
Obiskali Gramozno jamo
Opeka še frči
Manj denarja za kulturo
Kačanke – najboljše gasilke
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Ne integriranemu prevozu
Sprememba odvoza odpadkov
Vrzdenčanka v Bruslju
Izbirali klobase

Ceneje do prestolnice
Obnova grajskega objekta
Šentjošt z novo knjigo
Poklon Gregorju Riharju

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XL, 403. številka                                                                                                                                                           25. marec 2013

Naslednja, 404., številka bo izšla v 
petek, 26. aprila 2013.

Prispevke sprejemamo 
do nedelje, 14. aprila.

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

Milĳon evrov za občino
Še ena hiša strahov
Imeli bomo nočni tek
Vrhnika ima tržnico

stran od 2 do 15 stran od 20 do 24 stran od 25 do 33 stran od 34 do 37stran od 16 do 19

Zasedal je občinski svet
Lukovčani ogorčeni
Gasilsko tekmovanje
KUD Kosec napoveduje

40 let z vami

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

Prebivalci 
Občine Dobrova 
- Polhov Gradec 
se od prvega 
marca lahko 
vozĳo ceneje v 
prestolnico, kajti 
občina je uvedla 
tako imenovane 
»integrirane 
linĳe«. 
Odziv občanov 
je pozitiven, še 
posebej, ker so 
nekateri bolj 
oddaljeni predeli 
občine deležni 
tudi številčnejših 
avtobusnih 
povezav. Več o 
tem si preberite 
na dobrovskih 
straneh.

Končno pomlad
V dneh, ko prebirate uvodnik, je Naš 
časopis že končal poročanje svetu 
zavoda, ki ga izdaja. Lani  smo izšli 
enajstkrat, v povprečju smo imeli 61 
strani na številko. Minulo leto je za-
znamoval tudi začetek hoje po poti 
digitalizacĳe. Naš časopis je dobil 
svoj profil na facebooku, kjer se pri-
bližujemo šeststotim oboževalcem, in 
pa vse vsebine časopisa so dostopne 
na spletnih straneh občin www.moja-
obcina.si. Letos časopis praznuje tudi 
40 let izhajanja, kar bomo obeležili z 
razstavo ob vrhniškem občinskem 
prazniku v prvi polovici maja. Naj 
prišepnem, da je kolega Simon Seljak 
že pripravil večino panojev, ki bodo 
odkrivali prehojeno preteklost. Ob-
ljubljam, da bo zanimivo, saj bomo na 
razstavi verjetno največkrat   slišali 
stavek: »Oh, a se spomniš tega? Joj, 
kot da bi bilo včeraj, pa je že desetletja 
nazaj…« V načrtu je bilo tudi, da bi 
časopis ob obletnici dobil novo celo-
stno grafično podobo, a zaradi iskanja 
in usklajevanja z grafično agencĳo bo 
projekt  potekal v drugi polovici leta. 
Uvodnik naj sklenem z voščilom ob 
prihajajočih praznikih. Nekateri ste 
verni, drugi ne, zato velikonočne 
praznike doživlja vsak na svoj način. 
A ne glede na to vam vsem želim ve-
sele in v krogu družine doživete praz-
nike. Te dni se ne menite za politiko, 
saj se ona največkrat ne meni za vas. 
Pustite jo ob strani. Naj bo to čas za 
vas, vaše bližnje in vdihnite naravo, 
ki se je končno začela prebujati. 

Gašper Tominc

GeoAdria d.o.o.
PODJETJE ZA GEODETSKE STORITVE
gsm: 041/513-321      email: info@geoadria.si

Vse geodetske storitve na enem mestu:
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- geodetski načrt
- zakoličba
- vpis stavbe v kataster stavb
- vzpostavitev etažne lastnine
- pridobitev hišne številke

www.geoadria.si

Selekcĳi U-9 MNC Dren – Vrhnika je uspel zgodovinski podvig 
– fantje so v hudi konkurenci postali zmagovalci zimske lige. 
Pokal so odnesli v »bazo« na Dren, zlate medalje pa pokazat 
sošolcem v šolo! Več o uspehih naših nogometašev na športnih 
straneh.

Občini Horjul in Dobrova - Polhov Gradec, kjer za odvoz 
odpadkov skrbi podjetje Snaga, bosta s prvim aprilom prešli 
na nov urnik odvoza odpadkov. Urnike najdete na občinskih 
straneh, obrazložitev pa na skupnih. 

Planinsko društvo Železničar Ljubljana vabi na 34. planinski 
pohod Štampetov most  v soboto, 13. aprila. Muzejski vlak bo 
odpeljal pohodnike iz Ljubljane ob 8.30, iz Borovnice pa ob 8.50. 
S postaje Verd se bodo udeleženci organizirano podali mimo 
petih kontrolnih točk. Startnina znaša 3 evre, lahko pokličete na 
št.: 041 698 446.

Drugi  mesečni sejem na 
Vrhniki:

ponedeljek, 15. 4. 2013, 
od 7. do 16. ure.
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Natančneje gre za 1.27 milĳona evrov, ki jih je 
občina prejela iz naslova sofinanciranja ener-
getskih sanacĳ glasbene šole in šivalnice. V pri-
meru glasbene šole je kandidirala za sredstva v 
višini 263 tisoč evrov (investicĳa je ocenjena na 
323 tisoč evrov), v primeru šivalnice pa v višini 
864 tisoč evrov, pri čemer je celotni strošek in-
vesticĳe ocenjen na 1.1 milĳon evrov. »Skupno 
z obema razpisoma smo torej kandidirali za do-
brih 1.2 milĳona evrov nepovratnih sredstev,« 

pravi podžupan Janko Skodlar, ki bdi nad obe-
ma projektoma.
Pristojno ministrstvo je v začetku januarja ob-
javilo seznam izbranih projektov, med katerimi 
sta tudi glasbena šola in šivalnica. Občina je 
morala še nekoliko dopolniti vlogo. »Kaže, da 
sta vlogi sedaj formalno in vsebinsko popolni 
saj ni bilo nobenega dodatnega poziva za do-
polnitev dopolnitve, kar so prejemale druge 
občine. Sredi februarja je ministrstvo opravilo 

predhodno administrativno kontrolo in ugoto-
vilo, da naše navedbe v prĳavnem obrazcu v 
celoti držĳo in odražajo realno stanje na terenu. 
Predstavniki ministrstva so pojasnili, da lahko 
pričakujemo odločbo o dodeljenih sredstvih v 
dveh mesecih po pregledu lokacĳe prĳavlje-
nih projektov, to je meseca aprila,« je v začetku 
marca pripovedoval Skodlar, a odločba ga je 
pozitivno presenetila, saj jo je občina prejela že 
8. marca.
To pomeni, da lahko občina začne izvajati inve-
sticĳo, kar v praksi pomeni, da bo začela s pri-
pravo in usklajevanjem razpisne dokumentaci-
je, kar naj bi dokončala do konca marca. »Tako 
bo lahko prišlo do objave razpisa za izvedbo 
del energetske sanacĳe celotne stavbe bivše 
šivalnice IUV že v prvi polovici aprila 2013,« 
pravi sogovornik.A to niso edina sredstva, na 
katere cilja občina. V ognju naj bi imela namreč 
še eno železo, in sicer kandidaturo za evropska 

sredstva za preureditev pritlične etaže iuveje-
ve šivalnice v tako imenovani »interpretacĳski 
center« Ljubljanice. Trenutno še zbirajo doku-
mentacĳo za vložitev kandidature, zato o tem 
več v eni od naslednjih številk.  

  Gašper Tominc, foto GT

Uspešna kandidatura Vrhnike 

Več kot milĳon nepovratnih sredstev za občino
Vrhnika – Občini Vrhnika je uspel verjetno doslej še ne presežen uspeh na po-
dročju kandidatur za državna sredstva, kajti prejela je odločbo za več kot mili-
jon evrov nepovratnih sredstev. To je skoraj ravno toliko, kot jo je stal nakup 
nekdanje šivalnice IUV.

Razgrnjeni 
razpisi za 
otroška igrišča 
in sakralne 
spomenike

Na koncu vrhniških strani 
si lahko v okviru »uradnih 
strani« preberete tudi jav-
na razpisa Občine Vrhnika 
za sofinanciranje ureditve 
ali nakupa opreme za otro-
ška igrišča ter za vzdrževa-
nje in izboljšavo sakralnih 
spomenikov.  

Če se spomnimo, je prodaja doma pri-
delane hrane in izdelkov domače obr-
ti velikokrat potekala kar na pločniku 
pred Najboljšim sosedom ob Cesti 
6. maja, sem ter tja tudi na katerem 
drugem koncu mesta. Občina je zato 
pred časom sprejela poseben odlok o 
tržnem redu, s katerim je želela skon-
centrirati prodajo na enem mestu. V 
igri je bilo več lokacĳ, na koncu pa so 
se odločili za Sodnĳski trg, kjer je bilo 
občasno že nekaj stojnic. 

Kot nam je pojasnila Metoda Smrtnik 
iz Komunalnega podjetja Vrhnika, ki 
upravlja s tržnico, bodo tržni dnevi 
ob torkih, petkih in sobotah, vsakega 
14. v mesecu pa še sejem. Če bo 14. na 
nedeljo ali praznik, bo sejem prvi na-
slednji delovni dan. »Tržnica obratuje 
od sedme do trinajste ure,« je pojas-
nila Smrtnikova, ki je prvi obrato-
valni dan tržnice stojničarje in druge 
mimoidoče pogostila s krofi Skupine 
Žito. Namen občine je, da ob tržnih 

dnevih na stojnicah poteka predvsem 
prodaja doma pridelane hrane in iz-
delkov umetnostne obrti.  
Prvega dne so stojničarji zasedli deset 
stojnic, na njih pa so obiskovalci lah-
ko izbirali med domačimi suhomes-
natimi pridelki, zelenjavo, medom in 
zelišči. Kar dva sta prišla iz Butajnove 
nad Horjulom, ki sta ponujala pretež-
no suhomesnate izdelke: Tone Krek 
pretežno nojeve, Boris Mrvar pa »kla-
sične«. Slednji je že prekaljen maček 
v prodaji na tržnicah, saj Vrhničanom 
in drugim ponuja suhe mesnine že 
več let. »Obredel sem že tričetrt Slo-
venĳe in točno vem, kaj ljudem po-
nudit. Najboljši dnevi za prodajo so 
petki ali sobote, torki so veliko slab-
ši.« Na stojnici naprej je dišalo po siru, 
ki ga pridelujejo na kmetĳi Božeglav 
v Sežani. Gospod, ki je hitel obisko-

valcem rezati sir za pokušino, je dejal, 
da se je odločil, da poskusi s prodajo 
tudi na Vrhniki. »Pri nas doma smo 
se že pred leti ukvarjali s sirarstvom 
in poželi veliko nagrad, potem smo 
ga za nekaj časa opustili, sedaj pa ga 
ponovno obujajo mladi.« Kislo mleko, 
jogurti in siri so hitro premamili prve 
mimoidoče, da so segli po denarnici 
in poskrbeli za bogatejšo večerjo. Ne 
vem, če so jo »začinili« še z zelenjavo, 
vsekakor pa so imeli možnost, kajti 
stojnica kmetĳe Zalar z Gabrč je bila 
polno založena. Kot je dejala Renata 
Zalar, prodaja zelenjavo, tako na pa-
lec rečeno, že šest let. »Vrhnika je še 
podeželska in prenese od enega do 
dva zelenjavarja na tržnici, dosti več 
pa že ne.« Dejala je, da v hladnejšem 
delu leta gre prodaja bolje od rok, kaj-
ti poleti si številni pridelajo zelenjavo 
na lastnem vrtu. »Takrat se moramo 
znajti kot vsak trgovec, in sicer svo-
jo ponudbo kombiniram s ponudbo 
drugih ponudnikov in na tak način 
poskušamo pritegniti pozornost kup-
cev.« 
Najem stojnice je za prodajalce relativ-
no poceni, saj znaša šest evrov. Dru-
gačno tarifo imajo tisti, ki se ne bodo 
posluževali stojnic, marveč bodo pro-
dajali iz svojega kombĳa, na primer 
izdelovalci suhe robe. Cena njihove-
ga prodajnega mesta je odvisna od 
površine, ki jo bodo zasedali. Denar 
pobira uslužbenec komunale, ki bo 
nekaj časa pozoren tudi na prodajalce 
na drugih koncih Vrhnike, kjer jih bo 
opozarjal na sprejeti tržni red oziro-
ma, da je poslej prodaja dovoljena le 
še na Sodnĳskem trgu.
Medtem ko so tržni dnevi rezervirani 
predvsem za doma pridelano hrano 
in za izdelke domače obrti, pa bodo 
sejmi na stežaj odprli vrata vsem: tudi 
»Kitajcem«. Takrat bodo glede na šte-
vilo stojničarjev sejem razširili tudi na 
parkirišče nasproti gasilskega doma. 
Uradno odprtje tržnice bo v začetku 
maja ob občinskem prazniku. 

(gt, foto: gt)

Metoda Smrtnik je med stojničarje in obiskovalce delila krofe. Kmetĳa Božeglav iz Sežane z mlečnimi izdelki 

Renata Zalar je dejala, da je treba ponudbo prilagajati sezoni. Kmetĳa Globovškar z Butajnove

Razlika med tržnico in sejmom je 
bila velika, kajti občani so lahko sti-
kali med neprimerno več stojnicami 
in raznovrstno ponudbo. Kot je bilo 
napovedano, je prodaja potekala na 
dveh lokacĳah: na Sodnjiskem trgu in 
na parkirišču pred omenjenim trgom. 
Slednji je bil večinoma rezerviran za 
živilske proizvode domačega izvora 
(mesnine, testenine, zelenjava…), med-
tem ko so parkirišče zasedli prodajalci 
suhe robe, blaga in kitajskih drobnarĳ. 
Kljub izredno mrzlemu in mestoma 

celo sneženemu vremenu, se je sejmu 
mudilo veliko ljudi, ki so pohvalili to 
novost. Pogrešali so le še pestrejšo pa-
leto ponudbe, a vse okuse bo verjetno 
težko zadovoljiti. Ali je bil prvi dober 
obisk posledica tradicionalnih četrtko-
vih popustov za upokojence v sosednji 

trgovini ali pa gre za izkazano resnično 
zanimanje po nakupu na sejmu, bo po-
kazal čas. A vsekakor je led prebit, in 
Vrhnika se je končno znašla v družini 
sosednjih občin, kjer so tovrstni sejmi 
že stalna praksa.

Gašper Tominc, foto: GT

Sodnĳski trg 

Vrhnika ima tržnico
Vrhnika, 1. marec – Na prvi dan meteorološke pomladi je zaži-
vel Sodnĳski trg v središču Cankarjevega mesta, kjer po novem 
deluje tržnica. 

Prvi mesečni sejem na Vrhniki
Vrhnika, 14. marec – Potem ko je prvega marca začela na Sodnĳ-
skem trgu obratovati tržnica, je štirinajst dni kasneje odprl svoja 
vrata še občinski mesečni sejem. 
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KOTLI NA 
LESNO 

BIOMASO - 
peleti, sekanci, 

polena 

TOPLOTNE 
ČRPALKE – 
za ogrevanje 

in 
toplo vodo 

VODOVODNE 
IN OGREVALNE 
INŠTALACIJE – 

v novogradnjah 
in adaptacijah 

30 - LETNE 
IZKUŠNJE 

IN 
ODLIČNE 

REFERENCE 

OGLED IN SVETOVANJE 
GSM: 041/643-635 

hribernik.ivan@gmail.com 
www.centralno-ogrevanje.si 

NOVO – EKO SKLAD 
  SUBVENCIJE IN KREDITI  

V  LETU 2013 
www.ekosklad.si 

V sedanji čistilni napravi je samo 
mehansko ločevanje odplak, kar 
zelo malo pripomore k čistejšim 
izpustom. Rešitev je »prava« či-
stilna naprava, ki jo občina na-
merava zgraditi v okviru projekta 
Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Ljubljanice, do-
segala pa naj bi kapaciteto 15.500 
PE. Dela se bodo začela 28 dni po 
podpisu pogodbe in uvedbi izva-
jalca v delo. Predviden rok za do-
končanje del je 1277 dni (gradnja 
in projektiranje 547 dni, poskusno 
obratovanje 365 dni in reklamacĳ-
ska doba 365 dni). 
Projekt delno financira Evropska unĳa iz kohezĳskega sklada. Glede na celotno investicĳo, ki za-
jema z vidika virov financiranja upravičene in neupravičene stroške, je delež financiranja s strani 
kohezĳskega sklada 61,71 %, državnega proračuna 10,89 % ter s strani občinskega proračuna 
27,40 %. (gt, foto: gt)

Občina je objavila razpis za gradnjo 
čistilne naprave
Vrhnika, 4. marec – Morebitni interesenti imajo do začetka aprila čas, da oddajo 
ponudbo za projektiranje in izvedbo gradbenih del za centralno čistilno napra-
vo na Vrhniki. Investicĳa je ocenjena na 5,46 milĳona evrov, brez DDV. 

Mehanska čistilna naprava na Tojnicah

Dva in pol kilometrska trasa bo potekala po 
Stari cesti do Idrĳske, nato preko Voljčeve 
na Cesto 6. maja ter po Tržaški nazaj na Sta-
ro cesto. Teklo se bo na 5 in 10 kilometrov. 
Organizator dogodka je Športno društvo 
Agonĳa, ki ga že poznamo kot organizatorja 
dveh Argonavtskih kolesarskih maratonov. 
Kot je dejal Leon Malovrh iz društva, ki je 
tudi sam zaprisežen tekač in kolesar, je že-
lel poskrbeti tudi za organizacĳo teka, a kaj 
ko je takih v vrhniški okolici že nekaj. Slučaj 
pa je nanesel, da »… sem prišel v stik z ne-
kom, s katerim sva prišla na idejo, da bi orga-
nizirala nočni tek.« Še več, padla je ideja, da 
bi organizirali ligo nočnih tekov – teki bi se 
seštevali in na koncu razglasili absolutnega 
zmagovalca. Tako se je porodil »Pokal Noč-
nih tekov Slovenĳa«, ki bo letos štel 8 tekov, 
prvi se bo začel 20. aprila v Kopru. Vrhniški 
tek bo predzadnji po vrsti, zaključek pa bo 
štirinajst dni kasneje v Ljubljani. Na Vrhni-
ki naj bi ta dan potekal tudi nekakšno letno 

srečanje znanega Tekaškega foruma, ki ga 
omenjeni spletni forum prireja vsako leto, 
zaznamujejo pa ga tako različne izobraže-
valne kot tudi športne (tek TF 10) dejavnosti. 
Malovrh, ki javnosti vsega še ne mara izdati, 
obljublja dober športni dogodek, in verjame, 
da bo v naslednjih letih prerasel v vrhunsko 
športno prireditev. 

Gašper Tominc

Športna novost

Tudi Vrhnika bo imela letos nočni tek
Športnih navdušencev nad tekom je iz leta v leto več. Tokrat ena tovrstnih po-
slastic prihaja na Vrhniko, in sicer nočni tek po mestnih ulicah. Športni dogo-
dek, ki ne skriva postati tradicionalen, se bo zgodil 24. avgusta, ob deveti uri 
zvečer. 

15. marec – V prestižni ljubljanski Restavraci-
ji JB je potekalo regĳsko osnovnošolsko tek-
movanje v kuhanju lokalnih jedi s poudar-
kom na ribah. Kuhalo oziroma tekmovalo je 
10 skupin iz strogega mestnega jedra Ljub-
ljane, bližnje okolice, kot so Sostro, Polje ali 
Tomačevo, Vižmarje in Vrhnike. Cankarjevo 
mesto je predstavljala skupina Barjanci, OŠ 
A. M. Slomška, z »vrhniško ribjo obaro« (iz 6 
različnih vrst rib) in slivovimi štruklji (men-
torica Ranka Keser). Mimogrede naj omeni-
mo, da je avtor omenjene obare Milomir Li-

lić, o katerem smo pisali v eni od preteklih 
številk Našega časopisa in sicer kot avtorja še 
ene vrhniške kulinarične specialitete – dim-
ljenega vrhniškega krapa.
No, petčlanska strokovna žirĳa, ki sta jo med 
drugim sestavljala tudi »chef« Janez Bratovž 
in prof. Janez Bogataj, je na koncu odločila, 
da so si vstopnico v polfinale tekmovanja 
skupaj še z dvema skupinama priborili tudi 
Vrhničani. »Vrhunsko!« je organizator po-
komentiral njihovi jedi na svojem spletnem 
portalu. (gt)

Vrhniška ribja obara prepričala 
strokovno žirĳo

Igor Gornik, lastnik omenjene nepremičnine, 
nam je dejal, da je načrtoval njeno rušitev in 
postavitev objekta s trgovino v pritličju, zgo-
raj pa stanovanja. A kasneje se je izkazalo, da 
objekt sploh nima dostopa, kar pomeni, da 
vsaka gradnja odpade. »Poskusili smo prido-
biti dovoljenje državne direkcĳe za ceste, da 

bi naredili uvoz iz državne ceste, a so nam 
prošnjo zavrnili,« pravi Gornik, sicer solast-
nik cerkniškega podjetja tiskanih vezĳ Elgoli-
ne. Obstaja možnost, da bi imeli dostop preko 
parkirišča šivalnice, a po zadnjih odzivih vrh-
niške občine, ki je kupila šivalnico, gre skle-
pati, da ji to ne diši preveč. »Upam, da bomo 

z občino vendarle našli neko skupno besedo 
oziroma skupen interes,« upa Gornik, in sicer 
na način, da bi tako šivalnica kot njegov objekt 
imela neko obojestransko korist. Kot pravi, so 
trenutno različne ideje, a še nič otipljivega. 
Medtem ko se Gornik ukvarja z reševanjem 
nastale situacĳe, pa je objekt že zdavnaj pre-

vzela ulica. Tudi na našem uredništvu so že 
brneli telefoni zavoljo tega problema, saj so 
okoličani že večkrat našli injekcĳe, »različne 
papirčke« in druge sumljive reči, ki nakazu-
jejo na uživanje drog. Že bežen pogled na ob-
jekt pove, da je hiša v razsulu, saj je večina 
oken razbitih, notranjost pa podobno kot v 
sosednji šivalnici, izropana. Še huje je to, da 
so mestoma vidni zažigi papirja ali podo-
bnega materiala, in da se mogoče gre le sreči 
zahvaliti, da objekt ni že zdavnaj upepeljen. 
Povprašali smo na občino, mar ne more po-
skrbeti za zaprtje objekta, a kot so odgovorili, 
ne smejo, saj gre za zasebno lastnino. Gornik 
nam je v telefonskem pogovoru zatrdil, da 
se zaveda slabega stanja objekta, a da so zanj 
poskrbeli tako, da so na vrata in okna nabili 
deske. Zakaj so na nekaterih mestih nabite pol 
metra od tal, verjetno ni znano nikomur, za-
gotovo pa marsikomu olajšajo vstop v objekt, 
čeprav bi ga mu pravzaprav morale prepre-
čiti. »Vem, vem, da nekaterim stanje objekta 
ni všeč,« pravi, a opominja, da ima po dru-
gi strani skupnost tudi nekaj od tega, saj na 
sosednjem balinišču lahko lokalni balinarji 
brezplačno balinajo, pa čeprav je to, kot je de-
jal, njegova zemlja. 

