov našega društva. 
V letošnjem letu smo se udeležili pre-
ko 20 tekmovanj.  Na njih smo dosegli 
nekaj vrhunskih dosežkov sezone: 

- Matjaz Mihevc / Anja Verbič:  1.me-
sto v divizĳi I in 1. Mesto do 21 let - 
Sprint Rally Cerknica
3. mesto v divizĳi I: Sprint Rally Nova 
Gorica
5. mesto v divizĳi I in 2. mesto do 21 
let, Rally Idrĳa
- Jan Oblak/David Vončina; 1. mesto 
v divizĳi I: Rally Saturnus  
- Nejc Štrovs: 2. mesto v divizĳi I : 
Gorsko-hitrostna dirka Lučine

- Gašper Verbič:  2. mesto v divizĳi I:  
IV. Paralelni rallycross in 2. mesto v 
divizĳi I: Rally show Santa Domenica
- Jaka Cevc:  3. mesto v divizĳi II med 
sovozniki:  Rally Lavantal
2. mesto v divizii II med sovozniki : 
Rally Saturnus
3. mesto v divizĳi II med sovoziki : 
Rally Maribor
Prav ti dobri rezultati so nas tudi v 
skupni razvrstitvi med slovenski-
mi klubi umestili na visoko mesto.   
8.12.2012 smo na zaključni prireditvi 
Zveze za avtošport Slovenĳe, na Več-
eru prvakov, prejeli pokal za 2. mesto 
v končni razvrstitvi! 
Vozniško znanje in dobra podporna 
ekipa nista edini pogoj za uspešnost 
tekmovalca.  V veliko pomoč pri tem 
finančno zahtevnem športu so spon-
zorji, ki s svojimi prispevki pomagajo 
tekmovalcem do uspešnih končnih 
rezultatov. To je  šport od katerega 
vozniki nimajo nobenih finančnih 
koristi ampak samo izpolnitev svojih 
sanj in želja.  Na tem mestu se zahva-
ljujemo vsem letošnjim sponzorjem, 
ki so zmanjšali finančno breme tek-
movalcev in jim pomagali do doseže-
nih rezultatov. (av)

Učenci so v sodelovanju s svojimi mentorji 
prikazali življenje v mlaki skozi vse štiri let-
ne čase. S svojimi nastopi so pričarali prĳet-
no predpraznično vzdušje in poželi bučen 
aplavz občinstva.  Za popestritev prireditve 
so poskrbeli tudi izjemni nastopi naših go-
stov in sicer: glasbeniki Aleksander Muller, 
Jaka Jerina in Milena Keser, igralec Janez 
Škof, pevka Simona Černetič – Aynee , men-
torica naših mažoretk gospa Anita Omerzu 
in zvočni mojster gospod Andrej Černetič, ki 
je poskrbel za brezhibno ozvočenje.
Vsi so se odrekli honorarju, za kar se jim na 
tem mestu posebej zahvaljujemo.
Po prireditvi smo obiskovalce povabili na 

božično-novoletni sejem. Na stojnicah ob 
straneh telovadnice so lahko kupili odlič-
ne in kakovostne izdelke naših učencev. 
Sredstva od prodanih izdelkov bomo, kot 
je poudarila ravnateljica šole v svojem go-
voru, namenili obnovi šolske mlake, ki si jo 
vsi zelo želimo, tudi ostali Vrhničani. Če bo 
sredstev za obnovo premalo, bodo, po njenih 
besedah, ostala za naše učence in boljše po-
goje poučevanja.  Tudi v prihodnje si želimo 
tako odmevnih in obiskanih prireditev, ki bi 
še dodatno pripomogle k tkanju močnih vezi 
med krajem in našo šolo.

Učenci in zaposleni 
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Na naši šoli smo se odločili, da bomo 
kar  ves dan namenili domači in lo-
kalno pridelani hrani. Tako so tisti 
dan imeli otroci na jedilniku:
– za zajtrk: črn kruh, maslo, med in 
mleko,
– za kosilo: dušeno kislo repo, matev-
ža, pečenice in jabolko,

– za popoldansko malico: kislo mle-
ko in polnozrnati prepečenec.
Vsa živila smo kupili pri lokalnih 
proizvajalcih in večina živil je bila 
tudi ekološko pridelana. Naši kuhar-
ji so bili pripravljeni delati pečenice 
kar sami v šolski kuhinji, kar je temu 
dnevu dalo še poseben čar. Tudi 

učitelji so na ta dan v okviru pouka 
in podaljšanega bivanja  namenjali 
pozornost lokalno pridelani hrani 
in njenemu pomenu za nas in naše 
kmetĳstvo.
Še nekaj mnenj naših najmlajših:

– Meni je bilo zelo dobro in bi hotel, 
da je tako vsak dan. Gaj Jurĳ, 2. r
– V petek mi je bilo zelo všeč, ker smo 
jedli domačo hrano. Andreja, 4. r
– To kosilo je bilo zelo dobro, zato bi 
ga imel še enkrat. Tjaž, 2. r

– Jabolko, mleko, čaj, hruška, med, 
maslo … super, všeč mi je bilo. Miha, 
2. r

 Petra Skočir,
 vodja šolske prehrane OŠ Antona 

Martina Slomška Vrhnika

Narava se obarva
Leto je naokoli in jesen je ponovno potrkala na 
naša vrata. Čeprav nam jo je letos nekoliko za-
godla z dežjem in meglo, smo je v Enoti Barjan-
ček vedno znova veseli, saj nam ponuja obilo 
priložnosti za raznolike dejavnosti. Letos je bila 
rdeča nit skupnega druženja na B-vhodu raz-
iskovanje narave ter iskanje naravnih kotičkov 
za igro. Otroci in strokovni delavci iz skupin 
Klobučki, Navihančki, Žogice in naši najmlajši 
Medvedki smo si v bližnji okolici vrtca, tisti ne-
koliko starejši pa v nekoliko širši, poiskali svoj 
čaroben kotiček v naravi. Najprej smo opazova-
li, kaj vse se skriva v našem kotičku, raziskali, 
kaj nam ponuja za igro ter za ustvarjanje naše 
posebne naloge. Vsaka skupina je namreč ob-
likovala in ustvarjala v svojem kotičku iz raz-

ličnih naravnih materialov, ki jih je tam našla. 
Skupina Klobučkov je v svojem kotičku izde-
lala gozdne obešanke, otroci iz skupine Navi-
hančkov čarobno preprogo, skupina Žogic je 

oblikovala gozdne pošastke, Medvedki pa so 
nas presenetili s čisto pravo hišico za palčke. 
Naloga s tem ni bila končana, saj smo na obisk 
in sooblikovanje kotička povabili tudi otroke iz 
drugih skupin. Vsaka skupina je izdelala svoje, 
edinstvene markacĳe in smerokaze ter narisala 
načrt poti, da bi preostali otroci lažje našli pot 
do kotička. Otroci iz različnih skupin so obis-
kali različne kotičke, se v njih igrali in ustvarjali 
z naravnimi materiali, na obisk pa so ob dnevu 
hoje povabili tudi svoje starše in sorodnike. 

Zapisala: Nadja Lapajne, 
Vrtec Vrhnika, Enota Barjanček

2. mesto za 
Društvo Autosport Jazon
Leto 2012 je imelo za Društvo Autosport Jazon poseben pomen. 
3. Septembra 2012 smo praznovali 10. obletnico ustanovitve. V 
teh desetih letih se je iz družinskega društva, katerega gonilna 
sila je bila družina Boštjana Verbiča, razvilo v enega od najšte-
vilčnejših avto-moto društev v Slovenĳi. 

Dobrodelna prireditev na 
OŠ Antona Martina Slomška
V petek, 7. 12. 2012, smo v telovadnici OŠ Antona Martina Slomška organizi-
rali dobrodelni koncert s pomenljivim sloganom − Mlaka spreminja podobo, 
ohranja svoj namen. 

OŠ Antona Martina Slomška

Dan slovenske hrane in tradicionalni 
slovenski zajtrk
V petek, 16. novembra, smo tudi na naši šoli obeležili dan slo-
venske hrane, ki naj bi od letos  naprej potekal vsak tretji petek 
v novembru. Na ta dan naj bi vse slovenske šole in vrtci organi-
zirali tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz živil iz narav-
nega okolja in živil domačih proizvajalcev.

Vrtec Vrhnika, Enota Barjanček
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Ko to pišem, je Miklavžev večer že za nami. 
Kdo ni vesel njegovega obiska?! Darila, čisto 
majhna ali malo večja, za majcene, radovedne 
očke ali za izkušen pogled sivolasega … Ni po-
membno. Pomembno je sporočilo. Zdi se mi, 
da izstopata predvsem dve sporočili. Dobrota 
je prvo sporočilo. Miklavž je bil mož dobrote in 
ljubezni do Boga in bližnjega. Svetniki so nam 
postavljeni za zgled, da bi jih posnemali v go-
rečnosti in zavzetosti, ne zato, da bi skenirali 
njihova življenja in jih prenesli v svoj repertoar 
dejavnosti. Nikakor! Gre za sistem delovanja, 
ki ga je nekdo poimenoval: »Ljubi in delaj, kar 
hočeš!« Drugo sporočilo pa si lahko marsikdo 
razlaga po svoje. Skoraj vsak dobi darilo – »ta-
pridni«, pa tudi  bolj ali manj  poredni. Verni 
smo lahko hvaležni, ker nas  ima Bog rad take 
kot smo – nepopolne, poredne, težko učljive 
za dobro. Spet drugi bo rekel, da mu je to ne-
kako znano, saj se pravzaprav nič ne zgodi, pa 
tudi če si privoščim kakšno večjo potegavščino 
ali drznost, saj mlini pravice meljejo počasi in 
po svoje. Sveti Miklavž, ki nas je obiskal, nas 

spodbudil in prinesel nove igrače, nas je  želel 
navdušiti za dobroto vsakdana, ne le na njegov 
spominski dan.
V novembru nas je obiskal predstavnik Če-
belarskega društva in nam kljub letošnji slabi 
sezoni prinesel med za okusen medeni zajtrk. 
Vsako leto se v tem mesecu posebej spomnimo 
na zdravo hrano, pridelano v našem okolju s 
trdim delom domačega kmeta ali vrtičkarja. 
Da bi znali njihovo delo bolj ceniti in spošto-
vati hrano, ki ni samoumevno na krožniku, se 
je dan preimenoval v dan slovenske hrane. Ne-
katere skupine so spoznavale različno hrano, 
spekle kruh in pecivo, naredile maslo, skuhali 
smo marmelado, kuharice pa so nam postregle 
z ajdovimi žganci.
Za malčke, ki se še kobacajo in lovĳo ravnotež-
je, je vsakdo, ki stopi v igralnico in ni njihova 
vzgojiteljica, obisk – tujec in si naglo pomagajo 
z okornimi koraki do varnega naročja in tople 
roke. Nekateri nabirajo solze, drugi pa kar »za-
pojejo«, če se obisk hitro ne poslovi.
Konec novembra so vrtec obiskali starši – »de-

lavnica za starše«  in otrokom pripravili prese-
nečenje. V prĳetnem razpoloženju (v kaplanĳi 
je bilo za nekim omizjem  toliko smeha, da bi 
dogajanje lahko poimenovali Veseli večer) so 
izdelali okraske in umetelne laterne in  z njimi 
vrtcu dahnili dih praznične čarobnosti. Nasled-
nji dan so otroci kar tekmovali v pripovedo-
vanju, kateri okrasek je naredila mami ali ati. 
Da, tudi naši atĳi so izredni umetniki. Pridejo z 
dobro voljo, ustvarjajo unikate, se šalĳo in širĳo 
toplino. Mamice tudi, da ne bo pomote. Hvala 
vsem in vsakemu posebej.
Žal nas je obiskal tudi nekdo, ki … ki imel do-
brega namena. Neki delavki je bila namreč od-
tujena denarnica. Neprĳetno! Mnogo nepotreb-

nih poti, skrbi in cmok v grlu.
Obiski! Prĳetni in neprĳetni. Želimo Vam pri-
jetne tople obiskovalce, ki bi s svojim priho-
dom prinašali  toplino, zaupanje, občutek, da 
imaš nekoga, ki ti stoji ob strani.
Pripravljamo se  na najpomembnejši obisk. Pri-
hod Božjega Sina. Ta ne prihaja v mežikajočih 
lučkah velikih mest, ne da se ga kupiti v na-
kupovalnih središčih. Prihaja tiho, neopazno, v 
majhnih odpovedih za srečo bližnjega, v potrp-
ljenju, kadar ni po naše, v tihi molitvi za ta ne-
mirni svet, v poštenju, pa če nas kdo vidi ali ne, 
v notranjosti srca se poraja in kar nenadoma, 
v tišini nas prime za roke in reče: »Tu sem, v 
tvojem srcu, tu sem na obisku. Če dovoliš, osta-
nem in ti ponudim svoje srce  za domovanje. 
To je božič!«
Vsi zaposleni v Župnĳskem vrtcu Vrhnika Vam 
želimo blagoslovljen božič in leto, ki prihaja. 
Ne vemo, kaj prinaša, toda če nas bo vodila mi-
sel taizejskega speva, bo korak varnejši in cilj 
jasnejši:
»V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. 
Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod 
je tu.« 

 Anica Košir Kropivšek

Slavnostni koncert se je zgodil v so-
boto, 1. decembra. Velika dvorana 
vrhniškega Cankarjevega doma je bila 
polna povabljenih gostov, predstavni-
kov pobratenih in sosednjih invalidnih 
društev ter seveda članov in drugih 
obiskovalcev, ljubiteljev lepih pesmi 
in plemenitih besed mešanega pevske-
ga zbora. Slavnostni nagovor je imel 
predsednik Zveze delovnih invalidov 
Slovenĳe Drago Novak, ki je v uvodu 
iskreno čestital ob 30-letnem jubileju 
vrhniškega društva invalidov. Društvo 

je eno izmed 69 društev v Slovenĳi 
z več kot 60.000 člani, ki je zelo delo-
vno in aktivno. V svojem 30-letnem 
delovanju so si v lokalni skupnosti pri 
graditvi medčloveških odnosov na po-
dročju invalidskega varstva pridobili 
velik ugled in postali socialni partner 
v civilnem dialogu. Novak je med dru-
gim poudaril: 
»Naše skupno temeljno poslanstvo 
predstavlja izvajanje posebnih social-
nih programov na nacionalni in lokalni 
ravni, s katerimi dopolnjujemo social-

novarstvene storitve, ki jih zagotavlja 
država. 
Denarna sredstva za programsko delo, 
delovanje in investicĳe nam v pretežni 
meri zagotavlja Fundacĳa za financira-
nje invalidskih in humanitarnih orga-
nizacĳ v RS (FIHO), na lokalni ravni pa 
to financiranje poteka tudi s pomočjo 
dejavnikov v lokalnih skupnostih.
Vedno se začne pri članih, ki v društvih 
pričakujejo ustrezno raven socialnih 
storitev, ki jih je invalidska organizacĳa 
sposobna ponuditi. Upravičeno ste lah-

ko ponosni na prispevek, ki ste ga dali 
s svojim zgledom ne samo v občini, 
temveč tudi na ravni krovne invalidske 
organizacĳe.
Nesporno pa je tudi dejstvo, da ste se 
v 30-letnem delovanju srečevali s šte-
vilnimi težavami, iz katerih pa ste izšli 
prodornejši, bogatejši za izkušnje in še 
bolj zaverovani v temeljno usmeritev, 
ki jo izpričuje uresničevanje posebnih 
socialnih programov.
Kot invalidska organizacĳa delovnih 
invalidov in oseb s telesno okvaro ste 

lahko ponosni na svoje delo, na svoje 
člane, ki so pripravljeni sooblikovati 
društvo, ki so pripravljeni dihati z dru-
štvom; na dobre stike z lokalno skup-
nostjo; na posebne socialne programe 
in raznolikost delavnic, ki jih izvajate.
Pa vendar z vzvodi našega odločanja 
v družbi nismo zadovoljni. Razlog je 
preprost, saj se srečujemo z zmanjševa-
njem pravic, ki smo jih nekoč že imeli, 
pa so se nam izmuznile v zakonodajnih 
mlinih, kjer nas predstavniki ljudstva 
preprosto niso podprli.
Invalidi ne zahtevamo več, ampak rav-
no toliko, kolikor imajo drugi, saj brez 
enakih možnosti ne moremo živeti člo-
veka dostojno življenje. 
Čestitam vam za 20-letnico delovanja 
zbora DI Vrhnika. Tako se ljubiteljska 
kultura vključuje v društvene dejavno-
sti in dokazuje priljubljenost zborov-
skega petja, ki plemeniti in združuje 
vse ljudi dobre volje.«
Slovesnost se je nato nadaljevala s 
koncertom mešanega pevskega zbo-
ra. Za 15. jubilejni nastop so pripravili 
resnično najuspešnejše pesmi, ki so jih 
izvajali na številnih nastopih, koncertih 
in festivalih. Kot solisti pa so se zboru 
pridružili še Aleš Kovač, Lilĳana Ste-
pic ter trio Lilĳana, Milka Erbežnik in 
dirigent zbora Jože Jesenovec. Za dol-
go pevsko pot so nekateri pevci zbora 
prejeli Gallusove značke in priznanja 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Republike Slovenĳe. Vsem dobitnikom 
priznanj na čast je – za presenečenje 
–nastopil še oktet Raskovec, ki je polno 
dvorano navdušil. Proti koncu koncer-
ta pa je zbranim zaigral in zapel še an-
sambel Detelca, ki ga sestavljajo člani 
DI Vrhnika in člani zbora. Tudi ta je po-
žel velik aplavz. Skoraj čisto na koncu 
so najbolj delavni in aktivni posamez-
niki ob 30-letnici delovanja društva 
prejeli pisna priznanja Zveze delovnih 
invalidov Slovenĳe ter priznanja in za-
hvale Društva invalidov Vrhnika. 
Med številnimi gosti so bili tudi pred-
stavniki pobratenih in sosednjih inva-
lidskih društev, ki so prejeli priznanja 
ter tudi sami čestitali in izročili poseb-
no darilo slavljencu DI Vrhnika. 
Celotno prireditev je z ubrano besedo 
vodila in pripeljala do konca Mirjam 
Suhadolnik, ki je zbrane nato povabila 
na družabno srečanje v preddverje in 
v malo dvorano Cankarjevega doma. 
Tako se je zaključil še en prelep, nepo-
zaben sobotni večer, ki so ga popestrili 
praznovanje treh jubilejev, kultura in 
solidarnost. Vsa prostovoljno zbrana 
sredstva so se namreč namenila pobra-
tenemu društvu invalidov iz Slovenj 
Gradca, ki ga je pred časom doletela 
poplavna ujma.

Simon Seljak

 

Trĳe jubileji s slavnostnim koncertom
Že ničkolikokrat sem zapisal, da je Društvo invalidov Vrhnika eden izmed najbolj delovnih in aktiv-
nih dejavnikov v naši občini. V svojem programu se zavzemajo za kakovost življenja invalidov, tako 
na področju socialne varnosti in humanitarne dejavnosti kot na športnem in kulturnem področju. Vse 
to so dokazali v svojem 30-letnem delovanju in ne nazadnje ob 20-letnem aktivnem delovanju njiho-
vega mešanega pevskega zbora. Oba jubileja so zaznamovali še z enim – 15. slavnostnim koncertom 
mešanega pevskega zbora. 

Slavnostni govor je imel Drago 
Novak, predsednik Zveze de-
lovnih invalidov Slovenĳe.

Aleš Kovač je že večkrat zapel 
skupaj z zborom.

Trio iz vrst zbora: Milka Erbežnik, Lilĳana Stepic in Jože 
Jesenovec

Jubilej zbora tudi z novimi oblekami »O, slavljenec današnji,« je zapel oktet Raskovec.

Ansambel Detelca sestavljajo tudi člani mešanega pevskega zbora.

Obvestilo 
Komisĳa za rekreacĳo 
in šport ter komisĳa za 
zdravstvene in socialne za-
deve pri Društvu invalidov 
Vrhnika sta pripravili pro-
gram ohranjevanja zdravja 
za leto 2013. Vse člane, ki 
jih program ohranjevanja 
zdravja v letu 2013 zani-
ma, v času uradnih ur va-
bimo v društveno pisarno, 
da izpolnĳo prĳavnico za 
razpisane termine do 15. 
februarja.

Program ohranjevanja 
zdravja za leto 2013
Izola – Simonov zaliv
15. 3.–25. 3. (F-15)
4. 5.–14. 5. (F-17)
13. 6.–23. 6. (F-15)
13. 7.–23. 7. (C-10)
21. 9.–1. 10. (B-12)
2. 11.–12. 11. (B-17)
22. 12.–1. 1. 2014 (F-17)
Čatež – ZDIS
4. 5.–14. 5. (hiška 174) 
13. 6.–23. 6. (hiška 125)
3. 7.–13. 7. (hiška 117)
22. 8.–1. 9. (hiška 2)
11. 10.–21. 10. (hiška 2)
Ptuj – terme
2. 12.–12. 12. (G/04)
Dom zdravja – Radenci
25. 3.–4. 4. (I. nadstropje)
Fiesa
11. 7.–21. 7. (soba 12/II.)
Čatež »Val«
7. 1.–17. 1.
6. 2.–16. 2.
8. 3.–18. 3.
7. 4.–17. 4.
7. 5.–17. 5.
6. 6.–16. 6.
6. 7.–16. 7.
5. 8.–15. 8.
4. 9.–14. 9.
4. 10.–14. 10.
3. 11.–13. 11.
3. 12.–13. 12.
Lanterna
1. 5.–11. 5.
11. 5.–21. 5.
21. 5.–31. 5.
31. 5.–10. 6.
10. 6.–20. 6.
20. 6.–30. 6.
30. 6.–10. 7.
10. 7.–20. 7.
20. 7.–30. 7.
30. 7.–9. 8.
9. 8.–19. 8.
19. 8.–29. 8.
29. 8.–8. 9.
8. 9.–18. 9.
18. 9.–28. 9.

Obiski v župnĳskem vrtcu
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Društvo invalidov Vrhnika 

Tako se je začelo
Bralci Našega časopisa – sodeč po na-
bito polni dvorani – niso spregledali 
obvestila o jubilejnem koncertu Meša-
nega pevskega zbora Društva invalidov 
Vrhnika, ki je bil v soboto, 1. decembra, 
v vrhniškem Cankarjevem domu. S pri-
reditvĳo je DI Vrhnika počastilo 30-let-
nico svojega obstoja, MePZ pa 20. leto, 
odkar prepeva, in 15. obletnico, odkar 
nastopa pred publiko. 
Začnimo najprej pri DI Vrhnika. Sed-
mega oktobra 1982 je bil na pobudo 
tedanje Zveze invalidov Slovenĳe skli-
can ustanovni občni zbor; pri organi-
zacĳi sta izdatno pomagala SZDL in 
njen sekretar Mladen Sumina. Zbora se 
je udeležilo 114 občanov, ki so izvolili 
upravni odbor. Sestavljali so ga Janez 
Petrič, Terezĳa Bunjevčevič (Matjašič), 
Konrad Benkič, Mirko Bizjan, Albin 
Nagode, Franc Postružnik, Alojz Pri-
stavec, Mojca Seljak, Viktor Štrukelj, 
Vukadin Anđeljković in Franc Kovač. 
Za začetek delovanja je društvo dobi-
lo minimalna zagonska sredstva, ki so 
bila že na začetku namenjena uresniče-
vanju socialnih programov. A načrti so 
bili večji od prihodkov, zato je društvo 
s pomočjo SZDL podpisalo samouprav-
ne sporazume z nekaterimi interesnimi 
skupnostmi o financiranju društvenih 
programov. V društvu so ustanovili 
socialno komisĳo, komisĳo za šport in 
rekreacĳo ter komisĳo za kulturo.

Že v začetku delovanja se je pokazala 
potreba po lastnih prostorih. Društvo 
je problem začasno rešilo z gostova-
njem v prostorih območnega odbora 
RK. Ves čas pa je odvajalo sredstva za 
nakup lastnih prostorov in jih končno 
pridobilo 12. avgusta 1998, ko so jih 
slovesno odprli na Poštni 7b, kjer de-
lujemo še danes. Leta 2002 je društvo 
z lastnimi sredstvi dogradilo prostor, v 
katerem je danes pisarna. Nabavilo je 
tudi kombi, s katerim se športniki vo-
zĳo na tekmovanja in pevci MePZ na 
koncerte in gostovanja, zelo pa koristi 
težkim invalidom pri prevozih v zdra-
vilišča.
Glavna dejavnost društva je uresniče-
vanje socialnih programov. V začetku 
svojega delovanja je svojim članom po-
magalo pri nabavi ozimnice. Sčasoma 
pa je, kolikor so dopuščala sredstva, 
sofinanciralo zdravljenje v zdraviliščih 
članom, ki so to pomoč potrebovali. Z 
nabavo in s povečanjem kapacitet ob-
jektov za ohranjevanje zdravja v lasti 
Zveze delovnih invalidov Slovenĳe 
(ZDIS) se je med člani povečalo zanima-
nje za koriščenje teh kapacitet. Zato je 
DI Vrhnika skupaj z DI Gornja Radgona 
kupilo in opremilo bivalnik v Lanterni 
pri Poreču, z DI Logatec, Ajdovščina in 
Vipava pa še brunarico v Termah Čatež. 
Tako je skoraj 180 našim članom omogo-
čilo bivanje po ugodnih cenah na morju 
in v toplicah. Odločitve o tem, kdo ima 
pravico do koriščenja kapacitet, spre-
jema socialna komisĳa, ki odloča tudi o 
drugih oblikah pomoči za naše člane. 

Humanitarno naravnanost je DI Vrh-
nika pokazalo pri zbiranju sredstev in 
ob dobrodelnem koncertu za nabavo 
nožne proteze za enega od naših čla-
nov. Ob propadu IUV je društvo v ok-
viru svojih možnosti poskušalo omiliti 
stisko invalidom, ki so ostali brez dela. 
Z dokumentiranjem ovir, ki invalidom 
omejujejo dostop v stavbe uradov in 
trgovin ter gibanje po cestah v naši 
občini, pa je prispevalo k njihovi od-
stranitvi.
V programu za šport in rekreacĳo, ki 
ga izvaja ZDIS, naši člani sodelujejo v 
petih panogah – balinanju, kegljanju, 
streljanju, ribolovu in pikadu. V neka-
terih so zelo uspešni. Leta 2009 je Mojca 
Rus postala državna prvakinja v stre-
ljanju, leta 2010 pa so ta naslov osvojile 
članice naše ženske balinarske ekipe. 
DI Vrhnika je pred desetimi leti pre-
vzelo koncesĳo za izvajanje športnega 
programa ZDIS, v katerem sodeluje 65 
društev invalidov iz vse Slovenĳe. To 
je vsekakor obsežna in odgovorna na-
loga.

Pevski zbor

Konec novembra 1992 so se prvič sesta-
li pevci sedanjega Mešanega pevskega 
zbora, da bi pevovodja Jože Jesenovec 
preizkusil njihove pevske zmožnosti, 
in začele so se vaje. V začetku so pre-
pevali lažje pesmi v dvoglasju, kasneje 
pa je Jože začel vključevati tretji glas. 
Po petih letih, leta 1997, so se čutili do-
volj zrele, da so pripravili svoj prvi let-
ni koncert. Nase so opozorili v širšem 

vrhniškem okolju. Zaželeni so tako na 
mašah za invalide kot na prireditvah 
Zveze združenj borcev. Redno sodelu-
jejo na Pevskem taboru v Šentvidu pri 
Stični in na republiških revĳah ZDIS. 
Na leto pripravĳo približno 20 nasto-
pov.

Ansambel Det’lca

Med člani pevskega zbora so tudi taki, 
ki obvladajo igranje na inštrumente. Pet 
se jih je zbralo in sestavilo Ansambel 
Det’lca, ki igra predvsem narodno-za-
bavno glasbo in naše člane razveseljuje 
na različnih prireditvah. Pravzaprav 
je malo društev delovnih invalidov, ki 
imajo poleg pevskega zbora tudi lastni 
ansambel. Oba, pevski zbor in Ansam-
bel Det’lca, sta nas skoraj dve uri raz-
veseljevala na slovesnem koncertu 1. 
decembra v Cankarjevem domu.
O tem pa več v prispevku Simona Se-
ljaka.

ZAHVALA
Vsem, ki so pomagali, da je naša slo-
vesnost uspela, se prisrčno zahvaljuje-
mo!
Zahvala gre še posebej:
Zavodu Ivana Cankarja – za brezplač-
no dvorano,
Gostilni Pri Kranjcu – za organizacĳo 
pogostitve,
Milki Erbežnik – za aranžiranje ter ob-
likovanje in izdelavo zahval,
članicam društva, ki so napekle dobro-
te za pogostitev.

Društvo invalidov Vrhnika

Prejemniki Gallusovih 
značk in priznanj
Bronasta: Alojz Bradeško, Željka 
Kralj in Branko Perc
Srebrna: Lučka Štebal, Ana Gar-
neš in Ivanka Gabrovšek
Zlata: Katja Oblak, Lučka Tomšič, 
Milena Mesarič, Mojca Seljak, Ma-
rĳa Kavčnik, Vika Buh, Janez Ko-
vač, Jože Gostiša in Ivan Kosi
Častna Gallusova značka (za več 
kot 30 let): Jože Jesenovec, Valeri-
ja Smirnov, Jana Končan, Emilĳa 
Erbežnik, Ana Buh, Lilĳana Stepic, 
Marjan Smrtnik, Zoran Habe, Šte-
fan Mesarič in Jože Jesenovec
Jubilejno priznanje JSKD je prejel 
Mešani pevski zbor Društva inva-
lidov Vrhnika.
Priznanje sveta Območne izpo-
stave JSKD pa je dobil Jože Jese-
novec.

Prejemniki priznanj 
Zveze delovnih invalidov 
Slovenĳe 
Pisno priznanje so prejeli Mojca 
Seljak, Konrad Benkič, Jože Jese-
novec, Jakobina Pišler in Mihael 
Verhovec. 
Mira Šinkovec pa je prejela častni 
znak.

Cenjene upokojenke in spoštovani 
upokojenci!
Ker je to letošnja zadnja številka našega glasila, vas ne bom 
obremenjevala z naštevanjem, kaj vse smo postorili, ker bomo 
to povedali na zboru občanov v začetku marca. Zapisala bom 
le naslednje:
Vzemite si čas za prĳaznost, saj je to pot k SREČI.
Vzemite si čas za smeh, ker je smeh glasba duše in prĳatelj 
zdravja.
Vzemite si čas za bližnje, znance, prĳatelje, sosede, saj je leto pre-
kratko, da bi bili sebični. Velikokrat je že pomoč v besedi dovolj 
ali veliko.
Vzemite si čas za dobro knjigo, za kratek sprehod ne glede na 
vreme ali klepet, saj vse to osrečuje in osvobaja.
Naučite se spoznavati vsakodnevne drobne radosti, s katerimi 
osrečujemo sebe in druge.
Naj bo teh drobcev sreče v letu, ki prihaja, čim več.
Vsem članicam in članom Društva upokojencev Vrhnika, pod-
pornikom, somišljenikom, občankam in občanom Občine Vrh-
nika in vsem, ki ste to prebrali, želimo, da bi vas življenje imelo 
rado.
Lepe prihajajoče praznike in srečno 2013!

Kaj napovedujemo:
–  Članarina za leto 2013 ostane nespremenjena in znaša 11 ev-

rov.
–  Prosimo, da članarino vplačate po 10. januarju do konca mar-

ca. Takrat boste prejeli tudi koledarček dejavnosti.
–  Društvena pisarna bo do konca marca ob sredah odprta tudi 

popoldne od 16. do 18. ure.
–  Zbor članov društva napovedujemo za 7. marec.
–  Na debeli četrtek bo predpustno srečanje.
–  Prvi kopalni izlet v letu 2013 bo tretji ponedeljek v februarju.
–  Vse preostale dejavnosti potekajo po urniku (pohodi, balina-

nje, pikado, plesi v krogu, ročna dela, literarna delavnica, sre-
čevanje prostovoljk itn.).

Če imate kakršnekoli želje ali pobude za dejavnosti v prihaja-
jočem letu, se oglasite in predlagajte. Ob vpisu v naše društvo 
vam bomo ponudili pestro izbiro dejavnosti, ki se jih boste lahko 
udeleževali. Vpisovali bomo tudi čakajoče na pohode.
Če se naših dejavnosti udeležujete, bi radi slišali ali brali tudi 
vaša mnenja. Napišite svoja opažanja in nam zapisano prinesite; 
besedilo bomo spravili v elektronsko obliko in bo objavljeno!
Korajža velja!
Za DU Vrhnika: Elica Brelih

Prednovoletni obisk naših članic in 
članov v Domu starejših občanov na 
Vrhniki
Naše društvo vsako leto večkrat, posebno pa v zimskem decem-
bru, obišče svoje članice in člane v Domu starejših občanov na 
Vrhniki. Posebno dejavni so članice in člani Socialne komisĳe, 
ki se pred obiskom vsaj dvakrat sestanejo in dorečejo vse po-

drobnosti (program, izdelovanje čestitk, priprava darilc in obisk 
ter pogostitev).
Z našo glasbeno-pevsko skupino so se dogovorili za program, 
v ponedeljek, 3. decembra, so pripravili kar 384 darilc in že na-
slednji dan obiskali Dom starejših občanov, kasneje pa bodo po 
domovih obiskali še več kot 300 članic in članov. Kakor vsako 
leto so nas v domu tudi letos pričakali z navdušenjem. Ob pes-
mih, ki jih je zapela glasbeno-pevska skupina, so uživali in po-
magali peti. Obrazi postanejo vedrejši, ko se oglasĳo kar dve 
harmoniki (Smiljan, Tone) in klarinet (Dolfe) ter ubrani glaso-
vi Nežke, Marte, Darinke, Zalke, Barbare, Ivanke, Pavli, Marĳe, 
Sreča, Joža in Toneta.
Ko pa se je pojavil še dedek Mraz in začel deliti darilca, je bila 
sreča še večja. Celo zaplesali smo. Naše članice so nato obiskale 
še tiste, ki niso mogli priti v dvorano.
Hvala vsem sodelujočim, posebno pa terapevtkam in socialni 
delavki, s katerimi zelo lepo sodelujemo.
Zapis: E. Brelih
Foto: Tone Sluga

Plesne delavnice v DU Vrhnika
Na željo mnogih gospa, ki so brez partnerjev, ali pa se le-ti ne že-
lĳo udeleževati plesnih delavnic, smo v DU Vrhnika organizirali 
plesno delavnico v krogu.
Na predstavitev je prišlo kar 42 članic. Bile so zadovoljne in so se 
odločile, da bodo delavnice v zimskem času redno obiskovale. 
Razdelili smo jih v dve skupini, ki se zdaj srečujeta ob četrtkih, 
ene ob 8.00, druge pa ob 9.30.

Prvi vtisi so ugodni, saj se razmigajo, nasmejejo in pozabava-
jo. Pohvale so pritegnile tudi enega samega gospoda, da je po-
skusil, kako gre. Bomo videli koliko časa bo vzdržal. »Zelo je 
zabavno in ne preveč naporno,« je povedala Neži. Ena izmed 
udeleženk pa je pripomnila: »Tako se razgibamo in segrejemo, 
da moram nositi pol litra vode za žejo s seboj.« »Ob spremljavi 
prĳetne glasbe in v družbi  je lažje telovaditi,« je komentirala 
starejša gospa. Iz razgovorov smo razbrali, da smo se pravilno 
odločili in ponudili tudi tako obliko druženja v zimskem času.
Zapis: E. Brelih
Foto: T. Sluga

Vandrovke na Samotorici  in  njeni  
okolici
Z  velikim veseljem in v pričakovanju smo se v torek, 20. novem-
bra, zbrale Vandrovke in se odpeljale z avtobusom proti Horju-
lu. Vreme je bilo pusto jesensko, bolj megleno, kot se spodobi 
za ta čas. Oblaki so prekrivali nebo, toda bile smo zadovoljne, 
da je bilo vsaj suho in brez dežja. Skupina je štele  šestintrideset 
pohodnic in pohodnikov. Jože, Milan in Marko so nam delali 
družbo.
Avtobus nas je pripeljal na Samotorico in nas odložil pred kmeti-
jo odprtih vrat Pr’ Hlipč. Samotorica je na višini 700 m, Koreno 
pa malo višje, 729 m, in tja nas je najprej vodila pot.
Ob 8.30 smo že krenili po poti proti Korenu. V tem letnem času 
narava že počiva in čaka na prvi sneg, kar je opaziti na rastlinju 
in tudi tišina v naravi opozarja na prihod novega letnega časa, 
na zimo.
 Pot je bila zelo lepa, ne naporna, veliko smo se ustavljali in opa-
zovali naravo. Naša vodička Elica je veliko poudarka  namenila 
sami sestavi tal. Kar dobro  smo lahko opazile, kako so ponekod
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Decembra 2012 so  praznovali naši 
člani okrogle jubileje:

Janez Pišek, Stara cesta, Vrhnika (1921)
Marĳa Petrič, Verd, Vrhnika (1922)
Šte�a Čiča, Stara Vrhnika (1927)
Jožefa Kozmenko, Prečna pot, Vrhnika (1927)
Marĳa Nadlišek, Vas, Vrhnika (1927)
Šte�a Ružič, Jagrova cesta, Vrhnika (1927)
Milka Kogovšek, Cesta gradenj, Vrhnika (1932)
Slavko Šalamun, Pot v Močilnik, Vrhnika (1932)
Marĳa Tomšič, Opekarska c. Vrhnika (1932)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visok jubi-
lej, čestitke pa tudi vsem, ki so decembra prazno-
vali rojstni dan.
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tla bolj kamnita, zemlje pa je malo. Ker je veliko peščenjaka in 
laporja, ponekod dolomita, so tla krušljiva in kar nekaj usadov 
smo opazili med potjo.
Menda  je tudi vas Samotorica dobila ime po kamenju, ki se samo 
drobi. Ta pesek je bolj slabe kakovosti, ni kaj prida za gradnjo in 
ko so gradili cerkev, so imeli težave z gradnjo. 
Po dobri uri hoje smo prispeli v vas Koreno. To je zelo lepa va-
sica nad Horjulom, ki smo jo že nekajkrat obiskali, in to v sonč-
nem vremenu; takrat sta še lepša pokrajina in razgled. Vredno 
ogleda.
S Korene nas je pot vodila proti Grdi dolini in spraševali smo se, 
zakaj se tako imenuje, saj je tam zelo lepo. Velike kmetĳe, skrbno 
urejene, kozolci krasĳo vasice in so značilni za tamkajšnje kraje.  
Tam se kmetje ukvarjajo z živinorejo, saj je premalo zemlje za 
poljedelstvo. Pred milĳoni let so tam tekle površinske reke, ob 
potresih je voda poniknila v podzemlje, doline so ostale. V Grdi 
dolini smo videli manjši požiralnik, kjer ob večjih padavinah od-
tekajo vode v podzemlje.
Pri kapelici nad Grdo dolino vodi ena pot proti Kožljeku, ki je na 
višini 788m, in popotnik se lahko povzpne tudi na ta vrh, saj je 
menda  čudovit razgled na vso Ljubljansko kotlino.
Mi smo nadaljevali krožno pot, prehodili približno 9 km in ob 
12. uri  smo bili ponovno pri kmetĳi odprtih vrat Pr’ Hlipč, kjer 
nam pripravili topel čaj, okusno kosilo in kavico za moč. Najbolj 
nam je bil všeč domač kruh, pečen v krušni peči.
Preživeli smo lepo torkovo dopoldne, videli in slišali veliko no-
vega. Zahvaljujemo se Elici  za odlično vodenje in da bi se še 
velikokrat srečevali. 
Še se bomo vračali v tiste kraje, ko bo sončno vreme.
Zapisala in fotografirala: Fani Šurca

Pohod na Planinsko goro in Goro (Sv. Lovrenc)
Zaradi dežja dan prej smo se Sončki namesto na Gorenjsko od-
peljali proti Logatcu skozi Grčarevec do naselja Planina in z 
dvorišča nekdanje furmanske gostilne počasi usmerili korake 
proti Planinski gori. 
Po enourni hoji skozi gozd smo mimo stolpičaste kapele prišli 
do obzidja romarske cerkve svete Marĳe pod Grmado. Skozi 
gozd  je pot vodila naše korake proti razgledišču in Petričeve-
mu hribu (879 m). Na travnatem vrhu je burja močno vlekla in 

razpihovala meglo. Na južnem obzorju se je kazal pas jasnine, 
Nanos pa je še vedno imel »kapo«. Spustili smo se do križišča 
na sedlu in hojo nadaljevali mimo obnovljenega znamenja po 
razpotegnjenem pobočju Lipovca (1005 m) s pogledom na vasi 
pod nami: Lohačo, Strmico in Studeno ter na majhno cerkev Ma-
rĳe Snežne. Med vasmi se je vila »jamborna cesta«, po kateri so 
včasih furmani vozili  jambore, drva, oglje … v Trst, Benetke ... 
Prišli smo na pašnike pod Špilnikom (1015 m) in se po brezpotju 
dvignili do steze, ki je vodila levo proti Sv. Lovrencu – doma-
čini ga imenujejo Gora. Gruščasta pot se je spustila do križišča 
z gozdno cesto, kjer je stala smreka, ki je roke dveh ljudi niso 
obsegle. 
Po cesti smo se začeli vzpenjati proti Gori. Pogledi so se ustavlja-
li na velikih ploščatih skalah, razsutih po pobočju, kamor so se 
privalile s skalnatega roba nad nami. Nenavadne skale na kra-
škem svetu so posledica davnega narivanja evrazĳske tektonske 
plošče na stiku z afriško ploščo, ki je dvignilo apnenčaste sklade 
iznad morja in ustvarilo  zdajšnjo kraško planoto Hrušico. Za-
mišljena v razsežnost časa sem kmalu zagledala še en značilen 
primorski zvonik in nato cerkev sv. Lovrenca tik pod vrhom. 
Opazila sem Knafelčevo  markacĳo  Notranjske planinske poti, 
po njej smo prišli na vrh Gore (1019 m) z razglednikom in štam-
piljko. Četudi je burja v prste zarezovala hlad, se ni mudilo na-
zaj. 
Burja v krošnjah borovcev je odzvanjala v mehki melodĳi Krasa 
tudi še potem, ko smo stopali po kamnih na stezi čez pašnike 

pod Goro in se med obiranjem brinovih jagod spustili do vasi 
Studeno, kjer smo si ogledali še znameniti Napoleonov vodnjak. 
Med vožnjo domov sem opazovala poplavljene rokave na Pla-
ninskem polju in temne gozdove Notranjske, v moji zavesti pa 
je počivalo prehojeno  območje Planinske gore.  Nekje na 15-
kilometrski trasi mi je zlezla pod kožo in  med dremavico na 
avtobusu sem sanjala o nedeljskem jutru,  ko se bom vrnila po 
poglede, ki jih je Gora tokrat zadržala zase. 
Besedilo: Marĳa Dolinar

Zimzelenčki iz Samotorice na Koreno
 V torek, 13. 11. 2012, smo se prebudili v pusto in megleno jutro. 
Zimzelenčki se ne damo kar tako ugnati in smo si naredili lep 
dan. Odpeljali smo se do Horjula in po postanku za jutranjo ka-
vico ugibali. »Le kakšen cilj nam je Elica izbrala tokrat’« Ko smo 
slišali kar nekaj značilnih podatkov o vasici, smo le ugotovili, 
da gremo na Samotorico. To je majhna vasica v Občini Horjul, 
ki se razprostira okrog Kožljeka na nadmorski višini okoli 700 
m in je v pisnih virih prvič omenjena že leta 1327. Vas je ime naj-
verjetneje dobila po kamenju, ki se samo drobi – samo tre. To je 
graditeljem cerkve povzročalo obilo težav, saj material na mestu 
gradnje ni bil najboljši.
Najbližja sosednja vas je Koreno in tja smo se namenili tudi mi. 
S Korena nas je pot vodila mimo ograd z damjaki v Grdo do-
lino. Le zakaj je dolina dobila takšno ime? Kljub megli je bila 
dolina zelo lepa in gotovo je še lepša, ko jo obsĳe sonce. Tam-
kajšnji kmetje v glavnem redĳo živino, saj je premalo zemlje za 
polja. Pred milĳoni let so tod tekle površinske reke. Ob potresih 
je voda poniknila v podzemlje, dolina pa je ostala. Ena od zna-
čilnosti vasi so tudi kozolci.
Pri kapelici je nekaj pohodnikov  zavilo s poti in  se povzpelo 
na 788 m visoki Kožljek, ki ob lepem vremenu nudi čudovit raz-
gled  po Ljubljanski kotlini do Alp.

Krožna pot nas je privedla nazaj na Samotorico. Na kmetĳi od-
prtih vrat Pr’ Hlipč so nas prĳazno sprejeli v  ogrevane prostore  
in pogostili z vročim čajem, pečenico in kislim zeljem.
Malo vlažni, a zadovoljni smo se vrnili domov z mislĳo: »V te 
kraje bomo še prišli.«
Zapis: Barbara Petrič, Foto: Joža Miklavčič

SVIZCI na Bizeljskem
Bizeljsko leži med reko Sotlo in potokom Dramlje. Tam srečuje-
mo zanimive  stavbe, znamenja, razgibano vinorodno pokrajino 
in seveda prĳazne domačine.
Na Bizeljsko smo se pripeljali prek nižinskega gozda Dobrava, 
ki je eden redkih še ohranjenih gozdov hrasta doba. Pot do Sv. 
Vida nad Bizeljskim smo začeli pri Isteniču, pridelovalcu penin. 
Povzpeli smo se na široko sleme, ki nas je vodilo med vinograde 
in jesensko obarvane gozdove. Bizeljsko gričevje gradi kreme-
nov peščenjak, ki ga je pred milĳoni let naplavilo v Panonsko 
morje. V dobro sprĳeto kamnino so že pred dvesto leti izkopali 
jame in  jih uporabljali za hrambo poljskih pridelkov. Zato so 
dobile ime repnice. Danes te kleti v pesku uporabljajo za shra-
njevanje in staranje odličnih bizeljskih  sortnih vin. Po uri in pol 
hoje smo prišli do Najgerjeve repnice, kjer nas je med ogledom 
gospa Jožica spravila v dobro voljo s svojim šaljivim opisova-
njem »fresk« na stropu. 
Nadaljevanje poti nas je peljalo mimo  najmanjšega hrama v Slo-
venĳi, ki je še pokrit s slamo in že smo pred nami na vrhu hriba 
videli cerkev sv. Vida in staro obnovljeno kaplanĳo. Tu smo do-
segli najvišjo točko našega pohoda (357 metrov), od koder smo 
se med vinogradi napotili v dolino do Gostilne Šekoranja, kjer 
smo se polni lepih vtisov še okrepčali in  končali naš pohod po 
Bizeljskem. 
Borovniški SVIZCI
Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Tudi Zimzelenčki po logaških poteh
Koliko lepega, zanimivega in raznolikega ponuja naša deželica! 
A kaj, ko želimo daleč, da bi našli nekaj novega. Ko pa se vrne-
mo domov, se nam prav tisto ponuja doma. Samo oči moramo 
odpreti, prisluhniti domačinom in uživati.
Prav to smo storili Zimzelenčki v torek, 27. novembra. Prepu-
stili smo se prĳaznima Logatčanoma, Dragici in Kostji, da nas 
popeljeta po delu kraških znamenitosti, ki jih je na  kvadratni 
kilometer največ na logaškem območju.
Prav sredi mesta Logatec nas je presenetil ponor Jačka, ki se 
dvigne ob velikih vodah tako, da poplavlja. Bližnje razpelo je 
bilo že čisto pod vodo.
Po gozdnih poteh smo nadaljevali naše raziskovanje površin-
skega krasa (vrtače, brezna  … ), dokler nismo prišli  na SV delu 
griča Gradišče do jame Gradišnica ali Vražja jama. Vhod z od-
prtino 20 m krat 40 m s pogledom v globino do 65 m  ustavlja 
dih in vzbuja kar nekaj strahu in previdnosti. 

Dragica nas je ustavila ob robu in povedala zanimivo dogajanje 
iz zgodovine raziskovanja veličastne jame. Tako smo izvedeli, 
da so se že v 19. stoletju poskusili spustiti v Gradišnico. Poseb-
no mesto v raziskovanju notranjskega krasa pa ima  gozdarski 
inženir Viljem Putik, Čeh po rodu, ki se  je leta 1886 kot prvi 
spustil v Vražjo jamo. Uporabil je 150 m dolgo vrv in vitel, ki ga 
je  imenoval »jamsko prometilo«. V dveh dneh je raziskal tudi 
dno jame in ugotovil podzemno vodo, ki prihaja iz Planinskega 
polja – torej podzemno Ljubljanico. 
Ogledali smo si tudi vrtačo, kjer so imeli  poznejši raziskovalci 
te jame tabor. 
Ugotavljali smo, da taki podvigi niso za vrtoglave in take, ki 
nimajo močnih živcev!
Še pod močnim vtisov, kar smo dideli in slišali, smo nadaljevali 
po območju z oznako Območje medveda. Dragica in Kostja sta 
nas potolažila, da nas je preveč in nas je slišati predaleč, da bi 
medveda presenetili.
Počasi smo se vzpenjali na grič Kališe in iskali sledi nekdaj zna-
menite gozdne učne poti, ki so jo obiskovali številni učenci ob 
naravoslovnih dnevih. Tam so se lahko naučili prepoznavati 
tudi razlike med jelkami, smrekami in celo tujerodno duglazĳo, 
ki ni ne smreka ne jelka, ampak spada v poseben rod. Nekaj 
značilnosti o tem drevesu je nanizala Sonja, saj je poudarila, da 
so jo v Evropo prinesli v 18. stoletju in se imenuje po botaniku 
Douglasu. To gozdno drevo lahko živi 600 let in daje cenjen les, 
raste pa mnogo hitreje kot smreka. Škoda, da učne poti ne vzdr-
žujejo več!
Že smo bili na najvišji točki in na jasi, ki je nekaj posebnega. Dra-
gica je razložila, da je tisti del travnatega sveta flišna podlaga in 
vode odtekajo po pobočjih na vse strani. Spodaj pa spet naletĳo 
na apnenec, zato se zgubljajo v podzemlje.
Kmalu smo bili pri nekdanjem domu na Kališah, Tončkovem 
domu. Logatčani so ga tako poimenovali po drugi  svetovni voj-
ni, ker je tam v bližini padel sekretar RK Logatec, Tone Ključar.
Kako zanimivo je bilo prisluhniti polpretekli zgodovini dogaja-
nja na velikanski jasi okoli doma, saj smo zvedeli, kako so »mla-
di in stari« plesali različna kola, praznovali  take in drugačne  
praznike in se veselili srečanj. Zdaj so taki časi, da je vsega ko-
nec, le pot še pelje mimo.
Tudi »Tinček« je bil nekoč na taki zabavi in se sam v temni noči 
vračal po bližnjicah proti domu. Toda domov ga dva dni ni bilo. 
Iskali so ga povsod, a zaman. Tretji dan se je vrnil mladenič sivih 
las. Povedal je, da je padel v Dolarjevo  brezno, 25 m globoko in 
ko se je zavedel, je našel sušico, po kateri je nekako priplezal na 
dan. Od takrat Logatčani brezno imenujejo Tinčkovo brezno.
Na koncu poti nam je Dragica povedala, da je v gozdovih, kjer 
smo hodili, skrit velikanski zaklad.  Po eni varianti naj bi ga na-
šel že Avgust Kališki, gospodar kmetĳe na Kališah. Po drugi 
varianti pa naj bi rimski vojaki zaklad, ki so ga vozili z vozom 
iz Ljubljane, zvrnili  v eno od številnih jam  blizu Kališ, ker so 
jim bili za petami  strašni Huni.  Po zaklad se nikoli niso vrnili. 
Mnogi so ga že iskali, a našel ga ni še nihče.
Zagotovo pa lahko trdim, da iskalci niso iskali pravega zaklada, 
kajti mi smo občudovali bogate gozdne sestoje, svežino zraka, 
ptičje čebljanje, slutenje medveda, številne jame, vrtače in začu-
tili vse drobne zaklade. Kaj ni vse to najbogatejši zaklad?
Hvaležni smo Dragici in Kostji za prečudovita spoznanja iz naše 
bližnje okolice.
Ob prĳetnem klepetu in dobri malici Pri kostanjih smo  končali naše 
druženje, polni energĳe in zadovoljstva kljub kislemu vremenu.
Zapis: Elica Brelih, Foto:   Joža Miklavčič

• Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • Upokojenski kotiček • 

Mogočna bukev kljubuje burji, Sončki pa tudi!(Tatjana Rodošek)

Svizci pri Sv. Vidu

Škoda, da tale na Kališah ni vsaj malo podoben našemu lepotcu 
na Planini.
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Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/
2012), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012)  in Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 15. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vrhnika za leto 2013

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov so prikazane v tabeli, in sicer kot prodaje, menjave ter odkupi zemljišč, ki so 
finančno podprti v proračunu Občine Vrhnika za leto 2013.
Sredstva, pridobljena s prodajo stvarnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega pre-
moženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oziroma odkupovala upoštevajoč izhodiščno vrednost, 
določeno s cenitvĳo ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določa Zakon o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012) – v nadaljevanju ZSPDSLS in Uredba o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012).

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

ZAP. ŠT. PARCELNA ŠTEVILKA IN 
KATASTRSKA OBČINA

OKVIRNA 
VELIKOST oz. 
PREDVIDENA 
POVRŠINA (v m˛)

VR
ST

A 
NE

PR
EM

IČ
NI

NE

ORIENTACĲSKA 
VREDNOST 
(v EUR)

PREDVIDENA 
METODA 
RAZPOLAGANJA

P1 2520/26, k.o. Vrhnika (2002) 146 zemljišče 21.900,00 javna dražba 

P2

2246/9, 2246/10, 2246/11, 2246/12, 
2246/13, 2246/14, 2246/15, 2246/16, 
del 2246/7, del 2246/8, del 2246/2, 
del 2246/3, del 2246/6, 2250/2, 
2250/4, del 2249/4, 2246/17, vse k.o. 
Vrhnika (2002)

6, 16,13, 13, 13, 
13, 13, 16, 39, 119, 
104, 57,  61, 47, 10, 
32, 12 

zemljišče 57.100,00 neposredna 
pogodba 

P3  16/2, k.o. Stara Vrhnika (2001) 15 zemljišče 1.200,00 neposredna 
pogodba 

P4 2868/22 in 2868/23, k.o. Vrhnika 
(2002) 225 zemljišče 17.325,00 neposredna 

pogodba 
P5 del 1620/11, k.o. Verd (2003) 700 zemljišče 38.500,00 neposredna 

pogodba 
P6 del 969/3, k.o. Vrhnika (2002) 280 zemljišče 19.600,00 neposredna 

pogodba 
P7  2729/30, 2740/14, obe k.o. Vrhnika 

(2002) 58, 138 zemljišče 11.760,00 neposredna 
pogodba 

P8 1479/11, k.o. Velika Ligojna (1998) 65 zemljišče 5.040,00 neposredna 
pogodba 

P9  1485/5, k.o. Velika Ligojna (1998) 567 zemljišče 46.494,00 javna dražba 

P10 2011/16, 2011/19, 2011/20, vse k.o. 
Vrhnika (2002) 20, 18, 15 zemljišče 4.324,80 neposredna 

pogodba 
P11 del 2908, k.o. Vrhnika (2002) 135 zemljišče 9.500,00 neposredna 

pogodba 
P12 del 3057 in 3253/3, obe k.o. 

Borovnica (2004) 320 zemljišče 9.600,00 neposredna 
pogodba 

P13 2909/4, k.o. Vrhnika (2002) 34 zemljišče 3.706,00 neposredna 
pogodba 

P14 del 1864/2, k.o. Verd (2003) 2755 zemljišče 22.000,00 neposredna 
pogodba 

P15 2882/24, k.o. Vrhnika (2002) 7 zemljišče 490,00 neposredna 
pogodba 

P16 del. 1898/3, k.o. Velika Ligojna 200 zemljišče 10.000,00 neposredna 
pogodba 

P17 2586/6, k.o. Blatna Brezovica (1997) 268 zemljišče 16.080,00 neposredna 
pogodba 

P18 del 1736/14, k.o. Verd (2003) 840 zemljišče 50.400,00 javna dražba 

P19 del  2740/11, k.o. Vrhnika (2002) 975 zemljišče 58.500,00
neposredna 
pogodba, javna 
dražba

P20 del  2658/17 in del  2675/62, obe 
k.o. Vrhnika (2002) 120, 25 zemljišče 9.425,00 neposredna 

pogodba

P21
solastniški delež  pri 1736/27, k.o. 
Verd (2003) in 1736/26, k.o. Verd 
(2003)

96, 339 zemljišče 20.652,00 neposredna 
pogodba

P22 2832/3, k.o. Vrhnika (2002) 82 zemljišče 4.920,00 neposredna 
pogodba

P23 2247/3, k.o. Vrhnika (2002) 29 zemljišče 4.350,00 neposredna 
pogodba

P24 2825/12 k.o. Vrhnika (2002)
skup.povr. objekta  
977,93 sol. delež 
občine 50%

del 
poslovne 
stavbe

150.000,00 javno zbiranje 
ponudb

P25 2524/16 k.o. Vrhnika (2002) 201,6
poslovni 
prostor-
mansarda

100.000,00
neposredna 
pogodba, javno 
zbiranje ponudb

P26 .16-ID718.ES k.o. Vrhnika (2002-
178) 34,94

70 % 
poslovnega 
prostora

20.000,00 neposredna 
pogodba

P27 solastniški delež pri parc. št. 
1736/31, k.o. Verd (2003) 448 zemljišče 300,00 neposredna 

pogodba
SKUPAJ 713.166,80

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE

ZAP. 
ŠTEV.

PARCELNA ŠTEVILKA IN 
KATASTRSKA OBČINA

OKVIRNA 
VELIKOST oz. 
PREDVIDENA 
POVRŠINA (v m˛)

VR
ST

A 
NE

PR
EM

IČ
NI

NE

PREDVIDENA 
SREDSTVA (v 
EUR) 

PREDVIDENA 
METODA 
RAZPOLAGANJA

M1
1234/6, del 1234/1  in del 1242/5, 
vse k.o. Verd (2003) za del 877/4 , 
k.o. Verd (2003)

300 zemljišče 10.000,00 neposredna 
pogodba 

M2 1916/3, k.o. Zaplana (2000) 204 zemljišče 6.800,00 neposredna 
pogodba 

M3 del 1885/5, k.o. Velika Ligojna 
(1998) 60 zemljišče 3.600,00 neposredna 

pogodba 
M4 del 1874/1, k.o. Velika Ligojna 

(1998) 120 zemljišče 6.000,00 neposredna 
pogodba 

M5 del 1811/3  in 1811/4  za del 99/1  in 
del 2807/1 743 zemljišče 29.720,00 neposredna 

pogodba 
M6 1834/7, k.o. Velika Ligojna (1998) 20 zemljišče 40,00 neposredna 

pogodba 

M7
1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 
1076/8, 1076/3 in 1023/10, vse k.o. 
Smrečje (2692)

1900 zemljišče 9.500,00 neposredna 
pogodba 

M8 del 2538/54 za del 2675/46, obe k.o. 
Vrhnika (2002) 250 zemljišče 20.000,00 neposredna 

pogodba 
M9 1891/6 k.o. Velika Ligojna (1998) 76 zemljišče 3.800,00 neposredna 

pogodba 
M10 del 2863/2 k.o. Vrhnika (2002) 100 zemljišče 10.000,00 neposredna 

pogodba 
M11 1809/2, 1810/3, obe k.o. Verd (2003) 286 zemljišče 7.000,00 neposredna 

pogodba 
M12 del 1935/2, del 1933, obe k.o. 

Zaplana (2000) 1135 zemljišče 4.000,00 neposredna 
pogodba 

M13 del 692/1, k.o. Podlipa (1999) 180 zemljišče 6.000,00 neposredna 
pogodba 

M14 1788/8, k.o. Verd (2003) 205 zemljišče 10.660,00 neposredna 
pogodba 

M15 del 1899/0, k.o. Zaplana (2000) 350 zemljišče 1.000,00 neposredna 
pogodba 

M16 2454/0 in 2453/5, obe k.o. Stara 
Vrhnika (2001) 1528 zemljišče 90.000,00 neposredna 

pogodba 
M18 2859/5 k.o. Vrhnika (2002) 131 zemljišče 4.000,00 neposredna 

pogodba 

M19
1942/8, 1941/6, 1941/5, 1942/6, 
1942/5, 1941/8, 1941/10, 1942/9 in 
1942/11, vse k.o. Zaplana (2000)

706 zemljišče 7.060,00 neposredna 
pogodba 

M20 del 650/4 k.o. Blatna Brezovica 
(1997) 20 zemljišče 1.000,00 neposredna 

pogodba
SKUPAJ 230.180,00

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

ZAP. 
ŠTEV.

PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA 
OBČINA

OKVIRNA 
VELIKOST oz. 
PREDVIDENA 
POVRŠINA (m˛)

VRSTA 
NEPREMIČNINE

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

O1 del  *423 k.o. Vrhnika (2002) 65 zemljišče 4.550,00
O2 139/3, 141/3, 188/2, 189/7 in 189/6, vse k.o. Verd (2003) 1284 zemljišče 8.000,00
O3 k.o. Velika Ligojna (1998) 2100 zemljišče 50.000,00
O4 k.o. Blatna Brezovica (1997) 330 zemljišče 5.000,00

O5 k.o. Blatna Brezovica (1997), k.o. Log (1996), k.o. 
Velika Ligojna (1998) zemljišče 15.000,00

O6 2672/18, 2672/19 in 2672/20, vse k.o. Vrhnika (2002) 1509 zemljišče 20.000,00
O7 544/9 in 543/7, obe k.o. Smrečje (2692) 157 zemljišče 4.710,00
O8 k.o. Verd (2003) 400 zemljišče 30.000,00
O9 1711/23, 1711/24, k.o. Zaplana (2000) 648 zemljišče 2.592,00
O10 843/4, 843/5, 823/2, k.o. Velika Ligojna (1998) 177 zemljišče 2.000,00
O11  277/15 k.o. Verd (2003) 193 zemljišče 10.000,00
O12 del 2503/6 in del 2614/2, obe k.o. Vrhnika (2002) 60 zemljišče 6.000,00

O13 deli parcel 1723/5, 1749, 1776, 1768/1, vse k.o. Zaplana 
(2000) 18000 zemljišče 55.000,00

O14  solastniški delež pri  2951/9, k.o. Vrhnika (2002) 213 zemljišče 3.798,00
O15 1797/26, 1797/29, obe k.o. Vrhnika (2002) 12,5 zemljišče 160,00
O16 k.o. Verd (2003) 950 zemljišče 10.000,00

O17 627, 632/23, del 632/27, del 632/2, 627/0 in del 632/3, 
vse k.o. Zaplana (2000) 2000 zemljišče 10.000,00

O18 251/33, k.o. Velika Ligojna (1998) 139 zemljišče 1.400,00
O19 2485/2, k.o. Vrhnika (2002) 154 zemljišče 1.540,00
O20 k.o. Stara Vrhnika, k.o. Vrhnika zemljišče 10.000,00
O21 del 1003/1, k.o. Velika Ligojna (1998) 250 zemljišče 750,00
O22 2249/1, k.o. Vrhnika (2002) 380 zemljišče 38.000,00
O23 zemljišče 28.300,00
O24 del parc. št. 1420/38, k.o. Verd (2003) 315 zemljišče 18.900,00
O25 1725/6, k.o. Vrhnika (2002) 98 zemljišče 5.500,00

O26 del parc. št. 2282, 2283/1, 2284/2, 2284/1 in 2283/2, vse 
k.o. Blatna Brezovica (1997) 1000 zemljišče 3.000,00

O27 435/14, del 435/9, 435/17, 435/20, 435/22 in 437/4, vse 
k.o. Smrečje (2692) 5000 zemljišče 15.000,00

O28 194/2, k.o. Vrhnika (2002) 46 zemljišče 2.300,00

SKUPAJ 361.500,00

Predvidene so prodaje manjših površin pri stanovanjskih objektih, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča 
k stavbam. Pri nepremičninah s statusom javnega dobra  se pogosto pojavlja problematika neusklajenosti dejanskega stanja 
poteka občinske ceste in stanja, ki ga izkazuje 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 z določbo četrtega  odstavka 11. člena ZSPDSLS so v proračunu rezervirana tudi sredstva za ravnanje s stvarnim 
premoženjem na celotnem območju Občine Vrhnika pod določeno vrednostjo, ki je opredeljena v odloku. Izkupiček razpo-
laganja in upravljanja s stvarnim premoženjem je prihodek proračuna Občine Vrhnika. Kupnina, najemnina, odškodnine 
oziroma nadomestila in drugi prihodki občine, pridobljeni iz razpolaganja in upravljanja stvarnega premoženja se uporabĳo 
izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno urejenost stvarnega premoženja občine na na-
čin, določen s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna (25. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011).
Krajevna skupnost Bevke planira nakup zemljišč parcelni številki 1354/1 in 1354/2, obe k.o. Blatna Brezovica.
Krajevna skupnost Blatna Brezovica pa namerava prodati zemljišče parcelna št. 2/2, k.o.. Blatna Brezovica. Prav tako na-
merava kupiti zemljišče parcelna številka 187/0 k.o. Blatna Brezovica ter del zemljišča parcelna številka 186/0 k.o. Blatna 
Brezovica. Skupaj z Občino Vrhnika bo Krajevna skupnost Blatna Brezovica kupila zemljišče parcelna številka 2282, 2283/1, 
2283/2, 2284/1 in 2284/2 vse k.o. Blatna Brezovica. 
Krajevna skupnost Ligojna planira nakup zemljišč parcelna številka 1259 in 1189, obe k.o. Velika Ligojna. 
Krajevna skupnost Vrhnika Vas planira nakup zemljišča parcelna številka 2127/1 k.o. Vrhnika.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2013 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vrhni-
ka za leto 2013. Načrt začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.
Številka: 410-72/2012(4-01)
Vrhnika, dne 13. 12. 2012

ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
Stojan Jakin univ.dipl.inž.grad., l.r. 

Na podlagi Zakona o trgovini (Urad-
ni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravil-
nika o minimalnih tehničnih pogojih 
za opravljanje trgovinske dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 37/09) in Statuta Ob-
čine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) 
je Občinski svet Občine Vrhnika na 15. 
redni seji dne 13.12.2012 sprejel

ODLOK
 O TRŽNICAH IN PRODAJI BLAGA 

ZUNAJ PRODAJALN V OBČINI 
VRHNIKA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se določa lokacĳo 
osrednje tržnice in možnost organizi-
ranja občasnih tržnic, določi upravljav-
ca in njegove zadolžitve ter opredeli 
podrobnosti povezane s prodajnimi 
mesti, prodajalci in proizvodi, ki se 
prodajajo v sklopu tržne dejavnosti.

2. člen
Dejavnost na tržnici se opravlja v skla-
du z določili tega odloka in drugimi 
predpisi, ki urejajo trgovinsko dejav-
nost.

II. LOKACĲA IN OBRATOVALNI 
ČAS TRŽNICE

3. člen
(1) Osrednja tržnica posluje na ureje-
nem tržnem prostoru, ki se nahaja na 

Sodnĳskem trgu na Vrhniki, parcelna 
št. 2524/7 in delu parcele 2524/1 obe 
parceli k.o. Vrhnika.
(2) Občasna tržnica se organizira po 
potrebi na podlagi vloge upravljavca 
in ob soglasju Občine Vrhnika.

4. člen
Upravljavec tržnice je Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (v 
nadaljevanju: JP KPV, d.o.o.). Tržni red 
tržnice na Vrhniki sprejme upravljavec 
in potrdi župan, najkasneje v štirih 
mesecih po veljavnosti tega odloka.

5. člen
(1) Za prodajo blaga izven tržnice na 
premičnih stojnicah, prodajo s prodaj-
nimi avtomati in potujočo prodajalno 
mora trgovec pridobiti pisno soglasje 
lastnika ali pooblaščenega upravljavca 
prostora, na katerem se blago prodaja. 
Občina Vrhnika o takih vlogah odloča 
posamično. Soglasje se lahko izda za 
daljše časovno obdobje, vendar največ 
za eno leto.
(2) Za prodajo blaga na premičnih stoj-
nicah, prodajo s prodajnimi avtomati 
in potujočo prodajalno se šteje tudi 
prodaja blaga na prireditvah (sejmi, 
shodi in podobno). V tem primeru 
lahko organizator prireditve pridobi 
pisno soglasje iz prejšnjega odstavka 
za vse prodajalce, ki prodajajo na pri-
reditvi.

(3) Vloga za izdajo soglasja se vloži 
na predpisanem obrazcu, ki je priloga 
tega odloka. Vloga za izdajo soglasja 
se vloži najkasneje 5 dni pred začet-
kom nameravane prodaje.
(4) V primeru, da se namerava prodaja 
opravljati na površinah izven javnih 
površin v lasti občine, mora prodajalec 
vlogi za izdajo soglasja priložiti tudi 
pisno soglasje lastnika ali pooblašče-
nega upravljavca takšnega zemljišča.

6. člen
(1) JP KPV, d.o.o. praviloma enkrat 
mesečno organizira mesečni sejem. V 
primeru, da je izbrani dan v mesecu 
nedelja, se mesečni sejem organizira 
v ponedeljek. Mesečni sejem se pravi-
loma organizira na prostoru osrednje 
tržnice. Dan v mesecu, ko poteka me-
sečni sejem, je določen v tržnem redu.
(2) Določila tega odloka veljajo tudi za 
sejemsko prodajo. 

7. člen
(1) Tržnica posluje po obratovalnem 
času, ki je določen v tržnem redu.
(2) Obratovalni časi tržnice mora biti 
pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
(3) Obratovalni čas tržnice se lahko 
glede na potrebe kupcev ali prodajal-
cev spremeni.

8. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in ob-
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časni. Stalni prodajalci so tisti, ki vse 
leto opravljajo prodajo ali vsako leto v 
sezoni vezano vsaj tri mesece. Ostali so 
občasni prodajalci. 

III. PRODAJNA MESTA

9. člen
(1) Prodajno mesto se lahko najame 
dnevno po plačilu dnevne pristojbine 
ali na podlagi pogodbe med upravljav-
cem in stalnim prodajalcem. S stalnim 
prodajalcem upravljavec sklepa pisno 
pogodbo za določeno obdobje, ki pa ne 
sme biti krajše od treh mesecev. Obdo-
bje je zaokroženo na mesečna obdobja.
(2) Če prodajalec ne zasede pogodbe-
nega prodajnega prostora do ure, dolo-
čene v tržnem redu, lahko upravljavec 
za tisti dan na ta prodajni prostor raz-
poredi drugega prodajalca. Plačanega 
zneska cene storitve javne službe se v 
takem primeru ne vrne. 
(3) Občasni prodajalec s plačilom pri-
stojbine in podpisom izjave, da iz-
polnjuje pogoje za prodajo na tržnici, 
pridobi prostor in pravico za prodajo. 
Prodajalec se s podpisom izjave zaveže 
tudi, da bo spoštoval tržni red. 
(4) Prodajni prostori se oddajajo za do-
ločen čas. 

10. člen
(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna 
in občasna. Stalna prodajna mesta so 
stalne stojnice.
(2) Občasna prodajna mesta so: 
– dopolnilne prodajne površine, 
– občasna prodaja s tal (novoletne 
smreke, cvetje, sadike, lončarski, leseni 
in kovinski izdelki),
- dodatne prodajne stojnice ter
- prodaja s potujočimi prodajalnami. 
(3) Dodatne prodajne stojnice po po-
trebi namesti upravljavec.

IV. PRODAJA BLAGA

11. člen
(1) Na tržnici se trguje z živilskimi in 
neživilskimi izdelki: 
• živila so žita in mlevski iz-
delki, vrtnine, meso in mesni izdelki, 
ribe in ribji izdelki, mleko in mlečni iz-
delki, rastlinska olja (olivno, bučno …), 
sadje in izdelki iz sadja, brezalkoholne 
in alkoholne pĳače, gobe in gozdni sa-
deži, med in izdelki iz medu, zdravilna 
in druga zelišča ter izdelki iz zelišč in 
druga živila rastlinskega in živalskega 
izvora,
• neživilski izdelki so cvetje, 
semena, sadike vrtnin, sadja in okras-
nih rastlin, izdelki domače in umetne 
obrti, galanterĳsko blago, bižuterĳa, 
novoletne smreke, časopis, revĳe, to-
bak in razno blago v skladu z določili 
pravilnika o minimalnih tehničnih po-
gojih za opravljanje trgovinske dejav-
nosti. 
Prednost prodaje imajo lokalno pride-
lani pridelki in živila.
(2) Za prodajo cvetja, malih živali, hra-
ne za male živali, semen, sadik vrtnin, 
sadja in okrasnih rastlin morajo biti iz-
polnjeni tudi pogoji, določeni z drugi-
mi predpisi. 
(3) Z dovoljenjem upravljavca se lahko 
na tržnici prodaja tudi drugo blago.

12. člen
Registrirani trgovci in gostinci ter 
druge pravne in fizične osebe morajo 
izpolnjevati veljavno zakonsko pred-
pisane pogoje za prodajo na tržnici ali 
sejmu.

13. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati bla-
go, ki izpolnjuje vse zakonsko določe-
ne pogoje za prodajo. Za blago, ki ne 
ustreza zakonskim pogojem, odgovar-
ja prodajalec. 

14. člen
V času prireditev kot so proslave, slo-
vesnosti, koncerti, volitve in podobno, 
se prodajo na tržnici prilagodi po-
trebam prireditev oziroma se prodajo 
na tržnici v času prireditev začasno 
ustavi. 

V. PRISTOJBINA

15. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih 
mest, najem inventarja in storitev po-
vezanih z dejavnostmi tržnice oblikuje 
upravljavec, potrdi pa župan. 

16. člen
Pristojbino za uporabo tržnega prosto-
ra plača stalni prodajalec v roku, ki je 
naveden v pogodbi.

17. člen
(1) Dnevno pristojbino plača občasni 
prodajalec, preden zasede prodajno 
mesto. Hkrati s plačilom pristojbine 
prodajalec podpiše izjavo, da izpol-
njuje pogoje za prodajo na tržnici in 
se zavezuje, da bo spoštoval tržni red 
tržnice. 
(2) Pooblaščena oseba upravljavca 
mora prodajalcu za zaračunano in pla-
čano pristojbino izdati potrdilo o pla-
čilu, ki ga prodajalec hrani do konca 
obratovalnega časa tržnice.

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRO-
DAJALCEV

18. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta 
vidno opremiti s cenikom in nazivom 
oziroma imenom ter sedežem oziroma 
naslovom prodajalca.

19. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati 
blago z merili, ki so predpisana ali pa 
običajna za merjenje določene vrste 
blaga. Merila morajo izpolnjevati za-
konsko določene pogoje.

20. člen
(1) Prodajalci so dolžni vzdrževati red 
in čistočo na svojih prodajnih mestih. 
Po poteku tržnega časa in ko je blago 
prodano, so prodajalci dolžni zapu-
stiti prodajno mesto, odstraniti nepro-
dano blago, embalažo in odpadke pa 
ustrezno ločiti in odložiti v ustrezen 
zabojnik.
(2) Nepovratno prazno embalažo, 
oporečne in druge organske ter ostale 
odpadke je prodajalec dolžan sproti 
odstranjevati s stojnice. Prav tako je 
dolžan tržni prostor zapustiti v čistem 
stanju. Kolikor prodajalec tega ne 
opravlja, je to dolžan storiti upravlja-
vec na stroške prodajalca. 
(3) Prodajalci morajo skrbeti za oseb-
no higieno in izgled tako, da so čisti 
in primerno oblečeni, da niso vinjeni, 
preglasni, nedostojnega vedenja in da 
ne kršĳo javnega reda in miru. 

21. člen
Prodajalec: 
–  je dolžan spoštovati določila tega 

odloka in tržnega reda, 
–  je dolžan plačati pristojbino, 
–  je dolžan biti urejen na prodajnem 

mestu, 
–  ne sme prodajati izdelkov, ki jih ni 

dovoljeno prodajati, 
– ne sme oddati prodajnega prostora 

drugemu prodajalcu brez predhod-
ne potrditve s strani upravljavca,

–  ne sme postaviti svojega blaga ali 
embalaže na prehode med prodaj-
nimi prostori, ker mora zagotavljati 
neoviran prehod, 

–  ne sme samovoljno zasedati in širiti 
prodajnega mesta.

VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAV-
LJAVCA

22. člen
Upravljavec: 
– organizira in vodi poslovanje na trž-
nici, 
– določi urnik delovanja tržnice v okvi-
ru določil tržnega reda, 
– oblikuje cene storitev in pristojbine, 
– sklepa pogodbe s prodajalci na trž-
nici, 
– razporeja in oddaja v najem tržne po-
vršine oziroma prodajna mesta, 
– ureja in vzdržuje objekte in naprave 
na tržnici ter 
– skrbi za urejenost tržnice, uporab-
nost tržne opreme in za čistočo.

23. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo 
prodajnega mesta prodajalcem, ki kr-
šĳo določila tega odloka, predvsem 
zaradi: 
– neurejenosti na prodajnem mestu 

(odmetavanje odpadkov ipd.), 
– dajanja prodajnih mest drugim v naj-

em, 
– večkratnega poskusa prodaje blaga 

oporečne kvalitete, 
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno 

prodajati, 
– nespodobnega obnašanja do drugih 

prodajalcev, kupcev ali delavcev 
upravljavca, 

– samovoljnega zasedanja prodajnega 
mesta in širitve prodajnega mesta, 

– drugih kršitev tržnega reda, odloka 
ali predpisov, ki urejajo poslovanje 
na tržnici.

VIII. NADZOR

24. člen
(1) Nadzor nad trgovanjem na tržni-
ci opravljajo pristojne inšpekcĳske 
službe v okviru svojih pristojnosti in 
upravljavec.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega 
odloka in tržnega reda opravlja Me-
dobčinski inšpektorat in redarstvo.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

25. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje posa-
meznika in odgovorno osebo, za posa-
mezno alinejo, če:
- ne pridobi soglasja upravljavca ali 
lastnika prostora (5. člen), 
- ne spoštuje določil tega odloka ali trž-
nega reda (21. člen),
- samovoljno širi ali spreminja lokacĳo 
svojega prodajnega prostora (21. člen),
- odda svoj prodajni prostor drugemu 
prodajalcu brez predhodne potrditve s 
strani upravljavca (21. člen),
- ne zagotavlja neoviranega prehoda 
med prodajnimi prostori (21. člen),
- po končani prodaji za seboj ne po-
spravi prodajnega prostora in ne od-
strani svoje opreme in blaga skupaj s 
prodano embalažo (20. člen)
(2)Z globo 600 EUR se kaznuje pravno 

osebo, samostojnega podjetnika posa-
meznika ali posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena.

26. člen
Upravljavec mora na vidnem mestu na 
tržnici izobesiti tržni red z obratovalnim 
časom tržnice.

27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v uradnem glasilu Občine Vrh-
nika »Naš časopis«, uporablja pa se z 
dnem pričetka obratovanja tržnice.

Številka: 007-20/2012
Vrhnika, dne 13.12.2012

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

● Na podlagi 53., 61., 61.a in 4. od-
stavka 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 
57/12) in 20. člena Statuta Občine Vrh-
nika (Naš časopis, št. 365/09) je Občin-
ski svet Občine Vrhnika na 15. seji dne 
13.12. 2012 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO 
V1 VRHNIKA - CENTER 
(območje šivalnice IUV)

1. člen
S tem tehničnim popravkom se popra-
vi Odlok o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika 
– Center (Ur. l. RS, št. 1/95, Naš časo-
pis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07, 
374/10, 379/12, 397/12; v nadaljnjem 
besedilu: Odlok PUP V1).

2. člen
V poglavju II. SPLOŠNA MERILA IN 
POGOJI se besedilo 13. alineje, a. točke, 
26. člena spremeni tako, da se vnese teh-
nični popravek in da se glasi:
» - obstoječi proizvodnji objekt – ši-
valnica IUV -  se lahko rekonstruira, 
adaptira in po namembnosti spremeni 
v stanovanjski v kombinacĳi s poslov-
no dejavnostjo ali v objekt za športne, 
izobraževalne, muzejske in knjižnične 
dejavnosti v kombinacĳi s poslovno-
storitvenimi dejavnostmi, če ni več 
potreben za proizvodnjo IUV in pod 
pogojem, da so izpolnjeni pogoji glede 
zadostitve parkirnih mest in zelenih 
površin.«

3. člen
Ta tehnični popravek se objavi v Na-
šem časopisu in začne veljati naslednji 
dan po objavi. Objavi se tudi na spletni 
strani Občine Vrhnika.