Gašper Tominc, foto: GT  

Še ena hiša duhov v mestu

Restavracĳa Blagajana streže le še huliganom
Vrhnika – Nekoč znana Restavracĳa Blagajana tik zraven nekdanje iuvejeve šivalnice doživlja klavrn konec. Njen kupec 
je imel drzne projekte, a so stvari šle svojo pot. Okoličani pravĳo, da celo predaleč, kajti objekt si je prisvojila ulica – po-
dobno kot se je zgodilo v sosednji šivalnici.
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Baškovčevi rezanci in testenine so še en vrhniški izdelek, ki 
nas spremlja tako rekoč vsakdan, pa se niti ne zavedamo, da 
izhaja iz Cankarjevega mesta, čeprav bi lahko danes postal 
eden od lokalnih kulinaričnih znamenitosti. Kot pravi Judita 
Potočnik, direktorica družinskega podjetja, temeljĳo izdelki 
na starih receptih, ki so jih minimalno prilagodili tehnolo-
škemu procesu izdelave. Zato ima goveja juha z njihovimi re-
zanci okus »nedeljskega kosila«, takega kot smo ga vajeni še 
iz otroštva, ko so naše mame delale rezance na roko. Predpo-
goj za to so seveda naravne sestavine, ki jih v njihovi branži 
v glavnem predstavljata moka in jajca. »Jajca so slovenskega 
porekla, moka pa  je delno slovenska delno pa prihaja  iz Av-
strĳe, in sicer gre za vrhunsko blagovno znamko Farina. Naj 
poudarim tudi, da so vsi naši izdelki brez umetnih aditivov,« 
pravi Potočnikova, ki je sredi devetdesetih prevzela krmilo 
firme od očeta. 

Začeli so v garaži
Začetek Baškovčeve pekarne je podoben številnim drugim. 
Oče Anton Baškovč je bil po izobrazbi pekovski mojster, a je 
imel tudi dovolj vizĳe in korajže, da se je lotil lastne obrti. S 
prĳateljem sta odšla v Italĳo, kjer je kupil stroj, ki je zmogel 
na uro napraviti 50 kilogramov testenin. »Prostore smo ure-
dili kar v garaži. Čeprav časi niso bili politično naklonjeni 
obrti, so bili za našo branžo to ugodna leta, saj konkurence z 
domačimi rezanci ni bilo. Šele po devetdesetem letu se je za-

čela pojavljati, kar seveda lahko vzameš kot dobro ali slabo,« 
pravi sogovornica. V začetku osemdesetih so prvič zgradili 
namenske prostore in se potem v devetdesetih še enkrat raz-
širili – na današnje površine – ter obenem odprli še trgovini-
co s svojimi izdelki. 

4000 jajc na dan
Pri Baškovčevih je bilo vedno vodilo: uporaba naravnih se-
stavin. Zato so danes njihove testenine in rezanci med red-
kimi v slovenskem prostoru, ki so narejene na naravni jajčni 
osnovi. Večina industrĳskih proizvajalcev  testenin namreč 
ne uporablja jajc, saj so ta dražja od drugih umetnih nado-
mestkov, pa tudi v samem procesu priprave testenin zahte-
vajo čas, ki si ga ne morejo privoščiti. »Pri nas tako dnevno 

uporabimo okoli 4000 svežih jajc slovenskega porekla, kar 
pomeni, da izdelamo približno tono testenin in rezancev 
na dan. Posledično so izdelki zelo rumeni, za kar nas je že 
marsikdaj kdo povprašal, če dodajamo barvila. Seveda ne, 
gre za naravno barvo, ki je posledica uporabe jajc. Zaradi 
teh naravnih sestavin, so naši izdelki za kakšen cent dražji 
od industrĳskih, ne morejo pa se slednji kosati z našimi po 
okusu.« Baškovčeve jajčne testenine obsegajo jušne rezance, 
široke rezance, drobno jušno zakuho (ribana kaša, zvezdice, 
rinčki...), lazanje, makarone, mlince, fritate, jušne kroglice, ... 
Večino proizvodnje, okoli 70 %, predstavljajo rezanci. 

Ostali bi pri testeninah
Danes zaposlujejo 11 ljudi: sedem v proizvodnji, eden na te-
renu, ostali pa opravljajo pisarniška dela. Širitev na druga 
področja vsaj zaenkrat ne pridejo v poštev, pravi Potočni-
kova, pač pa nadaljevanje dosedanjega programa. »V obrtni 
živilski industrĳi ni velikih zaslužkov, saj imamo za razliko 
od velikih živilskih koncernov zelo majhne linĳe, posledično 
so tudi proizvodni stroški večji. Imamo pa to prednost, da 
smo lahko butični, hitro prilagajamo serĳo potrebam trga, 
celo strankam – če je potrebno. Naši izdelki imajo pridih do-
mačnosti, regionalnosti,« našteva prednosti Baškovčevih iz-
delkov Potočnikova. Večino izdelkov roma na police naših 
največjih trgovcev, kot so Tuš, Mercator, Spar in L. Leclerc, 
manjši delež pa neposredno gostincem in manjšim trgovcem 

Da gre za kvalitetne izdelke pri-
čajo tudi številne nagrade. Na-
zadnje, pretekli mesec, so prejeli  
zlati priznanji Gospodarske zbor-
nice Slovenĳe za ribano kašo in 
valjane ozke rezance. 
Vizĳa Pekarne Baškovč je še na-
prej obdržati kvaliteto izdelkov 
na najvišji ravni z izbiro najkva-
litetnejših surovin in z ohranja-
njem tradicionalnih slovenskih 
receptur. »Predvsem pa si želimo 
izdelovati zdrav proizvod, brez 
kemĳe, saj bo povpraševanje po 
tovrstnih izdelkih v prihodnosti 
zagotovo še naraščalo,« še meni 
naša sogovornica.

Gašper Tominc
Foto: Blaž Uršič

Baškovčeve testenine

Rezanci imajo še vedno okus 
»nedeljskega kosila«

Vrhnika ima na področju živilske industrĳe kar bogato tradicĳo. Spomimo se na primer nekdanjega 
sira, ki so ga delali v mlekarni, nad katerim so se navduševali celo Švicarji. Danes so od njega ostali le 
katalogi, kar pa nikakor ne velja za Pekarno Baškovč, ki ima za seboj 35 let delovanja. Njihove izdelke 
srečamo tako rekoč na vseh policah največjih slovenskih trgovcev, svoje mesto na trgu pa so si izborili 
predvsem s kvaliteto, saj še vedno vztrajajo pri naravnim sestavinah, kar je večina velikih živilskih 
industrialcev že zdavnaj opustila.

Vas skrbi kakšne posledice zima, sol, luknje na vozišču 
ter razkopane ceste pustijo na podvozju vašega jeklenega 
konjička? Odgovor tiči v strokovnem pregledu.

V sodelovanju z: 

ZATO ORGANIZIRAMO BREZPLAČEN TEST AMORTIZERJEV 
IN STROKOVEN PREGLED PODVOZJA VAŠEGA VOZILA.

Poskrbite za varnost vas in vaših bližnjih v
Horjulu, Na Vovčne 44
od četrtka 4.4.2013
pa do sobote 6.4.2013.

Pregled se bo vršil v
četrtek in petek
med 9. in 18. uro,
v soboto pa med 9. in 15. uro.

Prinesite ta 

oglas s seboj in 

čaka vas darilo.

www.euroservis.si

V nedeljo, 24. februarja 2013, nas je zjutraj pričakala velika pošiljka 
snega. Najprej smo skidali pred domačim pragom, ob 12. uri pa smo 
se člani MŠKD Verd zbrali pred gasilskim domom z namenom, da 
starejšim krajanom Verda pomagamo pri čiščenju dvorišč in dovoz-

nih poti. Sestavili smo seznam  šestnajstih lokacĳ, kjer smo predvi-
devali, da potrebujejo našo pomoč. Vseh  deset prostovoljcev je po-
grabilo svoje lopate in se z avtomobili odpeljali poiskat zasnežena 
dvorišča. Skidali smo tri dvorišča in eno dovozno pot. Krajani so bili 
veseli našega obiska in pomoči, ponudili so nam piškote in kakšnega 
»takratkega«, da nas ni zeblo. Po končani akcĳi smo se odpravili na 
zasluženo okrepčilo – v Cankarjevem hramu smo si privoščili kosilo. 
Ob toplem čaju smo še malo pokramljali in se zadovoljni odpravili 
domov, saj smo bili veseli, da smo naredili dobro delo. 
Se vid'mo …  

Za MŠKD Verd  Ema Kovač

Pomagali 
starejšim pri kidanju snega
V nedeljo, 24. februarja 2013, nas je zjutraj pričakala ve-
lika pošiljka snega. Najprej smo skidali pred domačim 
pragom, ob 12. uri pa smo se člani MŠKD Verd zbrali pred 
gasilskim domom z namenom, da starejšim krajanom 
Verda pomagamo pri čiščenju dvorišč in dovoznih poti. 
Sestavili smo seznam  šestnajstih lokacĳ, kjer smo pred-
videvali, da potrebujejo našo pomoč. 

Lep zgled mladincev z 
Verda
Ko je zapadel zadnji obilni sneg, smo v naši družini ostali za-
sneženi, ker zaradi visokih let nismo imeli moči, da bi ga skidali. 
Toda prišli so mladinci z Verda pod vodstvom Dejana Radaka in 
ponudili, da bi nam oni pomagali, kar so tudi storili. Bili smo zelo 
zadovoljni, da so rešili naše težave. Toplo se jim zahvaljujemo. 

Ana Turk 
Verd, Sternenova c. 7
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Osrednjo regĳsko podelitev pri-
znanj in nagrad Civilne zaščite 
Slovenĳe, ki tradicionalno pote-
ka v tednu okrog mednarodnega 
dneva civilne zaščite (1. marec), so 
tokrat gostili v Logatcu. Številne 
prisotne, ki so napolnili dvorano 
Narodnega doma, sta nagovorila 
domači župan Berto Menard ter 
državni sekretar Peter Stavanja, 
za prĳetno vzdušje pa je skrbel 
simfonični orkester Cantabile. 
Vrhunec večera je bil podelitev 
58 bronastih, 13 srebrnih in 4 zla-
tih priznanj CZ predstavnikom 
reševalnih enot in organizacĳ ter 
posameznikom za požrtvovalno 
in uspešno opravljanje nalog za-
ščite in reševanja, še posebno pri 
obsežni zaščitno-reševalni vaji v 
primeru potresa na Vrhniki in v 
Domžalah ter odpravljanju po-
sledic poplav v novembru 2012. 
Prĳetna dolžnost je pripadla Mat-
jažu Godcu, poveljniku Civilne 
zaščite za ljubljansko regĳo, in na-
mestnici poveljnika Elzi Majcen. 
Med prejemniki se je znašlo tudi 
sedem Vrhničanov in eno vrhni-
ško podjetje. Najvišje, srebrno, je 
romalo v roke Benjamina Sven-
ška, uslužbenca MORS, sicer pa 
gasilca PGD Verd in poveljnika 
občinskega poveljstva GZ Vrhni-
ka. »Za svoje delovanje si je izbral 
ekipo strokovnjakov iz gasilskih 
vrst. Skupaj so začrtali pot razvoja 
in opremljenost gasilskih društev 
v GZ Vrhnika in tej usmeritvi sle-
dĳo pod vodstvom tov. Svenška 
še danes. Pri vodenju poveljstva 
in sprejemanju odločitev je zelo 
uspešen in zato ga člani povelj-
stva tudi spoštujejo in podpirajo. 
Učinkovito se je izkazal tudi na 
terenu pri organizacĳi reševanja 
v času jesenskih poplav 2010 na 
Vrhniki. Na občinski vaji zašči-
te in reševanja VRHNIKA 2012 
je zelo uspešno opravljal naloge 
vodje intervencĳe. Tov. Benjamin 
Svenšek je gasilec v pravem po-

menu besede, predan svojemu 
delu, oseba, ki ne dela razlike 
med društvi; je vodja s pogledom, 

usmerjenim v prihodnost, kjer 
vidi društva ustrezno opremlje-
na, vsa društva v poveljstvu pa 
kot celoto, ki se medsebojno do-
polnjujejo,« so priznanje utemelji-
li v GZ Vrhnika. Z uspešnim so-
delovanjem oz. izvedbo obsežne 
občinske vaje zaščite in reševanja 
VRHNIKA 2012 ter za  minulo 
uspešno delo na tem področju pa 
so si bronasta priznanja CZ pri-
služili: 
Boštjan Plahutnik, član PGD Sta-
ra Vrhnika in pomočnik za podro-
čje prve pomoči in tehničnega re-
ševanja v GZ Vrhnika, Poveljstvo 
Vrhnika, je na vaji Vrhnika 2012 
sodeloval kot načrtovalec zelo za-
htevne delovne točke, ki je obse-
gala postopke v primeru potresa. 
Boštjan Turk, član PGD Stara 
Vrhnika in pomočnik za področje 
zaščite dihal v GZ Vrhnika, je na 
vaji Vrhnika 2012 sodeloval kot 
vodja intervencĳe na dveh za-
htevnih delovnih točkah, ki sta 
obsegali postopke v primeru po-

tresa in reševanja iz ruševin. 
Tomaž Gorišek, član PGD Verd 
in pomočnik poveljnika za nevar-

ne snovi, je bil v skupini za pri-
pravo vaje Vrhnika 2012 zadolžen 
za pripravo zahtevne delovne 
točke »nesreča z nevarnimi snov-
mi«. Na državni teoretični vaji 
POTRES 2012 pa je sodeloval kot 
član OŠCZ Vrhnika. 
Urška Jelovšek, članica PGD Dre-

nov Grič - Lesno Brdo in tajnica 
GZ Vrhnika, je bila v vodstvu ob-
činske vaje Vrhnika 2012 in držav-
ne teoretične vaje POTRES 2012 
zadolžena za stike z javnostjo. 
Boris Remžgar, predsednik PGD 
Stara Vrhnika, je bil v skupini za 
pripravo vaje Vrhnika 2012 zadol-
žen za pripravo zahtevnih delo-
vnih točk »reševanje iz ruševin« 
in »delovna nesreča«. 
Špela Rot, zaposlena v ZD Vrh-
nika, sicer pa članica OŠCZ Vrh-
nika, je bila v skupini za pripravo 
vaje Vrhnika 2012 zadolžena za 
pripravo zahtevne delovne točke 
»reševanja iz ruševin, nudenja 
prve pomoči in triaže poškodo-
vanih«. Na državni teoretični vaji 
POTRES 2012 pa je sodelovala kot 
članica OŠCZ Vrhnika. 
Podjetje Dvig, d. o. o., je od leta 
2002 vključeno v sistem zaščite, 
reševanja in pomoči v Občini Vrh-
nika za opravljanje nalog grad-
beno-tehničnega reševanja in je 
sodelovalo na več intervencĳah in 
tudi občinskih vajah. Na pozive 
se je odzvalo pravočasno, postav-
ljene naloge opravljalo strokovno 
in po svoji volji brezplačno v do-
bro družbe. 

  Damjan Debevec

V dneh ob častitljivem osebnem jubileju so se pri njem mudili števil-
ni svojci, med drugim tudi predstavniki Društva upokojencev Vrh-
nika in Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenĳe, Vrhnika, 
voščili pa mu je tudi LD Vrhnika. Čvrst in čil pri teh letih še vedno 
prebira Naš časopis, le malce težje, kot nekoč, saj mora v eni, tresoči 
roki držati izvod časopisa, v drugi roki pa lupo – povečevalno ste-
klo. A kot pravi prebere vse novice, ki ga zanimajo. Tako je v zadnji 
številki časopisa natančno prebral članek o poklonu padlim talcem v 
Ligojni, saj je še nekaj let nazaj osebno skrbel za omenjeni spomenik.
Budno spremlja današnje dogajanje, tako preko časopisja, kakor tudi 
preko TV ekrana in kljub temu, da mu vid in sluh že nekaj časa na-
gajata, mu ni ušla »Bratovškova v škornjih«, kakor se je sam izrazil, 
in da bo ko taka že obrzdala politične žrebce. Za častitljivo starost mu 
razum deluje bolje kot marsikateremu, ki v teh socialno in gospodar-
sko težkih časih iščejo »uteho« v stresu in depresĳi, besedi, ki sta na-
šemu slavljencu tuji.Le noge, pravi, ga več ne držĳo, kot bi morale in 
tudi za to je našel razlog – dolga zima s snegom in ledom, da ni mogel 
opravljati svojih dnevnih pohodov, a te dni že meri po dolgem in po-
čez Sivkino ulico, pa še čez cesto k prĳateljema Jelki in Janezu skoči na 
klepet in kavico.V življenju mu ni bilo z rožicami postlano, predolgo 
bi naštevali, kaj vse je vestno in uspešno opravljal. Tako letos mineva 
kar 85 let, ko je vstopil v zeleno bratovščino. Številne lovske trofeje 
krasĳo preddverje, ter 72 let, ko se je med prvimi pridružil narodno-
osvobodilnemu boju slovenskega naroda, leta, ko se je uril v različnih 
poklicih, a kljub temu našel čas tudi za družbeno dejavnost.Da pa 
njegovo življenje ne bi šlo tako hitro v pozabo, si je pri teh letih »pri-
voščil« izbor pomembnih fotografij iz svoje ogromne zbirke, ki segajo 
še celo v leta pred njegovim rojstvom. Izbrane fotografije je želel imeti 
v ličnem albumu in vpregel je svoje domače, predvsem vnukinjo in 

vnuka, ki sta morala k vsaki fotografiji lično zapisati tekst, ki jima ga je 
narekoval njun dedek.Tako je nastal album z naslovom, ki ga je izbral 
Dolfe: »Zbirka fotografskih posnetkov, dogodkov in dejavnosti v 100 
– letnem življenju Dolfeta Malavašiča«. Lep pomnik njegove življenj-
ske poti.In kaj zaželeti slavljencu? Da bi se mu uresničile želje, da obi-
šče Planino s stolpom, ki mu je segel v srce, da se povzpne do TV-17, 
kurirske postaje, kjer je velikokrat prenočeval, da na svojih sprehodih 
sreča svoje prĳatelje in z njimi pokramlja, da …. Dragi naš sokrajan 
Dolfe, naj se ti uresničĳo vse tvoje želje.

Milan Jerman in Gašper Tominc
Foto: osebni arhiv DM
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Vrhniški odlikovanci v družbi s predsednikoma GZ Vrhnika in OŠCZ

»En kovač konja 
kuje…«
»…kol'ko podkvic potrebuje,« gre vsem 
nam znana ljudska izštevanka. No, kla-
divo je resda pelo po nakovalu in raz-
beljenem železu, a konj v Tehniškem 
muzeju v Bistri, ki je že v začetku marca 
odprl svoja vrata, tokrat niso podkova-
li, četudi je bistriška graščina to veščino 
gostila več stoletĳ.
Je pa mojster kovač Janez Globočnik iz Cerkelj 
na Gorenjskem številnim radovednim obiskoval-
cem muzeja prikazal kako iz neuglednega koščka 
železa pod urnimi in spretnimi udarci kovaške-
ga kladiva nastane lična spominska podkvica 
ali pa prava konjska podkev. Kupček kovaških 
izdelkov je hitro rasel, g. Globočniku pa se je še 
hitreje razvezal jezik. Izvedeli smo, da je pred-
stavnik tretje kovaške generacĳe pri hiši, ki je bila 
kovačĳa že leta 1887, da je od malega rad delal 
kot kovač in to pozneje kljub manj cenjenemu 
poklicu ter zaključeni diplomi strojništva ostal 
do danes. Posla mu ne zmanjka in ker kvaliteti 
njegovih izdelkov sploh ne gre oporekati, ravno 
nasprotno, ga najemajo tudi za tako velike pro-
jekte, kot je izdelava železnih elementov pri celo-
viti prenovi gradu Snežnik. O njem so poročali 
številni domači in tuji medĳi. Zavidljivo, ni kaj.

Za nameček nam je postregel še z nekaj starimi 
modrostmi, kot je »kuj železo, dokler je vroče«. 
Ali, če ne veš kaj bo iz razbeljenega železa nasta-
lo na koncu, se ravnaj po reklu: »Če bo špičasto, 
bo pokrov, če ploščato, pa lopata.« Razložil je 
tudi pomen podkev, ki pogosto krasĳo pročelja 
hiš, gospodarskih poslopĳ, vozil, ipd. S kraki 
obrnjena navzdol nas varuje pred hudimi duho-
vi, negativnimi silami, škrati in čarovnicami. Če 
ima krake obrnjene navzgor nam prinaša srečo, 
zdravje in mir, če pa v levo ali desno, pa prinaša 
srečo in zdravje v plodnosti in rodovitnosti.

Damjan Debevec

Če se poročita v gradu Bistra, dobita od Janeza v 
spomin podkvico, gravirano z vajinimi imeni.

Še vedno ga zanima dogajanje v lokalnem in širšem okolju
Vrhnika, 25. februar – Pred natančno 103 leti je luč sveta ugledal Dolfe Malavašič z Vrhnike, ki še vedno rad prebira 
Naš časopis, ne uidejo pa mu tudi novice iz državnega zbora. O slednjem mu ob nedavni menjavi vlade ni ušla »Bra-
tovškova v škornjih«, kakor se je sam izrazil, in dejal da bo že obrzdala politične žrebce.

Sedem bronastih in eno srebrno priznanje CZ 

Vrhničanom kar desetina vseh priznanj
Za prizadevno delo in zasluge na področju Civilne zaščite so 5. marca v Logatcu posameznikom in organizacĳam po-
delili državna priznanja. Bronasta priznanja je prejelo tudi šest Vrhničanov in vrhniško podjetje Dvig, medtem ko je 
Benjamin Svenšek prejel celo srebrno priznanje.
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Bliža se motoristična sezona. Prvo dejanje je 
blagoslov naših konjičkov, ki bo v nedeljo, 21. 
aprila 2013, ob 12. uri pred cerkvĳo sv. Pavla na 
Vrhniki.

Tradicionalna prireditev, ki na Vrhniko vsako leto privabi več obiskovalcev, je 
tako rekoč pred vrati. Program je začrtan, vendar dopušča še nekaj možnosti za 
morebitne nove ideje. Gre za največjo prireditev v občini, zato želimo v doga-
janje vključiti čim več občanov.
Osnovno vodilo Argonavtskih dni ostaja enako kot vsa leta, to je razvedrilo za 
občane Vrhnike in obiskovalce iz ostalih krajev. Letošnja prireditev bo še pose-
bej namenjena povezovanju s pobratenimi občinami, k čemur nas spodbuja 
tudi Evropa. 

K sodelovanju vabimo vse, ki želijo:
�� pridobiti nove delovne izkušnje,
�� spoznavati tuje jezike,
�� ustvarjati nova poznanstva (tudi mednarodna) in
�� koristno porabiti svoj prosti čas.

Vsi, ki vas zanima sodelovanje, vabljeni na informativno srečanje v
četrtek, 4. 4. 2013, ob 18. uri v malo dvorano Cankarjevega doma. Zaželene 
predhodne prijave udeležbe. Informacije: turizem@zavod-cankar.si, 
01 750 66 33, 051 661 060, ga. Marija Zakrajšek.

Vabimo vas k sodelovanju in soustvarjanju 
Argonavtskih dni na Vrhniki

Padal je dež, za nameček pa so vodostaji vod 
tako močno narasli, da je organizator (Zavod 
Ivana Cankarja Vrhnika v sodelovanju z občino 
Vrhnika, TD Blagajana Vrhnika, Društvom ljubi-
teljev narave in običajev Notranjske in Domom 
upokojencev Vrhnika) spuščanje gregorčkov po 
potoku Bela odpovedal. Nekateri otroci so bili 
sicer razočarani, a narave pač ne gre podce-
njevati. Kljub temu pa je delavnica izdelovanja 
gregorčkov, ki je bila predvidena pred spustom, 
vendarle ostala. Tokrat je znova potekala v avli 
Doma upokojencev Vrhnika, kjer je organizator 
pripravil materiale in pripomočke iz katerih so 

mlajši družno s starejšimi izdelovali gregorčke. 
Na tem mestu je potrebno poudariti kakšno ve-
selje je mlada ustvarjalna družba pričarala na 
obrazih tistih stanovalcev doma, ki so se odloči-
li, da se jim pridružĳo. Vsi ki so želeli, so lahko 
plovila dali v ocenitev posebni komisĳi, je po-
vedala Vesna Popit iz Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika. »Delavnic v Domu upokojencev se je 
udeležilo približno 200 ljudi. Ladjico je v oceno 
strokovni komisĳi prineslo 50 ustvarjalcev. Tako 
starejši kot otroci so pokazali obilo ustvarjalno-
sti in domišljĳe pri njihovi izdelavi. Za veselo 
vzdušje so poskrbeli mladi godci »Cankarjevi 

fantje« s trobento, kitaro in harmoniko. Aktiv 
kmečkih žena je poskrbel za pecivo in sladke do-
brote, Anže Stržinar pa za topel čaj. Medtem ko 
je ocenjevalna komisĳa seštevala ocene je na har-
moniko zaigrala še Patricĳa Novak.« Komisĳa je 
ladjice razdelila v dve kategorĳi, v tiste doma 
narejene in v tiste narejene v domu upokojen-
cev, ter v vsaki kategorĳi podelila šest nagrad. 
Mogoče tudi zato, ker gregorčki letos niso za-
pluli po potoku, zima še tako dolgo otresa z re-
pom. 

Gašper Tominc
Foto: Vesna Popit in Leon Novak

Tokrat vabljeni na prĳeten sprehod po Cankarjevi poti. Ta vodi mimo osmih hiš, v katerih je 
stanovala Cankarjeva družina, kajti po požaru svojega doma niso imeli več. Ogledali si bomo 
njegov spomenik, dobro znano »enajsto šolo«, Cankarjevo spominsko hišo na Klancu in se povz-
peli k cerkvi sv. Trojice, ki jo Cankar kar 28-krat omenja v svojih delih. Nato se bomo po stezi 
spustili do starega mestnega jedra, kjer so stavbe, v katerih so po požaru živeli Cankarjevi ali so 
bile drugače pomembne v njegovem življenju. 

Pot traja 2-3 ure lahke hoje. Vodila nas bo izkušena vodička in poznavalka Cankarjeve besede, 
ga. Dora Šemrov. Vabljeni 6. aprila 2013 ob 9. uri pred TIC Vrhnika! Zaželene prĳave, dodatne 
informacĳe TIC Vrhnika: 01 755 10 54, 051 661 063.

Aktivno ustvarjalne zimske počitnice
Krajevna skupnost Podlipa - Smrečje je v 
sodelovanju z Zavodom Area GEA organi-
zirala tedenske delavnice v času zimskih 
šolskih počitnic. Srečevali smo se v prosto-
rih stare šole v Podlipi. Ob budnem očesu 
in veščih rokah mentorjev – Ursule in Nala 
–  smo se lotili izdelovanja predmetov iz 
kaširanega papirja. Pod spretnimi rokami 
naših otrok in nekaterih odraslih so nastali 
čudoviti izdelki, predvsem ribe, pa tudi 
žabe in druge živali. Ker bi bilo škoda, da 
bi vsi lepi izdelki ostali na vpogled samo 
udeležencem, smo se ob predhodni privo-
litvi otrok odločili, da jih bomo v spomla-
danskem času razstavili in tudi krajanom 
pokazali, kaj vse lahko nastane z malo 
dobre volje, starega časopisnega papirja, 
lepila in barve. 
Lepo se zahvaljujemo Janezu Jurci, ki nam 
je kidal pot do šole in poskrbel, da nam je 
bilo prĳetno toplo. Hvala tudi Ursuli Osoj-
nik in Nalu Mahnetu iz Zavoda Area GEA 
za njun čas in trud. 

KS Podlipa - Smrečje
Katarina Železnik Logar

Gregorčke pregnalo slabo vreme
Vrhnika, 9. marec – Dnevi pred Gregorjevem so se do sedaj skoraj vedno izkazali za vremensko problematične: bodisi je v 
kosti lezel mraz bodisi so bili pogledi usmerjeni proti nebu zavoljo morebitnih padavin. A doslej je vreme še vedno zdržalo, 
kar pa ni mogoče trditi za letos. 

Vodenje po Cankarjevi poti
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika bo tudi v letošnji sezoni nadaljeval z brezplač-
nimi vodenji po Vrhniki in okolici. Vsako prvo soboto v mesecu se bomo ob 9. uri 
se zbrali pred TIC Vrhnika in spoznavali bolj ali manj znane kotičke . 
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Prĳave pošljite na naš naslov do 10. 4. 2013!
Prĳavo lahko pošljete tudi prek elektronske pošte na naslov: 
drustvo.blagajana@kabelnet.net
TD Blagajana, tel.:  01/ 7551 341.

Prĳava Vse za vrt in dom
20. aprila 2013

Ime in priimek:

Naslov: 

Ponudba: 

Želim stojnico (obkrožite):  DA    NE

Kontaktna oseba: 

Telefon:

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA

VABI NA SEJEM

VSE ZA VRT IN DOM
V SOBOTO, 20. APRILA 2013, od 9. do 14. ure

na trgu za sodiščem,
kjer boste lahko kupili marsikaj za svoj vrt in dom.

Med obiskovalce sejma bomo tudi letos brezplačno 
razdelili balkonske okrasne rastline in kompost.

Sponzorji:
VRTNARSTVO HLEBEC , 

KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, 
CRO VRHNIKA in UNICHEM

Medĳska pokrovitelja:
NAŠ ČASOPIS IN RADIO ORION

Na začetku občnega zbora, ki se ga je udeležilo okoli osemdeset 
članov društva, je predsednica Mirjam Suhadolnik pozdravila 
vse člane in goste. Med gosti so bili tudi podpredsednik Turi-
stične zveze Slovenĳe Dominik S. Černjak, župan Vrhnike Stojan 
Jakin in župan Loga - Dragomerja Mladen Sumina. Nato so raz-
vili nov prapor društva, ki je simbol zaščite in pripadnosti. Ob 
prelepi glasbeni spremljavi Tria Rupnik sta predsednica Mirjam 
Suhadolnik in zastavonoša Karel Jurjevčič počasi razvila prapor. 
Za vse prisotne je bilo to dejanje resnično veliko presenečenje in 
tudi zadovoljstvo. Prvi je trak Občine Vrhnika pripel župan Sto-
jan Jakin.

Po tem slavnostnem dejanju se je občni zbor članov društva na-
daljeval po sprejetem dnevnem redu. Predstavljena so bila poro-
čila o delu društva v minulem letu. Predsednica društva je med 
drugim poudarila:
»Na lanskem pustovanju smo sodelovali s 27 maskami ter pred-
stavljali zmajevo in mlinarjevo družino. Že kmalu zatem pa smo 
za gregorjevo vodili delavnice izdelovanja »gregorčkov – ladjic«, 
katere so bile spuščene v potok Bela. Marca smo sodelovali v či-
stilni akcĳi Očistimo Slovenĳo 2012.
Sejem Vse za vrt in dom je tradicionalni sejem v okviru akcĳe 
TZS Moja dežela lepa in gostoljubna. TD Blagajana je na tem, ne 
le prodajnem sejmu, obiskovalcem razdelilo s pomočjo sponzor-
jev 900 sadik okrasnega cvetja, ponudilo vpogled v novosti, KPV 
predstavilo svojo dejavnost in pripravilo nagradno igro, CRO in 
Kompostarna Rosa sta delila kompost, Unichem in Klub Gaia so 
predstavljali svoje proizvode in kot vsako leto izvedli nagradno 
igro. Pridružili so se nam tudi pridelovalci ekološke hrane.
Poudariti velja vedno večjo ponudbo bioizdelkov za vzgojo cvetja 
in zelenjave.
Vključili smo se tudi v akcĳo oz. obeležitev dneva za spremembe. 
Prostovoljci so iz Doma starejših občanov na sejem pripeljali va-

rovance, ki so v dar prejeli sadiko za okrasitev Doma, varovanje 
na poti so nudili člani Zveze šoferjev in avtomehanikov.
Komisĳa za lepše okolje je bila na delu od aprila do septembra in 
ocenjevala zunanjost hiš in okolico le-teh, balkone in vrtove.
Zaključek te akcĳe je vsakoletno srečanje članstva drugo nedeljo 
v septembru, kjer podelimo priznanja blagajana najlepšim in naj-
bolj urejenim. Srečanje smo pripravili na Sv. Trojici in s tem nare-
dili še en korak k oživljanju parka. Na Argonavtskih dnevih smo 
bili nosilci kuhanja vrhniških značilnih jedi, ki smo ga poimeno-
vali Festival hrane. Rekordno število prĳavljenih kuharskih ekip 
je bilo zagotovilo, da je bila odločitev prava.
Na pobudo in željo župana smo lani prvič organizirali kresovanje 
na Sv. Trojici na kresni večer. Tako kot pri drugih prireditvah smo 
združili moči mnogih organizacĳ, društev in posameznikov. Na-
stopili so izvajalci ljudskih pesmi in melodĳ, harmonikarji so se 
kar vrstili. Kres so strokovno postavili člani MŠKD Verd, družno 
prižgali skavti, taborniki, predstavnik Društva za ohranjanje obi-
čajev Notranjske, gasilci in župan. Ta ljudski praznik je edinstven 
in veljalo bi ga ohraniti.
25. junĳa smo pripravili že  peto tradicionalno srečanje priselje-
nih občanov z domačini Tu smo doma, ki ga povežemo s tekom 
Stara Vrhnika–Star Maln.
Člani sekcĳe narodnih noš so se tudi lani udeležili Festivala na-
rodnih noš v Beljaku, pridružili so se jim člani otroške Folklor-

ne skupine Stara Vrhnika, Trlice iz Ligojne in Folklorna skupina 
Grof Blagaj iz Polhovega Gradca.
Ponovno so se narodne noše drugo nedeljo v septembru odpra-
vile še na en festival v Kamnik, tudi tokrat v družbi  prej naštetih 
skupin.
Leto smo zaključili z izdajo koledarja za leto 2013 v 700 izvodih s 
fotografijami vasi in njihovih bolj in manj znanih zanimivosti.«
Na vsa poročila ni bilo pripomb, tako da so bila tudi soglasno 
sprejeta. Sprejet je bil tudi program dela za letos, ki je obdržal vse 
aktivnosti iz leta 2012, kot je bilo povedano v poročilu. Je pa pred-
videnih nekaj novih nalog in aktivnosti, na primer: predstavitev 
idejnega projekta razvoja Starega malna širši javnosti, oživljanje 
parkov v lasti društva, aktivnosti za pridobitev zemljišč in vzpo-
stavitev urbanih vrtov.
Občni zbor so pozdravili tudi gostje, ki so pohvali delovanje in 
aktivnosti društva v  minulem letu. Izpostavili so tudi, da ima 
turistična dejavnost na Vrhniki še veliko rezerve, ki jo bo treba iz-
koristiti, predvsem bogato dediščino našega velikega Vrhničana 
Ivana Cankarja ter zgodovinsko dejstvo reke Ljubljanice, Barja in 
rimskega Nauportusa ter seveda pogumnih grških argonavtov.
Ob koncu so bila podeljena priznanja aktivnim članom društva. 
Tri priznanja Turistične zveze Slovenĳe je podelil podpredsednik 
TZS Dominik S. Černjak, in sicer:
– bronasti znak TZS je prejela Maja Ravbar Lampič,
– zlati znak pa sta prejela Anže Stržinar in Alojz Kos.
Predsednica društva Mirjam Suhadolnik je podelila dve društve-
ni priznanji, in sicer Vrtnarstvu Hlebec za vsa leta sponzorstva 
in sodelovanja na sejmu Vse za vrt in dom ter Romanu Novaku 
kot nekdanjemu predsedniku Planinskega društva za resnično 
aktivno sodelovanje.
Občni zbor je bil deležen tudi zanimivega kulturnega programa. 
Učenci in obenem člani turističnega krožka OŠ Antona Martina 
Slomška so predstavili turistični film o Vrhniki in nalogo Jedi na 
Vrhniškem, ki so jo izdelali za tekmovanje Turistične zveze Slove-
nĳe pod naslovom Turizmu pomaga lastna glava. Učenci glasbe-
ne šole in Trio Rupnik pa so poskrbeli za prelep glasbeni vložek. 
Tako je tudi 125. obletnica imela prelep slavnostni pridih in člani 
društva so to nagradili z velikim aplavzom.

S.S.

Občni zbor ob 125-letnici Turističnega društva Blagajana Vrhnika Nov prapor je razvit

Priznanja so podeljena (od leve): Dominik S. Černjak, Hlebec, 
Anže Stržinar, Maja Ravbar Lampič, Alojz Kos in Mirjam Suha-
dolnik

Turistično društvo Blagajana Vrhnika, nekdaj Olepševalno 
društvo, beleži 125 let delovanja. Je peto od tridesetih usta-
novljenih sorodnih društev pred prvo svetovno vojno na 
ozemlju naše države. Ponosni smo, da smo del te tradicĳe in 
da po svojih močeh soustvarjamo zgodovino. Vsaka organi-
zirana družba ima svoje simbole. Prapor je simbol zaščite in 
pripadnosti. Na občnem zboru in krajši slovesnosti ob 125. 
obletnici delovanja smo razvili prapor, na katerem je uve-
zeno: blagajana, ime društva in letnici 1888–2013. Trakovi 
in žebljički na praporu pomenĳo podporo in naklonjenosti 
društvu. Zahvaljujemo se vsem, ki so z vplačilom za  žeb-
ljiček že prispevali za prapor, posebno pa  Občini Vrhnika, 
saj se je odzvala prva in je trak k praporu pripel župan že na 
slovesnosti. 

Spoštovani!

Veseli bomo tudi vašega prispevka in izraza naklonjenosti 
in podpore Turističnemu društvu. Žebljiček z vašim ime-
nom bomo na prapor pripeli, če boste prispevali 20 evrov, 
trak pa za prispevek 100 evrov in več. Prispevek lahko na-
kažete na poslovni račun 02027 0254167166 ali ga vplačate 
na  sedežu društva vsak torek in četrtek od 17.30 do 19. 
ure.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se učencem OŠ AMS, članom turističnega 
krožka in mentoricam za predstavitev kratkega filma o 
Vrhniki in naloge o jedeh na Vrhniškem, s katero sodeluje-
jo na natečaju TZS Turizmu pomaga lastna glava, učencem 
Glasbene šole Vrhnika, Triu Rupnik in njihovi mentorici za 
čudovito glasbeno doživetje ter Cankarjevemu domu za go-
stoljubje.

125 let TD Vrhnika

Razvili nov prapor
Turistično društvo Blagajana prav letos praznuje 125 
let delovanja nekdaj Olepševalnega, sedaj Turistične-
ga društva. Svoj veliki jubilej so praznovali 6. mar-
ca delovno, in sicer z rednim občnim zborom, in tudi 
slavnostno, z razvitjem novega prapora in podelitvĳo 
priznanj delovnim in aktivnim članom društva. 

Predsednica Turističnega društva Bla-
gajana Vrhnika je ob koncu poročila o 
delu v  minulem letu vsem prisotnim 
posredovala še naslednjo izjavo:
»Občnemu zboru in javnosti dolgujem 
pojasnilo o dveh črnih pikah na dveh naj-
lepših turističnih lokacĳah v lasti društva. 
Govorim o Močilniku in Starem malnu. 
O tem smo govorili že pred letom, a situ-

acĳa ne le da se ni izboljšala, za nami je 
naporno leto. Kljub ustnemu in podpisa-
nemu dogovoru o rešitvi spora z najem-
nikom Starega Močilnika in lastnikoma 
restavracĳe, kljub predlogu sodišča za 
mediacĳo, na katero je društvo pozitivno 
odgovorilo, kljub posredovanju župana 
smo bili v nadaljevanju deležni le obtože-
vanja in groženj.

Enako težka situacĳa je v Starem malnu, 
morda še leto nazaj za obiskovalce manj 
opazna, stopnjevala pa se je do te mere, 
da obiskovalci pogosto kličejo na društvo 
ali osebno nekatere člane upravnega od-
bora in se pritožujejo. Kljub uskladitvi 
termina z najemnikoma v treh poizkusih 
nismo mogli opraviti niti redne letne in-
venture. Toliko o pravicah lastnikov.«



NAS CASOPIS 403/25.3. 2013 C M Y K 8

8 25. marec 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Občina Vrhnika 

Na sto metrov 
Kot kaže (danes, ko to pi-
šem, je dan po podpisu ko-
alicĳske pogodbe), bomo po 
novem imeli novo vlado, ka-
tere "gazda" bo naša Alenka 
Bratušek. Počakati moramo 
še na glasovanje, ki bo pred-
vidoma v sredo in  če ne bo 

kdo spet glasoval s figo v žepu, jo bomo dobili. 
Vlado. In  mandatarko. Prvo žensko v zgodo-
vini samostojne Slovenĳe, ki bo predsedovala 
vladi. 
Moram povedati, da so me že takrat, ko smo 
Alenko izvolili na februarski seji DZ, obhajali 
izjemni občutki in sem bila iskreno navdušena. 
Sem ena izmed tistih ljudi, ki ne znajo skrivati 
čustev. Niti jih nočem. Zdi se mi, da je danes 
tudi vse preveč ljudi, ki se skrivajo za nekimi 
maskami in igrajo neke vloge. No, tega jaz ne 
znam. Kakšne volje sem, se pri meni vidi na 
sto metrov. Še v času moje  tekmovalne kariere 
sem znala poskakovati po stezi, celo zaplesati, 
kričati od veselja, če sem odtekla dober rezul-
tat ali zmagala. Od silnega veselja in adrenali-
na sem čutila, kako se trga tartan pod mojimi 
nogami. Po drugi strani pa sem se znala po sla-

bem teku zjokati pred trenerjem ali pa sem se 
pred kupom novinarjev jezila sama nase.  
Kakor koli, sprva, takoj potem, ko je novi 
predsednik DZ povedal izid glasovanja, so me 
spreleteli mravljinci po vsem telesu, podobno 
kot takrat, ko sem stala ob atletski stezi in je 
moja kolegica Brigita osvojila srebrno medaljo 
na olimpĳskih igrah. Bila sem vesela, ponos-
na.  
In dan pozneje, ko sem zjutraj prihajala v DZ, 
sem na poti srečala nekaj ljudi, ki so mi čestita-
li. Priznam, bila sem celo malo važna! Pa kaj! 
Seveda se še kako dobro zavedam, Alenka pa 
še bolj, da se sedaj zgodba šele dobro začenja. 
Treba bo delati, predvsem pa, kot je Alenka 
povedala v svojem nagovoru pred izvolitvĳo, 
je v Slovenĳi potrebno več SOdelovanja, SOod-
ločanja in SObivanja. Več SO. In jaz verjamem, 
da ji bo uspelo. Saj je ženska. Saj je mama. In 
nenazadnje, malce za hec, ali pa tudi ne, saj je 
Alenka.
Ravno na današnji dan, ko izide Naš časopis, 
je tudi praznik, materinski dan. Ob tej prilož-
nosti bi rada zaželela vsem mamam vse naj-
lepše za praznik. Upam, da ga boste preživele 
v prĳetni družbi. Jaz ga bom zagotovo. S svo-
jimi najdražjimi.

Vaša Alenka

Člane in druge občane 
obveščamo, da bodo 
aktivnosti ZB NOB 
Vrhnika po volilni 
skupščini konec mar-
ca posvečene dejav-
nostim, povezanim s 
kurirsko postajo TV17. 
Urediti bo treba okoli-
co in kočo za sprejem 
pohodnikov Planinskega društva Železničar, 
ki bodo 13. 4. 2013 odšli na tradicionalni Pohod 
na Štampetov most. Na praznik upora proti 
okupatorju, 27. 4. 2013, bomo na postojanki go-
stili pohodnike Planinskega društva Vrhnika, 
ki bodo hodili po Vrhniški planinski poti. 

Uradne ure pisarne združenja so vsako sredo 
od 10. do 11. ure in popoldne od 16. do 18. ure. 
Dobite nas tudi na tel. št. 01 755-20-01, lahko 
pa nam pišete na elektronski naslov: zbnob.
vrhnika@gmail.com. 

Člane združenja obveščamo, da smo ob izred-
nih primerih zunaj uradnih ur dosegljivi tudi 
na mobilni številki 030 696-818, kjer se vam bo 
oglasila podpredsednica ZB NOB Vrhnika. 

Pred glavnim vhodom v stavbo, kjer je pisar-
na združenja, smo namestili oglasno omarico, 
kjer bomo objavljali vse naše aktivnosti in dru-
ga sporočila.

Častnemu predsedniku 
PGD Verd in častnemu 
poveljniku GZ Vrhnika, 
tovarišu Urbanu v slovo 
Čeprav smo vedeli za tvoj boj z boleznĳo, nas 
je pretresla vest, da si izgubil bitko. Rodil si se 
“Pr Miklč” v stari kmečki družini v Verdu. Že 
v rani mladosti si izkusil težo življenja, saj si že 
zelo mlad poleg trdega dela na domači kmetĳi 
opravljati še prevoz lesa iz gozda s konji. Bil 
si širokega srca in vedno pripravljen pomagati 
sočloveku.
V gasilske vrste si vstopil po osvoboditvi leta 
1945. Ta pomemben korak je pomembno zazna-
moval tvoje življenje, saj so bili vedno na prvem 
mestu gasilci. Takoj si se vključil v tekmovalno 
enoto, kjer si se vse stransko izkazal, zato si že 
prvo leto opravil izpit za izprašanega gasilca in 
postal desetar  tekmovalne enote-desetine. 

Leta 1951 si postal podpoveljnik društva. 
Ker si se želel čim bolj usposobiti v gasilskih 
veščinah  si  leta 1953 obiskoval enomesečno 
podčastniško šolo, katero si opravil z odličnim 
uspehom. Leta 1958 si postal poveljnik društva 
in bil uspešno kos izzivom, ki so sledili. Nalo-
go si opravljal do leta 1976. V tem obdobju si  
uspešno  prenašal znanje na mlajši kolege, saj 
je bilo v teh letih 14 fantov v podčastniški šoli v 
Medvodah. Leta 1976 si prevzel funkcĳo pred-
sednika društva, katero si opravljal na splošno 
zadovoljstvo članov do leta 2006. Na občnem 
zboru 2006 si prejel naziv častni predsednik 
PGD Verd. V društvu si se neprestano boril za 
čim boljšo opremljenost. Bil si aktivno navzoč, 
ko so se zbirala sredstva za društveni prapor. 
Ob 80 letnici društva si veliko osebnega časa 
porabil za nabavo nove motorne brizgalne, obe-
nem pa založil precejšnjo vsoto denarja. Za 90 
letnico leta 1973 si bil zopet prvi pri zbiranju 
sredstev za nov gasilski avto, leta 1983 ob stoti 
obletnici društva pa zopet glavni pri zbiranju 

sredstev za novo motorko. 
Kar si načrtoval, to si vedno tudi izpeljal in 
znal na pravi način navdušiti tako nas gasilce 
kot ostale krajane, da smo s kupnimi močmi  za-
dano nalogo izpeljali. Leta 1983, ob 100 letni-
ci društva si začel agitirati za gradnjo novega 
gasilskega doma. Tudi to nalogo si izpeljal, saj 
si za ta novi dom žrtvoval 5460 prostovoljnih 
delovnih ur. Dom je zgrajen in je v ponos ne 
samo nam članom, temveč celemu kraju. 
In še ti ni zmanjkalo idej in volje za ustvarjanje 
napredka v društvu in s tem zagotavljanja var-
nosti sokrajanov.  Na občnem zboru leta 1991 si 
podal pobudo za nabavo nove avtocisterne. Več 
članov je bilo skeptičnih, češ saj bo to nemogoče 
realizirati v teh težkih časih, pa si s svojo zagri-
zenostjo in vztrajnostjo uspel to nalogo pripe-
ljati do konca. Rezultat tega je leta 1993 ob 110 
obletnici predana nova avtocisterna svojemu 
namenu. Veliko truda si vložil tudi v nabavo 
tehnike ki je sledila po letu 1993. Ob prevzemu 
novega GVC 16/25 v letu 2010 si kljub bolez-

ni prišel pred dom na njegov svečani sprejem. 
Posebno nam bo ostalo v spominu tvoja vztraj-
nost, ko si zbral vse moči in ponosno splezal v 
kabino in sedel za volan. Poleg angažiranosti na 
organizacĳskem področju si v prvi vrsti deloval 
kot operativec in sodeloval v intervencĳah. Pri-
dobljeno znanje in predvsem izkušnje si uspeš-
no prenesel na nas. Tudi ko nisi bil več aktiven 
v operativi smo nemalokrat prišli do tebe po 
nasvet in vedno si nas znal pravilno usmeriti. 
V svoji gasilski karieri si postali častnik II. 
stopnje. Za svoje neprecenljivo delo v gasilstvu 
si prejel več gasilskih priznanj in odlikovanj. 
Zadnje in najvišje si dobil leta 2004, kipec ga-
silca.
S tem se poslavljamo od tebe dragi Ban in se ti 
še zadnjič zahvaljujemo tovariši gasilci z Verda. 
Spomin nate in na tvoj neprecenljiv prispevek 
našemu društvu bo živel še naprej med nami. 
Vsem svojcem pa izrekamo iskreno sožalje. 