Številka: 007-23/2012 (5-01),
Datum:   13.12.2012,

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

● PROGRAM PRODAJE FINANČ-
NEGA PREMOŽENJA OBČINE 
VRHNIKA ZA LETO 2013
1. poglavje: UVODNA POJASNILA

Po 2. točki drugega odstavka 13. čle-
na Zakona o javnih financah pred-
loži župan občinskemu svetu hkrati 
s predlogom proračuna tudi predlog 

programa prodaje občinskega finanč-
nega premoženja (v nadaljevanju: letni 
program prodaje). Občinsko finančno 
premoženje na podlagi prvega odstav-
ka 67. člena Zakona o javnih financah 
predstavljajo:

• denarna sredstva,
• terjatve,
• dolžniški vrednostni papirji,
• delnice in deleži na kapitalu pra-

vnih oseb in 
• druge naložbe v pravne osebe (kapi-

talske naložbe).

Izmed vseh zgoraj navedenih vrst fi-
nančnega premoženja občine so zaradi 
zagotavljanja in planiranja prejemkov 
proračuna primeren predmet prodaje 
samo kapitalske naložbe. V skladu s 
šestim odstavkom 80. č člena Zakona 
o javnih financah je v drugem poglav-
ju tega gradiva predstavljen program 
prodaje kapitalskih naložb za leto 
2013.

2. poglavje: PROGRAM PRODAJE 
KAPITALSKIH NALOŽB OBČINE 
VRHNIKA ZA LETO 2013 ZOBRAZ-
LOŽITVAMI

V letu 2013 ni predvidene prodaje fi-
nančnega premoženja Občine Vrhni-
ka.

Ž U P A N
OBČINE VRHNIKA 

Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.,l.r.

● Na podlagi 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, 365/09) in 4. čle-
na Odloka o prometni ureditvi v Ob-
čini Vrhnika (Naš časopis, št. 304/04, 
311/05, 374/10) je Občinski svet Občine 
Vrhnika na svoji 15. seji dne 13.12.2012 
sprejel 

ODREDBO
o prometni ureditvi na delu občinske 

ceste LK 466713 - Sušnikova

1. člen
S to odredbo se določi prometna ure-
ditev na delu občinske ceste LK 466713 
– Sušnikova, od križišča Sušnikove ce-
ste in Mrakove ceste do križišča Sušni-
kove ceste in Lošce.

2. člen
Prometna ureditev na delu občinske LK 
466713:

- v smeri od križišča Sušnikove ceste 
in Lošce do križišča Sušnikove ceste 
in Mrakove ceste poteka enosmerni 
promet,

- dovoljeno je parkiranje osebnih vo-
zil na desni strani ceste v smeri pro-
meta, na zato označenih parkirnih 
površinah.

3. člen
Spremembo prometne uredite se ozna-
či s predpisano prometno signalizaci-
jo.

4. člen
Ta odredba se objavi v uradnem ob-
činskem glasilu Naš časopis in prične 
veljati osmi dan po objavi.

Številka: 371-54/2012 (6-04)
Datum:   13.12.2012

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

● Na podlagi 61., 61.a in 4. odstavka 96. 
člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 
20. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 
časopis, št. 365/09) je Občinski svet Ob-
čine Vrhnika na 15. seji dne 13. 12. 2012 
sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNIT-
VAH ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA 
PLANSKO CELOTO V3 VRHNIKA 

- SINJA GORICA 
(območje urejanja V3M/2, morfolo-

ška enota 7E/1)

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve Odlokao prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto 
V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Ur. l. RS, 
št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 
330/06, 374/10; v nadaljnjem besedilu: 
Odlok PUP V3).

2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka PUP 
V3 se nanašajo na 22. člen, ki določa 
posebna merila in pogoje v območju 
urejanja V3M/2. 

3. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka PUP 
V3 vsebujejo:
I. Tekstualni del:
-odlok;
II. Priloge:
- izvleček iz hierarhično višjega pros-

torskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev,
- povzetek za javnost,
- spis postopka.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen

Druga alineja točke »a. Vrste posegov 
v prostor« 22. člena Odloka PUP V3 se 
dopolni tako, da se glasi:
»do sprejetja prostorskega izvedbene-
ga načrta (ZN) so v območju dovoljena 
samo tekoča vzdrževalna dela, kme-
tĳska raba prostih površin, urejanje 
vodotokov, gradnja infrastrukturnega 
omrežja za potrebe sosednjih območĳ, 
gradnja enostavnih objektov – pomož-
nih komunalnih objektov ter gradnja 
preobremenilnih nasipov. Posegi ne 
smejo ovirati bodočega zazidalnega 
načrta.«.

III. KONČNE DOLOČBE

5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega od-
loka opravljajo pristojne inšpekcĳske 
službe.

6. člen
Spremembe in dopolnitve PUP V3 so 
dostopne na vpogled na Občini Vrhni-
ka, pristojnem oddelku za prostor. 

7. člen
Ta odlok se objavi v Našem časopisu 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
Odlok se objavi tudi na spletni strani 
Občine Vrhnika.

Številka: 3505-15/2012 (5-08)
Datum:   13. 12. 2012

ŽUPAN 
OBČINE VRHNIKA

Stojan Jakin l.r.

Številka:U-I-188/12-19
Datum: 15. 11. 2012

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in za-
konitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenĳe, na 
seji 15. novembra 2012

sklenilo:

1. Izvrševanje 16., 17., 19., 26. in 27. člena Odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika 
– Center (Uradni list RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 28-
2/02, 308/04, 335/07, 354/08, 362/09, 374/10, 393/12 in 397/12), 
kolikor določajo dovoljenost novogradenj, če tako oceni 
strokovna urbanistična presoja, se do končne odločitve 
Ustavnega sodišča zadrži.

2. Predlog za zadržanje izvrševanja 10. člena Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 
Vrhnika – Center, kolikor določa izdajo soglasja krajevne 
skupnosti, se zavrne.

Obrazložitev

1. Vlada izpodbĳa 9., 15., 16., 18., 25. in 26. člen Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrh-
nika – Center (Uradni list RS, št. 1/95 – v nadaljevanju Odlok 
o PUP/95) in 5. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja IUV 
– poslovni objekt (V1 Vrhnika – Center: V1P/3) (Naš časo-
pis, št. 308/04 – v nadaljevanju Odlok o PUP/04). Zatrjuje, 
da so izpodbĳane določbe v neskladju s 153. členom Ustave. 
Organu občinske uprave naj bi bile z izpodbĳanimi določ-

bami podeljene pristojnosti predstavniškega telesa, saj naj 
bi s soglasji sprotno in kazuistično dopolnjeval predpis. 
Vlada meni, da organ občinske uprave na ta način deluje 
kot projektni soglasodajalec oziroma celo kot upravni organ 
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Zatrjuje še, da je 
z izpodbĳanimi določbami kršeno tudi pravno načelo o 
jasnosti in določnosti predpisov. Predlog za zadržanje iz-
vrševanja izpodbĳanih določb Vlada utemeljuje z navedba-
mi, da pomeni uporaba takšnih določb izvajanje nalog, ki 
ne morejo in ne smejo biti v pristojnosti organa občinske 
uprave, s tem pa možnost neenakopravnega obravnavanja 
pravnih subjektov in nastanka težko popravljive škode tem 
subjektom. Pri izdaji gradbenih dovoljenj na podlagi izpod-
bĳanih določb bi lahko prišlo tudi do težko popravljivih 
škodljivih posledic za prostor oziroma do težko izvedljive 
sanacĳe prostora.

2. Občina Vrhnika na predlog za zadržanje izvrševanja iz-
podbĳanega predpisa ni odgovorila. 

3. Predlagateljica izpodbĳa vsebino prostorskih ureditvenih 
pogojev iz 9., 15., 16., 18., 25. in 26. člena Odloka o PUP/95 
in 5. člena Odloka o PUP/04. Občina Vrhnika je s 7. členom 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika 
– Center, za območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7 
(Naš časopis, št. 374/10), preštevilčila člene takrat veljavnih 
prostorskih ureditvenih pogojev. Glede na navedeno in 
glede na to, da pobudnica citira tudi vsebino izpodbĳanih 
določb, je Ustavno sodišče štelo, da so izpodbĳani 10. člen 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celo-
to V1 Vrhnika – Center (Uradni list RS, št. 1/95, Naš časo-
pis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07, 354/08, 362/09, 374/10, 
393/12 in 397/12 – v nadaljevanju Odlok o PUP), kolikor 
določa izdajo soglasja krajevne skupnosti, ter 16., 17., 19., 

26. in 27. člen Odloka o PUP, kolikor določajo dovoljenost 
novogradenj, če tako oceni strokovna urbanistična presoja. 
Predlagateljica navaja, da veljajo izpodbĳane določbe tako v 
Občini Vrhnika kot tudi v Občini Log – Dragomer. Občina 
Log – Dragomer je Ustavnemu sodišču sporočila, da Odlok 
o PUP na njenem območju ne velja.

4. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v na-
daljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve 
v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi 
njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škod-
ljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o zadržanju 
izvrševanja izpodbĳanega predpisa, vselej tehta med škod-
ljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti 
protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi 
nastale, če se izpodbĳane določbe ne bi izvrševale, pa bi se 
izkazalo, da so očitki predlagateljice neutemeljeni.

5. Izpodbĳani 16., 17., 19., 26. in 27. člen Odloka o PUP v 
izpodbĳanih delih določajo, da so novogradnje izjemoma 
dovoljene, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod 
pogojem, da poseg ne bo oviral kasnejše izdelave in izvedbe 
prostorskega izvedbenega načrta. Po presoji Ustavnega so-
dišča so posledice, ki bi nastale z izvrševanjem navedenih 
določb Odloka o PUP, če bi bile te protiustavne, hujše od 
posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja teh do-
ločb. Izpodbĳane določbe Odloka o PUP so pravna podlaga 
za izdajo gradbenih dovoljenj za novogradnje v primerih, ko 
so te praviloma prepovedane. Izdaja strokovne urbanistične 
presoje je eden izmed pogojev za izdajo gradbenega dovo-
ljenja. Gradnja lahko po presoji Ustavnega sodišča povzroči 
težko popravljive škodljive posledice v prostoru. Po drugi 
strani pa zadržanje izvrševanja izpodbĳanih določb Odloka 
o PUP nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje 

gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega sodišča 
ne morejo začeti oziroma končati. Ti postopki bodo lahko 
izvedeni kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbĳana uredi-
tev ni v neskladju z Ustavo ali zakonom. Ustavno sodišče 
je glede na navedeno do svoje končne odločitve zadržalo iz-
vrševanje 16., 17., 19., 26. in 27. člena Odloka o PUP, kolikor 
določajo dovoljenost novogradenj, če tako oceni strokovna 
urbanistična presoja (1. točka izreka).

6. Vlada predlaga tudi zadržanje izvrševanja 10. člena Od-
loka o PUP, kolikor določa, da mora k lokacĳskim smerni-
cam, pred izdajo katerih pozidava ni mogoča, dati soglasje 
krajevna skupnost. Navedeni člen gradnje ne prepoveduje, 
ampak določa zgolj dodaten pogoj pri dovoljevanju pose-
gov v prostor v območju urejanja V1S/4. Vlada ne naspro-
tuje posegom v prostor na podlagi te določbe, ampak zgolj 
izdaji soglasja krajevne skupnosti pri dovoljevanju posegov 
v prostor. Samo zaradi izvrševanja izpodbĳanega dela 10. 
člena Odloka o PUP težko popravljive škodljive posledice 
v prostoru ne morejo nastati. Ustavno sodišče je zato pred-
log za zadržanje izvrševanja 10. člena Odloka o PUP, kolikor 
določa izdajo soglasja krajevne skupnosti, zavrnilo (2. točka 
izreka).

7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega in 
drugega odstavka 39. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega 
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni 
list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. 
Ernest Petrič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. 
Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič 
– Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar in dr. Ja-
dranka Sovdat. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti dve-
ma. Proti sta glasovali sodnici Klampfer in Pogačar.

dr. Ernest Petrič
Predsednik
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (URL RS, št. 94/20-
07-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 
79/2009, 84/2010), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/2011-UPB4, 110/2012-ZDIU12) in 
Statuta občine Vrhnika (Naš časopis, 
št. 365/2009), je Občinski svet Občine 
Vrhnika na svoji 15.  redni seji dne 13. 
12. 2012 sprejel

O  D  L  O  K
O PRORAČUNU OBČINE 
VRHNIKA ZA LETO 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Vrhnika 
za leto 2013 določa višina splošnega 
dela proračuna, struktura posebnega 
dela proračuna, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 

2.  VIŠINA SPLOŠNEGA DELA 
PRORAČUNA IN STRUKTURA PO-
SEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošne-

ga dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prika-
zani prejemki in izdatki po ekonomski 
klasifikacĳi do ravni podkontov. 
Splošni del proračuna na ravni pod-
skupin kontov se določa v naslednjih 
zneskih: (glej preglednice)

Posebni del proračuna sestavljajo 
finančni načrti neposrednih uporab-
nikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračun-
ske porabe, glavne programe in pod-
programe, predpisane s programsko 
klasifikacĳo izdatkov občinskih pro-
računov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na pod-
skupine kontov in podkonte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni pro-
računskih postavk – podkontov in 
načrt razvojnih  programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavita skupaj s 
splošnim delom proračuna na spletni 
strani Občine Vrhnika.
Načrt razvojnih programov sestavljajo 
projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRO-
RAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni prora-
čunske postavke - podkonta. Za izvr-
ševanje proračuna je odgovoren župan 
Občine Vrhnika.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki 

proračuna)
Namenski prihodki proračuna so po-
leg prihodkov, določenih v prvem 
stavku prvega odstavka 43. člena Za-
kona o javnih financah (ZJF), tudi na-
slednji prihodki:
• prihodki, ki se zbirajo na podlagi 

odlokov o uvedbi občinskega samo-
prispevka po posameznih krajevnih 

skupnostih in se porabljajo za na-
men, za katerega so bili uvedeni,

• drugi prihodki krajevnih skupnosti, 
ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo 
samostojno in se porabljajo za finan-
ciranje nalog krajevne skupnosti, v 
kateri so bili ustvarjeni,

• namensko zbrani prispevki občanov 
za izvajanje tekočih in investicĳskih 
nalog,

• prihodki požarne takse po 59. členu 
Zakona o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/2007-UPB-1), 
ki se porabljajo za nakup opreme za 
zagotavljanje požarne varnosti,

• prihodki od republiške takse za 
obremenjevanje voda, ki se porab-
ljajo za financiranje investicĳ v ka-
nalizacĳska omrežja,

• prihodki od takse za obremenjeva-
nje okolja zaradi odlaganja odpad-
kov, ki se porabljajo za financiranje 
investicĳ v skladu z veljavno zako-
nodajo,

• prihodki, ustvarjeni iz naslova 
amortizacĳe objektov in opreme, ki 
se porabljajo za obnavljanje objek-
tov in opreme,

• prihodki iz naslova sodne porav-
nave s Kamnolom Verd z dne 15. 5. 
2008  in se porabĳo za prometno po-
vezavo Kamnolom Verd,

• drugi prihodki, katerih namenska 
poraba je predpisana s področnimi 
predpisi,

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic pora-
be je zadnji sprejeti proračun, spremem-
be proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v 
posebnem delu proračuna (finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru po-
dročja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika žu-
pan oziroma predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju pro-
računa v obdobju januar – junĳ 2013  
in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2013  in njegovi re-
alizacĳi.

6. člen
(pooblastila župana)

Župan je pooblaščen, da:
• razporeja splošno proračunsko re-

zervacĳo za financiranje posamez-
nih namenov javne porabe, ki jih 
ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sred-
stev. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacĳe se razpore-
dĳo v finančni načrt proračunskega 
porabnika.

• odloča o uporabi sredstev proračun-
ske rezerve 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 zadolževa-
nju za financiranje nalog javne pora-
be, vendar le do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna, ki mora biti 
odplačano do konca proračunskega 
leta.

• če se po sprejemu proračuna sprej-
me zakon ali odlok, na podlagi ka-
terega nastanejo nove obveznosti 
za proračun, vključi župan te ob-
veznosti v proračun in določi ob-
seg izdatkov za ta namen v okviru 
večjih pričakovanih prejemkov in 
obsega zadolžitve, ki je določen s 
proračunom, ali s prerazporeditvĳo 
sredstev v okviru možnih prihran-
kov sredstev.

• odloča o odpisu ali delnem odpisu 
plačila dolga do 1.400 EUR, če bi 
bili stroški postopka izterjave v ne-
sorazmerju z višino terjatve ali če 
se zaradi nevnovčljivosti premože-
nja dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče izterjati. 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 ravna-
nja z nepremičnim premoženjem 
do skupne letne vrednosti 100.000 
EUR brez davka. O izvršenih trans-
akcĳah polletno poroča občinskemu 
svetu.

• izvršuje sprejeti načrt ravnanja z ne-
premičnim premoženjem občine.

• odloča o porabi sredstev na prora-
čunskih postavkah:

o 03001 Mednarodno sodelovanje
o 14001 Stroški promocĳe občine,
o 18055 Založništvo
o 20001 Stroški humanitarnih dejav-

nosti – druge organizacĳe.
• odloča o porabi sredstev na pro-

računski postavki 08002 Varnost 
v cestnem prometu, Preventiva in 
vzgoja v cestnem prometu, na pred-
log Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu.

• odloča o začasni uporabi tekočih 
likvidnostnih proračunskih sred-
stev zaradi ohranitve njihove realne 
vrednosti in zagotovitve tekoče lik-
vidnosti proračuna.

• opravlja druge naloge, za katere je 
pooblaščen s področnimi predpisi.

7. člen
(sredstva proračuna, namenjena KS, 

in pravni posli KS)
V proračunskem letu 2013 se iz občin-
skega proračuna za redno delovanje 
KS zagotovĳo sredstva v višini 85.28-
2,37 EUR, za izvajanje programov in 
investicĳ krajevnih skupnosti – sklad 
pa sredstva v višini 170.564,74 EUR. 
Posamezni program oz. investicĳa se 
bo sofinancirala v skladu z odlokom, 
ki ureja financiranje krajevnih skup-
nosti.  

8. člen
(izvajanje investicĳ po 2.a členu Odlo-
ka o financiranju krajevnih skupnosti 

v Občini Vrhnika)
V proračunskem letu 2013 se določi so-
financiranja za izvajanje posameznih 
investicĳ, ki so jih pripravile krajevne 
skupnosti:  
1. investicĳe v ceste v višini 30 %;
2. investicĳe v vodovod v višini 30 %;
3. investicĳe v kanalizacĳo v višini 35 %;
4. investicĳe v javno razsvetljavo v vi-
šini 25%;
5. investicĳe v plin v višini 35 %.

Predmet sofinanciranja so gradbena 
dela in nadzor nad predmetno inve-
sticĳo. 
Z investicĳo se prične, ko je pogod-
beno zagotovljeno nad 85 % sredstev, 
potrebnih za posamezno investicĳo. 
Potrebno višino zagotovljenih sred-
stev iz prejšnjega stavka tega člena za 
posamezno investicĳo določi župan s 
sklepom.
Izjemoma lahko župan s sklepom do-
loči nižji % pogodbeno zagotovljenih 
sredstev, potrebnih za posamezno in-
vesticĳo.
V letu 2013 se po tem členu lahko iz-
vedejo investicĳe na naslednjih prora-
čunskih postavkah:
o13111 Ceste –KS Zaplana
o13142 Ceste - KS Ligojna
o13140 Ceste KS Podlipa-Smrečje

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunska sklada v letu 2013 sta:
1. račun proračunske rezerve, obliko-
vanje po ZJF,
2. račun sklada krajevnih skupnosti, 
ustanovljenega na podlagi odloka, ki 
ureja financiranje krajevnih skupnosti.
Proračunska rezerva se v letu 2013 ob-
likuje v višini 10.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega 
organa občinske uprave odloča o upo-
rabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena 
ZJF do višine 10.000 EUR župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občin-
ski svet.

10. člen
(dodeljevanje sredstev)

Proračunskim uporabnikom se sred-
stva dodeljujejo mesečno ob upošte-
vanju likvidnostnega položaja občine. 
Javnim zavodom se sredstva zago-
tavljajo tako, da prejmejo sredstva za 
plače največ en dan pred izplačilom le-
teh, sredstva za pokrivanje materialnih 
stroškov pa največ dvakrat mesečno in 
sicer za plačilo obveznosti, nastalih v 
preteklem obdobju, pri čemer se mo-
rajo upoštevati roki plačil v breme 
občinskih proračunov, določenih v 
Zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenĳe. Način zagotavljanja 
sredstev za financiranje drugih nalog 
v javnih zavodih se z zavodi dogovori 
v posebni pogodbi, ki se sklene s po-
sameznim zavodom.
Sredstva članom občinskega sveta ter 
komisĳ in odborov se nakazujejo tri-
mesečno. Sredstva za nakup oziroma 
obnavljanje opreme se neposrednim 
uporabnikom dodeljujejo trimesečno 
na podlagi predloženega plana nabav.

11. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)

Uporabniki sredstev občinskega pro-
računa morajo izvrševati svoje naloge 
v mejah sredstev, ki so jim odobrene 
z občinskim proračunom in le za na-
mene, za katere so jim bila sredstva 
dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup 
opreme oziroma vzdrževalna in in-
vesticĳska dela nad vrednostjo, dolo-
čeno z Zakonom o javnem naročanju 
in Zakonom o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenĳe, oddati z javnim 
razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na 
račun občinskega proračuna obvezno-
sti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki sredstev proračuna po-
ročajo 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 

obveznosti v breme proračunov pri-
hodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v te-
kočem letu razpiše javno naročilo za 
celotno vrednost projekta, ki je vklju-
čen v načrt razvojnih programov, če 
so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti 
neposrednega 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 2013 do 30 % navedenih pra-
vic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30 % na-
vedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti 
neposrednega uporabnika, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, 
ne sme presegati 20 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposred-
nega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstav-
ka tega člena ne veljajo za prevzemanje 
obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb last-
ninska 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.
Prevzete obveznosti iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena se načrtu-
jejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih pro-
gramov.

13. člen
(spreminjanje načrta razvojnih pro-

gramov)
Predstojnik neposrednega uporabnika 
lahko spreminja vrednost projektov v 
načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % ali 50.000 EUR, mora pred-
hodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa 
plačil v tekoče leto, zaključek financi-
ranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstĳo v načrt razvojnih pro-
gramov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstĳo v načrt raz-
vojnih programov na podlagi odločit-
ve občinskega sveta.
Investicĳske programe, novelacĳe 
investicĳskih programov, predinve-
sticĳske zasnove, dokumente identifi-
kacĳe investicĳskih projektov in ostalo 
investicĳsko dokumentacĳo skladno z 
Uredbo o enotni metodologĳi za pri-
pravo in obravnavo investicĳske do-
kumentacĳe na področju 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 prido-
biva z nakupom samo v obsegu, ki je 
potreben za izpolnjevanje nalog, opre-
deljenih s tem odlokom, brez nepo-
trebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja 
je potrebno pridobiti predhodno so-
glasje občinskega sveta, če bi takšna 
pridobitev povzročala večje stroške ali 
če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi 
povzročili nesorazmerne obveznosti 
za občino glede na koristi brezplačne 
pridobitve.
V primeru brezplačne pridobitve zem-
ljišč nosi Občina Vrhnika stroške meri-
tev in parcelacĳ teh zemljišč.

15. člen
(letni načrt pridobivanja premičnega 

premoženja in letni načrt razpolaganja 
s premičnim premoženjem)

V roku 30 dni od uveljavitve Odloka o 
proračunu občine Vrhnika za leto 2013 
sprejme župan letni načrt pridobivanja 
premičnega premoženja za leto 2013.
Nabava osnovnega sredstva, naročilo 
gradnje in izvajanje investicĳskega 
vzdrževanja se lahko prične:
• če je to načrtovano v planu izvajanja 

za leto 2013,
• ko župan izda sklep o pričetku re-

alizacĳe posamezne postavke iz 
načrta na podlagi preveritve likvid-
nostnega stanja proračuna.

Letni načrt razpolaganja s premičnim 
premoženjem občine Vrhnika zajema 
osnovna sredstva ločeno po motornih 
vozilih in drugem premičnem pre-
moženju v posamični vrednosti 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 proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pre-
gled načrtovanih prihodkov, poveča-
nih za sredstva od prodaje kapitalskih 
naložb, ter pregled načrtovanih od-
hodkov, povečanih za nakup kapital-
skih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih od-
hodkov, povečan nakup kapitalskih 
naložb in odplačila dolga, v skladu z 
likvidnostnimi možnostmi proračuna 
določi za finance pristojni organ ob-
čine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristoj-
ni organ predloži v sprejem županu.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN 
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 
SEKTORJA

17. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih 

poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad 
prihodki v bilanci prihodkov in od-
hodkov, presežkov izdatkov nad pre-
jemki v računu finančnih terjatev in 
naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 
2013 lahko zadolži do višine 3.000.000 
EUR.
Občina se lahko likvidnostno zadolži 
največ do višine 5% vseh izdatkov za-
dnjega sprejetega proračuna, če zaradi 
neenakomernega pritekanja prejem-
kov izvrševanja proračuna ne more 
uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora 
biti poravnan najkasneje do 31.12.20-
13. O zadolžitvi odloča župan.
Obseg poroštev občine za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetĳ, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Vrhnika, v letu 2013 ne sme prese-
či skupne višine glavnic 200.000 EUR. 
Soglasje o izdaji poroštva do višine 
65.000 EUR daje župan občine, nad to 
višino pa občinski svet.

18. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov 

in javnih podjetĳ) 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih 
ustanoviteljica je občina, se lahko v 
letu 2013 zadolžĳo do skupne višine 
100.000 EUR pod pogojem, da prido-
bĳo soglasje ustanovitelja. Soglasje o 
zadolžitvi do višine 65.000 EUR daje 
župan občine, nad to višino pa občin-
ski svet.

19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih 

poroštev pravnih oseb, v katerih ima 
občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe, v katerih ima občina od-
ločujoč vpliv na upravljanje, se lahko 
v letu 2013 zadolžĳo do skupne višine 
400.000 EUR pod pogojem, da prido-
bĳo soglasje ustanovitelja. Soglasje o 
zadolžitvi do višine 65.000 EUR daje 
župan občine, nad to višino pa občin-
ski svet.

20. člen
(obseg zadolževanja občine za 

upravljanje z dolgom občinskega 
proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega 
dolga se občina lahko zadolži do viši-
ne 50.000 EUR.

5. NALOGE NADZORNEGA OD-
BORA

21. člen
(naloge NO)

Nadzorni odbor pri občinskem svetu 
opravlja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                       v EUR
Skupina/Podskupina kontov                                                                           Proračun leta 2013

I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 19.443.186,55
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.451.207,09

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 10.314.587,58
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.433.514,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.358.073,58
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 522.000,00
706 DRUGI DAVKI 1.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 2.136.619,51
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.094.187,94
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 13.000,00
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 172.450,00
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 13.650,00
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 843.331,57

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 992.346,80
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 278.000,00

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 714.346,80

73 PREJETE DONACĲE (730+731) 250.100,00
730   PREJETE DONACĲE IZ DOMAČIH VIROV 250.100,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 5.749.532,66
740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCĲ 2.041.330,36

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNĲE 3.708.202,30

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 24.073.643,62
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.212.144,87

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 951.095,04
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 150.259,80
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.948.290,03
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 91.000,00
409   REZERVE 71.500,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 5.518.244,62
410   SUBVENCĲE 202.500,00
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.060,856,25
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACĲAM IN USTANOVAM 527.804,38
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.727.083,99

42 INVESTICĲSKI ODHODKI (420) 14.175.190,13
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 14.175.190,13

43 INVESTICĲSKI TRANSFERI (430) 168.064,00
432 INVESTICĲSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 168.064,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) -4.630.457,07

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov                                                                      Proračun leta 2013

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 2013

VII ZADOLŽEVANJE (50) 3.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 3.000.000,00

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 3.000.000,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 255.800,00

55 ODPLAČILA DOLGA 255.800,00
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 255.800,00
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) -1.886.257,07
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 2.744.200,00

XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 4.630.457,07
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.886.257,07
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-  nadzor nad razpolaganjem s premo-
ženjem občine,

-  nadzoruje namembnost in smotr-
nost porabe sredstev občinskega 
proračuna,

-  nadzoruje finančno poslovanje upo-
rabnikov proračunskih sredstev.

Če se pri ugotavljanju proračunskega 
nadzora pri uporabnikih ugotovi, da 
sredstva niso bila uporabljena za na-
mene, za katere so bila dodeljena, ima 
nadzorni odbor pravico zahtevati, 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 knjigovodskega stanja.

6. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

22. člen
(začasno financiranje v letu 2014)

V obdobju začasnega financiranja Ob-
čine Vrhnika v letu 2014, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja.

23. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu Naš časopis. 
Posebni del proračuna in načrt razvoj-
nih programov se objavita na spletnih 
straneh Občine Vrhnika, www.vrhni-
ka.si.

Številka: 410-70/2012 (4-01) 
Vrhnika, dne  13. 12. 2012

ŽUPAN 
OBČINA VRHNIKA

Stojan JAKIN univ.dipl.inž.grad., l.r.

• Na podlagi 55., 61. in 96. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 22. 
člena Statuta Občine Vrhnika (Naš ča-
sopis št. 365/09) je Občinski svet Obči-
ne Vrhnika na 15. seji dne 13. 12. 2012, 
sprejel 

ODLOK
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO 
V2 VRHNIKA – VERD

 (za območje urejanja V2S/2, 
morfološka enota 2a/3)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celo-
to V2: Vrhnika-Verd (Ur.l. RS, št. 1/95, 
63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 
271/01, 314/05, 330/06, 374/10; v na-
daljevanju Spremembe in dopolnitve 
PUP V2). 

2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP V2 se 
nanašajo na zemljiški parceli 1000/1 in 
1820/1 obe k.o. Vrhnika v območju ure-
janja V2S/2, morfološki enoti 2a/3 ter 
opredeljujejo posebna merila in pogoje 
glede vrste posegov v prostor, rešitev 
in ukrepov za varstvo okolja, naravnih 
virov in ohranjanja narave.
 

3. člen
Spremembe in dopolnitev PUP V2 vse-
bujejo:
1. Tekstualni del:
- odlok
2. Grafični del: 
- Izsek iz prostorskega plana Občine 
Vrhnika M 1:5000
-Izsek iz grafičnega dela PUP za ob-
močje urejanja V2S/2, morfološka eno-
ta 2a/3 M 1:2500
-Katastrski načrt za zemljiško parcelo 
1000/1, k.o. Vrhnika M 1:1500
-Katastrski načrt za zemljiško parcelo 
1820/1, k.o. Vrhnika M 1:2000
-Ureditvena situacĳa zemljiške parcele 
1820/1, k.o. Vrhnika M 1:1000
3. Priloge:
- Prikaz stanja prostora,
- Smernice in mnenja nosilcev ureja-

nja prostora s seznamom,
- Strokovne podlage,
- Povzetek za javnost ,
- Obrazložitev in utemeljitev prostor-

skega akta,
- Izjava odgovornega prostorskega 

načrtovalca.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

4.  člen
V 8. členu, v točki a. »Vrste posegov v 
prostor«, * morfološki enoti 2a/3 in 2a/4 
se za prvo alinejo dodata novi druga in 
tretja alineja, ki se glasita:
- na zemljiških parcelah 1000/1 in 18-
20/1 obe k.o. Vrhnika je dovoljeno vr-
tači zasipati nad višino 1,2 m skladno z 
ugotovitvami strokovnih podlag, ki so 
sestavni del tega odloka;
- pred posegom v prostor na zemljiški 
parceli 1000/1, k.o. Vrhnika je potrebno 
mehansko zaščititi oziroma umakniti 
NN vod, ki je v lasti Elektro Ljublja-
na d.d. in zagotoviti nadzor pri vseh 
gradbenih delih, ki so v bližini elektro-
energetskega voda.

5. člen
V 8. členu se za točko c. »Varovanje 
naravne in kulturne dediščine« doda 
novo točko d. »Rešitve in ukrepi za 
varstvo okolja«, ki se glasi:
- Zasip vrtače na zemljiški parceli 10-
00/1, k.o. Vrhnika,  gradnja enostavnih 
stanovanjskih objektov  in drugi pose-
gi vanjo so mogoča le pod naslednjimi 
pogoji: 

• pred zasipavanjem je potrebno iz 
dna vrtače odriniti humusno plast 
in plast gline in jo porabiti za rekul-
tivacĳo površine;

• vrtačo je potrebno zasuti z okoljsko 
neoporečnim materialom. Kot za-
sipni material se uporabi izključno 
dolgoročno stabilen nevezljiv kam-
niti material (drobljenec ali prodec), 
ki ne sme vsebovati primesi glina-
stih delcev ali drugih primesi, ki bi 
zaradi kemičnih ali fizikalnih spre-
memb lahko ogrozile dolgoročno 
stabilnost nasipa ali kvarno vplivale 
na stanje podtalnice;

• material mora biti primerno velike 
nazivne zrnatosti. Uporabĳo se iz-
ključno granulacĳe 8/16, 16/32 in 
32/200. Delež zrn D min/8mm naj 
ne bo večji od 20 %. Zasip bo dobro 
propusten za vodo, koeficient pre-
pustnosti bo večji od k>10-2 m/s. 
Meteorne vode tako ne bodo obre-
menjevale sosednjih površin;

• zasipavanje vrtače je dovoljeno do 
njenega spodnjega roba; 

• zasuta vrtača mora imeti svoj poni-
kalni objekt (enega ali več), ne glede 
na ustreznost in dobro prepustnost 
zasipnega materiala;

• pogoj za izdelavo Projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za 
zasip vrtače in gradnjo objektov na 
parceli št. 1000/1, k.o. Vrhnika je iz-
delava razširjenega geotehničnega 
poročila ali izdelava geotehničnega 
projekta, v katerem bodo jasno za-
pisani ter tudi v prerezih in tlorisu 
narisani in določeni pogoji zasipa 
vrtače in pogoji gradnje objektov ;

• nad osrednjim delom nasipnega 
dela vrtače ni dovoljeno graditi 
enostavnih stanovanjskih objektov, 
na tem delu se uredi dvorišče, vrt, 
parkirišča ali dostopna cesta ipd.;

• z zasipom vrtače na zemljiški par-
celi 1000/1, k.o. Vrhnika je potrebno 
urediti odtekanje meteornih voda 
vseh prispevnih površin obstoječih 
okoliških objektov, ki se sedaj steka-
jo v obravnavano vrtačo, s posamez-
nimi ponikovalnicami.

- Zasip vrtače na zemljiški parceli 18-
20/1, k.o. Vrhnika, gradnja enostav-
nih stanovanjskih objektov in drugi 
posegi vanjo so mogoči le pod na-
slednjimi pogoji:

• pred zasipavanjem je potrebno iz 
dna vrtače v celoti odstraniti hu-
musno plast;

• vrtačo je možno zasuti samo z okolj-
sko neoporečnim materialom. Kot 
zasipni material se uporabi izključ-
no dolgoročno stabilen nevezljiv 
kamniti material (drobljenec iz iz-
kopov v okolici na Vrhniki oz. kam-
noloma Verd), ki ne sme vsebovati 
primesi glinastih delcev ali drugih 
primesi, ki bi zaradi kemičnih ali 
fizikalnih sprememb lahko ogrozi-
le dolgoročno stabilnost nasipa ali 
kvarno vplivale na stanje podtalni-
ce;

• material mora biti primerno velike 
nazivne zrnatosti. Uporabĳo se iz-
ključno granulacĳe 8/16, 16/32 in 
32/200. Delež zrn D min/8mm naj 
ne bo večji od 20 %. Zasip bo dobro 
propusten za vodo, koeficient pre-
pustnosti bo večji od k>10-2 m/s. 
Meteorne vode tako ne bodo obre-
menjevale sosednjih površin;

• zasipavanje z glino se ne sme izvaja-
ti;

• pred zasipavanjem je potrebno dno 
vrtače urediti z naklonom proti se-
verovzhodni smeri, višinska razlika 
med jugozahodno in severovzhod-
no stranjo naj bo 1 meter, s tem bo 
zagotovljeno odtekanje vode v boke 
vrtače;

• zasuta vrtača mora imeti svoj poni-
kalni objekt (enega ali več), ne glede 
na ustreznost in dobro prepustnost 
zasipnega materiala;

• kjer bo nasip višji od kote okoliške-
ga terena, naj se nasipno brežino 
uredi v naklonu 2:3 (34º), ob pogoju, 
da nasip ne bo zgrajen iz gline;

• na osrednjem delu nasipa se ne do-
voli gradnja, na njem se uredi zelene 
površine, skladno z grafično prilogo 
Ureditvena situacĳa zemljiške par-
cele 1820/1, k.o. Vrhnika;

• dostop na parcelo se lahko uredi ob 
robu vrtače, ob meji s parcelo št. 28-
64/2, k.o. Vrhnika ali ob meji s par-
celo št. 1820/6, k.o. Vrhnika, skladno 
z grafično prilogo Ureditvena situ-
acĳa zemljiške parcele 1820/1, k.o. 
Vrhnika;

• enostavni stanovanjski objekti se 
lahko gradĳo na skalno podlago ob 
bokih vrtače, skladno z grafično pri-
logo Ureditvena situacĳa zemljiške 
parcele 1820/1, k.o. Vrhnika;

- Ob gradnji objektov na zemljiških 
parcelah 1000/1 in 1820/1, obe k.o. 
Vrhnika je potrebno meteorno vodo 
s prispevnih površin novih objektov 
speljati v lastne ponikovalnice. Odva-
janje padavinske vode na sosednje par-
cele ali v sosednje vrtače ni dovoljeno, 
vsaka vrtača mora ohraniti ponikanje 
svojih lastnih voda. Meteorne vode z 
utrjenih površin se pred ponikanjem 
očisti v usedalniku, opremljenem z 
lovilcem olj;
- Z zasipavanjem vrtač se ne sme po-

slabševati stanja odvodnjavanja pa-
davinskih voda s cest oz. se mora 
omogočati odvodnjavanje padavin-
skih voda s cestišč v najbližje poni-
kovalnice;

- Pred gradnjo enostavnih stanovanj-
skih objektov na zemljiških parcelah 
1000/1 in 1820/1, obe k.o. Vrhnika je 
potrebno priložiti izjavo o sklad-
nosti izvedbe zasipa z navedenimi 
pogoji;

- Investitor (lastnik zemljišča) mora 
pridobiti vodno soglasje Ministrstva 
za okolje in prostor, Agencĳe Repu-
blike Slovenĳe za okolje, Urada za 
upravljanje z vodami, za Projekt za 
pridobitev Gradbenega dovoljenja 
za zasip vrtače na zemljiških par-
celah 1000/1 in 1820/1, obe k.o. Vrh-
nika. Izdelan mora biti načrt zasipa 
in ureditve s tlorisno karto in profili 
ter sprojektiranimi ponikalnimi ob-
jekti;

- Investitor (lastnik zemljišča) mora 
pridobiti vodno soglasje Ministrstva 
za okolje in prostor, Agencĳe Repu-
blike Slovenĳe za okolje, Urada za 
upravljanje z vodami, za Projekt  za 
pridobitev Gradbenega dovoljenja 
za stanovanjske objekte na zemlji-
ških parcelah 1000/1 in 1820/1, obe 
k.o. Vrhnika.

III. KONČNE DOLOČBE

6. člen
Spremembe in dopolnitve PUP V2 so 
na vpogled na Občini Vrhnika, Odde-
lek za prostor.

7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega od-
loka opravljajo pristojne inšpekcĳske 
službe. 

8. člen
Ta odlok se objavi v Našem časopisu 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
Odlok se objavi tudi na spletni strani 
Občine Vrhnika.

Številka: 3505-12/2007 (5-06)
Vrhnika, dne 13. 12. 2012                   

 Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

• Na podlagi 95. člena Poslovnika o 
delu Občinskega sveta Občine Vrhnika 
je Občinski svet Občine Vrhnika na 11. 
seji dne 12.4.2012 potrdil uradno pre-
čiščeno besedilo 2 Odloka o ustanovit-
vi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Antona Martina 
Slomška Vrhnika, ki obsega:

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnov-
na šola Martina Slomška Vrhnika 
– uradno prečiščeno besedilo (Naš 
časopis, št. 344/2007),

- Odlok o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Antona Martina 
Slomška Vrhnika (Naš časopis, št. 
373/2010),

- Odlok o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Antona Martina 
Slomška Vrhnika (Naš časopis, št. 
390/2012)

Številka:007-7/2012 (3/3) 
Datum:  13.04.2012

Župan
Stojan JAKIN, univ.dipl.inž.grad.,l.r.

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
ZAVODA 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA 
MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 
2

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Vrhnika s se-
dežem Tržaška cesta 1, Vrhnika (v na-
daljevanju besedila: ustanovitelj) usta-
navlja na področju osnovnega šolstva 
javni vzgojno-izobraževalni zavod 
Osnovna šola Antona Martina Slom-
ška Vrhnika (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje 
občinski svet.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna 
šola Antona Martina Slomška Vrhni-
ka.
Sedež zavoda: Pod Hruševco 33, Vrh-
nika.
Skrajšano ime zavoda: OŠ A.M. Slom-
ška.

3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovo-
ren s sredstvi, ki so v pravnem pro-
metu.
Zavod je pravna oseba s popolno od-
govornostjo in odgovarja za svoje ob-
veznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga v skladu z zakonom in 
tem odlokom.

4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Zavod se vpiše v razvid zavodov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi mi-
nistrstvo pristojno za šolstvo.

2. Pečat zavoda

5. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat 
okrogle oblike, premera 35 mm, v kate-
rega sredini je grb Republike Slovenĳe, 
pod katerim je vpisan sedež zavoda: 
VRHNIKA, na zunanjem obodu pa 
je izpisano ime zavoda: Osnovna šola 
Antona Martina Slomška Vrhnika.

Zavod ima in uporablja tudi pečat 
okrogle oblike premera 20 mm z enako 
vsebino kot pečat iz prvega odstavka 
tega člena. 
Pečat iz prvega odstavka tega člena 
uporablja zavod v pravnem prometu 
za žigosanje vseh aktov, dokumentov 
in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja orga-
nom, organizacĳam, občanom, učen-
cem in varovancem oziroma njihovim 
staršem. 
Pečat iz drugega odstavka tega člena 
uporablja zavod za žigosanje pred-
vsem finančne in knjigovodske doku-
mentacĳe, za žigosanje knjig v knjižni-
ci, zdravstvenih izkaznic in delovnih 
knjižic zaposlenih.

6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo 
uporabo, način varovanja in uničeva-
nja s sklepom določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpiso-
vanje

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravna-
telj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstav-
lja zavod brez omejitev.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali pred-
stavljanje zavoda v posameznih zade-
vah pooblasti druge osebe.
Med začasno odsotnostjo nadomešča 
ravnatelja njegov pomočnik ali dela-
vec zavoda, ki ga za nadomeščanje po-
oblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja 
ali pooblaščeni delavec zavoda ima 
v času nadomeščanja vsa pooblastila 
ravnatelja.

8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in de-
lavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, 
vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo.
Finančne listine za zavod podpisujejo 
direktor, računovodja in podpisniki z 
deponiranimi podpisi pri Upravi za 
javna plačila, ki jih za to določi in po-
oblasti ravnatelj. 
Ravnatelj z odločbo določi delavce za-
voda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo 
za zavod v odnosih, ki niso navedeni v 
tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izob-
raževalnih potreb

9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje 
osnovnošolskega izobraževanja za šol-
ski okoliš, ki obsega območje naselĳ: 
Podlipa, Smrečje, Velika Ligojna, Mala 
Ligojna, Stara Vrhnika ter Vrhnika z na-
slednjimi ulicami: Cankarjev trg (hišne 
št. 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 7, 8, 11 – prostorski 
okoliš št. 0020), Čuža (hišne št. 6, 8, 10, 
12 – prostorski okoliš 0017), Delavsko 
naselje, Jelovškova ulica, Kolodvorska 
ulica, Kuclerjeva ulica, Ljubljanska ce-
sta, Mokrice, Možinova ulica, Na klan-
cu od št. 1 do 21, Na livadi, Ob izviru, 
Ob progi, Opekarska cesta, Partizanski 
tabor, Pod Hruševco, Pot na Košace, 
Pot na Tojnice, Robova cesta, Rožna 
ulica, Sivkina ulica, Stara cesta (hišne 
št. 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17a, 
20 – prostorski okoliš št. 0017), Travni-
ška ulica, V zatišju, Vrtnarĳa.

III. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen
Zavod izvaja javno službo v okviru na-
slednjih dejavnosti:
- P 85.200 - osnovnošolsko izobraže-

vanje,
- P 85.590 - drugje nerazvrščeno izob-

raževanje in usposabljanje,
- P 85.600 - pomožne dejavnosti za iz-

obraževanje.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejav-

nosti s katerimi dopolnjuje osnovne 
dejavnosti:

- P 85.510 - izobraževanje, izpopol-
njevanje in usposabljanje s področja 
športa in rekreacĳe,

- P 85.520 - izobraževanje, izpopolnje-
vanje in usposabljanje na področju 
kulture,

- C 18.120 - drugo tiskanje,
- C 18.130 - priprava za tisk,
- C 18.200 - razmnoževanje posnetih 

nosilcev zapisa,
- G 47.789 - trgovina na drobno v dru-

gih specializiranih prodajalnah,
- G 47.790 - trgovina na drobno z rab-

ljenim blagom, 
- G 47.890 - trgovina na drobno na 

stojnicah in tržnicah,
- G 47.910 - trgovina na drobno po 

pošti ali internetu,
- H 49.391 - medkrajevni in drug cest-

ni potniški promet,
- I 56.210 - priložnostna dostava in 

priprava jedi,
- I 56.290 - druga oskrba z jedmi,
- J 58.110 - izdajanje knjig, periodike 

in drugo založništvo,
- J 58.130 - izdajanje časopisov,
- J 58.140 - izdajanje revĳ in druge pe-

riodike,
- J 58.190 - drugo založništvo,
- J 62.020 - svetovanje o računalniških 

napravah in programih, 
- J 62.090 - druge z informacĳsko teh-

nologĳo in računalniškimi storitva-
mi povezane dejavnosti,

- J 63.100 - obdelava podatkov in s 
tem povezane dejavnosti,

- L 68.200 - oddajanje in obratovanje 
lastnih in najetih nepremičnin,

- M 69.200 - računovodske, knjigo-
vodske in revizĳske dejavnosti, 
davčno svetovanje,

- M 74.300 - prevajanje in tolmačenje,
- N 77.110 - dajanje lahkih motornih 

vozil v najem in zakup, 

- N 77.210 - dajanje športne opreme v 
najem in zakup,

- N 77.330 - dajanje pisarniške opre-
me in računalniških naprav v najem 
in zakup,

- N 77.390 - dajanje drugih strojev, na-
prav v najem in zakup,

- N 82.190 - fotokopiranje in drugo 
razmnoževanje,

- N 82.300 - prirejanje razstav, sejmov 
in srečanj,

- R 90.010 - umetniško uprizarjanje,
- R 90.030 - umetniško ustvarjanje in 

poustvarjanje,
- R 90.040 - obratovanje objektov za 

kulturne prireditve,
- R 91.011 - dejavnost knjižnic,
- R 93.110 - obratovanje športnih ob-

jektov,
- R 93.190 - druge športne dejavnosti,
- R 93.210 - dejavnost zabaviščnih 

parkov,
- R 93.299 - druge nerazvrščene de-

javnosti za prosti čas. 

11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraže-
valni program, ki je sprejet na način in 
po postopku, določenim z zakonom.

12. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola 
in opravlja vzgojno-izobraževalno de-
javnost od 1. do 9. razreda obvezne 
osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in iz-
obrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove 
dejavnosti ali spremeniti pogojev za 
opravljanje dejavnosti, dokler ustano-
vitelj ne da soglasja in dokler pristojni 
organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni 
pogoji, predpisani za opravljanje de-
javnosti glede tehnične opremljenosti 
in varstva pri delu ter drugi predpisa-
ni pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge de-
javnosti, ki jih opravlja zavod v manj-
šem obsegu, s katerimi dopolnjuje in 
boljša ponudbo vzgojno-izobraževal-
nega dela ali s katerimi prispeva k po-
polnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, 
ki se uporabljajo za opravljanje vpisa-
nih registriranih dejavnosti.

13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in oprav-
lja druge pravne posle samo v okviru 
dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster. 

IV. ORGANI ZAVODA

14. člen
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, 
katerih delovno področje, sestavo in 
način volitev oziroma imenovanja do-
loči s pravili. 

1. Svet zavoda

15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga se-
stavljajo predstavniki ustanovitelja, 
predstavniki 
delavcev zavoda in predstavniki star-
šev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga se-
stavljajo:
-  trĳe predstavniki ustanovitelja,
-  pet predstavnikov delavcev zavoda 

in
-  trĳe predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje 
Občinski svet Občine Vrhnika izmed 
članov občinske uprave, občinskih 
organov ter občanov iz pripadajočega 
šolskega okoliša. Mandat predstavni-
kov ustanovitelja je vezan na mandat 
občinskega sveta in preneha v roku 90 
dni po konstitutivni seji novega občin-
skega sveta. V tem času mora nov ob-
činski svet imenovati nove predstav-
nike ustanovitelja. Do izvolitve novih 
članov dotedanji predstavniki ustano-
vitelja opravljajo svojo funkcĳo. 
Predstavnike delavcev zavoda izvolĳo 
delavci zavoda na neposrednih tajnih 
volitvah po postopku in na način, ki 
ga določi zakon in ta odlok. Kandidate 
predlagajo učiteljski zbor, reprezenta-
tivni sindikat šole in zbor delavcev.
Predstavnike staršev volĳo starši na 
svetih staršev. Mandat predstavnikov 
staršev v svetu preneha z dnem, ko 
otrok izgubi status učenca zavoda.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolĳo 
na konstitutivni seji predsednika in na-
mestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov 
vseh članov.   
Člani sveta so imenovani oziroma iz-
voljeni za štiri leta in so lahko ponov-
no imenovani oziroma izvoljeni. Člani 
sveta so lahko zaporedoma imenovani 
oziroma izvoljeni največ dvakrat.

16. člen
Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poro-

čilo o njegovi uresničitvi,
- odloča v soglasju z ustanoviteljem 

o uvedbi nadstandardnih in drugih 
programov,

- obravnava poročila o vzgojno-izob-
raževalni problematiki,

- odloča o pritožbah v zvezi s pravi-
cami, obveznostmi in odgovornost-
mi delavcev iz delovnega razmerja,

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z 
vzgojnim in izobraževalnim delom 
v šoli,

- sprejme letno poročilo o samoeval-

vacĳi šole,
- obravnava zadeve, ki mi jih predlo-

ži učiteljski zbor, šolska inšpekcĳa, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, 
svet staršev ali skupnost učencev,

- sprejema pravila in druge splošne 
akte zavoda, ki jih določa ta odlok 
ali pravila zavoda,

- določa finančni načrt in sprejema 
zaključne in periodične račune,

- predlaga ustanovitelju spremembo 
ali razširitev dejavnosti,

- daje ustanovitelju in ravnatelju za-
voda predloge in mnenja o posa-
meznih vprašanjih,

- razpisuje volitve predstavnikov de-
lavcev v svet zavoda,

- razpisuje delovno mesto ravnatelja 
zavoda,

- sprejema program razreševanja pre-
sežnih delavcev,

- imenuje predstavnike zavoda v dru-
gih asociacĳah,

- odloča v soglasju z ustanoviteljem 
o povezovanju v skupnost zavodov 
za opravljanje skupnih administra-
tivnih in računovodskih nalog in za 
opravljanje drugih skupnih del,

- opravlja druge z zakonom ter drugi-
mi splošnimi akti zavoda določene 
naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda

17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstav-
nikov delavcev v svet zavoda s skle-
pom največ 90 in najmanj 60 dni pred 
iztekom mandatne dobe. Volitve se 
opravĳo najkasneje 15 dni pred pote-
kom mandata svetu zavoda. 
S sklepom o razpisu volitev mora biti 
določen dan volitev in število članov 
sveta, ki se volĳo iz posameznih enot 
zavoda. Sklep o razpisu volitev se 
mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje 
volilna komisĳa, ki jo sestavljajo pred-
sednik, njegov namestnik in dva člana 
ter njuna namestnika. Član volilne 
komisĳe oziroma njegov namestnik 
ne more biti kandidat za predstavnika 
delavcev v svetu in mora imeti aktiv-
no volilno pravico. Volilno komisĳo se 
imenuje za dobo 4 let.

18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane 
sveta imajo:
- če je v zavodu zaposlenih več kot 20 

do 50 delavcev – najmanj 3 delavci z 
aktivno volilno pravico,

- če je v zavodu zaposlenih več kot 50 
delavcev – najmanj 10 % delavcev z 
aktivno volilno pravico,

- vsak reprezentativni sindikat v za-
vodu.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, 
ki se predložĳo volilni komisĳi najkas-
neje 21. dan po dnevu razpisa volitev, 
morajo biti pisni. Predlogom kandi-
datov iz prvih dveh alinei prejšnjega 
odstavka je potrebno priložiti podpise 
delavcev, ki predlagajo kandidate za 
člane sveta.
Predlogu kandidatov za člane sveta 
morajo biti priložene pisne izjave kan-
didatov, da se s kandidaturo strinjajo. 
Kandidati za predstavnike delavcev 
v svetu zavoda morajo imeti pasivno 
volilno pravico. Kandidati za pred-
stavnike delavcev v svetu zavoda se 
predlagajo po enotah zavoda.

19. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna 
komisĳa. 
Volitve morajo biti organizirane tako, 
da je zagotovljena tajnost glasovanja. 
Volilna komisĳa lahko določi, da se 
za delavce, ki bodo odsotni na dan 
volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev. 
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak 
delavec ima en glas. Voli se tako, da 
se obkrožĳo zaporedne številke pred 
imeni tistih kandidatov, za katere se 
želi glasovati. Vsi delavci zavoda volĳo 
vse predstavnike delavcev.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, 
na kateri ni mogoče ugotoviti volje vo-
livca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za 
več kandidatov iz posamezne skupine 
kandidatov kot jih je potrebno izvoliti. 
Volitve so veljavne, če se jih je udeleži-
la več kot polovica delavcev zavoda z 
aktivno volilno pravico.

20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za čla-
ne sveta zavoda, kot je predstavnikov 
delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so 
tisti, ki so dobili največje število glasov. 
Če sta dva kandidata dobila enako 
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima 
daljšo delovno dobo v zavodu. 
O poteku volitev na voliščih se piše 
zapisnik, volilna komisĳa pa izdela 
poročilo o rezultatih volitev, ki ga ob-
javi v roku 5 dni od dneva izvedbe 
glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v sve-
tu zavoda

21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika 
delavcev v svetu zavoda se začne na 
podlagi pisne zahteve najmanj 10 % 
delavcev zavoda z aktivno volilno pra-
vico oziroma na zahtevo sindikata, če 
gre za člana sveta, ki ga je kandidiral 
sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložĳo 
delavci, morajo biti priloženi podpisi 
delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati 
razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisĳi, ki 
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preveri formalno pravilnost zahteve, 
ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisĳa ne zavrne zahteve 
za odpoklic, v 30 dneh razpiše glaso-
vanje o odpoklicu predstavnika de-
lavcev v svetu zavoda in določi dan 
glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda 
je odpoklican, če je za odpoklic glaso-
vala večina delavcev zavoda, ki imajo 
aktivno volilno pravico v času glaso-
vanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda 
se smiselno uporabljajo določbe zako-
na in tega odloka.

22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov 
delavcev v svet zavoda se, dokler ne 
bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, 
uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja 
ta odlok, določbe zakona, ki ureja so-
delovanje delavcev pri upravljanju 
podjetĳ.

2. Ravnatelj
23. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ 
zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in po-
slovanje zavoda, predstavlja in zastopa 
zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo za-

voda,
- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovne-

ga načrta in je odgovoren za njego-
vo izvedbo,

- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih 

programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje 

in izpopolnjevanje strokovnih de-
lavcev,

- organizira mentorstvo za pripravni-
ke,

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževal-
nem delu učiteljev, spremlja njihovo 
delo in jim svetuje,

- predlaga napredovanje strokovnih 
delavcev v nazive in odloča o na-
predovanju delavcev v plačilne raz-
rede,

- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši 

(roditeljski sestanki, govorilne ure 
in druge oblike sodelovanja),

- je odgovoren za uresničevanje pra-
vic in dolžnosti učencev,

- obvešča starše o delu zavoda in o 
spremembah pravic otrok in obvez-
nosti učencev,

- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zagotavlja izvrševanje odločb dr-

žavnih organov,
- določa sistemizacĳo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih raz-

merĳ in o disciplinski odgovornosti 
delavcev,

- imenuje in razrešuje svojega pomoč-
nika,

- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko 
in predšolsko zdravstveno službo,

- je odgovoren za zagotavljanje in 
ugotavljanje kakovosti s samoeval-
vacĳo in pripravo letnega poročila o 
samo-evalvacĳi zavoda, 

- opravlja druge naloge v skladu z za-
koni in drugimi predpisi.

24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor 
ima najmanj izobrazbo pridobljeno po 
študĳskih programih za pridobitev iz-
obrazbe druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, pridobljeno po študĳskih 
programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter 
izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali 
za svetovalnega delavca na šoli, na 
kateri bo opravljal funkcĳo ravnatelja, 
ima najmanj pet let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju, ima naziv 
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor in opravljen rav-
nateljski izpit. 
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi 
kandidat, ki nima ravnateljskega izpi-
ta, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata. 
Če ravnateljskega izpita ne opravi v 
roku iz prejšnjega odstavka, mu pre-
neha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet 
zavoda. Svet si mora pred odločitvĳo 
o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh 
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pri-
dobiti:
-  mnenje učiteljskega zbora, ki o mne-

nju glasuje tajno,
-  mnenje lokalne skupnosti, ki ga 

poda občinski svet in 
-  mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mne-
nje obrazložĳo.  Če učiteljski zbor, ob-
činski svet in svet staršev ne dajo mne-
nja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj 
zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri 
odloči brez tega mnenja.  
Po izbiri kandidata za ravnatelja iz-
med prĳavljenih kandidatov, svet za-
voda posreduje obrazložen predlog za 
imenovanje v mnenje ministru. Če mi-
nister ne da mnenja v 30 dneh od dne-
va, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet 
zavoda odloči o imenovanju ravnatelja 
brez tega mnenja. 
Svet zavoda odloči o imenovanju rav-
natelja s sklepom, po prejemu menja 
ministra oziroma po preteku roka iz 
prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta 
zavoda obvesti vse prĳavljene kandi-
date. Zoper odločitev sveta je možno 
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki 
ureja zavode.

24. a člen

 Ravnatelj je lahko razrešen pred po-
tekom mandata:
-  če sam zahteva razrešitev,
-   če nastane kateri od razlogov, ko mu 

preneha pogodba o zaposlitvi po 
zakonu, ki ureja delovna razmerja,

 -  če pri svojem delu ne ravna po pred-
pisih ali neutemeljeno ne izvršuje 
sklepov organov zavoda ali ravna v 
nasprotju z njimi,

-  če s svojim nevestnim ali nepravil-
nim delom povzroči zavodu večjo 
škodo ali če zanemarja  ali malomar-
no opravlja svoje dolžnosti, tako da 
nastanejo ali bi lahko nastale hujše 
motnje pri opravljanju dejavnosti 
zavoda.

Ravnatelja razreši svet zavoda. V pri-
meru razrešitvi po tretji in četrti alineji 
prvega odstavka tega člena, mora svet 
zavoda pred sprejemom sklepa o raz-
rešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi 
zanjo in mu dati možnost, da se o njih 
izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, 
učiteljski zbor ter svet staršev s pred-
logom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev rav-
natelja, razen v primeru, če razrešitev 
zahteva ravnatelj sam, svet zavoda po-
sreduje v mnenje ministru. Če minister 
ne da mnenja v 30. dneh od dneva, ko 
je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o 
razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. 
Po prejemu mnenja ministra, oziroma 
po preteku roka iz prejšnjega odstav-
ka, svet zavoda odloči o razrešitvi s 
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper 
odločitev sveta je možno sodno varstvo 
v skladu z zakonom, ki ureja zavode.

25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha man-
dat oziroma če nihče izmed prĳavljenih 
kandidatov ni imenovan, svet zavoda 
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja iz-
med strokovnih delavcev zavoda ozi-
roma izmed prĳavljenih kandidatov, 
vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata 
ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti 
ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravna-
telja v naslednjih osmih dneh minister. 
Svet zavoda mora takoj pričeti s po-
stopkom za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko v istem zavodu oprav-
lja funkcĳo vršilca dolžnosti ravnatelja 
največ dvakrat.

c) Pomočnik ravnatelja

26. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko ime-
novan, kdor izpolnjuje pogoje za rav-
natelja, razen šole za ravnatelja oziro-
ma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in 
razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora 
pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, 
seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred 
razrešitvĳo mora ravnatelj z razlogi za 
razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na 
podlagi javnega razpisa, razen če rav-
natelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, 
ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki 
so opisane v aktu o sistemizacĳi.

3. Strokovni organi

27. člen
Strokovni organi v šoli so učiteljski 
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razred-
nik in strokovni aktivi.

28. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni 
delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih 

vprašanjih povezanih z vzgojno-iz-
obraževalnim delom,

- daje mnenje o letnem delovnem na-
črtu,

- predlaga uvedbo o posodobitvah 
programov vzgoje in izobraževanje 
in njihovi izvedbi v skladu s pred-
pisi,

- daje mnenje o predlogu za imenova-
nje ravnatelja,

- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z za-

konom.

29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo 
strokovni delavci, ki opravljajo vzgoj-
no-izobraževalno delo v posameznem 
oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
- obravnava vzgojno-izobraževalno 

problematiko v oddelku,
- oblikuje program dela z nadarjeni-

mi učenci in tistimi, ki težje napre-
dujejo,

- odloča o vzgojnih ukrepih in
- opravlja druge naloge v skladu z za-

konom.

30. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega uči-
teljskega zbora, analizira vzgojne in 
učne rezultate oddelka, skrbi za re-
ševanje vzgojnih in učnih problemov 
posameznih učencev, sodeluje s starši 
in šolsko svetovalno službo, odloča o 
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom. 

31. člen
Strokovne aktive v šoli sestavljajo uči-
telji istega predmeta oziroma predmet-
nih področĳ.
Strokovni aktivi v šoli obravnavajo 

problematiko predmeta oziroma pred-
metnega področja, usklajujejo merila 
za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu 
zboru predloge za izboljšanje vzgojno-
izobraževalnega dela, obravnavajo pri-
pombe staršev in učencev ter opravlja-
jo druge strokovne naloge, določene z 
letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev šole

32. člen
Za organizirano uresničevanje inter-
esa staršev se v zavodu oblikuje svet 
staršev. Tehnično in finančno podporo 
za delovanje sveta staršev zagotavlja 
šola. 
Svet staršev je sestavljen tako, da ima 
v njem vsak oddelek po enega pred-
stavnika, ki ga starši izvolĳo na rodi-
teljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o 

nadstandardnih programih,
- sodeluje pri nastajanju predloga 

programa razvoja šole, vzgojnega 
načrta, pri pravilih šolskega reda ter 
daje mnenje o letnem delovnem na-
črtu,

- daje mnenje o kandidatih, ki izpol-
njujejo pogoje za ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o 
vzgojno-izobraževalni problemati-
ki,

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z 
vzgojno-izobraževalnim delom,

- voli predstavnike staršev v svet šole 
in druge organe šole,

- lahko sprejme svoj program dela so-
delovanja s šolo, zlasti glede vklju-
čevanja v lokalno okolje,

- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delo-
vne skupine, 

- opravlja druge naloge v skladu z za-
konom.

5. Svetovalna služba

33. člen
Zavod organizira, v skladu z normati-
vi in standardi, svetovalno službo, ki 
svetuje učencem, otrokom in staršem 
ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole 
pri načrtovanju, spremljanju in dolo-
čanju vrednosti razvoja zavoda ter pri 
opravljanju vzgojno-izobraževalnega 
dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja 
se svetovalna služba povezuje z Repu-
bliškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

34. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga 
strokovno obdeluje, hrani, predstavlja 
in izposoja ter opravlja informacĳsko-
dokumentacĳsko delo kot sestavino 
vzgojno-izobraževalnega dela v za-
vodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar 
upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položa-
ja ne morejo plačati prispevka za izpo-
sojo učbenikov iz učbeniškega sklada, 
zagotovi sredstva država v skladu z 
merili, ki jih določi minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

35. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo stro-
kovno delo v zavodu opravljajo uči-
telji, svetovalni delavci, knjižničarji, 
laboranti in drugi strokovni delavci, 
ki z njimi sodelujejo pri izvajanju stro-
kovnih nalog, potrebnih za nemoteno 
delovanje zavoda (v nadaljnjem bese-
dilu: strokovni delavci).
Laborant mora imeti najmanj srednjo 
strokovno izobrazbo in pedagoško-an-
dragoško izobrazbo.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-iz-
obraževalno delo v skladu z zakonom 
in javnoveljavnimi programi tako, da 
zagotavljajo objektivnost, kritičnost 
in pluralnost ter so pri tem strokovno 
avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati 
slovenski knjižni jezik, imeti ustrez-
no izobrazbo, določeno z zakonom in 
drugimi predpisi, ter opravljen stro-
kovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se 
preverja pri strokovnem izpitu. Pri uči-
teljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali 
na slovenskih univerzah, se znanje slo-
venskega knjižnega jezika preverja ob 
prvi namestitvi.
Izobrazbo za strokovne delavce, v 
primerih, ko to določa zakon, pa tudi 
stopnjo izobrazbe, določi minister, po-
tem, ko si je pridobil mnenje strokov-
nega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična 
in druga dela opravljajo delavci, dolo-
čeni s sistemizacĳo delovnih mest. 
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo 
imeti izobrazbo, določeno s sistemiza-
cĳo delovnih mest, obvladati morajo 
slovenski jezik.

36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev 
pri upravljanju in uresničevanju sin-
dikalnih pravic delavcev v zavodih, 
zavod uredi v skladu z zakonom in 
kolektivno pogodbo ter z zakonom 
o organizacĳi in financiranju vzgoje 
in izobraževanja v svojem splošnem 
aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in 
drugih delavcev v zavodu se objavĳo 
na podlagi sistemizacĳe delovnih mest. 
Sistemizacĳo delovnih mest določi na 

podlagi normativov in standardov 
ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na 
območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred objavo prostega 
delovnega mesta pridobiti soglasje 
ministra. Pred odprtjem novega delo-
vnega mesta, ki predstavlja nadstan-
dard, si mora zavod pridobiti soglasje 
ustanovitelja. 

36. a člen
Na področju vzgoje in izobraževanja 
ne more skleniti delovnega razmerja 
oziroma opravljati dela oseba, ki
-  je bila pravnomočno obsojena zara-

di naklepanja kaznivega dejanja, ki 
se preganja po 

   uradni dolžnosti, na nepogojno ka-
zen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,

-  je bila pravnomočno obsojena zara-
di kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost.  

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA 
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

37. člen
V skladu z določili zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja zagotavljata država in ustanovitelj 
pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sred-
stva in premoženje za delovanje, s 
katerimi upravlja zavod od uveljavitve 
tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, 
ki so mu dana v posest (upravljanje), 
ne more pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremično premoženje ali le-to obre-
meniti s stvarnimi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanovitelja.

38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz 
javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacĳ, 
prispevkov sponzorjev ter iz drugih 
virov. 
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu 
nastane pri izvajanju medsebojno do-
govorjenega programa iz osnovnih 
dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena 
merila, kriterĳe ter normative in stan-
darde, ki veljajo za področja dejavnosti 
zavoda, krĳe država oziroma ustano-
vitelj.

39. člen
Za nadstandardne storitve lahko za-
vod pridobiva sredstva tudi z dotacĳa-
mi, sponzorstvom, prispevki staršev in 
drugimi viri določenimi z zakonom.
Zavod ustanovi šolski sklad, iz kate-
rega se financirajo dejavnosti, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa 
oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev, za nakup nadstandardne 
opreme, za zviševanje standardnega 
pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva 
sredstva iz prispevkov staršev, donacĳ, 
zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima 
predsednika in šest članov, od katerih 
so najmanj trĳe predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. 
Predstavnike zavoda predlaga svet 
zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni od-
bor sprejme pravila. 

VII. ODGOVORNOST USTANOVI-
TELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

40. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti 
zavoda omejeno subsidiarno do vred-
nosti sredstev, s katerimi upravlja za-
vod.

VIII. NADZOR

41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, dru-
gih predpisov in aktov, ki urejajo orga-
nizacĳo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja v zavodu, iz-
vaja šolska inšpekcĳa.
Nadzor nad gospodarjenjem s sredstvi 
ustanovitelja izvaja občinski svet s svo-
jimi organi.
Nadzor nad delom zavoda iz področĳ, 
ki niso navedena v prvem in drugem 
odstavku tega člena, izvajajo institucĳe 
določene z zakonom.

42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nad-
zoruje Računsko sodišče Republike 
Slovenĳe. 
Gospodarjenje z nepremičninami v la-
sti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja 
ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je 
potrebno regulirati z interno normati-
vo, uredi svojo notranjo organizacĳo 
in delo s pravili. Pravila sprejme svet 
zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne 
akte, s katerimi ureja druge zadeve, če 
tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega od-
stavka tega člena ne smejo biti v ne-
skladju s tem odlokom.

44. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet za-
voda ali ravnatelj. Razmejitev pristoj-
nosti pri sprejemanju splošnih aktov 
zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

45. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizaci-
jo in organe zavoda v roku treh mese-
cev od dneva uveljavitve tega odloka.

46. člen
Ko sprejme akt o ustanovitvi, imenuje 
ustanovitelj vršilca dolžnosti ravnatelja 
novo ustanovljene šole po tem odloku, 
ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom 
ustanovitelja opravi priprave na zače-
tek dela zavoda.
Mandat vršilca dolžnosti ravnatelja 
novo ustanovljene šole poteče, ko se 
ustanovi prvi svet zavoda in imenuje 
ravnatelja v skladu z zakonodajo.

47. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat 
z iztekom dobe, za katero je bil ime-
novan. Po izteku mandata ravnatelja 
se opravi razpis prostega delovnega 
mesta na način in po postopku, dolo-
čenim s tem odlokom. 
Ne glede na določbo prvega odstav-
ka 24. člena tega odloka, je lahko do 
1.9.2000 imenovan za ravnatelja tudi 
kdor ne izpolnjuje pogojev, določenih 
s tem odlokom o izobrazbi oziroma 
nazivu ali nima opravljenega ravna-
teljskega izpita.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skla-
du s prejšnjim odstavkom, si mora pri-
dobiti predpisano izobrazbo in naziv 
najkasneje do 1.9.2002, oziroma mora 
najkasneje v enem letu po imenovanju 
opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v 
roku iz prejšnjega odstavka, preneha 
mandat na podlagi zakona.

48. člen
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnate-
lja, ki ima na dan uveljavitve zakona 
o organizacĳi in financiranju vzgoje 
in izobraževanja srednjo izobrazbo, 
petindvajset let delovne dobe in je 
opravljal funkcĳo ravnatelja oziroma 
pomočnika ravnatelja dva mandata 
in ravnatelj oziroma pomočnik rav-
natelja, ki ima srednjo izobrazbo in je 
opravljal funkcĳo ravnatelja oziroma 
pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, 
je lahko imenovan za ravnatelja ozi-
roma pomočnika ravnatelja ne glede 
na določbo prvega odstavka 24. člena 
oziroma drugega odstavka 26. člena 
tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnate-
lja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi 
iz prvega odstavka 24. člena oziroma 
drugega odstavka 26. člena tega od-
loka in ima na dan uveljavitve ZOFVI 
manj kot 10 let do pridobitve pravice 
do starostne pokojnine ter je opravljal 
funkcĳo ravnatelja oziroma pomočni-
ka ravnatelja najmanj tri mandate, je 
lahko imenovan za ravnatelja oziroma 
pomočnika ravnatelja ne glede na do-
ločbo prvega odstavka 24. člena ozi-
roma drugega odstavka 26. člena tega 
odloka.

49. člen
Osnovna šola je organizirana kot osem-
razredna vse do uvedbe devetrazredne 
osnovne šole.

50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenĳe. 
Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Antona Martina Slomška Vrhni-
ka (Naš časopis, št. 295/2003) vsebuje 
naslednjo končno določbo:

7. člen
V 47. členu se v drugem odstavku da-
tum 1.9.2000 spremeni v 1.9.2003, v 
tretjem odstavku pa se datum 1.9.2002 
spremeni v 1.9.2005, beseda »dveh«, 
pa se zamenja z besedo »enem«.

8. člen
Ta odlok se objavi v občinskem glasilu 
Naš časopis in začne veljati petnajst 
dni po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Antona Martina Slomška Vrhni-
ka (Uradni list št. 85/ 2007 in Naš ča-
sopis, št. 341/2007) vsebuje naslednji 
končni določbi:

11. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in 
organe zavoda z določili tega odloka 
v roku štirih mesecev od uveljavitve 
tega odloka.

12. člen
Odlok začne veljati, petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se 
tudi v medobčinskem uradnem glasilu 
Naš časopis.
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Antona Martina Slomška Vrhni-
ka (Naš časopis, št. 373/2010) vsebuje 
naslednjo končno določbo:

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu Naš časopis.
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Antona Martina Slomška Vrhni-
ka (Naš časopis, št. 390/2012) vsebuje 
naslednjo končno določbo:

2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v uradnem glasilu Naš časopis, 
uporabljati pa se začne po konstituira-
nju novega občinskega sveta.

• Na podlagi 95. člena Poslovnika o 
delu Občinskega sveta Občine Vrhnika 
je Občinski svet Občine Vrhnika na 11. 
redni seji dne 12.4.2012 potrdil uradno 
prečiščeno besedilo 2 Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja, 
ki obsega:
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgoj-

no-izobraževalnega zavoda Osnov-
na šola Ivana Cankarja – uradno 
prečiščeno besedilo ( Naš časopis, 
št. 344/2007),

- Odlok o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ivana Cankarja (Naš 
časopis, št. 373/2010),

- Odlok o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ivana Cankarja (Naš 
časopis, št. 390/2012) 

Številka: 007-6/2012(3/3) 
Datum:   13.04.2012

Župan
Stojan JAKIN, univ.dipl.inž.grad.,l.r.

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
ZAVODA 

OSNOVNA ŠOLA IVANA 
CANKARJA

- URADNO PREČIŠČENO 
BESEDILO 2

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Vrhnika (v na-
daljevanju besedila: ustanovitelj) usta-
navlja na področju osnovnega šolstva 
javni vzgojno-izobraževalni zavod 
Osnovna šola Ivana Cankarja (v nada-
ljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje 
občinski svet.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna 
šola Ivana Cankarja
Sedež zavoda: Lošca 1, Vrhnika
V sestavo OŠ Ivana Cankarja poleg 
rednih oddelkov sodĳo še:

-  oddelki šole s prilagojenim progra-
mom, Lošca 1,

-  oddelka vzgoje in izobraževanja, Tr-
žaška 2 in

- podružnica Drenov Grič, Drenov 
Grič 1

3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovo-
ren s sredstvi, ki so v pravnem pro-
metu.
Zavod je pravna oseba s popolno od-
govornostjo in odgovarja za svoje ob-
veznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga v skladu z zakonom in 
tem odlokom.

4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Zavod se vpiše v razvid zavodov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi mi-
nistrstvo za šolstvo in šport.

2. Pečat zavoda

5. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat 
okrogle oblike, premera 35 mm, v kate-
rega sredini je grb Republike Slovenĳe, 
pod katerim je vpisan sedež zavoda: 
VRHNIKA, na zunanjem obodu pa 
je izpisano ime zavoda: Osnovna šola 
Ivana Cankarja.
Zavod ima in uporablja tudi pečat 
okrogle oblike premera 20 mm z enako 
vsebino kot pečat iz prvega odstavka 
tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena 
uporablja zavod v pravnem prometu 
za žigosanje vseh aktov, dokumentov 
in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja orga-
nom, organizacĳam, občanom, učen-
cem in varovancem oziroma njihovim 
staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena 
uporablja zavod za žigosanje pred-
vsem finančne in knjigovodske doku-
mentacĳe, za žigosanje knjig v knjižni-
ci, zdravstvenih izkaznic in delovnih 
knjižic zaposlenih. 

6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo 
uporabo, način varovanja in uničeva-
nja s sklepom določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpiso-
vanje

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravna-
telj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstav-
lja zavod brez omejitev.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali pred-
stavljanje zavoda v posameznih zade-
vah pooblasti druge osebe.

8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in de-
lavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, 
vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo. 
Finančne listine za zavod podpisujejo 
ravnatelj, računovodja in podpisniki 
z deponiranimi podpisi pri Upravi za 
javna plačila, ki jih za to določi in po-
oblasti ravnatelj.
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Ravnatelj z odločbo določi delavce za-
voda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo 
za zavod v odnosih, ki niso navedeni v 
tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izob-
raževalnih potreb

9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje 
osnovnošolskega izobraževanja za 
šolski okoliš, ki obsega območje na-
selĳ: Sinja Gorica, Verd, Bistra, Mirke, 
Zaplana, Drenov Grič, Lesno Brdo ter 
Vrhnika z naslednjimi ulicami: Betaj-
nova, Cankarjev trg (hišne št. 1, 1b, 1c, 
5, 6, 6a, 9, 10 – prostorski okoliš 0011), 
Cesta gradenj, Cesta 6, maja, Čuža 
(hišne št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 – prostor-
ski okoliš 0009), Dobovičnikova ulica, 
Dolge njive, Gabrče, Gradišče, Grilcev 
Grič, Hrib, Idrĳska cesta, Kolesarska 
pot, Kopališka ulica, Krožna pot, Kr-
panova ulica, Kurirska pot, Lošca, Med 
vrtovi, Močilnik, Mrakova cesta, Na 
klancu od št. 22 do 27 (prostorski oko-
liš 0009, 0016), Na Klisu, Na zelenici, 
Notranjska cesta, Ob beli, Ob igrišču, 
Ob Ljubljanici, Ob potoku, Pavkarjeva 
pot, Petkovškova ulica, Poštna ulica, 
Pot k studencu, Pot k Trojici, Pot v Mo-
čilnik, Prečna pot, Pri lipi, Prisojna pot, 
Raskovec, Ribiška pot, Stara cesta (od 
št. 2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 
21 – 55 – prostorski okoliš 0010, 0009, 
0008), Storžev Grič, Sušnikova cesta, 
Tičnica, Trg Karla Grabeljška, Tržaška 
cesta, Turnovše, Usnjarska cesta, Vas, 
Voljčeva cesta.
Znotraj šolskega okoliša se določi ob-
močje podružnice šole, ki zajema na-
slednja naselja: Drenov Grič, Lesno 
Brdo. 
Matična šola opravlja osnovnošolsko 
izobraževanje za otroke s posebnimi 
potrebami za območje celotne občine 
za učence od prvega do devetega raz-
reda.
Matična šola je Osnovna šola Ivana 
Cankarja, kjer je sedež zavoda. V ma-
tični šoli se vpisuje otroke v osnovno 
šolo za celoten zavod.
Starši lahko prepišejo otroka v šolo zu-
naj svojega šolskega okoliša, če šola v 
katero so vpisani in šola, v katero želĳo 
starši prepisati otroka, s tem soglašata. 

III. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen
Zavod izvaja javno službo v okviru na-
slednjih dejavnosti:
- P 85.200 - osnovnošolsko izobraže-

vanje,
- P 85.590 drugje nerazvrščeno izob-

raževanje, izpopolnjevanje in uspo-
sabljanje,

- P 85.600 pomožne dejavnosti za iz-
obraževanje,

 Zavod lahko opravlja tudi druge 
dejavnosti s katerimi dopolnjuje 
osnovne dejavnosti:

- P 85.510 - izobraževanje, izpopol-
njevanje in usposabljanje s področja 
športa in rekreacĳe,

- P 85.520 - izobraževanje, izpopolnje-
vanje in usposabljanje na področju 
kulture,

- C 18.120 - drugo tiskanje,
- C 18.130 - priprava za tisk,
- C 18.200 - razmnoževanje posnetih 

nosilcev zapisa,
- G 47.789 - trgovina na drobno v dru-

gih specializiranih prodajalnah,
- G 47.790 - trgovina na drobno z rab-

ljenim blagom,
- G 47.890 - trgovina na drobno na 

stojnicah in tržnicah,
- G 47.910 - trgovina na drobno po 

pošti ali internetu,
- H 49.391 - medkrajevni in drug cest-

ni potniški promet,
- I 56.210 - priložnostna dostava in 

priprava jedi,
- I 56.290 - druga oskrba z jedmi,
- J 58.110 - izdajanje knjig, periodike 

in drugo založništvo,
- J 58.130 - izdajanje časopisov,
- J 58.140 - izdajanje revĳ in druge pe-

riodike,
- J 58.190 - drugo založništvo,
- J 62.020 - svetovanje o računalniških 

napravah in programih,
- J 62.090 - druge z informacĳsko teh-

nologĳo in računalniškimi storitva-
mi povezane dejavnosti,

- J 63.100 - obdelava podatkov in s 
tem povezane dejavnosti, 

- L 68.200 - oddajanje in obratovanje 
lastnih in najetih nepremičnin,

- M 69.200 - računovodske, knjigo-
vodske in revizĳske dejavnosti, 
davčno svetovanje, 

- M 74.300 - prevajanje in tolmačenje,
- N 77.110 - dajanje lahkih motornih 

vozil v najem in zakup,
- N 77.210 - dajanje športne opreme v 

najem in zakup,
- N 77.330 - dajanje pisarniške opre-

me in računalniških naprav v najem 
in zakup,

- N 77.390 - dajanje drugih strojev, na-
prav v najem in zakup,

- N 82.190 - fotokopiranje in drugo 
razmnoževanje,

- N 82.300 - prirejanje razstav, sejmov 
in srečanj,

- R 90.010 - umetniško uprizarjanje,
- R 90.030 - umetniško ustvarjanje in 

poustvarjanje,
- R 90.040 - obratovanje objektov za 

kulturne prireditve,
- R 91.011 - dejavnost knjižnic,
- R 93.110 - obratovanje športnih ob-

jektov,
- R 93.190 - druge športne dejavnosti,
- R 93.210 – dejavnosti zabaviščnih 

parkov,
- R 93.299 – druge nerazvrščene de-

javnosti za prosti čas.