Naj ti bo lahka naša domača zemlja.

Zdi se, da je sreča za to, da jo delimo.
In s kom drugim jo je bolj treba deliti, kot z lastno mamo, ki nam je dala življenje?

Vse najboljše dragim materam in  drugim bližnjim, ki 
znate sestavljati družino v pravem pomenu. 

Naj bo vsak dan materinski dan in dan sreče, topline, 
ljubezni in pravih družinskih vezi!

To Vam želi Občinski odbor Nove Slovenĳe!

Pritrkovalski večer
Vrhniški pritrkovalci že tretje leto zapored 
prirejamo »Pritrkovalski večer vrhniških 

pritrkovalcev«, saj se zavedamo, da mora 
imeti vsak pritrkovalec poleg dobrega glas-
benega znanja, tudi potrebno kulturno in 
tehniško širino glede zvonov. V svoje vrste 
smo letos povabili mojstra pritrkavanja ter 
vsestranskega umetnika g. Ivana Malavaši-
ča. V začetku pritrkovalskega večera nam je 
gospa Stanka Grbec podrobneje orisala Iva-
novo življenjsko pot. Predstavila nam ga je 
kot pesnika, pisatelja, slikarja, glasbenika,… 
sam pa se nam je v nadaljevanju predsta-
vil kot pritrkovalec. V svoji zgodbi nam je 
opisal veliko tako lepih kot malo manj lepih 
trenutkov, ki jih je preživel v zvoniku do-
mače farne cerkve in po zvonikih cerkva 
širom po Slovenĳi. V zaključku večera je ob 
izbrani Anžetovi kapljici potekal sproščen 
pogovor udeležencev z osrednjim gostom. 
Posebna zahvala gre »Šiviljstvu Sabina Mat-
tias s.p«, in sicer za pomoč pri organizacĳi 
prireditve.

Marko Bogataj
KD Raskovec

Sekcĳa pritrkovalci

Sušec, mesec posvečen 
ženskam in materam
Za nekatere golo naključje, za marsikoga ne-
smiselni dnevi, za mnoge pa morda  nekoliko 
bolj radosten dan kot vsakdan.  Čeprav se naj-
de kdo, ki ne ve točno, za kaj  sta praznika, pa 
večina ve vsaj približno, kaj pomeni dan žena 
in kaj materinski dan ter ju temu primerno 
loči. Najprej  velja omeniti časovno  določitev 
začetkov  obeh svetkov, kot so nekoč imeno-
vali praznike. V mednarodnem  pogledu naj 
bi dan žena praznovali od leta 1917, ponekod 
že šest let prej, ustanovili pa so ga zaradi do-
sega tako imenovane svobode žensk v politič-
nem udejstvovanju, socialnem  pogledu in na 
ekonomskih področjih ali na hitro razloženo 
v dosegi enakopravnosti z moškimi. Na drugi 
strani pa je praznik, ki ima korenine v dva ti-
sočletni krščanski tradicĳi; pomladanska Mari-
ja ali materinski dan, kot se dandanes uradno 
imenuje Gospodovo oznanjenje. Praznik sam 
je spomin na angelsko oznanjenje Marĳi, da 
bo rodila Božjega sina.  Kot ima vsak narod 
svoje šege in praznovanja, ima tudi različne 
poglede na pojmovanja praznikov. Na naših 
tleh, natančneje na Krasu, so verovali, da se na 
dan pomladanske Marĳe pospešita kalitev se-
men in rast, ker pade na zemljo nebeški ogenj 
ali strnjeno menĳo, da Marĳa na ta dan 'zemljo 
odklene'.  Da pa se vrnemo še k bolj rosni de-
finicĳi praznika dneva žena, velja omeniti, da 
so  v Slovenĳi že od leta 1897 potekali boji za 
enakopravnost žensk in leta 1945 so ženske z 

uzakonjenjem splošne volilne pravice dosegle 
pomembno zmago. Tukaj tiči problem umetno  
nastalega praznika, ker dostikrat ljudje zaradi 
propagande takratnega časa ne začutĳo pra-
vega pomena praznika, ker se ga drži madež 
prisiljene ideologĳe, ki je nadomestila srčiko 
praznika.
Vsekakor se moramo opomniti, da so bile kar 
nekaj časa ženske zatirane in imele v različnih  
dobah razvoja civilizacĳ vlogo manjvrednega 
človeka.  Zanimivo in morda preslišano je, da 
je ravno s prihodom krščanstva na evropska tla 
prišel pozitiven vpliv, ki je z naukom o ljubez-
ni do bližnjega postalo načelo enakovrednosti 
vseh ljudi. Dandanes sobivata dva ne preveč 
skladna pola razumevanja vloge ženske. Vse-
kakor je to moje mnenje in plod spoznavanja 
zgodovine iz mojega vidika. Zdi se, da se  vse 
bolj uveljavlja delovanje ženske kot svobod-
njaške, napredne ženske, ki je po možnosti 
še zagrizena karieristka. Povrhu navrzimo še 
tvorbo feministične emancipacĳe iz sredine 
20. stoletja, ki je okrnila bistvo materinske vlo-
ge ženske.  Po drugi  strani pa morda navzven 
vidno bolj kmečko obravnavanje ženske kot 
bistvenega temelja družine in kot steber vzgo-
je ter rasti dobrih ljudi. Ne, ni samo za pred 
'šporget', se strinjam  vendar pa se ne strinjam 
z življenjem, v katerem je odsoten in ne dobro-
došel sad ženske, ki je podarjen samo nam, in 
sicer podelitev življenja naslednjim rodovom. 
Kot družina, ki želi nadaljevati svoj priimek, 
mora prav tako narod in v veliko večjem meri-
lu sam svet! Vesele praznike, drage žene!

Špela J.

Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo • Prejeli smo 

Združenje borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Vrhnika
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Zimovanje na Četeni Ravani
V sredo, 6. 3.2013, smo se z otroki ob 9. uri odpravili proti 
Četeni Ravani na zimovanje. Na kmetĳo Ožbet smo prispeli 
ob 10.30, kjer so nas pričakali s toplim čajem in prigrizkom. 
Vreme nam sicer ni bilo naklonjeno, saj je ob našem prihodu 
deževalo. Vendar nas to ni ustavilo. Oblekli smo si pelerine in 
šli raziskovat kraj, ki je za tri dni postal naš dom. Na kmetĳi so 
se nam pridružili tudi otroci iz Bevk.  Uživali smo v lopatanju 
na Starem vrhu in skrivanju po luknjah v snegu. Skupaj smo 
tudi pekli kruh, si ogledali mlin, staro hišo in seveda živali 
v hlevu. Najpogumnejši so se lahko preizkusili tudi v molži 
krave. Zadnji dan bivanja na kmetĳi smo iskali skriti škratov 
zaklad. Otroci so se na zimovanju dobro počutili in že komaj 
čakajo nove skupne dogodivščine.

Mateja in Mojca, skupina Zvezdice, enota Žabica

Poskusi v vrtcu
V skupini Miške, enote Žabica, smo izvedli tematski sklop o po-
skusih v povezavi s snegom, vodo in različnimi vremenskimi po-
javi. Tako smo izdelali vremenski koledar, v katerega so otroci 
vsak dan risali vreme in se ob tem tudi pogovarjali. Otroci so 
pripovedovali o lastnih izkušnjah in svojem prepoznavanju vre-
mena prek napovedovanja vzroka in posledice nekega dogaja-
nja v naravi. Otroci so vse  poskuse zapisali na papir  in jih še 
likovno upodobili tako, da so imeli možnost podoživljanja prek 
medsebojnega pogovora. Pri poskusih smo mešali vodo, olje in 
sok, odkrivali, kaj plava v vodi in kaj se potopi, okušali različno 
hrano in ugotavljali, kje na jeziku jo bolj okušamo, igrali na vodne 
kozarce, ugotavljali, kaj so magneti. V pogovoru so ugotovili, da 
imamo tudi v sobi otroke, ki se privlačĳo kot magneti. Otroci so 
bili vzpodbudno zaposleni pri raziskovanju možnosti in rešitev 
pri izvedbi poskusov.

Polona U. Jerebic

Zimovanje tabornikov rodu 
Enajsta šola Vrhnika
Taborniki rodu Enajsta šola smo se od 7. 2. do 10. 2. zabavali na 
zimovanju, ki smo ga preživeli na Gori Oljki. Potem, ko smo vod-
niki in gg-ji zložili prtljago na avtobus, smo se z mč-ji odpravili 
na dolgo pot. Gg-ji so že prvi večer spoznali okolico, saj so jim 
vodniki pripravili progo preživetja. Naslednji dan smo prežive-
li do vratu zakopani v snegu. GG-ji, Mč-ki, murni in PP-ji smo 
združili moči in postavili snežene može. Popoldne so GG-ji igrali 
scoutball in priredili pravo tekmovanje, zvečer  pa so nam MČ-ji 

in murni predstavili svoje pustne točke. GG-ji so lepoto zime že 
občutili zjutraj naslednjega dne, ko so se odpravili na celodnevno 
orientacĳo po dolinah in hribih. Mč-ji so se podali na mini ori-
entacĳo – lisico. Okrasili smo tudi kočo, se naučili zgibati origa-
mĳe in si spletli zapestnice. Mč-ki so na zabaven način spoznali  
dvanajst taborniških zakonov, PP-ji pa so na zimovanju sprejeli 
tudi novo članico. Bilo je zabavno in poučno, vsi pa se že vese-
limo taborjenja!                                    Tara Milčinski - Tenrek

Igre na snegu

Društvo rejcev drobnice Notranjske 

Občni zbor društva
Letošnji že  petnajsti  redni Občni zbor Društva rejcev drobni-
ce Notranjske je bil v četrtek, 21. februarja ob 18. uri v Podlipi v 
prostorih stare šole, kjer je tudi sedež društva.  Kljub zimskemu 
vremenu, saj je pošteno snežilo, se je zbralo kar veliko  članov.
Občni zbor je potekal po že ustaljenem redu. Začel  se je z izvo-
litvĳo delovnega predsedstva, občni zbor je tudi tokrat vodil Jože 
Šušteršič. Janez Fortuna, predsednik društva, je prebral poroči-
lo o delu društva v letu 2012, sledilo je poročilo blagajničarke in 
nadzornega odbora.

Predstavljeni so bili tudi načrti za delo v letu 2013. Upravni od-
bor društva je  predvidel strokovno srečanje članov društva z 
društvom iz Kamnika, ekskurzĳo v sosednjo Italĳo, sodelovanje 
na sejmih, predstavitev društva na različnih prireditvah in orga-
niziranje raznih izobraževalnih delavnic. Društvo bo 15-letnico 
delovanja obeležilo na Argonavtskih dnevih, ki bodo v junĳu na 
Vrhniki.
Občnega zbora se je udeležil tudi Janez Drašler, kmetĳski sve-
tovalec z Vrhnike. Zbranim članom je ob tej priložnosti povedal 
o novostih kmetĳske politike in spremembah glede subvencĳ v 
kmetĳstvu.
Po končanem uradnem delu je sledilo prĳetno druženje članov 
društva, ki so si lahko postregli s pečenim jagenjčkom, domačim 
kruhom, pecivom in žlahtno kapljico.

Gabrĳela Bastarda

Gregorjevo
Copatki smo se odločili,
da bomo naše babice in dedke 
v vrtec povabili
in z njihovo pomočjo
lanterne naredili.

Dobre volje smo skupaj v vrtec prišli
in hitro začeli ustvarjati.
Lepili, barvali, strigli smo
in se zabavali,
zraven pa še klepetali.
Lanterne smo naredili,
se skupaj veselili
in s krofi se mastili.

Ko ptički bodo zapeli,
bomo lanterne vzeli
in ob žgoljenju na  Trojico 
odhiteli.

Za  Copatke sestavila: 
Milena Ogrin Česnik

Župnĳski vrtec

S čarovnikom smo se spoznali, 
zime pa zaenkrat še nismo odgnali
   
Februar je bil v našem vrtcu pester. Za kulturni praznik so pri 
Sončkih in Zvezdicah spoznavali Prešerna in njegovega Povodne-
ga moža. Zvezdice so spoznavale poklic pisatelja in ilustratorja, v 
postnem času pa so se osredotočili predvsem na najpomembnejšo 
knjigo (Sveto pismo).  Mavrice so spoznavale različne inštrumen-
te in sestavile tudi svojo glasbeno pravljico. Lune so bile poglob-
ljene v matematiko. Niso štele zvezd na nebu, temveč so spozna-
vale različna zaporedja, sortirale po barvah in ugotavljale, kaj vse 
zmorejo že same. Otroci iz Kaplanĳe so ugotovili, da je tudi knjiga 
dobra prĳateljica. Potem, ko so konec januarja obiskali tiskarno, je 
vsak izdelal svojo knjigo, obiskali so tudi knjižnico, kjer je sploh 

doma veliko 
knjig. Kapljice, 
Oblački in An-
gelčki so gradi-
li prĳateljstvo, 
Angelčki so kot 
svojega prĳate-
lja spoznavali 
tudi Jezusa. 
Zvončki so za-
vihali rokave in 
se pobliže spo-

znavali s tempera barvami, ki so jih nanašali na različne materia-
le. Obiskal nas je čarodej Andrej, ki je s svojimi triki zabaval naše 
nadobudneže. Marsikdo od njih se je znašel v vlogi njegovega 
asistenta. Vendar pomladi ni znal pričarati, zato smo poskusili 
drugače. Tako na pustni torek ni bilo v vrtec nobenega otroka niti 
vzgojiteljice. So pa prišle pisane in raznolike maškare. Utrinki in 
Iskre so s svojimi maskami razveselili tudi  prebivalce doma za 
ostarele. Vendar nam ni uspelo prestrašiti zime, čeprav smo se 
trudili, morda bo odšla kar sama. Po pustnem torku smo vstopi-
li v postno obdobje, v katerem bomo vsak teden spoznali novo 
svetopisemsko zgodbo in sodelovali s Karitas. V februarju so nas 
zabavali tudi lutkarji Teatra Jesenice z zgodbo Deklica lastovica. 
Niso nas zabavali le profesionalci. Otroci iz Osnovne šole Dobro-
va so nam uprizorili kar dve zgodbi, eno o vili Malini in eno o 
miškah.  Pri nas se res veliko dogaja in nikoli nam ni dolgčas, 
pridite na obisk in se prepričajte sami. 

Imeli bomo DAN ODPRTIH VRAT v četrtek, 21. 3. 2013, v Žup-
nĳskem vrtcu Vrhnika (Voljčeva cesta 21). Dopoldan si boste lah-
ko ogledali, kako poteka življenje v našem vrtcu, popoldan (ob 
17.00) pa bomo izdelovali butarice. Vljudno vabljeni na skupno 
druženje!                                                                      Martina Trpin

Pustno rajanje v Žabici
Končno je nastopil tudi pustni čas, ko se lahko našemimo v ma-
šakre in začnemo odganjati zimo, hkrati pa lahko pojemo veliko 
krofov. Beseda pust izhaja iz besedne zveze "meso pust" iz časa 
posta. Običaj izhaja iz pradavnine, naši predniki so namreč vero-
vali, da bodo na ta način pregnali zimo in priklicali pomlad. Tudi 
mi v vrtcu Žabica smo komaj čakali dan, ko se bomo lahko naše-
mili v maškare. Otroci so tudi izdelovali pustne maske in zbirali 

slike na temo pusta . Tudi vzgojiteljice smo bile vesele torkovega 
jutra, ko smo se pridružile otrokom pri pustnem rajanju in od-
ganjanju zime.

 Enota Žabica, skupina Zvezdice, Mateja in Mojca

Pustni turnir v mini in cici 
rokometu
Čeprav je bila pustna sobota, nam je vseeno uspelo izpeljati 
drugi turnir v cici in mini rokometu v tem šolskem letu v Pol-
hovem Gradcu. Deklice (od 1. do 6. razreda) iz Osnovne šole 
Ivana Cankarja, Antona Martina Slomška,  dr. Ivana Korošca 
in Polhovega  Gradca so pokazale veliko rokometnega znanja,   
čeprav nekatere trenirajo šele prvo leto. 
Cilji  turnirjev,  ki jih organiziramo, so, da se deklice soočĳo z 
igranjem z ekipami,  ki jih še ne poznajo oziroma, s katerimi 
ne trenirajo vsak dan, da se naučĳo  temeljnih pravil pri tek-
movanju ter da rezultat ni tako pomemben, temveč skupinsko 
delo celotne ekipe, saj rokomet ni individualen šport. 
Napredek vseh deklic od prejšnjega turnirja pa do tega je bil 
zelo viden. Trudile so se in pazile na korake, prestope, podaje 
soigralkam ter zadeti nasprotnikov gol. Zagotavljamo vam, 
da jim je odlično uspevalo.
Na koncu rezultat ni bil pomemben, pomembno je bilo, da so 
se deklice zabavale, nekatere z maskami, nekatere brez, vse pa 
s krofom v roki in v tem primeru se zahvaljujemo pekarni Žito 
z Vrhnike za podarjene krofe.
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Zgodba o našem potovanju se je začela  že 
pred nekaj meseci. Tega trenutka se bom ved-
no spominjala. Imeli smo uro biologĳe, ko me 
je učiteljica poklicala iz razreda in me vpra-
šala, če bi rada šla v okviru mednarodnega 
projekta izmenjave osnovnošolcev Comenius 
za en teden v šolo na Kanarske otoke. Tako 
sem bila šokirana, da sem ostala brez besed, 
popoldne pa sem ji že poslala osebne podatke 

za rezervacĳo letalske karte in nestrpno sem 
začela odštevati dneve do 4. februarja, ko smo 
z letališča v Trstu krenili do Rima, od tam do 
Madrida ter po triurnem letu končno prispeli 
na Kanarske otoke. Na pot smo odšli gospa 
ravnateljica Polonca Šurca Gerdina, učiteljica 
angleščine in tudi vodja projekta Comenius 
na naši šoli, v katerem delamo na temo traj-
nostnega razvoja, gospa Valerĳa Karba, ter 
Nejc Nagelj, Jošt Mravljak, Žan Žuber in jaz, 
Ana Gotvajn. Takoj, ko smo pristali na Kanar-
skih otokih, smo že v letalu začeli prestavljati 
ure, saj so tam ''eno uro za nami''.
Ko smo prileteli na letališče v Las Palmasu, 
smo že vsi nestrpno pričakovali trenutek, ko 
bomo spoznali naše gostitelje. Že na začetku 
smo bili presenečeni, saj so nas vsi začeli pol-
jubljati, ker je to ena izmed njihovih navad, 
ki smo jih spoznali in jih kar malo prevzeli, 
Jošt dodaja: “Prvega vtisa dolgo ne bom po-
zabil, pričakala nas je velika skupina veselih 
Špancev. Preden sem se zavedal, smo se že 
spoznavali in fotografirali.”  Nato  smo se od-
peljali vsak k svoji družini, kjer so fantastično 
poskrbeli za nas.

Prvi dan je bil za vse zelo zanimiv. Ko smo pri-
šli v njihovo šolo, sploh nismo imeli občutka, 
da je to izobraževalna ustanova, temveč neko 
zabavišče. Na sredini šole je bilo dvorišče, za-
raščeno s palmami, kjer so bili zbrani učenci in 
se veselo pogovarjali. Sošolci naših gostiteljev 
so nas nemudoma sprejeli medse. Popoldne 
se mi ni dogajalo nič zanimivega, saj so več-
er prej ‘’moji družini’’ ukradli avtomobil, zato 
smo se odpeljali na glavno policĳsko postajo v 
Las Palmas. Jošt pa je imel malo bolj zanimiv 
dan, kajti po šoli si je šel pogledat vulkanske 
plaže in valovito morje. Odšli so na dolg spre-
hod in se velikokrat fotografirali, ogledali so 
si tudi manjše pristanišče. Zvečer so si pogle-
dali še ogromno trgovino in restavracĳo s hi-
tro hrano.  Šele takrat je opazil, koliko trgovin 
imajo na enem tako majhnem otoku, prepo-
znal je celo Spar, Lidl, Ikeo in še nekaj večjih 
trgovin.
Večer po spoznavnem delu smo se vsi skupaj 
odpravili na sprehod po najbližji plaži, kjer 
smo se tudi prvič v tem letu dotaknili morske 
vode. Na trenutke nas je zmotilo le, da so se 
gostitelji med seboj pogovarjali v španščini 
in mi nismo nič razumeli, zato je bil občutek 
malo neprĳeten, vendar sem prepričana, da 
niso nikoli rekli žal besede o nas, kajti so res 
zelo prĳazni in zaupanja vredni ljudje. 
Tudi naslednje dopoldne smo preživeli v šoli, 
kjer smo imeli pouk umetnosti, zgodovine, 
informatike, zadnjo uro pa smo igrali nogo-
met. Zelo sem bila vznemirjena, ker sem ime-
la možnost  igrati nogomet z njimi, saj Španci 
veljajo za najboljše nogometaše na svetu, ven-
dar smo se vsi trudili ponosno braniti barve 
slovenske zastave. Bili smo še kar uspešni, saj 
smo dosegli zadetek.  Sončno popoldne smo 
preživeli na strešni terasi, kjer smo imeli za-
bavo za Žanov rojstni dan. Pripravili so mu 
prekrasno presenečenje, ki se je končalo z 
obmetavanjem s torto. Ko že pišem o hrani, 
presenetile so me  tudi njihove prehranjeval-
ne navade, saj za zajtrk jedo le kosmiče ali pa 
spĳejo sveže stisnjen  sok iz pomaranč, kosilo 
jedo zelo pozno, okoli treh ali štirih, večerjajo 
pa šele okoli desete ure zvečer.