11. člen
Zavod opravlja javno veljavni izob-
raževalni program, ki je sprejet na 
način in po postopku, določenim z za-
konom.

12. člen
Zavod je osemrazredna osnovna šola 
in opravlja vzgojno-izobraževalno 
dejavnost od 1. do 8. razreda obvezne 
osnovne šole. 
Zavod izdaja spričevala o uspehu in iz-
obrazbi, ki štejejo kot javne listine. 
Zavod ne sme začeti opravljati nove 
dejavnosti ali spremeniti pogojev za 
opravljanje dejavnosti, dokler ustano-
vitelj ne da soglasja in dokler pristojni 
organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni 
pogoji, predpisani za opravljanje de-
javnosti glede tehnične opremljenosti 
in varstva pri delu ter drugi predpisa-
ni pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge de-
javnosti, ki jih opravlja zavod v manj-
šem obsegu, s katerimi dopolnjuje in 
boljša ponudbo vzgojno-izobraževal-
nega dela ali s katerimi prispeva k po-
polnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, 
ki se uporabljajo za opravljanje vpisa-
nih registriranih dejavnosti.

13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in oprav-
lja druge pravne posle samo v okviru 
dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster. 

IV. ORGANI ZAVODA

14. člen
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, 
katerih delovno področje, sestavo in 
način volitev oziroma imenovanja do-
loči s pravili. 

1. Svet zavoda

15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga se-
stavljajo predstavniki ustanovitelja, 
predstavniki 
delavcev zavoda in predstavniki star-
šev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga se-
stavljajo:
-  trĳe predstavniki ustanovitelja,
-  pet predstavnikov delavcev zavoda 

in
-  trĳe predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje 
Občinski svet Občine Vrhnika izmed 
članov občinske uprave, občinskih 
organov ter občanov iz pripadajočega 
šolskega okoliša. Mandat predstavni-
kov ustanovitelja je vezan na mandat 
občinskega sveta in preneha v roku 90 
dni po konstitutivni seji novega občin-
skega sveta. V tem času mora nov ob-
činski svet imenovati nove predstav-
nike ustanovitelja. Do izvolitve novih 
članov dotedanji predstavniki ustano-
vitelja opravljajo svojo funkcĳo. 
Predstavnike delavcev zavoda izvolĳo 
delavci zavoda na neposrednih tajnih 
volitvah po postopku in na način, ki 
ga določi zakon ter ta odlok, in sicer 
tri predstavnika matične šole – enega 
iz razredne in dva iz predmetne stop-
nje, enega predstavnika ŠPP in enega 
predstavnika administrativno tehnič-
nih delavcev.
Predstavnike staršev volĳo starši na 
svetih staršev, in sicer dva predstav-
nika staršev iz matične šole in enega 
predstavnika staršev iz podružnice 
Drenov grič. Mandat predstavnikov 
staršev v svetu preneha z dnem, ko 
otrok izgubi status učenca zavoda.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolĳo 
na konstitutivni seji predsednika in na-
mestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov 
vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma iz-
voljeni za štiri leta in so lahko ponov-
no imenovani oziroma izvoljeni. Člani 
sveta so lahko zaporedoma imenovani 
oziroma izvoljeni največ dvakrat.

16. člen
Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poro-

čilo o njegovi uresničitvi,
- sprejme letno poročilo o samoeval-

vacĳi šole,
- odloča v soglasju z ustanoviteljem 

o uvedbi nadstandardnih in drugih 
programov,

- obravnava poročila o vzgojno-izob-
raževalni problematiki,

- odloča o pritožbah v zvezi s pravi-
cami, obveznostmi in odgovornost-
mi delavcev iz delovnega razmerja,

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z 
vzgojnim in izobraževalnim delom 
v šoli,

- sprejema pravila in druge splošne 
akte zavoda, ki jih določa ta odlok 
ali pravila zavoda,

- določa finančni načrt in sprejema 
zaključne in periodične račune,

- predlaga ustanovitelju spremembo 
ali razširitev dejavnosti,

- daje ustanovitelju in ravnatelju za-
voda predloge in mnenja o posa-
meznih vprašanjih,

- razpisuje volitve predstavnikov de-
lavcev v svet zavoda,

- razpisuje delovno mesto ravnatelja 
zavoda,

- sprejema program razreševanja pre-
sežnih delavcev,

- imenuje predstavnike zavoda v dru-
gih asociacĳah,

- odloča v soglasju z ustanoviteljem 
o povezovanju v skupnost zavodov 
za opravljanje skupnih administra-
tivnih in računovodskih nalog in za 
opravljanje drugih skupnih del,

- obravnava zadeve, ki mu jih predlo-
ži učiteljski zbor, šolska inšpekcĳa, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, 
svet staršev,

- opravlja druge z zakonom ter drugi-
mi splošnimi akti zavoda določene 
naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda

17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstav-
nikov delavcev v svet zavoda s skle-
pom največ 90 in najmanj 60 dni pred 
iztekom mandatne dobe. Volitve se 
opravĳo najkasneje 15 dni pred pote-
kom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti 
določen dan volitev in število članov 
sveta, ki se volĳo iz posameznih enot 
zavoda. Sklep o razpisu volitev se 
mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje 
volilna komisĳa, ki jo sestavljajo pred-
sednik, njegov namestnik in dva člana 
ter njuna namestnika. Član volilne 
komisĳe oziroma njegov namestnik 
ne more biti kandidat za predstavnika 
delavcev v svetu in mora imeti aktiv-
no volilno pravico. Volilno komisĳo se 
imenuje za dobo 4 let.

18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane 
sveta imajo:
- če je v zavodu zaposlenih več kot 20 

do 50 delavcev – najmanj 3 delavci z 
aktivno volilno pravico,

- če je v zavodu zaposlenih več kot 50 
delavcev – najmanj 10 % delavcev z 
aktivno volilno pravico,

- vsak reprezentativni sindikat v za-
vodu.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, 
ki se predložĳo volilni komisĳi najkas-
neje 21. dan po dnevu razpisa volitev, 
morajo biti pisni. Predlogom kandi-
datov iz prvih dveh alinej prejšnjega 
odstavka je potrebno priložiti podpise 
delavcev, ki predlagajo kandidate za 
člane sveta.
Predlogu kandidatov za člane sveta 
morajo biti priložene pisne izjave kan-
didatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev 
v svetu zavoda morajo imeti pasivno 
volilno pravico. Kandidati za pred-
stavnike delavcev v svetu zavoda se 
predlagajo po enotah zavoda.

19. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna 
komisĳa.
Volitve morajo biti organizirane tako, 
da je zagotovljena tajnost glasovanja. 
Volilna komisĳa lahko določi, da se 
za delavce, ki bodo odsotni na dan 
volitev, zagotovi možnost predčasnih 
volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak 
delavec ima en glas. Glasovnice se ob-
likujejo tako, da se na njej ločeno na-
vedejo imena kandidatov za predstav-
nike delavcev matične šole  ter šole s 
prilagojenim programom.
Voli se tako, da se obkrožĳo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, 
za katere se želi glasovati. Vsi delavci 
zavoda volĳo vse predstavnike delav-
cev.«
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, 
na kateri ni mogoče ugotoviti volje vo-
livca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za 
več kandidatov iz posamezne skupine 
kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeleži-
la več kot polovica delavcev zavoda z 
aktivno volilno pravico.

20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za čla-
ne sveta zavoda, kot je predstavnikov 
delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so 
tisti, ki so dobili največje število glasov. 
Če sta dva kandidata dobila enako 
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima 
daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše 
zapisnik, volilna komisĳa pa izdela 
poročilo o rezultatih volitev, ki ga ob-
javi v roku 5 dni od dneva izvedbe 
glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v sve-
tu zavoda

21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika 
delavcev v svetu zavoda se začne na 
podlagi pisne zahteve najmanj 10 % 
delavcev zavoda z aktivno volilno pra-
vico oziroma na zahtevo sindikata, če 
gre za člane sveta, ki ga je kandidirat 
sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložĳo 
delavci, morajo biti priloženi podpisi 
delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati 
razloge za odpoklic. 
Zahteva se predloži volilni komisĳi, ki 
preveri formalno pravilnost zahteve, 
ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisĳa ne zavrne zahteve 
za odpoklic, v 30 dneh razpiše glaso-
vanje o odpoklicu predstavnika de-
lavcev v svetu zavoda in določi dan 
glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda 
je odpoklican, če je za odpoklic glaso-
vala večina delavcev zavoda, ki imajo 
aktivno volilno pravico v času glaso-
vanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu 
predstavnika delavcev v svetu zavoda 
se smiselno uporabljajo določbe zako-
na in tega odloka.

22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov 
delavcev v svet zavoda se, dokler ne 
bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, 
uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja 
ta odlok, določbe zakona, ki ureja so-
delovanje delavcev pri upravljanju 
podjetĳ. 

2. Ravnatelj
23. člen

Pedagoški vodja in poslovni organ za-
voda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in po-
slovanje zavoda, predstavlja in zastopa 
zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo za-

voda,
- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovne-

ga načrta in je odgovoren za njego-
vo izvedbo ,

- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih 

programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje 

in izpopolnjevanje strokovnih de-
lavcev,

- organizira mentorstvo za pripravni-
ke,

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževal-
nem delu učiteljev, spremlja njihovo 
delo in jim svetuje,

- predlaga napredovanje strokovnih 
delavcev v nazive in odloča o na-
predovanju delavcev v plačilne raz-
rede, 

- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši 

(roditeljski sestanki, govorilne ure 
in druge oblike sodelovanja),

- je odgovoren za uresničevanje pra-
vic in dolžnosti učencev,

- obvešča starše o delu zavoda in o 
spremembah pravic otrok in obvez-
nosti učencev,

- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zagotavlja izvrševanje odločb dr-

žavnih organov,
- določa sistemizacĳo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih raz-

merĳ in o disciplinski odgovornosti 
delavcev,

- imenuje in razrešuje svoja pomočni-
ka in vodjo oddelkov ŠPP,

- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko 
in predšolsko zdravstveno službo 
in,

- opravlja druge naloge v skladu z za-
koni in drugimi predpisi,

- je odgovoren za zagotavljanje in 
ugotavljanje kakovosti s samo-eval-
vacĳo in pripravo letnega poročila o 
samo-evalvacĳi zavoda.

24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor 
ima najmanj izobrazbo pridobljeno po 
študĳskih programih za pridobitev iz-
obrazbe druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, pridobljeno po študĳskih 
programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter 
izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali 
svetovalnega delavca na šoli, na ka-
teri bo opravljal funkcĳo ravnatelja, 
ima najmanj pet let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju, ima naziv 
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor in opravljen rav-
nateljski izpit. 
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi 
kandidat, ki nima ravnateljskega izpi-
ta, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata. 
Če ravnateljskega izpita ne opravi v 
roku iz prejšnjega odstavka, mu pre-
neha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.  
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet 
zavoda. Svet si mora pred odločitvĳo 
o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh 
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pri-
dobiti:
-  mnenje učiteljskega zbora, ki o mne-

nju glasuje tajno,
-  mnenje lokalne skupnosti, ki ga 

poda občinski svet in 
-  mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mne-
nje obrazložĳo. Če vzgojiteljski zbor, 
občinski svet in svet staršev ne dajo 
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili 
zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o iz-
biri odloči brez tega mnenja.  
Po izbiri kandidata za ravnatelja iz-
med prĳavljenih kandidatov, svet za-
voda posreduje obrazložen predlog za 
imenovanje v mnenje ministru. Če mi-
nister ne da mnenja v 30 dneh od dne-
va, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet 
zavoda odloči o imenovanju ravnatelja 
brez tega mnenja. 
Svet zavoda odloči o imenovanju rav-
natelja s sklepom, po prejemu menja 
ministra oziroma po preteku roka iz 
prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta 
zavoda obvesti vse prĳavljene kandi-
date. Zoper odločitev sveta je možno 
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki 
ureja zavode. 

24. a člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred pote-
kom mandata:
-  če sam zahteva razrešitev,
-  če nastane kateri od razlogov, ko 

mu preneha pogodba o zaposlitvi 
po zakonu, ki 

   ureja delovna razmerja,
-  če pri svojem delu ne ravna po pred-

pisih ali neutemeljeno ne izvršuje 

sklepov organov zavoda ali ravna v 
nasprotju z njimi,

-  če s svojim nevestnim ali nepravil-
nim delom povzroči zavodu večjo 
škodo ali če zanemarja  ali malomar-
no opravlja svoje dolžnosti, tako da 
nastanejo ali bi lahko nastale hujše 
motnje pri opravljanju dejavnosti 
zavoda.

Ravnatelja razreši svet zavoda. V pri-
meru razrešitvi po tretji in četrti alineji 
prvega odstavka tega člena, mora svet 
zavoda pred sprejemom sklepa o raz-
rešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi 
zanjo in mu dati možnost, da se o njih 
izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, 
vzgojiteljski zbor ter svet staršev s 
predlogom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev rav-
natelja, razen v primeru, če razrešitev 
zahteva ravnatelj sam, svet zavoda po-
sreduje v mnenje ministru. Če minister 
ne da mnenja v 30. dneh od dneva, ko 
je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o 
razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. 
Po prejemu mnenja ministra, oziroma 
po preteku roka iz prejšnjega odstav-
ka, svet zavoda odloči o razrešitvi s 
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper 
odločitev sveta je možno sodno varstvo 
v skladu z zakonom, ki ureja zavode. 

25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha 
mandat, oziroma če nihče izmed pri-
javljenih kandidatov ni imenovan, 
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti 
ravnatelja izmed strokovnih delavcev 
zavoda oziroma izmed prĳavljenih 
kandidatov, vendar največ za eno leto. 
Če v 60 dneh po prenehanju mandata 
ravnatelja, svet zavoda ne imenuje niti 
ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravna-
telja v naslednjih osmih dneh minister. 
Svet zavoda mora takoj pričeti s po-
stopkom za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko v istem zavodu oprav-
lja funkcĳo vršilca dolžnosti ravnatelja 
največ dvakrat.

a) Pomočnik ravnatelja

26. člen
Zavod ima dva pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko ime-
novan, kdor izpolnjuje pogoje za rav-
natelja, razen šole za ravnatelja oziro-
ma ravnateljskega izpita. 
Pomočnika ravnatelja imenuje in 
razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora 
pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, 
seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred 
razrešitvĳo mora ravnatelj z razlogi za 
razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na 
podlagi javnega razpisa, razen če rav-
natelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, 
ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki 
so opisane v aktu o sistemizacĳi.

b) Vodja ŠPP

27. člen
Šolo s prilagojenim programom na 
Lošci 1 ter oddelka vzgoje in izobra-
ževanja na Tržaški 2 vodi pedagoški 
organizacĳski vodja.
Vodjo ŠPP imenuje ravnatelj izmed 
strokovnih delavcev, ki poučujejo v od-
delkih ŠPP oziroma v oddelkih OVI.
Vodja opravlja naloge, ki mu jih določi 
ravnatelj in naloge, ki so napisane v 
aktu o sistemizacĳi.

3. Strokovni organi

28. člen

Strokovni organi v šoli so učiteljski 
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razred-
nik in strokovni aktivi.

29. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni 
delavci zavoda. 
Učiteljski zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih 

vprašanjih povezanih z vzgojno-iz-
obraževalnim delom,

- daje mnenje o letnem delovnem na-
črtu,

- predlaga uvedbo o posodobitvah 
programov vzgoje in izobraževanja 
in njihovi izvedbi v skladu s pred-
pisi,

- daje mnenje o predlogu za imenova-
nje ravnatelja,

- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z za-

konom.

30. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo 
strokovni delavci, ki opravljajo vzgoj-
no-izobraževalno delo v posameznem 
oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
- obravnava vzgojno-izobraževalno 

problematiko v oddelku,
- oblikuje program dela z nadarjeni-

mi učenci in tistimi, ki težje napre-
dujejo,

- odloča o vzgojnih ukrepih in 
- opravlja druge naloge v skladu z za-

konom.

31. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega uči-
teljskega zbora, analizira vzgojne in 
učne rezultate oddelka, skrbi za re-
ševanje vzgojnih in učnih problemov 
posameznih učencev, sodeluje s starši 
in šolsko svetovalno službo, odloča o 
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom.

32. člen
Strokovne aktive v šoli sestavljajo uči-
telji istega predmeta oziroma predmet-
nih področĳ.
Strokovni aktivi v šoli obravnavajo 
problematiko predmeta oziroma pred-
metnega področja, usklajujejo merila 
za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu 
zboru predloge za izboljšanje vzgojno-
izobraževalnega dela, obravnavajo pri-
pombe staršev in učencev ter opravlja-
jo druge strokovne naloge, določene z 
letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev šole

33. člen
Za organizirano uresničevanje inter-
esa se v zavodu oblikuje svet staršev. 
Tehnično in finančno podporo za delo-
vanje sveta staršev zagotavlja šola.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima 
v njem vsak oddelek po enega pred-
stavnika, ki ga starši izvolĳo na rodi-
teljskem sestanku oddelka. 
Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o 

nadstandardnih programih,
- sodeluje pri nastajanju predloga 

programa razvoja šole, vzgojnega 
načrta, pri pravilih šolskega reda ter 
daje mnenje o letnem delovnem na-
črtu,

- daje mnenje o kandidatih, ki izpol-
njujejo pogoje za ravnatelja,

- razpravlja o poročilih ravnatelja o 
vzgojno-izobraževalni problemati-
ki,

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z 
vzgojno-izobraževalnim delom,

- voli predstavnike staršev v svet šole 
in druge organe šole,

- lahko sprejme svoj program dela so-
delovanja s šolo, zlasti glede vklju-
čevanja v lokalno okolje,

- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delo-
vne skupine, 

- opravlja druge naloge v skladu z za-
konom.

5. Svetovalna služba

34. člen
Zavod organizira, v skladu z normati-
vi in standardi, svetovalno službo, ki 
svetuje učencem, otrokom in staršem 
ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole 
pri načrtovanju, spremljanju in dolo-
čanju vrednosti razvoja zavoda ter pri 
opravljanju vzgojno-izobraževalnega 
dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja 
se svetovalna služba povezuje z Repu-
bliškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

35. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga 
strokovno obdeluje, hrani, predstavlja 
in izposoja ter opravlja informacĳsko-
dokumentacĳsko delo kot sestavino 
vzgojno-izobraževalnega dela v za-
vodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar 
upravljanje določi minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

36. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo stro-
kovno delo v zavodu opravljajo uči-
telji, svetovalni delavci, knjižničarji, 
laboranti in drugi strokovni delavci, 
ki z njimi sodelujejo pri izvajanju stro-
kovni nalog, potrebnih za nemoteno 
delovanje zavoda (v nadaljnjem bese-
dilu: strokovni delavci).
Laborant mora imeti najmanj srednjo 
strokovno izobrazbo in pedagoško-an-
dragoško izobrazbo.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-iz-
obraževalno delo v skladu z zakonom 
in javnoveljavnimi programi tako, da 
zagotavljajo objektivnost, kritičnost 
in pluralnost ter so pri tem strokovno 
avtonomni. 
Strokovni delavci morajo obvladati 
slovenski knjižni jezik, imeti ustrez-
no izobrazbo, določeno z zakonom in 
drugimi predpisi, ter opravljen stro-
kovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se 
preverja pri strokovnem izpitu. Pri uči-
teljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali 
na slovenskih univerzah, se znanje slo-
venskega knjižnega jezika preverja ob 
prvi namestitvi.
Izobrazbo za strokovne delavce, v 
primerih, ko to določa zakon, pa tudi 
stopnjo izobrazbe, določi minister, po-
tem ko si je pridobil mnenje strokov-
nega sveta. 
Strokovna, administrativna, tehnična 
in druga dela opravljajo delavci, dolo-
čeni s sistemizacĳo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo 
imeti izobrazbo, določeno s sistemiza-
cĳo delovnih mest, obvladati morajo 
slovenski jezik.

37. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev 
pri upravljanju in uresničevanju sin-
dikalnih pravic delavcev v zavodih, 
zavod uredi v skladu z zakonom in 
kolektivno pogodbo ter z zakonom 
o organizacĳi in financiranju vzgoje 
in izobraževanja v svojem splošnem 
aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in 
drugih delavcev v zavodu se objavĳo 
na podlagi sistemizacĳe delovnih mest. 
Sistemizacĳo delovnih mest določi na 
podlagi normativov in standardov 
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ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na 
območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred objavo prostega 
delovnega mesta pridobiti soglasje 
ministra. Pred odprtjem novega delo-
vnega mesta, ki predstavlja nadstan-
dard, si mora zavod pridobiti soglasje 
ustanovitelja.

37. a člen
Na področju vzgoje in izobraževanja 
ne more skleniti delovnega razmerja 
oziroma opravljati dela oseba, ki:
-  je bila pravnomočno obsojena zara-

di naklepanja kaznivega dejanja, ki 
se preganja po 

  uradni dolžnosti, na nepogojno ka-
zen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,

-  je bila pravnomočno obsojena zara-
di kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA 
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

38. člen
V skladu z določili zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja zagotavljata država in ustanovitelj 
pogoje za delo zavoda. 
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sred-
stva in premoženje, s katerim je zavod 
upravljal do uveljavitve tega odloka. 
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, 
ki so mu dana v posest (upravljanje), 
ne more pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremično premoženje ali le-to obre-
meniti s stvarnimi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanovitelja. 

39. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz 
javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, 
prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacĳ, 
prispevkov iz sponzorjev ter iz drugih 
virov.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu 
nastane pri izvajanju medsebojno do-
govorjenega programa iz osnovnih 
dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena 
merila, kriterĳe ter normative in stan-
darde, ki veljajo za področja dejavnosti 
zavoda, krĳe država oziroma ustano-
vitelj.

40. člen
Za nadstandardne storitve lahko za-
vod pridobiva sredstva tudi z dotacĳa-
mi, sponzorstvom, prispevki staršev in 
drugimi viri določenimi z zakonom. 
Zavod ustanovi šolski sklad, iz kate-
rega se financirajo dejavnosti, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa 
oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev, za nakup nadstandardne 
opreme, za zviševanje standardnega 
pouka in podobno. 
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva 
sredstva iz prispevkov staršev, donacĳ, 
zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima 

predsednika in šest članov, od katerih 
so najmanj trĳe predstavniki zavoda. 
Upravni odbor imenuje svet staršev. 
Predstavnike zavoda predlaga svet 
zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni od-
bor sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOSTI USTANOVI-
TELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

41. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti 
zavoda omejeno subsidiarno do vred-
nosti sredstev, s katerimi upravlja za-
vod.

VIII. NADZOR

42. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, dru-
gih predpisov in aktov, ki urejajo orga-
nizacĳo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja v zavodu, iz-
vaja šolska inšpekcĳa.
Nadzor nad gospodarjenjem s sredstvi 
ustanovitelja izvaja občinski svet s svo-
jimi organi.
Nadzor nad delom zavoda iz področĳ, 
ki niso navedena v prvem in drugem 
odstavku tega člena, izvajajo institucĳe 
določene z zakonom. 

43. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nad-
zoruje Računsko sodišče Republike 
Slovenĳe.
Gospodarjenje z nepremičninami v la-
sti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

44. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja 
ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je 
potrebno regulirati z interno normati-
vo, uredi svojo notranjo organizacĳo 
in delo s pravili. Pravila sprejme svet 
zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne 
akte, s katerimi ureja druge zadeve, če 
tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega od-
stavka tega člena ne smejo biti v ne-
skladju s tem odlokom.

45. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet za-
voda ali ravnatelj. Razmejitev pristoj-
nosti pri sprejemanju splošnih aktov 
zavoda se določi pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka pre-
neha veljati odlok o ustanovitvi jav-
nih zavodov na področju osnovnega 
šolstva (Uradni list RS, št. 7/92, z dne 
14.2.1992) in statut zavoda, sprejet na 
svetu zavoda 5.3.1992 ter statutarni 

sklep, sprejet na svetu zavoda 23.3.19-
93.

47. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizaci-
jo in organe zavoda v roku treh mese-
cev od dneva uveljavitve tega odloka.

48. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do 
konstituiranja sveta zavoda v skladu s 
tem odlokom.

49. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat 
z iztekom dobe, za katero je bil ime-
novan. Po izteku mandata ravnatelju 
se opravi razpis prostega delovnega 
mesta na način in po postopku, dolo-
čenim s tem odlokom. 
Ne glede na določbo prvega odstav-
ka 24. člena tega odloka, je lahko do 
1.9.2000 imenovan za ravnatelja tudi 
kdor ne izpolnjuje pogojev, določenih 
s tem odlokom o izobrazbi oziroma 
nazivu ali nima opravljenega ravna-
teljskega izpita.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skla-
du s prejšnjim odstavkom, si mora pri-
dobiti predpisano izobrazbo in naziv 
najkasneje do 1.9.2002, oziroma mora 
najkasneje v enem letu po imenovanju 
opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v 
roku iz prejšnjega odstavka, preneha 
mandat na podlagi zakona.

50. člen
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnate-
lja, ki ima na dan uveljavitve zakona 
o organizacĳi in financiranju vzgoje 
in izobraževanja srednjo izobrazbo, 
petindvajset let delovne dobe in je 
opravljal funkcĳo ravnatelja oziroma 
pomočnika ravnatelja dva mandata 
in ravnatelj oziroma pomočnik rav-
natelja, ki ima srednjo izobrazbo in je 
opravljal funkcĳo ravnatelja oziroma 
pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, 
je lahko imenovan za ravnatelja ozi-
roma pomočnika ravnatelja ne glede 
na določbo prvega odstavka 24. člena 
oziroma drugega odstavka 26. člena 
tega odloka. 
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnate-
lja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi 
iz prvega odstavka 24. člena oziroma 
drugega odstavka 26. člena tega od-
loka in ima na dan uveljavitve ZOFVI 
manj kot 10 let do pridobitve pravice 
do starostne pokojnine ter je opravljal 
funkcĳo ravnatelja oziroma pomočni-
ka ravnatelja najmanj tri mandate, je 
lahko imenovan za ravnatelja oziroma 
pomočnika ravnatelja ne glede na do-
ločbo prvega odstavka 24. člena ozi-
roma drugega odstavka 26. člena tega 
odloka.

50. a člen
Podružnica Drenov Grič kot sestav-
ni del Osnovne šole Ivana Cankarja, 
Vrhnika vključuje oddelke od 1. do 4. 

razreda osemletne osnovne šole. Po 
končanem 4. razredu učenci nadalju-
jejo šolanje na matični osnovni šoli 
Ivana Cankarja. Ko se ustvarĳo pogoji 
za devetletno osnovno šolo, bo podru-
žnica Drenov Grič vključevala oddelke 
1. triade. Po zaključeni 1. triadi bodo 
učenci ravno tako nadaljevali šolanje 
na Osnovni šoli Ivana Cankarja. 
Učenci, ki so iz dislocirane enote na 
Drenovem Griču (takrat še sestavnem 
delu Osnovne šole Log-Dragomer) pre-
šli na matično Osnovno šolo Log-Dra-
gomer in tam v šolskem letu 1999/2000 
končali 5. ali višji razred osemletke, 
bodo osemletno osnovno izobraževa-
nje na tej šoli tudi zaključili, ne glede 
na spremenjen šolski okoliš.

51. člen
Z dnem, ko se za to ustvarĳo pogoji, bo 
zavod devetrazredna osnovna šola in 
veljavnost tega odloka se nadaljuje. 

52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenĳe. 
Odlok o dopolnitvi Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraže-
valnega zavoda Osnovna šola Ivana 
Cankarja (Uradni list RS, št. 40/1997) 
vsebuje naslednji končni določbi:

1. člen
Doda se nov 48. a člen, ki se glasi:
- Svet zavoda, ki je bil konstituiran v 
skladu z zakonom o organizacĳi in 
financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 12/96) in v skladu 
z določili odloka o ustanovitvi vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Ivana Cankarja (Uradni list RS, št. 
62/96), opravlja dela in naloge v svojih 
pristojnostih do poteka mandata. 

2. člen
Dopolnitev odloka začne veljati z 
dnem objave v Uradnem listu Republi-
ke Slovenĳe. 
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda OŠ Ivana Cankarja (Uradni 
list RS, št. 20/1998) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga 
sprejme Občinski svet Občine Vrhni-
ka.
Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Ivana Cankarja (Uradni list RS, 
št. 21/2000) vsebuje naslednji končni 
določbi:

6. člen
V prehodne in končne določbe se za 
50. členom doda nov 50. a. člen s sle-
dečo vsebino:
Podružnica Drenov Grič kot sestav-
ni del Osnovne šole Ivana Cankarja, 

Vrhnika vključuje oddelke od 1. do 4. 
razreda osemletne osnovne šole. Po 
končanem 4. razredu učenci nadalju-
jejo šolanje na matični osnovni šoli 
Ivana Cankarja. Ko se ustvarĳo pogoji 
za devetletno osnovno šolo, bo podru-
žnica Drenov Grič vključevala oddelke 
1. triade. Po zaključeni 1. triadi bodo 
učenci ravno tako nadaljevali šolanje 
na Osnovni šoli Ivana Cankarja.

Učenci, ki so iz dislocirane enote na 
Drenovem Griču (takrat še sestavnem 
delu Osnovne šole Log-Dragomer) pre-
šli na matično Osnovno šolo Log-Dra-
gomer in tam v šolskem letu 1999/2000 
končali 5. ali višji razred osemletke, 
bodo osemletno osnovno izobraževa-
nje na tej šoli tudi zaključili, ne glede 
na spremenjen šolski okoliš.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka 
začnejo veljati dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenĳe.

Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Ivana Cankarja (Naš časopis, št. 
295/2003) vsebuje naslednje prehod-
ne in končne določbe:

7. člen
V 49. členu se v drugem odstavku da-
tum 1.9.2000 spremeni v 1.9.2003, v 
tretjem odstavku pa se datum 1.9.2002 
spremeni v 1.9.2005, beseda »dveh« pa 
se zamenja z besedo »enem«.

8. člen
Ta odlok se objavi v občinskem glasilu 
Naš časopis in začne veljati petnajst 
dni po objavi.

Odlok o spremembi Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraže-
valnega zavoda Osnovna šola Ivana 

Cankarja (Naš časopis, št. 314/2005) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v glasilu Naš časopis.

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Ivana Cankarja (Uradni list RS, 
št.  85/2007 in Naš časopis, št. 341/20-
07) vsebuje naslednji končni določbi:

14. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in 
organe zavoda z določili tega odloka 
v roku štirih mesecev od uveljavitve 
tega odloka.

15. člen
Odlok začne veljati, petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se 
tudi v medobčinskem uradnem glasilu 
Naš časopis.

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Ivana Cankarja (Naš časopis, št. 
373/2010) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Ivana Cankarja (Naš časopis, št. 
390/2012) vsebuje naslednjo končno 
določbo

2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v uradnem glasilu Naš časopis, 
uporabljati pa se začne po konstituira-
nju novega občinskega sveta.

Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 11. redni seji dne 12. 4. 2012 potrdil uradno 
prečiščeno besedilo Odloka o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spo-
menike, ki obsega:
− Odlok o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike (Ur. l. RS, št. 

20/95)
− Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi dreves za dendrološke naravne 

spomenike (Naš časopis, št. 336/07)
− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi dreves za dendro-

loške naravne   spomenike (Naš časopis, št. 389/11)

Številka: 0611-9/2006            Župan
Datum:   13. 4. 2012              Občine Vrhnika
                                                Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.,l.r.  

ODLOK 
O RAZGLASITVI DREVES ZA DENDROLOŠKE NARAVNE SPOMENIKE

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

1. člen
Na področju Vrhnike razglašamo za naravne znamenitosti z lastnostmi dendro-
loških naravnih spomenikov drevesa, ki imajo zaradi svojih dimenzĳ, vrste, vi-
deza in lege, posebno veliko znanstvenoraziskovalno, poučno, krajinskoestetsko 
in simbolno vrednost.

2. člen

Dendrološki naravni spomeniki so:

drevo; k.o. parc. št.
lastnik
1.  lipa pri cerkvi v Smrečju
   Bradeško Amalĳa, Smrečje 46 Smrečje 541/2
2.  lipa in klek pri Žonti 
    Oblak Franc, Drenov grič 51 Vel. Ligojna 1814,    
   1399/1
3. dob in čr. jelša pri Koprivcu
    Sedej Jožefa, Drenov grič 72 Vel. Ligojna 1741/2
4. bela vrba Ažmancah
    Bizjan Marĳa, Velika Loka Vel. Ligojna 1531
5.  lipovec v Lukovici
    Mivšek Marĳa, Vrhniška 5 Log 116
6.  lipa pri Trčku
    Trček Janez, Zaplana 50 Zaplana 341
7.  bukev in lipovec pri Celarcu
    Celarc Janez, Gradišče 12
    Celarc Matilda, Ludvik, 
  Zaplana 13 Zaplana 785/2
8.  lipa v Prezidu
    Maček Jožefa, Viktor, Zaplana 23 Zaplana 1618/2
9.  lipa na Jerinovem Griču
    Možina Stanislav, Zaplana 27 Zaplana 1664
10. srebrnolistni javor 
  ob Jelovškovi c. Vrhnika 2523
11. tisa za Cankarjevim spomenikom Vrhnika 2785/3
12.  cigarovec ob OŠ Ivana Cankarja
     na Vrhniki          Vrhnika 2785/3
13.  divji kostanj na Gradišču Vrhnika 1935/1
14.  (točka črtana)
15.  bukev pred stavbo 
  Občine VrhnikaVrhnika 2785/3
16.  bukev pri Mlečni                         Vrhnika 2238/1
17.  površine z dendrološko 

  pomembnimi drevesi 
  ob cerkvi Sv. Trojica Vrhnika 53/1
18.  površine z dendrološko pomembnimi
     drevesi v parku v Verdu z novo 
  zasajeno lipo – tilia platyphyllos  Verd                     39/1
19.  duglazĳa v Strmih klancih
     Sklad kmetĳskih zemljišč in
     gozdov Republike Slovenĳe Verd 1676/1
20.  tisa v skalah
     Sklad kmetĳskih zemljišč in
     gozdov Republike Slovenĳe  Verd 1676/1
21.  bukev na Lipovcu
     Sklad kmetĳskih zemljišč in
     gozdov Republike Slovenĳe Verd 1676/1
22.  smreka na Slemenih
     Susman Janez, Mirke 4 Verd 1891
23.  (točka črtana)
24.  lipa pred cerkvĳo na Pokojišču
     Rimskokatoliško župnĳstvo
     Borovnica Borovnica  160
25. bukev na Padežu Borovnica  3160

3. člen

Za dendrološke naravne spomenike velja naslednji varstveni režim 
–  prepovedano je: 
–  sekati, obsekavati, lomiti oziroma drugače uničevati ali poškodovati dreve-

sa; 
–  slabšati rastiščne pogoje z odstranjevanjem zemlje, odkrivanjem korenin, za-

sipavanjem debla in površine nad koreninami, spreminjati višino talne vode 
in kislosti oziroma bazičnosti tal, spuščati škodljive tekočine ali plinaste snovi 
na območje rastišča ter odlagati odpadne snovi; 

–  spreminjati obstoječo osončenost dreves in rastišča; 
–  obešati, pritrjevati, postavljati ali naslanjati tuja telesa na deblo, korenine ali 

veje (razen oznake naravnega spomenika); 
–  zgraditi stalne objekte na območju rastišča. 
Po predhodnem soglasju pooblaščene organizacĳe za varstvo naravne in kultur-

ne dediščine je možno: 
–  spreminjati značaj površine neposrednega rastišča, če to ne ogroža drevesa; 
–  postavljati manjše občasne ali stalne objekte na območju neposrednega rastiš-

ča; 
–  postopno spreminjati osončenost dreves; 
–  izvajati sanitarne in sanacĳske ukrepe; 
–  znanstveno raziskovalno poseganje, ki ne škoduje zdravstvenemu stanju dre-

vesa. 
Če je zaradi slabega zdravstvenega stanja ali stojnosti drevesa ogrožena varnost 
ljudi, prometa ali stavb, je potrebno drevo sanirati ali odstraniti. Sklep o tem 
sprejme pooblaščena strokovna organizacĳa v roku 7 dni po prejemu obvestila. 
Stroške sanacĳe ali odstranitve krĳe občina.

4. člen

Imetnik naravnega spomenika je dolžan površino pod krošnjo čistiti grmovne 
zarasti in obveščati pooblaščeno organizacĳo za varstvo naravne in kulturne 
dediščine o vseh bistvenih spremembah stanja drevesa in njegovih rastnih po-
gojev. 
Zaradi izvajanja učnovzgojnih, znanstvenoraziskovalnih in kulturnih dejavno-
sti, je imetnik dolžan omogočiti prost dostop v območje spomenika. Imetnik 
drevesa je upravičen do nadomestila ali enkratne odškodnine v višini vrednosti 
mase lesa na panju. Odškodnina se ugotovi po uradni poti.

5. člen
Pristojni občinski upravni organ mora preprečevati posege, s katerimi bi bil 
ogrožen obstoj ali prizadete lastnosti naravne znamenitosti. Za vsak predviden 

poseg na tem območju mora pridobiti soglasje pooblaščene organizacĳe za var-
stvo naravne in kulturne dediščine.

6. člen
Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, zagotovi enotno označbo naravnih 
spomenikov.

7. člen

Z denarno kaznĳo 60.000 SIT se kaznuje civilna pravna oseba, ki je imetnik spo-
menika ali znamenitosti ali družbena pravna oseba, ki je imetnik pravice uprav-
ljanja na spomeniku ali znamenitosti, če: 
1.  ne dopušča ali ne omogoča strokovnim organizacĳam ali osebam, ki jih one 

pooblastĳo, preučevanja, popisovanja ali snemanja znamenitosti v znanstve-
ne namene; 

2.  ne omogoča občanom dostopa do spomenika ali znamenitosti, pa to ni ne-
varnost za spomenik ali znamenitost, oziroma ne povzroča imetniku škode 
ali nesorazmernih neprĳetnosti; 

3.  ne obvesti v roku 14 dni strokovne organizacĳe, pri kateri je spomenik re-
gistriran ali popisan, o vseh spremembah stvarnih in pravnih dejstev, po-
membnih za register; 

4.  ne skrbi za oznako spomenika ali znamenitosti; 
5.  opravi na spomeniku ali znamenitosti poseg, ki ni v skladu z navodili stro-

kovne organizacĳe; 
6.  kljub opominu ne opravi potrebnih del na spomeniku v roku, ki mu ga je 

določila strokovna organizacĳa; 
7.  rabi spomenik na način ali v namene, ki mu jih je občinski upravni organ 

prepovedal, pa je taka raba nevarna za obstoj in neokrnjenost spomenika; 
8.  krši predkupno pravico občine oziroma republike. 

Če krši 1. ali 5. alineo 3. člena, se pravna oseba ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, kaznuje z denarno kaznĳo 90.000 SIT, posameznik – fizična 
oseba in odgovorna oseba pravne osebe pa s 50.000 SIT. 

Za kršitev ostalih alinei (2., 3., 4., 6., 7., 8. in 9.) 3. člena se pravne osebe ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z denarno kaznĳo 50.000 SIT 
in posameznik – fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe z 20.000 SIT.

8. člen
Strokovni nadzor nad spomeniki opravlja pooblaščena organizacĳa za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, ki v roku enega meseca izda ustrezno soglasje. 
Upravni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična in 
gozdna inšpekcĳa.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenĳe.

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi dreves za dendrološke naravne 
spomenike  (Naš časopis št. 336 z dne 26. 3. 2007) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

4. člen
Ta odlok se objavi v občinskem glasilu Naš časopis in začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi dreves za dendro-
loške naravne spomenike (Naš časopis št. 389/11 z dne 19. 12. 2011) vsebuje 
naslednjo končno določbo: 

3. člen

Ta odlok se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in prične veljati 
naslednji dan po objavi.
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Silvestrska komedĳa
V PONEDELJEK, 

31. decembra starega leta 2012, OB 20.30
v Osnovni šoli Borovnica

MAMA JE UMRLA DVAKRAT
(Vinko Möderndorfer; priredba: Slavica Marta Ošaben)

Če si bogat, si Bog ali hudič, kakor se ti zazdi. V živ-
ljenju sejemo prĳateljstvo, ljubezen, zaupanje, gradimo 
družino … O tem bo spregovorila zelo, zelo črna kome-
dĳa v dveh aktih. Vrednote v igri so zanikane, »srečno« 
se konča le zaradi ironičnega preobrata.
Vstopnice bodo v prodaji od četrtka, 20. decembra, v 
Trgovini Kocka v Borovnici in na Vrhniki.
Vsi sodelujoči želimo preživeti z vami lep večer. Skupaj 
bomo uživali skoraj dve uri, zato bomo imeli tudi od-
mor.

Vljudno vabljeni! Veselimo se Vašega obiska.
KD Borovnica, gledališka skupina Šota

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
Ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti
vas vabimo, da se nam pridružite na 

prireditvi
v petek, 21. 12. 2012, ob 8.30 

v večnamenskem prostoru naše šole.
Učenci in učitelji

26. decembra 2012, na praznik sv. Šte-
fana, vas skupaj z O ZVVS Vrhnika 
- Borovnica od 9. do 11. ure vabimo 
v  nekdanjo gostilno na Pokojišču 
na že tradicionalno pogostitev za vse 
pohodnike in obiskovalce.  
Vabljeni tudi 31. decembra 2012 ob 
10. uri k naši stojnici na Molkovem 
trgu, kjer se bomo skupaj poslovili od 
starega leta.

Turistično društvo Borovnica

Kulturno društvo Borovnica
Glasbena skupina Coklarji

vabimo na prireditev, ki bo v
petek  18. 1. 2013 ob 19.00 uri v Osnovni šoli Borovnica.

Predstavili se vam bomo, imeli  zanimive goste in se 
skupaj veselili.

Pridite, ne bo vam žal!
Vljudno vabljeni.

Vabilo
Vabimo vas na tradicionalno prireditev 
Po stezah partizanske Jelovice
v nedeljo, 6. januarja 2013, v Dražgošah.
Odhod avtobusa bo izpred trgovine Kocka ob 9. uri.
Prĳave zbira Rado Mihevc, na tel. št. 041 262 593.

Občinsko društvo ZB
za vrednote NOB Borovnica

Nasmehe, smejanje, krohotanje in solze v očeh 
sta z izjemno šaljivima točkama na obrazih 
obiskovalcev pričarala humorista Kavc in Jo-
hanca. Postregla sta s šalami iz stare šole, ki sta 
jih spretno aktualizirala. Gledalce sta zabavala 
tudi s šalami na račun politike,  in sicer državne  
pa tudi občinske. S stand-up komedĳo je nav-

duševal tudi napovedovalec prireditve, ki se je 
lotil komedĳe o družini, optimizmu, priznanju, 
zasvojenosti, požrešnosti, izkoriščanju človeka 
po človeku in tolažbi. 
Obiskovalci večnamenske dvorane pa se niso 
le smejali, temveč tudi uživali ob prĳetni glas-
bi. Urbano so zapeli člani moškega kvarteta, ki 
nosi zanimivo ime Škrip, pa ne zato, ker bi raz-
glašeno peli, daleč od tega, temveč  je to domi-
selna sestavljenka iz njihovih priimkov: Švigelj, 
Košir, Rot in Palčič. Ker pa pravi zabaven večer 
ne more miniti brez tradicionalne harmonike, 
so kulturniki v goste povabili še domačo skupi-
no Slavčke s Kužn’ce, ki so večer popestrili še z 
narodno-zabavnimi ritmi.                            V. E.

Urbano je zapel Škrip.

Kavc in Johanca sta postregla tudi s šalami na račun politike. Na »tapeti« sta 
imela tudi borovniškega župana. Pravi zabaven večer ne more miniti brez narodno-zabavnih ritmov.

Vsem občanom čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 
želimo doživete božične praznike, v novem letu 2013 
pa veliko zdravja, uspeha in osebnega zadovoljstva.
Turistično društvo Borovnica, Čebelarsko društvo Borovnica, Kulturno društvo Borovnica, 
Neodvisna lista Zarja, Društvo podeželskih žena Ajda, Občinski odbor SDS Borovnica, 
Občinsko društvo ZB za vrednote NOB in Društvo Ženski pevski zbor Tonja.

Vsak dan sestavljajo trenutki, 
ki so edinstveni, resnični in vsak od njih ima poseben 
okus hrepenenja, veselja, pričakovanj. 
Srečno v novem letu Vam želijo

Gasilska zveza Vrhnika
Gasilsko poveljstvo Občine Borovnica
in prostovoljna gasilska društva
Borovnica, Breg - Pako in Brezovica pri Borovnici

V Borovnici je tudi v drugem krogu predsedni-
ških volitev zmagal zdaj že predsednik RS, Borut 
Pahor, in to kar z dvotretjinsko večino (66,5 % oz. 
935 glasov). Udeležba na volitvah je bila sicer v 
Borovnici znova nadpovprečna, kar 45,5 % (1451 
od 3187 volivcev). Najvišjo udeležbo sta beležili 
volišči Občina Borovnica in OŠ Borovnica 2, kar 
51 %, najslabšo pa OŠ Borovnica 1, 42 %. Dose-
danji predsednik republike dr. Danilo Türk je v 
drugem krogu volitev prejel še manj glasov kot v 
prvem (prvič 560, zdaj 471) in zmagal zgolj na vo-
lišču GD Borovnica, pa še to le z minimalno več-
ino, naravnost katastrofalno pa se je  izkazal na 

voliščih OŠ Borovnica 2 in GD Brezovica, kjer je 
prejel zgolj 17-odstotno podporo, medtem ko se je 
njegov protikandidat Pahor tu  izkazal rekordno 
dobro. Malce slabše od uradnih dveh kandidatov 
pa se je kot alternativna izbira  izkazal legendarni 
Chuck Norris, ki je zasedel tretje mesto, za njim pa 
so se s posamičnimi glasovi uvrstili še Erjavec, J. 
B. Tito, Simon Kovačič in »Bunda na gumbe«. Vsa 
navedena glasovanja seveda sodĳo v rubriko »ne-
veljavne glasovnice«. Sicer pa je borovniška volil-
na populacĳa izkazala tudi rahla revolucionarna 
nagnjenja z večkratnimi zapisi priljubljenega slo-
gana “Gotof je!”                                  Damjan Debevec

Volitve za predsednika Republike Slovenĳe (2. krog), 2. 12. 2012 - Borovnica

vol. lokacĳa vol. glas. % glasovnice Borut Pahor Danilo Türk

št. volišča imen. udelež. udelež. nevelj. velj. glas % glas %

1 Gasilski dom Borovnica 361 173 47,9% 3 170 79 46,5% 91 53,5%

2 Osnovna šola Borovnica 767 323 42,1% 9 314 179 57,0% 135 43,0%

3 Občina Borovnica 245 126 51,4% 3 123 83 67,5% 40 32,5%

4 Osnovna šola Borovnica 371 190 51,2% 4 186 153 82,3% 33 17,7%

5 Gasilski dom Breg 381 175 45,9% 6 169 110 65,1% 59 34,9%

6 Dom krajanov Dol-Laze 611 265 43,4% 12 253 174 68,8% 79 31,2%

7 Gasilski dom Brezovica 451 199 44,1% 8 191 157 82,2% 34 17,8%

BOROVNICA - skupaj 3187 1451 45,5% 45 1406 935 66,5% 471 33,5%

Le čevlje sodi naj kopitar
Učitelji dr. Ivana Korošca v Borovnici 
smo v zadnjem mesecu tarča neokusnih, 
neprimernih in žaljivih izjav, ki se pojav-
ljajo v različnih medĳih, javno dostopnih 
zapisnikih itn. Začelo se je z ne podporo, 
negativnim odzivom in grožnjami že v 
času stavke aprila 2012, ko smo se borili 
za pravice učiteljev ter posledično boljše 
delo na šoli in za boljše znanje in počutje 
učencev. Učitelji se sprašujemo, ali je zdaj 
prišel čas za povračilne ukrepe, obljubljene 
takrat? Vse to seveda ni moglo mimo naše 

redne konference, kjer smo se zato odločili, 
da se na vse to pisanje odzovemo, najbolje 
s člankom v Naš časopis. Ob branju za-
pisnikov občinskih sej, člankov v Našem 
časopisu, objav na spletni strani www.bo-
rovnica.eu smo osupli, užaloščeni in pri-
zadeti. Počutimo se diskreditirani. Zakaj? 
Očitano nam je:
– da šola ne daje svojega prispevka k živ-
ljenju kraja (udejstvovanje v športnih, 
kulturnih in mnogih drugih dejavnostih),
– da učiteljev  zunaj šole skoraj ni videti, 
da z udeležbo na prireditvah niso vzgled 
učencem, kar pa je v veliki meri lahko po-

sledica, da se mnogi učitelji vozĳo od dru-
god in zato ne dihajo s krajem,
– da je klima na šoli med zaposlenimi slaba 
in s tem tudi medsebojni odnosi.
Vse to preprosto ne drži. Sodelovanje šole 
s krajem dokazujejo številne prireditve, 
na katere so vedno povabljeni predstavni-
ki občine  in vsi  drugi krajani. Ali ni to 
prispevek šole k življenju kraja? Kdor se 
udeležuje naših prireditev, lahko vidi tudi 
učitelje, in sicer v popoldanskem času,  pa 
tudi zvečer. Ampak tudi učitelji imamo 
svoje družine, svoje otroke. Morda  nima-
mo pravice do vsega tega?

Prav tako ne drži, da je klima na šoli slaba. 
Sprašujemo se, na  podlagi česa nam je to 
očitano. Kdaj, kje, kako, na podlagi česa in 
kdo je to ocenjeval? Zakaj nam rezultati 
raziskave niso bili predstavljeni? Trdimo, 
da se večina učiteljev na borovniški šoli 
dobro počuti. Najboljši dokaz za to so naši 
učenci. Zanima nas, zakaj njih, ki so zago-
tovo najbolj verodostojne priče, nihče nič 
ne vpraša. 
In kaj je za nas učitelje največje prizna-
nje? Da še vedno imamo vstop v kulturne 
ustanove, da nas avtobusni prevozniki z 
veseljem vozĳo, da si v vsakem CŠOD-ju 

želĳo  vrnitve naših otrok, da so uspeš-
ni na raznih tekmovanjih, nacionalnih 
preverjanjih, da sodelujejo na različnih 
prireditvah, akcĳah, učenci sodelujejo z 
različnimi skupinami ljudi (s starejšimi 
občani Borovnice) … Za vsem tem poleg 
staršev zagotovo stojimo predvsem učitelji 
in  drugi delavci šole. 
Ali si potem resnično zaslužimo primer-
javo s »krapi«, ki po definicĳi, zapisani v 
SSKJ-ju, pomeni leno ribo, ki živi v počas-
nih vodah?  

                   Učitelji OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica

V Borovnici je bilo zabavno
Borovnica, 24. november 2012 – V večnamenski dvorani Osnovne šole dr. Ivana 
Korošca je  minil še en prĳeten večer v organizacĳi Kulturnega društva Borovni-
ca. Tokrat sta bila glavna nit prireditve smeh in glasba.

Borovničani dvotretjinsko za Boruta Pahorja, 
tretji Chuck Norris

VABIMO
v Osnovno šolo Borovnica na 

ogled igric

ZAJČEK IŠČE 
MAMO 

in SNEGULJČICA
v soboto, 22. decembra 2012, 

ob 15.30. 
Pridite, čaka vas presenečenje!

Vašega obiska se veselimo,
Kulturno društvo Borovnica 

– Gledališka skupina ŠOTKI in 
Ta mlad�
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Jože Hrovat, ste bili vedno na pisarniških 
funkcĳah ali ste kdaj opravljali tudi fizična
dela?
Izviram iz proizvodnje kot kovinostrugar. In 
že tedaj, ko sem videl kakega direktorja, ki je 
šel slučajno v proizvodnjo, sem razmišljal, da 
bom nekoč tudi jaz šel med ljudi in se z njimi 
pogovarjal. Po zaključeni srednji šoli sem po-
slušal očeta, češ služba je blizu, avtobus te bo 
odpeljal pa pripeljal in bova doma kmetovala. 
Vsak mesec dela v proizvodnji sem pa venomer 
nekaj bral – bil sem lačen znanja. Skozi priza-
devno delo sem bil v Litostroju premeščen na 
program jedrske elektrarne Kozladuj. Delo je 
moralo biti opravljeno kirurško natančno iz ne-
rjavečega jekla za sklope krmilnih mehanizmov, 
kjer so bila zelo zahtevna tolerančna območja. 
Leta 1991, ob osamosvajanju, je pa nemška vla-
da želela pomagati Slovenĳi z izobraževanjem
strokovnega kadra. Bil sem eden od dveh, ki 
sva bila v Litostroju izbrana za izobraževanje 
po programu REFA. Tedaj sem kot strojni teh-
nik pridobil na samozavesti in se odločil za na-
daljnji študĳ. Leta 1996 sem bil na podoben na-
čin kot zdaj v Liko povabljen s strani kolega v 
Mobitel. Po dveh letih komercialnega dela sem 
prevzel organizacĳo postavitve novega centra
na trgu Ajdovščina in bil do 2005 vodja centra. 
Ves čas pa sem tudi iskal nove izzive in uspel s 
prĳavo na direktorsko mesto Snežnika d.d. A s
prihodom nove politične oblasti sem bil neza-
želen, ker so baje smatrali, da sem predstavnik 
predhodne politične opcĳe. Nisem želel, da bi
podjetje zaradi njihovega mnenja nazadovalo, 
zato sem dal odpoved.

Kje ste »padli noter« v zgodbo lastninjenja oz. 
lastniškega preoblikovanja Lika? Neko pove-
zavo z direktorjem Petehom imate iz prete-
klosti, ste morda v navezi z Igorjem Lahom?
Ne. S Petehom se poznava iz časov, ko sem bil 
direktor Snežnika, on pa direktor Marles hiš. 
Ampak tisto, kar naju je nekako najbolj pove-
zalo, je to, da mi je bil znan priimek, nisem pa 
vedel, kam ga locirat. In ko sem mu nekoč čisto 
iskreno rekel, da sem poznal nekega Peteha v 
Litostroju, mi je odgovoril, da je to njegov oče. 
Z njim pa sva se zelo dobro poznala, saj sva 
skupaj delala v proizvodnji. Vedno je bil pri-
pravljen pomagati mladim ljudem, tudi da smo 
se razvĳali v prave ljudi, ne samo delavce. G.
Laha sem pa prvič srečal, ko me je g. Peteh po-
vabil, če pridem pomagat reševat to dejavnost, 
ki je še edina ostala od Likovega konglomera-
ta. 

Vaš predhodnik Erjavec je prišel z velikimi 
načrti, preimenoval podjetje po sebi, potem 
pa povsem nepričakovano odšel, v zgodbi pa 
ste se naenkrat pojavili vi.
To je bilo povezano s tem, da je njegov partner 
in tudi širši krog uvidel, da obrtniški način vo-
denja in pristopa k urejanju gospodarske situ-
acĳe v tem okolju nista primerna. Gre za velik
sistem, ki mu moraš drugače posvetiti pozor-
nost, drugače ga moraš slišati in voditi, kot bi 
vodil 5, 10 ali 20 ljudi. In ker so bili rezultati 
takšni, kot so bili… Njim je bil konec koncev 
interes – vsaj tako so meni zagotovili – ohra-
niti proizvodnjo v tej dolini. Ob pridobivanju 
informacĳ o zgodovini kraja sem veliko prebral
o zgodnjih zametkih lesne industrĳe tega oko-
liša. To mi predstavlja dodaten motiv ali izziv, 
ob dejstvu, da je dolina na obrobju nekih gozd-
nih masivov, ki bi morali zagotavljati dovolj 
surovine za to dejavnost, ki je specifična. Vsled
temu se poraja tudi proces vzgajanja in šolanja 
delavcev, predvsem pa prenašanja posebnih 
znanj z veščinami, ki so del dolgotrajnega pro-
cesa. Izkušnje s Snežnika, kjer sem se ob priho-
du ravno tako srečeval z negativno bilanco, so 
mi narekovale, da najprej pogledam s kakšnimi 
resursi se srečujem pri svojem delu. Ali bodo 
sodelavci pripravljeni delati več –bistveno bolje 

in predvsem odgovorneje, je bilo ključno raz-
mišljanje. Ker je družina najbolj prikrajšana, je 
bil potreben temeljit pogovor zaradi odrekanj 
in moje odsotnosti. Trdno verjamem v preda-
no delo posameznika, še bolj pa v kolektivno 
delo ekipe, ki ve kaj hoče. Vsi upamo, da se bo 
situacĳa postopoma izboljšala in da bodo skup-

ni dosežki poplačilo za vse napore. Rezultati v 
smislu ohranjanja delovnih mest, ekonomska 
neodvisnost in večja dodana vrednost proizvo-
dom pa poplačilo za vse neprespane noči...

Podjetja verjetno niso ponujali na prvem kri-
žišču, vi pa ste vanj vstopili z nekim finanč-
nim vložkom, torej gotovo tvegate, če se raču-
nica ne bo izšla?
Motite se, dejansko je temu tako. Vse kar sem 
imel, plus še nekaj več, ker sem si moral izpo-
sodit, sem vložil v ta projekt. Zato mi ni vse-
eno in mi nikoli ne bo, kako bomo delovali in 
s kakšnim rezultatom bomo poslovali v bližnji 
prihodnosti.

S čim je podjetje dejansko razpolagalo ob va-
šem prevzemu? Kapital in dolgovi so bili pre-
neseni drugam.
Povedano je bilo nesporno, da je podjetje na 
novo ustanovljeno in nima nobenih dolgov. 
Dejansko, formalno gledano, je temu tako, ven-
dar je sistem Liko v zadnjem času dobesedno 
kontaminiral slovensko gospodarstvo. Zaradi 
takih dolgov je tudi do nas veliko nezaupanje. 
To je spoznanje, ki vsakodnevno negativno 
vpliva na naše poslovanje na nabavni strani. 
S trdim delom smo uspeli prepričati nekatere 
dobavitelje o naši resnosti, pri nekaterih iščemo 
rešitve s kompromisi, a to so procesi, ki se pora-
jajo v vseh rizičnih okoljih. Slovenska lesarska 
industrĳa je zelo rizična dejavnost, zato je stop-
nja nezaupanja še nekoliko večja kot pri ostalih 
dejavnostih. Poslovno politiko želim naravnati 
na dolgi rok. Ravno tako želimo posvečati po-
zornost prihodnosti, ki temelji na partnerskih 
odnosih in tradicionalnih kupcih, ki so z Likom 
dolga desetletja. Graditi zgodbo o uspehu brez 
sodelavcev bi bila popolnoma zgrešena nalož-
ba in kot takšna vnaprej obsojena na neuspeh. 
Zato istočasno aktivno pristopamo k reševanju 
preteklih obveznosti do sodelavcev.

Pravzaprav ste bolj ali manj kupili le blago-
vno znamko Liko?
Prvi poskus registracĳe novega podjetja je bil
takšen, da se besedo Liko izloči iz naziva podjet-
ja. Vendar omenjena beseda zagotavlja dostop 
na mednarodne trge kot so ZDA, Kanada, An-
glĳa, odločilnega pomena. Pred kratkim sem se
srečal z dvema partnerjema, ki kupujeta Likove 
izdelke štiri desetletja. Pripravljenost, da dela-
jo z nami še naprej, je zelo velika, vendar si ne 
smemo zatiskati oči pred nespornim dejstvom, 

da se nahajamo v tržnem gospodarstvu, kjer sta 
ponudba in povpraševanje ključna faktorja pri 
sklepanju kupoprodajnih pogodb. Blagovna 
znamka je le rezultat dela ljudi, ki dnevno vla-
gajo svoje znanje in spretnosti v komparativne 
prednosti naših izdelkov. Nenehno razvĳanje
novih modelov, kreativnost in inovativnost v 
posameznih razvojno komercialnih aktivnostih 
pa nas umešča med kreativne in na trg orienti-
rane proizvajalce. 

Strinjava se, da je optimizem v podjetju odvi-
sen od rezultatov. Podobno kot vi so govorili 
tudi vaši predhodniki, končalo pa se je pov-
sem drugače. 
Če se le blago dotaknem preteklosti družbe… 
Meni je danes težko govoriti o poštenju – že-
limo pošteno delati, imamo poštene namene, 
itn… ob dejstvu, da so bili ljudje, dobavitelji, 
partnerji vse prevečkrat opečeni. Želim si le: 
»Čim manj govoriti in čim več delati.« Vča-
sih se počutimo kot čarodeji, ko moramo ob 
tako omejenih finančnih sredstvih zagotavlja-
ti sredstva za plačevanje dobaviteljev tudi z 
predčasnimi plačili. Od kje in kako zagotoviti 
vire, je vsebina, kateri se dnevno posveča naj-
več dragocenega časa. Finančna kriza in kriza 
vrednot se odražata tako na nabavni kakor tudi 
na prodajni strani. Zato je ogromno naporov v 
smislu pridobivanja naročil pustilo pozitivne 
rezultate, pozitivno sliko, vendar je to še zda-
leč premalo glede na preteklost in tudi glede 
na črnogledost, ki veje iz vseh napovedi za leto 
2013. Delna rešitev v zmanjšanju tveganja je v 
diverzifikacĳi prodajnih trgov in kvalitetni pro-
izvodnji z izpolnjevanjem rokov dobav.

Rekli ste diverzifikacĳa. Torej ne ostajate le
pri proizvodnji stolov ampak imate tudi dru-
ge načrte?
Osnovno vodilo podjetništva je v razpršenosti 
tveganja. Načelo velja za izdelke in trge oziro-
ma regĳe ali celine. Iščemo izdelke, produkte,
kjer bi bila višja dodana vrednost, kot je ta tre-
nutek v produktih, ki jih prodajamo.

Iz Verda naj bi selili v Borovnico žago?
To je velik cilj in še večji izziv. Primarno surovi-
no, ki jo sedaj razrezujemo na Verdu, si želimo 
obdelovati v Borovnici. Vse je odvisno tudi od 
gospodarske situacĳe, kakor tudi od pogajanj z
najemodajalcem na lokacĳi Borovnica. Po pre-
prosti kmečki logiki so vsi parametri v korist 
centralizacĳe proizvodnih aktivnosti na skupni
lokacĳi. S tem se zmanjšajo aktivnosti na podro-
čju logistike, poveča se mobilnost delovne sile, 
učinkoviteje se izrablja produkcĳske faktorje
itn. Trenutno iščemo ustrezne kombinacĳe,
kako zaradi povečanega obsega povpraševanja 
slediti časovni komponenti ob okrnjeni kadrov-
ski shemi in še bolj okrnjenim finančnim virom.
Naročila imajo izredno kratke izdelovalne roke 
in visoke zahteve po kvaliteti izdelkov. Liko er-
les si je priboril FSC, kar predstavlja dodatno 
prednost pri vstopanju na zahtevnejša tržišča. 
Slovenski GLS (gozdni lesni sortimenti) so za 
slovensko lesarsko industrĳo vsako leto dražji
in zato vse težje dostopni. To dejstvo se potrjuje 
tudi skozi odmiranje lesarskih obratov. Kljubo-
vanje razmeram je z vsakim dnem težje, zato se 
išče rešitve skozi proizvodne procese. V našem 
primeru tudi z drugačnim načinom obdelave 
primarne surovine in poudarkom na kvaliteti 
obdelave posameznega GLS.   

Se torej vidite le na področju izdelave pohi-
štva, ali morda pogledujete tudi v smeri ener-
getike – daljinsko ogrevanje na biomaso, pro-
izvodnja lesnih sekancev…?
V prvi vrsti je potrebno zagotoviti ekonomĳo
obsega. Dejstvo je, da je potrebno izvajati ak-
tivnosti v logičnem zaporedju. Daljinsko ogre-
vanje da, vendar je potrebno najprej zagotoviti 
pasovni odjem toplotne energĳe skozi vse leto.

Osnovni atribut so sušilniške zmogljivosti, le-te 
so temelj, s katerim se zagotavlja pasovni od-
jem toplotne energĳe in povečevanje učinkovi-
tosti pri predelavi GLS. Zmogljivosti tehnolo-
ške opreme so nadaljnji pogoj pri načrtovanju 
družbeno koristnih aktivnosti – daljinsko ogre-
vanje na lesno biomaso. LIKO pa že sedaj ogre-
va poslovne prostore z lesno biomaso.

Pa usoda Vrat?
Usoda Vrat mi uradno ni poznana, moja osnov-
na skrb so aktivnosti vezane na naš proizvodni 
program. Iskanje kupcev, reševanje tehnično 
tehnoloških zadreg, ki je (pre)pogosto zaradi 
(pre)zastarele opreme, so naloge zaradi katerih 
so delovni dnevi mnogokrat prekratki. Občas-
no se mi poraja pregrešna misel; kako bi bilo, če 
bi v naši proizvodnji imeli tako sodobno tehno-
logĳo, kot je mirujoča na programu vrat.

Ali načrtujete odpuščanje?
Tudi to sem rekel ljudem na prvem zboru. Ne-
sporno, ko sem pogledal rezultate, bilanco, 
stroške plač (65% na faktorirano realizacĳo),
bi morali tisti trenutek odpustiti najmanj tret-
jino ljudi. Na prvem srečanju s sodelavci sem 
izpostavil tudi to neprĳetno temo. Trdo in ne-
utrudno delo sodelavcev ter iskanje notranjih 
rezerv z zniževanjem stroškov in racionalizaci-
jo proizvodnje, ki so ohranili delovna mesta, 
so danes nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni. 
Verjamem v svoje delo, zanesem pa se tudi na 
občutek, ki sem ga skozi različne naloge in pa-
noge uspel vtkati v poslovno okolje. 

Kolikšna je po vašem videnju optimalna šte-
vilka zaposlenih?
Je nimam. Želim si edino, da bi že v prihodnjem 
letu presegli realizacĳo šestih milĳonov evrov.
Mogoče se, glede na trenutno stanje, ta številka 
zdi drzna, vendar je potrebno vedeti, da smo 
v procesu agresivne obdelave tržnih subjektov. 
Pristop s tržnimi vzvodi je korekten in se po-
trjuje v praksi, kar pomeni trdno zavezo k iz-
polnjevanju nalog v proizvodnji po kvalitetnih 
kriterĳih kakor tudi časovnih komponentah.

Kako je s plačami in prispevki?
Podjetje je mlado, s težavami, ki so specifične
in povsem nepotrebne. Dolžniškega kapitala 
za premostitev ni na voljo, zato lahko delimo 
le tisto, kar ustvarimo. Trudimo se izpolnjeva-
ti obveznosti do sodelavcev in države. Upam 
na to, da si bomo popravili likvidnostni tok z 
višjo prodajno realizacĳo, s čimer bomo lažje
izpolnjevali obveznosti iz naslova plač in pri-
spevkov. Sicer pa bi morale biti plače izplačane 
do 18.

Vodstva so v preteklosti prihajala in odhaja-
la, ljudje so zategovali pasove, marsikdo se je 
trudil pomagati Liku v težavah, na koncu pa 
je vendarle vse propadlo, veliko ljudi je osta-
lo brez služb. Lahko zagotovite delavcem, da 
bo pod vašim vodstvom drugače, da niste le še 
en del tranzicĳske zgodbe?
Že prej sem rekel, da se že počasi izogibam go-
voriti o poštenih namenih ob zatečenih situaci-
jah, kot so se tu dogajale. Opažam, da ima ta 
beseda v tem okolju bolj negativen kot poziti-
ven prizvok! Morda ste opazili, da smo okoli 
objektov posekali grmovje, odstranili srobot, 
ki je plezal po ograji, da popravljamo luknje v 
ograjah, da menjavamo mrežo ob požarišču in 
naravnavamo stebre... Intenzivno delamo na 
temu, da bi naše podjetje dajalo neko normalno 
podobo v lokalnem okolju, in da ljudje ne bi s 
sramom gledali nanj. Sicer pa, vsakdo se mora 
soočati s svojimi ravnanji, najhujši sodnik pa 
mu je lahko lastna vest. Na žalost so moralne 
vrednote na hudi preizkušnji, vendar osebno 
verjamem v pravico in pravičnost.

Damjan Debevec

Liko bo koncentriral proizvodnjo v Borovnici
Jože Hrovat, tisti direktor Lika v Borovnici, ki je začel kot delavec v Litostroju, se svoj čas kot predsednik Kajevne skupnosti Ambrus odločno postavil po robu 
krivicam, ki so se godile njegovim sokrajanom, zdaj pa se je prav tako odločno namenil pri največjem borovniškem podjetju spopasti z aktualnimi izzivi.
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Martinovo je že po definicĳi prešeren
čas, ko se ljudje radi poveselĳo ob
mladem vinu. Poveselili in razvese-
lili pa so tudi naši Štinglci sredi no-
vembra s svojim »Martinovim kon-
certom« v gasilskem domu na Bregu. 
Večer »Martinove« poezĳe, kjer ni
manjkalo recitala bistrih in daljno-

vidnih Vodnikovih pesmi o vinu, da 
o duhovitih domislicah povezovalcev 
večera, ki so jih spremljale, sploh ne 
začnemo, je sicer zapolnjevala času 
primerna pesem domačega zbora, 
ki je tokrat gostil vokalno skupino 
Kokr’čan iz, kakopak, Kokrice. Če 
izpostavimo le delček nabora od-

petih pesmi: Vinogradniška, Pĳmo
bratci vince, Zdravica, Napitnica… 
Gostujoči, ki menda že od leta 1993 
nastopajo pod zborovodjo Ignacem 
Gorjancem, pa so prepevali viže, kot 
je Lepi Jurĳ, Slovenc Slovenca vabi,
Kdor nima dekleta ipd. 
Večer, ki so ga naslovili z modrim de-
loholiškim sloganom »Čič ne da nič« 
- češ, od čičanja (posedanja) v vino-
gradu ni nič, pa je poleg pesmi in iz-
branih sort novega vina postregel še z 
eno veliko novotarĳo naših Štinglcov
– novo zborovodkinjo Aljo Pešak. 
Slednja ima za sabo bogato glasbeno 
kariero, saj zbore vodi že od svojega 
18-ega leta, na Akademĳi za glasbo
se je izobraževala pri svetovno uve-
ljavljenih zborovskih dirigentih in 
je trenutno asistentka italĳanskega
dirigenta in skladatelja Michele Josie 
pri Komornem zboru Krog iz Ljub-
ljane in Zboru arhitektov Slovenĳe.
Ob robu prĳetne jesenske prireditve
je spregovorila nekaj besed o svojem 
najnovejšem izzivu in sebi:

Kako ste izvedeli za Štinglce?

»Kolegica mi je povedala, da Štingl-
ci potrebujejo novo zborovodkinjo, 
zame pa da je slišala, da že vodim 
nekaj zborov in sem celo asistentka v 
enem zelo dobrem zboru, to je Krog 

iz Ljubljane. In potem se je krog od-
vrtel. Prišla sem sem, imela prvo vajo 
v mesecu septembru in potem smo se 
začeli pripravljati na tale koncert.«

So torej za vas Štinglci, glede na 
vašo bogato glasbeno kariero, ne-
kakšen nov izziv?

»Ja, zame je izziv imeti moški zbor, 
čeprav sem že vodila moški zbor v 
Šentjurju pri Celju. Ampak to je bil 
bolj vaški zbor, nobenega pravega 
zvoka ne moreš več dobiti iz njih, ozi-
roma vsaj ne takšnega, kot bi si želela. 
Ko pa sem prvič slišala Štinglce, sem 
si rekla: OK, sem se prav odločila!«

Hočete reči, da se jih da še izboljša-
ti?

»Da, da se narediti še veliko.«

Torej lahko že na naslednjem kon-
certu pričakujemo kakšno večjo 
spremembo?

»Zaenkrat kakšnih večjih sprememb 
ne pričakujem, ker sem z njimi šele 
mesec in pol. Zdajle imamo pripra-
vo na božič, potem je že kar takoj 
revĳa zborov, kjer moramo spet pri-
pravit kake tri skladbe. Tako da bo 
mogoče kakšna slovenska moderna 
prišla prav. Drugače pa slovenska 
romantika – Gustav Ipavec in Oskar 
Dev.«

Ciljate na Sozvočenja?

»Tako je. To želim, ker fantje dobro 
pojejo. To je res material, ki ga težko 
spustiš iz rok.«

Pa so poslušni?

»Zelo. Od začetka nisem vedela ali 
naj bi se pogovarjala, ali naj bi se 
smejala, hecala, kaj naj bi delala. Po 
treh vajah, ko sem ugotovila, da so to 
res dobri, krasni pobje, je tudi delo z 
njimi čisto drugače, prav gladko ste-
klo.«                           Damjan Debevec

Tudi Kokrčani so se navduševali nad mladim vinom.

Štinglci se ponašajo z novo zborovod-
kinjo Aljo Pešak.

V prvi polovici letošnjega leta je HUD Karel 
Barjanski pripravil vrsto različnih in dobro ob-
iskanih dogodkov in zadovoljen odšel na po-
čitnice. Žal je člane  tik pred njimi doletela slaba 
novica, in sicer o zaprtju Bara Borovnička, to 
pa je pomenilo tudi izgubo razstavnih prosto-
rov. Po poletnem zatišju in med načrtovanjem 
nadaljnjega dela je društvo z Občino Borovnica 
sklenilo dogovor o začasnih društvenih prosto-
rih na stari pošti na Rimski 28. Tako je HUD 
Karel Barjanski dobil po treh letih svoj prostor. 
Resda je majhen, obsega zgolj 25 m2 , a ga bo 
društvo s pridom in iznajdljivostjo uporabljalo. 
V osnovi bo stalna galerĳa, za ostale aktivnosti,

kot so sestanki, literarni večeri in podobno, pa 
se bodo vanj postavile zložljive klopi in mize.  
Odprtje novih prostorov bo društvo obeleži-

lo s kulturnim programom, in sicer v soboto, 
22. decembra ob 18. uri. Hkrati si boste lahko 
ogledali razstavo likovnikov, ki pod vodstvom 

diplomirane slikarke Natalĳe Ambrožič že od 
maja ustvarjajo na Dolu. 
Dan kasneje, v nedeljo, 23. decembra ob 15.30, 
bo literarna sekcĳa za najmlajše pripravila prav-
ljično popoldne, poimenovano Hude pravljice. 
Borovnico bo obiskal pisatelj Franci Rogač in 
predstavil svoje pravljice. 
Leto bo društvo zaključilo s predstavitvĳo
plesne sekcĳe. Člani bodo latinskoameriške in 
standardne plese predstavili 27. decembra 2012 
ob 20. uri v gostilni Godec, pripravljajo pa še 
brezplačno plesno delavnico s Karmen Intihar. 
Ob 21. uri bo sledil Hud novoletni ples. 
Na HUDe decembrske dogodke ste seveda 
vabljeni vsi. Povejte zanje tudi drugim! 

HUD Karel Barjanski  

Vikariat pomeni, da je tukaj že bival duhovnik - vikar (prepro-
steje povedano  kaplan), podrejen preserskemu župniku, ni pa 
še bil samostojen. Za samostojnost je bilo treba zagotoviti ma-
terialno osnovo za vzdrževanje cerkve in stalnega duhovnika. 
Z razglasitvĳo samostojne župnĳe je pa bilo to zagotovljeno. Še
pred letnico vikariata  sta župnĳi, Preserje in Borovnica, spadali
v pražupnĳo Cerknica. Če navedemo, da je prva omemba cerkve
(kapele) sv. Marjete v Borovnici že leta 1351,  smo lahko veseli 
in ponosni svojih korenin. Še posebno bi pa morali biti ponosni 
na prvo omembo kraja, ki datira v čas ustanovitve samostana 
Bistra, v leto 1260. Prva znana omemba kraja označi lego samo-
stana v »Vallis iocunda in Vronitz« (Vesela dolina v Borovnici). 
Leta 1830, torej kar nekaj let pred razglasitvĳo samostojne župni-
je,  so borovniški farani zidali novo cerkev. Po navedbah nekda-
njega župnika p. Žužka, v takratnem župnĳskem listu Borovniški
most, tako vneto, da je bila cerkev v enem letu dozidana toliko, 
da je bilo v njej že možno bogoslužje.  Samostojna  župnĳa je
zaživela z vsem žarom in poslanstvom. Na duhovnem področju 
je bilo to predvsem oznanilo vere Jezusa Kristusa, učlovečenega 
Božjega Sina, obhajanje bogoslužja in delitev sv. zakramentov 
in dobrodelnosti. Na materialnem področju pa je župnĳa živela
z ohranjanjem cerkva, kapel in prostorov za bivanje duhovni-
ka in pastoralno delo. Vedno znova so s svojimi darovi in de-
lom (država običajno ni pomagala, ampak je rada še kaj vzela) 
verni farani obnavljali svoje cerkve in jih lepšali. Tako je farna 
cerkev sv. Marjete leta 1884 dobila nove orgle mojstra Goršiča, 
ki slovesno igrajo še danes. Leta 1897 je bil postavljen izredno 
lep daritveni oltar s tebernakljerm, delo kamnoseške delavnice 
Toman iz Ljubljane. V času župnika g. Štrajharja je bila dozidana  
kapela na levi strani cerkve,  kapela na desni (prej zakristĳa) pa
preurejena; dozidani  sta bili še kapela božjega groba in nova za-
kristĳa. Omenjeni župnik je tudi povečal župnišče. Tudi kasnejši

župniki so si prizadevali za lepoto bogoslužnih prostorov. V za-
dnjem desetletju pa je bila farna cerkev od temeljev do strehe 

prenovljena po načrtih arhitekta g. Franceta Kvaternika. 
V nedeljo, 18. novembra, smo verni farani s slovesnim bogosluž-
jem izrekli zahvalo Bogu in ljudem za  minula leta. Slovesno bo-
goslužje je vodil arhidiakon, msgr. Franci Petrič. Verniki, zbrani 
v lepem številu, smo obhajali evharistično slavje v spomin in 
tudi v ponovno obljubo, da hočemo v našem kraju živeti po nau-
ku Jezusa Kristusa in kakor nas uči Cerkev. Na začetku je arhidi-
akona pozdravil farni ključar Franc Volek, med mašo so družine 
z otroki prinesle na oltar simbolične darove: kruh kot znamenje 
družinske povezanosti in zahvale za vsakdanji kruh in kruh živ-
ljenja; Sveto Pismo, kot povabilo, da prisluhnemo božji besedi 
in po njej živimo; prižgano svečo, ki predstavlja živo občestvo 
vernih, ki želi nadaljevati delo Cerkve, ker smo otroci luči in ne 
teme. Bogoslužje se je bogatilo ob lepem petju vseh treh župnĳ-
skih zborov, starejšega, mladinskega, in otroškega, ki ga zavzeto 
vodĳo naše  organistke Milojka, Taja in Valerĳa. Gospod arhidi-
akon, msgr. Franci Petrič nas je nagovoril z izbranimi besedami 
najprej spoštljivega spomina na prehojeno pot. V nadaljevanju 
pa nas je spodbudil, da bi verno občestvo s svojim župnikom 
in farnimi sodelavci še naprej ustvarjalo živo župnĳo. Vse naj
postavimo na  trdne temelje: bogoslužje, nedeljsko sv. mašo, 
družinsko molitev, zakramente, obhajanje cerkvenih praznikov; 
občestvo: naša župnĳa ima tri pevske zbore, Župnĳski pastoral-
ni svet, štiri katehistinje, ključarje in gospodarski svet, Karitas, 
skupini, ki skrbita za urejenost in okrašenost cerkve, mladinsko 
in študentsko skupino, animatorje za birmo in oratorĳ, molit-
veno skupino, pritrkovalce, bralce Božje besede, ministrante in 
druge bogoslužne sodelavce. Vse pa naj se prelĳe v skrb za bliž-
njega; dobrodelnost je eden glavnih dejavnosti vernega kristja-
na.Tako je prav vsak faran povabljen in ima dovolj priložnosti, 
da se kam vključi.
Lepo slovesnost 150 let samostojne župnĳe smo zaključili s kr-
ščanskim agape, to je s skromno pogostitvĳo na prostoru pred
cerkvĳo. Gospodinje so pripravile obilo sladkih dobrot, možje
pa poskrbeli za dobro kapljico. Skupno druženje po maši je tudi 
izraz veselja, da smo v Jezusu Kristusu odrešeni in nam župnĳa
to odrešenjsko veselje vedno znova posreduje. 

Janez Šilar, župnik 

Notranjosti farne cerkve sv. Marjete v Borovnici

Župnĳa Borovnica – 150 let
Toliko je časa preteklo, ko je bila 1. 11.1862 slovesno razglašena samostojna Župnĳa Borovnica. To je po-
menilo, da verno občestvo v našem kraju vodi samostojni župnik. Pred tem, od leta 1758, je bila Borovnica 
vikariat, ki je bil vključen v Župnĳo Preserje.

HUD Karel Barjanski bo staro leto zaključil z več prireditvami

Čič menda ne da nič
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V uvodu je predsednik OO g. Nikolaj Stražišar 
pozdravil vse navzoče in predstavil delo v Ob-
činskem svetu Borovnica. Sledil je daljši nagovor 
g. Erjavca o delovanju stranke v vladi in  par-
lamentu. Posebej je opozoril na težak položaj, 
v katerem je Slovenĳa, in poudaril potrebo, da
strnemo vrste in s skupnimi močmi čim prej 
premagamo krizo. V vlado smo vstopili, ker v 
opozicĳi ni mogoče prav veliko vplivati na od-
ločitve. Sprejeti varčevalni ukrepi so žal prizadeli 
bolj ranljivi del populacĳe, vendar bi bili ti rezi
brez predlogov DeSUS-a še globlji. Proti zniže-
vanju pokojnin in z zahtevo po uskladitvi v pri-
hodnjem letu, vsaj v višini 50 mio  evrov (delež 

Kada), se bo DeSUS boril tudi za ceno izstopa iz 
koalicĳe. Podpiramo nujne reforme in ustanovi-
tev slabe banke, saj brez očiščenja banke ne bodo 
sposobne kreditirati gospodarstva, kar je nujno 
za gospodarsko rast in nova delovna mesta. Ve-
liko brezposelnih je ena največjih  težav v drža-
vi, rešitev pa ni preprosta. Slabo voljo pri članih 
stranke je povzročilo odpiranje ideoloških tem, 
kar je bilo najbolj izrazito ob proslavi dneva dr-
žavnosti. Vztrajali bomo pri koalicĳski pogodbi,
kjer smo se dogovorili, da teh tem ne bomo od-
pirali,  pomembnejše je reševanje drugih težav. 
V razpravi je bilo poudarjeno, da morajo poslan-
ci DeSUS-a svoja stališča predstavljati odločneje. 

Ob ustanovitvi slabe banke in prenosu terjatev 
je treba zahtevati, da se razkrĳejo imena odgo-
vornih za dodeljevanje slabih  posojil v banki in 
zahteva kazensko odgovornost. Obstaja bojazen, 
da se bo zaradi političnega obračunavanja razkri-
valo le nekatere primere, drugih pa – s pretvezo 
tajnosti podatkov – ne.  Glede ustanovitve hol-
dinga bi morali zagotoviti večjo transparentnost 
in možnost kontrole računskega sodišča. Prav 
lahko se zgodi, da bomo po nekaj letih, kot sedaj 
za »tajkune«,  ki jim nič ne morejo, ugotavljali 
tudi za lastnike, ki bodo premoženje na različne 
načine pridobili iz holdinga. Nasprotovati mora-
mo slabitvi javnega visokega šolstva, še posebno 
vloge in pomena univerze v Ljubljani, ki je po re-
ferencah visoko v svetovnem merilu. Medtem pa 
se ustanavljajo nove fakultete z lastniki, ki so bli-
zu sedanji vladi. Za uspešno sodelovanje strank 
pri sprejemanju nujnih sprememb je nujno treba 
doseči boljše vzdušje v družbi. Ob nenehnem ne-
tenju nasprotĳ in ciničnih pripombah ali celo ža-
litvah (največkrat kar s strani predsednika vlade)  
se bodo namreč razdori le še poglabljali. Sledilo 
je še družabno srečanje.    OO DeSUS Borovnica

Na izhodišču nad Vitovljami se nas je zbralo  osem-
indvajset navdušenih planincev. Po bansu Hiška smo 
vodniki podali  glavna pravila za skupino in se vsi 
skupaj odpravili proti vitovski cerkvi, ki smo jo že od 
daleč videli visoko na skali. Korak smo prilagodili naj-
mlajšima, štiriletnima fantoma. Pri cerkvi smo tiste, ki 
so bili željni višjega podviga,  napotili skupaj z vodni-
koma Primožem in Tatjano naprej na Kopitnik, preo-
stali smo si vzeli čas za malico, počitek in raziskovanje 
ostankov preteklosti. Luka nam je vsem zaupal, da se 
planinska skupina, ki deluje na šoli, imenuje Gamsi.  
Vendar se tam naša pot še ni končala. Nadaljevali smo 
z namenom, da si ogledamo Napoleonovo pot in vi-
soki zid. Tam, kjer smo hodili, smo opazili kolesnice, 
globoko zarezane v kamen. Prispeli smo do jase, kjer je 
bilo neskončno možnosti za raziskovanje. Zato ni čud-

no, da se je skupina treh drugošolcev poimenovala 
Jamski raziskovalci. Prav tam smo dočakali prihod 
skupine s Kopitnika in se skupaj odpravili v dolino. 
Na poti navzdol smo obiskali  kapelico sv. Lucĳe, ki
stoji na skali in do nje vodĳo v skalo vklesane stop-
nice.  V skali je vdolbina in v njej voda. Vedno, tudi 
v največji suši. Menda zdravi oči. Pot nas je vodila 
tudi mimo Vitovskega jezera. Otroci so bili res pra-
vi pustolovci in so obhodili jezero. Sicer ni bilo ve-
liko, a na svojem obhodu so morali biti kar spretni.  
Preden smo dospeli do avtomobilov, smo izkoristili  
sončno jaso za »martinčkanje«, igro, pogovor o iz-
letu in zaključili s pesmĳo Ko si srečen.
Hvala vsem in srečno do naslednjega izleta!

Mentorica Kristina Suhadolnik Gamsi so zlahka osvojili vzpetino, na kateri počiva vitovska cerkev.

Po prvem orientacĳskem tekmovanju v Semiču smo sklenili, da se
v tovrstnem izzivu pomerimo tudi naslednjič. Tako smo se novim 
pustolovščinam naproti odpeljali v nedeljo, 18. 11. 2012 v Prežga-
nje. V tamkajšnji OŠ se nas je zbrala pestra druščina. Tokrat smo 
PD Borovnico zastopali v petih ekipah. V osnovnošolski katego-
rĳi je tekmovala ena ekipa, kar dve v srednješolski, preostali pa v
odrasli ter družinski. Naše znanje so preverili tudi s testi. Najprej 
so morale napeti svoje možgančke ekipe, vključene v osnovnošol-
sko in družinsko kategorĳo. Preostali smo imeli reševanje nalog
vključeno v čas, ki smo ga imeli na voljo za samo tekmo. Med 
čakanjem na prvo nalogo smo se malo razgledali po okolici, po-
klepetali z drugimi planinci, mladi so se zaposlili z igro in uče-
njem. Rahel dež nam ni pokvaril veselega razpoloženja. Po prvi 
opravljeni nalogi smo dobili v roke zemljevid. Na glavo smo si 
poveznili kapuce in odhiteli iskat belo oranžne prizme. Kontrolne 
točke so bile ravno prav skrite, sam teren pa je bil zelo razgiban.  

Po navadi imamo na poti tudi kakšno živo točko, ki 
preveri naše praktično znanje. Tokrat je bilo treba 
pokazati znanje prve pomoči in spretnost obvlado-
vanja vozlov. Na cilju nam sta nadvse teknila sladek 
čaj in slasten sendvič.
In rezultati? Osnovnošolci so zasedli četrto mesto 
med šestimi ekipami, srednješolski dve ekipi sta 
osvojili drugo in tretje mesto med štirimi ekipami. 
Tudi odrasli smo se potrudili in za štiri točke pre-
hiteli našo konkurenco. Družinska pa je bila edina v 
svoji kategorĳi in tako zasedla prvo mesto.
Zimski čas bomo izkoristili za poglabljanje znanja 
ter se čim bolje pripravili na nove tekme, ki nas ča-
kajo v pomladnih mesecih. Kaj pa naše želje? Večja 
konkurenca, večji izzivi, še boljši rezultati ter tkanje 
novih poznanstev.Za PD BorovnicaTatjana Pečlin Uspešen zaključek sezone za borovniško orientacĳsko ekipo

Planinsko orientacijsko tekmovanje v Prežganju

OŠ Borovnica 

Prireditev Comeniusovi junaki
V četrtek, 29.11.2012, smo na šoli v okviru projekta Comenius, 
ki pri nas poteka že drugo leto, pripravili prireditev z naslo-
vom Comeniusovi junaki. Letos se namreč v šoli in vrtcu ve-
liko pogovarjamo, kdo je junak, katere lastnosti ga odlikujejo, 
kakšne občutke junaštvo vzbuja v nas. … Prebiramo različne 

knjige, npr. Janko in Metka, Rdeča kapica, Volk in trĳe prašički
in ustvarjamo na podlagi vtisov. Svoje delo in rezultate ustvar-
janja so otroci iz vrtca in učenci pokazali na prireditvi. Vrtec se 
je predstavil z zborčkom, ki je zapel dve pesmi, in s skupino 
Žogice, ki je zaplesala ples Janko in Metka. Naši prvošolci so za-
peli dve pesmi o junakih, drugošolci pa so zaupali svoje misli o 
tem, kdo je junak. Sledila je dramska uprizoritev Pika Nogavič-
ka v cirkusu. Zelo domiselno in navihano so zaigrali člani gle-
dališkega krožka. Četrtošolci in petošolci so nastopili z lastnimi 
pesnitvami in zgodbicami o junakih. Sedmošolci so dopisovanje 

s Turki predstavili na prav poseben način, saj je samo za to pri-
ložnost izredno urejena »turška plesalka« zaplesala tradicional-
ni turški ples, sedmošolka pa ji je pokazala, kako plešejo mladi v 
Slovenĳi. Prireditev so zaključili devetošolci, ki so si ravno tako
dopisovali, ampak z Romuni, ki smo jih imeli možnost videti 
prek predstavitve powerpoint.
Prireditev je bila izredno zanimiva in pestra ter zelo dobro obis-
kana. 
Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujem vsem mojim sodelav-
cem, ki so sodelovali pri ustvarjanju prireditve. 

Tanja Plohl, koordinatorica projekta Comenius

Junak
Jaz sem junak. Zakaj mislim tako?
Ker imam rad sošolce, učitelje in skratka vse ljudi.
Pa tudi ljubezen do živali mi tuja ni.

Rad doma pomagam,
težje se učim,
kar precej se trudim,
da se ocene veselim. 

Letos končno sem pogruntal,
da znanje večni je zaklad.
In za učenje pomemben dan je vsak.
Zato mi mami večkrat pravi:
»Ej, Žan moj, zame ti si res junak!«
Žan Vrabec, 5.a

Izlet k vitovski cerkvi in na Kopitnik
V soboto, 17. 11. 2012, smo v PD Borovnica pripravili planinski izlet. Odpravili smo se na 
primorski konec, v Vipavsko dolino. Ob 7.30 smo se zbrali na železniški postaji v Borov-
nici in se z avtomobili odpravili na pot. 

Erjavec obiskal Borovnico
V začetku novembra je Občinski odbor stranke DeSUS Borovnica sklical zbor 
svojih članov o aktualni problematiki v Slovenĳi in vloge stranke pri tem. Od
vabljenih gostov so se zbora udeležili predsednik g. Karl Erjavec,  predsednik PO 
Ljubljana g. Pavel Berglez, predsednica OO Brezovica ga. Breda Jesenko, pred-
sednik OO Vrhnika g. Franc Sluga in tajnica OO Vrhnika ga. Dragica Pelan.

Občinski  odbor stranke Desus 
Borovnica želi svojim članom, 
njihovim družinam in vsem 
občanom Borovnice doživete 
božične praznike. Leto 2013 
naj prinese veliko življenjskega 
optimizma, zdravja, veselja in sreče.   
Čestitamo tudi za praznik dneva 
samostojnosti in enotnosti.
Ob praznovanju teh čarobnih dni odprimo 
naša srca za dobroto, naj nas napolnita mir 
in tiho zadovoljstvo.   
OO DeSUS Borovnica

Vabimo vas
na občni zbor Planinskega društva 
Borovnica, v soboto, 12. januarja 
2013, ob 19. uri, v prostorih TVD 
Partizan Borovnica.
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Občina je zaradi ugotovljenega zaostajanja na 
prostorskem, programskem in funkcionalnem 
razvoju Dobrove in Polhovega Gradca pristo-
pila k natečajni nalogi izbire strokovno najpri-
mernejše rešitve za urbanistično ureditev obeh 
naselĳ. Z natečajem je občina želela vzpostaviti 
novo prelomnico, od katere naprej bi se v  pri-
hodnje kraja razvĳala z definiranim ciljem v 
prostoru in vsebini. 
Cilj natečaja je bil vzpostaviti sodobne bivalne 
razmere, ponovno vzpostavitev  možnosti za 
socialni razvoj v pomenu: »Vse, kar imajo veli-
ki,« v primernem merilu in primernem številu 
s premislekom o smiselnosti ter ob upoštevanju 
že navzoče identitete grajenega prostora in zna-
čajskih vrednot prostora, ki jih tvori širša vsebi-
na (običaji, duhovne vrednote, izročila ...). 
Ker se natečaj približuje koncu, je v pripravi 
tudi razstava,  na kateri bodo predstavljene na-
tečajne naloge, ki so bile prĳavljene na natečaj, 
in sicer s poudarkom na nagrajenih natečajnih 
nalogah.

Otvoritvena razstava natečajnih elaboratov bo 
v sredo, 9. januarja 2013, ob 18.  uri v dvorani 
Kulturnega doma na Dobrovi, Ulica Vladimir-
ja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.

Po otvoritveni razstavi bo razstava razdeljena 
na dva dela. Natečajne naloge za območje Pol-
hovega Gradca bodo razstavljene v graščini v 
Polhovem Gradcu v pionirski sobi od 11. janu-
arja 2013 do 11. marca 2013, in sicer od torka do 
petka od 10. do 17. ure, ob nedeljah in praznikih 
pa od 10. do 17. ure. 

Natečajne naloge za območje Dobrove bodo raz-
stavljene v prostorih občine v sejni sobi občine v 
istem obdobju in v času uradnih ur. 

Vljudno vabljeni!

Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Staro leto se izteka in bliža se novo.
Ta čas je napolnjen z voščili in dobrimi željami, za katere si želimo, da bi se ohranile skozi  
vse leto.  V tem času si po navadi vedno zaželimo vse tisto, kar se nam v starem ni 
uresničilo. 
Vsem skupaj želimo, da bi v letu, ki prihaja, skupaj naredili še več dobrega za vse in imeli 
dovolj moči,  da bi skupaj prestali vse preizkušnje, ki nam jih prinaša prihodnost.

V imenu Občine Dobrova 
- Polhov Gradec  vam 
vsem želimo vesel božič in 
prijetno ter mirno novo leto 
2013.

Občinski svet in župan Občine Dobrova - Polhov Gradec

Smo vodo nalili, 
jo v ledeno ploščo spremenili
in v Športno-rekreacĳskem centru Gabrje pravljič-
no drsališče dobili.
Občina Dobrova - Polhov Gradec je tudi letos 
odprla pravljično drsališče za vse ljubitelje 
zimskih radosti.
Drsanje na drsališču, velikem 330 kvadratnih 
metrov, je za otroke do 15. leta brezplačno. 
Pravljično drsališče je odprto vsak dan od 16. 
do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih 

od 13. do 19. ure, za skupine mlajših in sta-
rejših drsalcev pa tudi po dogovoru. Drsalke 
prinesete s seboj, na voljo pa bodo tudi na dr-
sališču.
Lepo vabljeni na pravljično drsališče!

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Vse dodatne informacĳe dobite na naslovu in-
fo@dobrova-polhovgradec.si ter na telefonskih 
številkah 01/360 18 06 in 041 709 456 (Simona 
Kostrevc).

Po Slovenĳi vsako leto množično potekajo 
silvestrovanja na prostem. Kar enajst let pa 
je že minilo, odkar smo na Dobrovi nazadnje 
družno silvestrovali. S prihodom novega leta 
2013 se lahko veselimo tudi silvestrovanja na 
domačih tleh.
Veseli december se je že začel in obiskal nas je 
tudi že prvi dobrotnik, Miklavž. Pričakujemo 
pa lahko obisk tudi drugih dveh dobrotnikov 
in seveda najdaljšo noč v letu. 
Občina v sodelovanju s PGD Dobrova orga-
nizira težko pričakovano najdaljšo noč, ki jo 
bomo lahko pričakali v samem jedru Dobrove, 
natančneje pred gasilskim domom Dobrova. 
Za novoletno vzdušje bo poskrbljeno že v do-
poldanskih urah, saj nas bodo zvoki domačih 
in novoletnih skladb ogrevali po ozvočenju. 
Da bo vzdušje še bolj pristno, je poskrbljeno 
z dodatno praznično okrasitvĳo. Občani bodo 
lahko od dopoldneva  naprej nestrpno pri-
čakovali prihod novega leta ob zvokih dobre 
glasbe in v družbi prĳateljev kar na osrednjem 
prizorišču, saj nas bo tam čakal tudi »jurček«, 
ki nas bo tako ali drugače pogrel.
Kot so zagotovili gasilci, bo poskrbljeno za 
varnost in pĳačo in nekaj malega jedače. Za 
dobro vzdušje v večernih urah, od 22. ure na-
prej, pa bo poskrbel Ansambel Ponos, ki sami 
zase pravĳo: »Mladi fantje, z veliko kondicĳe.« 

Kot nam obljubljajo, se nam obeta poskočen 
večer v ritmih narodno-zabavne, zabavne in 
dalmatinske glasbe.
Ob skupnem odštevanju zadnjih sekund sta-
rega leta se bomo nedvomno zavrteli tudi ob 
Silvestrskem poljubu, ki ga je Alfi Nipič prvič 
odpel decembra 1971.
Navdušenje nad druženjem na najdaljšo noč v 
domačem kraju se hitro širi tudi prek priljub-
ljenega družabnega omrežja Facebook, skupi-
na Silvestrovanje na prostem. Zato vabljeni vsi 
k odštevanju starega in pričakovanju novega 
leta na Dobrovi. (sa)

Zimska služba
Seznam izvajalcev, ki skrbĳo za  opravljanje zimske službe na celotnem ob-
močju občine. 
Za prevoznost glavnih lokalnih cest in javnih poti skrbi CPL, d. d., Ljubljana, za  druge javne 
poti in krajevne ceste pa skrbĳo  naslednji izvajalci:

KS Polhov Gradec: Andrej Trobec, s. p., 041/ 735-767,
KS Šentjošt/VS Šentjošt: CPL, d. d., 01/ 23-64-500,
KS Šentjošt/Butajnova in Planina: Andrej Trobec, s. p., 041/ 735-767,
KS Dobrova: Niko Kršinar, s. p., 041/ 741-651,
KS Črni Vrh: Andrej Trobec, s. p., 041/ 735-767.

Če bodo med izvajanjem zimske službe  nastale spremembe med izvajalci, bomo spremembo 
objavili na spletni strani občine in v prvi naslednji številki Našega časopisa.

Oddaja vlog za znižano 
plačilo vrtca za leto 
2013 
Vlogo za znižano plačilo vrtca za 
leto 2013 morajo starši otrok, ki so že 
vključeni v vrtec, oddati v obdobju od 
1. do 31. decembra 2012, saj se pravice 
iz javnih sredstev na podlagi določil 
ZUPJS priznajo s prvim dnem nasled-
njega meseca po vložitvi vloge. 

Od 1. januarja 2012 se uporablja Zakon o uve-
ljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, 
Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), ki določa, 
da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavlja-
jo pri krajevno pristojnem centru za socialno 
delo. Pravica do znižanega plačila vrtca star-
šem pripada od prvega dne naslednjega me-
seca po vložitvi vloge – za novo koledarsko 

leto je to vedno v mesecu decembru, sicer pa 
en mesec pred mesecem vstopa otroka v vr-
tec –, podeli pa se za obdobje enega leta ali do 
spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na 
priznanje pravice.
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
dobite v knjigarnah oz. papirnicah, na spletni 
strani Občine Dobrova - Polhov Gradec (www.
dobrova-polhovgradec.si) in tudi na spletni 
strani ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve (www.mddsz.gov.si), kjer dobite tudi 
podrobnejše informacĳe glede uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev. Vlogo za uveljavlja-
nje pravic iz javnih sredstev starši oddajo pri 
krajevno pristojnem centru za socialno delo 
v občini stalnega prebivališča. Vloga se lahko 
odda osebno, po pošti ali elektronsko. 
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila 
vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Repu-
bliki Slovenĳi), vrtec izstavi račun v višini naj-
višjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 
%). 

Simona Kostrevc,
Občina Dobrova - Polhov Gradec

Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec 
vabi na 22. nočni pohod na Grmado.
Pohod bo v petek, 25. januarja 2013. Vpis in začetek pohoda bosta pri Gostilni Pratkar v Pol-
hovem Gradcu od 19. do 22. ure. Pohodniška oprema naj bo prilagojena vremenskim razmeram 
(čelna svetilka, palice in dereze po potrebi). 
Informacĳe: Stane Dvanajščak, gsm  041-514 397.
Vabljeni!
Upravni odbor PD Blagajana
Predsednik: Stane Dvanajščak

Čarobna noč na Grmadi
Ponovno se približuje noč v januarju, 
ko bodo številni ljubitelji Grmade zav-
zeli vrh ob polni luni.
Dvaindvajset let že mineva od prvega nočnega 
pohoda na Grmado, kamor so se odpravili trĳe 
zvesti prĳatelji iz Srednje vasi ob praznovanju 
samostojne Slovenĳe. Veliko je tistih, ki nočni 
pohod na Grmado spremljajo že vrsto let, zato 
se v društvu PD Blagajana vsako leto razvese-
lĳo starih in novih navdušencev iz vseh krajev 
in koncev.
Uradna pot se začne z vpisom pri Gostilni 
Pratkar. Po vpisu in plačilu vpisnine dveh ev-
rov, ki vključuje čaj, koledarček in kartonček 
pohodov,  poteka pešpot za Pratkarjem skozi 

gozd do planinskega zavetišča, čez vas Ravnek 
in mimo lovske koče. Vremenske razmere do-
ločajo nadaljevanje trase, ki jo določĳo vrvaši 
in gorska reševalna služba glede na dostopnost 
čez Malo Grmado. Pot lahko nadaljujejo tudi 
čez spodnjo pot do belške poti na vrh Grmade. 
Cilj  sta vrh in vrnitev po isti poti. 
Kot vsako leto bodo tudi to noč oživele turistič-
ne kmetĳe na poti. Odprtih rok in z dobro po-
strežbo vas bosta pričakala Janez na Gontah in 
Klemen pri Mehačku.
Ker se naslednji pohod že približuje, je morda 
to pravi trenutek, da so množici ljubiteljev Gr-
made priružite tudi sami. Občutite čarobnost 
noči, kot so jo pred  dvaindvajsetimi leti začuti-
li ustanovitelji pohoda in kot jo občutĳo vsi po-
hodniki, ki se na nočno Grmado vračajo vsako 
leto. Bodite pozorni le na primerno obutev, ob-

lačila in opremo. Vse, kar dodatno potrebujete 
s seboj, je dobra volja. Blogerka Zdenka pohod 
opisuje tudi takole: »Enkratno doživetje, ki ga 
ni moč zamenjati z dnevnimi pohodi, čeprav 
po atraktivnosti nič ne zaostajajo. So le nekaj 
povsem enkratnega in neponovljivega. Kolona, 
ki se dviga od Gostilne Pratkar in je osvetlje-
na z naglavnimi lučkami, predstavlja enkratno 
doživetje, ki mu res mi para. Vsakdo, ki ima 
malo volje in veselja do nočnega druženje v 
naravi ob istočasnem sopihanju v hrib, čemur 
je dodano eno «šilce« romantike, se mora vsaj 
enkrat udeležiti tega posebnega doživetja. Žal 
ni bilo nikomur.«

Čarobna Grmada bo poskrbela za vse drugo! 
Vabljeni v petek, 25. januarja 2012, med 19. in 
22. uro na 22. nočni pohod na Grmado. (sa)

Čudovit božični 
čas naj bo poln
sreče in 
zadovoljstva, 
vsakomur
zdravja in miru naj 
mu bo dano.

In tako kot svečke 
svetlo in čisto
žarijo, se želje v 
novo leto iskrijo.

KS Črni Vrh

Pravljično drsališče na dobrovi

Silvestrovanje ponovno na Dobrovi
Se še spomnite, kdaj je bilo nazadnje organizirano silvestrovanje na Dobrovi? 
Natanko pred enajstimi leti.

Vabilo na razstavo natečajnih elaboratov za urbanistično 
ureditev centra Dobrove in Polhovega Gradca
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Dodeljevanje sredstev občinskega pro-
računa za pomoč staršem ob rojstvu 
otroka je doslej urejal Pravilnik o en-
kratni pomoči za novorojence v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, 
št. 302/04). Na podlagi tega Pravilnika 
je Občina od 1. 1. 2004  naprej podarila 
vsem novorojencem, ki so bili držav-
ljani Republike Slovenĳe s stalnim pre-
bivališčem v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec, enkratno denarno pomoč. Tako 
so družini zagotovili dodatna sredstva 
za  plačilo stroškov, ki so nastala z roj-
stvom otroka. S pomočjo patronažne 
službe so izročali obrazce, s katerimi 
so starši upravičencev občinski upravi 
oddajali vlogo za dodelitev enkratne 
denarne pomoči. Enkratna denarna po-
moč je bila izražena v obliki vrednostnih 
bonov, ki so bili unovčljivi  v trgovinah 
izključno za blago, namenjeno predšol-
skim otrokom. Občina je v zadnjih letih 

imela sklenjeno Pogodbo o sodelovanju 
pri izvedbi enkratne pomoči pri rojstvu 
novorojenčkov s podjetjem Baby center, 
d. o. o., in Trgovino z mešanim blagom 
Tekstil Beti, d. o. o., iz Polhovega Grad-
ca. Vrednostni boni so bili unovčljivi naj-
več  dvanajst mesecev od datuma izdaje. 
Višino enkratne pomoči je na podlagi  
omenjenega pravilnika s sklepom dolo-
čil Občinski svet Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec enkrat na leto.
V sedaj veljavnem besedilu Pravilnika 
se je izkazalo, da ga je treba dopolniti v 
delu, kjer se je izkazal kot pomanjkljiv 
in nedoločen ter da njegova določila niso 
zakonsko usklajena z drugimi pravnimi 
akti.
Še vedno pa bo veljalo, da upravičenec, 
ki prejme enkratno denarno pomoč ob 
rojstvu otroka v drugi občini, ne more 
uveljavljati pravice do enkratne denarne 
pomoči po tem pravilniku. 

Pravico do enkratne denarne pomoči ob 
rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s 
pisno vlogo na obrazcu Vloga za uvelja-
vitev pravice do enkratne denarne po-
moči ob rojstvu otroka v Občini Dobro-
va-Polhov Gradec, ki je upravičencem 
na voljo na sedežu Občine Dobrova - 
Polhov Gradec ter na njeni spletni strani. 
Upravičenec pošlje pisno vlogo po pošti 
ali jo vloži v vložišču Občine Dobrova - 
Polhov Gradec najpozneje v roku enega 
leta od otrokovega rojstva. Po preteku 
tega roka ni več mogoče uveljavljati pra-
vice do enkratne denarne pomoči.
Predlagana oblika pomoči – nakazilo 
zneska – bi po novem pravilniku znašala 
za vsakega novorojenega otroka 260,00  
evrov neto. 
Sedaj imajo svetniki čas, da do naslednje 
seje Občinskega sveta, ki bo 19. 12. 2012, 
podajo svoje mnenje in predloge  glede 
na spremembo pravilnika. (sa)

Zahvaljujemo se vam 
za vaše zaupanje v 
letu, ki je za nami, v 
letu, ki prihaja, pa vam 
želimo veliko božičnega 
miru, sreče, zdravja in 
uspešno novo leto.

Marjan Pograjc, predsednik, in 
Svet Krajevne skupnosti Dobrova

Izgradnja OŠ Polhov Gradec s pomočjo 
sklada
Dobro leto po investicĳi gradnje prizidka, telovadnice in rekonstrukcĳe osnovne
šole Polhov Gradec se z zaključkom projekta izkazuje tudi podpora in zahvala 
ob pomoči izgradnje.
Projekt gradnje prizidka, telovadnice in rekonstrukcĳe osnovne šole Polhov
Gradec so sofinancirali s pomočjo Slovenskega regionalnega razvojnega sklada,
kateremu je najprimernejši način za zahvalo in označevanje sofinanciranja s po-
močjo namestitve oznake z logotipom sklada.
Od novembra glavni vhod v šolo krasi oznaka Sofinancirano s pomočjo Sloven-
skega regionalnega razvojnega sklada. (sa) Tabla, ki označuje sofinanciranje s pomočjo

Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Obvestilo občanom glede 
prevzema in obdelave 
grezničnih gošč
V zadnji polovici leta se je na občino obrnilo kar 
nekaj občanov glede dopisa, ki so ga prejeli od Jav-
nega podjetja Vodovod Kanalizacĳa v vezi in upra-
vičenosti, da to storitev izvaja edino javno podjet-
je Vodovod - Kanalizacĳa d.o.o.

Občina mora na svojem območju v skladu s 149. členom Za-
kona o varstvu okolja izvajati obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja. Ena od teh služb je tudi odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske vode. V skladu z nave-
denim zakonom je občina sprejela Odlok o odvajanju in čiš-
čenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 83/07), v 
katerem je naveden tudi izvajalec javne službe, JP  Vodovod 
Kanalizacĳa d.o.o.
Obveznosti izvajalca JS pa niso predpisane samo z odlokom, 
ampak tudi z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne pa-
davinske vode (Uradni list RS, št. 88/11), ki dodatno predpi-
suje obveznosti izvajalca. Ena od teh obveznosti je navedena v 
2. členu uredbe, ki med drugim pravi, da javna služba obsega 
tudi prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepre-
točnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Uredba 
je v svojem 17. členu med drugim zavezala izvajalca JS, da 
obvešča uporabnike o rokih prevzema in drugih pogojih za 
prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih 
storitev. Na osnovi te obveze izvajalec javne službe pošilja ob-
vestila vsem, katerih odvajanje odpadne vode ni urejeno s ka-
nalizacĳskim sistemom.
Cena prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunal-
nih čistilnih naprav je ter ravnanje z blatom iz obstoječih grez-
nic malih komunalnih čistilnih naprav je 33,4709 EUR/m3.  
Izvajalec javne službe je pri pripravi Programa odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 
2013-2016 pripravil terminski plan praznjenja obstoječih grez-
nic po kraju in številu objektov: (glej preglednico)
Izjema od uporabe storitve prevzema in obdelave greznič-
nih gošč na osnovi 13. člena uredbe so tista gospodinjstva, 
ki v primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetĳskem gospo-
darstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetĳstvu, zmešano sku-
paj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnoj-
nico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za 
gnojilo v kmetĳstvu. Tako lahko gospodinjstva, ki imajo v
svojem sklopu tudi kmetĳsko gospodarstvo pri katerem se
zbira gnojevka iz kmetĳstva, sama praznĳo svoje čistilne
naprave ali greznice in njihovo vsebino mešajo z gnojevko 
in jo uporabljajo pri gnojenju. 
Tako praznjenje lahko izvajajo samo za svoje gospodinjstvo, ki 
je v sklopu kmetĳskega gospodarstva. Če se taka gospodinj-
stva odločĳo, da bodo sama praznila čistilne naprave oziroma
greznico, morajo to s pisno izjavo sporočiti izvajalcu javne 
službe ob vsakokratnem praznjenju. Pisna izjava  mora vse-
bovati besedilo, iz katerega bo razvidno, da bodo uporabili 
blato za gnojilo v kmetĳstvu v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetĳstvu.

Občinska uprava

Ta članek ni mišljen kot reklama, le primerjava ponudnikov. Na 
voljo imamo dva cenovna in hkrati kakovostna ranga, po do-
mače, imamo čoln na vesla in motorni čoln; vesla predstavlja 
lokalni kabelski operater, ki ponuja omejeno število programov 
in omejeno kakovost prikaza teh programov. Na drugi strani 
v motornem čolnu »sedĳo« ponudniki internetne televizĳe
Siol, Amis in T2, ki ponujajo veliko več programov, telefonĳo
in internet hkrati, a bistvo je v tem, da v primerjavi z lokalnim 
operaterjem zaradi prenosa slike prek bakrenih telefonskih žic 
Telekomovega omrežja ponujajo naslednje prednosti:
– kakovostnejšo sliko,
– ogled sporeda kar na zaslonu in tudi opis oddaj,

– časovni zamik, ogled oddaj, ki so se predvajale tudi pred dve-
ma dnevoma, pri čemer se včerajšnji film lahko prevrti prek
reklam ali pa se ustavi, ko si zaželimo sendvič (doplačilo pri-
bližno 3 evre na mesec, a ne za sendvič),

– možnost snemanja tekočih oddaj ali tistih v prihodnosti (že v 
ceni do dva filma na mesec, dodaten prostor na diskih opera-
terja za simbolno ceno),

– možnost ogleda najboljših filmov po naročilu, videoteko na
zahtevo, a vsak film stane približno 2 evra.

Seveda pa so tudi slabosti, predvsem ta, da internetna televizĳa
deluje le nekaj kilometrov od telefonske centrale, pa tudi cena je 
vsaj enkrat višja kot pri klasični kabelski televizĳi.
Osebna izkušnja?
T2 je ponudil dosti več za dosti manj; trenutno tako prehiteva 
Amis in Siol. Naši dvostanovanjski hiši na primer za 40 evrov 
omogoča dve televizĳi s po 160 programi (le ena nudi HD-pro-
grame), tri stacionarne telefonske številke, internet s hitrostjo 
prenosa podatkov 4 Mb/s in naročnino na mobilno telefonĳo
(vključena SIM-kartica). Vsi trĳe internetni operaterji največ
ugodnosti ponujajo ob dvoletni vezavi, podobno kot operaterji 
mobilne telefonĳe.
Vedno pa je na voljo nekaj akcĳ, novoletnih ugodnosti in po-
dobno, tako da bo treba za pravilen izbor prebrskati spletne 
ponudbe in poklicati na brezplačne številke, kjer najprej pov-
prašajo po vaši lokacĳi in možnosti izvedbe. Sicer pa ne poza-
bite – televizĳa ni edino okno v svet, zato tudi odprite vrata in
pojdite z družbo na kuhančka:) Veseli december želim vsak dan 
– vaš Sebastjan!

Sebastjan Vehar
Internetna TV omogoča tudi vremenske informacĳe in izčrpen
opis oddaj za teden vnaprej.NASELJE LETO 

2013 
LETO 
2014 

LETO 
2015

 LETO 
2016

BABNA GORA 59    
BELICA 13    
BREZJE PRI DOBROVI 105    
BRIŠE PRI POLHOVEM GRADCU 38    
BUTAJNOVA 72    
ČRNI VRH 82    
DOBROVA 101    
DOLENJA VAS PRI POLH. GRADCU  71   
DRAŽEVNIK  27   
DVOR PRI POLHOVEM GRADCU  42   
GABRJE  102   
HRASTENICE  17   
HRUŠEVO  57   
KOMANĲA  21   
LOG PRI POLHOVEM GRADCU  6   
OSREDEK PRI DOBROVI   41  
PLANINA NAD HORJULOM   35  
PODREBER   54  
PODSMREKA   40  
POLHOV GRADEC   66  
PRAPROČE   28  
PRISTAVA PRI POLH. GRADCU   37  
RAZORI   25  
ROVT   21  
SELO NAD POLHOVIM GRADCEM   20  
SETNICA – DEL   27  
SETNIK    48
SMOLNIK    48
SREDNJA VAS PRI POLH. GRAD.    56
SREDNJI VRH    32
STRANSKA VAS    66
ŠENTJOŠT NAD HORJULOM    91
ŠUJICA    57

Z novim letom višji znesek za novorojenčke
Na 16. redni seji, ki je potekala v novembru, je občinski svet v obravnavo predlagal spremembo Pravilnika 
o enkratni denarni pomoči  ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Letos nove možnosti televizĳe v Polhovem Gradcu
Že pred štirimi leti sem v članku o TV-ponudnikih na Polhograjskem pisal o novi telekomunikacĳski centra-
li T2, za katero so v prostorih kulturnega doma že plačevali najemnino, a je zaradi lastnih težav – prehitre 
in finančno zahtevne širitve lastnega omrežja v večjih mestih niso zagnali vse do letos. Poleti pa so našo vas
preplavili njihovi komercialisti … In rezultat te »invazĳe«?
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Planinsko društvo Blagajana 
Polhov Gradec želi vsem članom 
društva in drugim občanom obilo 
zdravja in sreče v letu 2013, 
vsem pohodnikom pa varen 
korak.

Planinski pozdrav!
Upravni odbor PD Blagajana

Predsednik: Stane Dvanajščak

Sreča je rezultat dejavnega dela. 
A na pravi poti do sreče je tisti, 
ki jo deli z drugimi.
(R.B. Powell)

Vsem občankam in občanom želimo
blagoslovljene in miru polne Božične praznike,
v novem letu pa zdravja, veselja, uspehov in 
velikih korakov na poti do sreče.

OO Dobrova – Polhov Gradec   

Studencev močnih, čistih sem željan,
rad bi napil se iz sončnega korita
in rad bi, da bi luč bila razlita
čez vso kot ajdov hleb črno ravan.
France Balantič

V ta negotovi čas sveti 
»Božična luč«, da bi nas 
resnica praznika okrepila 
za vse nadaljnje korake

 …
S to željo vam voščimo blagoslovljene božične 
praznike in karseda zdravo, dobrih misli polno 
novo leto.

Ob dnevu samostojnosti pa 
vsem Slovenkam in Slovencem, 
državljankam in državljanom 
iskrene čestitke.

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
vsem vam želimo obilo sreče, zdravja, uspehov, 
spodbujanja ter veliko lepih trenutkov ob 
prihajajočih božično novoletnih praznikih ter letu 
2013.

Madagaskar – otoška dežela, kjer ljudje ne poznajo letnih ča-
sov, ure, zamujanja, dežela neštetih kontrastov: suhe in deževne 
dobe, ko strašĳo cikloni; zanimivih lemurjev in nezaželenih ko-
marjev, ki prenašajo malarĳo; številnih palm in prostranih teras

riža, ki Malgašem pomeni vsakodnevna hrana, a vendar ga pri-
delajo premalo za 22 milĳonov tamkajšnjih prebivalcev, kajti ta
Rdeči otok je svetu znan tudi po veliki revščini. 
Mar je triindvajsetletnega Blaža nagovorila eksotična narava ali 

drugačnost kulture in običajev? »Nič od tega.« Blaž Krmelj je 
iskal in raziskoval globlje. »Z nasmehom sem se odzval na Nje-
gov klic«, pravi sam in dodaja, da se je že vse od malega nav-
duševal nad pripovedovanjem zgodb z misĳona strica Janeza
Krmelja, ki na Madagaskarju že vsa leta opravlja svoj misĳonar-
ski poklic. Na misĳonu ga je pred leti obiskal tudi nečak Blaž, ki
mu je pomagal pri vsakodnevnem delu; igranju in učenju otrok, 
popravljanju in izgradnji cest, bolnišnic, šol in druge infrastruk-
ture. Po vrnitvi se je pri Blažu nekaj spremenilo. Ta življenjska 
odločitev je v njem klila nekaj let, presenetila pa je mnoge, tudi 
starše in prĳatelje. Odločitev, ki je sprva zvenela kot šala, je danes
jasna in preudarna. V začetku decembra vsaj za tri leta zapušča 
rodno Slovenĳo in odhaja k stricu Janezu na misĳon Ampitafa.
Tu bo kot laiški misĳonar nadaljeval njegovo delo. Sicer pa bo,
poleg širjenja krščanskega nauka, njegova primarna naloga delo 
v tamkajšnjem laboratorĳu, kjer bo svoje znanje, pridobljeno na
biotehniški fakulteti, udejanjal še v praksi. 
Veselje po spoznavanju tega konca sveta in ljudi, predvsem pa 
želja po pomoči tamkajšnjim ljudem, je pri Blažu rastla iz dneva 
v dan. Veselil pa se je tudi sprejetja misĳonskega križa, ki ga
mu je v nedeljo, 25. novembra podelil nadškof msgr. dr. Antona 
Stresa. Slovesnosti v domači, lepo okrašeni cerkvi, so prisostvo-
vali številni duhovniki, diakoni, narodne noše, ministranti, so-
delavci skupine Sled, otroški zbor ter polna cerkev župljanov, ki 
so se veselili skupaj z mladim misĳonarjem. S svojo prisotnostjo
so župljani pokazali, da mladega misĳonarja pri njegovi odločit-
vi podpirajo. Tako je ta oddaljeni otok Madagaskar le še okrepil 
povezanost z župnĳo Polhov Gradec.

 Nadja Prosen Verbič

Misĳonar Janez Krmelj Podelitev misĳonskega križa Blažu Krmelju, ki odhaja na Mada-
gaskar.

Podelitev misĳonskega križa Blažu Krmelju
Polhov Gradec, 25. november – Župnĳa Polhov Gradec je zares živa župnĳa, to potrjujejo dogodki, kakršen
je tudi ta – podelitev misĳonskega križa Blažu Krmelju, ki je v začetku decembra za tri leta kot laiški misi-
jonar odšel na Madagaskar.

 Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, je lani 
potekal v vseh slovenskih šolah in vrtcih, saj je 
bil organiziran in podprt s strani Ministrstva za 
kmetĳstvo in okolje, Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport ter Ministrstva za 
zdravje, v sodelovanju z organizacĳami kmetov,
čebelarjev in živilske industrĳe. Glavni pobud-
nik je bila Čebelarska zveza Slovenĳe, ki že vr-
sto let organizira akcĳo »En dan za zajtrk med
slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih«, ki je 
namenjena izobraževanju in ozaveščanju otrok o 
pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Vsesloven-
ska akcĳa je bila v preteklem letu tudi med širšo
javnostjo izredno dobro sprejeta, zato je bil želja, 
da Tradicionalni slovenski zajtrk postane vsako-
letni projekt, ki pa ga je treba nadgrajevati. Tako 
je bil letos uveden Dan slovenske hrane, ki je po 
slovenskih osnovnih šolah in vrtcih potekal 16. 
novembra. 
Priča smo bili nekaterim javnim obvestilom in po-
zivom, da letos niso bili vsi otroci deležni enake-

ga zajtrka. Res je, projekt letos ni zaživel na vseh 
osnovnih šolah in vrtcih, saj so bile te primorane 
zajtrk kriti iz sredstev za šolsko prehrano. Delež 
pomoči donatorjev je bil zaradi pozebe, toče in 
suše ter posledično močno zmanjšanega pridelka 
medu, sadja, krme in žit, znatno manjši. 
Na srečo so se šole in vrtci v občini Dobrova-Pol-
hov Gradec odločile, da otroke ne prikrajšajo za 
zdrav slovenski zajtrk. Ta odločitev je bila veliko 
lažja, saj so jim tudi letos nasproti stopili nekateri 
donatorji. Čebelarsko društvo Dolomiti je ponov-
no zbralo preko 50 kilogramov medu, skratka za-
dosti za vse otroke. V Šentjoštu so bili vrtičkarji 
in osnovnošolci deležni še bio mleka, ki ga je po-
daril Janko Oblak. Tudi vsa ostala živila (kruh, 
maslo, jabolka) so bila slovenskega porekla, ne-
katera pridobljena od lokalnih pridelovalcev. 
Namen letošnjega Dneva slovenske hrane je bil 
izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in 
mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka v pre-
hrani, pomenu in prednostih lokalno pridelanih 

živil slovenskega izvora, pomenu kmetĳske de-
javnosti za okolje, pomenu čebelarstva za kme-
tĳsko pridelavo, gospodarstvo in širše okolje in
pomenu zdravega življenja in gibanja. V okviru 
naštetega so v vrtcih in šolah tekom petkovega 
dopoldneva potekale različne likovne in literar-
ne aktivnosti, obiskali so jih tudi predstavniki 
čebelarskega društva ter otrokom predstavili 
pomen čebele v verigi pridelave hrane. Pester 

program je vrtičkarjem in osnovnošolcem ne le 
posladkal in popestrili dan, pač jim je razširil ob-
zorje znanja. 
Naj ideja tega dne zaživi ne le med otroki, pač pa 
naj se dotakne še katerega od lokalnih pridelo-
valcev, ki bi s svojim pridelkom pripomogel, da 
otroci tudi v bodoče ne bodo prikrajšani Tradici-
onalnega slovenskega zajtrka. 

Nadja Prosen Verbič

Knjižnica Dobrova
Tudi v mesecu januarju 2013 vam z nami ne bo dolgčas, zato 
lepo vabljeni:
•Ura pravljic s pravljičarko Jelko Krošelj – 9. 01. ob 17h
Tokrat boste otroci lahko uživali ob pravljici Mojiceje Podgor-
šek MEDVEDEK MAKS
(V januarju izjemoma drugo sredo v mesecu, sicer pa na ure 
pravljic vabljeni vsako prvo sredo v mesecu!)
• Potopisno predavanje z Nino Kogej Sirĳa in Jordanĳa - 16.
12. ob 19h  
•  Izobraževalna delavnica
Beri hitreje kot sosed - Delavnica hitrega branja v sodelovanju 
s podjetjem Kratos - 10. 01. ob 17h
Na dve-urni predstavitveni delavnici boste dobili odgovore: 
zakaj povečati hitrost branja, izvor in osnove hitrega branja, 
zakaj je koncentracĳa pri hitrem branju boljša kot pri klasič-
nem, kdaj uporabljamo hitro branje, kako ga uporabljamo na 
ekranu ipd. Prĳave na 01 364 20 40 ali na maja.car-marn@mklj.si
• Razstava ilustracĳ otrok iz Vrtca Dobrova
V Knjižnici Dobrova se bodo zopet predstavili naši malčki, ki 
že tradicionalno polepšajo knjižnico s svojim ustvarjanjem.
Knjižnica Dobrova
Tel.št.: 01/364 20 40, E-mail: dobrova@mklj.si

Vodja knjižnice: Maja Car Marn

Otroci ob Dnevu slovenske hrane deležni slovenskega zajtrka
 Dobrova – Polhov Gradec, 16. november - Tudi to šolsko leto so se šole in vrtci na območju občine Dobrova-Polhov Gradec pridružili projektu Tradicionalni slo-
venski zajtrk. Ta je letos potekal ob Dnevu slovenske hrane.

Upravni odbor Društva upokojencev 
Polhov Gradec želi vsem članicam in 
članom vesele božične praznike ter srečno, 
zdravo in mirno leto 2013. 
Naše voščilo je namenjeno tudi županu, 
občinski upravi, krajevni skupnosti 
Polhov Gradec in Črni vrh, članicam in 
članom sosednjih Društev upokojencev, 
balinarskim ekipam, donatorjem in 
vsem krajanom.
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Polhov Gradec, 5. december – Kulturni dom 
Jakoba Trobca je v sredo zvečer gostil oddajo 
Misĳa Zemlja. Tričlanska žirĳa v sestavi: sv.
Cecilĳa – zavetnica pevcev, Lucifer – glavni
parkelj in Miklavžev angel, je izbirala  najbolj-
šo skupino, ki bo skupaj z Miklavžem obiskala 
otroke na Zemlji. Polna dvorana je bila priča 
pravemu nebeškemu šovu, saj so se na odru 

razvrstile mnoge izvrstne glasbene skupine, ki 
so pele in igrale odlično, vse dokler v njihovo 
glasbo niso posegli parklji, ki so na vsak način 
želeli na Zemljo. Toda tudi ti so bili na koncu 
razkrinkani in Miklavža je v Polhov Gradec 
pospremil cel angelski zborček. 
Otroci s svojimi starši so nebeškega dobrotnika 
nestrpno pričakovali. Ob prihodu je vse zbrane 

pozdravil in jih povprašal o njihovi pridnosti 
in ubogljivosti, tudi župniku in županu je za-
stavil nekaj vprašanj. Ob koncu pa je vse ob-
daril z lepimi darili. Tudi letos pa so Miklav-
žev obisk popestrili polhograjski parklji, ki so 
povzročili, da je marsikateremu otroku po licih 
stekla kakšna krokodilja solza. Toda sveti mož 
je hitro poskrbel za red in varnost ter parklje 
spodil iz dvorane, toda ti niso odšli daleč, saj 
so se še ves večer in noč podili po Polhovem 
Gradcu in preganjali otroke. 

  Nadja Prosen Verbič 

Slab teden pred godom sv. Miklavža 
je Javni zavod Polhograjska graščina 
v sodelovanju z Osnovno šolo Polhov 
Gradec pripravil že 14. Miklavžev se-
jem. Ob odprtju je Marĳa Nartnik v
imenu JZ Polhograjska graščina po-
zdravila vse razstavljavce in prisotne. 
Župan Franc Setnikar je vsem zaželel, 
naj zadnje dni najlepšega meseca v 

letu preživĳo radostno, predvsem pa
z več dobre volje in optimizma. Kra-
tek program je popestril otroški pev-
ski zbor Višajčki, ki so pod vodstvom 
Eme Nartnik zapeli tri pesmice in kot 
navadno, na usta poslušalcev izvabili 
radostne nasmeške. 
Na sejmu so se poleg domačinov pred-
stavili tudi razstavljavci in ponudniki 

unikatnih izdelkov domače obrti od 
drugod, posebej veliko je bilo polho-
grajskih osnovnošolcev, ki so na ogled 
postavili svoje izdelke – tako je bila po-
nudba na stojnicah res pestra: od mes-
nih in medenih izdelkov, do pekarskih 
in slaščičarskih, namenjenih predvsem 
decembrskemu obdarovanju, na stojni-
cah in mizah so se znašli tudi izdelki iz 

vezenin, ročno šivane punčke, kvačka-
ni angelčki, copatki, kapice in klobuč-
ki, pletenine, klekljani prtički, pa tudi 
izdelki iz slanega in kvašenega testa, 
aranžmaji iz suhega cvetja, glineni in 
leseni izdelki, domača mila, številni 
vzorci in tehnike ročno izdelanega na-
kita, božično-novoletnih voščilnic, ad-
ventnih venčkov, jaslic in okraskov za 
jelko, svečk in še marsikaj – prav goto-
vo nekaj za vsakogar. 
Pester in zanimiv pa je bil tudi sprem-
ljevalni program, namenjen predvsem 
otrokom. Vsak dan so potekale otroške 
delavnice, kjer so otroci izdelovali in 
ustvarjali presenečenja iz žice, darilne 
škatlice, čarobne svečice ter okraske iz 
polstenja. Tako v soboto kot tudi ne-
deljo pa so si lahko ogledali otroško 
predstavo, in sicer predstavo Paket 

Pika Net, gledališča Ku-kuc ter pred-
stavo Angelček Dobrinček, ki je v Pol-
hov Gradec pripeljal angelčke iz KD 
Limbar. Malo večji otroci ali odrasli so 
si lahko ogledali Muzej pošte in tele-
komunikacĳ, ki je organiziral vodene
oglede. Ta dva dneva je vrata v grajsko 
podzemlje odprl tudi sam Lucifer, ki je 
gostil le najbolj žejne. 
Prĳetnost in pestrost dogodka delata
Miklavžev sejem bolj prepoznavnega 
in tako privabljata vsako leto več raz-
stavljavcev in obiskovalcev. Za to gre 
največja zahvala organizatorju – JZ Pol-
hograjska graščina, ki z ustvarjanjem 
in prirejanjem takšnih in drugačnih 
dogodkov daje kraju svojevrsten duh 
in pečat, za kar se mu je tokrat zahvalil 
tudi župan. 

  Nadja Prosen Verbič

Knjiga o domačĳah
Šentjoške fare
Zadnji dve leti Tone Košir, šentjoški 
rojak iz Ško�e Loke, intenzivno zbi-
ra podatke o domačĳah na območju
župnĳe Šentjošt. Gre za mnoge po-
datke, pridobljene iz starih urbarjev, 
zemljiških knjig ter škofijskih in dr-
žavnih arhivov, pa tudi po ustnem 
izročilu najstarejših domačinov. 
Pri posameznih domačĳah je obdelan rodov-
nik, nastanek domačĳe in njenega imena,
seznam gospodarjev in drugih ljudi, živečih 
na domačĳi. V knjigi bo obdelanih preko 220
domačĳ, ki so razvrščene v sklope po vaseh:
Šentjošt, Smrečje, Butajnova in Planina. Pred 
vsakim sklopom je iz zgodovinskega in geo-
grafskega vidika obdelana tudi posamezna 
vas in pomembnejši objekti v njej, ki niso 
vezani na domačĳe (cerkve, župnišče, mež-
narĳe,…).
Knjiga se v uvodu obsežneje posveča še zgo-
dovinskemu in geografskemu kontekstu ob-
močja obdelave, ki se z manjšimi izjemami 
ujema z območjem današnje župnĳe Šent-
jošt. Obsežnejši sklop je namenjen zgodovi-
ni vikariata in župnĳe Šentjošt, šentjoškim
vikarjem in župnikom, pa tudi drugim po-
membnejšim domačinom, predvsem tistim, 
ki so dokončali šole. Mesto v knjigi so našle 
tudi vse cerkve, kapelice in znamenja v žup-
nĳi. Časovno se knjiga omejuje na obdobje
do leta 1941. Za boljšo nazornost, bo obsežno 
vsebino v knjigi dopolnjevalo približno 600 
fotografij. Knjiga bo večjega formata, trde ve-
zave in barvnega tiska. Trenutno je knjiga v 
fazi lektoriranja. 
Knjiga nastaja in bo izdana tudi v sklopu 
praznovanja 150. letnice župnĳe Šentjošt.
Uradno bo knjiga izšla 24. februarja 2013. 
To je točno 150 let od dneva, ko je v Šentjošt 
prišel prvi župnik (in ne več vikar) Boltežar 
Bartol. Na dan izida knjige bo v farni cerkvi 
maša, po maši pa kulturni program s pred-
stavitvĳo knjige v kulturnem domu. Vsi že v
naprej lepo vabljeni. Knjiga se bo prodajala 
tudi v prednaročilu. Redna cena bo 30€, za 
prednaročnike, ki bodo knjigo naročili do 
konca januarja 2013 bo cena 25€. Zainter-
esirani za prednaročilo se lahko obrnete na 
031/538 666 ali marko.kosir41@siol.net.

Vid Klančar, za organizacĳski odbor

Pred Miklavževim prihodom so si starši in otro-
ci lahko ogledali gledališko predstavo Mišek 
Miško in Belamiška Ferĳa Lainščka. Nastopili so
otroci dramskega in glasbenega krožka Osnov-
ne šole Dobrova pod mentorstvom Tonke in 
Vesne Bozovičar. Nato je otroke s prihodom raz-
veselil Miklavž, ki jim je razdelil darila. Najbolj 
nagajive so odpeljali parklji. Seveda so se otroci  
najbolj razveselili zvrhanega koša daril. Nato je 
Miklavž hitro odhitel naprej, saj ga je čakalo še 
veliko pridnih otrok.
Zahvala  velja tudi sponzorjem, ki so bili:
OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC, Sta-
ra cesta 13, Dobrova, SILIKO, d. o. o., Brezje 10, 
Dobrova, KONSTRUKCĲE KOGOVŠEK, d. o.
o., Horjulska cesta 56, Dobrova, PLEVNIK, d. o. 

o., Podsmreka 24, Dobrova, JA-NE, d. o. o., Ko-
manĳa 1, Dobrova, ROTAR, d. o. o., Podsmreka
7b, Dobrova, BIZJAN ORODJARSTVO, d. o. o., 

Šujica 23, Dobrova, STAŠA MARĲA KASTE-
LIC - MOJA LEKARNA, Polhograjska cesta 37, 
Dobrova, GALANTERĲA ČEŠNOVAR, Franci
Češnovar, s. p., Razori 6a, Dobrova.
Objavljeni so vsi sponzorji, ki so darovali do 3. 
12. 2012. V primeru poznejšega nakazila boste 
objavljeni v naslednji številki Našega časopisa. 
Hvala za razumevanje. (sa)

Miklavževega prihoda so se razveselili prav vsi otroci. Prikupni igrici so se nasmejali stari in mladi.

Na prvi dan veselega decembra 
so fantje Fantovskega pevskega 
zbora KUD Dolomiti Dobrova go-
stovali na koncertu popevk v Iški 
vasi. Večer za ljubitelje slovenskih 
popevk je pripravila tamkajšnja 
domača pevska skupina Borov-
ničke, ki jo sestavlja devet pevk. 
Tako so se tudi fantje z Dobro-
ve predstavili s krajšim izborom 
slovenskih popevk. Vrhunec 
prireditve je bil združen nastop 
domačih Borovničk in gostujo-
čih Frakeljčkov, kot  so Ižanci za 
tisti večer priložnostno preime-
novali dolgoimenski Fantovski 
zbor KUD Dolomiti Dobrova. 

Ob spremljavi klaviatur, kitare 
in kontrabasa – ta je bil v rokah 

dobrovskega fanta Marka Ciuhe 
– so izvedli Kako sva si različna 

in Mini maksi ter navdušili polno 
dvorano.                Maja Zupančič

Pevska zasedba Borovničke prihaja iz ižanske ob-
čine. Foto: Primož Kristan

Frakeljčki ali Fantovski zbor KUD Dolomiti Dobrova na 
odru Kulturne dvorane Iška vas. Foto: Peter Jovičevič

Radodarni Miklavž v KS Dobrova
Najpogumnejši so komaj čakali, da mu sedejo v naročje in ga pocukajo za njegovo 
dolgo belo brado.

Izbor za Miklavževo spremstvo

Gostovanje Fantovskega zbora pri Borovničkah

Miklavžev sejem v Polhograjski graščini 

Grajski prostori v prazničnem vzdušju
Polhov Gradec, 1. in 2. december – Polhograjsko graščino je prvi vikend čarobnega meseca decem-
bra preplavilo pravo praznično vzdušje. Javni zavod Polhograjska graščina je skupaj z Osnovno 
šolo Polhov Gradec tudi letos pripravil Miklavžev sejem, na katerem je razstavljalo kar sedemin-
štirideset razstavljavcev.

Na odprtju sejma je v imenu JZ Polhograj-
ska graščina pozdravila Marĳa Nartnik.

Ena od zanimivejših delavnic letos je 
bila polstenje iz volne.

Razstavljavci izdelkov iz lanu so s se-
boj pripeljali tudi statve.

Veliko je bilo izdelovalk nakita, Kata-
rina Škof je razstavljala klekljanega.

Devetošolci bodo izkupiček od proda-
je izdelkov prihranili za končni izlet.
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Mislili smo že, da smo na koncert prišli 
zastonj. Pa se je izkazalo, da briški otroci 
znajo biti pravi »otročički hudički« in da 
znajo prav pošteno ponagajati, in to tako, 
da jim marsikdo verjame. Tudi povezo-
valca koncerta Barbara Rednak Robič in 
humorist Janez Cankar sta se skoraj pu-
stila peljati na led, zato sta na oder posta-
vila tri mlade harmonikarje, Žana Čamer-
nika, Andreja Gerjola in Vilĳa Jankovca,
ki so bili pripravljeni raztegovati meh kar 
ves večer. No, pa so otroško nagajivost le 
razkrinkali in tisti pravi koncert, kot se za 
izvedbo dogodka v organizacĳi TD Briše
spodobi, je stekel kot po maslu. 
Prvi resen ansambel, ki je stopil na je-
sensko dekoriran oder, je bil ansambel 
Bitenc. »Povemo vam, da še ni bilo bri-
ške veselice, na kateri ni bilo vsaj enega 
od Bitencev«, so kot pohvalo članom TD 
Briše izrekli Bitenci. Zapeli so nekaj svo-
jih obiskovalcem dobro poznanih pesmi 
ter dve najnovejši. Čestitali so društvu za 
okroglo obletnico ter jim zaželeli, naj še 
naprej ohranĳo takšno delovno vnemo.

Nato so se jim na odru pridružili Fantje s 
Praprotna. Prav gotovo Slovenĳi in tujini
najbolj poznana in priljubljena moška za-
sedba ljudskih pevcev, ki ustvarja in be-
leži svoje uspehe že 46 let. Vse do smrti 
Lojzeta Slaka so delovali skupaj in postali 
eden od najboljših narodno-zabavnih se-
stavov. Na veselici Dan pod Lovrencem 
je Ansambel Lojzeta Slaka s Fanti s Pra-
protna zaigral kar 6-krat. Tudi tokrat brez 
venčka Slakovih ni šlo. Poleg te so zapeli 
še tri druge. Za njimi je bil na oder po-
vabljen človek, ki Dneve pod Lovrencem 
spremlja in vodi že petnajst let. Ivan Hud-
nik briški prireditvi daje svojevrsten pečat 
in tako bo tudi v bodoče, je povedal sam, 
saj je druženje z Brišani nadvse prĳetno
in se navadno zavleče v zgodnje jutranje 
ure, vse tja do pospravljanja, se je pošalil. 
Zapel je nekaj svojih zimzelenih, pri kate-
rih mu je peti pomagala tudi publika. Za 
njim so oder zasedli člani ansambla To-
nĳa Verderberja, ki so v Polhov Gradec,
tako kot pred enajstimi leti, ko so igrali na 
veselici, prišli iz najdlje – iz Starega Trga 

ob Kolpi. Ansambel ima svojstven zven, 
saj so obveznemu triu narodno zabav-
nega ansambla (diatonična harmonika, 
kitara in bas) dodali še tamburico, in to 
je tisto, kar jih razlikuje od vseh drugih 
slovenskih narodno zabavnih ansamblov. 
Kot zadnji ansambel je zaigral in zapel 
Ansambel Franca Miheliča, za katerega 
je povezovalka dejala, da je za Slovenĳo
tako velik kot je bila Abba za Švedsko in 
Beatli za Veliko Britanĳo. »Pika na i« je
bila zaključna pesem, ki je na noge spra-
vila vso športno dvorano – V dolini tihi. 
Vsebinsko zelo bogati kroniki Turistične-
ga društva Briše se bo, glede organizacĳo
koncerta in odziv publike, lahko dopisalo 
še naslednje: »Svojo 20. obletnico delova-
nja, poimenovano Jesenski koncert pod 
Lovrencem, smo praznovali v športni 
dvorani v Polhovem Gradcu. Vzdušje v 
dvorani je bilo  prĳetno sproščeno in ra-
dostno, prostih sedežev je bilo le malo in 
veselica, ki je po končanem koncertu sle-
dila, je trajala do jutranjih ur.« 

Nadja Prosen Verbič 

Ob praznovanju slovenske samostojnosti se bo spet 
oglasila 

PESEM MIRU,
ki jo bodo prepevali vsi zbori iz Polhograjske doline.

Gost prireditve bo Dario Cortese, popotnik skozi 
slovensko pokrajino in zagovornik naravne prehrane.

Prireditev bo povezoval Marjan Bradeško.

Vabljeni v Polhov Gradec v Kulturni dom Jakoba 
Trobca v ponedeljek, 26. decembra 2012, ob 18. uri.

Turistično društvo Briše

Ob 20. obletnici TD Briše so na ogled postavili vse plakate, ki so v 
preteklih letih vabili na Dan pod Lovrencem. 

Župan Franc Setnika je predsedniku TD Briše Milanu Dolinarju 
izročil Priznanje občine ob jubileju društva. 

Povezovalca večera Barbara Rednak Robič in humorist Janez Can-
kar z briškimi otroki, ki so jo dobro zagodli. 

Ansambel Bitenc je zaigral in zapel skupaj s Fanti s Praprotna. Ivan Hudnik se v družbi Brišanov vedno dobro počuti, tudi tokrat 
ni bilo nič drugače. 

Ansambel Franca Miheliča je na noge spravil vso dvorano. 

Športna dvorana OŠ Polhov Gradec je prvič gostila koncert in na-
polnila se je do zadnjega.

Ustanovni občni zbor Turističnega društva Briše je bil 21. novem-
bra1992 Pri Bitencu na Brišah. Ob začetku je društvo štelo sede-
minpetdeset odraslih članov in osemnajst otrok. Dokler nismo 
imeli našega objekta v Termah, so skoraj vse dejavnosti  potekale 
na  omenjeni turistični kmetĳi. Koliko dogodkov se je zvrstilo že
v desetih letih našega društva, smo povedali ob praznovanju te 

obletnice. Tako kot smo deseto obletnico začeli tako, da smo na 
oder z vozičkom pripeljali otroke, vam tudi danes želimo naj-
prej prikazati nekaj utrinkov z raznih delavnic, kjer so se v teh 
dvajsetih letih srečevali otroci našega Turističnega društva – ne-
kateri so  zdaj odrasli fantje in dekleta. Med njimi so že mame 
in očetje, katerih otroke sedaj vidite med nami. Z željo, da tudi 

otroke privabimo v naše društvo, smo žene že leta 1997 začele 
povezovati otroke najprej tako, da smo se z njimi igrale stare igre 
kar pri briški cerkvi. Potem so nam Bitenčevi odstopili prostor v 
hiši, kjer smo imeli razne delavnice. Na ta srečanja je prihajalo od 
dvajset do trideset otrok, ki so bili stari od treh let naprej pa do 
konca osnovne šole. Zaradi prostorske stiske smo se preselili v 
pograjsko graščino.  Zdaj vse dejavnosti društva potekajo v naših 
Termah. Z otroki smo že leta 1997 pripravili prvo praznovanje 
materinskega dne za vse žene in dekleta našega društva. Ker na 
to srečanje vabimo tudi moški pevski zbor in očete, zdaj za to 
prireditev najamemo prostor v pograjskem gasilskem domu. Nas 
odrasle pa so poleg pridobivanja novih znanj med seboj povezo-
vala tudi razna izobraževanja. Delo je za nas tudi oblika druženja 
– mnogo prostovoljnega dela je bilo vloženega v objekt v Ter-
mah. Med nami še živi medsoseska pomoč pri večjih delih, kot 
je prekrivanje streh in pomoči pri košnji, kjer ni dovolj delovne 
sile. Že nekaj let kosimo travnik Pri Logarjevih na Gori, da se ne 
zaraste. Ker smo radi skupaj, nas prizadene tudi nesreča ali smrt, 
ki pride v družino. Včasih nimaš kaj drugega narediti za bližnje 
kot to, da čutĳo, da si z njimi. Če je materialna stiska, po svojih
močeh pomagamo, drugače pa darujemo za obnovo podružnic. 
Tako finančno in z delom pomagamo pri obnovah: obnovili smo
vaške križe in kapelico Svetih treh kraljev sredi vasi Briše. Radi 

Koncert ob 20-letnici TD Briše 

Jesenski koncert pod Lovrencem
Polhov Gradec, 17. november – Turistično društvo Briše je praznovalo 20 let obstoja. Okroglo obletnico so 
obeležili na prav poseben način: v telovadnici Osnovne šole Polhov Gradec so pripravili čudovit koncert, na 
katerem so zaigrali ansambli, ki so jih gostili na preteklih Dnevih pod Lovrencem.

Dan pod Lovrencem Materinski dan – 1997

Dvajset let TD Briše – Jesenski koncert pod Lovrencem
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Verjetno ni treba posebej poudarjati, da živimo v času, v katerem 
se mnoge družine in njihovi otroci  vsak dan soočajo s stiskam, 
pomanjkanjem. 
Otrok Osnovne šole in Vrtca Polhov Gradec, Podružnične osnov-
ne šole Črni Vrh ter Vrtca in Podružnične osnovne šole Šentjošt 
in njihovih družin kriza in pomanjkanje nista zaobšla. V našem 
kraju je tudi veliko družin, ki imajo več otrok. Zato marsikateri 
starši svojim otrokom vse težje zagotovĳo potrebščine, šolsko
prehrano ter omogočĳo sodelovanje v aktivnostih, na ekskurzi-
jah ali odhode v šolo v naravi. Nekateri prosĳo za pomoč, drugi
pa nimajo poguma, da bi zaupali svojo stisko. 
Na šoli so se odločili spregovoriti in predvsem tudi nekaj nare-
diti – že poleti so se začele priprave na dobrodelni koncert. Že-
leli so, da bi v koncertu uživali vsi prĳatelji OŠ Polhov Gradec,
najmlajši otroci, učenci, njihovi starši pa tudi stari starši in so 

program zasnovali tako, da je primeren za vse starostne skupi-
ne, saj vsi skupaj živimo v istem kraju in so stiske posameznika 
tudi stiske vseh nas. K sodelovanju so povabili različne pevce, 
glasbene skupine in druge medĳske osebnosti. Vsi, ki so potrdi-
li svoj nastop, so to storili hitro in brez kakršnih koli zadržkov 
ali zahtev. Nastopili so povsem brezplačno. Na koncertu je bilo 
pripravljenih sodelovati še kar nekaj zvezd slovenske glasbene 
scene, tudi raper Zlatko, a je imel službo, Benč pa potovanje v 
tujino. Dogodek ni uspel samo zaradi zvenečih imen in kako-
vostnih nastopov, temveč zaradi vseh nas, organizatorjev in 
obiskovalcev. Pohvaliti je treba predvsem številne prostovoljce, 
posebno še učence šole, ki so poskrbeli za prodajo vstopnic, po-
moč nastopajočim, zahvalo nastopajočim, intervjuje. Upajmo, 
da bo vsak od nas tudi v  prihodnje pripravljen priskočiti na 
pomoč drugemu in da bo dobrodelnost postala eden od teme-
ljev šole.
Nastopajoči na koncertu:
Jelena Ličanin kot moderatorka, recital Sare Janša, Žiga Vintar 
in Maša Kastelic, plesni nastop, Ana in Izidor Erazem Grafe-
nauer, pevski nastop ob klavirju, Ekstreminčki, plesna skupina 
otrok – Plesno društvo Panorama, Sara Kobold, pevka, Kataya, 
pevka, Jump (plesna skupina dvajsetih otrok) – Plesna šola Bole-
ro, Muff, tričlanska skupina, Alenka Godec, zvezda večera, Ne-
vihta – narodno-zabavni ansambel, Prosen – narodno-zabavni 
ansambel, Jurčki – narodno-zabavni ansambel, Albina Jerman 
Slabe, zaključna zahvala.

V projektu so pravzaprav sodelovali vsi krajani domače in so-
sednjih občin, saj je odziv ljudi na prošnjo za pomoč presegel 
vsa pričakovanja. Prodanih je bilo kar 529 vstopnic, skupaj z do-
nacĳami pa je bilo zbranih 2.234,50 evra. Vsa sredstva so bila
predana Šolskemu skladu, ki jih bo namenil otrokom vrtca in 
šole v Polhovem Gradcu, na Črnem Vrhu in v Šentjoštu za dru-
žine, ki se soočajo s težavami, kako preživeti vsakdan in otroku 
omogočiti vsakdan. Šola želi, da bi imeli vsi otroci dostop do 
šolske prehrane, možnost obiskati šolo v naravi in sodelovati v 
drugih aktivnostih šole. Otrokom želĳo pomagati pri nakupu
potrebščin, ki jih potrebujejo pri pouku in drugih aktivnostih v 
šoli. Eden od ciljev šole je, da bi se v tem šolskem letu prav vsi 
učenci udeležili šole v naravi.
Šola prosi vse starše, ki potrebujejo pomoč,  naj svojo vlogo po-
sredujejo Šolskemu skladu, da  bo še pravočasno pomagal glede 
na termine šol v naravi.  Tako m omogočite otroku, da na druga-
čen način pridobi nova znanja in izkušnje. 
Za utrinke s koncerta si lahko ogledate fotogalerĳo na spletni
strani šole (www.ospg.si) ali pa si na spletu poglejte krajši film
živahnega dogajanja, ki sem ga posnel spodaj podpisani.
Vse prodane vstopnice, donacĳe in seveda pripravljenost ljudi
– nastopajočih in vseh prostovoljcev – sodelovati in pomagali iz-
peljati ta dogodek so dokaz, da je na tem svetu še veliko dobrega 
in lepega. Naj končam z besedami ravnateljice: »Dobrodelnost je 
del vsakega izmed nas, je dejavnost, ki nas z roko v roki vodi do 
vsakega srca ter bogati in plemeniti.«                  Sebastjan Vehar

se zbiramo pri maši na Brišah; še posebno lepo je na angelsko 
nedeljo, ko imamo na Brišah žegnanje. Za ta praznik žene nape-
čemo domače dobrote in ob prigrizku je priložnost za prĳateljski
klepet. Seveda, še bolj je veselo, če je kakšna poroka. Včasih pa 
so za veselje potrebne le preproste stvari; to nam ženam prina-
šajo tudi rože, za nakup katerih dobimo bon od društva. Ena od 
nalog našega turističnega društva je tudi, da skrbi za urejenost 
kraja. Na začetku je vsaka hiša dobila glinenega petelina in napis 
s hišnim imenom. Na razglednih točkah pa so bile postavljene 
mize in klopi. Veliko dela smo imeli s čiščenjem divjih odlaga-
lišč odpadkov. Kar nekaj starih avtomobilov smo izvlekli iz na-
ših grabnov. Zdaj je zavest ljudi glede odnosa do okolja večja, 
tako da z letno očiščevalno akcĳo odstranimo še tisto nepotreb-
no navlako, ki se nabere. Pri tem nam pomagajo mladi in otroci. 
Le-teh smo še posebno veseli. Radi tudi slišimo novico, da je v 
imenu društva treba poslati telegram ob rojstvu dojenčka. Otroke 
vsako leto obdari sveti Miklavž. Prodajamo tudi razne dobrote 
na Miklavževem sejmu. Starejše, ki nimajo več takega zaupanja 
v Miklavža, pa okrog božiča obiščemo člani društva. Prav tako 
vsako hišo v božično-novoletnih praznikih obiščeta predstav-
nika društva z majhnim medenim voščilom in koledarjem. Ob 
okroglih obletnicah pa slavljencem voščimo in zapojemo na nji-
hovem domu. K polnočnici ob božiču že od leta 1996 vsako leto 
gremo z baklami. Na svetega Štefana, ko praznujemo praznik 

samostojnosti, pripravimo prireditev Pesem miru, na kateri na-
stopajo vsi pevski zbori Pograjske doline. Blizu so nam običaji 
naših prednikov, prav tako želimo spoznavati njihove domače 
jedi, ki so jih imeli na jedilnikih. Zato sodelujemo na Blagajevih 
dnevih v pograjski graščini. V okviru teh smo imeli dve leti v do-
govoru s Severjevimi pravo postrežbo domačih dobrot iz njihove 
črne kuhinje. Kruh, potice, pecivo in razne domače dobrote naših 
gospodinj lahko okusite na Dnevih pod Lovrencem, ki se jih je 
sedaj zvrstilo že dvaindvajset – dvajset v organizacĳi Turističnega
društva Briše. V to prireditev so vključene tudi družabno-kmečke 
igre, delavnice za otroke in srečolov. Naše prireditve se začnejo s 
sprevodom konjenikov, vpreg z narodnimi nošami in oldtimerjev 
iz vasi Briše na prireditveni prostor pri Pograjskem domu. Vsako 
leto predstavimo določeno temo – domačo obrt. Nekaj časa smo 
to popestrili z dramatizirano igro članov našega turističnega dru-
štva. Od leta 2008, ko je bila 150. obletnica smrti Grofa Blagaja, pa 
s pomočjo dramske skupine Neptun v obliki igre predstavimo 
obrt, v katero vpletemo drobec iz Blagajevega življenja. Igra se 
zaične v grajskem parku in se konča na prireditvenem prostoru, 
kjer je podroben prikaz obrti. Na teh prireditvah so nastopili zna-
ni domači ansambli. Veseli smo, da ste nekateri ob tej obletnici 
lahko z nami. Ker imamo izkušnje pri pripravi raznih prireditev, 
že od vsega začetka pomagamo pri farnem dnevu. To slovesnost 
popestrĳo narodne noše; najprej je bila to Briška folklorna skupi-

na, ki je nekaj časa delovala v okviru našega Turističnega društva. 
Nekaj let so imeli svojo prireditev na velikonočni ponedeljek. Za 
njimi je bila ustanovljena še otroška folklorna skupina Nagajiv-
čki. Ker radi prepevamo, je razlog, da imamo več pevskih zborov. 
Od leta 1993 deluje Moški pevski zbor Turističnega društva Briše, 
leta 1998 je bil ustanovljen otroški pevski zbor Zaspani petelinčki, 
ki so ga nasledili Zvončki. Imamo tudi ženski pevski zbor Dani-
ca. Skupaj smo izdali zgoščenko z naslovom Kje so tiste stezice. 
Tako kot petje nas povezujejo spomladanski izleti po bližnji oko-
lici in jesenski planinski izleti, ki so tudi dobro obiskani. Oktobra 
gremo na bolj strokoven izlet, kjer želimo nabrati izkušnje za na-
daljnje delo našega društva. Lani smo se priključili farnemu ro-
manju, ki je bilo z muzejskim vlakom po bohinjski progi do Nove 
Gorice. Da smo pravi romarji, smo leta 2001 dokazali, ko smo se z 
Briš na Brezje odpravili peš.V okviru društva gojimo tudi športno 
dejavnost, še posebno kolesarjenje – tradicionalni sta na Brezje in 
čez Vršič. Poleg tega pa imamo skupaj z našo župnĳo kar nekaj
lepih kolesarskih podvigov. V spomin na Blaža Janšo smo že tret-
je leto imeli v sodelovanju z našo župnĳo in s Športnim društvom
Setnik kolesarsko romanje na Sveto Goro. V poletnih mesecih se 
predvsem otroci hladĳo v naših Termah – njihovi starši in pre-
ostali pa uživajo ob hladni pĳači pod nadstreškom naše brunari-
ce. V zimskih mesecih pa vsi, ki pridejo na petkova »pink ponk« 
srečanja, povedo, da je tures lepo.  Zdaj je pozimi na Brišah vse 
drugače, kot je bilo včasih, ko so bili vsi bregovi nad vasjo skrbno 
»preštaufani«. Od vsake hiše jih je tudi po več treniralo za pokal 
Šoder kup, ki je bil na Mačkovem griču. Drugače je tudi to, da 
so dandanes okrog kulturnega praznika višarske strmine naše, 
kamor skupaj z župnĳo in Športnim društvom Setnik odhitimo
na smuko. Kdor ne smuča, lahko navĳa za našo Uršo Bogataj,
ki na skakalnicah svetovnega slovesa tekmuje za svetovni pokal. 
Kako se pomeriti z mednarodnimi ekipami, smo Brišani izkusi-
li že leta 1997, ko smo na Igre brez meja v Budimpešto poslali 
svojo ekipo. Za vse na Brišah smo pripravili sprejem, ker so s 
svojim sodelovanjem naš kraj predstavili svetu. Naše društvo se 
je že dvakrat predstavilo v TV oddaji Na zdravje. V zloženki si 
lahko preberete o našem kraju in Termah, kjer se lahko poceni 
kopate v poletnih mesecih. O našem kraju, prednikih in ljudeh, 
ki tukaj živimo, smo  že nekaj zapisali v naših osmih številkah 
Občasnikov, ki so izšle doslej. Največ pa, kar si lahko želimo, je, 
da bi dobro izkušnjo medsebojne naklonjenosti, veselja in druže-
nja za nami gojili tudi naši zanamci.                         Jelka Koprivec

Terme Briše Na Dan pod Lovrencem se Francelj ženi – 2000.

Dobrodelni koncert na OŠ Polhov Gradec
Na Osnovni šoli Polhov Gradec je 20. novembra potekal dobrodelni koncert z naslovom Z roko v roki v vrtec in šolo! Prav iz teh besed, ki so tudi vizĳa šole, je
nastala ideja za organizacĳo dogodka, s katerim so poskušali osvetliti problem vse večjih stisk otrok in njihovih družin v tem  šolskem okolišu in zbrati čim več
finančnih sredstev za Šolski sklad.