(Dalje prihodnjič)

OŠ Antona Martina Slomška

Dan za spremembe
Na Osnovni šoli Antona Martina Slomška Vrhnika smo se od-
ločili, da tudi letos kot prostovoljci širimo solidarnost.  V ok-
viru projekta Dan za spremembe (h�p://www.prostovoljstvo.
org/aktivnosti/dan-za-spremembe) bomo na šoli izvedli aktiv-
nost z imenom Ohranimo tisto, kar je dobro. V protipotrošni-
škem duhu bomo zbirali predmete, ki jih nujno potrebujemo 
za  kakovostno življenje (kuhinjski pripomočki, gospodinjski 
aparati, pripomočki za prostočasne aktivnosti, drugi uporab-
ni predmeti, večji kosi oblačil, knjige, priročniki …). Prav vsak 
lahko pobrska po svojem domu in zagotovo bo našel nekaj 

takega, česar 
ne potrebuje 
več, nekomu 
drugemu pa bi 
koristilo. Ob-
čani predmete 
lahko prinesete 
v šolo v dopol-
danskem času. 
Kdor bo na do-
godku našel kaj 

primernega zase, bo za izbrano odštel vsaj 0,50 evrov in tako 
prispeval v šolski sklad šole. S tokratno akcĳo želimo tudi so-
cialno ogroženim osnovnošolcem pomagati, da bi se udeleži-
li šole v naravi. Kreativnost in resnična potreba po akcĳi sta 
osnovni zagotovili uspeha.  
Tega dne bo na šoli tudi ekodan. Urejali bomo šolsko okolico, 
izdelovali tablice za arburetum, uredili šolski in zeliščni vrt 
ter postavili nov kompostnik. Vabljeni vsi, ki radi poprimete 
za delo. 
Ne prepuščajte se toku, ampak spreminjajte tudi Vi, zato 
se udeležite dogodka 6. aprila v dopoldanskem času pred 
Osnovno šolo Antona Martina Slomška Vrhnika. 
Pomagajmo našim učencem ter se udeležimo dneva za spre-
membe in ekodneva, ker je čas za spremembe na bolje. 

  Prostovoljci OŠ AMS

V okviru projekta Comenius so 
učenci OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
spoznavali Kanarske otoke

Zimska šola v naravi 2013
Letos  smo v Osnovni šoli Ivana Cankarja  zimsko šolo v na-
ravi organizirali na smučišču Areh na Pohorju. Z učenci smo 
prebivali v povsem prenovljenem Hotelu Zarja in se vsak dan 
vozili na bližnje smučišče. Prav vsi, otroci in učitelji, smo bili 
na novi lokacĳi zelo zadovoljni. Kaj o šoli v naravi menĳo 
otroci, si lahko preberete v njihovih prispevkih.

Vodja šole v naravi: Zlata Novak

Vtisi iz  zimske šole v naravi
Šole v naravi sem se zelo veselila, res. Skoraj cel teden sem bila 
na trnih. Vstati sem morala zelo zgodaj, saj je avtobus odpeljal že 
ob sedmi uri zjutraj. Vožnja je bila zelo dolga, a nič hudega, saj ko 
sem zagledala naš hotel, sem bila presenečena. Bilo je veličastno. 
Ampak preden smo prišli v hotel, smo se z avtobusom odpeljali 
na smučišče Areh. Sprva sem se zbala, da se bom morala peljati po 
strmini, a ker sem bila začetnik, smo šli na položnejšo progo. Zelo 
hitro sem napredovala in že naslednji dan smo se vozili z vlečnico. 
Smučina je bila tam malce bolj zahtevna, a sem se hitro navadila. 
Vsak dan nam je šlo bolje in bolje, dokler nismo znali osnovnega 
vĳuganja. Neverjetno! Predvsem sem bila navdušena nad tem, da 
sem se spuščala po progi z najvišjega vrha na Pohorju! Zdaj sem res 
navdušena nad smučanjem in zagotovo bom še smučala.

Nina Filipič, 6. b
V šolo v naravi mi je bila najbolj všeč hrana, od smučanja pa nočna 
smuka, ki je bila na vrsti v sredo. Po kosilu smo imeli počitek, nato 
pa smo se že pripravili na odhod na nočno smučanje. Odšli smo na 
smučišče, na katerem je smučala Tina Maze za Zlato lisico. Bilo je 
zelo strmo. Ko smo prismučali dol, smo se nazaj peljali z gondolo! 
Bilo je enkratno in nepozabno! Všeč mi je bil razgled na Maribor, 
luči posameznih poslopĳ so se svetlikale kot lučke na novoletni jelki. 
Bilo je res lepo doživetje. Po večerji smo kot mrtvi padli v posteljo.
Nina Otrin, 6. c
Moj najljubši dan v šoli v naravi na Arehu je bila sreda. Po zajtrku 
smo se odpravili na smučišče. Ker nisem smučala, smo se tekači  
peš odpravili  do tekaških prog. Zelo smo se zabavali. Poleg tega, 
da smo tekli, smo tudi skakali na mini skakalnici. Po kosilu in po-
čitku smo se začeli pripravljati – smučarji za nočno smuko, tekači 
pa za plavanje v bazenu. Nekaj časa smo ga iskali, na koncu pa smo 
se vendarle vsi veseli zagnali v toplo vodo. Zvečer sem vsa utruje-
na padla v posteljo, zaspala sem skoraj v hipu in sanjala o prelepem 
dnevu, ki sem ga preživela.

Hana Gombač, 6. d

Športne dejavnosti v šoli
Tudi tisti, ki se šole v naravi nismo udeležili, smo se imeli lepo , 
saj smo imeli vsak dan organiziran športni dan. V ponedeljek smo 
imeli igre v telovadnici, v torek smo odšli v terme Snovik pri Kam-
niku, v sredo smo bili v športnem centru Športsiti. V četrtek smo 
imeli pohod do Štampetovega mostu in hodili smo zelo dolgo. Za-
dnji dan smo šli na drsanje na drsališče Šujica pri Dobrovi. To je 
bil moj najboljši dan. Všeč mi je bilo, ker mi je šlo drsanje bolje, kot 
sem pričakoval.  Ves teden je bil zelo zabaven in bil sem kar malo 
žalosten, ker je že končan.

Miha Krpan, 6. d

JANEZ SODJA 1948 – 2013 
V spomin in slovo

V ponedeljek zjutraj 
smo učitelji v zborni-
ci onemeli in sklonje-
nih glav ter orosenih 
oči sprejeli novico, da 
se je za zmeraj poslo-
vil naš nekdanji so-
delavec, spoštovan in 
cenjen ravnatelj, naš 
prĳatelj Janez.
Vsaka smrt človeka 
prizadene, vsako slo-
vo je bridkost, še to-
liko bolj, ko zareže po 

ljudeh, ki so nam blizu, s katerimi smo dolgo vrsto let 
sodelovali, ustvarjali, načrtovali, se veselili uspehov 
in skupaj premagovali težave.
A so stvari na svetu, ki jih človeški razum ne bo niko-
li do konca razrešil in bodo vedno ostale skrivnost.
Ko smo se pred tremi leti in pol skupaj s teboj pre-
šerne volje veselili tvojega odhoda v pokoj, si nam 
zaželel vse dobro, veliko zdravja in veliko ponovnih 
srečanj.
Pa se tako zgodaj in za zmeraj poslavljamo.
Vrhničani so te sprejeli za svojega, ko si kot mlad 
učitelj tu začenjal, poučeval in pripravljal njihovo 
mladež in končno od tu kot spoštovan ravnatelj odšel 
v pokoj.
Brezskrbna otroška in šolska leta si preživel v rojstni 
Zabreznici pod Stolom in se vseskozi rad vračal med 
zasnežene vršace Karavank. Kasneje si se rad spo-
minjal strogih, vendar prĳaznih učiteljic iskrivega 
duha, ki so razposajene otroške glave polnile s prvo 
učenostjo. V gimnazĳi na Jesenicah si se ob pouku že 
spogledoval z odbojko in smučarskimi skoki, ko pa si 
nadaljeval s študĳem v Ljubljani, je bila tvoja uči-
teljska pot dokončno začrtana za naslednjih 40 let.
Po nekajletnem poučevanju matematike in fizike ter 
kratkem stažu pomočnika ravnatelja ti je bilo zaupa-
no delo ravnatelja naše šole, ki si ga odgovorno, poš-
teno in uspešno opravljal celih 27 let. Biti učitelj ni 
le poklic, je neke vrste poslanstvo. Tega si se vseskozi 
zavedal in v tem duhu delal in živel.
Prizadeval si si za kvalitetno, urejeno in prĳazno 
šolo, za medsebojno razumevanje in spoštovanje, 
kajti le tako lahko vzgajamo mlade za ustvarjalno in 
bogato življenje.
Pesnik Tone Kuntner pravi:
Le svojo srčno uro imam,

po kateri znam in moram živeti.
Z njo morem izmeriti in prešteti vse,
kar v življenju dobim in dam...
Po njej se ravnam, četudi vse druge ure okoli velĳo 
drugače ...
Tudi ti si se ravnal po svoji srčni uri in veliko dal, 
ne le učencem, ampak tudi vsem, ki smo bili tvoji 
sodelavci.
Čeprav včasih malo samosvoj, na zunaj strogega vi-
deza, si bil v resnici do učencev in sodelavcev topel, 
prĳazen in izredno občutljiv. V svojih odločitvah si 
bil vedno neomajen, odločen in dosleden, četudi se 
tvoja ravnanja niso vedno skladala s pričakovanji 
okolice.
Vseskozi si se trudil, da bi učenci ohranjali lep, pri-
jateljski in spoštljiv odnos do drugih in drugačnih, 
kar pa terja veliko dela in jasno mejo med tem, kaj je 
prav in kaj ne. Z oddelki varstveno delovnega uspo-
sabljanja v Podlipi ti je to v celoti uspelo.
Postati odgovoren za svoja dejanja je bila vrednota, 
ki si jo med prvimi želel privzgojiti učencem naše 
šole. Tudi ti si jo živel vse življenje. Zato te je bilo 
lahko spoštovati in ti zaupati.
Vedno si podpiral ideje in projekte, s katerimi je šola 
segala po uspehih doma in tudi širše, vedno si bil pri-
pravljen na izzive, ki jih je prinašal čas.
Po tvojem prepričanju mora biti šola odprta učen-
cem, staršem in širši skupnosti. Tudi po tvoji zaslugi 
je bila naša šola vedno mesto prĳetnih druženj in 
srečevanj, ki so odražala živahen utrip našega dela 
in življenja.
Imel si izostren čut za vse lepo, spoštoval in visoko 
cenil vse vrste umetniških izražanj.
Zbirka Cankarjevih portretov v zgornji avli je rezul-
tat tvojih prizadevanj – približati kulturo otrokom 
– saj je vsak avtor ob svoji razstavi v šoli,  po do-
govoru s teboj, moral šoli pokloniti svoj pogled na 
Cankarja.
Ko si odhajal v pokoj, si nam razkril, kaj bo odslej za-
polnjevalo obilico časa, ki se je na lepem odprla pred 
teboj. Bil si poln načrtov in novih izzivov.
S pomočjo računalnika si ustvarjal čudovite fraktale, 
toplina in mehkoba lesa pa sta ti nudili preizkušanje 
tudi v figuraliki.
Žal je veliko idej in načrtov ostalo nedokončanih.
Na koncu ostane le še spomin.
Spomin in zahvala številnih generacĳ Vrhničanov, 
še posebej tvojih sodelavcev, saj smo skupaj doživeli 
veliko lepega in bili skupni del iste zgodbe.
Veseli smo, da smo jo lahko ustvarjali s teboj.

Delavci Osnovne šole Ivana Cankarja
Vrhnika, 20. marec 2013



NAS CASOPIS 403/25.3. 2013 C M Y K 11

1125. marec 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si  Občina Vrhnika 

Društvo invalidov Vrhnika
Člani DI Vrhnika so se 16. marca zbrali na zboru članov, 
na katerem so izbrali novo vodstvo. Več o tem bomo 
pisali v posebnem članku. Sicer pa je delo društva janu-
arja in februarja potekalo v obliki pisanja raznih letnih 
poročil in  načrtovanja dela za tekoče leto. Športniki 
se že zbirajo na treningih kegljanja in metanja pikada, 
udeležili pa so se tudi nekaterih tekmovanj. Metalce 
pikada so povabili na prĳateljsko srečanje društev in-
validov, ki je  bilo 8. februarja v Radovljici v počastitev 
kulturnega praznika. Tekmovalo je šest društev. Naši 
športniki so tekmovali z dvema ekipama, od katerih 
je moška dosegla drugo mesto, ženska pa tretje. Smu-
čarji invalidi so tekmovali v veleslalomu v Črni na Ko-
roškem. Naše društvo so zastopali Miro Mladenović, 
Matĳa Japelj in Nace Grom.Pevski zbor je začel že ja-
nuarja z intenzivnimi vajami zaradi priprav na nastop 
na 46. revĳi odraslih pevskih zborov Občine Vrhnika in 
snemanja CD-plošče. Prvi koncert letos je imel 26. 2. v 
Domu upokojencev na Vrhniki.

Obvestilo o letovanju
Društvo invalidov Vrhnika bo tudi letos letovalo v Bio-
gradu na moru, in sicer od 5. 9.  do 12. 9. 2013. Cena 
letovanja je 370  evrov, vključuje pa avtobusni prevoz, 
7-krat polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja), 
nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelu Adriatic*** 
s tušem in WC,  uporabo zunanjega bazena, turistično 
takso in nezgodno turistično zavarovanje potnikov ter 
organizacĳo in DDV. 
Ob prĳavi je treba plačati 70  evrov in riziko odpovedi v 
znesku 14,70  evra (če se zanj odločite). Preostali znesek 
je  mogoče plačati v obrokih, najpozneje osem  dni pred 
odhodom.
Organizator letovanja je TA Jereb, d.o.o.
Več informacĳ dobite v pisarni društva.

Društvo invalidov Vrhnika

Društvo, ki združuje okoli sedemstvo članov, 
ki prihajajo iz treh občin – Vrhnike, Borovnice 
in Log Dragomerja, je lani praznovalo tri dese-
tletja obstoja. To je po mnenju županov Stoja-
na Jakina in Mladena Sumine dokaz, da deluje 
dobro in da je na pravi poti, da dočaka še višji 
jubilej. Prvi, ki se bo to trudil tudi dokazati, bo 
dosedanji predsednik, ki mu je volilno telo ob-
čnega zbora zaupalo vnovičen mandat, Ciril 
Podbregar. Kot je dejal slednji po izvolitvi, bo 
delo temeljilo na osmih socialnih programih, 
s katerimi bodo pomagali invalidnim osebam 
zmajšati občutek osamljenosti in odrinjenosti. 
Skušali jim bodo ohranjati zdravje in jih skuša-
li ponovno vključiti v družbeno življenje. Med 

drugim bo društvo letos zaključilo dvoletni 
projekt zbiranja denarja za Tadejevo podkolen-
sko protezo, po novem pa bo zbiralo sredstva 
za nakup novega društvenega kombĳa.
Omenili smo že, da je društvo lani praznova-
lo 30 let obstoja, prav tako je društveni pevski 
zbor praznoval 20 let delovanja in obenem obe-
ležil že 15. samostojni koncert. Tako je bilo lani 
veliko energĳe uperjene v primerno obeležbo 
jubilejev. Ob tej priložnosti je društvo prejelo na 
svečani akademĳi ob občinskem prazniku tudi 
srebrno Cankarjevo plaketo. Sicer pa so ozvedli 
tudi več tekmovanj v pikadu in balinanju, kjer 
se kaže dobro sodelovanje z vrhniškim dru-
štvom upokojencev, saj je organizacĳa v neka-

terih primerih potekala z roko v roki. Imeli so 
ustvarjalne delavnice, zbirali hrano in sredstva 
za socialno šibkejše, organizirali izlete – tudi za 
težje invalide, poskrbeli za različne oblike dru-
ženja... 
Vsa poročila, ki so jih člani društva predočili na 
občnem zboru v gostilni pri Bajcu, torej kaže-
jo na resno delo, veliko stopnjo motivacĳe, kar 
nedvomno opaža tudi okolica, saj je kar slaba 
tretjina članstva neinvalidov. Povedano s Pod-
bregarjevimi besedami: trendi kažejo na kon-
stantno rast članstva. To pa je tudi dobra po-
potnica, da dosežejo cilj, ki sta ga izrekla prva 
moža občin Vrhnika in Log – Dragomer. 

Gašper Tominc, foto: GT

40 let Društva zdravljenih 
alkoholikov Vrhnika
S slovesno letno skupščino Društva  zdrav-
ljenih alkoholikov Vrhnika smo v soboto, 
16. 2. 2013, svečano obeležili 40-letnico de-
lovanja društva.
Leta 1973 se je  skupina »zdravljencev« zbrala in usta-
novila društvo, ki je združevalo »zdravljence« z Vrhnike 
in Borovnice, ki so se zdravili v Ljubljani ali Idrĳi. Kljub 
začetnim težavam je društvo zagnano oralo ledino na 
tem področju. Zgledov je bilo bolj malo, a s strokovno 
pomočjo Centra za socialno delo   je društvo uspešno 
zaživelo. Kot vsa društva ima tudi naše predsedstvo, iz-
vršni odbor, nadzorni odbor, predsednika, tajnika. Delo 
je zasnovano na  podlagi letnega dogovora ob strinjanju 
članov društva, blagajnika in vodje skupin. Vodi nas te-
rapevtka Urška Cvetkovič. Na tedenskih sestankih se 
družno posvečamo ohranjanju abstinence, razgovorom 
in nudenju pomoči članom pri vsakdanjih težavah. 
Veliko pozornost  namenjamo druženju, izobraževanju 
in sodelovanju z društvi iz vse Slovenĳe. Žal je včasih 
uro in pol tedenskega druženja premalo, da bi vsi pove-
dali svoja mnenja in občutke. Tako prĳetno vzdušje smo 
prenesli tudi na svečano skupščino, ki je  bila v večna-
menski dvorani OŠ Ivana Cankarja, in so se je udeležili 
častni gostje: župan Občine Vrhnika g. Stojan Jakin, pre-
davateljica g. Katarina Lavš Mejač, predsednica Zveze 
zdravljenih odvisnikov Slovenĳe in strokovna delavka 
v Društvu Žarek upanja g. Nataša Sorko, predstavniki 
DZA in KZA iz notranjske in primorske regĳe. 
Po izvolitvi delovnega predsedstva skupščine je poroči-
lo za  minulo leto  prebral predsednik DZA Vrhnika g. 
Zoran Matič. Telegrafsko je podal tudi finančno poroči-
lo za  leto 2012, nato so sledili nagovori častnih gostov. 
Župan g. Stojan Jakin je navzoče pozdravil z navdihnje-
nim in poučnim govorom. Poudaril je pomen društev 
zdravljenih alkoholikov, ki  med seboj razvĳajo  pozitiv-
ne vrednote v času vse večje odtujenosti. Naj razvĳamo 
tisto, kar nam je sedaj potrebno prav vsem – krog enako 
mislečih ljudi, kjer se vsak počuti enakopravnega, spo-
štovanega, kjer s svojimi izkušnjami  pomaga sočloveku 
in je pripravljen narediti kaj za dobro vseh. Hvala Vam 
zato, kar ste.
Sledili so predstavniki prisotnih društev. Vzpodbudne 
in pohvalne besede nam je naklonila g. Nataša Sorko,  
predsednica zveze. Za vzdrževanje eno- ali večletne 
abstinence je g. Urška Cvetkovič podelila priznanja čla-
nom društva. Skupščino je vsem prisotnim popestrila 
skupina plesalcev KUD Stara Vrhnika - Vesoljski polžki. 
Po aplavzu je s prĳetnim glasom predavala g. Katarina 
Lavš Mejač. S svojim glasom in zgodbami, ki jih črpa iz 
vsakdanjega življenja, je navdušila vse prisotne. 
Ponovno je nastopila plesna skupina s plesno točko, ki 
ji je sledil velik aplavz. Nadaljevali smo s prigrizkom in 
prĳetnim klepetom. Ob glasbi so se razvĳali pogovori in 
obujali smo spomine z obljubo, da se bomo  prihodnje 
leto spet srečali. 
Več si  lahko ogledate na www.dza-vrhnika.si

Društvo zdravljenih alkoholikov Vrhnika 

Spletna stran Doma upokojencev Vrhnika
Z veseljem vam sporočamo, da je letos februarja 
zaživela spletna stran Doma upokojencev Vrh-
nika na naslovu: www.du-vrhnika.si. Skupaj z 
oblikovalcem smo se potrudili, da je pregledna 
in informativna. Vabimo vas, da si jo ogledate. 
Prepričani smo, da boste našli zanimive in ko-
ristne  vsebine, lahko pa spremljate tudi aktual-
no dogajanje in prireditve v domu. 

Pomoč na domu
DU Vrhnika od lanskega marca za Občino Vrh-
nika izvaja storitev pomoč družini na domu. 
Namen storitve pomoč družini je izboljšati 
kakovost življenja v starosti, ublažiti osamlje-
nost in omogočiti uporabniku, da bi čim dlje 
lahko bival v svojem domačem okolju. Storitev 
je namenjena starejšim od 65 let, invalidom in 
kronično bolnim osebam ter osebam s težko 
motnjo v telesnem razvoju, ki niso vključeni v 
organizirane oblike varstva. Uporabnik lahko 
uporablja storitve največ 20 ur na teden oziro-
ma štiri ure na dan. 
Storitev se prilagaja potrebam posameznega 
upravičenca in obsega:
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč 
pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, 
hranjenje, pomoč pri opravljanju osnovnih živ-
ljenjskih potreb ter nega in vzdrževanje oseb-
nih ortopedskih pripomočkov), pomoč pri 
gospodinjskih opravilih (prinašanje ali pripra-
va  enega toplega obroka na dan, nabava živil, 
osnovno čiščenje in odnašanje smeti), pomoč 
pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, spremljanje upravi-
čenca pri opravljanju nujnih obveznosti ipd.). 
Cena storitve pomoči družini na domu znaša 
4,5 evra na uro.
V primeru, da upravičenci niti njihovi zave-
zanci ne morejo v celoti plačati storitve pomoč 
družini na domu, lahko vložĳo na Centru za 
socialno delo Vrhnika zahtevo za delno ali celo-
tno oprostitev plačila storitev v skladu z določi-
li Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilih socialnovarstvenih storitev. 
V celoti  so  oproščeni  plačila storitve pomoč 
družini na domu:
• upravičenci, ki so prejemniki denarno social-

ne pomoči,
• upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za 

invalidnost po zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb.

Če storitev potrebujete ali želite več informacĳ, 
se obrnite na socialno delavko DU Vrhnika, Si-
mono Medic, tel. 75 70 112 ali obiščite spletno 
stran DU Vrhnika.
Na spletni strani si lahko ogledate tudi tedenski 
jedilnik. V DU Vrhnika že več let kuhamo in do-
stavljamo kosilo zunanjim uporabnikom, ki si 
iz različnih razlogov ne kuhajo (več) sami. Cena 
kosila z dostavo znaša 6,35 evra, če pridete po 
obrok sami ali ga pojeste pri nas pa 4,30 evra. 
Zainteresirani lahko za več informacĳ pokličete 
vodjo prehrane: Gregor Stanek, 01/7570-105 in 
se dogovorite. Posode za dostavo priskrbi DU 
Vrhnika.

Proslava ob kulturnem prazniku 
Tudi v našem Domu smo se oddolžili našemu 
velikemu Prešernu. Za sredo, 6. 2., ob 16. uri je 
bil v prireditvenem prostoru napovedan nastop 
skupine 3 J s kulturnim nastopom naših stano-
valcev. Zbralo se nas je kar veliko, saj smo vsi 
želeli videti kaj novega. Po uvodnem pozdravu 
in nagovoru so nas presenetile štiri naše stano-
valke, ki so bile pripravljene recitirati nekaj Pre-
šernovih pesmi, ki so nam znane iz šolskih dni. 
Lepo jih je bilo slišati in hvaležni smo jim za 
trud, ki so ga vložile v to. Seveda  so same re-
citacĳe bolj dolgočasne, zato so za popestritev 
poskrbeli trĳe mladi  muzikantje, ki so s tremi 
instrumenti zaigrali tako, da nam je šla kri po 
žilah še hitreje. Videli smo, da fantje ne znajo 
samo igrati, ampak tudi dobro zapojejo. 
Želimo, da bi še večkrat prišli k nam. Ob za-
ključku nas je razveselil še g. direktor  Kociper, 
ki se je najprej hvaležno obrnil na nastopajoče 
in jih pohvalil za trud in dobro voljo,  potem 
pa nam je povedal veselo novico, da imamo od-
slej tudi mi svojo spletno stran, kjer bomo lahko 
marsikaj videli, če bomo seveda  kaj sami pri-
spevali. Tudi mi smo tega veseli in se  bomo po-
trudili, da bodo imeli kaj pokazati.      

Antonĳa Baloh 

Na koncertu Branke Božič
V našem Domu smo imeli v sredo, 6. marca, 
zelo lepo priložnost udeležiti se koncerta, ki 
nam ga je priredila imenitna pevka, ga. Branka 
Božič skupaj s pianistom g. Timom Zupanči-
čem. Naš prireditveni prostor je bil poln in ni 
nam žal. Videli in slišali smo zelo lepe pesmi 
v slovenščini in angleščini, ki jih je ga. Branka 
sama zložila in uglasbila. Najprej sta nas pre-
senetila njena lepa postava in prĳazen nasmeh. 
Prekrasna obleka nas je vse navdušila.
Pesmi so opevale srečo, ki jo občutimo, ko gle-
damo sonce, opazujemo luno, doživimo mir in 
tišino, ob dobrih ljudeh in željo, da bi nam bilo 
vedno toplo, ko nas bodo čuvali dobri angeli. 
Z občutkom zapete pesmi in z lepo spremljavo 
smo kar ostrmeli. Aplavza ni manjkalo. Želela 
je, da tudi skupaj zapojemo nekaj znanih do-
mačih pesmi. Gospa Branka je bila  tako navdu-
šena in prĳazna, da je ob zaključku šla od vrste 
do vrste in vsakemu želela podati roko v slovo. 
Tudi mi smo bili ganjeni. Zelo smo ji hvaležni 
za čas, ki nam ga je namenila. Najlepša ji hvala. 
Za slovo se ji je prav lepo zahvalila naša glav-
na sestra ga. Vera in ji v zahvalo dala skromno 
darilo.  

Zapisala Antonĳa Baloh

Prireditev ob dnevu žensk
Osmega marca, ob dnevu žensk, smo bile vse 
stanovalke povabljene na proslavo tega sveto-
vno znanega dne. To je bila čajanka in me smo 
se je z veseljem udeležile, saj smo vedno pri-
pravljene za kaj lepega. 
V večnamenskem prostoru, kjer smo se zbrali, 
je veliko prostora. Posedle smo na stole in tudi 
za obiskovalke na vozičkih je bilo lepo poskrb-
ljeno. Bili smo kar velika družina. Za uvod so 
poskrbele: naši delovni terapevtki, ga. Marĳana 
in ga. Nataša ter socialna delavka, ga. Simona. 
Pripravile in povedale so nam zelo lep časovni 
potek razvoja zahtev in časovno opredelitev 
utemeljitve ženskih dosežkov za pravice in ena-
kopravnost z moškimi. Prav zanimivo je bilo in 
v prostoru je vladala popolna tišina. Potem je 
lahko še tista, ki je kaj posebnega doživela ob 
takem prazniku, to povedala še vsem drugim.
Medtem smo že zagledale voziček s kavico in 
sokom, ki so ga pripeljali iz kuhinje. Bili smo 
deležni tudi peciva, saj v naši kuhinji nikoli ne 
pozabĳo na nas. No, naj povem, da nismo bile 
povabljene samo stanovalke, ampak tudi mo-
ški, ki  so praznovali čez dva dni. Seveda, za tak 
praznik, kot ga imamo me, se jim ni bilo treba 
boriti, saj so imeli volilno pravico že dolgo prej 
kot ženske.
Nazadnje nas je čakalo še darilo, ki smo ga bili 
najbolj veseli. To so bili UTRINKI, ki izidejo en-
krat na leto in v njem so razni prispevki, ki jih 
napišejo posamezni stanovalci ali stanovalke. 
Vsak je takoj začel pregledovati in brati.
Zapeli smo še nekaj pesmi in zadovoljni odšli, 
saj smo veseli, da naše vodstvo tako lepo skrbi 
za nas. Prisrčna hvala!

Zapisala Antonĳa Baloh

Podbregar še naprej ostaja predsednik
Vrhnika, 16. marec – Vrhniško društvo invalidov je izvedlo reorganizacĳo strukture vodstva, v okviru katerega ima po 
novem sedemčlanski izvršni odbor (namesto enajst). Kot je dejal Ciril Podbregar, razlog tiči v želji po večji operativni 
sposobnosti odbora, ki naj bi bila z reogranizacĳo povečana. 

Za krajši kulturni program je na začetku občnega zbora 
poskrbel društveni mešani pevski zbor, po koncu urad-
nega dela pa je za glasbeno kuliso skrbel društveni an-
sambel Detel'ca.

Ciril Podbregar – stari 
novi predsednik dru-
štva. Društvo šteje več kot sedemsto članov

Utrinki s pustovanja …

… in z nastopa Pevskega zbora društva invali-
dov Vrhnika

Prišli so novi Utrinki

Novice iz Doma upokojencev Vrhnika • Novice iz Doma upokojencev Vrhnika • Novice iz Doma upokojencev Vrhnika 
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Cenjene  upokojenke in dragi 
upokojenci
V marcu smo postorili mnogo stvari. Marsikdo od vas je bil na 
proslavi v počastitev mednarodnega praznika žensk, ki so jo 
pripravili članice in člani pevsko-glasbene skupine. Uživali smo 
ob poslušanju izbranih pesmi, sicer pa več v posebnem prispev-
ku. Upravni odbor je pripravljal gradiva za zbor članov društva, 
ki je tudi pod streho.  Pohodnike vreme  zelo moti, ker je treba 
spreminjati program, balinarke že komaj čakajo, da bodo lahko 
balinale zunaj … Pohodniška skupina Vandrovke prav v marcu 
praznuje petletnico delovanja, enako kot skupina Sončki. Zdaj 
že ustanavljamo novo pohodniško skupino Barjanci, ki bo odšla 
na prvi pohod v aprilu.
Nežka in Marjana pobirata članarino in želimo, da bi jo čim prej 
plačali.
Pripravljamo program za naslednji izlet, in sicer v Prlekĳo, kajti 
izlet na Kras je prav na začetku aprila. Če bo koga še zamikal 
Kras, ko bo tole bral, naj povpraša, če je še kakšno prosto mesto 
v avtobusu.
Vabimo vas tudi na srečanje z Dušico Kunaver v mali dvorani 
Cankarjevega doma, kjer bo predstavila slovensko ljudsko pe-
sem v glasbi. Veliko bomo  prepevali in izvedeli marsikaj nove-
ga o navadah in običajih. Poglejte na oglasne deske in vljudno 
vabljeni. Tudi zdravstveno predavanje bo v aprilu.
Pripravljamo ponudbo za štiridnevno bivanje v Strunjanu v 
maju, vendar več kot to ne morem še zapisati. 
Z veseljem lahko sporočimo, da smo razdelili  trideset humani-
tarnih paketov ne glede na članstvo. Ob tej priložnosti se lepo 
zahvaljujemo vrhniški Karitas za prispevek. Predsednica social-
ne komisĳe in še kateri član ali članica so obiskali kar nekaj 90-
letnikov in seveda našega Dolfeta Malavašiča, ki ima častitljiva 
103 leta. Tudi pri gospe Marĳi Kastelic, ki je slavila 90 let, so bile 
članice socialne komisĳe. Ker je čila in »korajžna«, je približno 
takole opisala svoje življenje: »Rodila sem se kot drugi otrok 
strojniku Petru Možini in šivilji Julĳani Bradeško. Odraščala sem 
v številni družini, saj so starši poleg svojih štirih otrok vzredili še 
osirotela nečaka in nečakinjo. Kljub skromnim razmeram imam 
na svojo mladost lepe spomine, zlasti na aktivno sodelovanje v 
telovadnem društvu Sokol. Zelo živo se spominjam tudi vojnih 
časov, ko je celotna družina sodelovala pri zbiranju cigaret in 
usnja za partizane in šivanju partizanskih kap. Tik pred drugo 
svetovno vojno sem se poročila, vendar so moža čez nekaj me-
secev internirali v Padovo in Gonars, tako da sva s prvorojenko 
ostali sami in se preživljali z delom na kmetĳah. Po vojni, ko se 
je mlada družina povečala še za sina, sem ostala doma in se po-
svetila svojima otrokoma in pozneje vnukom. Danes sem najbolj 
srečna v krogu svojih petih vnukov.« 
Naj gospe še dolgo služi zdravje, da bo uživala srečo med vnu-
ki. 
Če pa je vam dolgčas, se oglasite pri nas, povejte kaj lepega ali 
pa boste to izvedeli pri nas. Pričakujemo vas in z veseljem bomo 
poklepetali.

Kaj napovedujemo v maju:
– izlet po Prlekĳi,
– če bo dovolj prĳav štiridnevno letovanje v Strunjanu,
– pohode po programih
– pa še kaj. 
Večkrat poglejte na oglasne deske in vabljeni v društvene pros-
tore.

Za upravni odbor: Elica Brelih

Skoraj vsak dan organizirajo eno 
dejavnost
Vrhnika, 15. marec – Minulo leto je bilo za Društvo upokojencev 
Vrhnika še eno v nizu zadnjih let, ko so bili člani, kljub svojim 
letom, nadvse aktivni. Izvajali so vrsto projektov – od socialnih 
do športnih, skoraj vsak dan, še posebej pozimi, pa se je nekaj 
dogajalo v njihovih društvenih prostorih. Kot se je izrazila pred-
sednica Elica Brelih, upa da so to že zametki dnevnega centra. 
Če vam povemo, da je bilo na občnem zboru 11 poročil različnih 

komisĳ (sekcĳ), potem lahko dobite predstavo o veličini dru-
štva. Drugače povedano: Društvo upokojencev Vrhnika je naj-
večje vrhniško društvo, saj združuje okoli tisoč petsto članov, za 
katere se v društvu trudĳo z različnimi programi. Med najbolj 
odmevne sodĳo športni, predvsem balinanje, pikado, šah in po-
hodništvo. Sploh slednje je v zadnjih letih zelo zaživelo, poročila 
s pohodov pa lahko prebirate tudi v Našem časopisu. Seveda 
pa ne gre spregledati aktivnosti v društvenih prostorih, kjer se 
odvĳajo različne kulturne in izobraževalne prireditve – od reci-
talov, predavanja, razstav do ustvarjalnih in plesnih delavnic. 
Če k temu dodamo še humanitarno in socialno področje, kot so 
obiski starejših in bolnih, anketiranje, zbiranje pomoči, potem 
lahko pritrdimo Brelihovi, da se skoraj vsak dan nekaj dogaja v 
društvu, v bogatem spektru programa pa lahko vsak najde ne-
kaj, kar se mu zdi zanimivo. 
Zbor je s svojim obiskom počastila predsednica Zveze društev 
upokojencev Slovenĳe Mateja Kožuh Novak, ki je dejala, da tako 
pestrih poročil še ni slišala. Društvo je pohvalil tudi prvi mož 
občine Stojan Jakin, ki se po lastnih besedah rad vrača v društve-
no sredo. Pohvalne in spodbudne besede so namenili tudi člani 
drugih društev, tako vrhniških kot sosednjih. 
Tradicionalno so ob koncu zbora podelili še pohvale in prizna-
nja, med drugim tudi najstarejšima članoma zbora: to sta bila 
Justi Babič in Franci Tominc. Po uradnem delu se je druženje na-
daljevalo v avli Cankarjeve šole ob izbrani kapljici in prigrizku.

 (gt, foto: Leon Novak) 

Društvo upokojencev Vrhnika, ženska 
balinarska sekcĳa,
razpisuje
v počastitev občinskega praznika Otvoritveni balinarski turnir 
upokojenskih ekip
v soboto, 11. maja 2013, z začetkom ob 9. uri na balinišču DU 
Vrhnika.
Prĳave: do 30. 4. 2013 na DU Vrhnika, Tržaška 12, 1360 Vrhni-
ka.
Tekmovali bomo po pravilniku za ekipe društev upokojencev 
(3+1). Prĳavnine ni.
Prve tri ekipe bodo prejele pokale, najboljši bližarji-ke pa spo-
minek.

Dan žena v DU Vrhnika
Pomlad že trka na vrata, lahen vetrič piha, sneg se tali; tu je ma-
rec, z njim naznanilo   pomladi   in  mednarodnega dneva žena. 
V dobi socializma je bil ta praznik bolj spoštovan, dandanes pa 
kar malo zapostavljen. Naša starejša generacĳa ima lepe spo-
mine na ta praznik. Če se spomnim samo sebe, ko sem bila še 
deklica, sem svoji mami prinesla za ta praznik šopek zvončkov 
in mama se je darilca zelo razveselila. Tudi moje hčerke so me 
obdarile s kakšnim lepim prtičkom in šopkom spomladanskega 
cvetja. Tako se je praznovalo takrat.
Lepo je bilo, ko smo bili še v službah, kjer so se s cvetico in  sti-
skom rok  spomnili na praznik. Veselje je bilo veliko. Da pa ne bi 
pozabili tega  praznika, smo se nanj spomnili  tudi v DU Vrhni-
ka, in to 5.marca ob 17. uri.
 Za uvod je nekaj pomembnih poudarkov o tem prazniku pove-
dala Darinka in ga označila kot zelo pomembnega, predvsem za 
našo generacĳo.  Dobro pripravljena desetčlanska pevska sku-
pina je zapela kar nekaj lepih pesmi v počastitev žena. Zalka, 
Marta,Tone, Srečo in Jože so Recitirali nekaj pesmi na to temo. 
Zelo lepo so predstavili pesmice  in se izkazali. Pripravili so iz-
bor  starih pesmi in kot sem začutila iz pogovorov poslušalcev, 
so bili vsi navdušeni in spomini so se vrnili.  Za spremljavo so 
poskrbeli trĳe glasbeniki, in sicer dva harmonikarja, Tone in 

Smiljan, Dolfe  pa je igral na klarinet. Spremljava je bila odlična 
in popestrila je kulturni dogodek. Vse nastopajoče so poslušalci 
nagradili z aplavzom.
Ob koncu  je Dolfe  podelil cvetice nastopajočim gospem, pa tudi 
naše tri  najstarejše poslušalke so bile prĳetno presenečene, saj 
so tudi one prejele rožico. 
Upam, da bomo  mednarodni dan žensk praznovali tudi  pri-
hodnje leto, pa čeprav  skromno, saj  ga nekateri hočejo kar po-
zabiti.

Zapisala in fotografirala: Fani Šurca

V Vitanju in na Šmartinskem jezeru
Letošnji sušec je zelo moker, zato nam kroji pohode po svoje. 
Ker smo postali tako zreli, da smo Zimzeleni, se znamo tudi 
pravilno odločati. Tako smo v torek, 12. marca, na »tih, deževen 
dan« krenili pod Pohorje, v kraje, kjer so bili le redki, na ogled 
Kulturnega središča.
Že na poti iz Celja proti Vitanju smo izvedeli marsikaj novega, 
zelo veliko pa o samem Vitanju, ki leži v kotlinici pod Pohor-
jem in med Paškim Kozjakom ter Stenico. Nič posebnega ne bi 
bila vas, če ne bi lani odprli monumentalnega objekta v obliki 
vesoljskega kolesa prav tu v spomin na Vitanjčana Hermana 
Potočnika Noordunga, pionirja slovenske astronavtike in sveto-
vnega vizionarja na tem področju. Vitanje se nam je predstavilo 
v megli, vseeno pa smo videli del njegove okolice, ki se razteza 
po hribovitem območju južnih obronkov Pohorja. Proti vzhodu 
smo le slutili 1091 m visoko Stenico, ki se nadaljuje v Konjiško 
goro.

Ker je deževalo, smo hitro vstopili v Kulturno središče, kjer 
nas je že čakala prĳazna vodička Andreja in nas popeljala po 
muzejski zbirki, posvečeni razvoju astronavtike in Hermanu 
Potočniku (1892–1929), mornariškem poročniku in inovatorju. 
Z velikim zanimanjem smo sledili razumljivi razlagi in občudo-
vali Sputnik, skafandre, skice vesoljskega kolesa … življenjski 
zgodbi Hermana Potočnika. Ko smo zapuščali Kulturno središ-
če, smo še izvedeli, da bo ta objekt večnamenski prostor, kjer 
bodo domovala domača društva, knjižnica, večnamenska dvo-
rana s 300 sedeži, razstavni prostor je že, zgoraj pa v valjastih 
prostorih sobe za mlade raziskovalce iz  bsega sveta ter streha za 
opazovanja. Na trenutke je izginila megla, zato smo lahko videli 
letno cerkev na Hriberci, pa tudi spodnjo zimsko v središču vasi. 
Ker smo bili pod Pohorjem, je bilo treba poskusiti pohorski lo-
nec, ki je padel na zelo plodna tla. Vračali smo se po soteski reke 
Hudinje, ki se je grozeče penila sicer še v strugi, a proti Socki je 
bilo že videti razlito vodo po travnikih.
Za zaključek našega potepanja smo se odpeljali še do Šmartin-
skega jezera, ki leži severno od Celja, in je s površino 1,07 kva-
dratnega kilometra med največjimi akumulacĳskimi jezeri pri 
nas. Nastalo je leta 1970 z zajezitvĳo potoka Koprivnica, ko so 
pri vasi Loče zgradili kar 16 m visoko zemeljsko pregrado, da 
bi zavarovali mesto Celje pred hudimi poplavami. Jezero ima 
zelo razčlenjeno obalo, saj meri kar 12,5 km. Ta kraj je postal 
turistična  zanimivost za Celjane, željne svežega zraka, miru in 
neokrnjene narave. Okoli jezera so speljane sprehajalne poti, na 
jezeru je mogoče čolnariti, ribiči lovĳo trofeje, saj so do zdaj ujeli 
že 52 kg težkega soma, ponujajo prostore za piknik, kopalci naj-
dejo kotičke zase, ladjice vozĳo po jezeru, opazovalci ptic pri-
dejo na svoj račun …
Tudi mi smo bili kljub kislemu vremenu navdušeni nad naravo 
in si postavili cilj, da se bomo v lepem vremenu odpravili na 
ribiški piknik.

Zapis: Elica Brelih; Foto : Joža Miklavčič
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Marca 2013 so  praznovali naši člani
okrogle jubileje:
Marĳa Petkovšek, Stara Vrhnika (1923)
Marĳa Krašovec, Dom upokojencev Vrhnika (1923)
Justina Merlak, Verd, Vrhnika (1923)
Marĳa Trampuš, Dom upokojencev Vrhnika (1923)
Jože Suhadolnik, Opekarska ul. Vrhnika (1928)
Frančiška Voljč, Storžev grič, Vrhnika (1928)
Ivanka Ogrin, Na Klisu, Vrhnika (1928)
Jožef Gabrovšek, Dom upokojencev Vrhnika (1928)
Marĳa Jereb, Kurirska pot, Vrhnika (1928)
Francka Vidmar, Verd, Vrhnika (1928)
Marĳa Tehovnik, Dom upokojencev Vrhnika (1933)
Ciril Gostiša, Bevke, Vrhnika (1933)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visok jubilej,
čestitke pa tudi vsem, ki so marca praznovali rojstni 
dan.
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Pohodna skupina Sončki z Vrhnike v 
Tamarju
Pohodniki smo izstopili iz avtobusa v sneg pod skakalnicami 
v Planici. Z občudovanjem smo strmeli v belo pokrajino in ob-
čudovali eleganco velikanke pod  Poncami na desni, levo pa se 
je bočil  Ciprnik.  Sneg je  enakomerno škripal pod koraki, ko 
smo se podali po poti skozi gozd.  V tišini mrzlega jutra smo 
s pogledi raziskovali okolico in občudovali gore.  Zaposleni z 
opazovanjem skalnih masivov in  ošiljenih belih vrhov Suhega 
vrha in Slemenove špice ter grape Grlo smo naenkrat  prišli do 
planinskega Doma v Tamarju, ki je vabil, da nas ogreje. A nas 
je grela čarobna okolica. Kontrast temnih smrek na obrobju jase 
je dajal okolici nadih pravljičnosti. Ob gozdu je v snegu ždela 
kapela s prepoznavnimi mozaiki p. Marka Rupnika na pročelju.  

Obkroženi smo bili s strmimi stenami Mojstrovk in Ponc,  v oza-
dju planinskega doma pa se je nekje nad zatrepom doline Tamar 
visoko v nebo vabljivo smehljal Jalovec. 
Pohodniki smo se razkropili naokoli, kot da  vsak rabi delček 
prostora v  čistem jutru zase in  za svoje neskaljene poglede na 
okoliške gore. Kmalu so prostor in tišino pred kočo napolnili šo-
larji s svojim čebljanjem in smehom. Od nekod z desne se je  na 
kolesu pojavil celo kolesar. Tako kot se je pojavil, je tudi izginil 
s prizorišča, mi pa smo stopili v gaz za planinskim domom in 
šli medi smrekami in macesni proti Črni vodi. Med hojo sem s 
pogledom spremljala umetniško izklesane oblike Jalovca. Oko 
se ni ločilo od njega tudi še potem, ko smo že gazili sneg pod 
ostenje Velike in Zadnje Mojstrovke ter občudovali v led ujeto 
padanje zelenkasto belih Tamarskih slapov. 
Vrnili smo se do planinskega doma in se po krajšem postanku 
napotili proti  izviru Nadiže. Kmalu smo ugotovili, da bo do-
stopen šele, ko bo skopnel sneg.
Ko smo se vračali v Planico, nas je skozi smreke prĳetno grelo 
opoldansko sonce, ki je  osvetljevalo gore, da so metale svoje 
stasite sence na dolino Tamar za nami. Med hojo navzdol smo  
prehiteli  starejši par, ki sem ga opazila že pred planinskim do-
mom. Zložno sta sedela na klopi  in gledala, lahko bi rekla, da 
sta pila gore naokoli. Z njunih umirjenih obrazov je seval mir.  
Nasmehnila sem se; tudi onadva sta prišla sem  v  želji,  da na-
hranita tiste skrite kotičke srca, kjer se človeka lahko dotakne le 
gora.   Obsĳana s soncem sta počasi prišla  za nami v Planico, za 
trenutek postala pod  letalnico,  nato pa tiho odšla do avta in se 
odpeljala. Za njima smo se odpeljali tudi mi in s seboj odnesli  
prečudovit dan, ki nam je bil podarjen v Tamarju.