Vsi gledalci

Ansambel Prosen

Alenka Godec Žiga Vintar in Maša Kastelic

Sara je recitirala na svoj rojstni 
dan in doživela najglasnejši ref-
ren Vse najboljše zate iz  šest-
stotih grl!
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Na pobudo KD Črni Vrh in KS Črni 
Vrh smo v našem kraju prvič pri-
pravili dobrodelni koncert, ki je bil 
namenjen sokrajanu Bojanu. Bojana 
je pred šestimi leti doletela huda 
prometna nesreča, ki mu je življenje 
postavila na glavo. Ker vemo, da so 
ljudje drug drugemu še vedno pri-
pravljeni pomagati, smo se odločili, 
da v mozaik njegovega življenja do-
damo še en biserček.
Koncert sta začeli Gabrĳela in Petra s
kratkim skečem v vlogi babice in vnu-
kinje, nato pa se je program odvĳal z
najrazličnejšimi izvajalci. K sodelo-

vanju smo povabili dva narodno-za-
bavna ansambla – Nevihto in Jurčke, 
ŽPZ KD Črni Vrh, učence POŠ Črni 

Vrh, Družinski kvartet 3+, Marĳana
Novino, domače harmonikarje ter 
bobnarja Robĳa.
Prvi nastopajoči, skupina Nevihta, 
so odigrali kar štiri skladbe, ki jim je 
sledil krajši govor, namenjen Bojanu. 
V njem je bilo poudarjeno, kako se ne-
kateri ljudje s pozitivnimi mislimi, ču-
dežnimi močmi, z borbenostjo in vero 
v življenje borĳo za boljši vsakdan. In
prav tak je naš Bojan. Njegove želje 
niso splezati na Himalajo, preplavati 
Misisipi ali pa biti prvi na olimpĳskih
igrah. On podira rekorde, ki jih pozna 
le sam, zdravniško osebje, sorodniki 

in vsi dobri ljudje, ki mu stojĳo ob
strani.
Program smo nadaljevali s tremi pes-

mimi ŽPZ KD Črni Vrh, ki je tokrat 
nastopil ubrano tudi brez zborovodje. 
Otroci POŠ Črni Vrh zelo radi nasto-
pajo na vseh prireditvah, ta večer pa 
so se predstavili s pesmico in plesom.
V goste smo povabili Družinski kvar-
tet 3+ iz Polhovega Gradca, ki ga dru-
ži zanimiva zgodba z začetka ustvar-
janja. Vsega je kriva elektrika oziroma 
njen izklop – ker brez te ne gre prav 
nič, so začeli prepevati in igrati. Nav-
dušenje nad njimi je bilo veliko.
Iz precej oddaljenega kraja Gumberk 
pri Otočcu se nam je z veliko dobre 
volje pridružil Marĳan Novina, bolj

poznan s Kmetĳe slavnih. Tokrat se
nam je predstavil s tremi lastnimi 
skladbami. Kot pravi sam, največkrat 
nastopa v duhu »samo življenje za 
druge je vredno življenja«.
V našem kraju Črni Vrh je kar nekaj 
skritih talentov v igranju harmonike. 
Z namenom, da popestrĳo celoten
program, se je zbralo osem fantov in 
deklet in skupaj so zaigrali dve sklad-
bi. Sledila pa je malo bolj »hrupna« 
točka, in sicer sta bobnar Robi in Ga-
brĳela na kitari izvedla mix štirih tu-
jih rokerskih skladb. Nekateri so si ob 
tem malo zatisnili ušesa, vendar smo 

ob koncu opazili veliko navdušenje z 
žvižgi in ploskanjem. 
Za konec programa so nam zaigrali 
še člani ansambla Jurčki. Ker pa imajo 
Jurčki lastno skladbo, v kateri so pri-
sotni tudi bobni, so medse povabili 
Robĳa in že smo zaslišali narodno-za-
bavne zvoke ob spremljavi bobnov. 
Za piko na i pa so zaigrali vsem znano 
Avsenikovo Golico v enaki izvedbi.
In kot se vsaka lepa stvar enkrat kon-
ča, se je počasi zaključila tudi naša 
prireditev – z zahvalo KD in KS Črni 
Vrh vsem nastopajočim, obiskoval-
cem, organizatorjem in seveda naše-
mu Bojanu, da nam je dovolil organi-
zacĳo prireditve. Naj omenim še, da
so dobri ljudje popolnoma napolnili 
prireditveni prostor. Ker smo poti-
hem pričakovali precejšen obisk, smo 
prostorsko stisko rešili tako, da smo v 
veliki garaži GD Črni Vrh z diaprojek-
cĳo na platno predvajali celoten kon-
cert. Tako smo veliko obiskovalcem 
omogočili ogled prireditve v živo.
Ob misli na Bojana in našo priredi-
tev mi še danes zastane dih. Večkrat 
sem se že vprašala, le kje ima Bojan 
skrito vso moč, da premaguje ovire 
življenja. Ko se spomnim njegovega 
veselega in nasmejanega obraza, oči, 
polnih iskric, kako smo mu polepšali 
vsaj en večer, mi srce kar zaigra. Tako 
je pomagati nekomu, ki z veseljem 
in radostjo sprejme dobroto drugih. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki 
ste pomagali na kakršenkoli način.

Veselje in glasba sta se nadaljevala še 
dolgo po koncertu. Oder in mikrofon 
so si podajali nekateri nastopajoči, 
pridružili pa so se jim še drugi skriti 
glasbeni navdušenci in Bojanovi sta-
ri prĳatelji. Tako so nastajale nove in
nove »glasbene zasedbe«, ki so dopri-
nesle k veselju in plesu v dvorani.
Naj končam z mislĳo enega od nasto-
pajočih – Marĳana Novine, ki nam je
ob koncu dejal: »Lepo je bilo, super 
ljudje ste; ko bi bilo več takih, bi bil 
svet lepši.« Bojan, tebi pa želimo, da 
bi s svojo borbenostjo in vztrajnostjo 
ovire življenja uspešno premagoval še 
naprej.

Katja Skopec

Miklavž 
obiskal pridne črnovrške otroke
V sredo, 5. decembra 2012, je tako kot že več let poprej vse pridne otroke ob-
iskal dobri mož – sveti Miklavž. Letos se je odločil, da jih obišče kar na nji-
hovih domovih. Prišel je naravnost iz nebes, no, vsaj tako je rekel. Svojo pot 
je začel takoj, ko se je začelo mračiti, da je lahko razdelil darila prav vsem 
otrokom. Na pot se je podal v spremstvu angelčkov in parkeljnov, ki so mu 
pomagali pri obdarovanju. Toda parkeljni so bili strašni in marsikateri otro-
ci so se jih bali, zato so raje poslušali prĳazne angele in svetega Miklavža,
ki so jim svetovali, naj bodo pridni in naj delajo dobro. Miklavž je obljubil, 
da se med pridne otroke vrne naslednje leto.                            Katja Skopec

Ansambel Jurčki

Veselje z Bojanom po koncertu

Novoustanovljena glasbena zasedba

Marĳan Novina

Dobrodelni koncert na Črnem Vrhu
Sobota, 24. novembra 2012 – Dobrodelni koncert v dvorani Doma krajanov Črni Vrh.

Prĳatelji so angeli,
ki te dvignejo, 
ko tvoja krila 
pozabĳo leteti!

To je stara modrost, ki še kako 
velja. Prisrčno se zahvaljujem 
vsem, ki ste obiskali dobrodelni 
koncert 24. novembra na Črnem 
Vrhu ter mi pomagali s svojimi 
darovi in delom. Ker vseh niti ne 
poznam, ne bom našteval imen, 
da koga ne pozabim ali pomoto-
ma izpustim. 

Hvala vsem še enkrat!

Bojan Košir

Adventni venčki
V nedeljo, 2. decembra, se je letos začel advent. 
Ta traja štiri tedne pred praznovanjem božiča. 
Simbolika štirih nedelj v adventnem času so 
štiri sveče, ki krasĳo adventne vence, ob kate-
rih se družina v času adventa zbira in moli.

Sama tradicĳa pripravljanja adventnih vencev
izhaja iz severnih dežel Evrope. Kristjani 
so ga začeli uvajati šele v prvi pol-
ovici tega stoletja. Vendar je ta 
tradicĳa še vedno živa. V žup-
nĳi Polhov Gradec že nekaj let
poteka skupinsko izdelovanje 
adventnega venca, kjer se zbe-
rejo otroci in odrasli ter skupaj 
z različnimi tehnikami (niza-
nje vejic, pritrjevanje, lepljenje 
mahu, idr.), materiali (smreka, 
jelka, pušpan, mah) in ustvarjal-
nimi žilicami oblikujejo svojevrst-
ne adventne vence. Končane izdelke 
blagoslovi župnik. Zatem pa vsak svojega 
odnese na svoj dom, kjer ti vnesejo že prvi duh bli-
žajočih se praznikov.
O simboliki adventnega venca piše Jelka Koselj v enem 

od svojih člankov. Venec naj bi bil spleten iz zimzelenih 
vejic, ki so med seboj trdno povezane, vse pogostejši so 
tudi venci iz suhega cvetja, mahu ali česa podobnega. 
Simbolizirajo množico vernikov, ki so med seboj trdno 
povezani v pričakovanju Odrešenikovega prihoda. Zim-
zelene veje v tem času pomenĳo, da krist-janova vera
ostane živa. Venec, ki je neprekinjen, pomeni, da Bog, 
ki ga v adventu čakamo in za božič dočakamo, nima ne 

začetka ne konca, je večni in neskončni. Zim-
zelena barva je barva upanja, zimzelene 

rastline pa znamenje večnega živ-
ljenja. Štiri sveče, pritrjene na ad-

ventni venec, imajo več sporočil. 
Lahko pomenĳo štiri letne čase,
saj se ti v adventu končujejo, 
obenem pa znova začnejo. 
Štiri sveče lahko simbolizirajo 
tudi štiri mejnike v človeški 
zgodovini: stvarjenje, učlove-

čenje, odrešenje in dovršenje. 
Najbližji pomen štirih sveč je, da 

nam označujejo štiri adventne ne-
delje. Prižigamo jih postopoma, vsako 

nedeljo po eno. S to rastjo luči nakazujemo, 
da je Jezus vsak teden bližje. Pričakovanje raste do vr-

hunca, ko se razcveti v svetlobi božične noči.
 Nadja Prosen Verbič
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Pred nekaj meseci sem vam, 
spoštovani bralci, napisala, 
kako uspešno smo se sloven-
ske klekljarice predstavile v 
Caenu v Francĳi, kjer je bil v
začetku julĳa 15. svetovni čip-
karski kongres in generalna 
skupščina OIDFA (medna-
rodna organizacĳa za kleklja-
no in šivano čipko). Naj vas 
spomnim, slovenski razstavni 
prostor je bil po glasovanju 
udeležencev kongresa v kon-
kurenci 21 nacionalnih čipkar-
skih predstavitev izbran kot 
najlepši nacionalni razstavni 
prostor. Tina Mesec (iz Čipkar-
ske šole v Železnikih) je osvoji-
la 1. mesto na čipkarskem na-
tečaju OIDFA s temo Mostovi 
v kategorĳi mladih do 18 let,
Jana Rihtaršič, tudi iz Železni-
kov, pa je dobila štipendĳo za
mlade klekljarice. 
Razstava z naslovom Rastline 
Slovenĳe v čipkah je bila po
vrnitvi iz Francĳe razstavljena
v Idrĳi, zdaj pa je na ogled v
kavarni Mestnega muzeja v 
Ljubljani. Možno si jo bo ogle-
dati do konca leta.  
Ob odprtju razstave v Ljub-
ljani je imel dr. Jože Trontelj, 
podporni član polhograjske-
ga klekljarskega društva, na-
govor, v katerem je poudaril, 
»da razstavljene čipke niso več 

samo lepi abstraktni vzorci, 
podobni tistim, ki jih v razkoš-
nih oblikah snežink ali ledenih 
rož na steklu nariše mraz, am-
pak jim je ustvarjalnost kleklja-
ric podelila podobe v Slovenĳi
cenjenih rastlin in lepih cvetov: 
blagajke, tevja, svišča, močvir-
ske logarice, lepega čeveljca, 
lokvanja, ciklame, kranjske lili-
je, Zoisove zvončice in drugih. 
Kot občasen opazovalec nasta-
janja čipk - klekljarice imajo na-
mreč svoja delovna srečanja na 
mojem domačem naslovu - mi 
tu in tam dovolĳo pokukati v
njihovo delo. Tistim med vami, 
ki se na klekljanje ne spoznate, 
lahko povem, da je prav zani-
mivo gledati, kako na punkljih 
nastajajo te umetnine. Videti je 
čisto lahko, hotel sem poskusi-
ti še sam, pa so se gospe samo 
smejale in me niso spustile zra-
ven. Zato osebnih izkušenj ni-
mam. Pri mojem zdravniškem 
delu, ki ga opravljam s poseb-
no iglo, je treba imeti čim bolj 
mirno roko, pozorno gledati 
in zbrano poslušati drobcene 
glaske iz pacientovih mišic. Pri 
klekljanju pa je vse to ravno na-
sprotno. Ne veste, kako naglo 
švigajo gospem njihove roke, 
ko premetavajo tiste kleklje, 
po pol ducata v vsaki roki na-
enkrat. Na punkelj niti ne gle-

dajo preveč, razen ko kakšen 
klekelj ali dva nenadoma za-
degajo na drugo stran punklja. 
Gospe so mi tudi povedale, da 
zvenenje klekljev, tisto značil-
no klikanje, ko kleklji udarjajo 
drug ob drugega, za kakovost 
končnega izdelka ni hudo po-
membno. Sicer pa se med šala-
mi in smehom tudi slabo sliši. 
Pomembne so šale, so mi rekle, 
a tudi te samo zato, ker jih ne 
jemljejo pretirano resno.«
Skozi program slovesnosti ob 
odprtju nas je z odlično iz-

vedbo treh skladb popeljal trio 
Rus, Janez, Meta in Vid, iz Pra-
proč nad Polhovim Gradcem. 
Dr. Trontelj je dodal: »Ko strme 

občudujemo rafinirano preta-
njenost vzorcev, dognano mi-
nucioznost oblik, očem in duši 
prĳetno eleganco prepletenega
nežnega nitja, imamo vsaj ne-
kateri asociacĳo na vrhunske
umetnine klasične glasbe. 
Mladi trio družine Rus nam je 
z očarljivim muziciranjem pri-
čaral prav tako asociacĳo.« 
 Zamisel za razstavo se je po-
rodila docentki na Oddelku za 
biologĳo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani dr. Simo-
ni Strgulc Krajšek, tudi klek-
ljarici. Spomnila se je čipke 
rebrinčevolistne hladnikĳe, ki
jo pred leti dobil v dar naš po-
kojni sosed, prof. dr. Tone Wra-

ber. Kot nekaj posebnega jo je 
prinesel na Biotehniško fakul-
teto, kjer je služboval. Rebrin-
čevolistna hladnikĳa (Hladni-

kia pastinacifolia) je kobulnica, 
ki raste le na južni in severni 
strani v Trnovskem gozdu. Je 
edina predstavnica edinega 
endemičnega rodu v Sloveni-
ji. Po slovenskem botaniku 
Francu Hladniku (1773-1844), 
ki je rastlino našel leta 1819 na 
Čavnu, jo je poimenoval nem-
ški botanik Reichenbach. Ob 
150-letnici smrti Franca Hlad-
nika je Pošta Slovenĳe izdala 
znamko z motivom te zname-
nite rastline.
Klekljarice iz vseh koncev 

Slovenĳe so v kratkem času
naklekljale prekrasno rastlin-
sko zbirko. Nekatere čipke so 
nastale na že obstoječih papir-
cih, za druge so nastali vzorčki 
prav za to razstavo. Dvanajst 
čipk, med njimi je tudi »pol-
hograjska blagajka«, s foto-
grafijami teh rastlin (dodan je
še kratek tekst v slovenskem 
in angleškem jeziku), krasi ko-
ledar za leto 2013 (po 10 Eur), 
ki ga lahko kupite v muzejski 
trgovini. Koordinatorka pro-
jekta je bila Afrodita Hebar 
Kljun, članica upravnega od-
bora OIDFA za Slovenĳo.
S čipko blagajke Vam, spošto-
vane bralke in spoštovani bral-
ci,  članice in član Klekljarskega 
društva Polhov Gradec želimo 
blagoslovljene božične prazni-
ke in srečno novo leto 2013.

Tatjana Trontelj, 
podpredsednica 

Klekljarskega društva Polhov 

Blagajka Marĳance Yartz in
Mirjam Gremes. Foto Tatjana-
Trontelj.

Rebrinčevolistna hladnikĳa
– avtorica papirca Irma Perva-
nja, čipko sklekljala Simona 
Strgulc Krajšek. Foto Afrodita 
Hebar Kljun.

Trio Rus, Foto Matjaž Kljun.

Že pred začetkom sezone smo po tihem upali, da v nogometni 
sezoni 2012/13 lahko naredimo en velik korak naprej. Vsekakor 
so vsi upi bili usmerjeni na selekcĳo U-14, fante rojene 1998 in
1999. Naše upanje in želje so fantje uresničili na najboljši možni 
način na nogometnih zelenicah. V enajstih krogih jesenskega dela 
so zabeležili 9 zmag, en neodločen rezultat in en poraz. To nam 
je prineslo 5 točk prednosti pred konkurentom za 1. mesto NK 
Roltek Dob. Da so fantje zasluženo na tej pozicĳi, so dokazali v za-
dnjem nastopu v jesenskem delu, ko so premagali konkurenta na 

gostovanju z rezultatom 3:1. Čeprav je točkovna razlika relativno 
velika, se zavedamo, da je pot do končnega cilja še dolga in težka. 
Cilj je seveda državna liga, kar bo seveda zgodovinski trenutek na-
šega skromnega in ambicioznega kolektiva. Uspeh je tem večji, če 
upoštevamo dejstvo, da so skoraj vsi igralci ustvarjeni na naših do-
mačih zelenicah in pod vodstvom domačih trenerjev. Rezultatsko 
uspešnost potrjuje dejstvo, da tudi B selekcĳa uspešno nastopa v
3. MNZ ligi. Trenutno zasedajo 3. mesto kar je zelo dober rezultat, 
če upoštevamo, da so v povprečju eno leto mlajši od svojih konku-

rentov. Vse glede nastopov in dogajanja v NK Dolomiti Dobrova 
lahko spremljate tudi na naši spletni strani: www.dolomiti.si

Jesenski prvaki 1. MNZ lige U-14

Kot po navadi smo videli nemalo odličnih na-
stopov, ki so jih tekmovalci izpeljali z veliko 
športnega duha, tudi nekaj ekip iz tujine. Ude-
leženci so tudi tokrat tekmovali v različnih ka-
tegorĳah: hip hop cheer, pompom, navĳaške
in akrobatske. Tekmovanje je bilo prilagojeno 
začetniškim skupinam  pa tudi tistim, ki ima-
jo za seboj že vrsto let izkušenj, spremljal pa 
ga je tudi spremljevalni program z različnimi 
delavnicami in nagradnimi igrami za vse pri-
sotne. Med njimi je svoje znanje pokazala tudi 

domača akrobatska mladinska skupina Bobri, 
ki je v svoji kategorĳi ponovno dosegla zavid-
ljivo 1. mesto.
Kot tudi leta poprej se vsi tekmovalci že ve-
selĳo naslednjega novoletnega cheer dogodka,
ki se bo po vsej verjetnosti ponovno odvĳal
na Dobrovi. In kot so organizatorji obljublja-
li, se je super zabavno, praznično obarvano 
tekmovanje odvĳalo v sproščenem vzdušju z
božično tržnico in zabavnim spremljevalnim 
programom.

Svoj prvi revĳalni nastop je več kot odlično opravila tudi najmlajša ekipa CICI smrkljice iz OŠ
Škofljica.

Blagajka za praznično voščilo

Športno obarvana Dobrova
Nedelja, 9. december 2012, je bila na Dobrovi popolnoma športno obarvana. Na 
ŠKL novoletnem Cheer open 2012 se je predstavilo preko 30 ekip, posameznikov 
in plesnih parov, ki so ponovno dokazali, da jim ples, navĳanje in akrobatika
ne delajo nikakršnih težav.

Starejši dečki (U-14) jesenski prvaki
Čeprav v NK Dolomiti Dobrova že leta delamo kvalitetno in smo ponosni na vse selekcĳe (od U-8 do ve-
teranov) v tej sezoni moramo še posebej izpostaviti selekcĳo starejših dečkov (U-14). Z dobrimi nastopi v
jesenskem delu in odličnimi rezulati (9 - 1 - 1) so si zagotovili naslov jesenskega prvaka 1. MNZ lige.

Dr. Jože Trontelj je bil k na-
govoru ob odprtju razstave 
povabljen kot predsednik 
Slovenske akademĳe zna-
nosti in umetnosti (SAZU). 
SAZU je uradno podprla 
kandidaturo Slovenĳe za
pripravo 17. kongresa in 
generalne skupščine OID-
FA, ki bo 24. – 26. junĳa
2016 v Ljubljani.

V sezoni 2011/12 je članska 
ekipa osvojila prvo mesto in 
se tako prebila v višjo ligo - 
regionalno Ljubljansko ligo, 

kjer se z ostalimi ekipami 
borĳo za obstanek v skupini.
Vendar uspehov ne dosegajo 
le starejši, temveč tudi mlajši. 
Uspešen zaključek sezone po 
koncu jesenskega dela so po-
kazali tudi nogometaši U8 in 
U14, kateri oboji zasedajo 1. 

mesto. 
Uspeh kluba se kaže tudi v 
številčnosti selekcĳ. Skupaj z
nogometno šolo Junior, ki po-

teka na OŠ Dobrova, Polhov 
Gradec, Horjul in Brezovica, 
ter v vrtcih Dobrova in Pol-
hov Gradec ter ostale selekcĳe
U6 - U18 iz NK Dolomiti, ima-
jo 250 otrok. 
Zato si je klub zastavil visoke 
cilje za letošnjo sezono, saj 

želĳo z selekcĳo U14 osvojiti
končno 1. mesto. V nasled-
nji sezoni pa se na podoben 
uspeh pripravljata tudi se-
lekcĳi U16 in U18. Klub se za
uspehe članov trudi tudi z do-
brimi medsebojnimi odnosi 
in skupnim druženjem, zato 
že nekaj let zapovrstjo orga-
nizirajo Dan Dolomitov, ki bo 
tudi prihodnje leto v mesecu 
junĳu.
Za uspehe pa je potreba od-
lična pripravljenost zato se 
vse ekipe v času zimskih po-
čitnic odpravljajo na priprave 
v Medulin. Hkrati pa imajo 
vsi nogometaši na voljo tudi 
individualne treninge v Gabr-
ju pod vodstvom Filipa Men-
deša. 
Vse, ki se želĳo pridružiti ve-
seli družbi na zelenih nogo-
metnih igriščih NK Dolomiti 
vabi, da se jim pridružite in 
postanete člani kluba. Več o 
delovanju kluba si lahko pre-
berete tudi na dnevno osveže-
ni spletni strani www.dolomi-
ti.si. (sa)

Odlična ekipa članov.

Aktivni nogometaši
O uspehu domačega nogometnega kluba NK Dolomiti smo že pisali v številnih 
predhodnih številkah Našega časopisa. Vendar mladi nadebudneži nikoli ne po-
čivajo.
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To se vse bolj kaže tudi na lokalni ravni. Vedno 
smo z veseljem in rade volje pomagali občanom, 
ki so dejansko potrebovali pomoč. Vendar za-
dnje čase vse bolj bode v oči izigravanje socialne 
zakonodaje, ki jo nemoralni ljudje izkoriščajo v 
svojo korist. 
Zakonodaja določa, da država in občina podpi-
rata ljudi, ki sami niso sposobni poskrbeti zase, 
vendar se pri tem dogaja tudi izigravanje za-
konodaje ... V našem primeru se je pripetilo, da 
mora občina podpirati moralno sporne, lene in 
izkoriščevalske osebe, ki vsak dan posedajo po 
lokalih in se opĳajo ter zasledujejo cilj lagodne-
ga življenja na račun naših delavnih občank in 
občanov. 
Letos nas je presenetila odločba centra za soci-
alno delo, ki nam je naložila plačilo subvencĳe 
tržne najemnine za tržno stanovanje. Tovrstno 
izigravanje zakonodaje smo poskušali prepre-
čiti z vsemi sredstvi, vendar nam po zakonodaj-
nem postopku to ni uspelo, zato smo vajeti vzeli 
v lastne roke in prenehali izplačevati subvencĳo 
za tržno najemnino. Toda najemnik se je poslu-
žil pravnih sredstev. Centru za socialno delo in 
Varuhu človekovih pravic smo poskušali prika-
zati realno stanje, vendar zakonodaja zelo biro-
kratsko obravnava vse primere in ne dopušča 
mnenja, ki ga lokalna skupnost lahko poda na 
podlagi opazovanj dejstev. 
Ne glede na znana dejstva in način življenja, ki 

bode v oči, ima občina zvezane roke pri nečem, 
kar mora sama financirati. Socialni transferji so 
namenjeni ljudem v stiski in revnejšemu prebi-
valstvu, ki mnogokrat ostanejo neopazni. 
Žal pa to ni osamljen primer in še bi lahko na 
koga pokazali; zanimivo je na primer, da ne-
kateri ljudje, ki posedujejo avtomobil višjega 
cenovnega razreda, ne čutĳo moralne spornosti 
pri tem, ko zaprosĳo za izplačila socialne pomo-
či in plačila zavarovanja za občane. 
Spoštovane občanke in občani, ali ni že čas, da 
take ljudi razkrinkamo? 

Župan Janko Jazbec

•Asfalt v Podolnici spomladi 
Zaključek gradnje kanalizacĳe je bil predviden 
še pred iztekom leta, saj je zima dolgo priza-
našala. Tik pred koncem pa je naredila svoje 
in tako preprečila asfaltiranje prekopanih cest, 
tako da bodo Podolničani asfalt pridobili šele 
spomladi. 
  

•Miklavž prinesel darila 
Prvi izmed dobrih mož je v začetku decembra 
občane in občanke razveselil z darilom – setve-
nim koledarjem Občine Horjul. Ulice v Horju-
lu in preostali kraji so dobili praznično, novo-
letno podobo, ki pa ji boste svoj čar dodali tudi 
občani z okrasitvĳo lastnih domov. Tako se je 
začel uvod v praznični december, ki se bo v 
ponedeljek, 31. 12. 2012, končal s silvestrova-
njem na Občinskem trgu v Horjulu. 

•Zamenjane prve luči javne 
razsvetljave 
Kot smo vas že obvestili v novembrski številki 
Našega časopisa, je občina pristopila k zame-
njavi energetsko najbolj potratnih svetilk javne 
razsvetljave. V začetku decembra so se zame-
njale prve svetilke, sledile pa bodo še druge, 
če bodo vremenske razmere to dopuščale. Na 
več lokacĳah je tako pričakovati občasne mot-
nje delovanja javne razsvetljave. 
  
• Vloga za znižano plačilo vrtca za 
leto 2013 
Vse starše otrok, ki so vključeni v vrtec, opo-
zarjamo, da je treba vlogo za znižano plačilo 
vrtca oddati do 31. decembra 2012 na pristoj-
ni center za socialno delo. Vloga se odda na 
skupnem obrazcu Vloga za uveljavljanje pra-
vic iz javnih sredstev, ki je dostopen tudi na 
spletni strani Občine Horjul.

• Občinske novice • Občinske novice • Občinske novice •Občinske novice •  
Vsem občankam in občanom želim v 
letu 2013 
obilo zdravja, sreče, 
osebnega zadovoljstva 
in medsebojnega razumevanja. 
  

Župan Občine Horjul 
Janko Jazbec 

14. tradicionalni spominski pohod po poti 
Cankarjeve matere
 
Sreda, 26. december 2012 
7.00-7.30: zbor pohodnikov in odhod avtobusa izpred PGD Vrhnika, Jelovškova 3 
(če potrebujete prevoz z Vrhnike na Vrzdenec) 

8.00-8.15: zbor pri sv. Kancĳanu na Vrzdencu 

Prĳavnina: 5 €; informacĳe: TIC Vrhnika, www.zavod-cankar.si 

Z novim letom pa se s postajališča na Vrzden-
cu poslavlja Potujoča knjižnica, ki deluje pod 
okriljem Mestne knjižnice Ljubljana (MKL). 
Vsesplošna gospodarska kriza je tudi občin-
ski proračun zmanjšala za več kot 15 odstot-
kov, stroški, povezani s knjižnično dejavnost-
jo, pa strmo rastejo.  
Namesto da bi v teh kriznih časih stroški ostali 
na enaki ravni oz. bi se obveznosti zmanjšale, 
je MKL za leto 2013 od nas zahtevala kar 150-
odstotno povečanje financiranja knjižnične 
dejavnosti, sicer bi Občina Horjul ostala brez 
knjižnice. Dogovarjanja z MKL so potekala 
vse leto, pri tem pa nam je uspelo izpogajati 
20-odstotno povečanje financiranja knjižnič-
ne dejavnosti, ki vključuje financiranje obvez-
nih sestavov knjižnične dejavnosti in znaša 
23.900 evrov, v ta povečanja pa niso vključeni 
stroški delovanja Potujoče knjižnice. 
Če bi želeli obdržati Potujočo knjižnico s po-

stajališčem na Vrzdencu, bi morali zagotoviti 
dodatnih 1.600 evrov na leto. Glede na to, da 
je postajališče Potujoče knjižnice od Krajevne 
knjižnice Horjul oddaljeno le dva kilome-

tra, knjižnico pa obiskuje le 53 članov, smo 
se morali odločiti, da Potujoče knjižnice ne 
bomo dodatno financirali. Pri tem je treba po-
udariti tudi, da strošek Potujoče knjižnice v 
celoti pripada občinskemu proračunu, saj je 
članstvo tu brezplačno, kar pa preostale člane 

krajevne knjižnice postavlja v neenakovreden 
položaj. 
Vsi ti razlogi so nas primorali k odločitvi, da 
se z januarjem 2013 ukine postajališče Potujo-
če knjižnice na Vrzdencu. 
Zato vse dosedanje uporabnike Potujoče 
knjižnice prav vljudno vabimo, da se oglasite 
v Krajevni knjižnici Horjul na Slovenski ce-
sti 17, kjer vas bodo prĳazne knjižničarke z 
veseljem sprejele, vam predstavile pogoje in 
delovanje knjižnice, poleg tega pa vam bo na 
voljo veliko večja izbira gradiva. V Krajevni 
knjižnici Horjul se redno izvajajo tudi dejav-
nosti, namenjene kulturi in mlajši populacĳi, 
od raznih potopisnih predavanj do rednih ur 
pravljic. 
Uradne ure krajevne knjižnice so trikrat na 
teden, in sicer v ponedeljek od 8. do 15. ure 
ter v sredo in petek od 12.30 do 19. ure. 

Občina Horjul

Bibliobus Mestne knjižnice Ljubljana

Zanimivo je, da nekateri ljudje, ki posedujejo 
avtomobil višjega cenovnega razreda, ne čutĳo 
moralne spornosti pri tem, ko zaprosĳo za iz-
plačila socialne pomoči in plačila zavarovanja za 
občane.

Naj praznični čas pričara veliko lepih 
trenutkov, zvrhan koš dobrot, sreče 
in veselja v letu 2013! 
  
PGD Žažar želi vsem svojim članom, 
krajanom in donatorjem vse dobro v 
prihajajočem letu ter se vam hkrati 
zahvaljuje za vso pomoč in podporo.  

Vse, kar je staro leto zamudilo,  
naj novi čas prinese,  

sreča, zdravje in veselje, 
to so naše novoletne želje.

TD Horjul želi vsem članom, 
donatorjem in občanom 
vesele božične praznike 

ter zdravo in srečno leto 2013.Vabl jeni na si lvestrovanje
Silvestrovanje bo v ponedeljek, 

31. decembra 2012, 
na Občinskem trgu v Horjulu,

kjer bomo novemu letu skupaj nazdravili 
z županovim vinom.  

 Prisrčno vabljeni!

Žive jaslice na Vrzdencu
25. in 26. ter 28., 29. in 
30. decembra; 
ogled od 17. do 20. ure.  

ZOO park Rožmanec

Potujoča knjižnica na Vrzdencu se poslavlja 
Knjižnična dejavnost v Občini Horjul se je do zdaj izvajala v treh knjižnicah, prek knjižnice Osnovne šole Horjul, krajevne 
knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana v prostorih na Slovenski cesti 17 ter Potujoče knjižnice s postajališčem na Vrzdencu. 

Delomrzneži izkoriščajo našo socialno državo
Tudi Slovenĳa je globoko zabredla v vsesplošno krizo, ki se ne kaže le na finanč-
nem področju, ampak predvsem kot pomanjkanje moralnih vrednot ter občutka 
odgovornosti tako do sebe kot do soljudi. 
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Tako pravi Nina, ki že vrsto let z nahrbtni-
kom na rami obiskuje daljne države. Pravi, 

da je težko nehati, ko enkrat okusiš sladkost 
tujega, neraziskanega, nekaj, o čemer si prej 
samo bral, potem pa tudi doživel. Zato se vsaj 
enkrat na leto odpravi v tujino, če dopuščata 
čas in denar, pa še večkrat. Takšna potovanja 
so lahko cenovno zelo ugodna, primerljiva z 
obiskom naše južne sosede, izkušnje in doži-
vetja pa so seveda popolnoma drugačni.

Nina, kje si bila nazadnje in kako je bilo? 
Zdi se mi, da te je zaneslo na Tajsko ... 

Ja, res je. Zadnje potovanje je bilo na Tajsko. 
Glede na to, da to ni bilo zgolj navadno potova-
nje, ampak tudi poročno, je bilo vsekakor nepo-
zabno. Ne toliko v smislu udobja in razvajanja, 
temveč v tem pogledu, da se ljudje po navadi 
za medene tedne ne odločĳo za potovanje z 
nahrbtnikom, v katerega za tri tedne spakirajo 
šest majic, ene kratke hlače in en pulover, sama 
pa sem to storila. 

Ali ni morda Tajska tako turistična, da 
postaja izumetničena? Ali pa v zaledju 
skriva še kopico neraziskanih zanimivosti? 

Tajska je še kako turistična. Ob koncu leta 2012 
naj bi naštela že okoli 20,5 milĳona obiskoval-
cev! Prav ta sloves je bil tudi razlog, da sem se 
je tako dolgo izogibala, a kot kaže, mi je bila 
nekako vendarle usojena. Ne sicer kot prva iz-
bira, saj sva hotela z možem poročno potovanje 
preživeti med afriškimi plemeni in taboriti na 
obrobju njihovih vasi, a so nama finance to one-
mogočile. Afrika je namreč kljub revščini za tu-
jega obiskovalca izjemno draga. Ceno dvigujejo 
razni safarĳi in obiski plemen, ki jih je mogoče 
opraviti le z najetim terenskim vozilom. Jaz pa 
imam rada prav to – avanturizem, ki vključuje 
veliko divjine in neturističnih poti. Na koncu 
je kljub upiranju zmagala ravno turistična Taj-
ska. Priznam, da sem bila kar malo skeptična, 
kako mi bo država všeč, a od trenutka, ko sem 
ugotovila, da lahko v najinem terminu ujame-
va enega od najbizarnejših festivalov na svetu, 
vegetarĳanski festival, sem govorila le še o tem. 
Stvar se mi je zazdela še zanimivejša ob dejstvu, 
da se festival odvĳa prav na otoku Phuket, ki 
je poleg Bangkoka in severnega mesta Chiang 
Mai eno od najbolj turističnih območĳ v drža-
vi. Torej drži, da se tudi na Tajskem nedvomno 
najdejo zanimivosti za tiste prave popotniške 
raziskovalce, morda je treba vložiti le malce več 
energĳe. Midva sva na primer le zaradi festiva-
la iz Slovenĳe potovala direktno na Phuket in 
za to potrebovala celih 38 ur. Ni kaj, dogajanje 
v državah vedno kroji mojo pot. Čeprav je na-
črt vedno v grobem sestavljen že doma, se ga le 
redko popolnoma držim.  

Kako pa si pravzaprav začela potovati? Ver-
jetno ti je prvo potovanje ostalo v dobrem 
spominu?

Potovanja so mi predstavili starši. Pri štirih 
letih so me namreč prvič vzeli s seboj na pot. 
Potovali smo s starim kombĳem, ki ga je oče 
predelal, da smo v njem lahko spali. Pot nas je 
vodila čez vso “Jugo”, vse do Grčĳe, kjer smo 
tri tedne potovali po vsej državi. Spali smo v 
kampih, velikokrat pa tudi kar tako, na divje, 
ob cesti. Kuhali smo si sami, tuš je bil bolj iz-
jema kot pravilo, no, ampak tako je večinoma 
še danes. Čeprav se od vsega skupaj spomnim 
izjemno malo stvari, lahko morda izpostavim 
svojo prvo vožnjo z vodnim toboganom, saj teh 
pri nas takrat še nismo poznali, v Grčĳi pa so 
bili pravi bum. Ali pa morda srečanje s frizer-
jem, saj so doma menili, da je iz praktičnih raz-
logov bolje, da moje dolge lase skrajšajo. Takrat 
sem prvič dobila pričesko “na fantka”, ki me je 
spremljala še na kar nekaj drugih poteh.

Kam te je v vseh teh letih vodila pot?
Vse do srednje šole sem potovala izključno s 
starši in našim kombĳem. Skupaj z njimi sem 
prepotovala skoraj vso Evropo. Šele v srednji 
šoli sem se začela spogledovati z daljnimi drža-
vami. Najprej le z bližnjimi, nato pa me je pot 
zanesla vse od ZDA in Srednje Amerike do Azi-
je. Azĳo sem pravzaprav obiskala največkrat, 
saj je za popotne razmere najugodnejša in tudi 
zelo varna. 

Koliko potovanj opraviš v letu? Verjetno te 
eno samo ne zadovolji?

Če mi le uspe, vsako leto odidem na vsaj dve 
potovanji, včasih mi uspe celo trikrat. In seveda 
mi je vedno premalo. Mislim, da so potovanja 
kot nekakšna droga. Večkrat ko potuješ, bolj 
hrepeniš po njih in jih pogrešaš. Preprosto ni-
koli jih ni dovolj. 

Koliko časa trajajo tvoja običajna 
potovanja? Poleg denarja je tu verjetno 
ovira tudi služba?

Glede na to, da sem redno zaposlena, sem pri 
potovanjih zdaj časovno zelo omejena. Imam 
21 dni dopusta, ki ga uporabim izključno za to. 
Poskusim ga kombinirati s kakšnimi prazniki, 
da mi prehitro ne zmanjka dnevov. Običajno 
pa mi na potovanje uspe oditi za okoli dva ali 
tri tedne. Seveda je tudi denar zelo pomemben 
dejavnik, na katerega se vedno oziram. Prav 
vprašanje, od kod mi denar, je po navadi naj-
pogostejše in nekako tudi najbolj neprĳetno. 
Dejansko sem se za ta dva ali tri tedne priprav-
ljena marsičemu odpovedovati vse leto in vse 
prihranke namenim temu. Medtem ko neka-
terim veliko pomenĳo druženje s prĳatelji ob 
kavi, lepa oblačila, čevlji, cigarete, žuranje, nov 
avto, meni veliko pomenĳo potovanja. Prav-
zaprav na vse stvari vedno pogledam z vidika 
denarja v tem smislu, da v glavi naredim hitro 
analizo in izračun, koliko mi bo uspelo privar-
čevati, če se nečemu odrečem. 

Potuješ sama ali v paru oziroma skupini? 
Le redkokdaj sem potovala sama. Pa tudi sicer 
na potovanju vedno najdem nekoga, s katerim 
lahko prepotujem del poti. Običajno pa sem po-
tovala v paru oziroma v skupini, v kateri smo 
bila največ tri dekleta. Zdaj pa si doživetja na 
potovanju deliva z možem. 

Kako je z varnostjo? Si se kdaj že počutila 
ogroženo? 

Če imaš oči odprte in opazuješ okoli sebe ter 
se na pot podaš brez vpadljivih stvari, kot so 
drage ure in sĳoč nakit, je skoraj težko zaiti v 
težave. Dejansko sem se ogroženo počutila le 

enkrat, in še to po lastni krivdi. Bilo je moje 
prvo potovanje, na katero sem se podala sama, 
in naivna, kot sem bila, sem verjela, da so vsi 
ljudje dobri. Vse skupaj bi se lahko končalo zelo 
žalostno, a kot kaže, je bilo to zgolj opozorilo, 
zaradi katerega sem od takrat veliko bolj paz-
ljiva in predvsem ne zaupam več lahkomiselno 
vsakomur, ki poskuša biti prĳazen. Nekateri 
me vprašajo, kaj je takega na potovanjih, da jim 
“podrejam” praktično vse življenje. Nedvomno 
lahko trdim, da je vsako novo potovanje nova 
življenjska šola. 

Ti je kateri del sveta še posebej všeč? Ali pa 
obstaja del sveta, ki te ne pritegne, in zakaj?

Mislim, da ni države, ki je ne bi hotela obiskati. 
Čeprav morda na prvi pogled ni tako zanimiva 
in raznolika, kot katera druga, lahko med po-
tovanjem zasede košček tvojega srca, kot je to 
uspelo Tajski, za katero sem pred potovanjem 
mislila, da me nikakor ne bo očarala. Morda 
me malo manj vleče v Južno Ameriko … Ne 
vem, zakaj, preprosto je še nisem začutila. Že 
nekajkrat sem se skoraj odpravila v Brazilĳo, 
pa je vedno prej prišla na vrsto druga država. 
Posebno ljube pa so mi arabske države. Zopet 
težko povem, zakaj. Vsakič, ko jih obiščem, me 
na novo očarajo. Ljudje so gostoljubni, prĳaz-
ni, kulinarika je izvrstna, zgodovina mogočna 
in narava dih jemajoča. Hkrati pa so te države 
vedno malce skrivnostne in čarobne. Vedno se 
kaj novega naučim, medtem ko jih raziskujem. 
Prav zaradi ljubezni do njih sem se začela učiti 
arabščino. In prav z njo sem si na poti marsik-
daj odprla vrata v svet, ki običajnemu turistu 
ni dosegljiv. 

Ta potovanja niso poceni, če jih 
organizirajo turistične agencĳe. Na tvojih 
potovanjih pa je verjetno malo drugače, 
kajti potuješ v lastni organizacĳi. Kaj to 
pomeni s stroškovnega vidika? Letalske 
vozovnice so na splošno drage ...

Res je, vsa potovanja si vedno organiziram 

sama. Ne le iz stroškovnega razloga, temveč 
zaradi sebe same. Le tako sem lahko popol-
noma svobodna. Nobenega prilagajanja ni in 
čakanja drugih. Posvetim se lahko stvarem, ki 
zanimajo le mene. Ustavim se lahko v kraju, 
ki ga sicer nikoli ne bi obiskala, pa me moja 
pot naključno zanese tja in se morda izkaže, da 
bo prav ta del poti vrhunec mojega potovanja. 
Vzamem si lahko čas za kramljanje z domači-
ni ob kavi ali čaju in tako spoznam tisti pravi 
utrip države. Kar mi z vsakim novim potova-
njem pomeni vse več, pa je to, da poskušam 
poiskati območja, kjer še ne poznajo množič-
nega turizma. Na poti me vsekakor vedno 
spremlja fotoaparat, ki predstavlja še eno mojo 
veliko ljubezen.
O samoorganizacĳi potovanja lahko povem, da 
lahko za ceno turističnega aranžmaja za eno 
osebo potujeva oba z možem. Potovanja so si-
cer draga, a če si vzameš dovolj časa in poiščeš 
ugodno letalsko vozovnico, se lahko dvo- ali 
tritedensko potovanje primerja tudi s počitni-
cami v naši južni sosedi. 

 Kje lahko privarčuješ in na kakšen način?
Največji prihranek nedvomno pomeni nakup 
poceni letalske vozovnice. Letalske družbe te-
kom leta pripravljajo različne akcĳske ponud-
be, in tako je mogoče kupiti celo nekaj sto evrov 
cenejšo letalsko vozovnico. S tem prihrankom 
pa lahko v državi tretjega sveta živiš cel mesec. 
Prav zaradi tega mojo naslednjo destinacĳo 
velikokrat določi cena letalske vozovnice. Po-
leg te pa je cena celotnega aranžmaja odvisna 
tudi od sloga potovanja. Sama si izberem pravi 
popotniški slog in želim za čim manj denarja 
videti čim več, kar pomeni, da se velikokrat 
odpovem vsemu udobju. To pomeni, da si v 
kraju, kamor pridem, sproti iščem čim cenejša 
prenočišča, jem hrano na ulici, potujem z lo-
kalnim prevozom in se seveda zelo veliko po-
gajam za ceno. Bele turiste imajo žal še vedno 
za “dolar na dveh nogah” in te poskušajo kar 
najbolj izžeti. Tukaj pridejo na plano pogajal-
ske sposobnosti in vztrajnost. 

Potovanja si vedno tudi opisovala, pred 
meseci pa si na tem področju storila korak 
dalje. Verjetno je to tudi neko priznanje za 
tvoje delo.

Odkar sem začela potovati samostojno, o svo-
jih potovanjih pišem tudi reportaže, ki jih red-
no objavljam v različnih dnevnih časopisih. 
Septembra pa sem s strani urednika revĳe Svet 
in ljudje dobila posebno potrditev, da sem na 
pravi poti. Povabil me je namreč k rednemu 
sodelovanju, tako da sem zdaj odgovorna za 
eno izmed rednih mesečnih rubrik in sem od 
septembra tudi članica uredniškega odbora. 

Ampak tvoje največje sanje so verjetno še 
vedno izdaja lastne knjige …

To so nedvomno moje največje sanje. Težko 
je reči, kdaj bom knjigo začela pisati, oziroma 
lahko rečem, da že s tem, ko potujem, pišem 
lastno knjigo. To je najlepše povedal sv. Avgu-
štin, ko je nekoč rekel: “Svet je kot knjiga in 
vsak, ki ne potuje, prebere le eno stran.” Zdaj 
le še čakam na tisti pravi čas, na pravo “brco v 
rit”, da vse ideje v glavi spravim še na papir.

Si glede na to, da imaš tudi izobrazbo iz 
turizma, kdaj razmišljala, da bi stopila 
na poklicno pot organizatorke potovanj? 
Verjetno je tvoj cilj, da bi na primer nekoč 
živela od te dejavnosti oziroma počela kaj 
podobnega kot Zvone Šeruga, ali pa se 
motim?

Mogoče bi bilo bolje vprašati, kdaj ne razmiš-
ljam o tem (smeh). Nekako pa se mi zdi, da je 
takšnih organizatorjev potovanj na tako majh-
nem trgu, kot je Slovenĳa, že veliko. Toda nikoli 
ne reci nikoli; vsekakor se ponujene priložnosti 
ne bi branila. Se pa malce spogledujem z mis-
lĳo, da bi nekoč upravljala kakšen popotniški 
hotelček, nekje na peščeni plaži, obdana s trop-
skim rastjem in toplim morjem turkizne barve. 
A še prej moram takšno lokacĳo najti, zato že 
razmišljam, kam me bo pot zanesla naslednjič. 

  Gašper Tominc

Več o potovanjih Nine Kogej si lahko prebrete 
na njeni spletni strani: www.nina-potuje.com

Prĳazni domačini so tisti, ki potovanje naredĳo 
prĳetnejše in nepozabno (Nina desno).

Nina Kogej, popotnica iz Horjula 

»Potovanja so kot droga: 
večkrat ko potuješ, večkrat 
želiš odriniti na pot«
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Na vrhniškem sejmu tudi ustvarjalka iz 
Horjulske doline
Vrhnika, 30. november – Na tako imenovanem Miklavževem sejmu na Vrhniki je 
svoje unikatne izdelke razstavljala in prodajala tudi Horjulka Zdenka Stržinar.
S spretnimi ustvarjalnimi rokami je izdelala steklene vitraže – manjše in večje, 
za različne priložnosti, ki nikogar od obiskovalcev stojnice niso pustili ravno-
dušnega. (gt)

V prejšnji številki Našega časopisa smo 
že pisali, da časopis postopoma prehaja 
v digitalno obliko. Tako smo pred slabim 
mesecem vzpostavili spletno stran www.
mojaobcina.si/horjul, na kateri lahko pre-
berete vse novice, ki so v časopisu, pa tudi 
številne druge, ki iz takšnega ali drugač-
nega razloga na koncu ne dobĳo tiskane 
oblike. Nekateri članki iz časopisa imajo 
na spletni strani tudi več fotografij ali be-
sedila, zato velja pokukati tudi tja, četudi 
ste članek že prebrali v Našem časopisu. 
Toda to je le ena od mnogih prednosti 
te spletne strani. Ena od pomembnih 
lastnosti je tudi, da lahko prispevke na 
spletno stran »obešate« tudi občani sami. 
Upravljanje strani je povsem preprosto: 
kdor zna poslati elektronsko spročilo, bo 
tudi članek znal vstaviti na spletno stran. 
Zato, društva, izkoristite www.mojaobci-
na.si/horjul za lastno promocĳo oziroma 
promocĳo svojih dogodkov: bodisi v ob-
liki reportaž bodisi v obliki najave do-
godkov. 
Dobra lastnost strani je tudi ta, da se lah-
ko naročite na njene novice (članke in 
vesti, ki jih bodo prispevali občani ali do-
pisniki), ki jih boste nato prejemali vsak 
petek zjutraj v svoj elektronski predal. 
Tako boste sproti obveščeni o dogajanju v 
občini, ker pa novice vsebujejo tudi kole-
dar dogodkov za prihajajoči konec tedna, 
se boste še lažje odločili, kaj početi v na-
slednjih dneh. In obratno: društva boste 
lahko na ta način vse občane obvestila o 
minulem ali prihajajočem dogodku. Še 
več, prĳavite se lahko celo le na želene 
novice. Če vas denimo kulturne zadeve 
ne zanimajo, lahko prejemate samo ob-
vestila o gasilskih, turističnih ali katerih 
drugih dogodkih. 

Spletna stran www.mojaobcina.si/horjul 
je posebej prirejena za pametne telefone, 
zato si je njene novice mogoče v prĳazni 
obliki ogledati tudi na mobilnikih. Če 
želite, lahko skrajšano obliko novic pre-
jemate tudi prek twi�erja. 

Kaj pomeni nova spletna stran za uredni-
štvo Našega časopisa? Vsekakor je treba 
omeniti, da je s tem Naš časopis stopil 
v korak s časom, saj statistika kaže, da 
branost tiskanih medĳev pada, na drugi 
strani pa narašča število obiskov spletnih 
strani. Zadnje čase pa se spletne strani 
vse pogosteje pregledujejo prek pamet-
nih mobilnih telefonov, čemur smo se, kot 
smo zapisali, prilagodili z www.mojaob-
cina.si/horjul. Uredništvo je z novo splet-
no stranjo doseglo večjo ažurnost novic, 
saj vemo, da se nekatere do izida tiska-
nega časopisa še kako »pohladĳo« – brati 
o Miklavžu v januarski številki ali pa o 
praznovanju dneva državnosti v začetku 
septembra nima velikega smisla. 
Uredništvo se je za spletno stran odločilo 
tudi zato, ker globoko v sebi skriva zaple-
teno, a dovršeno programsko vsebino, ki 
olajša nekatera uredniška opravila. Stro-
kovno se ji reče Local Press, pripravili pa 
so jo v visokotehnološki razvojni družbi 
Prims. Običajen postopek pri nastajanju 
članka za časopis je naslednji: urednik 

prejme po elektronskem sporočilu članek, 
ga prečisti v programu beležnica (note-
pad), prilepi na wordov list, slogovno 
uredi, pripiše imena fotografij in njihove 
podpise, natisne, na natisnjeni list napiše 
število znakov, ime elektronske datoteke 
in občino, pod katero spada, ter članek 
pošlje v lekturo in k oblikovalcu, čisto na 
koncu pa določi še postavitev članka v ča-
sopisu. Pri upravljanju strani Moja občina 
pa so stvari preprostejše: vnesete prispe-
vek, urednik ga pregleda in označi s klju-
kico, da gre v objavo na splet in v časopis. 
Določi mu še stran v časopisu, lektorica pa 
ob objavi članka prejme kar avtomatsko 
obvestilo, naj opravi lektorski pregled. 
Celoten postopek je močno poenostavljen, 
avtomatiziran, z namenom, da se uredni-
štvo ne ukvarja več s tajniškimi posli, tem-
več resnično z vsebino časopisa. 
Dragi občani in občanke Horjula, upo-
rabljajte spletno stran www.mojaobcina.
si/horjul. Naj postane vaše skupno okno v 
svet in portal za oddajanje člankov za Naš 
časopis. Na uredništvu bomo namreč po-
časi končali sprejemanje člankov po kla-
sični poti – prek elektronske pošte. Sicer 
se zavedamo, da nekateri morda nikoli ne 
bodo prešli na postopek oddajanja bese-
dil prek spletne strani, a naš cilj je doseči 
čim višji odstotek. 
Tokratna številka časopisa je 400. po vr-
sti, zakorakali pa smo v četrto desetletje 
izhajanja. Dva sklopa časopisa, horjulske 
in dragomerške strani, sta tokrat prvič na-
stala izključno prek spletnih strani Moja 
občina. Le kdo bi si pred štirimi desetletji, 
ko so časopis ustvarjali še s škarjami in fi-
zičnimi fotografijami, mislil, da bo danes 
vse skupaj tako avtomatizirano, in ne na-
zadnje, da bodo časopis resnično obliko-
vali občani sami?  

  Gašper Tominc, urednik      

Voščilo NSi

Blagoslovljene božične praznike in vse dobro v 
letu, ki prihaja. 
Iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti. 

OO Nove Slovenije Horjul

Na narodno-zabavnem festivalu 
tudi Posluh
Vrhnika, 30. novembra – Nabito polna dvorana, ki je bila razpro-
dana že v dneh pred dogodkom, je priča, da Vrhnika in okoliški 
kraji potrebujejo dogodke, kot je bil prvi festival narodno-zabav-
ne glasbe Igramo, kot znamo. Za priznanja festivala se je potego-
valo devet ansamblov, prislužili pa so si jih trĳe: Ansambel Livada 
iz Borovnice, ansambel Ložanske vrane iz Ložanske doline med 
Rovtami in Logatcem ter Ansambel Ponos z Iga. Med nastopajo-
čimi je bil tudi Ansambel Posluh iz okolice Horjula. Gre za mlad 
ansambel, star le približno eno leto, v sestavi harmonikarja Pri-
moža Jesenka, kitaristke Petre Jesenko, basista Toneta Gerjolja 
in baritonista Krištofa Janše. Predstavili so se z dvema lastnima 
skladbama: s polko Posluh avtorjev Bogdana Marolta (besedilo) 
in Primoža Jesenka (skladba) ter valčkom Poletna prevara avtorja 
Domna Šergana. (gt)Ansambel Posluh

Zdenka Stržinar

Voščilo PGD Horjul
PGD Horjul želi vsem občanom Občine Horjul 
lepe božične praznike ter zdravo in zadovoljno 
leto 2013.
Obenem se zahvaljujemo za vse prispevke in podporo v 
preteklem letu.
Na pomoč!

Sadika in Trl’ce za Žažarčane
Žažar, 24. november – Sobotni večer v Žažarju so po-
pestrile pevke in igralke iz KUD Ligojna, pridružil pa 
se jim je še Žažarski trio. 
»Družabni večer«, kot so poimenovali prireditev, je potekal v lo-
kalnem gasilskem domu, nastopila pa je ženska vokalna skupina 
Trl’ce, ki prepeva stare pesmi, nostalgĳo po nekdanjih časih pa 
pričara tudi s starimi oblačili. Poleg Trl’c sta občinstvo zabava-
li Marinka Kupec in Marĳa Mele iz društvene dramske sekcĳe 
Sadika s skečem o kruhu, nastopil pa je tudi domači vokalni trio 
– Žažarski trio. 

Kot je posebej za Naš časopis povedala Kupčeva, se je večer zav-
lekel pozno v noč, saj se je ob izbrani kapljici in razvajanju brbon-
čic prepevalo še dolgo po uradnem programu. Sicer pa ligojnske 
pevke in igralke zadnje čase veliko nastopajo. Pred časom so se 
mudile na Primorskem, v hotelu Delfin, kjer so predstavile po-
doben program kot v Žažarju, nedavno tega pa še v domu sta-
rejših na Bokalcih. Kot pravi Kupčeva, so starejši nad videnim in 
slišanim vedno ganjeni, saj jim nastopi Trl’c in Sadike vzbujajo 
spomine na mladost. (gt)

Trl’ce (foto: Tončka Trček)

Žažarski trio (foto: Tončka Trček)

Sredi novembra so slovesno odprli novi 
prizidek k Centru starejših občanov v 
Horjulu, v izgradnjo katerega je investira-
la Loterĳa Slovenĳe. Upravljavec doma je 
družba Deos, ki upravlja še pet podobnih 

domov po Slovenĳi. Kot so nam pojasni-
li v Deosu, bo za tretjino povečani center 
prinesel tudi kar nekaj potreb po novih 
delovnih mestih. Dinamika zaposlovanja 
bo skladna s potrebami (z zapolnjevanjem 

prostih mest), predvidevajo pa okoli 20 
novih delovnih mest. Kot so dodali, bodo 
zaposlili strežnice, srednje medicinske 
sestre, bolničarje, kuharske pomočnike in 
enega vzdrževalca. (gt)

www.mojaobcina.si/horjul

20 novih zaposlitev v Centru starejših občanov
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 Na predvečer godovanja sv. Miklavža se je do-
bri mož sprehodil tudi po Horjulu in sosednjih 
vaseh ter po domovih pridnih otrok pustil kar 
nekaj lepih daril. Bilo jih je toliko, da se je bilo 
prav lahko zgodilo, da je Miklavž darila po ne-
sreči malo pomešal in vsi otroci niste dobili ti-
stega, kar ste si najbolj želeli. Za to napako mu 
je treba oprostiti, saj ima Miklavž ta čas res ve-
liko dela in skrbi. Pridni pa niso bili vsi otroci. 
Tisti, ki so bili čez leto kdaj pa kdaj poredni ali 
neubogljivi, so morali tokrat iz rokava stresti 
kakšno molitvico, oni, ki so nagajivi pogosteje, 

pa so ostali brez darila. Te so si parklji zapom-
nili, in če se ne bodo poboljšali, bodo naslednje 
leto morda odšli kar z njimi. Še dobro, da je 
leto dolgo, torej je kar nekaj časa, da se otroci 
popravite in postanete pridni. 
Po naporni delovni noči pa je za Miklavža sle-
dil še delovni četrtek. Ta dan je obiskal osta-
rele v centru starejših  občanov in jim izročil 
skromno darilo; pri tem sta mu pomagala 
angelca, hudička, ki sta ga prav tako sprem-

ljala, pa sta ves čas uganjala norčĳe. Še pred 
njihovim obiskom so starejše presenetili otro-
ci otroške folklorne skupine s Stare Vrhnike. 
Prikazali so jim ples Prihaja Miklavž ter ob 
spremljavi harmonike zaplesali in zapeli še na 
nekaj narodno-zabavnih. Starejši so bili obiska 
in seveda Miklavževega darila nadvse veseli. 
Zahvalili so se mu in se priporočili, da jih na-
slednje leto spet obišče. 
Sledil je še Miklavžev obisk otrok v prosvet-

nem domu, kjer se je zbralo nekaj otrok in star-
šev. Ogledali so si čudovito igrico, v kateri so 
se parklji trudili, da bi Dora in Sara na Zemlji 
postali leni, vendar jim ob prisotnosti angela 
varuha to ni uspelo. Ostali sta pridni, zaslužili 
sta si celo Miklavževo darilo. Tudi vse druge 
otroke je Miklavž nagradil z darili in jim oblju-
bil, da jih naslednje leto znova obišče, če bodo 
le ostali pridni. 

Nadja Prosen Verbič

Miklavž na delu
Horjul, 5. in 6. december – Tako kot vsa-
ko leto se je tudi letos sveti mož ustavil 
v Horjulu in okoliških vaseh, kjer se je 
zadržal kar nekaj časa. V sredo je po 
domovih obiskal pridne otroke, v četr-
tek pa starejše v domu starejših obča-
nov in zbrane v prosvetnem domu.

Zakonski 
jubilanti
 
Horjul, 20. oktober – Devet parov iz 
horjulske župnĳe se je na lepo, sončno 
jesensko soboto spomnilo svojega po-
ročnega dne in zakonske obljube.
 
Bilo je pred nekaj leti, za nekatere pred nekaj 
desetletji, ko so si zapeli: »Rad bi se postaral s 
teboj, rad bi, da si ob meni, leta bodo zorala v obraz 
ceste v barvah jeseni. Rad bi se postaral s teboj, in 
ko čas bo mineval, s teboj rad delil bi noči, naj tvoj 
glas me budi.« Nekoč so bile to le želje, danes 
pa je res. Še kako hitro so prišla leta jeseni tudi 
v zakonu. 
Okroglo obletnico poroke je letos praznovalo 
kar nekaj parov iz horjulske župnĳe, devet pa 
se jih je na povabilo domačega župnika Janeza 
Smrekarja odločilo, da svojo okroglo obletnico 
počastĳo nekoliko drugače. Povabljeni so bili k 
sveti maši, ki so jo na poseben način oblikovali 
člani župnĳskega pastoralnega sveta ter pevke 
mladinskega pevskega zbora Plamen. Gospod 
Smrekar je v pridigi med drugim jubilante po-
vezal z vzorom svete družine in poudaril tri 
temeljne razsežnosti razumevanja med zakon-

ci. Zakonci so obnovili svoje poročne zaob-
ljube, župnik pa jim je za jubilej čestital in jim 
podelil blagoslov. Prejeli so ga: Pavla in France 
Lončar, ki sta praznovala 60-letnico oziroma 
biserno poroko; Julĳana in Franc Kavčič, Olga 
in Janez Marolt ter Ivanka in Lovro Mole, ki 
so slavili 50-letnico oziroma zlato poroko; Heli 

in Andrej Gabrovšek, ki sta praznovala 40 let 
skupne poti; Anka in Slavko Buh, ki sta obr-
nila 30. list zakona; srebrno poroko oziroma 
25 let zakona so počastili Joži in Janez Marolt 
ter Majda in Bernard Zdešar; 10-letnico pa sta 
praznovala Ana in Matej Vidrih. 
Po končani maši se je praznovanje nadaljeva-

lo v pastoralnem domu, kjer so člani in članice 
ŽPS jubilantom postregli z domačimi dobro-
tami. Takšno praznovanje okroglih obletnic 
poroke je nadvse prĳetno ne le zaradi druženja, 
temveč tudi zaradi zavedanja in hvaležnosti za 
lepo preživljanje jeseni zakona. 

Nadja Prosen Verbič

Sv. Miklavž je s svojimi pomočniki angelčki in 
parklji obiskal in obdaril otroke v Podolnici.

Obisk sv. Miklavža v centru starejših občanov Pri obdarovanju otrok so Miklavžu pomagali 
angelci.

Miklavžev sejem 

Izbrali najlepša pisma 
sv. Miklavžu
Horjul, 25. november – Zadnja novembrska ne-
delja je bila tudi letos rezervirana za prĳetno 
sončno vreme, saj je na Občinskem trgu v Hor-
julu v organizacĳi Turističnega društva Horjul 
potekal Miklavžev sejem. 
Občinski trg je bil zadnjo nedeljo v listopadu 
pisan in poln stojnic z najrazličnejšimi izdelki 
ustvarjalcev, izdelovalcev in pridelovalcev od 
blizu in daleč. Svoje izdelke in pridelke jih je na 
ogled postavilo kar 35. 
Prav vsak od obiskovalcev je lahko našel kaj 
okusnega zase, za svoj želodček ali dom. Naj-
bolj navdušeni so bili otroci, ki so se že na vho-
du zapodili v pisane balone, nato jim je pogled 
ušel na stojnico z igračami iz blaga, nazadnje 
pa so se zadovoljili z bomboni, ki so jih našli 
skoraj na vsaki stojnici. Dekleta so se ustavila 
pred stojnicami z nakitom, fantje pa pred stoj-
nico z lesenimi izdelki. Tiste velike otroke ali 
odrasle je premamil vonj domačih mesnin, kru-
ha in sira ter kapljica toplega napitka. Gostilna 
Hlebček, ki je svojo gostoljubnost izkazala le ob 
tej priložnosti, je poskrbela, da so se obiskovalci 
lahko za hip ustavili, poklepetali in srknili po-
žirek domačega žganja, kuhanega vina ali čaja. 
Ta čas so se otroci zamotili z izdelovanjem par-
kljev iz slanega testa, ki ga je v okviru delavnice 
za otroke organizirala Osnovna šola Horjul. 
Ob 14. uri pa so občinski trg obiskali Miklavže-
vi angelci in nekaj nagajivih parkljev. Priprav-
ljen je bil tudi kratek kulturni vložek, ki ga je 
na nekoliko hudomušen način oblikoval Tomo 
Gabrovšek. Ta je “v goste povabil” najbolj ak-
tualnega, zdaj že nekdanjega mariborskega 

župana Kanglerja oziroma si je nadel njegovo 
opravo. Aplavz ni bil nič kaj bučen, sploh če 
ga primerjamo z aplavzi, ki so jih obiskovalci 
namenili Miklavževim pismom, ki so jih spisa-
li otroci. Zbranih je bilo kar nekaj deset pisem; 
večino so prebrali, le nekaj pa jih je po izboru 
žirĳe prejelo posebno pohvalo. Če je med njimi 
vaše pismo, dragi otroci, ga boste lahko prepo-
znali. Naslednje leto pa se potrudite še drugi, 
prostora v Našem časopisu je še kar nekaj. 

  Nadja Prosen Verbič 

Dragi Miklavž, 
že dolgo se nisva slišala. Letos ne želim darila. Leto, 
ki mi je bilo podarjeno, je dovolj. Hvala za vse in se 
slišiva naslednje leto. 
Maja 
            
Dragi Miklavž! 
Pišem ti iz vsega srca in te lepo pozdravljam. Veli-
kokrat razmišljam, kako da te kličejo Miklavž, če pa 
ti je ime Nikolaj. Vem, da nisem najbolj uspešen v 
šoli in priden doma. Vendar se trudim po najboljših 

močeh. Imam kar nekaj želja, ker pa vem, da je rece-
sĳa, bi te prosil, da mi prineseš telefon. Doma imam 
starše, brate in sestro. Prosim, če še njim izpolniš 
malo želja. Dragi Miklavž, jaz pa bom molil vsak 
večer, da nas boš še dolgo obiskoval. 
Gašper  
                          
Dragi sv. Miklavž, 
jaz ti ne pišem veliko. Ampak sem si premislil. Za 
darilo bi igro lego heroica. Bi pa še boljše darilo, da 
je na svetu mir od vojn. Ampak je to težko tudi zate. 
Podari več za Sabrino. 
Hvala.  
Sebastjan 
  
Dragi Miklavž! 
Dober stari mož, vsako leto razveseliš mnogo otrok. 
Vem, da jih boš tudi letos. Si prvi od treh mož, ti 
nas osrečiš prvi. Veliko otrok si želi veliko daril, zato 
menim, da si star in bogat. Imaš tudi lepo spremstvo 
hudičkov in angelčkov. Hudičkov se bojĳo skoraj vsi, 
drugače povedano, veliko ljudi. Ampak nič zato, še 
vedno nas imaš rad. Ko pečeš piškote, je zelo lepo 
nebo. 
Matevž

Zakonca Lončar, ki sta slavila 60-letnico zakona. Skupinska fotografija zakoncev, ki so letos praznovali okroglo obletnico poroke.

Na stojnici so se našle tudi sveže gobe in šopki 
teloha.

Pogled na Občinski trg, poln stojnic z Miklav-
ževimi darili

Stojnica z unikatnimi lesenimi izdelki je bila iz-
jemno zanimiva za žensko oko.

Pestra je bila izbira pletenih copatkov, kapic, ro-
kavic in nakita.

Miklavžev sejem so obiskali tudi angeli, ki so 
otrokom delili bombone.
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Referendumsko odločanje o slovenski 
samostojnosti in neodvisnosti leta 1990 
je potekalo le dan pred svetim veče-
rom, 23. decembra. Vprašanje na gla-
sovnici se je glasilo: »Ali naj Republika 
Slovenĳa postane samostojna in neod-
visna država?« Republiška volilna ko-
misĳa je ob izidu glasovanja ugotovila, 
da se je glasovanja udeležilo 1.361.738 
ali 93,2 % volilnih upravičencev. 
Za samostojno Slovenĳo je glasovalo 
1.289.369 ali 88,5 % vseh volilnih upra-
vičencev. 
Prĳetno se je vrniti dobri dve desetletji 
nazaj, ko je bila samostojna Slovenĳa 
še velika vrednota. Ideja o samostojni 
državi je sicer zelo stara, v novejši zgo-
dovini pa korenini v Majniški deklara-
cĳi, v politični platformi slovenske po-
mladi, ki se je udejanjila v Demosu. Naj 
spomnimo, da je pobudo za plebiscit 
prvič omenjal podmladek Pučnikove 
stranke SDM aprila 1990, Socialistična 
stranka pa jo je oktobra 1990 predstavi-
la v parlamentu. Ideja osamosvojitve je 
nosila v sebi ogromen politični naboj. 
A bolj ko se je bližala realizacĳi, več je 
bilo odprtih vprašanj in tudi negotovo-
sti. Zato so jo v Demosu sprejeli, z dolž-
nim spoštovanjem. Kako tudi ne, saj so 

bili vsi mednarodni akterji proti razpa-
du Jugoslavĳe, pa tudi nova Demosova 
vlada, razen z zaznano voljo ljudstva 
prek anketiranja, jeseni 1990 še ni raz-
polagala s sredstvi, da bi osamosvojitev 
izvedla v praksi. Kljub temu se je vod-
stvo Demosa poenotilo in v začetku no-
vembra v Poljčah dokončno pokopalo 
konfederalni koncept ter usvojilo idejo, 
ki se je ob Pučnikovi trdni odločenosti 
spremenila v najznamenitejši slovenski 
narodni projekt. Še isti večer je dr. Jože 
Pučnik na sestanku strankinega lokal-
nega odbora na Ptuju javno oznanil, da 
je 23. december datum plebiscita. S tem 
dejanjem si je sicer nakopal jezo neka-
terih kolegov, še ostreje pa se je odzva-
la tedanja opozicĳa, ki je želela usodne 
odločitve čim bolj odlagati. A poti na-
zaj tako ni več bilo. In to je bila, kot se 
je kasneje izkazalo, zelo modra poteza 
Jožeta Pučnika. 
Demosov poslanski klub je kasneje 
svoj predlog predstavil javnosti, pova-
bil vse stranke k sodelovanju in izrazil 
željo, da se jugoslovanska kriza razreši 
po »mirni, legitimni in legalni poti«. 
Plebiscit je zagotovil tudi mednarodno 
legitimnost in podlago za našo drža-
vo.

Usmerimo skupaj pogled naprej in ne 
pozabimo svojih korenin in vrednot, iz 
katerih smo rasli kljub oviram! 

Čestitke za vaš in naš praznik, dan samostojnosti in enotnosti! 

Vsem občankam in občanom želim v svojem in strankinem 
imenu prĳetno praznovanje božiča ter veliko miru, blagoslova 
in sreče v letu 2013! 

Andrej Zelnik 

Horjul, 16. november – Ob dnevu slovenske hrane so 
otrokom v osnovni šoli in vrtcu Marjetica postregli med-
eni zajtrk, ki ga je tudi letos priskrbelo Čebelarsko dru-
štvo Dolomiti.
V Slovenĳi je bil 16. november letos razglašen za dan slo-
venske hrane, ki so ga združili s projektom Tradicional-
ni slovenski zajtrk. Ta je lani potekal na vseh slovenskih 
osnovnih šolah in vrtcih. Vseslovenska akcĳa je bila v 
širši javnosti izjemno dobro sprejeta, zato se je pojavila 
želja, da bi Tradicionalni slovenski zajtrk postal vsako-
letni projekt, ki ga je treba nadgrajevati. Tako je bil letos 
na pobudo Čebelarske zveze Slovenĳe vladi predlagan 
dan slovenske hrane. Predlog so podprla vsa pristojna 
ministrstva, in sicer ministrstvo za kmetĳstvo in okolje, 
ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
ter ministrstvo za zdravje. Pridružile so se jim tudi dru-
ge slovenske organizacĳe. Osrednji namen projekta je 
bil izobraževanje in ozaveščanje mladih o pomembno-
sti kmetĳstva, čebelarstva, pravilne prehrane, gibanja 
in ohranjanja čistega okolja. Poleg tega projekt posebno 
pozornost namenja ozaveščanju mladih in širše javnosti 

o pomenu koriščenja in porabe hrane, pridelane doma 
oziroma v lokalnem okolju. Po besedah predsednika ČD 
Dolomiti Janka Prebila je območje Polhograjskih dolomi-
tov čisto okolje, brez posebnih obremenitev, pesticidov in 
drugih tegob tega časa. To pomeni, da je treba pomenu 
izkoriščanja domače zemlje in uživanja domačih pridel-
kov nameniti še toliko več pozornosti in upoštevanja. 
 Tradicionalni slovenski zajtrk so v sklopu dneva sloven-
ske hrane okusili tudi horjulski šolarji in otroci v vrtcu 
Marjetica. V okviru šolske malice so pokusili tradicio-
nalna slovenska živila; večino teh so, glede na priporoči-
la ministrstva in ČZS, letos pridobili od lokalnih pridelo-
valcev. Jabolka je prispevalo sadjarstvo Janša z Lesnega 
Brda, kot je v navadi že dobrih deset let, pa je za med 
poskrbelo Čebelarsko društvo Dolomiti. Tudi letos jim 
je, kljub slabšim pogojem in nekaterim naravnim nesre-
čam, uspelo zbrati več kot 50 kilogramov medu, ki so ga 
razdelili med vrtce in osnovne šole v občinah Horjul in 
Dobrova - Polhov Gradec. Poleg medu pa so čebelarji ta 
dan poskrbeli za popestritev šolskega urnika. Tudi letos 
sta na obisk v vrtec in osnovno šolo prišla predsednik 

ČD Dolomiti Janko Prebil in čebelar Stane Jurca, ki sta 
otroke poučila o pomenu čebele kot o nepogrešljivem 
členu v verigi pridelave hrane; pokazala sta jim satje in 
jim predstavila nekatere razlike v vrstah medu. Pri tem 
jima je pomagal ravnatelj Primož Garafol, ki se je pred-
stavnikoma ČD Dolomiti iskreno zahvalil za podarjeni 
med in pripravljenost, da podata znanje o čebelarjenju. 
Zanimanje otrok za življenje in delo teh pridnih bitĳ je 
veliko. Nekateri znanje o tej kmetĳski dejavnosti širĳo 
v čebelarskem krožku, ki na šoli poteka zadnjih nekaj 
let. Torej, če jih zanimanje ne bo minilo, se za čebelarsko 
dejavnost in posledično medeni zajtrk v Horjulu ne gre 
bati. 

 Nadja Prosen Verbič

Mali ustvarjalci
V soboto, 24. novembra, je v gasilskem domu v 
Podolnici potekala že tradicionalna božično-
novoletna delavnica za otroke. 
Ob 10. uri se je dvorana začela polniti z mladimi nade-
budneži, ki so z zanimanjem pogledovali po mizah, na-
polnjenih z različnimi materiali. Kmalu so se vsi lotili 
ustvarjanja, pod njihovimi rokami pa so nastale domi-
selne božične voščilnice, co�i iz volne, ki bodo krasili 
božična drevesca, in prav posebne božične nogavice, ki 
so jih z nekaj pomoči sešili kar sami. Če bodo nogavice 
doma obesili na vidno mesto, se morda zgodi, da se bo 
ob božičnih praznikih v njih znašlo kakšno darilce. 
Da bi bila delavnica še bolj praznično obarvana, smo 
se potrudili, da je zadišalo po piškotih. Prav vsi so z 
veseljem pomagali pri oblikovanju zvezdic, smrečic in 
drugih zimskih motivov, ki so bili okrašeni s pisanimi 
mrvicami. Otroci so kot pravi mali peki spečene dobrote 
tudi pokusili in ne gre zanikati, da so piškotki kar sproti 
izginjali iz posode. Zadovoljni z nastalimi izdelki smo 
se okoli 14. ure razkropili in nekaj prazničnega vzdušja 
ponesli na svoje domove.
Da je vse teklo gladko, je poskrbela Anita Peklenk, ki je 
skupaj s preostalimi dekleti spet pripravila zelo uspešno 
delavnico. Upam, da nam tovrstno druženje ostane v na-
vadi, saj se ga veselimo stari in mladi. (šž)

Ko zadiši po 
kostanju ...
Čeprav se zdi oktober že da-
leč za nami, naj spomnim na 
soboto, 27. oktobra, ko je v 
Podolnici zadišalo po kosta-
nju. Mrzel deževen dan nas 
ni ustavil v nameri, da prire-
dimo kostanjčkov piknik za 
sovaščane. Blaž Zdešar se je 
potrudil in nabral ogromno 
količino kostanja, preostali 
pa smo pomagali pri kuhanju 
vina in čaja. Omamni vonj je 
hitro dosegel hiše in iz njih 
izvabil vaščane, da so se 
nam pridružili v gasilskem 
domu, kjer smo nato skupaj 
uživali v jesenskih dobro-
tah. Jeziki so se razplamteli 
v pogovoru in pesmi, da 
smo pozabili na čas in skrbi 
ter v polnosti užili trenutke 
skupnega druženja. Upam si 
trditi, da bi se nas ob lepšem 
vremenu zbralo še več, kar 
bomo lahko dokazali že na-
slednje leto. (sž)

Miklavž je prišel k nam v vas
Legenda pravi, da je bil sveti Nikolaj škof, ki je živel pred skoraj 
dva tisoč leti. Ko mu je neki oče potožil, da ne more omožiti svojih 
hčera, ker nimajo dote, mu je škof ponoči skozi okno vrgel tri kepe 
zlata. Tako so se dekleta lahko poročila, škofa pa so kristjani po 
smrti proglasili za svetnika. 
Še dandanes Miklavž vsako leto obišče otroke po domovih. Ti-
ste, ki so bili čez leto pridni, obdari, malo manj pridne pa doleti 
leskova šiba. Izkazalo se je, da so v Podolnici otroci kar pridni, če 
posebno na večer, ko po vasi hodi Miklavž v spremstvu angelov 
in parkljev. Čeprav so srhljivi hudičevi zvoki pognali strah v kosti 
in se je ob njih koža kar malo naježila, je Miklavž parkeljce zmogel 
obrzdati, obiskati vse domove in k hišam prinesti darove. (šž)Miklavž s svojim spremstvom v Podolnici

vljudno vabi na 

 TRADICIONALNI 
BOŽIČNO-NOVOLETNI 

KONCERT
Pričakujemo Vas v nedeljo, 30. decembra 2012, ob 18. uri v 
cerkvi sv. Urha. 
Po uradnem delu ste vljudno vabljeni tudi na druženje ob to-
plem napitku in prigrizkih, ki jih bodo pripravile naše cenjene 
gospe in gospodične.

Dan slovenske hrane v horjulski šoli in vrtcu20-letnica plebiscita in praznično voščilo        
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Po štirih letih je pokal zasluženo osvojila ekipa 
Zelenci s kar 47 točkami razlike. Končni rezul-
tat v zmagah je bil 452 : 405 za Zelence, rezul-
tat v zmagah skozi vsa leta pa je 8 : 5 za Mač-
ke. Ženski pokal je prvič v zgodovini ženskih 
tekem osvojila ekipa Muce. Končni rezultat je 
bil 14 : 5. 
Za odlično vzdušje so poskrbeli navĳači, ki so 
v večernem, zabavnejšem delu prireditve na-
polnili tribune in glasno podprli svoje favori-
te. Tekmovanje v metanju trojk, tekmovanje v 
spretnostnem poligonu, žensko tekmo in All 
Star tekmo moških je s humorjem popestril 
tudi moderator Tomo Gabrovšek. Ob koncu 
prireditve je najštevilčnejša in najatraktivnejša 
skupina navĳačev prejela priročne nagrade. 
Prislužili so si jih navĳači iz Male ulice skupaj 
z Maticem. 

Priznanja so prejeli tudi številni posamezniki 
...
Najboljši igralec Mačkov: Franci Jazbar
Najboljši igralec Zelencev: Janez Leben
Najboljša igralka Muc: Nina Lončar
Najboljša igralka Zelenk: Maja Leben
Zmagovalec v metanju trojk: Boštjan Velkavrh
Zmagovalec v spretnostnem poligonu: Gaber 
Zajec
Najmlajši igralec: Nik Gabrovšek (Zelenci)
Najstarejši igralec: Darko Zdešar (Mački) 

ŠD Extrem se zahvaljuje letošnjim sponzor-
jem: Občini Horjul, Kovinosu, Metrelu, Rož-
letu, Jan Sportu, Sinalinu, A-So�u, Mobitelu 
in graverstvu Miran Skutnik. 

Odprto pismo županu Jankotu Jazbecu
Vezano na vaš dopis št. 354-0004/2012-2 z dne 
3.10.2012 pošiljamo odgovor, v katerem ste 
nam vaščanom Zaklanca »predpisali« zelo kra-
tek rok odgovora in nas postavil pred zid. 
Vaš omenjeni dopis je pri vas nastajal en teden, 
vaščani smo ga prejeli 10.12.2012, sedaj pa od 
nas zahtevate, da odgovorimo v dveh dneh 
(12.12.2012). Vsi vemo, da je to zelo pomembna 
zadeva, da so roki za take zadeve vsaj 15 dni. 
To lahko štejemo kot zelo nekorektno in diskri-
minatorno dejanje, saj to zadevo predstavljate 
kot že zaključeno dejstvo.
Vaš dopis bomo poslali na pravno presojo in ga 
predstavili medĳem. 
Vaščani Zaklanca smo se s podpisi odločili za 
skupni javni kanalizacĳski sistem, kar je do-
volj velik argument, da mora Občina Horjul 
delati v tej smeri. Bodimo resni in se ne spre-
nevedajmo, saj zdrava kmečka pamet pove, da 
je za tako strnjeno naselje kot je vas Zaklanec, 
najbolj idealna javna kanalizacĳa, saj je ena či-
stilna naprava (Podolnica) oddaljena 200 m in 
druga v Horjulu pol kilometra. 
Zakaj ne znamo izkoristiti tega potenciala? Ker 
je ta projekt velikega pomena, je k temu potreb-
no pristopiti celovito, strokovno in s potrebnim 
nadzorom. V obratnem primeru je tu »Podo-
lnica projekt«, kar sedaj kroji našo usodo, saj 
imamo občutek, da ste se na Občini Horjul tega 
ustrašili in nas sedaj posiljujete z MKČN in da 
bi vse breme padlo na naša ramena.
Iz vašega dopisa je tudi razvidno, da bi nam 
kar takoj zaračunali »okvirno« 5.000 eur, s či-
mer hočete zastrašiti vaščane,da bi naša kanali-
zacĳa stala »okvirno« 1 mio.  Zakaj bi ravno mi 
morali začeti s takim »okvirnimi« zneski. Ali 
na naši občini veljajo dvojna merila? Šest let 
ste čakali, sedaj pa teče voda v grlo. Z resnim 
pristopom bi morali k temu pristopiti že veliko 
prej. Denar je treba poiskati (evropska sredstva, 
Javni holding Ljubljana, ali koncesionarja). Ali 
je bilo v tej smeri že kaj opravljenega? Župan 
Jazbec in občinski svet resno proučite zadevo! 
Želimo samo to, kar bi bilo najbolj pošteno in 
ekološko sprejemljivo, ter da uporabljate eno-
tne kriterĳe sofinanciranja kot vaščane Horjula, 
Vrzdenca in Podolnice. Vaščani Zaklanca

Odgovor Občine Horjul
Spoštovani vaščani Zaklanca
Prejel sem vaše odprto pismo, v katerem nam 
odgovarjate na naš dopis, s katerim smo želeli 
pridobiti vaše dokončno stališče glede odvaja-
nja in čiščenju komunalnih voda, saj smo kljub 
prejetim podpisom o odločitvi za skupni javni 
kanalizacĳski sistem slišali dvome tudi na to 
odločitev. 
Operativni program smo pričeli pripravljati že 
v 1. polovici letošnjega leta, ko smo na pod-
lagi priporočil strokovnjakov smatrali, da bi 
bila najboljša rešitev za vas Zaklanec, glede 
na njeno majhnost in zapletenost priključitve 
bodisi na ČN Podolnica ali ČN Horjul, gradnja 
MKČN. 
Ker smo iz vasi Zaklanec prejeli peticĳo s pri-
loženimi podpisi o nestrinjanju z našim pred-
logom, po drugi strani pa smo prejeli tudi 
informacĳo o podpori našega predloga, smo 
se odločili, da vas uradno zaprosimo za vaše 
stališče glede navedenega. Ker je bila omenje-
na problematika že uvrščena na dnevni red že 
sklicanega občinskega sveta smo želeli prido-
biti povratne informacĳe še pred zasedanjem 
sveta, kar je posledično pomenilo kratek rok 
za odgovor. 
Na poskus pridobitve vašega jasnega stališ-
ča, smo prejeli vaše odprto pismo. V želji po 
konstruktivni rešitvi smo se na seji občinske-
ga sveta odločili, da sklepanje o operativnem 
programu za enkrat zadržimo in vas skupaj z 
občani ostalih vasi povabimo na skupno pred-
stavitev prednosti in slabosti, ki jih prinaša iz-
gradnja javnega kanala ali postavitev MKČN.  
Po predstavitvi bomo pričakovali vaše enotno 
ter usklajeno stališče glede načina ureditve od-
vajanja komunalnih odpadnih voda. 
O terminu predstavitve boste naknadno ob-
veščeni. 
S spoštovanjem 

Župan 
Janko Jazbec 

Vrtec Horjul
V skupini Kresnic smo se razveselili prav poseb-
nega obiska. Vajeni smo, da v vrtec pridejo go-
spe in gospodje, ki nam polepšajo dan s predsta-
vami ali nas poučĳo o kakšni stvari. Tudi tokrat 
je prišla gospa, toda ne sama ... Gospa Branka 
Hobič iz društva Tačke pomagačke nas je obis-
kala s svojim kraljevim kodrom Gustavom. 
Z otroki smo se na obisk pripravili. Že prej smo se 
o psih veliko pogovarjali, spoznavali pripomoč-
ke, ki jih potrebujemo za psa, zbirali pasja imena, 
izdelali pasjo utico iz kartona ... Radovednost je 
naraščala in končno smo dočakali obisk. 
Prĳazni in umirjeni pes Gustav nas je prĳetno 
razveselil. Dovolil nam je, da smo mu umili 
zobe, nato pa nam je pokazal, kaj vse zna. Ob 
vlečenju vrvi smo se pomerili v moči. Tokrat 
malo drugače, saj smo vrv vlekli na tri strani; na 

dve strani so vlekli otroci, na tretjo pa Gustav. 
Pri tem je bilo zaznati veliko veselja in razigra-
nosti. Te prav tako ni manjkalo pri igri, ko so 
otroci Gustavu skrivali žogico, ta pa jo je iskal. 
Ko je pes vonjal in iskal žogico, so otroci dogaja-
nje spremljali z veliko napetostjo in zbranostjo, 
ki se je ob končani nalogi spremenila v pravo 
veselje. 
Gospa Branka nam je povedala, kako moramo 
skrbeti za štirinožne ljubljenčke in kaj storimo, 
če srečamo neznanega psa. Poudarila je, da je 
zelo pomembno, da lastniki psov za te vestno 
skrbĳo. Prav tako pa morajo paziti na okolico, 
zato vedno poberejo pasje iztrebke in jih odvr-
žejo v smeti. 
Obisk nam bo še dolgo ostal v spominu, saj ga 
otroci pogosto podoživljajo in se o njem pogo-
varjajo. Tačke pomagačke - hvala! 

 Andreja Naglič

Vsi sodelujoči na prireditvi

13. Samčev memorial
V organizacĳi ŠD Extrem je bil 24. novembra uspešno izpeljan že 13. Samčev 
memorial oziroma 12 ur košarke v Horjulu. V teh urah košarke, druženja in za-
bave je sodelovalo 72 občanov in občank Horjula: 29 “zelencev” (moški, stari 29 
let in mlajši), 25 “mačkov” (moški, stari 30 let in starejši), 11 “zelenk” (ženske, 
stare 19 let in mlajše) in 7 “muc” (ženske, stare 20 let in starejše).

Bankomat v Horjulu že 
decembra
 Občankam in občanom sporočamo, da bodo 
spet lahko dostopali do bankomata. NLB bo 
bankomat postavila na novo lokacĳo, in sicer 
pri bencinski črpalki Petrol v Horjulu. Na vo-
ljo bo od 18. decembra.

Občina Horjul
Občinski trg 1, 1354 Horjul 
tel.: 01/ 7591 120
faks: 01/ 7591 130
splet: www.horjul.si
elektronska pošta: obcina@horjul.si
Uradne ure občinske uprave:
ponedeljek: od 8. do 12. ure
sreda: od 8. do 12. ure in 
od 14. do 16.30 ure
petek: od 8. do 12. ure
Uradne ure urbanista:
vsako 1. in 3. sredo v mesecu, 
od 10. do 12. ure

Gozdovniki
V Centru Astera smo se odločili, da v okvi-
ru OŠ Horjul, obudimo interesno dejavnost 
imenovano Gozdovniki. Pod okriljem izku-
šenega mentorja Primoža Bizjana, kateri je 
dolga leta vodil gozdovniško skupino, bodo 
mladi ponovno  imeli možnost aktivnega iz-
obraževanja o naravi, preživetju v njej in z 
njo. Naj tudi nove generacĳe otrok spoznajo, 
kako diši dim v gozdu zakurjenega ogenjčka 
in kakšen okus ima na njem skuhana hrana, 
kaj vse ponuja gozd v vseh letnih časih, zakaj 
je potrebno naravno okolje poznati in varo-
vati. Poleg smiselnih učnih ur v razredu, bo 
tudi redna terenska praksa v naši čudoviti 
okolici, dogajanje pa si bomo popestrili še z 
izleti in taborjenji.
Učili se bomo:
- o divjih živalih, o njihovih habitatih, o nji-

hovih (velikokrat spregledanih) potrebah. 
Spoznavali bomo sorodnost živega, v kate-
ri sčasoma resnično začutimo veliko brat-
stvo med nami vsemi.

-  o divjih rastlinah, njihovi modrosti ter nji-
hovi vsestranski uporabnosti.

-  hoditi po gozdu in ga doživeti z vsemi 
čuti.

-  kuriti ogenj, spoznavati njegovo naravo in 
zakone, ki jih moramo upoštevati, če hoče-
mo, da nam je prĳatelj in pomočnik.

-  osnov kuhanja in priprave hrane na pro-
stem.

-  kako se poišče voda in na kaj moramo biti 
pazljivi pri tem.

-  o vsem, kar nam bo prišlo na pot in si vzeli 
čas, da občudujemo male edinstvene tre-
nutke. 

Predstavitev te dejavnosti  načrtujemo sredi  
januarja 2013 v OŠ Horjul. Točen datum bo 
objavljen prvi teden v januarju 2013, ki ga 
boste našli na naši spletni strani www.cen-
terastera.si, pod rubriko Vračanje k Naravi-
Gozdovniki  ali na oglasni deski OŠ Horjul.
Lepo vabljeni vsi, zainteresirani šolarji in nji-
hovi starši.



NAS CASOPIS 400/19.12.2012 C M Y K 40

40 19. december 2012
elektronski naslov: obcina@log-dragomer.si Občina Log - Dragomer 

14. tradicionalni spominski pohod po poti 
Cankarjeve matere
Sreda, 26. december 2012
7.00-7.30: zbor pohodnikov in odhod 
avtobusa izpred PGD Vrhnika, Jelovško-
va 3 (če potrebujete prevoz z Vrhnike na 
Vrzdenec) 
8.00-8.15: zbor pri sv. Kancĳanu na Vrz-
dencu 
Prĳavnina: 5 €, informacĳe: 
TIC Vrhnika, www.zavod-cankar.si 

Log - Dragomer, 5. december 2012 – Okraj-
no sodišče je zavrnilo odškodninske za-
htevke štirih občin, med njimi tudi Občine 
Log - Dragomer, ki so jih proti državi pred 
več kot štirimi leti vložile zaradi spremem-
be zakona o financiranju občin. Sodba še 
ni pravnomočna, Občina Log - Dragomer 
pa se najverjetneje ne bo pritožila.
Občina Log - Dragomer, Mestna občina 
Ljubljana ter občini Trzin in Šempeter - Vr-
tojba so odškodninsko tožbo proti Repu-
bliki Slovenĳi vložile maja 2008 in skupaj 
zahtevale 58,4 milĳona evrov; gre za oceno 
proračunskega izpada, ki je po njihovih 
izračunih nastal zaradi spremembe zako-
na o financiranju občin. Največji znesek 
je zahtevala Ljubljana, skoraj 57 milĳonov 
evrov, Trzin nekaj manj kot milĳon evrov, 
Šempeter - Vrtojba skoraj pol milĳona, Ob-
čina Log - Dragomer pa 194.863 evrov. 
Postopki so bili dolgi; prva obravnava 
je bila na Okrajnem sodišču v Ljubljani 
opravljena šele štiri leta po vložbi tožbe, 
maja letos, druga in tudi zadnja obravna-
va pa sredi novembra. Kot nam je potrdil 
župan Občine Log - Dragomer Mladen 
Sumina, občinam z odškodninsko tožbo 
proti državi ni uspelo. Sodbo je spisala 
sodnica Helena Miklavčič, občine pa so jo 
večinoma prejele šele včeraj. 
Zakaj so občine tožile državo? 
Omenjene občine so trdile, da jim je novi 
zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki ga je 
sprejel državni zbor, povzročil materialno 
škodo. Ta naj bi se kazala v nižjih prihod-
kih iz naslova dohodnine; z uveljavitvĳo 
novega zakona naj bi dobile manj sredstev, 
kot če bi veljal stari način financiranja. Ob-
čine so zato zahtevale, naj ustavno sodišče 
ugotovi, ali je ureditev financiranja po no-
vem zakonu (ZFO-1), ki je začel veljati 1. 
januarja 2007, v neskladju z ustavo. 
  Sodišče je odločilo, da v ravnanju tože-
ne stranke (Republike Slovenĳe) ni bilo 
protipravnosti, saj tega štirim občinam ni 
uspelo dokazati, zaradi česar je sodišče nji-
hov odškodninski zahtevek zavrnilo kot 
neutemeljenega. »Sodišče je odločilo, da 

nedopustnost ravnanja državnega zbora, 
ki bi imelo za posledico odškodninsko od-
govornost, iz odločbe ustavnega sodišča 
neposredno ne izhaja. Ustavno sodišče je 
namreč poudarilo načelo socialne države 
(2. člen ustave) in načelo enakosti (14. člen 
ustave), v skladu s katerima je treba vsem 
prebivalcem, ne glede na to, v kateri občini 
prebivajo, zagotoviti dobrine, ki pomenĳo 
njihove ustavne in zakonske pravice. Za-
konodajalec mora korigirati objektivne 
razlike med občinami, kar pomeni, da za-
konsko prerazporejanje lastnih sredstev 
med posameznimi občinami ne pomeni 
protiustavnega posega v finančno avtono-
mĳo občin,« so za Delo sporočili z držav-
nega pravobranilstva. 
Kot nam je potrdil župan Sumina, se na 
razsodbo najverjetneje ne bodo pritožili, 
se pa bo najverjetneje o sodbi posvetoval s 
preostalimi tremi župani. Rok za vložitev 
pritožbe je 15 dni.  

V. E.

Spoštovane občanke in občani ter bralci Našega časopisa, 
čestitam vam ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter vam želim prijazne 
božično-novoletne praznike in v vseh pogledih uspešno leto 2013. 

Mladen Sumina, župan Občine Log - Dragomer 

Občani razpravljali o predlogu proračuna
V sredo, 5. decembra, je v dvorani Osnovne šole Dragomer po-
tekala javna razprava o predlogu proračuna Občine Log - Dra-
gomer za leto 2013. Žal je bil odziv občanov slab; razprave se jih 
je udeležilo le 23. To gre verjetno pripisati predvsem slabemu 
obveščanju občine o tem, da se organizira zbor občanov, delno 
pa najbrž tudi nezanimanju prebivalcev občine za sooblikova-
nje tako pomembnega dokumenta, kot je občinski proračun. V 
razpravi se je pojavil predlog, da bi občani vabila za zbor dobili 
osebno na dom, še posebno kadar gre za tako pomembne teme, 
kot je občinski proračun. Pogrešali smo tudi navzočnost svetni-
kov. Izjema je bila podžupanja ga. Brecelj, ki je bila sicer navzo-
ča, a v razpravi ni sodelovala. Razprava je bila precej konkretna 
in je posegala skoraj na vsa področja, pomembna za normalno 
delovanje lokalne skupnosti. Občane je zanimalo stanje projekta 
Kanalizacĳa, terminski plan njegove izvedbe in predvsem na-
čin njegovega financiranja. Tudi župan, ki je razpravo vodil, je 
vendarle priznal, da je za pridobitev sredstev iz evropskih skla-
dov za obdobje 2006-2013 kaj malo možnosti. Razloge je iskal 
predvsem pri državnih uradnikih, ki naj bi »komplicirali pri 
vejicah in decimalkah«, nič pa ni povedal o zamujanju občinske 
uprave pri pripravi projekta vsaj za dve leti. Oddana vloga za 
sofinanciranje tega projekta iz evropskih in državnih sredstev 
je bila namreč nepopolna in s strani pripravljalca neprofesio-
nalno izdelana. Poleg tega občinska uprava dopolnitve vloge, 
ki jo je zahtevalo ministrstvo za okolje in prostor, do zdaj še ni 
pripravila.
 Predlogu proračuna je bil tokrat prvič priložen Načrt razvojnih 

programov, ki pa so ga razpravljalci ocenili za nedomišljene-
ga, v določenih delih pomanjkljivega, brez določitve predno-
sti pri realizacĳi in znanih virov financiranja. Razpravljalci so 
podali predlog, naj župan in občinski svet dobro premislita, 
razpravljata in sprejmeta od 4- do 5-letni investicĳski plan ter 
tako določita vsebino in prioritete investiranja. Le na takšen na-
čin je mogoče z razpoložljivim denarjem v največji možni meri 
zadovoljiti potrebe občanov. Podan je bil tudi predlog, da se v 
proračunu predlagani strošek izdelave načrta multikulturnega 
centra (18.000 evrov) za zdaj izloči iz proračuna, saj je iz Načrta 
razvojnih programov jasno razvidno, da v naslednjih petih letih 
ni predvidenega denarja za takšno investicĳo in bi bila zato iz-
delava takšnega načrta preuranjena. 
V razpravi je bilo opozorjeno tudi na težave pri pridobivanju 
služnosti in neenakopravno obravnavanje dajalcev služnosti 
glede plačila. Nadalje so razpravljalci opozorili na neenakomer-
no financiranje športnih dejavnosti, uničevanje občinskih cest s 
strani izvajalca plinifikacĳe, nezakonite posege občine okoli po-
toka Snežak, neizvajanje javnih naročil pri investicĳah, na slabo 
javno razsvetljavo, neurejanje središča Dragomerja in prepočas-
no sprejemanje občinskega prostorskega načrta.
 V prihodnje bi si želeli boljšega obveščanja občanov o tovrstnih 
dogodkih, kar bi prispevalo k večji udeležbi in bolj kakovostni 
javni razpravi. Veljalo bi upoštevati tudi predlog, ki so ga po-
dali v razpravi, naj občani dobĳo vabilo za zbor v domači na-
biralnik, kadar naj bi se obravnavale tako pomembne teme, kot 
je občinski proračun. 

Ivan Klenovšek,  Dragomer

Skupaj v novo leto 2013

Vse občanke in občane Občine Log - Dragomer, ki nameravate 
vstop v novo leto 2013 pričakati doma, vabimo na občinsko 

mini novoletno srečanje.

Prireditev bo ne glede na vremenske razmere na prostem, v 
Športnem parku Log.

Srečanje občanov se bo začelo 31. decembra 2012 ob 22. 
uri in bo trajalo do prvih ur novoletnega dne.

V program bomo vključili glasbo, smeh, ognjemet in še kakšno 
presenečenje, poskrbljeno bo za čaj in kuhano vino, ki bosta 

brezplačna, na voljo pa bodo tudi druge pijače.

Za urico ali dve zapustimo TV in se skupaj s sosedi poveselimo 
v naši lepi občini - vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Občinska društva v sodelovanju z Občino Log - Dragomer

Log - Dragomer, 5. december 
2012 – Potem ko so se z osnutkom 
proračuna za prihodnje leto na 
občinski seji seznanili svetniki, 

je župan Mladen Sumina prora-
čun na zboru občanov predstavil 
še Log-Dragomerčanom. Več-
namenski prostor Osnovne šole 
Log - Dragomer je tokrat bolj kot 
ne sameval, saj je na zbor prišla 
le peščica. Udeležilo se ga je le 
nekaj več kot 20 občanov, med 
njimi pa ni bilo niti enega svet-
nika, kar so navzoči v razpravi o 

proračunu tudi omenili.
Triindvajset občanov, člani ob-
činske uprave ter župan in pod-
županja so o proračunu govorili 

slabi dve uri. Raz-
prava o proračunu 
na zboru občanov 
je sicer ustaljen 
log-dragomerški 
del javne obra-
vnave proračuna, 
kar pa v preosta-
lih slovenskih ob-
činah ni pravilo. 
V uvodnem delu 
je župan Sumina 
zbranim predsta-

vil glavne postavke proračuna 
in načrtovane investicĳe v pri-
hodnjem letu, nekaj besed pa je 
namenil tudi tekočim projektom. 
Kot smo izvedeli, je osnutek pro-
računa težak dobre tri milĳone 
in četrt, predvsem na račun pri-
varčevanega pol milĳona, ki se 
iz letošnjega leta prenaša v pri-
hodnje. V osnutku zadolževanje 

ni predvideno, a kot je poudaril 
župan, bodo najverjetneje že v 
začetku leta sprejeli rebalans, saj 
DRSC načrtuje gradnjo kolesar-
skih stez med Lukovico in Dra-
gomerjem, sočasno pa bo občina 
gradila kanalizacĳo in del vodo-
voda, zaradi česar se bo morala 
zadolžiti. 
V osnutku je največ sredstev na-
menjenih gradnji kanalizacĳe, 
ureditvi zbiralnice odpadkov, 
vzdrževanju cest in cestnim 
novogradnjam, rekonstrukcĳi 
dela vodovoda, prostorskemu 
planiranju ter izobraževanju, 
socialnemu varstvu, športu in 
kulturi. Na zboru občanov so 
besedo dobili tudi občani, ki so 
največ vprašanj zastavili glede 
gradnje kanalizacĳe in pridobi-
vanja služnosti, s katerim imajo 
na občini velike težave; zanimalo 
jih je tudi, ali se načrtuje ureditev 
centra Dragomerja, primerjali so 
višino sredstev, ki jih za športno 
udejstvovanje prejmejo loška in 
dragomerška športna društva, 
med drugim pa so govorili še o 
urejanju potoka Snežak in unič-
evanju cest ob gradnji plinovod-
nega omrežja ter si želeli, da bi v 
občini naredili prioritetno listo, 
na podlagi katere bi v prihodnjih 
letih oblikovali proračun. Sicer 
pa je Sumina zbranim povedal, 
da je prioriteta v prihodnjih letih 
znana – to je gradnja kanalizaci-
je, uresničitev tega projekta pa 
bo odvisna od uspešnosti prido-
bivanja služnosti, saj brez tega 
občina ne bo dobila gradbenega 
dovoljenja.  

V. E.

Odškodninska tožba občin Log - Drago-
mer, Trzin in Šempeter - Vrtojba ter Mest-
ne občine Ljubljana ni bila uspešna.

Občina neuspešna v tožbi za skoraj 195 tisočakovNa zboru občanov o proračunu

Prejeli smo Prejeli smo Prejeli smo Prejeli smo Prejeli sm oPrejeli smo Prejeli smo Prejeli smo Prejeli 
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Voščilo Barjanski zmaj
Vsem bralkam in bralcem 
želimo vesele božične 
praznike, pokončen dan 
samostojnosti in srečno novo 
leto 2013.

Želim, da bi tudi v prihodnje 
tako lepo sodelovali na 
spomladanskih čistilnih akcijah 
in ob varovanju našega okolja.  

  Okoljevarstveno društvo Barjanski zmaj, 
Ludvik Rožnik

V predlogu proračuna, ki ga bodo svetniki obravnava-
li 19. decembra, je log-dragomerška občinska uprava 
predvidela sredstva za obnovo vrtca na Logu.
V osnutku proračuna za prihodnje leto teh sredstev 
sprva ni bilo; to postavko je uprava v proračun dodala 
pozneje, in sicer na predlog več svetnikov. 
Kot nam je potrdil župan Občine Log - Dragomer 
Mladen Sumina, bodo tako prihodnje leto na Logu ob-
novili obe igralnici, podobno kot so lani in letos igral-
nice obnovili v dragomerškem vrtcu. Varnejša bo tudi 
zunanjost vrtca, saj je v načrtu sanacĳa odpadajočega
ometa. Več o obnovi vrtca in preostalih postavkah v 
proračunu pa boste lahko prebrali po sprejemu prora-
čuna na občinskem svetu, v januarski številki Našega 
časopisa.

V. E.Cene vrtca so nižje.

Služnost za kanalizacĳo
Komentar na članek »Občini manjka še 23 
kanalizacĳskih služnosti«, 399. številka Našega 
časopisa, z dne 26. novembra 2012, str. 35 
Na zboru občanov dne 5. 12. 2012 in v okviru 1. točke 
dnevnega reda »Obravnava proračuna Občine Log - 
Dragomer za leto 2013« je bila predstavljena tudi pro-
blematika izgradnje manjkajoče kanalizacĳe na Logu,
ki je opisana v Našem časopisu št. 399, na 35. strani. Iz-
gradnja je podprta tudi z evropskimi sredstvi, vendar 
je velika nevarnost, da jih občina izgubi.
Zakaj? 
Za izgradnjo je treba od lastnikov parcel, po katerih 
bo speljana kanalizacĳa, pridobiti služnosti. Ljudje so
zainteresirani, da se kanalizacĳa uredi. Toda, kot je vi-
deti, vsi ne želĳo, da bi projekt uspel ... Zataknilo se je
pri lastniku parcele 1332/2 k. o. Log, gospodu Novaku, 
ki služnosti prek te parcele preprosto ne da za nobeno 
ceno! Poskušali smo ugotoviti, kaj bi ga lahko motilo, 
da je ne zagotovi. Skozi travnik je sicer že speljan del 
kanalizacĳe, vendar ne od vseh hiš. Zato bi bilo nujno,
da se teren odkoplje in da se izdelajo priključki. Upa-
mo, da bo g. Novak javnosti pojasnil svoje stališče. 

Obstaja druga trasa; ta vodi po parceli št. 2025/7 k. 
o. Log, ki je znana tudi pod imenom Rimska cesta 
(njen del), meri 265 kvadratnih metrov in je v ob-
činski lasti. Tam je g. Novak postavil različne ob-
jekte, po našem mnenju brez dovoljenja Občine 
Vrhnika (to so hlev, hiša in silos, del pa se uporab-
lja kot dvorišče). Ali bo prevladala javna korist, je 
zdaj odvisno od občinskega sveta in župana Občine 
Log - Dragomer.                      Rada Arsenĳević

Vošilo PGD Dragomer - Lukovica
Prostovoljno gasilsko društvo Dragomer - Lukovica 
želi našim krajankam in krajanom, bralkam in 
bralcem Našega časopisa ter članicam in članom 
sosednjih gasilskih društev in gasilskih zvez vesele 
božične praznike in srečno novo leto 2013 ter 
dobrega zdravja, osebne sreče in veliko delovnih 
uspehov.
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Prihodnje leto bodo deloma obnovili loški vrtec

Vaja gašenja sončne 
elektrarne na Logu
V soboto, 24. novembra, je prostovoljno gasilsko društvo Log pod 
taktirko Pavla Remškarja ml. organiziralo vajo gašenja sončne 
elektrarne, da bi sodelujoče seznanilo z nevarnostmi pri tej vrsti 
gašenja in preventivnimi ukrepi ob požaru.
 Ob tej priložnosti gre zahvala g. Francu Rusu, lastniku kmetĳe, za ogled objekta in
predavatelju tov. Jožetu Oblaku iz Gasilske zveze Slovenĳe za izčrpno in strokov-
no predavanje, ki je odprlo kar nekaj vprašanj, čeprav so na vidiku izboljšave, kar 
se tiče električnih nevarnosti. 
Predavanja v gasilnem domu na Logu se je udeležilo 60 gasilcev iz prostovoljnih 

gasilskih društev Brezovica, 
Dragomer - Lukovica, Drenov 
Grič - Lesno Brdo, Notranje 
Gorice - Plešivica, Bevke in 
Log ter prĳateljskega društva
Šenčur in pobratenega dru-
štva Vrh Svetih treh kraljev. 
Številčni odziv gasilskih dru-
štev nas zelo veseli. 
Ogleda vaje in predavanja so 

se udeležili tudi župan Občine Log - Dragomer Mladen Sumina, namestnik po-
veljnika CZ Občine Log -  Dragomer Domen Rozman in drugi občani. Ob koncu 
predavanja se je zvrstilo kar nekaj  vprašanj, na katera je tov. Oblak podal obšir-
nejše odgovore. 
Za zaključek: kljub nekaterim specifičnim nevarnostim v stavbah s sončno elek-
trarno je v njih mogoče varno intervenirati, če smo gasilci ustrezno seznanjeni s 
samo stavbo, požarnim načrtom in potencialnimi nevarnostmi ter seveda primer-
no opremljeni in usposobljeni za intervencĳsko posredovanje.

Andrej Gubič, PGD Log

Sončne celice na kmetĳi Rus

Pozorno spremljanje predavanja o intervencĳah na sončnih elektrarnah
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»Dars, d. d., je v sklopu sredstev evropske ko-
hezĳske politike v Republiki Slovenĳi v pro-
gramskem obdobju 2007–2013 v četrtek, 29. 
novembra 2012, prejel odločbo ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologĳo o dodelitvi
sredstev za skupino projektov Gradnja proti-
hrupnih ograj na posameznih avtocestnih od-
sekih,« so zapisali na spletni strani Družbe za 
avtoceste v Republiki Slovenĳi. Za gradnjo pro-
tihrupnih ograj bodo na Darsu iz kohezĳskega
sklada dobili 41.972.660 evrov, preostala sred-
stva, nekaj več kot 19 milĳonov, pa bo prispeval
Dars kot upravičenec evropskih sredstev. Viši-
na skupnih stroškov projekta je 61.031.729 ev-
rov, predvidena pa je postavitev protihrupnih 
ograj in absorpcĳske obloge portalov predora
v skupni dolžini 31,2 kilometra oziroma skoraj 
141.000 kvadratnih metrov površine. S pomoč-
jo evropskega denarja bodo protihrupne ograje 
gradili na odseku primorske avtoceste Brezo-
vica–Vrhnika, kjer bodo postavili 7.598 metrov 
protihrupnih ograj na površini 33.784 kvadrat-

nih metrov. V okviru tega projekta bodo do 
konca leta 2015 protihrupne ograje dobili tudi 
na odsekih štajerske avtoceste Dramlje–Celje in 
Celje–Arja vas, na odseku dolenjske avtoceste 
Malence–Šmarje Sap ter na odseku primorske 
avtoceste Unec–Postojna. 
 »Z izgradnjo protihrupnih ograj se bodo 
zmanjšale emisĳe hrupa, ki so na obravnava-

nih območjih trenutno čezmerne, s čimer se bo 
izboljšalo tudi bivalno okolje za več kot 21.000 
prebivalcev,« so pojasnili na Darsu. 

Izvajalec gradnje protihrupnih ograj še ni 
izbran 
Čeprav so ponudbe za gradnjo protihrupnih 
ograj na avtocestnem odseku Brezovica–Vrhni-

ka na Darsu začeli zbirati že junĳa, izvajalca do
začetka decembra še vedno niso izbrali. Mar-
jan Koler iz Darsove službe za komuniciranje 
nam je pojasnil, zakaj postopek izbire izvajalca 
poteka tako dolgo: »Postopek še ni pravnomoč-
no sklenjen – v reševanju sta dva zahtevka za 
revizĳo postopka oddaje navedenega javnega
naročila.« Strokovna komisĳa je sicer že pred
časom pregledala šest ponudb, ki so jih izva-
jalci nato zaradi pomanjkljivosti dopolnili, kar 
je tudi eden izmed vzrokov za dolgo izbiranje 
izvajalca gradnje protihrupnih ograj. 
 Začetek gradnje je predviden takoj po končani 
zimski sezoni, spomladi 2013, kdaj točno se bo 
začelo graditi in kakšna bo dinamika del, pa bo 
znano šele po tem, ko bodo na Darsu izbrali iz-
vajalca del. 
 Med  Brezovico in Vrhniko naj bi postavili 11 
novih protihrupnih ograj. Pred hrupom pa ne 
bodo zaščitili vseh občanov, ki živĳo na območ-
jih, preobremenjenih s hrupom. Naj spomnimo, 
protihrupne ograje bodo začeli graditi tik pred 
nadvozom Lukovica v smeri Vrhnike. Nezašči-
teni bodo ostali prebivalci Lukovice, ki prebivajo 
ob načrtovanem avtocestnem priključku; ti naj 
bi protihrupno zaščito pridobili v okviru izved-
be tega avtocestnega priključka. Kdaj se bo to 
zgodilo, pa na Darsu ne morejo napovedati, saj 
datum gradnje priključka še ni znan.                   V. E.

Odobrena so evropska sredstva za gradnjo pro-
tihrupnih ograj.

Izvajalca gradnje protihrupne zaščite na avtocestnem 
odseku med Brezovico in Vrhniko še niso izbrali.

Log - Dragomer, 28. november 2012 – V drugem 
delu 14. redne seje, ki ga je župan sklical en te-
den po prvem delu, so svetniki obravnavali še 
preostalih pet točk dnevnega reda. Med drugim 
niso dali zelene luči urbanistični presoji za lega-
lizacĳo večstanovanjskega objekta na Vrhovčevi
cesti na Logu, so se pa seznanili z informacĳo
o javno-zasebnem partnerstvu, poročilom nad-
zornega odbora in pismom občanov o odvozu 
odpadkov.
Naj ob tem spomnimo, da so imeli svetniki te-
den pred tokratno sejo na dnevnem redu trinajst 
točk, v treh urah pa so razpravljali le o osmih, 
med njimi o osnutku proračuna, znižali pa so 
tudi cene vrtca. 
Svetniki so na tokratni seji z osmimi glasovi za 
in dvema vzdržanima zavrnili urbanistično pre-
sojo za legalizacĳo devetstanovanjskega objekta
na Vrhovčevi cesti. Kot je v uvodni obrazložitvi 
pojasnil direktor občinske uprave Andrej Kos, 
gre za eno izmed podedovanih problematik iz 

nekdanje vrhniške občine. Na seji smo tako iz-
vedeli, da lastniki že več let poskušajo pridobiti 
gradbeno dovoljenje za sicer nelegalen objekt. 
Pred časom je bil plačan tudi komunalni pri-
spevek, ki pa so ga investitorju vrnili, ker ni bilo 
izdano gradbeno dovoljenje. Pred devetimi leti 
je za ta objekt takratna Občina Vrhnika k urba-
nistični presoji že izdala pozitivno mnenje, a ker 
investitorica ni pridobila gradbenega dovoljenja, 
je postopek stekel od začetka, zato je urbanistič-
na presoja tokrat prišla še na log-dragomerški 
občinski svet. 
Svetniki so urbanistični presoji za legalizacĳo
večstanovanjskega objekta na Vrhovčevi cesti na 
Logu prižgali rdečo luč; kot so poudarjali v raz-
pravi, bi s potrditvĳo te presoje občanom sporo-
čili, da je dovoljeno vse. Drug za drugim so tako 
zagovarjali stališča, da se nelegalna gradnja ne 
izplača, še več, v razpravi so razmišljali o ukre-
pih, ki bi tiste, ki ne spoštujejo pravil, za takšno 
početje udarili po denarnici. 

Svetniki so se seznanili z informacĳo o javno-za-
sebnem partnerstvu 
Občinska uprava mora občinski svet s to infor-
macĳo seznaniti vsako leto. Svetniki so se tako
na seji prek obrazložitve, dolge skoraj pet strani, 
seznanili z zgodovino sklenitve javno-zasebne-
ga partnerstva v Športnem parku Dragomer in 
odprtimi vprašanji, svojo plat zgodbe pa je pred-
stavil tudi zasebni investitor. Kot smo izvedeli 
na seji, naj bi bilo odprtih še kar nekaj vprašanj, 
ki naj bi jih zasebni in javni partner reševala s 
pomočjo arbitra. 
Poročilo o opravljenem nadzoru subvencionira-
nja varstva otrok, ki niso vključeni v programe 
vrtca v letu 2011, pa je svetnikom predstavil 
predstavnik nadzornega odbora. Nepravilnosti 
pri izplačevanju ni bilo; naj ob tem omenimo, 
da je bilo konec leta 2011 subvencioniranih 35 
otrok. 
Svetniki so se na seji seznanili še s pismom ob-
čanov, ki sta na komunalo poslala dopis o zni-
žanju cene odvoza odpadkov; kot med drugim 
pišeta v dopisu, so cene odvoza odpadkov viso-
ke, z ločevanjem odpadkov pa se niso znižale. V 
gradivu so svetniki lahko prebrali tudi odgovor 
komunale, ki je navedla, kaj vse krĳe cena odvo-

za, in pojasnila, da so stroški ravnanja z odpadki 
nespremenjeni že od 30. 5. 2003, od 1. 2. 2010 pa 
zaradi zmanjšanja količine odloženih odpadkov 
občani ne plačujejo več okoljske dajatve za od-
laganje odpadkov. Pisma občanov in odgovora 
komunale svetniki niso komentirali, prav tako 
pa niso imeli pripomb pri redni točki log-dra-
gomerških občinskih sej - poročilu o izvajanju 
sklepov občinskega sveta.

V. E.

Na dnevnem redu so svetniki imeli 13 točk, ob-
ravnavali so jih le osem, seja se bo nadaljevala 
prihodnjo sredo.

Log - Dragomer bo 
dobil novega svetnika
To bo postal Blaž Gerbec, ki bo mesto v ob-
činskem svetu dobil po odstopu LDS-ove 
svetnice Mateje Ličer. Kot smo izvedeli na 
občini, je ta odstopila 19. novembra, kot 
razlog za odstop pa je navedla delo in štu-
dĳ v tujini. Postopki za imenovanje novega
svetnika so že stekli. Blaž Gerbec tako kot 
Ličerjeva prihaja iz vrst LDS-a; na občinskih 
volitvah je na LDS-ovi listi dobil dobrih deset 
odstotkov preferenčnih glasov. Njegov man-
dat bo uradno potrjen na občinski redni seji, 
ki bo 19. decembra.

V. E.

Za Pahorja glasovalo 64,79 odstot-
ka Log-Dragomerčanov.
Za Pahorja glasovalo 64,79 odstot-
ka Log-Dragomerčanov.
Tako kot že v prvem krogu pred-
sedniških volitev je bila volilna 
udeležba na območju Občine Log 
- Dragomer glede na udeležbo po 
vsej Slovenĳi precej visoka; na vo-
lišča je prišlo skoraj 51 odstotkov 
volivcev. To je sicer občutno manj 
kot v prvem krogu; tokrat je bilo 

preštetih 1.497 glasovnic, od tega 
pa jih je bilo 26 neveljavnih. Naj 
ob tem omenimo, da je v drugem 
krogu predsedniških volitev na 
štiri volišča v Občini Log - Drago-
mer prišlo 240 volivcev manj kot v 
prvem krogu.
Za Pahorja je v Občini Log - Dra-
gomer glasovalo 64,79 odstotka 
oziroma 953 Log-Dragomerčanov, 
Türka pa je podprlo 518 oziroma 
35,21 odstotka volivcev. Zanimivo 

je, da je Türk v drugem krogu do-
bil celo manj glasov kot v prvem, 
ko se je za podporo Log-Drago-
merčanov potegoval z dvema pro-
tikandidatoma. V prvem krogu ga 
je podprlo 646 volivcev, tokrat pa 
128 volivcev manj, bodisi zato, ker 
so nekateri ostali doma, bodisi so 
podprli zmagovalca. Nasprotno 
pa je Pahorju v primerjavi s prvim 
krogom predsedniških volitev 
uspelo pridobiti kar 291 glasov, 

kar je 44 odstotkov več glasov kot 
v prvem krogu.
Na vseh štirih voliščih v Občini 
Log - Dragomer, dveh v gasilskem 
domu Log ter na voliščih v Osnov-
ni šoli Log - Dragomer in občinski 
stavbi, so volivci večinsko podprli 
Boruta Pahorja; ta je največjo pod-
poro (67,56 %) dobil na volišču, ki 
podpira zahodni del Loga.

Ob regionalni cesti med Ljubljano in 
Vrhniko naj bi v začetku leta zače-
li gradnjo dobrega kilometra in pol 
kolesarskih stez in pločnikov. Graditi 
naj bi začeli na Lukovici v smeri Dra-
gomerja, sočasno pa je predvidena 
gradnja kanalizacĳe in vodovoda.
 Kot je pojasnil Jure Jančič iz log-
dragomerške občinske uprave, ima 
DRSC trenutno v pripravi razpisno 
dokumentacĳo za gradnjo na odse-
ku med Lukovico in Dragomerjem, 
vključno z ureditvĳo prvega križišča
v Dragomerju. Operativna dela naj bi 
se začela izvajati v začetku leta 2013. 
Gradnja naj bi potekala ob regionalni 
cesti med Vrhniško cesto 1 (200 me-
trov za odcepom za ulico Pod gra-
dom), zaključila pa bi se 200 metrov 

pred odcepom za osnovno šolo oziro-
ma drugim križiščem za Dragomer. 
Kolesarske steze od regionalne ceste 
ločene z ograjo 
Na omenjenem odseku na območju 
Občine Log - Dragomer naj bi maka-
dam na levi strani preuredili v meša-
no prometno površino. Ta bo široka 
okoli tri metre in od regionalne ceste 
ločena z novo enostransko jekleno 
varnostno ograjo, podobno kot na od-
seku med Drenovim Gričem in Sinjo 
Gorico. “Mešana prometna površina 
je namenjena prometu pešcev, kole-
sarjev ter dostopu lastnikov parcel 
in objektov,” je povedal Jančič in do-
dal, da bodo na desni strani ceste v 
smeri Vrhnike gradili nov hodnik za 
pešce, ki bo predvidoma širok dva 

metra. Uredili pa bodo tudi križišča 
ter ustrezna prečkanja za pešce in ko-
lesarje. 
Izvedeli smo, da naj bi ob gradnji ko-
lesarskih poti sočasno potekala grad-
nja vodovoda in kanalizacĳe. “V delu,
kjer se bosta urejala kolesarska steza 
in pločnik, se bo izvajala tudi gradnja 
vodovoda, in sicer od odcepa za ulico 
Pod gradom ob Vrhniški cesti proti 
Dragomerju, v dolžini približno 100 
metrov, nato bo prečkal cesto in se na-
daljeval v dolžini približno 80 metrov 

ter se priključil na obstoječi vodovod 
DN 100 na odseku 3.0+ 40.00 na ulici 
ob objektu Vrhniška cesta 1,” je opisal 
Jančič. Kot smo že pisali, bodo sočas-
no vgrajevali kanalizacĳo; ta bo tako
kot vodovod najprej potekala po des-
ni strani cestišča, nato pa bo prečkala 
cesto in se “nadaljevala v dolžini 680 
metrov do objekta Betaplast; tam se 
bo odcepila v smeri AC ter se nada-
ljevala med objekti in AC v dolžini 
280 metrov; pri objektu Pot na mah 1 
se bo vrnila na Ljubljansko cesto. Od 
tam bo potekala v dolžini 690 metrov, 
prečkala Ljubljansko ulico in se nada-
ljevala po Dragomerški ulici.”  
Sicer pa je ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor oziroma njegova Di-
rekcĳa Republike Slovenĳe za ceste
Občini Log - Dragomer še sporočila, 
da je za preostali odsek od osnovne 
šole proti Logu izdelan le idejni pro-
jekt.                                                  V. E.

Vsem občankam in občanom 
Loga - Dragomerja in bralcem 
Našega časopisa želimo vesele 
božične praznike, čestitamo 
ob dnevu samostojnosti in 
želimo srečno ter uspešno 
leto 2013.

Občinski odbor SLS,

Ludvik Rožnik

Protihrupne ograje: odobrena so evropska sredstva
Dars bo za gradnjo protihrupnih ograj na petih avtocestnih odsekih, med njimi tudi na odseku primorske avtoceste Bre-
zovica–Vrhnika, prejel skoraj 42 milĳonov evrov kohezĳskih sredstev. Kdaj točno naj bi začeli postavljati protihrupne
ograje na območju Občine Log - Dragomer, za zdaj ni znano, saj Dars še vedno ni izbral izvajalca del.

Nadaljevanje 14. redne občinske seje 

Črna gradnja se ne izplača

Pahorju tudi v Logu - Dragomerju visoka podpora
Novemu predsedniku Slovenĳe so Log-Dragomerčani na volitvah namenili skoraj 65 od-
stotkov glasov, medtem ko je za dosedanjega predsednika dr. Danila Türka volilo 35,21 
odstotka občanov.

Prihodnje leto naj bi kolesarske steze 
začeli graditi na Lukovici
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Obvestilo članom DU
Članarino za leto 2013 bo mogo-
če vplačati v Kotičku društva po 
naslednjem razporedu:
- v torek, 8. 1. 2013, od 9. do 13. ure
- v sredo, 9. 1. 2013, od 14. do 17. ure
- v četrtek, 10. 1. 2013, od 9. do 13. ure
- v torek, 15. 1. 2013, od 9. do 13. ure

 Članarina DU bo v letu 2013 
ostala nespremenjena, torej 10 
evrov, nespremenjena ostaja tudi 
vzajemna samopomoč (posmrt-
nina), prav tako 10 evrov. Prosi-
mo vas, da pomagate sosedom in 
prĳateljem, ki se osebno ne more-
jo zglasiti pri nas, ter to dolžnost 

opravite zanje in prinesete njiho-
ve članske izkaznice in denar.
Sprejemamo tudi nove člane, po-
trebujemo le vaše osebne podatke 
in naslov prebivališča ter seveda 
vaš obisk v Kotičku društva na 
dan uradnih ur, kot je objavljeno 
zgoraj. Vljudno vabljeni! Pridite 
in se pozanimajte o društvenem 
delu, da se boste lažje odločili.
Vsem članom in prĳateljem DU v
letu 2013 iskreno želimo mnogo 
lepih dni, zdravja in zadovolj-
stva. Tudi sreče naj ne manjka; 
delite jo z nami in s svojimi bliž-
njimi, s prĳatelji in znanci. Sreč-
no leto 2013!

Upravni odbor DU Dragomer 
- Lukovica

V KUD Kosec je bilo 
novembra živahno
Angleščina
Angleščine se je začela učiti nova skupina naših 
občanov. Smo velika skupina, štirinajst nas obis-
kuje tečaj. Poučuje nas gospod Peter Gorjup. Na 
prvem srečanju je povedal veliko zanimivega 
o tem, kakšne učne sposobnosti imamo odrasli 
in kako se lahko lotimo učenja tujega jezika, da 
bomo pri tem uspešni. Znanje napreduje, kar na-
enkrat se odpre obzorje pogovora in nabiranja no-
vega besedišča in urice učenja prehitro minejo. 
Za študente nadaljevalnega tečaja angleščine je 
bilo učenje v novembru nekaj posebnega. Tečaj 
angleščine je popestril učitelj Darĳan, ki je za eno
uro nadomestil našo učiteljico. Ker je bila »naša 
učilnica« v občinski sejni sobi zasedena, smo se 
preselili v Toskano. Tam smo ob kavi in čaju v 
angleščini zelo sproščeno klepetali o tem, kdo in 
od kod smo, o svojih družinah, kaj delamo, kaj 
so naši hobĳi in kaj imamo radi. Nato smo 22.
novembra obiskali zasebni mednarodni izobra-
ževalni trening center za odrasle Glo�a Nova v
Ljubljani. Predstavili so nam etična načela sta-
rokitajskega filozofa Konfucĳa (551-479 p. n. š.),
po katerih je deloval in s katerimi je utemeljeval 
visok moralni standard družbene ureditve. Štu-
dentje nadaljevalnega tečaja verjamemo, da so 
vsa njegova etična načela - človečnost, moralnost 
(dolžnost, da opravimo svoje vloge v življenju), 
pravičnost, spoštovanje in lojalnost - v današnjem 
času še kako aktualna. Veliko smo se pogovarjali 
o spoštovanju –  kako smo živeli v svoji mladosti 
in kako živimo danes, kako spoštujemo starejše, 
modrejše, močnejše, šibkejše, drugačne in kako 
znamo ali zmoremo ugovarjati drugače mislečim 
– s spoštovanjem ali izključevanjem. Zazrli smo 
se tudi vase, z željo, da bi pri svojih vsakdanjih 
ravnanjih poskušali okrepiti načelo spoštovanja 
in moralnosti, ter s spoznanjem, da nam družina, 
prĳatelji in sodelavci povrnejo s takšnim ravna-
njem, kot jim ga namenjamo sami. In v angleščini 
se to pove takole: To get it, you must give it. V 
Glo�i smo si ogledali še središče za samostojno
učenje. Drugič si bomo vzeli čas za kakšno uro 
samostojnega učenja angleščine.

Olga, Anča

Bralni krožek
V bralnem krožku smo decembra nadaljevali 
spoznavanje zamejskih tržaških avtorjev. Prvi je 
bil na vrsti Marko Kravos, s katerim se je večina 
srečala prvič, njegova zbirka kratkih pripovedi 

Kratki časi – Trst iz žabje perspektive pa je bila za 
vse pravo odkritje. Drugo srečanje smo namenili 
spoznavanju Borisa Pahorja, znamenitega zamej-
skega Slovenca in velikega domoljuba, enega naj-
pomembnejših živečih in tudi največkrat prevaja-
nih slovenskih pisateljev, pričevalca o fašističnem 
nasilju nad Slovenci v Italĳi ter ostrega kritika
premalo odločnega in pogosto prav hlapčevske-
ga obnašanja matičnega naroda v stikih s tujci in 
pri obrambi narodnih interesov. Prav zato se mu 
bomo posvetili tudi na našem naslednjem sreča-
nju in tako malo spremenili napovedani okvirni 
program, ki ga bomo tudi po novem letu nada-
ljevali z odkrivanjem tržaških avtorjev - Borisa 
Pangerca, Dušana Jelinčiča, Igorja Škamperleta, 
Miroslava Košute, Alojza Rebule in drugih.

Likovna sekcĳa
Pod okriljem KUD Kosec se je novembra odvĳalo
tudi nekaj dejavnosti na področju likovne delav-
nice in ročnih spretnosti.
Pod vodstvom mentorice Emilĳe Erbežnik je na
Osnovni šoli Log - Dragomer tri dni potekala li-
kovna delavnica akvarela. Udeležilo se je je nekaj 
naših vaščank. Akvarel spada med zahtevnejše 
tehnike in nekateri člani likovne sekcĳe so se je
lotili prvič, a je v tem kratkem času izobraževanja 
nastalo kar nekaj odličnih akvarelov.
Izvedli smo tudi načrtovano dvodnevno delavni-
co ročnega izdelovanja novoletnih voščilnic v me-
šani tehniki lepljenke in risbe pod mentorstvom 
Martine Brajič in Drage Davitkove. Udeleženci 
delavnice so razvĳali domišljĳo ter z uporabo
novoletnih motivov, zvezdic in snežink izdelali 
čudovite voščilnice. 
Pri ročnih spretnostih smo čopiče zamenjali za 
igle. Nastalo je veliko ornamentalnih elementov 
na kapah, nogavicah in rokavicah, kar je mojstro-
vina izraznosti materĳe pletenja z volneno nitko.

Delavnice so potekale  pod mentorstvom Marjete 
Tešanovič in Anice Vengust.
Delavnice so dobro obiskane, udeleženci se dobro 
počutĳo in dolge sive dni so zamenjali za druže-
nje in ustvarjanje. Pa vendar to ni le ustvarjanje in 
učenje, ampak tudi izmenjava mnenj, izkušenj in 
znanja ter krepitev povezanosti med občani.

Ogled Ljubljane
Sobota, 19. novembra, je bila kot nalašč za ogled 
Ljubljane. Jutranji sončni žarki so nam vlili volje 
in energĳe za potepanje po mestu. V Ljubljano
smo se podali pod strokovnim vodstvom gospe 
Milice Lavrenčič. Zbrali smo se na avtobusni po-
staji na Brezovici in se v mesto odpeljali z avto-
busom št. 6B. 
Najprej smo si ogledali Kongresni trg s prelepo 
baročno cerkvĳo in samostanom ter zgradbe, ki
ga obkrožajo: Kazino, filharmonĳo in stavbo uni-
verze, zgrajeno po potresu, ki je Ljubljano močno 
zaznamoval, po njem pa začela 
dobivati velemestno podobo. 
Pot nas je vodila po Vegovi ce-
sti do univerzitetne knjižnice, 
Plečnikove mojstrovine. Znotraj 
te smo občudovali predvsem 
notranje stopnišče iz podpeške-
ga kamna. Na Trgu francoske 
revolucĳe smo si ogledali palačo
Turjačanov, kjer je danes mestni 
muzej, in Križevniško cerkev, 
delo beneškega baročnega ar-
hitekta. Navdušil nas je tudi 
križevniški samostan, znan pod 
imenom Križanke. Po Gospo-
ski ulici smo prišli do Židovske 
steze, kjer je nekoč stala sina-
goga. Prek Čevljarskega mostu 
smo prišli na Stari trg ter si tam 

ogledali palačo, kjer je nekoč živela pesnica Lili 
Novy, in druge res imenitne stavbe in njihova no-
tranja  dvorišča. Na meji med Starim in Gornjim 
trgom smo videli Stiški dvorec, zgrajen v zgod-
njebaročnem slogu, in  palačo, ki jo je Maks Fa-
biani zgradil za potrebe dekliške šole. Pot nas je 
vodila na Mestni trg, kjer smo si, kot se spodobi, 
privoščili kavo. Kavica, pecivo in postrežba so bili 
odlični. Po kratkem počitku nas je pot vodila do  
Magistrata, kjer smo si ogledali notranje dvorišče 
in Robbov Vodnjak treh rek. Seveda smo vstopi-
li tudi v stolnico, kjer smo občudovali lepoto in 
skladnost tega baročnega bisera. Postali smo tudi 
pred spomenikom Valentina Vodnika in izvedeli, 
zakaj kaže hrbet tržnici. Sledil je še ogled najlep-
šega secesĳskega mostu v Evropi, ki ga poznamo
pod imenom Zmajski most. Na drugo stran Ljub-
ljanice smo se odpravili prek novega Mesarskega 
mostu in si mimogrede ogledali kipe Adama in 
Eve ter satira. Na Prešernovem trgu smo govorili 
o kipu našega pesnika in muzi, ki je nekoč tako 
razburjala slovensko javnost. Tam smo se tudi 
razšli z obljubo, da si preostalo ogledamo enkrat 
v prihodnosti.

Ob tej priložnosti se v imenu vseh udeležencev 
zahvaljujem gospe Milici Lavrenčič, ki nam je 
omogočila, da smo pod strokovnim vodstvom 
spoznali in doživeli zgodovino in lepoto starega 
jedra Ljubljane. Zahvala tudi vsem mentorjem za 
strokovno vodene delavnice.

Krajane in krajanke vabim, da se udeležite delav-
nic in bralnih krožkov ter da z nami delite lepe 
trenutke tudi v prihodnjem letu.

KUD Kosec

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,

naj gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.

(Tone Pavček)

Vesel božič in srečno novo leto 2013 
želimo vsem krajanom Občine Log-Dragomer

Voščilo odbora za varovanje kulturne 
dediščine in prikaz starih običajev

Vsem občanom Loga - Dragomerja želimo 
miren in vesel božič, srečen in ponosen dan 
samostojnosti in enotnosti, ki jo v današnjem 
času resnično potrebujemo, ter obilo zdravja 
in osebnih uspehov v letu 2013. 

Želimo si sodelovanja in pomoči, kot je bilo do 
sedaj.

Odbor za varovanje kulturne dediščine in prikaz starih običajev,

Ludvik Rožnik

Izpeljali smo dvodnevno delavnico ročnega iz-
delovanja novoletnih voščilnic.

Anica, Boža , Darinka,  Jakob, Karla, Marinka, 
Valerĳa in Olga na obisku v Glo�i

Žabice in Pegice osvojile avstrĳsko odprto prvenstvo
Mesto Schwechat v predmestju Dunaja je bilo 24. novembra 2012 prizorišče tekmovanja 
Austrian International Open, na katerem se je v športnih disciplinah cheerleading in 
cheer ples predstavilo več kot 600 tekmovalcev iz Avstrĳe, Rusĳe, Madžarske in Slove-
nĳe.
Slovenĳo so v šestih tekmovalnih kategorĳah, teh je bilo skupno 21, predstavljala tri
društva: mariborski društvi ŠD Oziris (Tigrice) in ŠD Borci (Borci) ter ŠŠD Log - Drago-
mer (Žabice in Pegice). Slovenski tekmovalci so domov odnesli kar devet pokalov, naj-
uspešnejše pa so bile Žabice in Pegice, ki so v štirih nastopih osvojile dve zmagi (Pegice, 
Maxi Mohorič in Janko Mazi) ter dve drugi mesti (Barbara Petovar in Špela Urbančič, 
Ingrid Sever in Sandi Golubić). ŠŠD Log - Dragomer tekmovalcem čestita za odlične na-
stope in se zahvaljuje podjetju Pleško Cars, d. o. o., za pomoč pri prevozu!

K. A.

Vsem članom, donatorjem in ljubiteljem 
planin želimo vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2013 ter še 
veliko nepozabnih in varnih obiskov v 
planinskem svetu

PD REGA
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Voščilo Društva upokojencev 
Log
Vesel božič in srečno ter 
zdravo novo leto 2013 
vsem želi 

Društvo upokojencev Log.

Planinska sekcĳa DU Log
Pohodniška skupina Hitrih polžkov je letos nadaljevala vsa-
kotedenske pohode v gore. Na leto tako opravimo od 50 do 52 
pohodov. Spomladi in jeseni zahajamo v srednjegorje, poleti 
pa v visokogorje. Tudi letos smo osvojili kar nekaj dvatisoča-

kov, kot so Špik Hude police v Italĳi, Veliki Draški vrh, Storžič,
Jezerski Stog, Vrh Korena, Raduha, in še bi lahko naštevali. 
Letos smo izkoristili lepe jesenske dneve in ture v visokogorje 
načrtovali, dokler se je le dalo. Občudovali smo številne plani-
ke, murke, planinski mak in druge gorske rožice. 
Od lani, ko smo tudi upokojenci postali računalniško pismeni, 
vsa vabila na ture pošiljamo po elektronski pošti. Vabilo vse-
buje podatke o zahtevnosti poti, višinski razliki, ki jo je treba 
premagati, in predvidenem številu ur hoje, tako da lahko vsak 
oceni ustreznost svoje kondicĳske pripravljenosti. V vabilo
prav tako zapišemo, ali je za vzpon potrebna čelada ali druga 
oprema za zahtevnejše odseke poti. 
 Za zgled nam je seveda naš najstarejši udeleženec Franci, ki 
je že v 83. letu in še vedno brez težav osvaja dvatisočake. Po-
leg planinskih poti na teh izletih podrobno spoznavamo po-
samezne dele Slovenĳe in krajevne znamenitosti. Po končani
turi pa se v bližnjem gostišču posvetimo značilni krajevni ku-
linariki. Največkrat se prileže nekaj na žlico. 
 Teh pohodov se po navadi udeležuje od 5 do 14 članov Hitrih 
polžkov. Po pohodu običajno pripravimo kratko fotoreporta-
žo z lepimi vtisi ter jo udeležencem posredujemo po elektron-
ski pošti.   
Vsem tudi v prihodnje želim srečen in varen korak na planin-
skih poteh. 

Zlatko Verbič 

Hitri polžki na pohodu s Soriške planine na Slatnik in Možica.

V veliki telovadnici Osnovne šole Log - Dragomer je na zaključku 
Žabje sezone nastopilo več kot 200 njihovih članov. Na zanimi-
vem plesno-akrobatskem spektaklu so navduševali tako najmlaj-
ši člani (Mini, Cici in Maxi Žabice) kot seveda Žabice babice ter 
rekreativne in tekmovalne skupine.
Na prireditvi so se Žabice poslovile od več kot uspešne sezone 
in pozdravile novo sezono. Sezona, ki je za Žabjo družino je bila 
izjemna, še posebej so bili izjemni vsi člani tekmovalnih progra-
mov, ki v tujini slišĳo na ime Frogs, saj so zbrali rekordnih 61

pokalov. Žabice so  se 
udeleževale tekmovanj 
v Francĳi, Nemčĳi, Slo-
venĳi, Italĳi, Ameriki,
Bosni in Hercegovini ter 
na Nizozemskem in Hr-
vaškem. Na državnem 
prvenstvu so njihovi 
člani tudi letos ponovno 
dokazali, da so najuspeš-
nejša slovenska ekipa, 
izjemne so bile Žabice 
tudi na Nizozemskem, 
kjer je v njihovo čast za-
igrala slovenska himna, 
domov pa so prinesle 
tudi srebrni in bronasti 
pokal. Eden izmed vr-

huncev sezone pa sta bili seveda tudi svetovno prvenstvo repre-
zentanc in svetovno klubsko prvenstvo, ki sta aprila potekala na 
Floridi, rezultati, ki so jih dosegli pa so bili odlični. 
 Na tokratni prireditvi so obiskovalci Frogsmasa videli nastopiti 
vse skupine Žabic: »V veselje nam je, da se lahko na prireditvi v 
naši občini pokažemo kar vsi, s seboj pa pripeljemo starše, brate, 
sestre, dedke, babice, vnuke, prĳatelje,...naši nastopi pa so pri-
ča, kako trdo smo ta leta delali. Hvala vsem, ki ste se udeležili 
prireditve in nas spodbujate ob vsakem koraku,« pravĳo Žabice.
Druženje so zaključili s sladkimi prigrizki izpod spretnih kuhal-
nic Žabic babic in Žabjim sejmom. 

 V.E

Balinarji Dragomerja smo z nastopanjem v 2. državni ligi uspešno 
zaključili sezono 2011/2012. Pristali smo na sredini lestvice. Bali-
narska zveza Slovenĳe je v sezoni 2011/2012 spremenila sistem tek-
movanja v vseh državnih ligah. Zdaj tekmujemo v obdobju jesen 
2012/pomlad 2013. Naš cilj je obstati v 2. državni ligi, zato bo spo-
mladanski del za člansko ekipo zelo pomemben. Velike spremem-
be pa smo opravili v sami organizacĳi društva. Do letošnjega leta
smo bili balinarji vključeni v Športno društvo Dragomer - Lukovica 

kot balinarska sekcĳa. Glede na to, da so v tej nastajale nove sekcĳe,
smo se odločili, da se osamosvojimo. Tako smo marca ustanovili Ba-
linarsko športno društvo (BŠD) Dragomer, ki poleg članske sekcĳe
vključuje sekcĳo mladih balinarjev, sekcĳo starejših članov in žensko
sekcĳo. Prav ta je zelo poživila dejavnost v društvu; vseh 11 deklet
trenira redno, dvakrat na teden, ekipo pa sestavljajo igralke Loga in 
Dragomerja. Vse sekcĳe že trenirajo in tekmujejo tudi v zimski ligi
na baliniščih Šiške v Ljubljani. 

Prvenstva Notranjske, državna prvenstva in turnirji 
Poleg igranja v državni ligi smo se udeležili področnih prvenstev Notranj-
ske, državnih prvenstev in raznih turnirjev po vsej Slovenĳi.
Pomembnejši rezultati naših članov: 
Milan Jeraj – 1. mesto na prvenstvu Notranjske v igri posamezno klasično; 
na tem prvenstvu je Damjan Vindišar osvojil 3. mesto, 
Damjan Vindišar – 1. mesto na prvenstvu Notranjske v hitrostnem zbĳa-
nju, 
Vinko Koprivec – 2. mesto na prvenstvu Notranjske v natančnem zbĳanju,
Blaž Vindišar/Matevž Plestenjak – 3. mesto v igri dvojic itd. 
  
Septembra smo v sklopu občinske športne prireditve Športfejst organizirali 
2. memorialni turnir Slavka Vindišarja, ki se ga je udeležilo 16 ekip iz vse 
Slovenĳe. Istega meseca smo soorganizirali turnir starejših članov, ki se ga
je udeležilo osem ekip. Ob zaključku balinarske sezone pa smo pripravili 
športno-družabno prireditev za vse člane društva pa tudi za podporne čla-
ne in zveste navĳače. Prireditev je zelo lepo uspela. V športnem delu, ki je
potekal ves dan, smo odigrali turnir osmih trojk. V vsaki trojki je sodeloval 
en član prve ekipe, en starejši član in seveda tudi članica. 
  
Razpored tekem Dragomerja Gut & Pet v 2. državni ligi v sezoni 2012/2013 
– spomladanski del 2013: 
Dragomer, sobota, 4. 5., ob 16. uri: DRAGOMER GUT & PET : ZABIČE 
Žiri, sobota, 11. 5., ob 16. uri: ŽIRI : DRAGOMER GUT & PET 
Dragomer, sobota, 18. 5., ob 16. uri: DRAGOMER GUT & PET : MODRI 
VAL 
Nova Gorica, sobota, 25. 5., ob 16. uri: TITA DU ŠEMPETER : DRAGOMER 
GUT & PET 
Dragomer, sobota, 1. 6., ob 17. uri: DRAGOMER GUT & PET : KOLEKTOR 
IDRĲA
Logatec, sobota, 8. 6., ob 17. uri: LOGATEC : DRAGOMER GUT & PET 
Dragomer, sobota, 15. 6., ob 17. uri: DRAGOMER GUT & PET : JADRAN 
HK 

 B. Š.

Članska ekipa Dragomerja Gut & Pet v sezoni 2012/2013: Damjan 
Vindišar, Matevž Plestenjak, Janez Naglič, Miha Umek, Vinko Ko-
privec, Milan Jeraj, Branko Šefran (stojĳo, z leve), Blaž Vindišar,
Tomaž Zupančič, Uroš Žvab, Henrik Zupančič in Tomaž Štrukelj

Novoustanovljena ženska ekipa Log - Dragomer: Helena Likar, 
Zinka Kos, Jana Pezdir, Branko Šefran – vodja, Angelca Svete, 
Marĳa Draksler, Inka Zdravkovič, Jožica Sevšek (stojĳo, z leve),
Metka Jurač, Branka Kastelic in Branka Brecelj (čepĳo, z leve)

Balinarji Dragomerja v sezoni 2012

Žabice navdušile na tradicionalnem Frogsmasu
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Območje PP Vrhnika
Novembra so policisti območja Policĳske po-
staje Vrhnika izvedli uspešno in odmevno akci-
jo, v kateri so na Vrhniki prĳeli enega od dveh
bančnih roparjev, ki sta 2. novembra izvedla 
oboroženi rop banke NLB v Moravčah. Svoj de-
lež nekaj tisoč evrskega plena je ujeti ropar kot 
kaže porabil za košček narkomanskih nebes, saj 
so mu ob prĳetju zaplenili tudi manjšo količino
prepovedanih drog.
Možje postave so na podlagi obvestila usluž-
benke trgovine na Vrhniki v prav tako bliskoviti 
akcĳi polovili štiri romunske državljane, ki jih
je očitno zaskrbel neurejeni zunanji videz, saj so 
se v trgovino podali po moški brivnik, ki pa so 
ga ob odhodu »pozabili« plačati. To pa ni edini 
primer, ki priča, da Vrhnika postaja nekakšno 
vmesno postajališče posameznikov sumljivih 
namenov iz sicer bratskih evropskih narodov. Se 
pa ti tu očitno težje skrĳejo kot v bližnji prestol-
nici, saj so pretekli mesec policisti pred dežurne-
ga sodnika ekspresno odpravili še dva slovaška 
državljana, ki sta nadlegovala obiskovalce vrh-
niških trgovskih centrov, slednji pa jima je po 
hitrem postopku odrekel gostoljubje Republike 
Slovenĳe.
Na vrhniški konec pa se očitno selĳo tudi vlo-
milci, ki so v poznem popoldanskem času ne-
povabljeni vstopali v hiši na Logu in Vrhniki, 
obakrat skozi pritlična balkonska vrata ter svo-
je malhe polnili z različnimi dragocenostmi in 
denarjem. Prsti so jih zaščemeli tudi v primeru 
dveh podjetĳ na Logu, kjer so si »zastojnkarji«
med drugim postregli tudi z na�o iz delovnih
strojev, za svoje »delovne« potrebe. Imenovane 
nepridiprave še iščejo, več sreče pa so imeli z nji-
hovim stanovskim kolegom, ki je šel izven delo-
vnega časa Centra za ravnanje z odpadki v CRO 
natovarjat kompresorje. Za svojo kaj nenavadno 
rekreacĳo se bo zagovarjal pred sodnikom. Še

brezobraznejši pa je bil neznanec, ki je iz pre-
dala pisalne mize v vrtcu izmaknil dva digitalna 
fotoaparata. Res, pravi »Cicifuj«, bi rekli otroci.

POLICĲA OBVEŠČA IN OPOZARJA
Pred kratkim je pred eno izmed trgovin na Vrh-
niki policiste za intervencĳo zaprosil italĳanski
državljan, ki mu je med menjavo kolesa, ko ni 
bil dovolj pozoren na okoliško dogajanje, nezna-
nec s sprednjega sedeža odtujil moško torbico 
rjave barve, v kateri je imel osebne dokumente 
in denar. Policĳa zato priporoča:
»Vsem občanom in obiskovalcem predvsem 
večjih trgovin svetujemo, da bodo pozorni na 
omenjeni način izvrševanja kaznivega dejanja, 
predvsem na osebe v bližnji okolici, saj je ome-
njeni način izvrševanja kaznivih dejanj značilen 
na celotnem območju policĳske uprave Ljublja-
na in tudi na območju Republike Slovenĳe.«
Na vrhniškem koncu je vedno resnejši tudi pro-
blem unovčevanja ponarejenega denarja, saj so 
v preteklem mesecu odkrili kar tri ponarejene 
bankovce za 50 EUR s serĳsko številko »V 22-
590030352«, ki so bili unovčeni na Vrhniki oz. v 
Ljubljani. Od meseca septembra je tako neznani 
goljuf samo na območju Vrhnike unovčil, oziro-
ma spravil v obtok že 13 ponarejenih bankovcev 
za 50 EUR. V zvezi s tem policĳa vse občane,
podjetja in podjetnike opozarja na večjo previd-
nost pri sprejemanju gotovine, predvsem ban-
kovcev po 50 EUR, zgoraj navedenih številk, ob 
tem pa svetuje, da je pri poslovanju z gotovino 
dobro biti pozoren na naslednje:
»Na otip mora biti bankovec čvrst in z značil-
nim »šumenjem«; pod prsti na nekaterih mestih 
čutimo relief. Na pogled najprej opazimo zna-
čilne barve, pri prepogibanju pa še zlatorumen 
trak in številko spremenljive barve. Bankovci za 
50, 100, 200 in 500 evrov imajo na zadnji strani 
številko, ki spreminja barvo. Ob nagibanju se bo 

barva številke spreminjala iz vĳolične v olivno
zeleno in rjavo. Vsi bankovci imajo tudi oznako 
za slepe in slabovidne. Otipamo jih lahko pri ve-
liki oznaki vrednosti.« 
Vsekakor pa se priporočajo avtomatske naprave 
za prepoznavanje ponarejenega denarja, ki se na 
trgu dobĳo že za manj kot 100 EUR.

Območje PP Ljubljana Vič
Policisti Policĳske postaje Ljubljana Vič so se
novembra spopadali z valom tatvin in vlomov. 
Ukvarjali pa so se še z manj prĳetnimi zadevami,
kot je bil družinski prepir v Polhovem Gradcu, 
v katerem sta bila udeležena dva občana in več-
ja količina maliganov. Namesto za alkohol bosta 
morala zdaj zbrati denar za posebno položnico. 
Ta pa čaka tudi posameznika, ki se je nedostojno 
vedel na javnem kraju v Dobrovi. Posredovali so 
še v zemljiškem medsosedskem sporu v Gabrju, 
ki pa (verjetno tudi zaradi prisotnosti mož v mo-
drem) ni prerasel v kaj hujšega. Udeleženim so 
seveda svetovali urejeno zasebno pravdo.
Z delnim uspehom so jo tokrat odnesli vlomil-
ci, ki so se sicer neuspešno spopadali z vrati in 
okni hiša v Gabrju in Šujici, zato pa slavili nad 
ključavnicama skladišča podjetja PUH d.d.-v 
stečaju v Podsmreki, ki ima že brez tega dovolj 
težav in pa hiše v Brezju pri Dobrovi. Nič kaj 
vesel pa ni bil niti lastnik avtomobila, ki mu ga 
je pred trgovskim centrom Rotar-Eurogarden v 
času njegove odsotnosti odprl še neznani »do-
bronamernež«.
Enostranski prenos lastništva pa je doletel dva 
prenosna telefona. Prvi je izginil izpred oči last-
nika v diskoteki Studenec v Vrzdencu, drugi pa 
iz žepa jakne v garderobi Osnovne šole Dobro-
va. Kam oz. koga bo dotični predrznež klica-
ril, ne vemo, ga pa na policĳski postaji že čaka
poseben plačniški paket. In če tolovaji nimajo 
nobenih zadržkov, ko gre za krajo po vrtcih in 

šolah, ni pravzaprav nikakršno presenečenje, 
da je »noge dobila« tudi torbica iz horjulskega 
Doma starejših občanov. Pot pod noge pa je še 
pred plačilom vzel lastnik modrega VW Passata 
z goriškimi registrskimi tablicami, ki si je natočil 
gorivo na bencinskem servisu Petrol Dobrova. 
Verjetno bodo podobnemu namenu služile tudi 
registrske tablice, ki jih je še neznani zmikavt 
speljal lastniku v Stranski vasi. Prav tako na tuj 
račun in z nedvomno sumljivimi nameni pa so 
se gradnje transportnega voznega parka lotili 
lumpi, ki so izmaknili starejši tovorni avtomobil 
znamke TAM z Lesnega Brda ter lahki polpri-
klopnik znamke Pongratz podjetju iz Horjula. 
Ali bo ob njihovi pomoči znova izginevala kaka 
cerkvena kritina in žlebovi po naših občinah ali 
zgolj drva za kurjavo, kot se je pripetilo v Do-
lenji vasi pri Polhovem Gradcu (izpuhtelo je 8 
metrov drv), pa bomo še videli. 
Med drugim so se varuhi reda in miru znova 
ukvarjali tudi s prometnimi nesrečami. Nesre-
ča v Podsmreki je sicer terjala več kot le razbito 
pločevino, a na srečo le lažje telesne poškodbe. 
Dosti slabše jo je odnesla srnjad, ki ima v tem 
letnem času s prečkanjem ceste očitno izdatne 
težave, saj jo je najhujše doletelo v Komanĳi, Po-
dolnici, Logu pri Polhovem Gradcu in na relacĳi
Vrzdenec-Šentjošt. 
Policisti pa še iščejo neznanega starejšega voz-
nika belega kombiniranega vozila, z delno re-
gistrsko številko LJ T8-???, ki je v Hrastenicah, 
na relacĳi Dobrova-Polhov Gradec, zaradi pre-
kratke varnostne razdalje zadel v zadnji del 
pred seboj vozečega osebnega vozila, zatem pa 
jo pobrisal v smeri Polhovega Gradca. Policĳa se
toplo priporoča za vsako morebitno informacĳo
glede povzročitelja nesreče, ki jo lahko sporočite 
na dežurno tel. št. 113 ali anonimno številko 080 
1200.

Zbral in uredil: Damjan Debevec
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Volitve v Državni svet Republike Slovenĳe so
posredne, in sicer občinski sveti izvolĳo do-
ločeno število elektorjev (odvisno od števila 
volivcev v občini), ki nato izmed predlaganih 
kandidatov, o katerih se prav tako izreče ob-
činski svet, izvolĳo državnega svetnika. Neu-
radna kampanja za izvolitev državnega svet-
nika v 17. volilni enoti, ki obsega občine Bloke, 
Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, 
Vrhnika in Log - Dragomer, se je začela že zelo 
zgodaj. Posamični kandidati oz. njihovi pred-
lagatelji so pri odborih političnih strank, župa-
nih, svetniških skupinah in posamičnih občin-
skih svetnikih lobirali bolj ali manj uspešno, 
predvsem pa noben od njih ni pridobil rela-
tivne večine vseh elektorskih glasov v volilni 
enoti. Do druge polovice novembra je ob veliki 
razdrobljenosti glasov še najbolje kazalo vrh-
niškemu kandidatu Alojzu Kosu (SD), ki si je 
s podporo  štirinajstih občinskih svetnikov od  
triindvajsetih zagotovil štiri elektorske glaso-
ve. Logaški kandidat Boris Čičmirko (neod-
visna lista Koliševka), ki je prejel  šestnajst 
glasov od  dvajsetih, je imel zagotovljene  tri 
elektorske glasove, cerkniški kandidat Miloš 
Pohole (SDS) si jih je z  desetimi glasovi od  
osemnajstih zagotovil prav toliko, dotedanji 
državni svetnik Vincenc Otoničar (SLS) je pre-
pričal občinska sveta občin Borovnica (7 od 13) 
in Bloke (7 od 7) in si tako priboril  dva elektor-
ska glasova, prav toliko pa jih je pridobil tudi 
Janez Komidar (NSi) v Logu -Dragomerju (11 
od 11) ter Loški dolini (9 od 13). V drugem kro-
gu lobiranj pa so se kot bistveno močnejši na 

tem  območju izkazali Cerkničani, ki so si (tudi 
prek političnih polov) očitno pridobili zaupa-
nje logaških, ložansko-dragomerskega in lo-
škega elektorja ter na elektorskem glasovanju 
za Državni svet RS, ki je potekalo 21. novem-
bra letos, malce nepričakovano s kar osmimi 
glasovi podpore za naslednjih pet let na mesto 
državnega svetnika ustoličili 38-letnega Milo-
ša Poholeta, cerkniškega občinskega svetnika 
SDS. Dosedanji svetnik Otoničar, sicer Pohole-
tov soobčan, ki je prejel le dca glasova podpore 
(leta 2007 kar sedem), pa se poslavlja.
Malce manj zanimivo je bilo v  prvi volilni eno-
ti, kamor poleg Ljubljane, Brezovice, Dola pri 
Ljubljani, Iga, Medvod, Škofljice, Velikih Lašč
in Vodic sodita tudi občini Horjul in Dobro-
va - Polhov Gradec, saj tam kar štiriinpetde-
set elektorjev od  sedeminšestdesetih imenuje 
Mestna občina Ljubljana. Občina Dobrova 
- Polhov Gradec je sicer predlagala svojega 
kandidata Marjana Pograjca (SDS), ki je imel s 
šestimi  svetniškimi glasovi podpore od  dva-
najstih izhodišče dveh elektorskih glasov, a je 
na končnem glasovanju 21. novembra nato do-
bil le enega. V sosednjem Horjulu pa so svoj 
elektorski glas z  enajstimi glasovi od  enajstih 
namenili brezoviškemu županu Metodu Ro-
pretu, ki očitno uživa močno podporo pri ljub-
ljanskem županu Zoranu Jankoviću in njegovi 
svetniški ekipi PS, saj je na elektorskem glaso-
vanju dobil zmagovitih  štiriintrideset glasov 
podpore, prav toliko kot pred petimi leti ljub-
ljanski mestni svetnik dr. Andrej Rus.

Damjan Debevec

Za bi se na maturitetni preizkus iz matematike 
podali dobro pripravljeni, vam nudim indivi-
dualne priprave, osnovane na podlagi večlet-
nih izkušenj in posebej pripravljenih skriptah 
za matematiko na maturi. Vpisi in začetek pri-
prav na maturo bodo do 20. 1. 2013 (40 šol. ur). 
Priprave na maturo se izvajajo individualno ali 
v dvojicah.
Prav tako nudim individualno inštruiranje ma-

tematike in statistike za fakultete. 
Za vse dodatne informacĳe pišite na naslov pi-
tagoras.p.1@gmail.com ali pokličite na tel. št. 
031 570 633 (Mateja Radkovič).
Vsem bralcem Našega časopisa, posebej pa bo-
dočim maturantom, želim prĳetno preživljanje
prazničnih dni in srečno 2013!

Pitagora – Mateja Radkovič, s. p.

Miloš Pohole in Metod Ropret 
izvoljena za državna svetnika
V boju za mesto državnega svetnika v 17. volilni enoti, ki vključuje tudi občine 
Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer, je zmagal Miloš Pohole, sicer občinski 
svetnik v Cerknici. Občini Horjul in Dobrova - Polhov Gradec pa bo zastopal 
brezovški župan Metod Ropret.

Ne čakajte na maj 
Legenda pravi, da je egipčanski kralj Ptolemej I. nekoč povprašal starogrškega 
matematika Evklida, ali poleg njegovih dokaj zahtevnih Elementov obstaja še 
kakšna bližnjica do znanja geometrĳe. Evklid mu je odgovoril: »Visokost, skozi
geometrĳo žal ni kraljevske poti.«

Aktualni razpisi

Izkoristite dodatna sredstva iz eu
- Kohezĳski sklad
- Evropski socialni sklad
- Evropski sklad za regionalni razvoj
Več informacĳ na www.blagajana.si/euskladi
oziroma na posameznih ministrstvih.
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Obveščamo vas, da bomo od 17. decem-
bra 2012 do vključno 1. marca 2013 od-
važali organske odpadke iz gospodinj-
stev vsakih 14 dni.  Urnik odvoza (dnevi 
v tednu) organskih odpadkov ostaja ne-
spremenjen. V tednu od ponedeljka, 17. 
12., do petka 21. 12. 2012, torej ni odvoza 
organskih odpadkov. V tednu od pone-
deljka, 4. 3. 2013, naprej bomo organske 
odpadke spet odvažali po ustaljenem, 
dosedanjem urniku.