Zapisala: Marĳa Dolinar
Fotografija: Tatjana Rodošek

Zimzeleni na pohodu od Vanganela do 
Marezig in nazaj
Letošnja huda zima z obilico snega Zimzelenom resno spremi-
nja načrt pohodov. V začetku februarja smo si vzeli odmor, ker 
je moto naše vodje Elice, da nas ne bo izpostavljala burji, mrazu 
in sneženju. Prenaporni pohodi pač ne prinašajo zadovoljstva. 
Konec meseca pa je zopet snežilo noč in dan. Lopate so pele med 
kidanjem, kupi snega so rasli do streh. Slabo je kazalo, a se je le 
ustalilo. 
V torek smo bili zbrani in pripravljeni na vse, a našega avtobusa 
ni bilo. Nekje na poti do nas mu je nekaj odpovedalo. Prevoznik 
ga je moral zamenjati. Med čakanjem je že lezel mraz v kosti. 
Elica nam je med tem posredovala nekaj novic, ko je avtobus le 
pripeljal. Vstopili smo in se obrnili, seveda na Primorsko. Pri-
čakovali smo izboljšanje, a nas je kljub temu sprememba prese-
netila: nič snega, sonce, brez burje! Nekje pri Kozini sta se Elica 
in Milan odločila, da bomo prehodili pešpot P8 – Pot za srce do 
Marezig in nazaj do Vanganela. 
Ustavili smo se pred Vanganelom, se okrepčali v dišeči prĳetni 
kofetarnici, globoko zadihali morski zrak in odkorakali. Kratka 
kozja steza za cesto nas je pripeljala do Vanganelskega umetne-
ga jezera. Večina zanj ni vedela. Zdaj, ko je veliko vode, je kar 
impozantno. Žal ima napako, da so v poletnih mesecih vodotoki 
manjši in tako preostane premalo vode za namakanje v doli-
ni. Škoda. Mi smo jezero obšli, prečili potočke in se usmerili ob 
strugi potoka Morigla, ki ustvarja lepe slapove. Razdrapana pot 
nas je vodila skozi grmovje in kržljav gozd. Opazili smo rastišče 
bodičaste lobodike, ki je je bilo veliko, a so jo skoraj iztrebili; 
služila je za izdelavo vencev. 
Po kratkem postanku in malici smo pot nadaljevali skozi olj-

čnike in vinograde. Svet se je odprl, razgled širil po dolini. V 
oljčnikih so že začeli z rezanjem in okopavanjem. Prileten kopač 
in Milan sta nam pojasnila vse o motikah, večjih in manjših. 
Možak je bil čvrst, ni se pritoževal, a za tako delo bi ga morala 
zamenjati mlada moč. 

Do vrha razgledne točke je bila pot zložna. Marezige so lepo 
urejena vas. Postali smo pred spomenikom marežanskega upo-
ra in žrtvam NOB-ja. Uživali smo v razgledu čez Šavrinsko gri-
čevje proti Kopru in okolici. V ozadju je pogled dosegel Trst, v 
daljavi pa Karnĳske Alpe in Dolomite. 
Rahlo utrujeni in omotični od sonca smo se ozirali za gostilno, 
a ni bilo odprte. Le cerkev sv. Križa je bila odprta. Z mogočnim 
zvonikom, ki stoji samostojno, veličastno dominira sredi vasi. 
Prekrižali smo želje po postrežbi, se poklonili pred oltarjem in 
se pripravili za odhod. A se je našel domačin, ki nas je povabil k 
svoji domačĳi in nam postregel z refoškom, ki je zrasel na tam-
kajšnjih, s soncem obsĳanih hribih. Nismo se obotavljali. Posedli 
smo po dvorišču in po kozarčku okrepitve se je razpoloženje še 
izboljšalo. Nada je zavriskala. Drugi bi tudi, če bi znali. 
Vrnitev do avtobusa je bila hitra. Kar težko smo zapustili sončne 
kraje. Čakala sta nas megla in sneg. 
Imeli smo lep dan, ki nam bo skrajšal čakanje pomladi. 

Besedilo: Anka Pažin 
Fotografije: Joža Miklavčič

Zahvala
Pohodniška  skupina  Vandrovke,  članice Društva  upokojencev  
Vrhnika, se  zahvaljujemo  sponzorjem za  nakup kap, kar so 
nam omogočili: Gostilna Kranjc Vrhnika,  Društvo  upokojencev  

Vrhnika  in  Javno podjetje  Komunalno podjetje Vrhnika. Za-
hvala tudi Milanu Jermanu, ki je izdelal logotip za kape. Hvala!

Svizci na potopisnih predavanjih 
Svizci smo šli v Peru in na otok Santorini, seveda ne zares; gle-
dali smo ju le na platnu. Sonja in Vojko sta nas v besedi in sliki 
popeljala tja namesto na Kokoš na robu Krasa, ker je pohod na-
njo že dvakrat odpadel zaradi slabega vremena. 
Tako smo januarja poslušali predavanje o Peruju in Inkih, ka-
terih kulturo so Španci uničili v prvi polovici 16. st., potem ko 
so pobili vladajoči sloj. Nekateri Inki so  se umaknili v gorsko 
trdnjavo Machu Picchu, ki leži  več kot 2000 m visoko v Andih. 
V svetem mestu so iz granita zgradili številna svetišča, trge in 
bivališča. Španci tega mesta niso nikoli našli in tudi drugi raz-
iskovalci v naslednjih stoletjih ne. Odkrito je bilo šele na začetku 
20. stoletja.
Zanimivost Peruja je tudi jezero Titikaka s plavajočimi otočki, 
ki so jih domačini naredili iz tortore, kot pravĳo vrsti bičevja. 
Nanje so postavili kolibe, v katerih bivajo. Na otoku Taquile pa 
smo videli na posnetkih moške, ki pletejo  in prodajajo  svoje 
izdelke. Res zanimivo.

Otok Santorini
V februarju  smo s Sonjo in Vojkom »poleteli« na otok Santorini 
na jugu otočja Kikladi,  severno od Krete. Pred 3500 leti je na 
otoku izbruhnil vulkan in močna eksplozĳa je razdejala otok. 
Od njega je ostala le vzhodna stran, ki ima obliko mlade lune. 
Notranja, porušena stran otoka ima visoke strme stene, iznad 
katerih zrejo na morje bela mesta. Vse stavbe v njih so pobarvali 

belo. Zakaj? Otok je vulkanski. Kamnine so pisanih barv, veliko 
je sive in črne. Ali je potem čudno, če so si ljudje zaželeli bele 
barve? Na otoku je veliko družinskih cerkva;  Benečani so ga 
poimenovali po eni od cerkev, posvečeni sv. Ireni –  Santorini. 
To ime tudi nekaj pove. Kako je svet poln lepot! Priporočamo 
potovanje na ta otok!
Po predavanju, polnem lepih vtisov, smo odšli na skoraj dveurni 
pohod  v okolico zasnežene Vrhnike. Lepo, lepo smo se imeli. 
Hvala Sonji in Vojku za  zelo zanimivi predavanji.                                       

Zapisala: Marica Zorc
Fotografija: Kostja Šmuc 

Sončki na Kjeclu in Socerbu nad 
Vipavsko dolino 
S parkirišča v Podnanosu smo po asfaltu  mimo znane Tavčar-
jeve hiše prišli do vasi Orehovica in prečili potok Pasji rep. Po-
lagoma smo  med vinogradi za vasjo prišli na obrobje  hriba, ob 
njem do zanimive kamnite kapelice. Pod njo je na visokem boru 
odzvanjal  čisti glas zvonca,  ko so  pohodniki vlekli za verižico 
in upali na izpolnitev skritih želja. 
Hojo smo nadaljevali skozi borove in hrastove gozdove. Pod 
»gojzarji« je škripal sneg, na platno jasnega neba pa so se risale 
krošnje borovcev in hrastov. Mimo znamenja smo se zagrizli v 
kratko strmino in prišli na vrh  Kjecla z miniaturnim Aljaževim 
stolpom. Po gozdni poti smo se povzpeli še na vrh Socerba s cer-
kvico sv. Socerba. Pod seboj smo gledali Vipavsko dolino,  strme 
stene nad njo  in od snega pobeljeni hrbet Nanosa. 
Skozi obširna   območja, porasla s hrastom, smo postopno prišli 
do grebenske poti, pod katero se je razprostiral Kras. V poplavi 
dreves je bilo le sem  in tja opaziti strnjeno vasico. Daleč na ob-
zorju je bila Sežana,  na grebenu nasproti pa je iz temine dreves 
izstopala vas Tabor. Počasi smo se spuščali in mimo zamrznje-
nega ribnika pod cerkvĳo sv. Ane prešli na travno območje. Še 
vedno smo uživali ob pogledu na Nanos, ki je postajal vedno 
bližji, kakor da bi hodil z nami. Na grebenu pred seboj smo opa-
zili  hiše vasi Vrabče, se sprehodili med kamnitimi hišami in se 
nato vrnili do križišča, kjer smo zavili proti  Podnanosu. 
Asfalt smo kmalu zapustili in se po gozdni poti postopno spuš-
čali v dolino. Med potjo smo  prečili potok Pasji rep. V zatrepu 
doline  Pasji rep nas je visoko v nasprotnem bregu pričakala ena 
sama hiša, naokoli pa  številna drevesa, ozaljšana z bršljanom.  
Potok Pasji rep je žuborel naprej, nas pa je spremljala tišina doli-

ne, posute z vinogradi, vse do prvih hiš v vasi Orehovica. Skozi 
drevored orehovih dreves smo zapustili vas in se čez travnike 
vrnili do Tavčarjeve hiše v Podnanosu. Kratek ogled Podnanosa  
je presenetil. Kraj  je navdušil s  svojo arhitekturo, ki spominja 
na  stara obmorska mesta.
Štirinajst kilometrov  dolga prehojena pot je bila končana. Toliko 
na novo odkritega sveta v enem samem dopoldnevu, sem se na-
smehnila. Skozi steklo avtobusa  sem opazovala vedno več sne-
ga v bežeči pokrajini. Vedno več snega, sempomislila,  v meni 
pa vedno manj želja po tujini, ko je  tu doma še toliko skritih 
biserov predelov, kjer še nisem bila.

Zapisala: Marĳa Dolinar
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Jalovec v ozadju naše skupinske fotografije

Sooonce, dobra družba in smeh so pol zdravja.

Svizci v visokem snegu pod Planino.

Naši pogledi so se večkrat ustavili na Nanosu. (Foto: Tatjana Ro-
došek)
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Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07, 108/09, 57/12) Občina Vrhnika 
javno naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO 
OBRAVNAVO 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 
SPLOŠNIH MERILIH IN POGOJIH 

PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJEV ZA OBČINO VRHNIKA

Javna razgrnitev Dopolnjenega osnut-
ka Odloka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o splošnih merilih in 
pogojih prostorskih ureditvenih po-
gojev za Občino Vrhnika bo potekala 
v času od 2. 4. 2013 do vključno 16. 4. 
2013. Prostorski akt bo v tem času na 
vpogled v prostorih Občine Vrhnika, 
Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, 
Vrhnika ter na spletni strani Občine 
Vrhnika www.vrhnika.si.

Javna obravnava prostorskega akta 
bo v sredo, 10. 4. 2013, ob 17. uri v 
prostorih Krajevne skupnosti Vrhni-
ka, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

V času javne razgrnitve in javne ob-
ravnave lahko k prostorskemu aktu 
dajo pripombe in predloge vsi za-
interesirani organi, organizacĳe in 
posamezniki. Pripombe in predloge 
je mogoče podati pisno na javni ob-
ravnavi in na  kraju javne razgrnitve, 
kot zapis v knjigo pripomb in predlo-
gov ali jih posredovati na elektronski 
naslov prostor.obcina@vrhnika.si.

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi Zakona o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenĳe za leti 
2013 in 2014 (Ur. list RS, št. 104/2012), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenĳe (Ur. 
list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-
ZIPRS1011 in 3/2013), Statuta Obči-
ne Vrhnika (Naš časopis, 365/2009), 
Odloka o proračunu Občine Vrhnika 
za leto 2013 (Naš časopis, 400/2012), 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE

UREDITVE IN NAKUPA OPREME 
ZA OTROŠKA IGRIŠČA ZA LETO 

2013

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPIS-
NA PODROČJA 
Predmet razpisa je sofinanciranje ure-
ditve in nakupa opreme za otroška 
igrišča na območju občine Vrhnika 
ter usposabljanja odgovornih oseb za 
preglede in vzdrževanje otroških ig-
ral in igrišč. 

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVI-
ČENOST STROŠKOV
Upravičene osebe po tem razpisu so 
Krajevne skupnosti v občini Vrhnika, 
ki posedujejo in/ali uporabljajo povr-
šine za namen otroškega igrišča (v na-
daljevanju: upravičene osebe).
Projekt je investicĳski poseg pri vzdr-
ževanju in/ali posamični sklop opre-
me, ki je v celoti in v svojih delih 
namenjen uporabi na razpisnem po-
dročju. Zaprošeni znesek financiranja 
posameznega projekta lahko dosega 
do 50 % vseh predvidenih stroškov 
del, opravljenih v letu 2013.
Usposabljanje je udeležba na uspo-
sabljanju za preglede in vzdrževanje 
otroških igral in igrišč. Zaprošeni 
znesek financiranja posameznega 

usposabljanja lahko dosega do 100 % 
celotnega stroška usposabljanja.
Financiranje pomeni, kadar se upo-
rablja samostojno, tako financiranje 
kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da 
se ujemajo skupne vrednosti predvi-
denih odhodkov in prihodkov finanč-
ne konstrukcĳe celotnega projekta 
(odhodki = prihodki). 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU

3.1 Na razpis se lahko prĳavĳo pred-
lagatelji (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:
• imajo otroško igrišče v svoji lasti oz. 

imajo soglasje lastnika ali zakupni-
ka zemljišča (dokazilo: podpisana 
izjava o lastništvu oz. soglasje);

• zagotavljajo dostopnost površine 
uporabnikom z dostopom na javno 
površino (dokazilo: podpisana izja-
va predlagatelja);

• upravljajo oz. bodo upravljali z otro-
škim igriščem, ga tekoče vzdrževali 
in vzpostavili igriški red (dokazilo: 
podpisana izjava predlagatelja) in

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

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja ko-
misĳa, ki jo imenuje župan.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopol-
ne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi 
vlog. Rok za dopolnitev vloge je pet 
delovnih dni od prejema obvestila o 
nepopolni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpis-
nem roku, ki jih ni vložila upravičena 
oseba in nepopolne vloge, ki kljub po-
zivu niso bile pravočasno dopolnjene, 
bodo zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja 
pogojev, in po že izdani dokončni od-
ločbi o izboru programov, spremeni 
odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe ali razveže že sklenjeno po-
godbo, v primeru že izplačanih sred-
stev pa zahteva povračilo sredstev.

4. RAZPISNA DOLOČILA

4.1 Splošna določila razpisa
Projekt ustreza splošnim določilom, 
če: 
• ohranja ali povečuje učinkovitost 

uporabe otroških igrišč,
• je celovit in zaokrožen ter tehtno 

vsebinsko obrazložen in načrtovan,
• je realno ovrednoten in ima urav-

noteženo finančno zgradbo ter
• zagotavlja soudeležbo predlagatelja 

z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi 
v višini vsaj 50%.

Usposabljanje ustreza splošnim do-
ločilom, če:
• se usposablja oseba, odgovorna za 

vzdrževanje igrišča, ki ga poseduje 
ali uporablja predlagatelj,

• traja najmanj osem ur in ga izvaja 
institucĳa, ki ima akreditacĳo s po-
dročja varnosti otroških igrišč ozi-
roma je registrirana za opravljanje 
dejavnosti varnosti pri delu na po-
dročju vzgoje in izobraževanja in 
ima najmanj pet let izkušenj z izva-
janjem pregledovanja in preizkuša-
nja igral na otroških igriščih.

Najvišji možni znesek sofinanciranja 
usposabljanja je do 250 EUR na prĳa-
vitelja.
4.2 Prednostna določila
• usposabljanje osebe, odgovorne za 

vzdrževanje igrišča,
• celotna višina vrednosti projekta,
• postavitev novega igrišča ali celo-

vita prenova igrišča,
• število potencialnih uporabnikov 

otroškega igrišča,
• oddaljenost od prvega urejenega 

otroškega igrišča,

• nujni projekti obnove, brez katerih 
bi bila uporaba prostorov bistveno 
okrnjena, nepopolna ali celo one-
mogočena ali katerih odložitev bi 
povzročila nadaljnjo škodo na ob-
jektu, 

• upravičena oseba je v projektih, pri-
javljenih na tovrsten razpis v prejš-
njih letih oziroma bo v tem letu pri-
dobila sponzorska ali donatorska 
sredstva za namen urejanja igrišča 
(priložiti gradivo, ki to izkazuje).

5. UPORABA  DOLOČIL
Izbrani bodo projekti, katerih pred-
lagatelj in projekt / usposabljanje bo 
izpolnjeval vsa splošna določila ter bo 
visoko ocenjen pri prednostnih  do-
ločilih razpisa. Prednostna določila 
z večjo težo so navedena na začetku 
seznama. Usposabljanje ima prednost 
pred projekti. Komisĳa bo ustreznost 
vloge preverjala iz podatkov, ki bodo 
navedeni na prĳavnih obrazcih, v ob-
veznih prilogah ter na morebitnem 
drugem priloženem materialu in na 
podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga iz uradnih evidenc.

6. OKVIRNA VREDNOST SRED-
STEV
Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev za leto 2013, namenjenih za pred-
met tega razpisa, znaša 7.600,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODE-
LJENIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva iz 
razpisa morajo upravičene osebe po-
rabiti v proračunskem letu 2013 oz. v 
plačilnih rokih, kot jih določa Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenĳe za leti 2013 in 2014 (Ur. list 
RS, št. 104/2012).

8. RAZPISNI ROK
Razpis se začne 25. 3. 2013 (datum izida 
Našega časopisa) in  konča 30. 4. 2013.

9. RAZPISNA DOKUMENTACĲA 
Razpisna dokumentacĳa obsega: be-
sedilo razpisa, prĳavne obrazce za 
prĳavo posameznega projekta / uspo-
sabljanja in vzorec zahtevanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prĳav-
nimi obrazci vlagatelji lahko prevza-
mejo v času uradnih ur v sprejemno-
informacĳski pisarni Občine Vrhnika, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. Lahko 
pa tudi v elektronski obliki na spletni 
strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.
si – Razpisi, natečaji in naročila. 

10. ODDAJA IN DOSTAVA PRED-
LOGOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-
nih razpisnih obrazcih in mora vse-
bovati vse obvezne priloge, dokazila 
in podatke, določene v razpisni do-
kumentacĳi. Vloga mora biti predlo-
žena na naslov: OBČINA VRHNIKA, 
Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, v zapečateni ovojnici z izpi-
som na prednji strani: »NE ODPIRAJ 
– RAZPIS OTROŠKA IGRIŠČA 2013«, 
do vključno 30. 4. 2013 oz. najkasneje 
ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
naslov (sedež).

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

Za PREPOZNO se šteje vloga, ki ni 
bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 30. 4. 2013 oz. do tega dne 
ni bila predložena na Občini Vrhnika 
– pisarna št. 22 - tajništvo.

Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali 
celotna vloga, ki ne vsebuje vseh se-
stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacĳe. 

Oddaja vloge pomeni, da se predla-
gatelj strinja z vsemi pogoji in kriterĳi 
razpisa.

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACĲ IN POJAS-
NIL:
Informacĳe in pojasnila lahko zain-
teresirani dobĳo v času uradnih ur 
Občine Vrhnika, na Oddelku za druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo, tel. 
01/755-54-20. Vprašanja se lahko po-
sredujejo tudi po elektronski pošti na 
naslov sabina.tell@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠ-
ČANJE O IZBORU
Izpolnjevanje pogojev, utemeljenosti 
prispelih vlog in vrednotenje le-teh 
bo izvedla komisĳa, ki jo določi žu-
pan Občine Vrhnika. Občina Vrhnika 
bo predlagatelje o izidu razpisa pisno 
obvestila v 30 dneh po zaključku raz-
pisa. Na sklep o izboru se vlagatelj 
lahko v 8 dneh po prejemu pritoži pri 
županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi iz-
vajalci sklenjene pogodbe.

ŽUPAN
Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Ur. list RS, št. 16/2008, 12-
3/2008, 8/2011, 30/2011, 90/2012), Za-
kona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07-UPB1, 
56/08, 4/10 in 20/11), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2013 in 2014 (Ur. list RS, št. 
104/2012), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slo-
venĳe (Ur. list RS, št. 50/2007, 61/2008, 
99/2009-ZIPRS1011 in 3/2013), Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/20-
09) in Odloka o proračunu Občine 
Vrhnika za leto 2013 (Naš časopis, 
400/2012), Občina Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE
INVESTICĲSKEGA 

VZDRŽEVANJA IN IZBOLJŠAV 
SAKRALNIH SPOMENIKOV 

V LETU 2013

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPIS-
NA PODROČJA 
Predmet razpisa je sofinanciranje in-
vesticĳskega vzdrževanja in izboljšav 
sakralnih spomenikov na območju 
občine Vrhnika. 

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVI-
ČENOST STROŠKOV
Upravičene osebe po tem razpisu so 
pravne osebe, registrirane v RS, ki so 
lastniki ali upravljavci sakralnih spo-
menikov v Občini Vrhnika (v nadalje-
vanju: upravičene osebe).
Sakralni spomenik je nepremična 
dediščina, vpisana v register nepre-
mične kulturne dediščine, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo, in v registru 
označena kot sakralna stavbna dediš-
čina.
Projekt je investicĳski poseg pri vzdr-
ževanju, ki je v celoti in v svojih delih 
namenjen uporabi na razpisnem po-
dročju. Zaprošeni znesek financiranja 
posameznega projekta lahko dosega 
do 50 % vseh predvidenih stroškov 
del, opravljenih v letu 2013.
Financiranje pomeni, kadar se upo-
rablja samostojno, tako financiranje 
kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da 
se ujemajo skupne vrednosti predvi-
denih odhodkov in prihodkov finanč-
ne konstrukcĳe celotnega projekta 
(odhodki = prihodki). 
Upravičeni stroški so stroški gradbe-
no-obrtniških in konservatorsko-re-
stavratorskih posegov na sakralnih 
spomenikih.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU
3.1 Na razpis se lahko prĳavĳo pred-
lagatelji (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo vse naslednje pogoje:
• so pravne osebe, registrirane v RS in 

so lastniki ali upravljavci sakralne-
ga spomenika (dokazilo: podpisana 
izjava o lastništvu oz. soglasje);

• imajo urejeno tehnično dokumenta-
cĳo (natančen načrt izvedbe del in 
popis del s količinami ter cenami).

Drugi pogoji:
• projekt, ki je predmet sofinancira-

nja, mora biti izveden v skladu s 
predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora in varstvu okolja;

• projekt, ki je predmet sofinancira-
nja, mora biti izveden v skladu z 
Zakonom o varstvu kulturne dediš-
čine.

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja ko-
misĳa, ki jo imenuje župan.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnje-
ga postopka izločene vse vloge, ki:
• niso bile oddane v razpisnem roku,
• jih ni vložila upravičena oseba. 

Predlagatelji, ki bodo podali nepopol-
ne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi 
vlog. Rok za dopolnitev vloge je pet 
delovnih dni od prejema obvestila o 
nepopolni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpis-
nem roku, ki jih ni vložila upravičena 
oseba in nepopolne vloge, ki kljub po-
zivu niso bile pravočasno dopolnjene, 
bodo zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja 
pogojev in po že izdani dokončni od-
ločbi o izboru programov spremeni 
odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe ali razveže že sklenjeno po-
godbo, v primeru že izplačanih sred-
stev pa zahteva povračilo sredstev.

4. RAZPISNA DOLOČILA

4.1 Splošna določila razpisa
Projekt ustreza splošnim določilom, 
če: 
• je celovit in zaokrožen ter tehtno 

vsebinsko obrazložen in načrtovan;
• je realno ovrednoten in ima urav-

noteženo finančno zgradbo ter
• zagotavlja soudeležbo predlagatelja 

z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi 
v višini vsaj 50 %.

4.2 Prednostna določila
• sakralni spomenik je v lasti javnega 

subjekta;
• celotna višina vrednosti projekta;
• nujni projekti obnove, katerih odlo-

žitev bi povzročila nadaljnjo škodo 
na objektu.