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

Zbirni center Vrhnika 
za občane občin Borovnica, Log - Dragomer in 
Vrhnika
BO ODSLEJ NA NOVI LOKACĲI, 
in sicer na sedežu podjetja Javnega podjetja 
Komunalno podjetje Vrhnika

JP KPV, d. o .o., skrbi za zbiranje in odvoz 
odpadkov v občinah Borovnica, Log - Drago-
mer in Vrhnika, v katerih živi skoraj 23 000 
prebivalcev. 
Razvoj ravnanja z odpadki ni nikoli končan, 
saj so nove tehnologĳe in nova spoznanja ved-
no znova izziv za še boljše dosežke na tem po-
dročju. Ravnanje z odpadki ni zgolj zbiranje in 
odlaganje odpadkov, ampak tudi gospodar-
jenje z njimi. V Slovenĳi ga uveljavljamo šele 
poldrugo desetletje. V JP KPV, d. o. o., smo za-
čeli ločeno zbirati odpadke leta 1995, ko so vsa 
gospodinjstva prejela najprej zeleni zabojnik 
ali kompostnik za zbiranje organskih odpad-
kov, pozneje pa smo uredili še ekološke otoke 
za zbiranje ločenih frakcĳ.
Storiti bi morali vse, da bi bilo odpadkov čim 
manj; spremeniti bi morali torej potrošniško 
miselnost in ravnanje. Temelj za spreminjanje 
tega pa je ozaveščanje ljudi, tako na okoljevar-
stvenem kot tudi na drugih področjih. In prav 
to stopa zadnje čase v ospredje, saj v čedalje 
več podjetjih razmišljajo o potrebnosti njego-
vega uvajanja. Preprečevanje nastanka odpad-
kov je zahtevno, saj ob tem vedno trčimo na 
drugačne poglede na vsakdanji »standard«, 
kar bo težko spremeniti. Če hočemo, da bo od-
padkov čim manj, jih moramo zmanjšati tam, 
kjer nastajajo: torej pri ljudeh, ki bi se morali 
zavedati, kako pomembno je vsakodnevno in 
sprotno ločevanje odpadkov za varovanje oko-
lja. Količine odpadkov se namreč še kar pove-
čujejo, zmanjšati pa jih bo mogoče le z ustrez-
no zakonodajo, ozaveščanjem porabnikov in 
ločenim zbiranjem posameznih vrst odpadkov 
ter njihovo snovno in energetsko izrabo.
Ozaveščanje je dolgotrajen proces, počasno 
spreminjanje miselnih vzorcev pri ljudeh. 
Prednostni cilj ravnanja z odpadki je zmanj-
ševanje odpadkov na izvoru. Ločeno zbiranje 
odpadkov, ki ga izvajamo že  sedemnajst let, 

prinaša manjše obremenjevanje okolja zaradi 
zmanjšane količine odloženih odpadkov in 
večje količine koristnih odpadkov. Letos nam 
bo skupaj  z vami uspelo izločiti kar 71 % ko-
ristnih odpadkov.
Občani drugače gledamo na odpadke, če jih 
takoj po nastanku odložimo v pravi zabojnik 
ali škatlo. Zato si v svojih domovih organizi-
rajmo zabojnike za ločeno zbiranje. Z malo do-
mišljĳe ni težko.
Med ostanke komunalnih odpadkov spadajo 
le še vreče sesalnikov, smeti, ki nastanejo pri 
pometanju, plenice, uporabljeni higienski iz-
delki, vata, gumĳaste rokavice, cigaretni ogor-
ki, umazana folĳa, odpadki in iztrebki malih 
živali (v vrečki), žvečilni gumi, kosi tekstila, 
neuporabna obutev …
V gospodinjstvu je njihov delež najmanjši, kljub 
temu pa jih ni mogoče ponovno uporabiti ali jih 
reciklirati. Zato jih odložimo v zabojnik za ostan-
ke komunalnih odpadkov.
Ločeno zbrane frakcĳe postajajo surovina, ki jo je 
mogoče ponovno vključiti v proizvodni proces. 
V podjetju stremimo k čim večjemu deležu lo-
čenega zbiranja odpadkov in čim večji stopnji 
recikliranja. Za ločeno zbiranje gospodinjskih 
odpadkov potrebujemo dobro organizirano 
in delujočo mrežo zbiralnic, predelavo ločeno 
zbranih odpadkov in prebivalce, ki znajo pri-
sluhniti potrebi po ločenem zbiranju. K temu 
veliko prispevajo tudi urejene zbiralnice. 
V ravnanje z odpadki moramo vključiti prav 
vsakega posameznika. Veliko pozornosti mo-
ramo  nameniti ozaveščanju in okoljski vzgoji.
Potrebno je sodelovanje, saj vsak posameznik 
lahko z ločenim zbiranjem odpadkov prispeva 
k čistejšemu in prĳaznejšemu okolju. Odgo-
vorno ravnanje je ločevanje.
Glede na številne telefonske klice občanov 
opažamo, da občani sprejemajo naša priporo-
čila z razumevanjem, saj vedno več gospodinj-
stev redno in skrbno odnaša koristne odpadke 
na ekološke otoke oziroma jih pripelje v zbirni 
center.
Dobrodošli torej v novem Zbirnem centru 
Vrhnika, ki bo odprl svoja vrata v sredo, 2. 
januarja 2013, ob 8. uri. Z veseljem se bomo 
pogovorili z vami in vam pomagali ločiti vaše 
koristne odpadke.

Moj trenutek za 
dobrodelnost
Pol odstotka dohodnine je dovolj, da 
nekomu pomagate spremeniti življe-
nje na bolje!
Splošna gospodarska kriza, brezposelnost 
in varčevanje ter s tem povezana nova zako-
nodaja na področju socialnih prejemkov so 
mnoge ljudi pahnili na sam rob preživetja. Vsi 
državljani dodobra občutimo, da nič ni več 
tako, kot je bilo. Na svojevrsten način pa vse 
to zaznamo vsi tisti, ki se vsak dan srečujemo 

s stiskami, brezupom in nemočjo prizadetih.
Na Območno združenje Rdečega križa Vrh-
nika prihajajo občani Vrhnike, Borovnice in 
Log-Dragomerja po osnovna živila in higien-
ske pripomočke, rabljeno obleko, obutev, po-
steljnino … Letos smo razdelili 907 prehran-
skih paketov in vrečk pralnega praška, več 
kot deset ton hrane iz intervencĳskih zalog, 
več kot tisoč kosov higienskih izdelkov in ne-
kaj ton podarjenega sadja in zelenjave.
Tudi zdravje mnogih otrok, mladostnikov in 
starejših bi bilo še šibkejše, če jim ne bi občas-
no pomagali v obliki brezplačnih letovanj.
Vse več ljudi prosi za pomoč pri plačilu nujnih 
stroškov, kot so stroški elektrike, vode in ogre-
vanja, saj mnogi kljub zaposlitvi ne zaslužĳo 
dovolj, da bi se lahko prebili skozi mesec. A žal 
so tudi naša sredstva preskromna. Zavedamo 
se, da samo ugotavljanje teh žalostnih dejstev 
in opozarjanje nanje ne bo veliko spremenilo. 
Zato smo na Rdečem križu znova sprožili ak-
cĳo zbiranja sredstev iz dohodnine. 
Zakonodaja vsem, ki smo zavezanci za dohod-
nino, omogoča, da 0,5 % dohodnine namenimo 
različnim upravičencem do donacĳ. Zakaj bi 
ta del denarja ostal v državnem proračunu, če 
ga lahko podarite Rdečemu križu Vrhnika za 
lajšanje socialnih stisk občanov? V decembru 
ste v poštni nabiralnik prejeli obvestilo in ob-
razec za namenitev dela dohodnine za dona-
cĳe z vsemi navodili. Izpolnitev obrazca vam 
bo vzela le trenutek prostega časa, vendar ne 
denarja. Vzemite si trenutek za dobrodelnost.
Vaša odločitev, da davčno olajšavo namesto 

v proračun namenite naši organizacĳi za po-
moč ljudem v stiski, bo pomagala mnogim 
ljudem, ki se zaradi pomanjkanja obračajo 
na nas.

Krvodajalska akcĳa
V ponedeljek in torek, 26. in 27. novembra, je 
bila za občane Vrhnike, Borovnice in Loga -
Dragomerja organizirana krvodajalska akcĳa, 
ki se je je udeležilo 294 krvodajalcev – vsem 
najlepša hvala!

Naslednja krvodajalska akcĳa bo v ponedeljek 
in torek, 25. in 26. marca 2013. Vljudno vab-
ljeni!

Pravočasno poskrbimo za svoje 
zdravje
Kako?
– Redno si merimo krvni tlak.
– Redno si merimo krvni sladkor.
– Nadzorujemo raven holesterola in triglice-

ridov v krvi.

Kje in kdaj?
Na Območnem združenju Rdečega križa Vrh-
nika, Poštna ulica 7B, vsak prvi torek v mese-
cu od 8. do 10. ure.
Za merjenje krvnega sladkorja, holesterola in 
trigliceridov morate biti obvezno tešči!

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike 
motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil.
–  Tečaje organiziramo enkrat na mesec, po 

potrebi tudi večkrat. 
–  Nudimo brezplačno izposojo literature.
Prĳave sprejemamo vsak dan od 8. do 14. ure 
v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, na 
telefon 01/750 24 47 ali na e-naslov rk.vrhni-
ka@siol.net.

Območno združenje Rdečega križa Vrhnika 
želi vsem krvodajalcem, prostovoljcem, čla-
nom in občanom Vrhnike, Borovnice, Loga - 
Dragomerja ter drugim bralcem vesele božične 
praznike ter srečno in zdravo novo leto 2013.

Odvoz organskih odpadkov vsakih 14 dni bo potekal po naslednjih terminih:
od ponedeljka, 24. 12., do sobote, 29. 12. 2012, odvoz organskih odpadkov je;
*Zaradi praznika (25. december) je urnik za en dan zamaknjen.
od ponedeljka, 7. 1., do petka, 11. 1. 2013, odvoz organskih odpadkov je;
od ponedeljka, 21. 1., do petka, 25. 1. 2013, odvoz organskih odpadkov je;
od ponedeljka, 4. 2., do sobote, 9. 2. 2013, odvoz organskih odpadkov je;
*Zaradi praznika (8. februar) je urnik za en dan zamaknjen.
od ponedeljka, 18. 2., do petka, 22. 2. 2013, odvoz organskih odpadkov je.

Odvoz organskih odpadkov - od 17. decembra 2012 do 1. marca 2013 
vsakih 14 dni
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Po navadi bolnika ne moti le vi-
dez, ampak navaja težave, kot so 
nabrekanje žil  v toplem vreme-
nu, utrujene težke noge v večer-
nih urah, otekanje nog, nemirne 
noge, krči ponoči.
Krčno spremenjene žile so lahko 
mesto nastanka krvnega strdka, 
žile se lahko vnamejo, kar se 
kaže z rdečino, dodatnim ote-
kanjem in bolečino. Izjemoma 
lahko  nastane krvavitev zaradi 
pretrganja žilne stene.
Z napredovanjem bolezni krč-
nih žil se razvĳejo kožne spre-
membe: koža postane temnejša, 

tanjša, z manj maščobe, bolj 
dovzetna za poškodbo [slika 2]. 
Težja oblika kožnih sprememb 
pri krčnih žilah so kožne razjede 
[slika 3], ki se pojavĳo predvsem 
pri starejši populacĳi.
Krčne žile so v glavnem lahko 
prepoznavno obolenje, saj ga 
velikokrat prepoznajo bolniki 
sami. Težave, ki jih bolnik navaja 
na mestu krčnih žil, pa vedno ne 
izvirajo iz krčnih žil, zaradi česar  
sta potrebna natančen pregled in 
ustrezna diagnostika.
Ko so krčne žile klinično ugotov-
ljene, je pomembno, da z ultraz-
vočnim aparatom ugotovimo 
mesto iztoka krvi v globoki ven-
ski sistem, kar omogoča poznejše 
optimalno kirurško zdravljenje. 
Pomemben je življenjski slog. 
Izogibati se je treba stoji na me-
stu. Slednjo, če je le mogoče, na-
domestimo s hojo. Ob sedenju 
pa sta priporočljiva dvig nog in 
gibanje v gležnjih. Odsvetuje se 

nošenje visokih pet. Športna ak-
tivnost je priporočljiva. Nekateri 
športi se odsvetujejo: športi, pri 
katerih je potrebna nošnja obu-
val  z utrditvĳo v gležnju (smu-
čanje – pancerji), športi, pri kate-
rih se stoji na mestu (streljanje, 
balinanje, surfanje), dvigovanje 
uteži (povečana obremenitev 
krčnih žil), športi z nenadnimi 
sunkovitimi gibi (tenis, nogo-
met, odbojka). Kopanje se ne 
odsvetuje, če je le mogoče, naj 
bo voda hladnejša. Če je voda to-
plejša, je priporočljiv hladen tuš 
pri prihodu iz vode. Ni pripo-
ročljivo namakanje v vodi; če ste 
v vodi, plavajte, priporočljiva pa 
je vodna masaža. V savno lahko 
gremo za kratek čas, pri tem leži-
mo, priporočljivo je tudi gibanje 
v gležnjih. Savnanje zaključimo 
s hladno prho.
Pri zdravljenju krčnih žil se naj-
prej odločimo za elastični povoj 
ali kompresĳske nogavice. Za 
lajšanje težav so v prosti pro-
daji v lekarni tablete ali mazila. 
Kirurško zdravljenje krčnih žil 
delimo na: klasične operacĳe, 
znotraj žilne operacĳe (laserski 
poseg, radiofrekvenčna ablaci-
ja) in zdravljenje s peno. Za tip 
operativnega posega se kirurg 
odloči glede na stanje žilja ter 
splošno stanje bolnika. Kirurški 

poseg je lahko opravljen v sploš-
ni, regionalni ali lokalni anestezi-
ji. Po operacĳi bolnik po navadi  
prenoči v bolnišnici, odpuščen je 
naslednji dan. Mogoč je tudi od-
pust istega dne. 
Samoplačniški pregledi  pote-
kajo v ambulanti za krčne žile v 
ZD Logatec. Cena pregleda je 45 
evrov oziroma 70 evrov je cena 
pregleda skupaj z ultrazvočno 
preiskavo. Prĳavite se lahko po 
telefonu 01/7508-226 od 12. do 
13. ure ali po e-naslovu referenc-
na@zd-logatec.si (spletna stran 
ZD Logatec: www.zd-logatec.si)
Viri:
1. Callam MJ. Epidemiology of 
varicose veins. Br J Surg. 1994 
Feb;81(2):167–73.
2. Evans CJ, Fowkes FG, Ruckley 
CV, Lee AJ. Prevalence of vari-
cose veins and chronic venous 
insufficiency in men and women 
in the general population: Edin-
burgh Vein Study. J Epidemiol 
Community Health. 1999 Mar;-
53(3):149–53.
3. Ramelet AA, Perrin M, Kern P, 
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Matej Makovec, 
dr. med., specialist kirurg

Zahvala ZD Vrhnika 
Pisali smo o nesreči vozila za nujno medicinsko 
pomoč in o tem, da je Zdravstveni dom Vrhnika 
dobil novo vozilo – pravzaprav občinsko vozilo, 
ki so se mu na občini odrekli. Vozilo je bilo sre-
brne barve, namenjeno za vsakodnevno »civilno 
vožnjo«, zato je bilo potrebnih nekaj lepotnih in 
tehničnih popravkov. Kako je videti, ste si lahko 
ogledali na spletni strani in v Našem časopisu, 
z zdravstvenega doma pa so nam sporočili, da 
se je pri projektu nekaj oseb oziroma ustanov še 
posebno potrudilo. »Posebej gre zahvala Občini 
Vrhnika, ki nam je poklonila občinsko vozilo, 
županu Stojanu Jakinu, ki se je odrekel vozilu, 
Blažu Drašlerju iz PGD Stara Vrhnika, ki je di-
zajniral ureditev vozila in koordiniral izvedbo, 
ter Vladimirju Lenarčiču, ki je izvedel predela-
vo,« je povedal direktor ZD Vrhnika Tomaž Gla-
žar. »Zato, da se je vozilo začelo tako hitro upo-
rabljati, je zaslužna glavna sestra Špela Rot, ki 
je koordinirala vse aktivnosti.« Glažar se zahva-
ljuje tudi drugim, ki so omogočili, da se ekipe 
urgentne službe lahko hitro in varno pripeljejo 
do pacientov, ki potrebujejo njihovo pomoč. (gt)
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Kardiološka dejavnost
V zdravstvenem centru ZLATICA poleg 
kardioloških pregledov in snemanja EKG 
opravljamo tudi ultrazvočni pregled srca 
– ehokardiografijo. Preiskava je neboleča in 
varna za preiskovanca  in zdravnika. Potreb-
na je skoraj pri vseh srčnih obolenjih.
Priporočal bi jo tudi športnikom, predvsem 
zaradi izključitve pomembne prirojene srčne 
napake, ki je pri veliki telesni aktivnosti lah-
ko usodna. Seveda sam pregled z meritvami 
in podatki ni dovolj. Po preiskavi sledita po-
govor in svetovanje.

 Marko Hudnik, 
dr. med., specialist kardiolog

»Vsem tistim, ki jim velja naša skrb za zdravje,
osebju, ki  skrbi za zdravje, 
našim ustanoviteljem in poslovnim partnerjem 
želimo v letu 2013 obilo zdravja in sreče.«

Zdravstveni dom Vrhnika

Kljub vse bolj omejenim finančnim sredstvom se 
v zdravstvenem domu trudimo, da bi zagotovi-
li čim boljšo oskrbo nujne medicinske pomoči. 
Zato želimo organizirati posebne ekipe, katerih 
naloga bi bila  nuditi hitro pomoč tistim, ki jo 
nujno potrebujejo. Trenutno imamo težave z za-
poslitvĳo ustreznih zdravnikov, zato tovrstno 
organizirana urgentna služba še ni mogla zaži-
veti. Do takrat bodo to službo opravljali zdrav-
niki in medicinske sestre, ki imajo svoje redne 
ambulante na Vrhniki in Borovnici med tednom 
podnevi. Ponoči in med vikendom pa poleg njih 
to delo opravljajo tudi pogodbeni zdravniki, s 
katerimi imamo sklenjene posebne pogodbe. 
Predvsem med tednom podnevi je za paciente, 
ki so naročeni pri svojih izbranih zdravnikih, 
moteče, če morajo čakati zaradi nujnih prime-
rov. Večina potrpežljivo čaka in razume pomen 
te dejavnosti. Za njihovo razumevanje se jim za-
hvaljujemo.
Žal se v zadnjem času pojavlja vse večja teža-
va pri  opravljanju službe nujne pomoči v tem, 
da jo želĳo koristi tudi tisti, katerih življenje ni 
resno ogroženo. Na povprečno  sto takih, ki 
zahtevajo nujno medicinsko pomoč, je kar  tri-
inšestdeset takih, ki je niso upravičeni. Vraščeni 
nohti, zamašena ušesa, prehlad, stare rane, pre-
veze in podobno ne spadajo v nujno medicinsko 
pomoč. 
Na naši internetni strani www.zd-vrhnika.si je 
pri dejavnostih opisano, kaj so nujna stanja:
• poškodbe, ki morajo biti šivane ali imobilizi-

rane
• temperatura nad 38,5 stopinje Celzĳa
• sistemske alergĳske reakcĳe
• hude bolečine, ki trajajo manj kot  štiriindvaj-

set ur
• dušenje
• hudi zapleti kroničnih bolezni
• bolezni, ki hudo prizadenejo bolnika
Pri tem je treba vse opozoriti, da je dovolj že sum, 
da je njihovo življenje ogroženo, da pokličejo na 
telefonsko številko 112, prek katere dobĳo pove-
zavo z našo ekipo nujne medicinske pomoči ali 
neposredno pridejo v zdravstveni dom. 
Vsi  drugi se morajo oglasiti pri svojem izbranem 
zdravniku v okviru njegovega delovnega časa. 
Vsak posameznik ima prosto izbiro osebnega 
zdravnika kjer koli v Slovenĳi. S tem prevzema 
tudi vso odgovornost za to, če je ta zdravnik 
preveč krajevno oddaljen, ko ga potrebuje pri 
zdravljenju ne nujnih zdravstvenih težav. Samo 
v nujnih primerih posameznik poišče zdrav-
niško pomoč v kraju bivanja. V Zdravstvenem 
domu Vrhnika opažamo, da išče pomoč  vse več 
prebivalcev Horjula in drugih občin, ki ne spa-
dajo v območje, ki ga z zdravstvenimi storitva-
mi oskrbuje naš zdravstveni dom. Zdravstveni 
dom Vrhnika je ustanovljen in nudi storitve za 

tiste, ki imajo bivališče v občinah Vrhnika, Bo-
rovnica in Log - Dragomer. V primeru nesreč na 
območju teh občin se prva pomoč nudi drugim 
prebivalcem. 
Vsi, ki želĳo koristiti nujno medicinsko pomoč 
za ne nujne primere, se morajo zavedati, da s 
tem ogrožajo življenja tistih, ki jo nujno potrebu-
jejo, saj naša ekipa ne more biti na dveh mestih 
hkrati. Ker se še posebno dobro zavedamo tega 
tudi v Zdravstvenem domu Vrhnika, si bomo 
v  prihodnje zelo prizadevali, da  bi zmanjšali 
neugodno razmerje med nujnimi in ne nujnimi 
primeri v urgentni službi. Zato bodo pacienti, ki 
ne potrebujejo nujne medicinske pomoči in po 
nepotrebnem obremenjujejo urgentno ekipo, 
storitev, ki jo bo le-ta opravila, morali plačati 
po ceniku, ki je objavljen na internetni strani 
Zdravstvenega doma Vrhnika www.zd-vrhni-
ka.si . V 7. točki 2. odstavka 252. člena Pravil ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja je določe-
no, da  izvajalec lahko zahteva plačilo za celotno 
ceno storitev, ki jih zavarovana oseba uveljavlja 
pri zdravniku, ki ni njen osebni zdravnik in ne 
gre za nujno zdravljenje in nujno medicinsko 
pomoč. Tako zbrana sredstva bodo namenjena 
boljši opremljenosti ekip nujne medicinske po-
moči. 
To obvestilo naj vas ne prestraši, da boste pokli-
cali ali se oglasili pri nas, če boste menili, da po-
trebujete nujno medicinsko pomoč. Ni mogoče 
vnaprej vedeti, ali je zdravstvena težava nujna 
in ogroža življenje ali ne. To bo ugotovil dežur-
ni zdravnik. Vsekakor je bolje, da potrebujete 
nujno medicinsko pomoč po nepotrebnem, kot 
da je ne izkoristite, ko jo potrebujete. Na prvem 
mestu je življenje.

Zdravstveni dom Vrhnika
Tomaž Glažar, univ. dipl. ekon., direktor

Razpored zobnih dežurstev v ZD Vrhnika
Januar Zobozdravnik Naslov ordinacĳe

04.01.13 Judita Cvelbar, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
05.01.13 Judita Cvelbar, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
11.01.13 Marĳa Ogrin, dr.stom. OŠ Anton Martin Slomšek
12.01.13 Marĳa Ogrin, dr.stom. OŠ Anton Martin Slomšek
18.01.13 Jožef Keršič, dr. stom. Brigadirska ul. 16, Vrhnika
19.01.13 Jožef Keršič, dr. stom. Brigadirska ul. 16, Vrhnika
25.01.13 Mihaela Leben Zevnik, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika
26.01.13 Mihaela Leben Zevnik, dr.stom. Zdravstveni dom Vrhnika

Nujna medicinska pomoč je namenjena 
življenjsko ogroženim
Ena od najpomembnejših dejavnosti zdravstvenega doma je nudenje nujne medi-
cinske pomoči. Namenjena je tistim, katerih zdravje je življenjsko ogroženo. Za 
take posameznike je pomembna vsaka sekunda, zato mora biti ekipa, ki nudi nuj-
no medicinsko pomoč, takoj na voljo tistim, ki jo potrebujejo, 24 ur na dan skozi 
ves teden. 

Težave s krčnimi žilami?
Krčne žile so bočenja in vĳuganja v podkožju ležečih ven nad nivo kože [slika 1]. 
Pojavĳo se pri približno 15 % moške in 35 % ženske populacĳe. Pojavnost  se veča 
s starostjo, pri mlajših odraslih je manjša kot 10 %, pri populacĳi, starejši od 60 
let, pa je 40 %. Drugi rizični  dejavniki za razvoj krčnih žil so: dedna obremenje-
nost, nosečnost, visoka rast, kajenje, debelost, nepremično stoječe delo. 
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»Sem Darja in sem dvakrat prebolela raka na 
dojkah,« začne s predavanjem in po kratkem pre-
moru doda: »Ne se ustrašiti, še vedno sem živa.« 
Preden je zbolela za rakom na dojki, je skrbela za 
svojo družino in hodila v službo. Po poklicu je ke-
mik, zato je bila vsakodnevno v stiku z zdravniki 
in onkologi. V službi ji je kolega vrgel blokec in jo 
zadel v desno dojko. Nastala je rdeča bulica, zato 
je naslednji dan odšla na pregled k onkologu. Po-
vedal ji je, da ni nič narobe in da bo bulica v ne-
kaj dneh izginila. Prepričal jo je, da ji pregleda še 
drugo dojko. »Mislila sem, da je to nepotrebno, 
saj je vse v redu, a že na otip je zaznal otrdino, 
veliko 2,5 cm.«  Novico je najprej povedala svoje-
mu možu: »Poklicala sem ga kar po telefonu in 
mu rekla, naj me pride iskati v službo. Takrat sem 
slišala veliko zgodb bolnic, kako njihovi partnerji 
vztrajajo v zakonu samo zaradi bolezni. Zato sem 
mu takoj, ko sem se usedla v avto, rekla, da bova 
šla narazen. Povedala sem mu, da nočem, da je z 
menoj iz usmiljenja.« Mož jo je ves čas podpiral. 
Darja je poudarila, da je družina tista, ki veliko 
pomaga v težkih trenutkih: »Vedno je dobro, če 
imaš družino ob sebi, pravzaprav zvestobo v dru-
žini.« 
Odstranili so ji dojko. Ker je bil tumor hormonske-
ga izvora, to pomeni, da se rakave celice hranĳo s 
hormoni, so ji odstranili še jajčnike. Pri operacĳi 
jajčnikov je v bolnišnici dobila mesojedo bakterĳo, 
zato so ji odrezali odmrlo tkivo. Zaradi močnih 
bolečin, so jo dali v umetno komo. »To je bila ena 
posebna dogodivščina. V komi sem se borila z ne-
kimi črnimi ljudmi, ki so me vrgli v globoko jamo 
polno kač, ki se jih zelo bojim. Ker sem hotela priti 
ven, sem jih teptala in grizla, da bi zbežala iz te 
črne luknje. Medtem sem dejansko mahala z roka-
mi, zato so me privezali na bolniško posteljo. Pa-
dla sem tudi na tla in si poškodovala nogo, ampak 
te rane niso sanirali, ker so mislili, da bom umrla.« 
Po 14-ih dneh se je zbudila. Mesojeda bakterĳa je 
v črevesju pustila dve luknji, žile so bile preperele. 
Za silvestrovo je med obiskom staršev ob telesu 
začutila nekaj toplega. Ležala je v mlaki krvi, saj 
se je žila pretrgala in začela je krvaveti. Zdravnik 
ji je brez narkoze šival žile. »Mami pravi, da ne 
bo nikoli pozabila mojih krikov, ki so jih slišali na 
hodniku.« Takrat dežurna medicinska sestra Moj-
ca Senčar je poznala zgodbo Darje Rojec. Zbrala 
je ekipo zdravnikov, kar je bilo med novoletnimi 
prazniki težko, in Darjo pripravila na operacĳo. 
»Kasneje, ko sem zbirala podatke za svojo knji-
go, sem hotela izvedeti kaj se je dogajalo, a Moj-
ca mi je rekla, da je bolje, da ne vem. Povedala 

mi je samo, da je kri »špricala« do stropa in da 
so me reševali osem ur.« Darja pravi, da je Mojca 
Senčar tista, ki ji je pravzaprav rešila življenje in 
ji vedno dajala vzpodbudo. Ne samo njej, ampak 
vsem bolnicam. »Bila je prva, ki je odpela srajco 
in pokazala, kako zgleda ženska brez dojke. Naša 
Mojca nam vedno vlĳe polno volje. Tudi kadar mi 
je težko se obrnem nanjo. Mojco imam zelo rada. 
Tako kot je bila princesa Diana princesa ženskih 
src, je Mojca zdravnica naših src, kakor sem jo 
poimenovala v svoji knjigi. Ker to dejansko je« V 
mislih je vedno imela svoja otroka, ki ju že šest 
mesecev ni videla. »Niso mi dovolili, da ju vidim 
ali da onadva vidita mene.« Ko se je vrnila domov, 
se je veselila srečanja z otrokoma, a hkrati jo je bilo 
strah, ker ni vedela, kako jo bosta sprejela. Mlajši 
sin se ji je vrgel v objem, starejša hčerka pa je bila 
zadržana. »Bila je drugačna. Držala se je stran od 
mene. Zabolelo me je in počutila sem se krivo.« Po 
prihodu domov se je pojavila tudi depresĳa. Pre-
brala je veliko knjig, povezanih z rakom, kjer se 
je v vsaki stvari našla. »Če te boli glava, pomisliš, 
da imaš raka v glavi, bolel me je hrbet, pa sem 
pomislila, da imam raka na ledvicah. Vse začneš 
navezovati nase. Še posebej takoj po operacĳi, ko 
je stvar še tako živa in boleča.« Doma je govorila 
samo še o raku, zato so se ji člani družine začeli 
izogibati. »Mož me je postavil na realna tla. Rekel 
je, če ne bom nekaj spremenila, bo zakon razpa-
del. In imel je prav.« Z veliko njenega truda po 
ozdravitvi med depresĳo in pomočjo moža zakon 
ni razpadel.
»Vsak bolnik z diagnozo raka ima bolno tudi 
dušo in to je najtežje pozdraviti,« je zapisala v 
svoji knjigi. Sestra na onkološkem inštitutu ji je 
svetovala, naj se odpravi na sprehod v gozd, kjer 
naj si izbere poljubno drevo in ga objame. »Mo-
goče se ti bo zdelo smešno in te bodo drugi imeli 
za smešno, ampak pomaga,« se Darja spominja 
nasveta prĳateljice. »Že naslednji dan sem se od-
pravila na barje skupaj s psičko, kjer sem si izbrala 
smreko. Tam sem prejokala cele dopoldneve. Tudi 
preklinjala, če je bilo treba, in se smejala.« Začela 
se je ukvarjati z zelišči. Darja pravi, da se moramo 
vrniti h naravi. Narava ji je pomagala, ko je po-
trebovala čas zase in da je lahko brez ene tablete 
proti depresĳi prebolela težko krizo. Šele kasneje 
se je začela zavedati, da nima dojke, a to je ni mo-
tilo. Zdelo se ji je pomembno, da je zdrava in da 
je preživela bolezen. »Veliko ljudi me sprašuje, če 
sem se brez dojke počutila žensko. Seveda, vedno 
sem se počutila kot ženska. Z dojko ali brez nje. 
Res je, da je dojka nek simbol ženskosti, ampak 

ženska si tudi navznoter, v duši. Ženske smo tisto, 
kar čutimo, naše materinstvo, naša ljubezen. Ni-
koli se nisem počutila manj žensko.« Vseeno se je 
po dvanajstih letih in pol odločila za rekonstruk-
cĳo dojke. Ne zaradi tega, ker bi jo motilo ali bi ji 
bilo nerodno, ampak iz čisto praktičnih razlogov. 
Proteza je ni nikoli motila ne psihično, ne fizično. 
»Ne sme nam biti nerodno zaradi proteze. Lahko 
smo samo ponosne, da smo premagale raka.« V 
eni izmed dveh knjig, ki ju je napisala, opisuje, 
kako se je po rekonstrukcĳi navdušeno odpravila 
v blagovnico, da bi si kupila nove modrčke. Želja 
po lepem spodnjem perilu je ostala: »Včasih ni 
bilo velike izbire modrčkov. Bili so črne, bele in 
kožne barve. Zdaj pa je izbor zelo velik. Rada jih 
kombiniram z oblekami, čeprav sem zadnje čase 
nora bolj na športne modrčke.« V letu, ko se je 
odločila za rekonstrukcĳo, dvanajst let po prvem 
raku, se je pojavil rak še na drugi dojki. »Jokala 
sem, v začetku mi je bilo seveda hudo.« Prva, ki 
je izvedela za ponovitev bolezni, je bila dr. Moj-
ca Senčar, ki ji je povedala, da se rak lahko vedno 
ponovi. Ne Senčarjeva, ne Rojčeva ženskam nikoli 
ne rečeta, da so po premaganem raku zdrave, saj 
v to nikoli ne morejo biti prepričane. »Dobro se 
zavedam, da se lahko rak ponovi. Lahko pa tudi 
ne. Pomembno je, da se spremljamo, da tudi če 
se pojavi, ga ujameš v začetni fazi. Tumor v dru-
gi dojki je bil netipen, velik komaj 5 mm. Darja je 
želela, da ji odstranĳo celotno dojko, skupaj z bez-
gavkami, čeprav to ni bilo nujno. Med operacĳo 
so ugotovili, da je bila Darjina želja koristna, saj 
so bile okužene že bezgavke. Tako so ji odstranili 
drugo dojko in hkrati opravili rekonstrukcĳo. Ker 
je zelo pomembno samopregledovanje in spo-
znavanje raka, svojo izkušnjo deli z drugimi. S 
predstavitvĳo svojih knjig Pa jo imam in Štirje letni 
časi po vsej Slovenĳi poskuša dvigniti ozavešče-
nost žensk o raku na dojkah. »Tako bogatim samo 
sebe. Ko vidim, da mogoče pomagam enemu, 
sem s tem že veliko naredila.« Pravi, da pravza-
prav širi zgodnje odkrivanje raka, osebno pregle-
dovanje in opazovanje samega sebe. Njen namen 
ni, da bi širila žalostno zgodbo, ampak predvsem 
to, da ljudje vidĳo, da po vsem tem živi normal-
no življenje. Da je to v bistvu srečna zgodba in ni 
konec življenja, če nekomu diagnosticirajo raka. 
»Je zoprna zadeva, je hudo, ampak ni pa nujno 
konec življenja. Predvsem je poudarek na nujno.« 
Velikokrat druge ženske prosĳo Darjo za nasvete, 
povedo, da gredo v bolnico in jih gre nato obiskati 
ter spoznati njihove zgodbe. Darja piše že tretjo 
knjigo. V njej bodo zbrani recepti pacientov po 

raku ali terapĳi. Teh receptov ne išče na internetu, 
ampak jih pridobiva od drugih ljudi, ki so jih že 
preizkusili. »Zakaj bi obremenjevali telo z velikim 
številom tablet, če si lahko pomagamo z naravo. 
Dokler seveda to ni zdravljenje. To je samo pomoč 
pri zdravljenju.« 
Darja Rojec počne veliko stvari in veliko stvari jo 
zanima. »Zadovoljna sem, ko izvem nekaj novega 
ali spoznam nove ljudi.« Veselĳo jo potovanja. Kot 
članica upravnega odbora v Europi Donni orga-
nizira izlete s članicami, ki so ali še prebolevajo 
raka. »Da ne boste mislili, da je to avtobus jokajo-
čih žensk. Ravno nasprotno. To je avtobus žensk, 
ki žuramo, delamo traparĳe, kot da bi bile puber-
tetnice in uživamo. Takrat pozabimo na raka in 
ostale stvari, na katere moramo misliti vsak dan. 
Potrudim se, da so tiste štiri dni v ospredju one, 
da je vsaka ženska na piedestalu.« Začela bo s te-
čajem izdelovanja presnih slaščic, sama izdeluje 
biokreme in mazila. Postavi pa se tudi na drugo 
stran in uči druge izdelovati nakit iz fimo mase. 
Če ne bi poznali njene zgodbe, ne bi niti pomisliti, 
da je šla skozi težko in dolgoletno pot premagova-
nja bolezni. Na pogled deluje čisto običajna žen-
ska, a njena energĳa jo razlikuje od drugih žensk. 
Doma na obrobju Ljubljane, poročena mati dveh 
otrok in lastnica dolgodlake nemške ovčarke. Po-
streže z grozdnim sokom, ki ga je naredila sama. 
Pravi, da jo je rak spremenil. »Rak mi je prinesel 
same pozitivne stvari. Ja, to se grozno sliši, ampak 
tisto, kar mi je prinesel hudega, sem že zdavnaj 
odmislila. Po njem živim boljše in bolj kvalitetno 
življenje. Začela sem se imeti rada. To je najbolj 
pomembno. Jaz sem v ospredju, a zato ne trpi ne 
moja družina, ne moj dom. Sebe imam rada, znam 
se razvajati, grem na morje, ko si ga zaželim, ali s 
kolegicami na kakšno potovanje. Rak je moj uči-
telj in hkrati sovražnik, ampak tega sovraštva ne 
smemo gojiti, mi je dejala prĳateljica. Črpam samo 
pozitivne stvari in to poskušam dati tudi drugim. 
Samo sebe sem spremenila in moram reči, da se 
imam fino.«

Po predstavitvi je Darja vprašala: »Ali katero kaj za-
nima?« Po nekaj vprašanjih, povezanih z rakom in 
njegovim zdravljenjem, je beseda nanesla na njeno 
novo knjigo, ki je še v nastajanju. Darja je izdala, da 
bo knjiga vsebovala različne domače recepte, s katerimi 
si lahko pomagamo pri različnih bolezni ali bolečinah. 
Ker Borovničanke poznajo veliko tovrstnih receptov, 
se je predstavitev končala z izmenjavanjem receptov 
in pogovorom o zdravih domačih zdravilih. 

Špela Bizjak

Preizkusite
7-dnevni

�����������������
na www.bizi.si

V Lovski dom v Borovnici je 27. novembra ob 18. 00. uri v sklopu Društva podeželskih žena AJDA prišla predstaviti svojo zgodbo in  svoji dve knjigi gospa Darja Rojec.  

Darja Rojec: »Rak je moj učitelj in hkrati sovražnik.«
»Dvigni desno roko in položi levo dlan na desno dojko. Iztegni prste in jih stisni skupaj ter s krožnimi gibi pretipaj celo dojko. Začni na zunanjem obodu dojke in se z 
nežnimi, krožnimi gibi pomikaj proti bradavici.«. Redno mesečno pregledovanje dojk je zelo pomembno za prepoznavanje morebitnih sprememb. Rak na dojki je naj-
pogostejši rak žensk v razvitem svetu. Kot pravi dr. Mojca Senčar, predsednica združenja za boj proti raku dojk Evropa Donna, je zelo pomembno, da se samopregle-
dovanje dojk začne že pri dekletih. »To znanje bi morala imeti dekleta že v srednji šoli. Zato ker so se rodile kot ženske. Ne smejo misliti, da so za to bolezen premlade, 
čeprav je to izjemno redka bolezen v mladih letih.« Njena najmlajša bolnica je bila stara 17 let. V Slovenĳi za rakom na dojki zboli vsaka 13. ženska. Med njimi je 
bila tudi gospa Darja Rojec, sicer nekdanja bolnica dr. Mojce Senčar. Ko je pri 34-ih letih izvedela, da je zbolela za najpogostejšo žensko boleznĳo, se je spraševala, 
kaj se bo z njo zgodilo, je to res konec življenja. A Darja Rojec je dokaz, da je bolezen mogoče premagati z optimizmom in voljo do življenja. Darji Rojec je uspelo 
premagati ‘’tega prekletega raka’’. 
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Tričlanska zasedba Ansambla Livada, ki prihaja iz Borovnice, je 
iz rok urednika Našega časopisa Gašperja Tominca prejela »pla-
keto Našega časopisa za najboljši ansambel po mnenju strokovne 
žirĳe«. Šestnajstletni fantje v sestavi Vid Vidic na harmoniki, Nejc
Trček na kontrabasu in Patrik Košir na kitari so komisĳo očarali
z brezhibnim nastopom. Kot nam je po koncu prireditve zaupal 
član strokovne žirĳe Jože Jerina (poleg njega sta bila v komisĳi še
Anton Pucihar in Grega Forjanič), so imeli fantje usklajeno into-
nacĳo, ritem in ubrano petje. »Vse je bilo tako kot mora biti,« je
menil Jerina. Zgovorni fantje so bili priznanja zelo veseli. »Kar 
težko verjamemo, da nam je uspelo. Vsekakor bo nagrada vzpod-
buda za naprej, predvsem pa nam priznanje veliko pomeni, ker 
se je za nas odločila strokovna komisĳa, kar ni kar tako,« so po
koncu prireditve pripovedovali fantje.
Drugo priznanje, plaketo za najboljšo avtorsko skladbo, je iz rok 
Jelka Orla prejel Ansambel Ložanske vrane, ki je na odru Cankar-

jevga doma nastopil že pred enim tednom na prireditvi Karitas. 
Strokovno komisĳo so očarali z Le daj, zaigraj muzikant, za kate-
ro je besedilo in aranžma prispeval harmonikar Matjaž. Odloči-
tev za najboljšo avtorsko skladbo ni bila preprosta, ker je vsaj še 
ena skladba sodila v najožji izbor, a se je žirĳa na koncu vendarle
odločila za Ložanske vrane.
Priznanje za najboljši ansambel po mnenju občinstva pa je prejel 
Ansambel Ponos iz okolice Iga, ki preigrava dve leti. Občinstvo 
je namreč pred prihodom v dvorano prejelo glasovalne lističe, 
na katere je med premorom napisalo ime najljubšega ansambla. 
Očitno so imeli fantje  med občinstvom toliko zvstih privržencev, 
da so jim tlakovali pot k laskavi zmagi. Prejeli so 74 glasov, dru-
gouvrščeni Ansambel 4je pa 54.
Festival Igramo, kot znamo je novost na Vrhniki, saj tovrstne tek-
movalno-družabne prireditve z narodno-zabavno glasbo še ni 
bilo. Idejni oče festivala je Jelko Orel, ki je organizacĳo dogodka

zaupal hčeri Marjetki. Ta je k sodelovanju povabila še Naš časopis 
oziroma Zavod Ivana Cankarja, ki sta priskočila na pomoč z dvo-
rano, oglaševanjem in delnim sponzoriranjem prireditve. »Festi-
val je bil velik organizacĳski projekt, za katerega sem vesela, da
se je izšel po načrtih. Tudi mene je presenetilo, da je bila dvorana 
razprodana že pred samo prireditvĳo,« je dejala Marjetka, ki ni
želela komentirati govoric po koncu prireditve, da bi se moral 
festival glede na množičen odziv naslednje leto preseliti v Slom-
škovo športno dvorano. »Pustimo času čas, pa bomo prihodnje 
leto videli.«
Festival, ki je imel namen promovirati mlade ansamble, je pove-
zovala televizĳka Jasna Kuljaj, za daljši humorni vložek pa je po-
skrbel stand-up komik Ranko Babić. Zato je prireditev, ki je traja-
la skoraj tri ure, za mnoge minila hitro, mogoče celo prehitro.

Gašper Tominc

Najboljši ansambel borovniška Livada
Vrhnika, 30. novembra – Nabito polna dvorana, ki je bila razprodana že v dneh pred dogodkom, je priča, da 
Vrhnika in okoliški kraji potrebujejo dogodke, kot je bil prvi festival narodno-zabavne glasbe Igramo, kot 
znamo. Za priznanja festivala se je potegovalo devet ansamblov, med njimi pa so si priznanja prislužili trĳe:
Ansambel Livada in Borovnice, Ansambel Ložanske vrane iz ložanske doline med Rovtami in Logatcem ter 
Ansambel Ponos z Iga.

Ansambel Livada – po mnenju strokovne žirĳe najboljši ansambel
festivala. Ansambel Ponos si je prislužil priznanje občinstva.

Ansambel Ložanske vrane so se po mnenju strokovne žirĳe pred-
stavile z najboljšo avtorsko skladbo.

Med odmorom je občinstvo oddajalo glasovalne lističe.

Dvorana je bila polna do zadnjega sedeža.

Jelko Orel, idejni oče festivala, in 
Jasna Kuljaj, ki je vodila prireditev.

Ansambel Presenečenje Ansambel Posluh iz horjulskega konca
Ansambel 4JE iz podlipske doline je bil drugi najbolj priljub-
ljen ansambel občinstva.

Ansambel Nevihta s Katarine ima tudi dobrovsko-polhograjske 
korenine.

Skupinski nastop vseh nastopajočih

plin · adaptacije · vodovod · centralna

+386 41 688 211    bizjansp@gmail.com
www.pavel-instalacije.com

ZAHVALA SPONZORJEM FESTIVALA 
»IGRAMO, KOT ZNAMO 2012«
Iskreno se vam zahvaljujemo za donatorstvo pri izvedbi 
naše prireditve. 
Sponzorji festivala: Pavel inštalacĳe, Marolt Beton, Avto
Lev Vrhnika, Avtodvigala – Dvig, Data Studio, Prodaja bar-
ve – Berto Gabrovšek, Gostilna in picerĳa Papatek, Zavod
Ivana Cankarja Vrhnika, Naš časopis in M-Orel.
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Vse skupaj se je začelo spontano. Catherine Ja-
než jih je pred desetimi leti zvabila v navĳaško
skupino za tedanji športni vaški dogodek, a so 
se mladi z nadebudno učiteljico tako dobro uje-
li, da se sodelovanje ni  končalo z navĳaškim na-
stopom. Skupina je rasla in se razvĳala, vmes se

je poimenovala Vesoljski povžki, in zabavala do-
mače občinstvo. Fantje in punce so počasi zrasli 
v zrele najstnike, medtem pa s svojimi  sodobni-
mi plesi tako navdušili svoje mlajše sovrstnike, 
da se je kmalu pojavil podmladek, imenovan 
Mini vesoljski povžki.  

Leta 2007 je vodenje skupine prevzela Tina Kr-
vina, letos pa je koreografsko taktirko v roke do-
bil še Matĳa Pribošič. Za tokratni jubilejni večer
so pripravili osem lastnih plesnih točk, v goste 
pa so povabili še navĳaško skupino Žabice, ki so
občinstvo navdušile z nekaj norimi akrobacĳa-
mi, in plesalke trebušnih plesov iz Plesne šole 
Prostyle, ki verjetno niso pustile nobenega mo-
škega ravnodušnega. Vesoljski povžki so večer, 
ki so ga poimenovali Plešem, torej sem, sklenili 
s skupnim nastopom obeh – starejše in mlajše 
– skupin, še pred tem pa si je občinstvo ogledalo 
projekcĳo fotoutrinkov zadnjih desetih let.
Nataša Bregant Možina je ob jubileju skupini 

podelila jubilejno priznanje Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, Tini Krvina pa je za njen 
desetletni trud na plesnem področju ljubiteljske 
kulture podelila srebrno značko Mete Vidmar. 
Anka Grom, predsednica Kulturnega društva 
Stara Vrhnika, pod okrilje katerega sodĳo Ve-
soljski povžki, je ob zaključku prireditve deja-
la, da je nad njimi naravnost navdušena in da 
je plesna skupina velika popestritev kulturnega 
življenja na vasi oziroma obenem tudi ponuja 
pestrejšo možnost kulturnega izražanja. 
Jubilej so začinili tudi z veliko torto, ki so jo po 
koncu prireditve v preddverju dvorane poraz-
delili med občinstvo. (gt)

Izmed skupno 62 prĳavljenih
zborov,  se je na pet regĳskih
koncertov uvrstilo 28 zbo-
rov.  V Cankarjevem domu na 
Vrhniki, se jih je v nedeljo, 18. 
novembra, predstavilo 11 iz 
osrednje Slovenĳe, med njimi
tudi trĳe domačini. Vsak zbor
je pripravil svoj tematski pro-
gram in njegovo predstavitev. 
Na prvem koncertu so se 
predstavili: Moška pevska 
skupina Šentjurski fantje, pod 
vodstvom Tomaža Tozona, 
s programom Po poteh Egi-
ja Gašperšiča, Ženski pevski 
zbor Tonja iz Borovnice pod 
vodstvom Jake Jerine s Skla-
datelji nove generacĳe, Mešani
pevski zbor Mavrica Vrhnika 
pod vodstvom Darinke Fabi-
ani s Popotovanjem Nikolaja 
Nikiča, Moški pevski zbor 
Corona KD Pesem Grosuplje 
pod vodstvom Jerneja Kralja s 
programom Sonce, voda, zrak, 
svoboda, Oktet Raskovec z 
Vrhnike s programom Z zvon-
kim glasom vmes čeblja in En-
genium Ensemble iz Ljubljane 
s programom Amor et Arma.
Na drugem koncertu smo 

poslušali Vokalno skupino 
Cantate Domino iz Kočevja 
pod vodstvom Franca Štefa-
niča s programom Vrata vere, 
Vokalno skupino Anamanka 
iz Ribnice pod vodstvom Si-
mona Korošca s programom 
naslovljenim Strah v otroških 
očeh, Ženski pevski zbor Bre-
zovica z vodjo Sonjo Sojer in 
programom Svatske pesmi, 
Vokalno skupino Gallina iz 
Ljubljane pod vodstvom Ane 
Erčulj s programom Novitete 
za ženske in Mešani pevski 

zbor Surrexit iz Ljubljane pod 
vodstvom Božene Kutnar s 
programom Ave Maria.
Strokovna spremljevalca kon-
certov sta bila Helena Fojkar 
Zupančič in Ambrož Čopi, ki 
sta ob koncu revĳe čestitala
vsem sodelujočim s priznanjem 
JSKD OI Vrhnika za sodelo-
vanje in razglasila nagrajence 
revĳe. Nagrado perspektivni
zasedbi, v višini 400 evrov za 
intenzivne vaje v tehniki pet-
ja, je dobila Anamanka, prav 
tako tudi posebno priznanje 

avtorjem za zanimivo sestavo 
programa. Slednje je dobila 
tudi Gallina,  Surrexit pa je do-
bil nagrado v višini 200 evrov 
za nakup notnega gradiva. 
Prvo nagrado, nastop na za-
ključnem koncertu Sozvočenj, 
8. Decembra 2012,  v dvorani 
Konservatorĳa za glasbo Ljub-
ljana, pa je dobil Ingenium En-
semble.
Vrhniška Sozvočenja si bomo 
zapomnili kot posebno lepo 
glasbeno doživetje, tako zaradi 
izredno zanimivega programa, 
kot tudi visoke izvedbene rav-
ni koncertov. Posebno skrbno 
so svoje programe pripravili 
tudi domači zbori. Preneka-
tera pohvala je bila izrečena 
dobri organizacĳi prireditve in
okusni pogostitvi, ki so jo pri-
pravili v kuhinji Osnovne šole 
Ivana Cankarja. Le ta je za na-
mestitev zborov odstopila tudi 
svoje razrede in s tem omogo-
čila vsem pevcem dobre pogo-
je za pripravo na nastop. Takih 
prestižnih koncertov si na Vrh-
niki še želimo, saj so domačim 
izvajalcem v vzpodbudo in 
publiki v užitek. (nbm)

Trebušni plesi plesalk iz Plesne šole Prostyle. Mini povžki gredo po stopinjah svojih starejših sovrstnikov. Starejša skupina Vesoljskih povžev, ki preplesava že 10 let. 

Med drugim je nastopil tudi Ženski pevski zbor Tonja iz Borov-
nice pod vodstvom Jake Jerine. Pričujoča fotografija je nastala ob
lanskem nastopu v Borovnici.

Večer plesa na Vrhniki
Na prĳeten sobotni večer, 24. novembra, se je v
dvorani Glasbene šole Vrhnika odvil večer plesa, 
poimenovan Zaplešimo skupaj, ki ga je pripravil 
ProStyle za vse svoje člane.
Plesnega dogodka se je udeležilo lepo število plesalcev z Vrh-
nike in iz vseh bližnjih občin, tako da se je dvorana kaj hitro 
napolnila in na plesišču se je zavrtelo mlado in staro. Uživali 
smo v ritmih valčka, fokstrota, svinga, tanga, čačačaja, rumbe 
in še mnogih drugih družabnih plesov. Večer so nam pope-
strile tudi orientalske plesalke pod vodstvom Žive Stanovnik, 
in sicer s plesno točko, ki so jo prejšnji večer prikazale tudi 
na odru Cankarjevega doma v sklopu prireditve 10. obletnice 
Vesoljskih povžkov.
Del plesnega večera je bila vodena animacĳa plesnega peda-
goga Petra Capudra, ki je prikazal in nas tudi naučil delček 
klasičnega country plesa. Vsi skupaj smo se več kot zabavali.
S prĳetnimi spomini na odlično plesno vzdušje vas vse skupaj
vabimo, da se nam znova pridružite v prihajajočih večerih, ki 
se bodo odvĳali v glavni dvorani Glasbene šole Vrhnika, ter
se hkrati zahvaljujemo vsem parom, ki so nas obiskali ta večer 
in se z nami vrteli.

Maja Podvratnik

Koncert vrhniškega 
Big Banda
Vrhniški veseli december je prinesel resnično obilico 
dobre glasbe, ki so bile izvedene na številnih novo-
letnih koncertih. Tudi vrhniški Big Band orkester je v 
petek 7. decembra pripravil zanimiv in pester Novo-
letni koncert. Velika dvorana vrhniškega Cankarjeve-
ga doma je bila skoraj polna ljubiteljev dobre glasbe. 
Seveda so glasbeniki to tudi dokazali in poslušalce 
primorali v ogromne aplavze.

Simon Seljak

Big Band Vrhnika Skoraj polna dvorana je uživala v izvedbah.

Deset let Vesoljskih povžkov
23. november, Vrhnika – Vesoljski povžki so upihnili deseto svečko. Ob jubileju 
so se odločili, da prvič pripravĳo celovečerni koncert na velikem odru vrhniškega
Cankarjevega doma, kjer jih je pričakala nabito polna dvorana.

Trobentač Matjaž Lenarčič je tudi vodja 
Big Banda.

Regĳski tematski koncerti Sozvočenja
»Mislim, da ne bi imela nobenih drugih posvetnih želja, če bi lahko vedno imela veliko glasbe. Ob njej čutim, 
da vliva moč v moje ude in zamisli v moje možgane. Ko sem napolnjena z glasbo, se mi zdi, da življenje teče 
brez napora…« To je misel, ki jo je zapisala George Eliot in s katero je povezovalka Slavica Bučan naznanila 
začetek regĳskih tematskih koncertov Sozvočenja.
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Prodaja Vstopnic:
TIC, Tržaška c. �, Vrhnika – za Vrhniko (�� €)

PAV, Cankarjev trg �, Vrhnika – za Ljubljano (�� in �� €)
Popoldanska otroška vstopnica – ��% Popust

Orkester Simfonika Vrhnika
Mešani pevski zbor MAVRICA Vrhnika
Mešani pevski zbor dr. FRANČIŠEK LAMPE Črni Vrh

solisti: Benjamin Ziervogel – violina
Jana Ravnikar – sopran
Tomaž Kranjec – vokal

dirigent: Marko Fabiani

zborovodkinji: Darinka Fabiani, Katja Bajec Felc

koncert povezuje: Monika Tavčar

Vrhnika Cankarjev dom sobota, 5. jan. 2013 ob 17. in 20. uri

Ljubljana Slovenska filharmonija sobota, 12. jan. 2013 ob 17. in 20. uri

Otvoritvena slovesnost 15. fe-
stivala Alta Pusteria je bila 20. 
junĳa 2012 ob 12. uri na smu-
čišču Kronplatz (2275 mnm). 
Festival organizira  enajst tu-
rističnih organizacĳ iz prav 
toliko okoliških krajev za do-
polnilno razvedrilo turistom 
na dvojezičnem  območju ita-
lĳansko-avstrĳsko).
Mavrica se je po petletnem 
premoru festivala udeležila 
z velikim veseljem in veliko 
ustvarjalne vneme, ki jo zbor 
vedno znova izkazuje pod 
vodstvom zborovodkinje Da-
rinke Fabiani. Na tridnevno 
festivalsko dogajanje smo se 
odpravili 22. junĳa z Vrhnike 
skozi Jesenice, karavanški pre-
dor, avstrĳski Lienz in po oz-
kih dolinah ob toku reke Dra-
ve do hotela v majhni vasici 
Rasun dei Sopra (1030 mnm).
Po kratkem oddihu smo se 
odpravili v bližnje turistično 
mestece Val da Ora, kjer smo 
ob 17. uri v družbi še petih 
zborov iz Češke, Kitajske, Ir-
ske, Danske in Italĳe zapeli 
v Glasbenem paviljonu na 
prostem. Z našim nastopom 
v parku smo navdušili števil-
ne poslušalce. Že ob 21. uri je 
sledil nov nastop v istem kraju 
v dvorani Casa dei congressi. 
Skrbno izbrani program zbo-
rovodkinje Darinke Fabiani 
ter temeljito nekajmesečno 
delo sta se v akustični dvora-
ni zlila v ubrano petje, zbran 
odziv na dirigiranje, glasovno 
uravnoteženost, sproščenost 
in prepričljivo izraznost. Od-
peli smo osem pesmi: sakral-
no, tri ljudske, umetno, zabav-
no ter dve narodno-zabavni 
in poželi velik aplavz. Sledil 
je prepotreben počitek, ker so 
nas naslednji dan čakali še tri-
je nastopi v različnih krajih in 
parada vseh pevskih zborov.
Naslednji dan smo se po zaj-
trku odpeljali na koncert v 
Toblach (Dobbiaco) v dvora-
no Gustava Mahlerja. Izjem-
no lepa, večnamenska stavba 
ima poleg glasbene šole še 
koncertno dvorano z odlično 
akustiko, v kateri nastopajo 
tudi velike operne hiše. Dvo-
rana je dobila ime po znanem 
avstrĳskem skladatelju Gusta-
vu Mahlerju, ki je tam živel in 
ustvarjal zadnja leta svojega 
življenja.
Mavrica je v  tamkajšnji izjem-
ni dvorani pela v družbi dva-
najstih zborov. Nastopili smo 
deseti, odločeni pokazati naj-
boljše in najlepše. Prelepo smo 
odpeli Barčico in Pleši črni kos 
v priredbi Jakoba Ježa ter Av-
senikovo Prĳatelji, ostanimo 
prĳatelji ob spremljavi harmo-
nike in kitare. Približno  petsto 
obiskovalcev v dvorani nas je 
nagradilo z močnim aplavzom 
in vzkliki: »Bravi, bravi«. Z za-
nosom smo vsrkavali čarobne 
trenutke, prelepo je bilo videti 
naše vesele obraze ter žareče 
Darinkine oči, ki so zgovorno 
pričale o zadovoljstvu ob iz-
kazanem nastopu. Devetnajst 
let petja in delovanja Mavrice 
se je na odru Mahlerjeve dvo-
rane strnilo v en sam čaroben 
trenutek.
Polni poleta smo se veseli od-
peljali na novo pevsko prizo-

rišče pod goro Monte Boranci 
v Dolomitih, v vasico San Can-
dido (Inichen). S sedežnico 
smo se povzpeli do planinske 
koče na 1600 mnm. Pred kočo 

je bil postavljen velik lesen po-
dest, na  katerem so stale mize 
in klopi ter improviziran oder 
za nastopajoče. Vsak od šestih 
zborov je imel za nastop 25 
minut časa. Ubrano smo za-
peli osem pesmi, najmočnejši 
aplavz pa smo poželi ob izva-
janju Avsenikove Slovenĳa, od 
kod lepote tvoje ob spremljavi 
harmonike in kitare ter visoko 
dvignjenih šalov z napisi Moja 
Slovenĳa.
Po nastopu smo se spustili v 
dolino in se pripravili na ve-
liki mimohod v povorki, ki 
se je vila od predmestja do 
trga v centru San Candida, 
kjer je tudi mestna občina. Po 
abecedi razvrščene države 
– zbore je vso pot navdušeno 
pozdravljala množica ljudi, ki 
si je prišla ogledat in poslušat 
sklepno dejanje 15. Mednarod-
nega pevskega festivala Alta 
Pusteria. Razvrščene zbore je 
najprej pozdravil župan in se 
zahvalil za sodelovanje. Nato 
je sledilo nekaj folklornih točk, 
nastop fanfaristov in rogistov. 
Po uradnem protokolu so sle-
dile še tri pesmi. Vse tri so bile 
obveznost za vse zbore: Ave 
verum, Signore delle Chime 
in Zbor sužnjev iz Nabucca, ki 
so mogočno zazvenele iz grl 
3000-članskega mednarodne-
ga zbora.
Zaključni pozdrav in oceno o 
festivalu je podal umetniški 
direktor, ustanovitelj in vodja 
festivala od njegove ustanovit-
ve leta 1998, g. Stefano Gentil-
li, ki nas je prisotne povabil na 
16. Alto Pusterio. Po končani  
slovesnosti smo veselo razpol-
oženi na trgih in ulicah zapeli 
še nekaj pesmi in  tako razve-
seljevali številne poslušalce.
V dobro sestavljenem projektu 
zbora Mavrice, od kod in kdo 
smo, nismo pozabili poleg 
petja tudi na širšo predstavi-
tev. V povorki smo bili obleče-
ni v majice z logotipom zbora, 

na čelu povorke smo nosili 
zastavo Slovenĳe in grb Ob-
čine Vrhnika (naredila in po-
sodila ga je ga. Ivanka Logar 
z Loga) ter transparent MePZ 

Mavrica. V povorki je bil tudi 
par v gorenjski narodni noši 
ter par v notranjski. Vsi  drugi 
smo imeli okoli vratu modre 
šale z napisom Moja Slovenĳa. 
Vsem, ki so pripomogli k naši 
celostni predstavitvi, se iskre-
no zahvaljujemo za ves vloženi 
trud (Antonĳa Hladnik, Vojko 
Bogičevič, Anka Grom, Kse-
nĳa Rman, Franci Gabršček, 
Nena Margon, Miha Merlak, 
Jana Ravnikar, Slavi Štirn).
Zjutraj smo se zapeljali v 
bližnji Sesto, kjer je bil zadnji 
shod vseh zborov. Organiza-
tor je priredil krajši kulturni 
program s podelitvĳo zahval 
in plaket o sodelovanju zbo-
rovodjem in predsednikom 
zborov.
Posebej se zahvaljujemo Da-
rinki Fabiani, ki je neizčrpen 
umetniško-ustvarjalni vir zbo-
ra Mavrica, Slavi Štirn za nje-
no neutrudno organizacĳsko 
delo, solistki Jani Ravnikar za 
solistične točke, Janezu Dolen-
cu, Bogdanu Čaterju in Vojku 
Bogičeviču za instrumentalne 
spremljave, Metki Kraševec 
za urejanje financ, Jani Khalil 
Šnuderl za vse stike z orga-
nizatorjem, vsem pevkam in 
pevcem za dobro opravljeno 
pevsko delo ter veselo druže-
nje in nesebično sodelovanje, 
da je projekt tako lepo uspel.
Ob tej priložnosti se zbor 
Mavrica iskreno zahvaljuje 
tudi Občini Vrhnika, še po-
sebno županu Stojanu Jakinu, 
ki podpira naše delovanje, ter 
podjetjema DVIG, d. o. o., Si-
nja Gorica in EPILOG, d. o. o., 
Ljubljana za finančne prispev-
ke pri realizacĳi udeležbe na 
15. festivalu Alta Pusteria.
Poudaril bi, da je zborovstvo 
ena najbolj elementarnih oblik 
kulturnega sodelovanja med 
narodi, saj je pesem najbolj 
univerzalni jezik sporazume-
vanja na Zemlji.

Zapisal: RA-JA

Vabimo na BOŽIČNI KONCERT,
 

ki bo 27. decembra ob 18. uri v Kulturnem domu v Bevkah.

Sodelovali bodo:
 - Teja Saksida, sopran - Stiški kvartet 
 - Katarina Janjič, mezzosopran - Lovorka Nemeš Dular, klavir
 - Anže Petrač, tenor - Jernej Jemc, harmonika
 - Kristina Premrov, flavta - Jaka Strajnar, kahont

Lepo vabljeni  v Bevke  !

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO LIGOJNA
DRAMSKA SEKCĲA  SADIKA

in

» S V O J E G L A V Č E K«
(Karel Sieber; priredba Alenka Bole Vrabec in Peter Militarev)

Svojeglavček je lepo, iznajdljivo, nabrito, pametno in včasih naivno dekle.
 Zaradi njene velike trme in ljubosumnosti se v ljubezni zaplete, posebno potem, ko se vmeša

fini Zagrebčan Kohn.

Na silvestrski večer ob  21. uri v dvorani gasilskega doma v Ligojni.

Vsi sodelujoči v predstavi želimo z Vami preživeli lep večer. 
Skupaj ob glasbi, dobri jedači in pĳači bomo nazdravili letu, ki prihaja.

Ponovitev komedĳe si lahko ogledate  v soboto,  5. 1. 2013 in 12. 1. 2013, 
s pričetkom ob 19. uri v dvorani gasilskega doma v Ligojni. 

Silvestrska vstopnina: 10 evrov
Ponovitve: 8 evrov

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA !

MePZ Mavrica v Dolomitih

Na 15. festivalu Alta Pusteria 2012
Priprave za udeležbo na 15. Mednarodnem festivalu pevskih zborov so  se začele 
že decembra 2011. Prireditelji so organizirali nastanitev in prehrano za  več kot tri 
tisoč pevcev in še mnogo več turistov, ki v idiličnih dolinah Južne Tirolske preživ-
ljajo aktiven dopust vse leto. Zares množične mednarodne zborovske prireditve se 
je udeležilo 89 zborov z vseh celin.
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Predstavili so se učenci POŠ Drenov 
Grič, otroci, ki obiskujejo Pravljično 
skupino ter številni krajani in kra-
janke, ki s svojimi spretnimi rokami 
ustvarjajo uporabne predmete in 
prava umetniška dela. Obiskovalci 
razstave so si lahko ogledali slike, 
gobeline, kvačkane izdelke, maskote 
iz pene, lesene uporabne izdelke, ig-
rače iz blaga, voščilnice, nakit ter po-
dobno. Na razstavi je bilo tudi tokrat 
nekaj starih predmetov še iz časov 
naših dedkov in babic, nekateri so 
v uporabi še danes. Oba dneva smo 
organizirali tudi ustvarjalno delavni-
co, v kateri smo se preizkusili, kako 
nastajajo nekatera ročna dela. Razsta-
va in folklorno plesna prireditev skri-
vata veliko priprav in mnogo pridnih 
rok. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
karkoli doprinesli, da je dogodek 
uspel. Pravĳo, da je ta svet lep, če ne-
komu nekaj daš. Nekateri so darovali 
svoje izdelke, tako smo zbrali nekaj 
sredstev, ki smo jih darovali družini 
v stiski.
Dvodnevno razstavo smo letos za-
ključili na prav poseben način. Pri-
pravili smo zabavno popoldne z 
glasbo in plesom, kakršnega pri nas 
že dolgo ni bilo. Pred nabito polno 
dvorano so se na odru predstavi-
li ansambel Presenečenje, godalni 
kvartet GŠ Ljubljana Vič-Rudnik ter 
po dolgih 20 letih del folklorne sku-
pine KUD Drenov Grič – Lesno Brdo. 
Obiskovalce je razgrel že ansambel 
Presenečenje, ki je z zvoki slovenske 
narodno-zabavne glasbe začel prire-
ditev. Ansambel sestavlja 7 članov, 
glasbenikov in pevcev, v večini samo-
ukov,….Člani so Jože Ogorevc, Miran 
in Irena Kržmanc, Stane Zalaznik, 
Janez Trček, Franc Lukan in Andrej 

Kos. Nadaljevali so mladi glasbeniki 
v sestavi Rebeka Kotar, Klara Jelov-
šek, Jošt Pekolj in Ema Krečič s Slove-
nĳa, od kod lepote tvoje, potem pa je
sledilo presenečenje popoldneva, na 
oder so stopili domači folkloristi, ki 
so se posebej za to priložnost zbrali 
skupaj po dolgih dvajsetih letih. Kaj 
so povedali o sebi, si lahko preberete 
v spodnjem sestavku. 
»Folklorna skupina KUD Drenov 
Grič – Lesno Brdo je s svojim delo-
vanjem začela davnega leta 1982, ko 
nas je učiteljica, gospa Tonka Permo-
ser Žvab, zbrala okoli sebe, nekateri 
takrat še niti v šolo nismo hodili in z 
vajami raznih otroških iger, enostav-
nih plesov in izštevank smo začeli 
spoznavati slovensko ljudsko izroči-
lo in običaje. Kaj kmalu je učiteljica 
ugotovila, da smo sposobni še veliko 
več in preusmerili smo se na učenjem 
plesov s področja Bele Krajine. Sprva 
so bili to enostavnejši plesi, potem 
pa smo hitro obvladali cel splet be-
lokranjskih plesov. Tedensko smo se 
srečevali v dvorani gasilskega doma 
in pridno vadili. Marsikomu še danes 
v glavi odmeva znana Hruške, jabu-
ke, slive,…, ko sliši za folkloro. Začeli 
so se tudi prvi nastopi. Dobili smo 
prave belokranjske narodne noše, ki 
jih je posebej za nas sešila šivilja v 
Horjulu. 
Nastopi so se vrstili drug za drugim, 
bili smo redni gostje prireditev v do-
mačem kraju, okoliških vaseh, po vsej 
občini, na matični šoli Log-Dragomer, 
redni obiskovalci Doma za ostarele 
na Vrhniki, kjer so nas vedno z nav-
dušenjem sprejeli. Naša mentorica je 
ob peti obletnici, v sezoni 1987/88 za 
Naš časopis zapisala: Folklorna sku-
pina je bila v letošnji sezoni precej za-

želena, saj so sledili nastopi eden za 
drugim. Včasih še obleke ni bilo moč 
oprati in zlikati pravočasno. 
Naš največji uspeh je bila zagotovo 
uvrstitev na Republiško srečanje fol-
klornih skupin Slovenĳe, ki se je od-
vĳalo na velikem odru ljubljanskega
Cankarjevega doma. Izbrani smo bili 
med 104 skupinami širom Slovenĳe,
izbrali so nas osem. Naš nastop je bil 
nekaj posebnega, prikazali smo običaj 
jurjevanja, naš Zeleni Jurĳ je navdušil
tudi takrat največjega strokovnjaka 
na področju folklornih dejavnosti, 
gospoda Mirka Ramovša. 
Folkloristi smo rasli in ker se je ob-
likovala nova skupina mlajših otrok, 

so le ti prevzeli belokranjske plese, 
mi pa smo se lotili gorenjskih. Nada-
ljevali smo z nastopi, v tistem času so 
nam gorenjske narodne noše prĳaz-
no posojali v Ligojni, naša želja, da 
bi dobili svoje, je takrat ostala neusli-
šana. Ob deseti obletnici delovanja 
smo prav v tej dvorani, v tem domu, 
pripravili celovečerno prireditev, kjer 
sta se takrat predstavili obe skupini, 
belokranjska in gorenjska. Nabito 

polna dvorana takrat prenovljenega 
gasilskega doma je bila navdušena 
nad programom in sceno, ki smo jo 
za to priložnost posebej temeljito ob-
likovali.
Kmalu zatem so nas enega za drugim 
poti šolanja zanesle v belo Ljubljano 
in še kam drugam in vedno težje smo 
našli skupni termin za vaje, zato smo 
se v sezoni 1992/93 razšli. Nekaj časa 
je delovala še mlajša skupina folklo-
ristov. 
Danes je torej posebna priložnost. Ne-
ponovljiva. V preteklem tednu se nas 
je nekaj bivših folkloristov po dolgih 
20 letih ponovno zbralo. Ko je zaigra-
la glasba, so noge same poskočile in 

zdelo se je, kot da ni minilo toliko let 
in smo še pred kratkim plesali in peli 
na domačem odru.« 
Folkloristi so pripravili krajši splet 
gorenjskih plesov in venček narod-
nih, ki so ga zapeli in zaigrali Gusty, 
Barbara, Uroš, Sebastjan in Alenka. 
Pri plesu in petju so se jim pridružili 
še Katja, Borut, Dragica in Vanja. Na 
harmoniki jih je spremljal Matic. To-
krat se jim je uresničila tudi njihova 

neuslišana želja izpred 20 let, prvič 
so nastopili v nošah, ki so bile takrat 
zašite prav za njihovo skupino. Ker 
noše niso popolne, so jim tudi tokrat 
manjkajoče dele posodili folkloristi v 
Ligojni, za kar se jim še posebej lepo 
zahvaljujemo. Prostovoljni prispev-
ki zabavnega popoldneva bodo na-
menjeni ravno dokupu manjkajočih 
delov.
Kot so sami povedali, so se v pripra-
vah na dogodek imenitno zabavali, 
do solz nasmejali in se predvsem 
lepo imeli. To se je videlo tudi v nji-
hovem nastopu. In verjetno jih nismo 
videli zadnjič. 
Sledil je pravi mali koncert ansambla 

Presenečenje, na odru so se jim pri-
družili še folkloristi, ki so zaplesali 
ob zvokih njihove glasbe in petja. 
Prireditev se je raztegnila pozno v 
večer. Ob koncu je Bernarda Novak, 
ki je povezovala program, prireditev 
zaključila z željo, da se ob glasbi in 
plesu kmalu spet snidemo. Več foto-
grafij si lahko ogledate na www.mo-
jaobcina.si/Vrhnika

Zapisala Barbara Sigulin 

Iz različnega zelenja, ki smo ga vpletali na pri-
pravljene obode, so nastali številni venčki, ki 
smo jih okrasili s svečami in drugimi okraski. 
Delavnice se je udeležilo veliko otrok in odra-
slih, ki so radi priskočili na pomoč najmlajšim, 
kajti izdelava venčka zahteva kar nekaj ročnih 

spretnosti.
Marjeta in Mateja sta usmerjali in pomagali z 
nasveti pri izdelavi voščilnic.
Pred vrati je najlepši čas v letu, naj nas plamen 
svečk na venčkih in odposlane voščilnice z lepi-
mi željami popeljejo do prihajajočih praznikov.

Člani kulturnega društva pa 
vabimo na Božično novoletni 
koncert, ki bo 22. decembra, 
2012 ob 18. uri v dvorani gasil-
skega doma.

Bernarda Novak

Glede na zasnežene ceste se je tudi 
poznalo na obisku koncerta. Ne 
glede na to pa so bili vsi nastopi 
glasbenikov izvedeni vrhunsko in 

prečudovito, kar so poslušalci tudi 
nagrajevali z velikim aplavzom. 
Prvi so oder zasedli gostitelji »Praz-
ničnega koncerta«, pod vodstvom 

zborovodje Lovra Groma. Eno iz-
med dveh pesmi, pa so namenili 
oziroma posvetili dvema letos umr-
lima pevcema Francu Rudolfu in 
Jožetu Pahorju.
Nato pa so na oder prišli prvi gostje 
večera Mešani pevski zbor Penta-
kord iz Podgrada pri Ljubljani. Zbor 
letos praznuje 30-letnico delovanja, 
ki ga bodo praznovali z jubilej-
nim koncertom, skupaj z Mešanim 
pevskim zborom Ivana Cankarja. 
Prav z našim zborom imajo vesele 
in delovne ter prĳateljske stike, saj
kot pravĳo, glasba povezuje vesele
in dobre ljudi. To pa je v današnjih 

težkih časih res hvale vredno. Sam 
zbor pa vodi Liljana Stepic, članica 
vrhniškega invalidskega pevskega 
zbora. 
Tretji pa so na presenečenje vseh 
oder zavzeli trobilci trobilnega 
kvinteta Nauportus, ki ga sestav-
ljajo: vodja in trobentač Blaž Kovač, 
trobentač Matjaž Lenarčič in po-
zavnisti Jure Grimšič, Blaž Špec in 
Matic Kovač. Zaigrali in zatrobili so 
tri pesmi in navdušili vse prisotne v 
dvorani. Vsi so Vrhničani in izhajajo 
iz vrhniške glasbene šole, tako da 
bomo o njih še slišali in jih z vese-
ljem poslušali.

Seveda pa so za pravi pevski užitek 
poskrbeli gostitelji večera Mešani 
pevski zbor Ivan Cankar. Zapeli so 
nekaj novih pesmi, kjer se jim je pri-
družila solistka Špela Petkovšek in 
pianist Jaka Jerina ter Liljana Ste-
pic na flavti. Za konec pa sta oba
zbora skupno zapela nekaj pesmi 
ter tako še bolj popestrila prelep 
glasbeni večer. Ob tej priložnosti je 
Javni sklad za kulturne dejavnosti 
RS podelil zborovodji Lovru Gro-
mu in pevki Špeli Petkovšek častni 
Gallusovi znački za več kot 30 letno 
delovanje na področju glasbene de-
javnosti.                   Simon Seljak

Trobilni kvintet Nauportus je presenetil poslušalce v dvorani Mešani pevski zbor Pentakord z zborovodkinjo Liljano Stepic Člani MPŽ Ivan Cankar so pripravili čudovit »Praznični koncert

Razstav ročnih del in starih predmetov ter folklorno – plesna prireditev
Zadnji novembrski vikend je KUD Drenov Grič – Lesno Brdo organiziral že tradicionalno razstavo ročnih del in starih predmetov.

Ustvarjalna delavnica 
v dvorani gasilskega doma na Drenovem Griču
Dan pred prvo adventno nedeljo smo se zbrali v dvorani gasilskega doma na Drenovem Griču na ustvarjalni 
delavnici, ki jo organizira kulturno društvo. Izdelovali smo adventne venčke in praznične voščilnice.

Praznični koncert

Čudovit glasbeni večer
Mešani pevski zbor Ivana Cankarja je s svojimi gosti v soboto 8. 
decembra pripravil in izvedel nepozaben glasbeni večer. Tako se 
že nekaj let vključujejo v občinske prireditve veselega decembra. 
Letos so koncert poimenovali »Praznični koncert« ter s svojimi 
gosti presenetili svoje zveste poslušalce.
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Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Gledališki abonma in za IZVEN

Cankarjev dom Vrhnika 

Daniel Glattauer

Proti severnemu vetru
Romantična drama po knjižni uspešnici 
Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj

Režija: Alen Jelen 
Igrata: 
Emmi Rothner: Vesna Pernarčič
Leo Leike: Rok Vihar
Glas Bernharda Rothnerja: Peter Musevski

Petek, 18. januar 2013, ob 19.30 uri

Emmi in Leo, oba sredi tridesetih, si ne pišeta le v nočeh, ko piha severni 
veter in Emmi ne more spati, temveč sta vsak dan znova ujetnika sladkega 
čakanja na naslednje sporočilo. Stavek za stavkom se v virtualni anonimno-
sti zaljubita. Kako resnična so njuna čustva? Kaj bi se zgodilo, če bi stopila iz 
virtualnega prostora in se srečala v resničnosti?

Predstava traja dve uri in ima odmor.

Vabljeni!

Cankarjeva knjižnica

Igraj se z mano
Vrhnika, 3. december – V čitalnici Cankarjeve 
knjižnice je bilo tokrat ravno obratno kot smo 
vajeni: nič tišine, nič šepetanja in nič vonja po re-
vĳah ter časopisih. Bilo je glasno, veselo, dišalo
pa je po lepilu in voščenkah.
V goste je prišla ekipa iz Zavoda za usposabljanje Janeza 
Levca in Društva za kulturo inkluzĳe, ki so poskrbeli za
igrivo zbližanje otrok iz razvojnega oddelka vrhniškega 
vrtca in skupine iz VDC Vrhnika, pridružili pa so se jim 
tudi osnovnošolci iz Bevk in malčki iz vrtčevske enote Žel-
vica. Namen skupnega dopoldneva je bil, da otroci oziroma 

mestoma celo odrasli, preko različnih ustvarjalnih delavnic 
in iger spoznajo medsebojno enakost, pa čeprav jih loči 
diskriminatorna ločnica, ki deli otroke med »posebne« in 
»normalne«. Na ta način je enakost tudi dejansko zaživela 
in ni bila le promovirana beseda. Kot je pojasnila Tina Ver-
bič iz Zavoda za usposabljanje Janeza Levca, je letošnje leto 
mednarodno festivalsko leto, v okviru katerega je potekalo 
več festivalov po mestih, del programa pa so tudi manjši 
športni in kulturni dogodki. Eden takih je bil tokrat v Can-
karjevi knjižnici na Vrhniki. »S seboj smo prinesli razstavo 
izbranih likovnih del, ki so jih poslali vrtci, šole in drugi 
izobraževalni zavodi, današnji udeleženci delavnice pa so 
jo družno izobesili. Seveda pa smo veliko tudi ustvarjali, se 
pogovarjali in spoznavali drug drugega.« 
Dogodek je minil v sproščenem ozračju, kjer zagotovo ni-
komur ni bilo dolgčas. (gt)

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Otroški abonma 11. šola in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika 

Sobota, 19. januar 2013, ob 16. uri

Tomaž Lapajne Dekleva

Od kod si kruhek
Muzikal, Gledališče Unikat 

Režija in glasba: Goran Završnik
Igrajo:
Maja Poljanec, Mojca Weber, Maja Dekleva Lapajne in 
Tomaž Lapajne Dekleva

Deklica Ana najde v žemljici zlat prstan. Kdo ga je 
izgubil? Lažnivi trgovec? Morda prijazni pek? Ana obišče 
še mlinarja in kmeta, pri tem pa se kot za šalo nauči, kako 
nastane kruh.

Predstava traja 35 minut; 3. leta +.

Vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika
Siti teater BTC in Kreker

Star fotr 
(ponovno na Vrhniki)

Monokomedija
Režija: Jurij Zrnec
Igra: Janez Hočevar - Rifle

Ponedeljek, 7. januar 2013, ob 19.30 uri

Smešna plat neizogibnega staranja 
za vse, ki jih je groza trenutka, ko 
jim bodo mlajši  prijazno odstopili 
sedež. Kaj se zgodi, ko vas zapustijo 
otroci in vaš dom napolnijo vnuki? 
Sladke skrbi sodobnega dedka nam 

bo zaupal Janez Hočevar Rifle v režiji Jurija Zrneca.
Dva mojstra humorja, ena odlična predstava za vse generacije!
 

Vabljeni!

RAZSTAVE V CANKARJEVEM DOMU NA VRHNIKI 
Do 20. januarja 2013 je v Galeriji in Avli Cankarjevega doma 

odprta fotografska razstava
40 let delovanja Foto kluba Diana.

V torek, 22. januarja 2013, ob 18. uri
Vas vljudno vabimo na odprtje razstave,

ki jo pripravljamo skupaj z Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika.
Z razstavo Pravljični svet živali se bosta predstavila dva krožka:

Oblikovanje gline in Ročne spretnosti.
Razstavo v Galeriji si lahko ogledate do 3. februarja 2013.

V torek, 29. januarja 2013, ob 18. uri
Vas vljudno vabimo na odprtje fotografske razstave kristalov

Jožeta Pristavca 
Skriti svet.

Razstavo si lahko ogledate do 10. marca 2013.

Vse razstave si je mogoče ogledati  od ponedeljka do petka 
od 10. do 13. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure in ob drugih 

prireditvah v Cankarjevem domu na Vrhniki. 

Vabljeni!

Program prireditev za januar 2013
 Cankarjev dom Vrhnika

do 20. 1. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
FOTO KLUB DIANA;
40 LET DELOVANJA 

Fotografska razstava 
Galerija in Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
5. 1. 2013,

Prvi koncert 
ob 17. uri,

Vstopnina: 10 €
otroci: 5 €.

Drugi koncert 
ob 20. uri.

Vstopnina: 10 €.

ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA, MePZ MAVRICA 
VRHNIKA

25. NOVOLETNI KONCERT
z gosti: 

MePZ dr. Frančišek Lampe s Črnega vrha nad Idrijo
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
7. 1. 2013,

ob 19.30 uri.
Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
STAR FOTR

Monokomedija
Režija: Jurij Zrnec

Igra: Janez Hočevar Rifle
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
10. 1. 2013,
ob 19. uri.
(118 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

SAGA SOMRAK; JUTRANJA ZARJA 2
Akcijska domišljijska drama (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
12. 1. 2013,
ob 19. uri.
(172 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ATLAS OBLAKOV
Misteriozna znanstveno fantastična drama (15+)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
13. 1. 2013,
ob 17. uri.
(109 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ASTERIX IN OBELIX V BRITANIJI
Družinska pustolovščina, podnapisi (8+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
17. 1. 2013,
ob 19. uri.
(143 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

SKYFALL
Akcijski triler (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
18. 1. 2013,

ob 19.30 uri.
Vstopnina: 15 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj
Daniel Glattauer

PROTI SEVERNEMU VETRU
Romantična drama
Režija: Alen Jelen

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
19. 1. 2013,
ob 16. uri.

Vstopnina: 5 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN

GLEDALIŠČE UNIKAT
Tomaž Lapajne Dekleva

OD KOD SI, KRUHEK?
Muzikal

Režija: Goran Završnik
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
20. 1. 2013,
ob 17. uri.
(90 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

HOTEL TRANSILVANIJA
Družinska animirana komedija (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
22. 1. 2013,
ob 18. uri.

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA

PRAVLJIČNI SVET ŽIVALI
Predstavitev krožkov: Oblikovanje gline in Ročne spretnosti.

Razstava bo odprta do 3. februarja 2013.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
25. 1. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

JSKD OI VRHNIKA
DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV KULTURNIH DRUŠTEV

s kulturnim programom.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
26. 1. 2013,
ob 19. uri.
(104 min.)

Vstopnina: 3 €.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

ČUDOVIT NAČRT
Pustolovska romantična komedija (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
29. 1. 2013,
ob 18. uri.

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Jože Pristavec
SKRITI SVET

Fotografska razstava kristalov bo odprta do 10. marca 2013.
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

NAPOVED:
NEDELJA,
3. 2. 2013,

ob 17. 30 in 20. 
uri.

Vstopnina: 18 €

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ŠPAS TEATER MENGEŠ

Lado Bizovičar in Jure Karas 
SLOVENSKA MUZKA OD A DO Ž

Komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve
Turistični informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9
Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure; Sobota: od 8. do 14. ure in pol ure pred predstavo na blagajni 
Cankarjevega doma Vrhnika. Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. Dodatne informacije o 
prireditvah in morebitne spremembe: www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Izobešanje razstave

Izdelovali so unikatne broškeDružno ustvarjanje

Malčki iz Želvice so pripravili celo mini nastop.
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Društvo Kneipp in Cankarjeva knjižnica Vrh-
nika vabimo v sredo, 9. januarja 2013 ob 18.00 
na predavanje Kako premagati ovire pri komuni-
kacĳi v družini s pomočjo mediacĳe, ki bo v sklopu 
predavanj društva Kneipp potekalo v Čitalnici 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Na predavanju 
boste izvedeli, kaj je mediacĳa in kako lahko v
varnem okolju ob podpori tretje nepristranske 
osebe ter s pomočjo mediacĳskih tehnik po-
novno vzpostavite iskreno, neposredno 
in konstruktivno komunikacĳo v vaši
družini. Mateja Pirman bo predsta-
vila tudi eno izmed tehnik s katero 
si lahko učinkovito pomagate, da bo 
v vaši družini manjkrat prihajalo do 
konfliktov, komunikacĳa pa bo mir-
na in razumna.
Gospa Mateja Pirman je po izobrazbi 
geografinja, od leta 2008 pa predana pred-
vsem delu na področju komunikacĳe in mirne-
ga reševanja sporov s pomočjo mediacĳe. Svoje
delo na tem področju je začela kot prostovolj-
ka v eni izmed vodilnih nevladnih mediacĳ-
skih organizacĳ, kjer je pridobila tudi certifikat
za šolsko in družinsko mediatorko potrjeno s 
strani MEDIOS (Združenje mediacĳskih orga-
nizacĳ Slovenĳe), ter pridobila več kot 250 ur
teoretičnih, praktičnih in izkustvenih znanj. V 
letu 2011 se je udeležila tudi izobraževanj na 
področju mediacĳe v podjetjih ter številnih
seminarjev s področja komunikacĳe in obvla-
dovanja konfliktov. Istega leta je kot del orga-

nizacĳske ekipe pomagala pri organizacĳi 1.
Mednarodnega kongresa za transformativno 
mediacĳo in se udeležila seminarja s svetovno
priznanim mediatorjem Josephom Folgerjem. 
Prevedla je tudi knjigo Razreševanje osebnih 
in organizacĳskih konfliktov ter pomagala pri
pripravi še dveh prevodov knjig s področja 
mediacĳe.
Od decembra 2011 vodi samostojno dejavnost 

Mojmir mediacĳe, Mateja Pirman, s. p.,
kjer deluje kot mediatorka za družinske 

spore (družinske, partnerske, ločitve-
ne, po-ločitvene in medgeneracĳske
spore) ter vodi delavnice za prido-
bivanje komunikacĳskih in mediacĳ-
skih veščin. Mediacĳe izvaja sama ali

v sodelovanju z drugimi izkušenimi 
mediatorji. V zadnjem času se v okviru 

svoje dejavnosti povezuje tudi z društvi in 
organizacĳami, ki delajo z družinami, otroki in
ranljivimi posamezniki, med drugim dela kot 
zunanja mediatorka pri Belem obroču – dru-
štvu za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Je tudi 
diplomantka Landmark Education, ki ponuja 
izobraževanja na področju osebnega razvoja in 
odličnosti. Njeno vodilo je, da približa mediaci-
jo, njen blagodejen vpliv na odnose v zgodnjih 
fazah konflikta ter njeno uporabno vrednost v
vsakdanjem življenju, čim večjemu številu ljudi. 
Vstopnine ni, lahko pa s seboj prinesete pla-
stične zamaške, ki jih bomo namenili dobro-
delni akcĳi Za Dejanov objem.

Tone Škarja je opravil več kot 500 
alpinističnih vzponov, od katerih 
jih je več kot 20 prvenstvenih . Ude-
ležil se je več odprav v tuja gorstva, 
kar 17-krat se je podal na takšne 
odprave v Himalajo, večkrat pa je 
tamkajšnji svet obiskal tudi zaseb-
no. V zgodovino bo ostal z zlatimi 
črkami zapisana odprava na prvo 
jugoslovansko oziroma kar sloven-
sko osvojitev najvišje gore sveta 
1979, za kar je kasneje prejel naše 
najvišje športno odlikovanje -  Blo-
udkovo nagrado. Tone Škarja je bil 
med let 1968 in 1978 načelnik Gor-
ske reševalne službe, od leta 1979 pa 
vodi Komisĳo za odpravo v tuja gor-
stva pri Planinski zvezi Slovenĳe. 
 Kot je dejal Škarja v javnem inter-
vjuju, ki ga je z njim imel v Can-
karjevem domu podpisani avtor 
tega prispevka, ga lepi spomini 

vežejo na Vrhniko, kjer je kot de-
lavec Elektra preživel več let. Spre-
govoril je o zgodovinski odpravi 
leta 1979 na Everest in o smrti, ki 
je neizbežen spremljevalec alpini-
stičnih podvigov. Nanizal je nekaj 
dogodkov, ko bi lahko rekli, da se 
mu je življenje zavrtelo pred očmi 
ali pa je kot mlad nadebuden pla-
ninec nezavedno izzival usodo, 
česar se je zavedel šele v zrelejših 
letih. Škarja je med drugim spre-
govoril še o Tomažu Hmarju,  jetĳu
in odgovoril na številna vprašanja 
iz publike, seveda pa je predsta-
vil tudi svojo zadnjo knjigo »Po 
svoji sledi«, ki na 414 straneh pri-
naša  razvoj in podvige sloven-
skega alpinizma in himalajizma.   
Celoten intervju s Tonetom Škarjo 
bo objaveljen v prihodnji številki 
Našega časopisa.           Gašper Tominc

0 SPLOŠNO:KNJIŽNIČAR-
STVO,ENCIKLOPEDĲE-
,ZBORNIKI...
MÖDERNDORFER, V.: 
Sveta jeza
VIOLÁN, M. A.: Metoda Jo-
sepa Guardiole

1 FILOZOFĲA.ETIKA.
OKULTIZEM.PSIHOLOGI-
JA.
DOLAR, M.: Strel sredi kon-
certa 
GLICKMAN, R.: Optimalno 
mišljenje
HELLINGER, B.: Priznati 
to, kar je 
LARSON, C. D.: Delovanje 
človeškega razuma 
MORELLI, R.: Nismo rojeni 
za trpljenje 
ŽIŽEK, S.: Življenje v času 
konca 

2 VERSTVO 
EGGERICHS, E.: Ljubezen 
in spoštovanje
EVERT, J.: Teologĳa telesa
zanj
FAUSTI, S.: Konec časov

3 SOCIOLOGĲA.POLITI-
KA.EKONOMĲA.PRAVO.
VZGOJA.ETNOLOGĲA.
CRAIG, D.: Ukradena Ev-
ropa
DERMOTA, V.: Mladi mate-
ri o vzgoji najmlajših 
DRNOVŠEK, M.: Slovenski 
izseljenci in Zahodna Evropa 
v obdobju prve Jugoslavĳe
FISCHBACH, F.: Brez pred-
meta
GAŠPARIČ, J.: Državni 
zbor
PEROVŠEK, J.: Samoodloč-
ba in federacĳa
SMITH, J.: Iznajdljivi učitelj
VELIKONJA, N.: Lezbična 
sekcĳa LL
VOGL, J.: Prikazen kapitala 
Zbornik ob XXVII.strokov-
nem srečanju delavcev ZRSŠ 
v Ljubljani 

5 OKOLJE.MATEMATIKA.
ASTRONOMĲA.FIZIKA.
KEMĲA.BIOLOGĲA.
BARTOLJ, V.: Matematika 
na maturi
ŠKORNIK, I.: Favnistični in 
ekološki pregled ptic sečo-
veljskih solin

6 MEDICINA.TEHNIKA.
KMETĲSTVO.VODENJE.
INDUSTRĲA.OBRT.
ACETI, E.: Ali otroka prine-
se štorklja?
DEREANI, M. T.: Odkrivaj-
mo stare modrosti
HOSPODAR, M. K.: Nebe-
ška pojedina
KAJUMOV, S.: Čudež irido-
diagnostike 
PACHOLOK, S. M.: Kaj pa, 
če je kriv vitamin B 12?
PAVLIČ, N.: Pasti zaznave : 
svet duševnih motenj 
ROGUSKI, J. P.: Skrivnost 
vodikovega peroksida pre-
hranske čistosti

VOGEL, A.: Ljudski zdrav-
nik

7 UMETNOST.ARHITEK-
T U R A . F O T O G R A F Ĳ A .
GLASBA.ŠPORT.
BIBIČ, P.: Poklon Poldetu 
Bibiču 
FREEMAN, M.: Digitalni zr-
calno-refleksni fotoaparat
KOCJANČIČ, N.: Poklon 
Majdi Potokar 
POGLEDI na delo Dušana 
Moravca 
ŠTEFANČIČ, M., jr.: Poklon 
Mihi Balohu 

81 JEZIKOSLOVJE VR 
BAVDEK, M.: Čez prag be-
sedila
POTOČNIK, I.: Slovar slo-
venskega knjižnega jezika v 
šolski praksi 
SLOVANSKI jeziki : iz pre-
teklosti v prihodnost 

82 KNJIŽEVNOST 
HARAMĲA, D.: Nagrajene 
pisave
ŠIRCA, A. A.: Konje krast, 
Per Pe�erson
TRUHLAR, V.: Doživljanje 
absolutnega v slovenskem 
leposlovju 

82..A... ZBRANA DELA.
JARC, M.: Zbrano delo 

82-1 POEZĲA.
ERZIN, M.: Koraki v vetru 
KAČIČ, M.: Among the tho-
usands I would know you 
KALABA, K.: Midva sva 
najin dom 
KOSOVEL, S.: Zelený papa-
gáj = Zeleni papagaj 
MAURER, N.: Live, love & 
leave 
MEDVED, A.: Pravljica o 
pavjem repu 
PASOLINI, P. P.: Furlanske 
pesmi

82-2 DRAMATIKA.
ČAR, J.: S knjigo na oder
ŠEGINA, M.: Dve drami - 
dva jezika. Blejski zvon želja

82-3 ROMANI.KRATKA 
PROZA.
DAY, S.: Predana
HOUM, N.: Vsi otroci so iz 
ognja 
HOWARD, L.: Mackenzieje-
va magĳa
KRESE, M.: Da me je strah? 
LETNAR, T.: Vandima
MENARD, A.: Ena za za-
četek 
MRAVAK, T.: Morava se po-
govoriti 
MÜLLER, H.: Lisica je takrat 
že bila lovec : roman 
MURAKAMI, H.: 1Q84 
OBREHT, T.: Tigrova žena 
ROWLING, J. K. Nadomest-
ne volitve
SADE, D. A. F. de: Sto dvaj-
set dni Sodome ali Šola liber-
tinstva 
STANKOVIĆ, S.: Split
STRATIEV, S.: Balkanski 

sindrom 
TANPINAR, A. H.: Inštitut 
za naravnavanje ur : roman 
THOMASON, D.: 21. 12.
VIDMAR, J.: Doktor s črnim 
skalpelom
VOLODINE, A.: Pisatelji 
ZATELI, Z.: Ob volčjem svi-
tu se vračajo 

82-4...9 ESEJI.HUMOR.
SPOMINI.DNEVNIKI.PO-
TOPISI.
ARTAUD, A.: Heliogabal ali 
Anarhist na prestolu 
BIZJAK, M.: Ko raste Jaz 
JUDT, T.: Zatočišče spomina 
KEJŽAR, F.: Avanture 
LENNON, J.: Pisma 

82C-P-M MLADINSKO LE-
POSLOVJE.
CARNEY, C.: Divji Tiki
DEVJAK, S.: Miklavžev 
parkeljc 
HRVATIN, A.: Lepe punce 
lepo bruhajo 
KOPINŠEK, S.: Ljubezenke 
LINDGREN, A.: Pika se vse-
li in drugi stripi
MIKLAVČIČ, M.: Kdo je 
razdrl lastovičje gnezdo? 
MLAKAR, I.: O miški, ki je 
brala pravljice --- in češnje 
NESS, P.: Vojna pošasti
ROSE, G.: Tigrova preproga 
VRHUNC, T.: Abra in Murč 

9 DOMOZNANSTVO.GEO-
GRAFĲA.ZGODOVINA.
BIOGRAFĲE.
CESAR, E.: Pozdravljen, Ka-
juh - Kanjuh! 
HUDELJA, N.: Nemško-slo-
venski zgodovinski slovar 
PIERRE G.: Besede ponižne-
ga ustanovitelja 
ŠKAMPERLE, I.: Dotiki po-
krajine 

Najbolj brane ali iskane v no-
vembru 2012
1. Woodiwiss, K. E.: Vreden 
ljubezni 
2. Milčinski, F.:Butalci 
3. Sophocles: Antigona 
4. Lindgren, A.: Ronja, raz-
bojniška hči 
5. Gabaldon, D.: Tujka 
6. Seliškar, T.: Bratovščina 
Sinjega galeba 
7. Brown, S.: Nebeška vro-
čica 
8. Woodiwiss, K. E.: Pepel v 
vetru 
9. Gibson, R.: Pravi zame 
10. Woodiwiss, K. E.:Shanna 

Zvočni CD za odrasle in 
mladino
KAČIČ, M.: Šla bom gola 
skoz pomladni dež 
LOVŠIN, P.: Za spremembo
MILČINSKI, N.: Še ena po-
mlad

Filmi za odrasle
The ARTIST = Umetnik
A BETTER life = Boljše živ-
ljenje
A DANGEROUS method = 
Nevarna metoda

DARK tide = Temna globina
The DICTATOR = Diktator
The DOUBLE = Dvojna igra
GEORGE Harrison : living 
in the material world
GIANNI e le donne = Sol 
življenja
The IDES of March = Mar-
čeve ide
INTOUCHABLES = Prĳa-
telja
An INVISIBLE sign = Mate-
matika ljubezni
KILL the Irishman = Ubiti 
Irca
MEN in black 3 = [Možje v 
črnem 3]
MY week with Marilyn = 
Moj teden z Marilyn
Les NEIGES du Kilimand-
jaro = Sneg na Kilimandžaru
PERFECT sense = Čutila 
ljubezni
La PIEL que habito = Koža, 
v kateri živim
SALMON fishing in the Ye-
men = Muharjenje v Jemnu
7 sex 7 = 7 zgodb o seksu
SHANGHAI = Šanghaj
STREETDANCE 2 = Ulični 
ples 2
ŠIŠANJE = Striženje
TITANIC = Titanik
TOMBOY = Pobalinka
TRESPASS = Talci
U zemlji krvi i meda = V de-
želi krvi in medu
WARRIOR = Bojevnik
The WARRIOR’S way = Bo-
jevnikova pot
The WAY = Pot
WE need to talk about Ke-
vin = Pogovoriti se morava 
o Kevinu
WUTHERING heights = Vi-
harni vrh
YOUNG adult = [Spet in 
drugače]
Filmi za otroke in mladino in 
risanke
BEVERLY Hills chihuahua 
3 : viva la fiesta! = [Čivava z
Beverly Hillsa 3]
A MONSTER in Paris = Po-
šast v Parizu
The NUTCRACKER : #the 
#untold story = Hrestač
Le PETIT Nicolas = Mali 
Nikec
SEEFOOD = Pupĳeva dogo-
divščina
TOM and Jerry. Once upon 
a tomcat = Tom in Jerry. Ne-
koč je bil maček.
Dokumentarni filmi
HUNTLEY, T.:  Paul Watson 
- Bekenntnisse eines Öko-
Terroristen = Izpovedi eko-
terorista
TURAJLIĆ, M.: Cinema Ko-
munisto
Računalniški CD / CDROM
MOTALN, M.: Zgodovina. 
Druga svetovna vojna : Po-
tek vojaških dogodkov ; 
Družba
Novitete prejšnjih mesecev lah-
ko prebirate na naših straneh na 
svetovnem spletu: www.ckv.si. 

Izbor: Niko Nikolčič

Vabilo na knjižno 
čajanko
V četrtek, 17. januarja 2013 ob 9. uri, prire-
jamo našo četrto KNJIŽNO ČAJANKO; njen 
naslov je Sprehajalka gospodovega psa. Ob 
dišečem čaju in pecivu vam želimo predsta-
viti najnovejšo bero knjig za vso družino. 
Prisrčno vabljeni na mladinski oddelek Can-
karjeve knjižnice Vrhnika !

Tone Škarja s svojo knjigo (foto: gt)

Prireditve v Cankarjevi knjižnici 

Intervju Gašper Tominc in Tone Škarja (foto: Andrej Gubič)

Kako premagati ovire pri komunikacĳi v
družini s pomočjo mediacĳe

Novosti na knjižnih policah Cankarjeve knjižnice Vrhnika v novembru 2012

Ob dnevu slovensku splošnih knjižnic

Pogovor z alpinistično legendo 
Tonetom Škarjo
21. november -  Cankarjeva knjižnica je letošnji dan sloven-
skih splošnih knjižnic, ki ga uradno praznujemo 20. novem-
bra, obeležila z intervjujem legende slovenskega alpinizma 
Toneta Škarje in predstavitvĳo njegove knjige.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika
NEDELJA, 2. februar ob 17. 30 in 20. uri
Lado Bizovičar poje, pleše in vas nasmeje do 
solz v novi komedĳi
LADO BIZOVIČAR in JURE KARAS
SLOVENSKA MUZKA OD A DO Ž
Avtor glasbenih aranžmajev: Gašper Konec
Igrajo: Lado Bizovičar, Gašper Konec, Miha Debevec
Eden in edini, neponovljivi Lado Bizovičar 
se vrača na oder Špas teatra z izjemno za-
bavno glasbeno predstavo. Združil je moči  z 
odličnimi glasbeniki in ustvaril parodĳo na
slovensko glasbo, ob kateri se vam bo ježi-
la koža, usta raztegnila do ušes, mogoče pa 
pade tudi kaka solzica... od smeha seveda....
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V soboto, 24. novembra 2012, 
je v Mariboru potekal Pokal 
Slovenĳe. Letos je tekmovanje
ponudilo širok spekter ritmi-
čark. Tekmovale so tako re-
prezentantke kot tekmovalke 
nacionalnega programa A1. 
Tekmovanje je potekalo na 
ekipni ravni, kar pomeni, da 
je končna uvrstitev posamez-
ne ekipe temeljila na seštevku 

ocen treh sestav. Nastopilo je 
osem ekip iz vse Slovenĳe.
Ekipa je bila sestavljena iz 
skupinske sestave s poljub-
nim rekvizitom, iz para/trojice 
s poljubnim rekvizitom in iz 
individualne sestave s poljub-
nim rekvizitom. Ekipo Gim-
nastičnega društva Vrhnika 
so sestavljale Metka Močilar, 
Meta Mramor, Ajda Ratković, 

Neža Celarc, Nina Žižmond 
in Nastja Podvratnik. Njihova 
končna ekipna ocena je znaša-
la 40.550 točk in je tako zado-
stovala za 5. mesto. 
V letu 2013 tekmovalke do-
mačega gimnastičnega dru-
štva čaka obilo dela. V febru-
arju, marcu in aprilu bodo 
tekmovale na kvalifikacĳskih
tekmovanjih po vsej Slovenĳi.
Mesec maj pa bo za Občino 
Vrhnika prava poslastica, saj 
bomo 25. maja v domači telo-
vadnici organizirali državno 
prvenstvo ritmične gimnasti-
ke v programu A1. Poleg vseh 
tekmovanj bodo dekleta na-
stopila tudi na internih dru-
štvenih nastopih. Prvi bo že 
v torek, 18. decembra, ko vse 
člane Gimnastičnega društva 
Vrhnika obišče Božiček. Vsi 
skupaj se obiska že nestrp-
no veselimo, saj vemo, kako 
pridni smo bili v letu 2012. 

Urša Cvetko (GD Vrhnika)

V drugi polovici novembra in v prvem tednu 
decembra se je v okviru našega delovanja do-
gajalo marsikaj. Na javni obravnavi Predloga 
pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pra-
vilnika o sofinanciranju športa v Občini Vrh-
nika, ki smo jo pripravili za svoje člane in na 
katero smo povabili tudi predstavnike občine 
in javnega zavoda, se nas je zbralo triindvaj-
set. Tako udeležba kot razprava sta pokazali, 
da smo ravnali prav. Pokazalo se je, da smo 
volonterski športni delavci še kako zainter-
esirani za sodelovanje pri spreminjanju nave-
denega pravilnika. Menili smo, da predlagane 
spremembe še niso primerne za obravnavo in 
sprejem na občinskem svetu. Oblikovali smo 
skupna stališča in usmeritve za nadaljnje delo 
ter župana prosili, naj sprejem tega akta na 
občinskem svetu odloži. Predlagali smo mu 
tudi imenovanje štiričlanske komisĳe, ki naj bi
do konca marca 2013 pripravila spremembe, 
skupaj s simulacĳo, ki je pri tem predlogu ni
bilo, pa jo vsi zelo pogrešamo. Simulacĳa nam
bo pokazala, kaj spremembe pomenĳo za iz-
vajalce športnih programov. Tako pripravljeno 
gradivo bi še enkrat obravnavali, ga dokončno 
uskladili in posredovali občinskemu svetu v 
sprejem. O tem, kako se bo zadeva nadaljeva-
la, vas bomo obvestili.
Izobraževalnega seminarja Olimpĳskega ko-
miteja Slovenĳe – Združenja športnih zvez na
temo »Krizno obdobje v slovenskem športu« 
se nismo mogli udeležiti, saj je potekal isto-
časno kot naša javna obravnava. Pomembno 
se nam zdi to, da je seminar kljub neugodnim 
gospodarskim kazalnikom izzvenel optimi-
stično. Poudarjeno je bilo, da bo sodelovanje 
civilne sfere in države ključno za uspešen raz-
voj športa. Izpostavljena je bila tudi ugotovi-
tev, da bodo starši postali najpomembnejši fi-
nancer slovenskega športa. Vse to gotovo velja 
tudi za našo, lokalno raven. Na seminarju je 
mag. Drago Balent, direktor Direktorata za 
šport, povedal, da je za leto 2013 na voljo 40 
% več sredstev s strani Fundacĳe za šport in
da gre glavnina povečanja na račun športnih 
objektov. 
Bomo kar nadaljevali s športnimi objekti. Malo 
smo pripomogli pri pripravi zahtevne doku-
mentacĳe, ki jo je na javni razpis za uporabo
sredstev Fundacĳe za šport vložila Krajevna
skupnost Drenov Grič - Lesno Brdo. Kan-
didatura se nanaša na gradnjo garderob v 
Športnem parku Drenov Grič. Pri pripravi do-
kumentacĳe smo se povezali vsi mogoči delež-
niki: Športno društvo Dren, Nogometni klub 
DD Dren, Športna zveza Vrhnika, Občina Vrh-
nika, Krajevna skupnost Drenov Grič - Lesno 
Brdo, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in 
gotovo še kdo. V športnem žargonu bi dejali: 

»Dali smo vse od sebe.« O rezultatu tega dela 
pa takrat, ko bo znan. 
Pripravili smo prĳavo na Javni razpis za sofi-
nanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega 
programa športa na območju Občine Vrhnika 
v letu 2013. Komisĳa je vloge že odprla. Ob-
veščeni smo, da je vlog več kot lani. Kot je 
zapisano v Letnem programu športa, bo ko-
misĳa predlog delitve razpoložljivih sredstev
obravnavala v roku dveh mesecev in pol od 
izteka razpisnega roka, torej sredi februarja. 
V začetku decembra smo vsem svojim članom 
posredovali dopis z aktualnimi obvestili in ra-
čunom za plačilo članarine, kot smo sklenili na 
skupščini. 
Koliko predlogov za podelitev priznanj šport-
nikom in športnim delavcem bomo prejeli, v 
času pisanja novičk še ne vemo, saj rok za po-
sredovanje še ni potekel. Že zdaj pa vas vabimo 
na tradicionalno prireditev »Športnik Vrhnike 
za leto 2012«, ki bo v petek, 1. februarja 2013, v 
Cankarjevem domu na Vrhniki. 
V decembru pa smo vabljeni v Cankarjev dom 
v Ljubljani, kjer bo prav tako tradicionalna pri-
reditev Športnik leta 2012, ki jo prireja Društvo 
športnih novinarjev Slovenĳe.
Do konca leta načrtujemo še eno sejo izvršnega 
odbora, kjer bomo obravnavali nujne operativ-
ne zadeve v zvezi z izborom športnika leta ter 
vloge sedmih športnih društev za sprejem v 
članstvo. Toliko društev je v zadnjem mesecu 
posredovalo pisno vlogo, še nekaj pa je dru-
štev, ki so ustno izrazila zanimanje za včlani-
tev. Kot zanimivost naj povemo, da so bili novi 
člani nazadnje sprejeti v zvezo leta 2004, po-
tem pa zanimanja za včlanitev ni bilo.  
Veseli smo tudi, da nam je za potrebe oglaše-
vanja naših članov uspelo v parku pred telo-
vadnico Partizan na staro mesto postaviti nov 
oglasni pano.
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si 
redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. 
Prosimo vas, da nam posredujete informacĳe
o dogodkih v svojih društvih in klubih. 
Za vse informacĳe nas pokličite na telefon 041
820 764 ali nam pišite na e-naslov sportnaz-
vezavrhnika@gmail.com. Uradne ure so vsak 
torek od 16. do 18. ure v pritličju poslovnega 
dela telovadnice Partizan. 
Nazadnje pa še: 
Božič, dan samostojnosti in enotnosti, 
novo leto
so že skoraj tu,
zato z voščilom hitimo ter Vam
mirne, ponosne, vesele praznike želimo …
Pogumno, uspešno, športno, zdravo in 
veselo leto 2013.

Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze Vrhnika

Občina Vrhnika je prisluhnila našim predlo-
gom ter opravila prerazporeditev sredstev, ki 
je omogočila zamenjavo. S pridobitvĳo se ne
bo končalo samo puščanje vode, temveč smo s 
tem zagotovili tudi večjo varnost spodaj sede-
čih in preprečili nevarnost izlitja vode na nov 
parket, obenem pa omogočili zmanjšanje po-
rabe energĳe za ogrevanje.
Z zamenjavo zadnjih oken so se tako zaklju-
čila večja gradbena dela v vrhniških športnih 
dvoranah. Poleg tega je zavod v zadnjih šestih 
letih v Športni dvorani Ivana Cankarja zame-
njal tudi ostala okna, preuredil sodniške gar-
derobe, obnovil klubske prostore, zamenjal 

parket, ga prelakiral z boljšim lakom in zarisal 
nove črte igrišč. V začetku decembra 2012 smo 
nadgradili igralni semafor z novimi hupami, 
tipkovnico, zamenjali koše in nakupili novo 
opremo. Učitelji športne vzgoje ter trenerji, 
vaditelji in ostali strokovni delavci pa so se 

najbolj razveselili zvočnih absorberjev, ki du-
šĳo zvok in s tem omogočajo izvedbo športnih
programov v normalnih pogojih.
V športni dvorani Partizan so se v preteklih 
letih zamenjala vsa okna. Namestil se je nov 
parket, novi koši, novi letveniki ter zamenjala 
vsa premična športna oprema. Prizidalo se je 
novo skladišče, obnovile so se garderobe. Prav 
tako se je obnovil prostor za fitnes.
V največji vrhniški Športni dvorani pri OŠ An-
tona Martina Slomška, ki jo zavod upravlja od 
konca leta 2008, so se obnovile mavčne stene, 
namestile zaščitne mreže, zaprla se je galerĳa,
preuredile in obnovile so se garderobe s tuši. Z 

boljšim lakom se je na novo prelakirala celotna 
igralna površina. Zarisala so se nova igrišča. 
Nakupili smo nove mize namiznega tenisa, 
nova stojala za odbojko, rokometne gole, na-
mestili smo internetno omrežje, ki omogoča 
snemanje prireditev in tekem. Letos smo za-
menjali tudi vse požarne luči in nadgradili ig-
ralni semafor.
Kot upravljavci vrhniških dvoran z redno ob-
novo in nadgradnjo pogojev dvoran in opre-
me, želimo slediti željam in potrebam uporab-
nikov. Zavedamo se, da so sicer želje in potrebe 
še večje, zato bomo tudi drugo leto dokupili 
nekaj nove opreme.
Vse te obnove in investicĳe v skupni vredno-
sti približno 700.000,00 € so omogočili Občina 
Vrhnika, Ministrstvo za šolstvo in šport (sedaj 
MIZKS), Fundacĳa za šport, donatorji in seve-
da Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Zahvalju-
jemo se Občini Vrhnika, MIZKSju, Fundacĳi
za šport in donatorjem za njihov prispevek k 
izboljšanju pogojev za športno udejstvovanje. 
Pred nami so zahtevni in ambiciozni projekti 
za katere smo prepričani, da jih bomo s skup-
nimi močmi uspešno izpeljali – v zadovoljstvo 
vseh občanov.  

Strokovni sodelavec za šport Daniel Cukjati

Pokal Slovenĳe v ritmični gimnastiki

Obnova vrhniških športnih 
dvoran 2007 - 2012
Po dolgih letih namakanja tribun in spodaj sedečih gledalcev ter po dokončni 
odločitvi o selitvi knjižnice smo novembra zamenjali strešna okna na Športni 
dvorani Ivana Cankarja Vrhnika. 

Srečno 2013
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Zdaj pa zares 
Ob ugodnih zimskih razmerah, ki so ne-
kaj snega prinesle tudi v dolino, smo 7. 
decembra začeli obratovati na smučišču 
Krvavec. Vsak dan nas lahko obiščete v 
šoli smučanja, kjer vam nudimo izposojo 
in servis smučarske opreme. Že vnaprej 
pa lahko zase ali za svoje otroke rezervi-
rate individualne ure smučanja. V pestri 
izbiri programov bo vsakdo našel kaj 
sebi primernega, naj bodo to izpopolni-

tev smučarske tehnike ali pa prve smu-
čarske izkušnje. Za vse dodatne in ak-
tualne informacĳe obiščite spletno stran
www.ski-race-race.net. 
Ob zaključku leta vam želim vesele praz-
nike, preživite jih na belih strminah! 

Mario Blagojevič

Ana je bila v svojih plesnih za-
četkih plesalka jazza in showa, 
po napredovanju pa se je pri-
družila plesni skupini Fata-
morgana in kar nekaj let veselo 
in predvsem uspešno pople-
savala z njimi. Napočil je čas, 
ko se je pridružila še pedago-
škemu teamu Plesnega mesta, 
pod okriljem katerega sedaj 
vodi orientalsko plesno sku-
pino na Vrhniki. Ker pa mlada 
dama rada sledi trendom, se je 
odločila, da opravi tudi licen-
co za plesno zvrst zumbo, ki jo 
prav tako poučuje v Plesnem 
mestu. 
V začetku novembra se je sku-
paj s 37- člansko slovensko 
reprezentanco predstavila v 
Češkem Libercu na svetovnem 
prvenstvu v orientalskih plesih 
ter na evropskem prvenstvu 
v tehniki show belly dance. 
Punce so se na pot odpravile 
že pred šesto uro zjutraj in  se 
zbrale na parkirišču Rudnik v 
Ljubljani. Tam so pridno na-
ložile prtljago na avtobus, se 
udobno namestile ter se po-
dale na pot proti Češki. V po-

znih popoldanskih urah so le 
prispele v Prago, kjer so imele 
na  voljo nekaj prostega časa 
za ogled kulturnih znameni-
tosti. Zvečer so se namestile na 
končni postaji v Libercu. Dan 
za tem so se plesalke udeleži-
le plesne delavnice pod vod-
stvom Simone Minisini, sledila 
je vaja za nastop in raziskova-
nje mesta ter spodbujanje slo-
venskih plesalk, ki so tekmo-
vale tisti dan.
Tretji dan gostovanja na Če-
škem pa je bil čas, da plesal-
ke Plesnega mesta pokažejo 
iz kakšnega testa so. Priprave 
so se začele zgodaj zjutraj, saj 
je bilo treba poskrbeti za tudi 
za zunanji videz. Zaradi od-
stopanja programa od urnika 
prejšnjega dne so se tekmoval-
ke z avtobusom na prizorišče 
tekme v Babylon center odpra-
vile več ur pred  načrtovanim 
nastopom. Sledile so še zadnje 
priprave in potem je napočil 
pomemben trenutek. Punce so 
s prepričljivim nastopom osvo-
jile srebrno medaljo. Sledilo je 
neizmerno veselje in fotogra-

firanje z bronastim pokalom, 
pozneje pa še zasluženo sku-
pinsko kosilo v središču mesta. 
Zvečer so se dekleta sprostile 
na zabavi, ki jo je priredil orga-
nizator tamkajšnjega tekmova-
nja. Zadnji dan so izkoristile za 
potepanje po Libercu, naku-
povanje spominkov ter daril. 
Napočil je čas za odhod in v 
dopoldanskih urah so uspeš-
ne plesalke končno prispele v 
Ljubljano, kjer jih je pričakalo 

presenečenje. Nekaj najbližjih 
jim je namreč priredilo prisr-
čen sprejem s šampanjcem in 
torto.
Nastop orientalskih plesalk 
si boste lahko ogledali 23. 12. 
2012 na M-ovem božičnem 
žuru na Vrhniki. Več informa-
cĳ o orientalski skupini in pri-
reditvi lahko dobite na številki 
01 510 84 84 in 041 33 33 03.

Urška Krek

Sezone 2012 za košarkarje ekip 
U-12 in U-14 se je zaključila
Tekmovalno sezono 2012, ki so jo v začetku tekoče-
ga leta pričeli košarkarji ekip U-12 in U-14 se je v 
mesecu novembru končala. 
Fantje selekcĳe U-12 letnika 2000 in mlajši kapetan Jan Zobec,
Gašper Medmeš, Rene Bohinc, Luka Salvatore Pecoraro, Kle-
men Plevnik, Jaka Vrhovec, Lovro Gregorka, Luka Komlanc, 
Nejc Novak, Nace Smrekar, Jan Špernjak, Urban Smrekar, 
Lenart Mrzelj, Nejc Rome, Janez Koprivc, Lovro Dolinar, Se-
bastjan Filipič, Maj Klančnik, Tristan Ribič, Domen Rus, Jakob 
Telzerow je sezono končala pod vodstvom novega mladega 
trenerja Primoža Jurce. Ekipa je tekmovanje začela nadvse 
prepričljivo. V skupini Zahod 2 sk. 3 so brez poraza zasedli 
1.mesto na lestvici. Tako so 2. del tekmovanja 1. SKL za fante 
U-12 tekmovanje nadaljevali v zmagovalnem temu in ostali 
na 1. mestu svoje skupine. To jih je v 3. jesenskem delu tekmo-
vanja pripeljalo v skupino zmagovalcev svojih skupin. Med 
ekipami Pivke, Hidrĳa in Mark Ajdovščina ekipa A so se borili
za vstop na finalni zaključni turnir tekmovanja košarkarjev U-
12. Kljub borbeni igri so tako v 4. zaključnem delu tekmovanja 
zasedli 15. mesto med 78 ekipami v Slovenĳi.
Tekmovanje za sezono 2012 so končali tudi košarkarji selekcĳe
U-14 letnik 1998 in 1999 kapetan Primož Drašler, Žan Čamer-
nik, Žan Černigoj, Rok Savič, Anže Mivšek, Luka Bajuk Trček, 
Klemen Kavčič, Jan Košir, Jan Zadravec, Miha Mahovlič, Nik 
Zobec, Jan Peteh, Jan Zobec, Nikolas Suša, Tadej Zakrajšek Ja-
nevski, Gašper Medmeš in Vid Gostiša pod vodstvom trenerja 
Vlada Beka. Njihovo delo v novi tekmovalni sezoni je bilo zelo 
težko. Ekipa je glede na rezultate prejšnje tekmovalne sezo-
ne uvrščena v eno najtežjih skupine 1. Slovenske košarkarske 
lige. Za nasprotnike so dobili ekipe Helios Domžale A, Elektro 
gorenjska prodaja A, ki se na koncu bori za naslov državnih 
prvakov, Sava Stržišče, Hidria in Kranjski orli. Vrhniški košar-
karji so prvi spomladanski del tekmovanja začeli malo slabše, 
vendar so v drugem jesenskem delu pokazali, da so borbeni 
košarkarji. Z pridobljenimi izkušnjami iz prvega dela tekmo-
vanja so nasprotnikom pokazali, da niso od muh. Tekmovanje 
so tako končali v sredini lestvice najboljših 36 ekip v 1. Sloven-
ski ligi za košarkarje selekcĳe U-14.
Tekmovanje za ekipo košarkarjev U-14 se pa s tem še ni kon-
čalo. Fantje nadaljujejo v tekmovanju Mini pokal Spar. Po do-
brem jesenskem delu košarkarji nadaljujejo z dobro igo, saj 
so v 3. krogu tekmovanja na domačih tleh premagali ekipo 
Posavje Pobočje z izjemnim strelskim rezultatom 132:48. Na 
povratni tekmi so zmago le potrdili in se tako uvrstili v 4. kolo 
tekmovanja za Mini pokal Spar za sezono 2013.
Čestitke vsem igralcem za uspešno sezono 2012.

Damjana Oven Medmeš 

Namiznoteniška sekcĳa ŠD
Sinja Gorica v sezoni 2011/12
V spomladanskem delu leta 2011 smo nastopali v treh ligah 
Ljubljanske namiznoteniške rekreativne lige, in sicer v II., III. 
in V. ligi. Prva ekipa je prvič nastopala v II. ligi in zasedla dru-
go mesto. Nastopala je v sestavi Matjaža Rusa, Alenke Niša-
vič, Jožeta Berginca, Petra Gutnika in Bruna Kosĳa. Najboljši
igralec lige je bil Matjaž Rus z enim samim porazom. 
V III. ligi je nastopala ekipa Sinja Gorica II v sestavi Draga 
Vrbančiča, Petra Vrbančiča, Marjana Šurce in Hinka Sajovica. 
Uvrstili so se na osmo mesto. Ekipa Veteran – Sinja Gorica je 
nastopala v V. ligi. Sestavljajo jo Janez Čekada, Tone Štih, Jože 
Brilej, Marko Bozovičar in Sonja Kesič. Najboljši igralec v ligi 
je bil Tone Štih z enim porazom. 
V novembru 2011 smo v različnih disciplinah sodelovali na 
13. občinskem prvenstvu, kjer so naši igralci odigrali zelo vid-
no vlogo. Pri moških od 30 do 50 let je bil M. Šurca drugi, P. 
Gutnik pa četrti. V kategorĳi moških nad 50 let smo imeli zla-
tega A. Nišaviča in srebrnega J. Berginca, v dvojicah pa smo 
si razdelili mesta: 
1. mesto: Šurca – Miklavčič D., 2. mesto: Gutnik T. – Gutnik J., 
3. mesto: Torkar – Gutnik P., 4. mesto: Nišavič – Berginc.
V letu 2011/2012 so naši igralci nastopali na različnih raču-
nalniških turnirjih v Ajdovščini, Celju, Ljubljani in Dobovi ter 
dosegli zavidljive uspehe. 
V jesenskem delu leta 2012 vse tri ekipe nastopajo v ligah 
Ljubljanske namiznoteniške rekreativne lige. Rezultati bodo 
znani do konca decembra, ko bodo odigrani vsi dvoboji. 
V novembru smo v sodelovanju s ŠD Vrhnika izvedli 14. ob-
činsko prvenstvo. Nastopilo je 52 igralcev in igralk. Rezultati 
so bili naslednji:     
Moški od 15 do 30 let: 1. mesto: Kaiser (ŠD Vrhnika), 2. mesto: 
Semič (ŠD Vrhnika), 3. mesto: Grampočnik (ŠD Vrhnika), 4. 
mesto: Grasselli (ŠD Vrhnika). Moški od 30 do 50 let: 1. mesto: 
D. Miklavčič (ŠD Dren), 2. mesto: P. Vrbančič (Sinja Gorica), 
3. mesto: M. Šurca (Sinja Gorica), 4. mesto: P. Gutnik (Sinja 
Gorica). Moški nad 50 let: 1. mesto: J. Čekada (Sinja Gorica), 
2. mesto: Horvat (ŠD Dren), 3. mesto: D. Vrbančič (Sinja Go-
rica), 4. mesto: Malovrh (ŠD Verd). Dvojice: 1. mesto: Semič 
– Kaiser (ŠD Vrhnika), 2. mesto: Grampočnik – Oberčkal (ŠD 
Vrhnika), 3. mesto: Miklavčič – Horvat (ŠD Dren), 4. mesto: 
Perovič – Grasselli ( ŠD Vrhnika). 

Bruno Kosi,vodja namiznoteniške sekcĳe ŠD Sinja Gorica

Obiskali smo Miklavžev turnir v Radomljah
Otroci, ki letos obiskujejo prvi razred in se v nogometnem svetu 
imenujejo U-6, so na zasneženo soboto 8. 12 odšli v Radomlje, kjer 
je potekalo druženje ob Miklavževem turnirju. Na prvem mestu 
je bilo druženje s sovrstniki, pica po koncu turnirja, ogled igre, ki 
jo je pripravil organizator, in obisk Miklavža, 
ki je za vse (pridne) udeležence prinesel da-
rila. Vsi otroci so izredno uživali in pokazali 
všečno, borbeno igro, ter dokazali, da se tudi 
v njihovi generacĳi skriva kar nekaj nogomet-
nega znanja.

Odšli smo se zabavat na turnir, 
vrnili smo se s pokalom!
V soboto 1. 12. 2012 si bo 12 naših fantov, ki 
nastopajo v selekcĳi U-7, zapomnilo za vedno,
saj so odšli na svoj prvi nogometni turnir, ki je 
potekal v Ivančni Gorici. Cilj na turnirju je bilo 
zabavanje, druženje z vrstniki in enakomerna 
razporeditev igralnega časa med vse otroke. 
Vsi ti cilji so bili doseženi in še preseženi, saj 
smo ob dveh zmagah in enem remĳu osvojili
prvo mesto v svoji skupini. V polfinalu smo
izgubili proti končnemu zmagovalcu Svobodi 

Kisovcu, za konec pa smo premagali še domačine in se več kot za-
služeno veselili 3. mesta in prvega pokala v svojem življenju.
Tudi U-9 je domov prinesla nov pokal!
Igralci selekcĳe U-9 so se v soboto 8. 12. udeležili turnirja, ki ga
je organiziral NK Črni Graben. V svoji predtekmovalni skupini 

so ob dveh neodločenih rezultatih in eni zma-
gi zasedli prvo mesto. Sledilo je polfinale proti
Medvodam, ki se je po rednem delu končalo 
brez zmagovalca, zato so udeležencu v finalu
odločali streli iz 6 m, naši nogometaši so jih iz-
vajali uspešno in zmagali tekmo s 3:0. V finalu
so se srečali z ekipo iz Šmartnega in nesrečno 
izgubili z rezultatom 1:0. Vseeno jim čestitamo 
za osvojeno odlično 2. mesto in nov pokal.
U-9 nastopa tudi v zimski ligi, kjer je v prvem 
krogu minimalno izgubila proti ekipi Bravo, 
kljub temu da so naši fantje dobili prvi polčas z 
golom prednosti. V drugem krogu pa so svojo 
jezo stresli na igralce iz Šmartnega in jih brez 
težav porazili s 4:1. V svojem drugem tekmo-
valnem dnevu pa so zabeležili visoko zmago 
z 8:0 proti ljubljanskemu Interblocku. Ekipa 
Šentjerneja proti kateri bi se morali prav tako 
pomiriti, pa je ostala doma zaradi obilnega sne-
ženja.

U-10 nadaljuje z zmagami tudi v zimski 
ligi!
Fantje ki so zastopali naše barve v zimski ligi, ki po-
teka v Ljubljani za Bežigradom, so na svoj prvi tekmo-
valni dan prikazali odlične predstave in z zmagama 
4:1 proti Zagorju in 3:1 proti Krki pokazali, da jim tudi 
igranje na umetni travi ne povzroča težav. V soboto 9. 
12 pa smo vknjižili še dve zmagi, proti ND Ilirĳa, ki
smo jih brez večjih težav premagali z rezultatom 5:1. 
Nato pa so organizatorji spremenili število igralcev v 
polju in smo drugo tekmo proti Beli Krajini odigrali s 
petimi igralci v polju in vratarjem. Imeli smo kar ne-
kaj težav in ob polčasu zaostajali z rezultatom 2:1, v 
drugem polčasu pa stopili na plin in zmagali s konč-
nim rezultatom 3:2. Tako v letošnji sezoni ostajamo 
neporaženi na kateri koli uradni tekmi!               (jz)

Zumbastično orientalska učiteljica Ana

Vigi, vigi, vigi - Vrhnika in Dren, boljši ni noben!

Predšolski otroci zelo napredujejo
Predšolski otroci, ki obiskujejo našo vadbo, znajo že ogromno novih stvari, od plezanja po plezalni steni (pri-
lagojena otrokom), prevalov, palačink, skokov, preskokov, hoje po gredi, metanje in lovljenje žoge. Seveda, pa 
jih učimo tudi nekaj nogometnih prvin, pri katerih tudi zelo lepo napredujejo. Tako, da vabljeni vsi otroci, ki 
se nam želĳo pridružiti pri naši (nogometni) vadbi.
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29. 9. 2012 – Lintverni po Vojskarski 
planoti
Kot običajno smo se zbrali v soboto zjutraj pred 
Cankarjevim hramom na Vrhniki in se po jutra-
nji kavici odpravili preko Logatca, Godoviča in 
Idrĳe proti Vojskemu. Naše izhodišče je bilo na 
prĳetni domačĳi Za robom, kjer sta nas prĳazno 
sprejela gostoljubni lastnik Emil Tratnik in nje-
gova Romana ter nas pogostila pred odhodom 
na potepanje po Vojskarski planoti. 

Emil nas je vodil skozi doline in prek vzpetin po 
planoti ter pripovedoval o njenih značilnostih, 
zgodovini in ljudeh, ki so kot prebivalci tega 
sveta vajeni vsega mogočega. Spotoma smo se 
ustavili pri prĳazni domačinki in tam obudili 
razne spomine, nato pa nas je pot vodila naprej, 
mimo partizanskega grobišča do razgledne toč-
ke Hudournik nad Dolenjo Trebušo in Gačni-
kom. Od tam smo se potem po drugi poti vrnili 
do Emilove domačĳe. 
Emil nam je omogočil tudi spoznavanje hitrega 
premagovanja dolov na planoti, kar so najbolj 
»gajstni« Lintverni pod njegovim vodstvom 
tudi preizkusili. V organizacĳi Špilčka in doma-
činov, Tiborja s Krasa in prĳatelja lovca z ugan-
kami smo preživeli prĳetne urice ob dobri hrani 
in pĳači ter se proti večeru zadovoljni vrnili na 
Vrhniko. 
Za nami je še eno izjemno druženje in spoznava-
nje lepot naše domovine. 
Besedilo in fotografija: Grintov'c

10. 11. 2012 – Po Levstikovi poti
Kakor vsako leto smo člani Planinskega društva 
Vrhnika tudi letos na drugo soboto v novembru 
podoživljali pot, ki jo je v potopisu Popotovanje 
od Litĳe do Čateža opisal pesnik in pripovednik 
Fran Levstik. Tokrat smo se po njej odpravili že 
šestindvajsetič.

Izhodišče te prĳetne in med planinci priljublje-
ne poti je v Litĳi, mi pa smo se ji priključili v 
Kostrevnici. Malo naprej od Tisja je razpotje, na 
katerem smo se nekateri odločili za južno, drugi 
pa za severno traso. Na cilju na Čatežu smo se 
malo okrepčali, si ogledali stojnice in sledili kul-
turnemu programu ter se nato z avtobusom od-
peljali do Štorovja, od koder smo se po krajšem 
postanku vrnili na Vrhniko.
Besedilo in fotografija: Jože Školc

17. 11. 2012 - Mladi na Sveti Trojici
V soboto, 17. novembra, je mladinski odsek Pla-
ninskega društva Vrhnika organiziral planinski 
izlet na Sveto Trojico – ne »našo«, nad Vrhniko, 
ampak na tisto, pod katero je živel Martin Kr-
pan. Sveta Trojica je 1.106 metrov visoka vzpeti-
na v hribovju Javorniki. 
Pred OŠ Ivana Cankarja se nas je zbralo 34 po-
hodnikov. Izpred šole smo se z avtobusom 
odpeljali proti Primorski in izstopili nekoliko 

naprej od vasi Trnje. Pot nas je nato vodila po 
makadamski cesti, a smo kmalu zavili na ožjo 
stezico. S strumnim korakom smo po označeni 
poti sledili vodniku Janezu. 
Čeprav je bila pot dolga in na nekaterih delih 
rahlo strma, je čas ob sproščenem pogovoru hi-
tro minil, tako da smo v predvidenem času pri-
speli do vrha. Čeprav je sĳalo sonce, je bilo treba 
na vrhu obleči vsa oblačila, saj je tudi močno 
pihalo. Med zasluženim počitkom smo pojedli 
malico, se igrali, v planinske dnevnike odtisnili 
žig ter opazovali Petelinjsko in Palško jezero. 
Potem ko smo pomalicali ter razdelili 
ožigosane planinske dnevnike, smo 
se pred cerkvico še fotografirali in 
se odpravili proti dolini. Sestopali 
smo po nekoliko daljši poti. Ta nas 
je vodila mimo travnikov, na katerih 
so se še pasle krave. Na poti smo se 
nekajkrat ustavili in v daljavi opazo-
vali Petelinjsko jezero. Naposled smo le 
prišli do Slovenske vasi, kjer nas je že čakal 
avtobus.
Fotografije z izleta si lahko ogledate na naši 
spletni strani – www.pd-vrhnika.si.
Besedilo: Tine Turšič
Fotografija: Mladinski odsek

24. 11. 2012 – Nov rekord obiska 
našega spleta
Danes smo zabeležili štiristotisoči obisk naše 
spletne strani, ki si jo je do zdaj ogledalo 297.352 
različnih obiskovalcev. Lepe številke, kajne? To 

je zasluga vseh vas, ki redno ali pa le sem ter tja 
pokukate na našo spletno stran. Vsem, ki skr-
bimo za delovanje strani in polnjenje novic, to 
mnogo pomeni. Hvala vam.

Milan Jerman

24. 11. 2012 – Pohod PD Vrhnika na 
Sabotin (609 m)
V soboto, 24. novembra, smo se z osebnimi avto-
mobili odpeljali proti Novi Gorici, natančneje do 
Solkana. Ta leži ob vznožju hribov, zato ga je na-
rava obdarila z mnogimi studenci pitne vode, ki 
danes predstavljajo naravno in kulturno dediš-
čino kraja. Solkan se ponaša tudi z železniškim 
mostom, ki ima najdaljši kamniti lok na svetu. 
Razpet je nad reko Sočo. Razpon glavnega loka 
je 85 metrov, dolg pa je 220 metrov. Gradili so ga 
med letoma 1904 in 1905.
Iz Solkana na vrh Sabotina vodita dve poti – se-
verna in južna. Izhodišče našega vzpona je bilo 
urejeno parkirišče na robu Solkana, v bližini 

mostu čez Sočo. Najprej položna pot se je zače-
la kmalu vzpenjati. Stara vojaška mulatjera nas 
je vodila vse višje nad dolino Soče. Bolj ko smo 
se vzpenjali, lepši so bili pogledi na smaragdno 
lepotico Sočo.
Pot je postajala precej strma in na nekaterih me-
stih slabše prehodna. Po dveh urah hoje smo v 
stenah nad seboj zagledali kaverne, ostanke 1. 
svetovne vojne na tem območju. Pot mimo ka-
vern nas je pripeljala do koče na Sabotinu. Tam 
smo si najprej ogledali vzorno urejen muzej 1. 

svetovne vojne s številnimi granatami 
različnih kalibrov in velikosti, do-

bro ohranjeno orožje, pištole, 
nože in drugo vojaško opre-

mo. Po vodstvom sina 
oskrbnika koče na Saboti-
nu smo si ogledali številne 

avstro-ogrske in italĳanske 
rove. Zanimivi so povezani 

rovi za topovske položaje, pros-
tori za skladiščenje granat in 

vžigalnikov ter bivalni prostori. Rovi so bili več-
inoma izkopani ročno, vojska si je pomagala le 
z vrtanjem in razstreljevanjem. Gora je imela v 
tistem času za obrambo velik strateški pomen.
Po vodenem ogledu smo se v koči okrepčali z 
okusnim kosilom. Vračali smo se po grebenu, 
posejanem s številnimi mejnimi kamni, na ka-
terih je vklesana in vrisana smer meje med dr-
žavama Slovenĳo in Italĳo. Sprehodili smo se 
do vrha Sabotina na koti 609 m, ki je označena s 
kovinsko ploščo, ta pa označuje smeri različnih 
slovenskih vrhov. Megla nam je onemogočila 
razgled na Krn, Triglav in Rombon.
Pot smo nadaljevali do ostanka cerkvice sv. Va-
lentina iz 16. stoletja, ki je bila porušena že v 18. 
stoletju in kasneje še v 1. svetovni vojni. Od cer-
kvice smo sestopili po južni poti, ki nas je vodila 
mimo čistine, znane po nekdaj pomembnem na-
pisu iz belega kamenja. Hojo smo nadaljevali do 
ceste in kmalu nazaj do solkanskega mostu ter 
do naše izhodiščne točke v vasi Solkan.
Sledili sta kavica v bližnji slaščičarni in vrnitev 
domov. Za nami je bil resnično lep pohod v pri-
jetnem vzdušju, pospremljen z odličnim Mila-
novim vodstvom.
Besedilo: Tatjana Slavec
Fotografija: Sonja Repnik

28. 11. 2012 – DELO IN DOM: 
čistilna naprava na Planini
Tedenska revĳa Delo in dom je v svoji včerajš-
nji številki objavila kar štiri strani dolg članek 
o »naši« čistilni napravi z naslovom »Biološke 

čistilne naprave: kompresorje nadomesti na-
ravni vlek zraka«. Če vam članka in razgovora 
z našim predsednikom Romanom Novakom še 
ni uspelo prebrati, ga najdete na povezavi h�p://
www.deloindom.si/odpadki/bioloske-cistilne-
naprave-kompresorje-nadomesti-naravni-vlek-
zraka.

Milan Jerman

5. 12. 2012 – Nove sončne celice na 
Planini čakajo sonce
Takoj po začetku delovanja čistilne naprave na 
Planini nad Vrhniko je naš predsednik Roman 
Novak z izvajalci, podjetjem Kon Tiki Solar, d. 
o. o., iz Kamnika, že začel uresničevati sklepe 
upravnega odbora društva z 2. redne seje, ki je 
potekala 12. septembra. 
Deset dni po začetku delovanja čistilne naprave 
so na novo dodane sončne celice komaj čakale 
prvih sončnih žarkov. Do takrat smo imeli na 
strehi tri sončne kolektorje po 55 W (skupaj 165 
W), zdaj pa sta se na obstoječe nosilce dodala 
še dva po 55 W, neposredno na streho pa so se 
postavili štirje, vsak po 100 W. Dodalo se je to-
rej 510 W moči in zdaj je svetlobni vir električne 
energĳe na Planini močan kar 675 W, kar po iz-
javi najemnika Mitje Kovačiča zadostuje za po-
trebe zavetišča.
Visokokakovostni solarni moduli za samostojne 
(otočne) solarne napajalne sisteme ET-solar so iz-
delani kristalnega silicĳa, ki omogoča optimalno 
proizvodnjo električne energĳe iz sončne v vseh 
pogojih. Kolektorji so bili nekaj časa »skriti« pod 

snegom (glej fotografije), po posnetih fotografi-
jah pa so bili že očiščeni in ob prvem sončnem 
dnevu bodo nadaljevali svojo hvaležno in okolju 
prĳazno nalogo.
Besedilo in fotografije: Milan Jerman

O vseh dogodkih v planinskih skupinah starej-
ših (Zimzelenčki in Sončki) lahko berete v Upo-
kojenskem kotičku Našega časopisa, objavljene 
članke pa lahko v celoti preberete na spletni 
strani Planinskega društva Vrhnika: www.pd-
vrhnika.si in si ogledate še več fotografij.

Planinski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski 

Iz januarskega koledarčka
Datum Dogodek Odhod Ur 

pohoda Organizator/vodnik

19. 1. RATITOVEC 7.00 4-5 BOŠTJAN RAVNIK

Udeležili smo se tudi kulturnega programa Raz-
hodnje na Čatežu.

Pa smo jo osvojili Pri ruševinah cerkvice sv. Valentina

Čistilna naprava je vkopana nekaj metrov od 
planinske koče na Planini nad Vrhniko. Konec 
oktobra letos je delavce presenetil sneg.)

V času fotografiranja so bile sončne celice pod 
snegom, a ne za dolgo.
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delovni čas 
9.00-12.00 in 13.00-17.00, 
sreda 9.00-12.00 in 13.00-18.00, 
sobota 9.00-12.00

www.optik-jelovcan.com
OPTIK & 

OČESNA ORDINACIJA

JELOVČAN 
VRHNIKA

���������������������������� www.optik-jelovcan.com

Vesel božič in 
srečno novo leto!

Cenik oglasov v 
glasilu Naš časopis

Enota mere
Cena v 
EUR z 
DDV

1 cm v višini stolpca 
širina stolpca 4,33 
cm, na eni strani 6 
stolpcev

4,51

¼ strani 225,34
½ strani 450,68
cela stran 901,35
zahvale 67,60

Inštrukcĳe angleščine in 
nemščine za osnovno in 
srednjo šolo. Tel.: 01 7552-
871
Na voljo je še ena enota v 
dvojčku, 155 m2 bivalne po-
vršine na lepi lokacĳi v Puš-
čah pri Turjaku v 3. gf. Vse 
inštalacĳe  so že pripeljane 
do objekta. Možnost do-
graditve po vaših željah in 
kompenzacĳe z drugo ne-
premičnino. 041 751 266.
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����������������������������
v visoko vidni fluo-rumeni barvi
velikosti: 5-6 let, 7-8 let, 9-10 let, 13-14 let

Redna cena: 40,00 €

���������������������������
v visoko vidni fluo-rumeni barvi
velikosti: M (5-6 let), L (7-9 let), XL (10-12 let)

Redna cena: 6,00 €

�����������������������
v temno modri barvi
velikosti: za 4, 6, 8, 10, 12, 14 let

Redna cena: 30,00 €

�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

“Poskrbite, da bo vaš otrok pridobival 

�������
�������

��������
�������

“Poskrbite za varnost ���������������

�����������������������������������������������������������

*Akcijska cena velja za 
���������������������������� S���������������������

Redna cena: 
129,90 €

������������
Redna cena: 34,99 €

���������������
Redna cena: 12,99 €

����������������������������
Redna cena: 14,99 €

��������������������������
Redna cena: 22,99 €

�����������������
Redna cena: 19,99 €

����������������������������������������������������������������������
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potisk kombinezona 
z logotipi

Cena:
�������������������������
��������������������������

9990
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1899
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1599
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za 4, 6, 8, 10, 12, 14 let

S
Redna cena: 
129,90 €

*
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��������������
v svetlo modri, svetlo zeleni, 
��������������������������

��������������������������
komplet 5 v 1 
�����������������������������������������
������������������������������������������

TERANOV LIKER 0.75L
������������������

VITRES 5L
���������������������
vetrobranskih
stekl do -30°

ANTIFRIZ 5L 
KONCENTRAT
�������������������������
zmrzovanjem in korozijo
hladilnih sistemov in 
motorjev vseh vrst

�����������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
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PIROTEHNIKA 
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PRIMERJAVA KURILNEGA OLJA IN PELETOV

3000 l kurilnega olja = 3.000 €
3000 l kurilnega olja = 6000 kg peletov
6000 kg peletov = 1.260 €
��������������������������� ������������

�����������
���������

���������������
�������

���������������������������
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7499����
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����������� vin

Cabernet Sauvignon 

     Teran

��������������
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1189

GORILEC NA PELETE

����������������������

210 €*/1 tono
������������������������
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PESTER IZBOR
��������������
������������������������������
po izjemno ������ cenah
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����������������������������������
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                Delavna širina 70 cm
                    Delavna višina 55 cm
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Nudim čiščenje stanovanjskih 
prostorov, pisarn in radiatorjev 
z ekološkimi probiotičnimi 
čistili. Ekološka čistila 
omogočajo čisto in varno 
okolje, zaprašeni radiatorji 
pa lahko zmanjšajo moč 
ogrevanja tudi do 20 %. 
Pokličite 031 739-740, Mojca

Srečno in zdravo v leto 2013

Objavite brezplačen mali oglas na straneh Našega časopisa. 

Vsebino oglasov sporočite na 01 7506 638 

ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 
                                                         Naš časopis

Mali oglasi

�������� ��������� ���������� ������� ����
����������������������������������������������
������������
www.facebook.com/metuljcek.
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI

��������������
���������������������
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�����������������������

Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

��������������

Ko bom umiral,
rad bi jeseni,
takrat naj pride
bela smrt k meni.
Listje raz drevje
bo zašumelo
in mi zapelo
pesem v slovo. (ljudska)

ZAHVALA
ob slovesu našega dragega moža, 

ata, tasta in dedĳa

JANEZA SEČNIKA
(1934–2012)

Domači pokojnega Janeza Sečnika se želimo iskreno zahvali-
ti vsem dobrim ljudem – sorodnikom, sosedom, prĳateljem in 
znancem, ki ste se iz spoštovanja prišli poslovit od njega. Zahva-
ljujemo se za vse izrečene besede sožalja, pristne objeme v znak 
sočustvovanja, pa tudi za vse denarne darove za svete maše, da-
rovano cvetje in sveče. Da smo izpolnili željo našega ata, ki je 
bil zvest darovalec v korist človekoljubnim namenom, smo pre-
ostanek denarnih sredstev darovali staršem dečkov s cerebralno 
paralizo, društvu Trepetlika, ki združuje parkinsonove bolnike 
Slovenĳe, in Slovenskemu društvu Hospic. Zahvaljujemo se tudi 
gospodu župniku Janezu Smrekarju za tankočutno opravljen 
pogreb ter gospodu Antonu Vrhovcu, pevcem, trobentaču in, ne 
nazadnje, vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti po domačem 
mu Horjulu, kjer je zavoljo težkega bremena parkinsonove bo-
lezni s sprehajanjem nabiral moč prav za vsak dan.
Pogrešamo ga žena Micka, hčeri Ana in Marinka ter sin Janez 

z družinami.
Horjul, november 2012

Tržaška 3, Vrhnika, Tel.: 01/7552-714

Nudimo vam: sveže rezano cvetje 
in številna izbira lončnic

Delovni čas: vsak dan 
od 8.00 do 12.00, 14.00 do 18.00; 

sobota: od 8.00 do 12.00.

Zlata je človeška duša,
kakor je tudi Tilnova.
Velik nam je bil prĳatelj,
med angelci je zdaj doma…

ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi dragega 

sina, brata in vnuka 

TILEN 
STARKEŽ

1995 – 2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sošolcem, učite-
ljem, sosedom in znancem, ki ste ga imeli radi in ga v tako veli-
kem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala   
župnikoma g. Jožetu Gregoriču in g. Janezu Mihelčiču ter pa-
tru g. Danilu Holcu za čudovito opravljen pogreb in otroškemu 
zborčku Brezovica za angelsko petje. Zahvaljujemo se tudi po-
grebni službi Pieta, trobentaču in Zavodu za usposabljanje Ja-
neza Levca. Iskrena hvala Vsem in vsakemu posebej za izrečeno 
sožalje, sveče, cvetje, maše in darove za nove orgle. Hvala tudi 
vsem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali in nam 
stali ob strani.

Vsi, ki smo te imeli radi.
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Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje, 
prava in ena sama, 
za vse življenje.  (Tone Pavček)

ZAHVALA
Za vedno je 93. letu starosti zaspala 

naša ljuba mama, stara mama, 
prababica, tašča in sestra

ANGELA 
MESEC

roj. Kenk, z Vrhnike

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem in prĳateljem za izrečena sožalja, sveče in cvetje. Najlepša
hvala tudi g. dekanu Blažu Gregorcu, pevcem, kvartetu trobil in 
pogrebni službi Vrhovec ter vsem, ki ste jo pospremili na njeno 
zadnjo pot. 

Žalujoči: hči Jožica z možem Dušanom, vnuki Ada in 
Sebastjan z družinama, vnukinja Eva in brat Jože

ZAHVALA
V 79. letu starosti nas je zapustil 

dragi oče

FRANC 
NAGODE

Skoblov ata
1933 – 2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečena sožalja in darovane sveče ter cvetje. Za-
hvala tudi negovalnemu osebju doma v Preboldu in vsem, ki so 
mu bili v pomoč pri težki bolezni. Zahvala tudi gospodu župni-
ku Janezu Smrekarju za opravljen pogreb in pogrebni službi Vr-
hovec ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala vsem, 
ki se ga spominjate. 

Vsi njegovi
Zaklanec, 2012

Zdaj se spočĳ, izmučeno srce,
zdaj se spočĳte, zdelane roke …
Zaprte so utrujene oči …

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, stare 

mame in prababice 

MARĲE
OBLAK

rojene Buh
(14. 9. 1925 – 14. 10. 2012)
s Planine nad Horjulom

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečeno sožalje, sveče, cvetje, maše in druge da-
rove. Posebna zahvala Pogrebni službi Vrhovec, g. župniku An-
dreju Severju, pogrebcem, pevcem in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: sinovi Janko, Ludvik in Tone z družinami

Za vedno je zaspal naš dragi oče, 
nono, brat in stric

JOŽE PAHOR
(1930 -2012)

Iskreno  se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki 
ste se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujemo se Lovski družini Vrhnika za ganljivo lovsko slo-
vo ter njegovemu MePZ Ivan Cankar z Vrhnike za čutno zapete 
pesmi. Zahvala gre tudi celotnemu osebju Doma upokojencev 
Vrhnika za skrb in nego v zadnjem letu njegovega življenja ter 
pogrebni službi Vrhovec.

Sinova Brane in Lado z družinama
Vrhnika, december 2012

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, stare 

mame in prababice

ANGELE 
POPIT

roj. Nicole�i
( 2. 9. 1922 – 16. 11. 2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečeno sožalje ter podarjene sveče. Posebno se 
zahvaljujemo gospodu župniku Blažu Gregorcu za lepo oprav-
ljen pogreb ter poslovilne besede. Zahvaljujemo se Pogrebni 
službi Vrhovec, pevcem  in trobentaču. Posebna zahvala dr. Du-
nji Piršič Koren za pomoč pri maminem dolgoletnem zdravlje-
nju, prav tako tudi sestri Julči. Ne nazadnje se zahvaljujemo tudi 
osebju Doma upokojencev na Vrhniki za nesebično pomoč. Za-
hvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: hčerki Nika in Elči ter sinovi Zvone, Franci in Milan 
z družinami ter vnuki in pravnuki

Vrhnika, november 2012

Kjer koli si zdaj – naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših bo srcih ostala!
 

ZAHVALA

FRANČIŠKA 
KORITNIK 

po domače Jakova Francka iz Polhovega Gradca

 

Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame Francke.    
 

Sinova z družinama
Polhov Gradec, november 2012

Večerni zvon, o mili zvon,
tvoj glas poslušam iz daljave, 
telesnih več ne čutim spon, 
srce topi se, moli ave.

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustila 

IVANKA 
KRVINA

(1926–2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče ter svete 
maše. Iskrena hvala gospodu dekanu Blažu Gregorcu za lepo 
opravljen cerkveni obred. Prisrčna hvala Cerkvenemu pevske-
mu zboru pod vodstvom Ivana Malavašiča za sodelovanje pri 
pogrebni slovesnosti. Hvala Pogrebni službi Vrhovec za orga-
nizacĳo pogreba. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu
počitku.

Žalujoče sestre: Majda ter Mici in Rozka z družinama
Podlipa, november 2012

Vrača se pomlad, 
a življenje ne …
Le spomini, kakor jata ptic, 
znova ožive.

ZAHVALA
V 83. letu se je poslovila naša 

draga mama, tašča, stara mama in 
prababica

MARĲA
VARGA,

rojena Resnik, z Vrhnike

Prisrčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prĳateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče.
Iskrena hvala tudi gospodu dekanu Blažu Gregorcu, pevcem in 
glasbenikom, Pogrebni službi Vrhovec ter vsem, ki ste jo pospre-
mili na njeno zadnjo pot. 

Žalujoči: sinova Dušan in Zdravko z družinama, vnukinje 
Ada, Nives in Nataša z družinami

ZAHVALA
V 89. letu nas je zapustila naša draga 
žena, mama, babica, prababica in teta

  
IVANKA 

JESENOVEC
 

Zahvaljujemo se vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in 
sveče in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Poseb-
na zahvala gospe Marinki Japelj in mami Joži za nego in skrb, 
gospodu kaplanu za lep pogrebni obred z mašo, pevcem in Po-
grebni službi Vrhovec.

 
Vsi njeni

Vrhnika, november 2012

ZAHVALA

ANDREJ 
KUŠAR 

Podsmreka 3a
1952–2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom, sodelav-
cem, gospodu župniku ter pogrebnemu zavodu, za izrečeno so-
žalje, darovane sveče in cvetje.  Zahvaljujejo se tudi vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Podsmreka, november

ZAHVALA

ANDREJKA 
HRIBERNIK

(1956–2012)

Iz vsega srca bi se želeli zahvaliti vsem 
vam, ki ste nam v tistih žalostnih tre-

nutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala vam za vsak ljubeč 
stisk roke, za vse tople in sočutne objeme, hvala za vsako iskre-
no besedo v tolažbo, hvala za cvetje in sveče. Iskrena hvala tudi 
vsem vam, ki ste se z bolečino v srcu udeležili zadnje sloves-
nosti in delili z nami nepopisno bolečino ob izgubi tako drage 
osebe. Hvala dr. Piršičevi, dr. Kupljenovi in sestri Julči za ves 
trud. Hvala gospodu župniku Gregorcu za opravljen poslednji 
obred, trobentaču in pevcem za odpete pesmi v slovo, hvala tudi 
pogrebni službi Vrhovec in sosedom za vse darovane sveče in 
izrečena sožalja. Posebna hvala Vesni Zorc za vsak trenutek, pri-
jazno besedo in predvsem pomoč vedno, ko smo jo potrebovali. 
Tvoja naklonjenost je neprecenljiva.

Vsi njeni

Življenja trenutki dragoceni,
za vedno zdaj so izgubljeni.
Življenje tvoje je minilo,
vso lepoto in trdoto sveta je odkrilo.
Čeprav trenutek tvoj je zdaj končan,
v srcu nas spremljal boš sleherni dan.

MIRKO 
MALOVRH

1961 – 2012
 

Prĳatelji
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Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. V. d. urednika: Gašper Tominc. Časopis izhaja praviloma vsak zadnji ponedeljek 
v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v omenjenih občinah. Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v drugih medĳih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem uredništva. Uredništvo si pri-
družuje pravico, da nenaročenih prispevkov ne objavi. Pisma bralcev morajo biti obvezno  opremljena s polnim naslovom s telefonsko številko. Naslov: Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Telefon: 01 7506 638. 
Oblikovanje in prelom: Tomograf, Tomo Cesar, s. p. Lektoriranje: Marjetka Šivic in Katarina Molk. Tisk: Set Vevče, naklada 13 500 izvodov. Cena zahval: 67,60 evra

Rešitve križanke »Boter« (vodoravno): jajca, era, V, Inter, ljubi, testenine, doskoki, 
Ava, pok, god, in, NR, ulov, je, dame, eksi, iznos, nakop, IV, MI, KE, RZ, izkaz, arka.

Križanka »Boter«
Pravilno izpolnjene križanke pošljite na naslov uredništva najkasneje do 12. janu-
arja. Med pravilno izpolnjenimi križankami bomo izžrebali tri srečneže, ki si bodo 
obliznili prste v Gostilni Boter in tri majice Našega časopisa. 

Naslov uredništva: 
Naš časopis – »Nagradna križanka«
Tržaška cesta 9
1360 Vrhnika

Nagrajenci prejšnje križanke (pokrovitelj Gostilna Boter):
1. nagrada: dagnje v buzari – Ivan Šti�ar, Laze, Dragomer
2. nagrada: gratinirane testenine v krušni peči – Marĳa Čelešnik, Vrhnika
3. nagrada: pizza Boter – Branka Peklaj, Polhov Gradec
Majice bodo po pošti prejeli: Andreja Verbič, Log pri Brezovici; Andrej Potočar, Mart-
janci; Betka Buh, Horjul

Rešitev simetrične križanke prejšnje številke: vampir, atrapa, Ilirĳa, Severn, nika, 
Anton, rek, tarča, tun, poba, solucĳa, odor, voda, Anglĳa, slavina, Cain, tele, barantač, 
enok, era, komik, kov, Greta, Liko, liktor, igrokaz, oranža, Angara.

Srečno in zdravo 2013!
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elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siOglasi 

TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

Povečana odpornost
na praske po zaslonu,

vlago in prah!
...........................................................

Sony Xperia Go

Akcija NAJNAJ 1€*
+ 24 mesecev X 7€
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*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

2013 enot, ki jih lahko porabite po svoje:
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Paket 2013 za 2013 ¤

T: 01  750 51 70
M: 041 26 48 48
M: 070 21 08 14

Molek servis Peter Molek s.p.
Vrtnarija 3, Vrhnika  
E: prodaja@molekservis.com
www.molek.si
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 10% POPUST  NA BARVE IN TONERJE 
OB VRAČILU PRAZNE KARTUŠE / TONERJA.
 Bodi EKO,  prazne kartuše ali tonerja ne odvrzi v navadne smeti. 
Pri nas lahko poskrbimo za pravilno reciklažo starih kartuš in tonerjev.RECIKLIRANJE ZA NASMEH -

SODELUJEMO PRI PROJEKTU RDEČI NOSKI!
Molek servis Peter Molek s.p., Vrtnarija 3, Vrhnika, M: 070 210 814, www.molek.si
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Redna cena: 529 €

C
en

e 
vs

eb
uj

ej
o 

D
D

V.

Računalnik MEGA Eko i5
Procesor Intel Core i5-3470 (Ivy Bridge)
Pomnilnik: 4GB DDR3 /1333MHz 
Trdi disk: 1,5-TB SATA-3 
Grafika: nVidia GT630 1GB
Optična enota: DVDRW ± 
Osnovna plošča: MSI B75MA-E33
Čitalec kartic 64 v enem + 1 x USB 3.0 spredaj
Ohišje ATX črno-srebrno

Cena s programsko opremo 
Windows 8 SLO: 679 EUR

Prijetne 

praznike 

in hvala za 

zaupanje. 

������������

Računalnik MEGA Smart i3
Procesor Intel Core i3 - 3240
Pomnilnik: 4GB DDR3 /1333MHz) 
Trdi disk: 1,5-TB SATA-2 
Grafika: GT610 - 1GB
Optična enota: DVDRW ± 
Osnovna plošča: MSI B75MA-E33
Čitalec kartic 64 v enem + USB 3.0 spredaj
Ohišje ATX črno

Redna cena:  569 EUR
Cena s programsko opremo 
Windows 8 SLO: 589 EUR

Redna cena: 312 €

Redna cena: 659 €Redna cena: 569 €Redna cena: 569 €

489,-

509,- 299,-

Redna cena: 659 €

579,-
12 x 38,44 € 

+ polog 91,82 €

12 x 40,01 € 
+ polog 94,76 €

12 x 23,50 EUR 
+ polog 63,92 EUR

12 x 45,51 € 
+ polog 105,04 €

PRODAJA NA OBROKE DO 24 MESECEV! SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV
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LED TV Philips 81 cm 

(32”) 32PFL3017H
Full HD 1920 x 1080P, 100 Hz, 
MPEG4 DVB: T/C, zvok: RMS 2 x 10 W, Clear Sound
Vhodi: 3x HDMI Easylink - ARC, Scart, YPbPr, 
avdio L/D, VGA
Izhodi: S/PDIF coax, za slušalke
možnost stenske montaže: 200 x 200 mm
dimenzije s stojalom: 776,8 x 525,27 x 221,4 mm 
Garancija: 24 mesecev

Prenosnik Lenovo VLG780

ntel HM76 ExpressChipst
Intel Pentium B980 (2M Cache, 2.4GHz)
RAM 4GB DDR3 1066/1333
Trdi disk: 1TB SATA 
17,3” HD+ zaslon (1600x900) svetleč LED 
+ KAMERA, Grafika: nVidia Geforce GT 635M
DVD-RW enota, 
WLAN: 11b/g/n,Bluetooth
čitalec kartic, 2x USB 3.0, HDMI
Garancija: 1 leto

Cena s programsko opremo 
Windows 8 SLO: 609 EUR