5. UPORABA DOLOČIL
Izbrani bodo projekti, katerih pred-
lagatelj in projekt bo izpolnjeval vse 
razpisne pogoje in splošna določila 
ter bo visoko ocenjen pri prednostnih  
določilih razpisa. Prednostna določila 
z večjo težo so navedena na začetku 
seznama. Komisĳa bo ustreznost vlo-
ge preverjala iz podatkov, ki bodo 
navedeni na prĳavnih obrazcih, v 
obveznih prilogah in na morebitnem 
drugem priloženem materialu ter na 
podlagi podatkov,  ki jih ima iz urad-
nih evidenc.

6. OKVIRNA VREDNOST SRED-
STEV
Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev za leto 2013, namenjenih za pred-
met tega razpisa, znaša 8.439,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO DODE-
LJENIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva iz 
razpisa morajo upravičene osebe po-
rabiti v proračunskem letu 2013, naj-
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Spremljanje stanja zdravstvene 
ustreznosti pitne vode je po pogod-
bi z upravljavcem  opravil Zavod za 
zdravstveno varstvo Ljubljana (ZZV), 
preiskava vzorcev glede mikrobiolo-
ške in kemĳsko skladnost po Pravil-
niku o pitni vodi pa je bila  opravljena 
na ZZV Celje. 
Vodovod Podlipa
Terenski pregled vodovoda je bil opravljen 
trikrat.
Na vodovodu Podlipa je bilo za na-
mene preiskav mikrobiološke in 

kemĳske ustreznosti v letu 2012 od-
vzetih šest  vzorcev pitne vode za 
redne mikrobiološke preiskave (pet 
iz omrežja, en z vodohrana), štirje  so 
bili odvzeti za občasne mikrobiološke 
preiskave (eden iz omežja, dva iz za-
jetja, eden iz vodohrana), dva vzorca 
pitne vode za ugotavljanje prisotnosti 
bakterĳ Clostridium Perfringens (iz 
omrežja) ter dva vzorca pitne vode za 
redne fizikalno kemĳske preiskave (iz 
omrežja).
Fizikalno-kemĳska  kakovost pitne vode
Glede na obseg opravljenih fizikalno-

kemĳskih analiz sta bila oba odvzeta 
vzorca vode za redne preskuse glede 
na preskušane parametre skladna z 
določili Pravilnika o pitni vodi. 
Mikrobiološka kakovost pitne vode
Ob prvem in tretjem pregledu sta bila 
neskladna dva vzorca zaradi prisotno-
sti koliformnih bakterĳ, bakterĳ Eche-
richia Coli in enterokokov, odvzeta iz 
zajetja, preostali vzorci iz omrežja in 
vodohrana so bili skladni.
Ob drugem pregledu je bil vzorec, 
odvzet iz omrežja, neskladen zaradi 
prisotnosti koliformnih bakterĳ. Po 

opravljenem temeljitem spiranju in-
ternega vodovodnega omrežja je bila 
voda v omrežju skladna.  

Vodovod Samĳa
Na vodovodu Samĳa je bilo v letu 2012 
opravljenih šest terenskih pregledov 
vodovoda in odvzetih  šestnajst vzor-
cev pitne vode za redne mikrobiolo-
ške preiskave (trinajst iz omrežja,  en 
iz vodohrana, en iz razbremenilnika, 
en iz hidranta), dva vzorca sta bila od-
vzeta za občasne mikrobiološke pre-
iskave (en iz omrežja, en iz zajetja), en 

vzorec pitne vode za ugotavljanje pri-
sotnosti bakterĳ Clostridium Perfrin-
gens (iz omrežja) ter en vzorec pitne 
vode za redne fizikalno-kemĳske pre-
iskave (iz zajetja).
Fizikalno-kemĳska  kakovost pitne vode
Glede na obseg opravljenih fizikalno-
kemĳskih analiz je bil odvzet vzorec 
skladen z določili Pravilnika o pitni 
vodi. 
Mikrobiološka kakovost pitne vode
Rezultati kažejo, da s Pravilnikom o 
pitni vodi glede na preskušane para-
metre v letu 2012 od skupaj odvzetih  
osemnajstih vzorcev pitne vode ni bilo 
skladnih  enajst vzorcev.  Ob večkrat-
nih izrednih kontrolah in pregledu 
celotnega sistema je bilo ugotovljeno, 
da vzrok neskladnosti v delu naselja 
Smrečje ni interno vodovodno omrež-
je, temveč razvejanost omrežja in red-
ka poseljenost stanovanjskih objektov.  
Glede zagotavljanja varnosti vodo-
oskrbe sta bila na vodovodu večkrat  
opravljena dezinfekcĳa in spiranje 
dela sekundarnega omrežja, kjer se je 
pojavila mikrobiološka neskladnost,  
dvakrat pa celotnega sistema. Izrečen 
je bil tudi ukrep rednega prekuhava-
nja pitne vode za prehrambne name-
ne do preklica. 
Nastala je tudi motnost vode, zlasti 
ob večjem deževju, kar povzroči slab-
še delovanje UV- žarnice, zato so bili 
konec leta 2012 v vodohranu Samĳa 
montirani filtrirni sistemi, ki naj bi 
omogočali boljše delovanje žarnice in 
posledično učinkovitejšo dezinfekcĳo.  

Vir: Letno Poročilo za leto 2012 ZZV 
Ljubljana
Upravljavec vodovodov v KS Podlipa 
– Smrečje, 

Bagrček Franc Železnik, s.p. 

 Letno poročilo upravljavca 

OSNOVNI PODATKI      INTERNI NADZOR

        mikrobiološka preskušanja kem. preizk. 

ZZV Upravljavec
Ime 
sistema in 
osk.obm.

Št. 
prebivalcev

Distribucija 
m3/leto Dezinfekcija Dezinfekcijsko 

sredstvo Tip vode Število 
vzorcev Št.neskladnih vzorcev

Št. 
vzorcev 
z E.coli

Število 
vzorcev

   

Vpišite št. 
prebivalcev 
na osk. 
območju.
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količino 
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vode v m3/
leto.
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občasno) / 
2 - ne
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dezinfekcijskega 
sredstva (1-plinski 
klor, 2-natrijev 
hipoklorit, 3-
klorov dioksid, 
4-ozon, 5-
UV, 6-drugo 
– vpišite tudi 
kombinacije!)
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/ 2 - 
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Lj.
Bagrček 
Franc 
Železnik s.p.

Podlipa 420  1 5 3 6 4 1 1KB 2 2ECKBEN 0 2 2 0

Lj.
Bagrček 
Franc 
Železnik s.p.

Samija 97  1 5 1 16 2 10 6KB,2ECKB, 
2KBSK36 1 1ECKBEN 2 1 1 0

*Legenda:                 
EC - E. coli, CP - clostridium perfringens, KB - koliformne bakterije, SK22 - št. kolonij pri 22°C, SK37 - št. kolonij pri 37°C, EN - enterokoki, PA - Pseudomonas aeruginosa,NVO-nespr.vonj in okus

Tabela: državni monitoring pitnih vod v letu 2012
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Clostridium 
perfringens 
(vključno s 
sporami)

19. 3. 
- 23. 3. 
2012

ZZV LJ - Zavod 
za zdravstveno 
varstvo 
Ljubljana

Stanovanjska 
hiša, Podlipa 
41, 1360 
VRHNIKA

PODLIPA 420 mešana UV ni doziranja UV 10,5 <0,10 1 0 7,8 411 0,1  <0,02 0 0 9 11 0 0

22.7 . 
-26. 7. 
2013

ZZV LJ - Zavod 
za zdravstveno 
varstvo 
Ljubljana

Stanovanjska 
hiša, Podlipa 
41, 1360 
VRHNIKA

PODLIPA 420 mešana UV ni doziranja UV 10,5 <0,10 1 0 7,8 411 <0,10  <0,02 0 0 9 11 0 0

26. 
3.-30. 3. 
2012

ZZV LJ - Zavod 
za zdravstveno 
varstvo 
Ljubljana

Stanovanjska 
hiša, Smrečje 
39, 1354 
HORJUL

SAMIJA 97 površinska UV ni podatka UV 10,7 0,1 1 0 7,9 397 0,3 - <0,02 0 6 20 4 1 0

5. 11. - 9. 
11. 2012

ZZV LJ - Zavod 
za zdravstveno 
varstvo 
Ljubljana

Stanovanjska 
hiša, Smrečje 
39, 1354 
HORJUL

SAMIJA 97 površinska UV ni podatka UV 10,8 0,26 1 0 7,8 310 7,6  <0,02 0 27 0 0 0 0

Podatki so povzeti iz Informacijskega sistema monitoringa pitne vode (https://is.mpv.si/

Letno poročilo o  kakovosti pitne vode v KS Podlipa - Smrečje za leto 2012
Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/4, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki določa, da mora upravljavec vodo-
voda najmanj enkrat na leto obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah sistema HACCP. 

kasneje do 30. 11. 2013, kar je tudi rok 
za oddajo zahtevkov z dokazili o iz-
vedbi del. 

8. RAZPISNI ROK
Razpis se začne 25. 3. 2013 (datum iz-
ida Našega časopisa) in  konča 30. 4. 
2013.

9. RAZPISNA DOKUMENTACĲA 
Razpisna dokumentacĳa obsega: be-
sedilo razpisa, prĳavne obrazce za pri-
javo posameznega projekta in vzorec 
zahtevanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prĳav-
nimi obrazci lahko vlagatelji prevza-

mejo v času uradnih ur v sprejemno-
informacĳski pisarni Občine Vrhnika, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. Lahko 
pa tudi v elektronski obliki na spletni 
strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.
si – Razpisi, natečaji in naročila. 

10. ODDAJA IN DOSTAVA PRED-
LOGOV

Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-
nih razpisnih obrazcih in mora vse-
bovati vse obvezne priloge, dokazila 
in podatke, določene v razpisni do-
kumentacĳi. Vloga mora biti predlo-
žena na naslov: OBČINA VRHNIKA, 

Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, v zapečateni ovojnici z izpi-
som na prednji strani: »NE ODPIRAJ 
– RAZPIS SAKRALNI SPOMENIKI 
2013«, do vključno 30. 4. 2013 oz. naj-
kasneje ta dan oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

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

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
oddana priporočeno na pošto do 

vključno 30. 4. 2013 oz. do tega dne 
ni bila predložena na Občini Vrhnika 
– pisarna št. 22 - tajništvo.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in  določili 
razpisa.

11. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACĲ IN POJAS-
NIL:
Informacĳe in pojasnila lahko zain-
teresirani dobĳo v času uradnih ur 
Občine Vrhnika na Oddelku za druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo, tel. 
01/755-54-20. Vprašanja se lahko po-
sredujejo tudi po elektronski pošti na 

naslov sabina.tell@vrhnika.si.

12. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠ-
ČANJE O IZBORU
Izpolnjevanje pogojev, utemeljenosti 
prispelih vlog in vrednotenje le-teh 
bo izvedla komisĳa, ki jo določi žu-
pan Občine Vrhnika. Občina Vrhnika 
bo predlagatelje o izidu razpisa pisno 
obvestila v 30 dneh po zaključku raz-
pisa. Na sklep o izboru se vlagatelj 
lahko v 8 dneh po prejemu pritoži pri 
županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi iz-
vajalci sklenjene pogodbe.

Župan
Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.
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Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF),
ki je bil sprejet lani, je veteranom ukinil pravico 
do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ter 
pravico do povračila potnih stroškov, poleg tega 
pa je starostno mejo za uveljavitev pravic po Za-
konu o vojnih veteranih (veteranski dodatek oz. 
plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) 
zvišal s sedanjih 50 na 55 let; ohranili so jih le tisti 
mlajši veterani, katerih prejemki na družinskega 
člana ne presežejo 497,15 evra. 
Da je poteza poslancev in vlade veterane dodo-
bra razhudila, verjetno ni treba posebej omenjati; 
toliko bolj, ker se je financiranje veteranske orga-
nizacĳe s strani države občutno zmanjšalo, v pri-
pravi pa je novi pravilnik, ki bo to stopnjo menda 
tudi ohranjal. "Užaljeni smo, ker nas država pre-
prosto ne prizna," je navzoče z mirnim glasom 
nagovoril predsednik pokrajinskega odbora 
ZVVS Janez Gregorič, ki si je z amandmajem 
prizadeval dopolniti omenjene določbe ZUJF-a, 
v smislu začasnega moratorĳa – dokler se BDP
ne bi povečal za 2,5 %. Po njegovih besedah so od 
vseh poslanskih skupin, razen od Desusa, dobili 
zagotovila, da si bodo po svojih močeh prizade-
vali za sprejem predlaganega amandmaja, gla-
sovanje pa je bilo potem povsem drugačno – 47 
proti 38. Upravičeno se pri tem sprašuje, kako 
lahko karkoli dosežeš pri ljudeh, ki ti zagotavlja-
jo eno, nato pa naredĳo nekaj povsem drugega.
To je bil tudi razlog za udeležbo številčne sku-
pine veteranov na nedavnih demonstracĳah, saj
da je nekje treba pokazati, da se s takšnim počet-
jem ne strinjajo. Povedal je še, da gredo nekatera 
razmišljanja v smeri ustanovitve gibanja, ki bi na 
volitvah predložilo svojo, veteransko listo. 
Veterane sta pri njihovih zahtevah podprla tako 
borovniški kot vrhniški župan. Andrej Ocepek 
je poudaril, da je "za vsakega zmagovalca najtežji 
čas po bitki", ob tem pa izpostavil Rudolfa Mai-

stra in borce NOB. "Ogromno težav, ki jih ima-
mo, smo si popolnoma sami krivi. Zaradi nereda, 
nediscipline, zaradi samopašnosti, zaradi tega, 
ker ne znamo ukrotiti tistih, ki nam, po doma-
če povedano, kradejo. In ne kradejo le denarja, 
kradejo tudi dostojanstvo," je še komentiral od-
tegnitev sredstev veteranskim organizacĳam z
izgovorom na težke ekonomske razmere. Stojan 
Jakin pa je opozoril, da so tisti, ki so se leta 1991 
borili za samostojno državo, danes razočarani 
nad tem, kar imamo: "Imam občutek, da so nas 
žejne prepeljali čez vodo." Pri tem je odgovornost 
za stanje, in še posebej za zakone v škodo vetera-
nom, pripisal tako levi kot desni politiki. Rešitev 
vidi v kredibilnejši politiki, ki da nas edina lahko 
popelje iz krize. 

Odlično sodelovanje z ZSČ in združenjem 
Sever 
Predsednik OZVVS Vrhnika - Borovnica Niko 
Stražišar je opozoril tudi na druge dejavnike, ki 
razkrajajo veteransko organizacĳo, od politizacĳe
znotraj zveze do ustanovitve Združenja za vred-
note slovenske osamosvojitve in Društva MSNZ. 
Če so ponekod razhajanja, pa so se v zadnjih 
letih močno zbližali s policĳskim veteranskim
združenjem Sever, borčevsko organizacĳo ter
Zvezo slovenskih častnikov, s katerimi si delĳo
prostore. Namignil je, da bi bilo verjetno marsi-
kaj drugače tudi, če bi bilo aktivnih še več članov 
sicer več kot 500-glavega združenja. Kljub temu 
so lani izvedli številne aktivnosti, se udeleževali 
proslav in slovesnosti na državni in lokalni ravni 
(dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti 
…) ter pohodov (po poteh Cankarjeve matere, 
na Triglav, Pokojišče …), sodelovali pri čistilni 
akcĳi, na Argonavtskih dnevih, s tekmovanj v
streljanju in balinanju nosili številna odličja ipd. 
Država na njihove večletne zahteve po dopol-

nitvi Zakona o vojnih veteranih menda ne odgo-
varja, prav tako niso bili uspešni pri pogovorih 
s Slovensko vojsko glede zagotovitve prostorov 
v opuščeni vojašnici na Stari Vrhniki in premalo 
so izkoriščali svojo spletno stran. Se je pa nanje 
obrnila Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, ki 
je za učence 4. razredov pripravila zgodovinsko 
uro z veteranom Jožetom Molkom na temo osa-
mosvojitvenih dogodkov. 

Nov spomenik, nova knjiga, novi prostori 

V tekočem letu lahko po besedah Jožeta Molka 
pričakujemo aktivno udeležbo naših veteranov 
na raznih športnih igrah, tekmovanjih, prosla-
vah, pohodih, čistilni akcĳi ter drugih državnih
in občinskih prireditvah. V pripravi je razstava ob 
20-letnici delovanja OZVVS Vrhnika - Borovnica, 
ki naj bi luč ugledala maja ali junĳa v Borovnici,
prihodnje leto pa se seli na Vrhniko. Sodelovali 
bodo tudi pri pripravi monografije o 53. Območ-
nem štabu TO v Logatcu in postavitvi pomnika v 
Sinji Gorici. Ob tem ne bodo pozabili na urejanje 
obstoječih spomenikov, zbiranje gradiv iz časov 
osamosvojitve, podporo pri tozadevnih diplom-
skih nalogah, na urejanje spletne strani, sodelo-
vanje s šolami pri domovinski vzgoji mladih idr. 
Usmeritve srednjeročnega načrta pa so: varčeva-
nje pri opremljanju, manj proslavljanja, več po-
javljanja v publicistiki, sodelovanje s šolami in 
zgodovinskimi društvi, povezovanje z veterani 
na pokrajinski in državni ravni le v nujnem obse-
gu, zagotovitev statusa veterana vojne za Slove-
nĳo pripadnikom civilne obrambe iz oboroženih
spopadov leta 1991, pridobitev stalnih brezplač-
nih prostorov društva iz zapuščine JLA, skrb za 
članstvo ter skrb za postavitev in spoštovanje 
pomnikov Republike Slovenĳe.
Iz nagovora predstavnika ZSČ Matjaža Straži-
šarja je bilo razumeti, da se častniki Slovenske 
vojske samoiniciativno obračajo na veterane slo-
venske osamosvojitve v smislu sistematičnega 
pridobivanja znanja na podlagi njihovih bojnih 
izkušenj. Menda pa naj bi se na najvišjih nivojih 
že zelo resno razmišljalo tudi o vnovični uvedbi 
obveznega služenja vojaškega roka. 

Damjan Debevec

Pri spomeniku šestnajstim Borovničanom, ki so jih 
na tem mestu pred 71 leti ustrelili italĳanski oku-
patorji, se je položil venec, približno petdesetim 
navzočim pa so učenci Osnovne šole dr. Ivana Ko-
rošca, pod mentorstvom Metke Pristavec Repar, 
pripravili lep kulturni program z recitalom verzov 
pesnika Filipa Riharja. 
Slavnostni nagovor je ob odsotnosti župana pri-
padel občinskemu svetniku Matjažu Ocepku, ki 
je povzel tragične dogodke z dne 10. marca 1942, 
kot jih je opisala Vera Hutar v knjigi Most, s po-
udarkom na drugi svetovni vojni orisal kontekst 
časa in prostora, v katerem so se zgodili, obenem 
pa ugotavljal: "Danes se v naši družbi o tej vojni 
sliši marsikatero mnenje. Osebno me najbolj moti, 
da čedalje večji del Slovencev meni, da bi jo bilo 
najbolje kar pozabiti. Češ da je to davna preteklost 
in da nima pomena ne za sedanjost ne za prihod-
nost." Poleg tega naj bi prevladovalo tudi mnenje, 
"da je bila prav Slovenĳa tak otok, kjer ni potekala
druga svetovna vojna, ampak da se je tu odvĳala
neka druga vojna, vojna med rdečimi in belimi; da 
to ni bila vojna, ampak krvava revolucĳa in podo-
bne reči. Kot da pri drugih okupiranih narodih, 
narodih, ki so bili v načrtih nacifašističnih ideo-
logov predvideni, da v njihovem krasnem novem 
svetu opravljajo vlogo suženjskih delavcev ali pa 
bodo iztrebljeni, ni prišlo do razkola. Do razkola 
na tiste, ki so se uprli, in na tiste, ki so menili, da so 

agresorji premočni in da je bolje sodelovati z njimi, 
ker bodo tako lažje preživeli. In da bodo kakšne 
drobtinice z oblastnikovih miz padle tudi njim. Do 

tega razkola je prišlo pri Francozih, Norvežanih, 
Hrvatih, Belorusih, pri vseh okupiranih narodih. 
In odločitev, ali se okupatorju upreti ali sodelova-
ti z njim, ni bila odločitev, ki je zadela samo Slo-
vence." Svoj nagovor je svetnik Ocepek zaključil z 
mislĳo: "Ni jih malo, ki mislĳo, da so za smrt teh
šestnajstih žrtev v Gramozni jami krivi partizani. 

Do neke mere imajo prav. Če partizani ne bi na-
padli preserskega mosta, žrtev 10. 3. 1942 tu ne bi 
bilo. Vendar to velja le in izključno za ta dan. Lju-
di, ki so bili na spisku za odstranitev, bi okupator 
odstranil ob kakšni drugi priložnosti. Ni jih malo, 
ki mislĳo, da smo si Slovenci poslabšali položaj,
ker smo se uprli, in da bi bilo bolje počakati, saj 
smo majhen narod. Res je, Italĳa bi drugo sveto-
vno vojno izgubila, tudi če bi Slovenci mirovali. 
Vendar njihov teror nad nami ne bi bil nič manjši. 
In po koncu vojne bi čakali, kaj nam bodo odločili 
zmagovalci. Majhnost se ne meri samo v številu. 
Ali si majhen ali ne, je predvsem odvisno od tega, 
kako se obnašaš v trenutkih odločitve. Tudi naša 
občina je majhna. Prav jutri se izteče razpis za na-
kup in oddajo stanovanj v novozgrajenem naselju. 
Upam, da delimo pričakovanja, da bodo novi ljud-
je v naše okolje prinesli nove ideje, da bodo do-
polnili naše življenje tako v gospodarskem kot v 
kulturnem in športnem pogledu. Da bo manj mla-
dih Borovničanov, ki iščejo samo prvo priložnost, 
da zapustĳo našo vas. Ob obetu brstečega življenja
pa ne smemo pozabiti na dan, ko so nam streli v 
Gramozni jami v enem dnevu odrezali šestnajst 
zelenih brstečih vej. Kajti dejstvo, da so bili ubiti le 
z namenom zastraševanja slovenskega naroda, je 
treba vedeti. To je treba vedeti in nikoli pozabiti." 
Ob končani slovesnosti je Franc Drašler, pred-
sednik Društva zveze borcev za vrednote NOB in 
dvakratni predsednik borovniške krajevne skup-
nosti, navzoče popeljal še na grobove talcev, kjer 
so položili cvetje in prižgali sveče. 

Damjan Debevec

Obvestilo!
Javni razpis za dodelitev sredstev fi-
nančne pomoči za ohranjanje in raz-
voj kmetĳstva ter podeželja v Občini
Borovnica v letu 2013 bo objavljen na 
spletni strani Občine Borovnica (Bo-
rovnica.si), in sicer od 25. 3. 2013 dalje.

OBČINA BOROVNICA

Matjaž Ocepek: "Ali si majhen ali ne, je pred-
vsem odvisno od tega, kako se obnašaš v trenut-
kih odločitve."

Franc Drašler je k spomeniku talca položil ob-
činski venec.

Šestnajst jih počiva v Ljubljani.
Osnovnošolci so poskrbeli za kulturni del slo-
vesnosti.

Obvestilo o objavi 
razpisov za leto 2013
Župan Občine Borovnica je dne 11. 3. 
2013 objavil tri javne razpise za zbira-
nje prĳav za:
−  sofinanciranje programov športa,
− sofinanciranje programov na podro-

čju kulture,
−  sofinanciranje programov drugih ne-

profitnih (humanitarnih) organiza-
cĳ.

Razpisi so objavljeni na spletni www.
borovnica.si/razpisi. Razpisna doku-
mentacĳa je dostopna na istem splet-
nem naslovu, lahko jo dobite tudi na 
sedežu Občine Borovnica. Rok za pri-
javo na javni razpis je 8. april 2013 do 
12. ure.

Tajnik
Slavka Gerdina

Vladni rezi razburili veterane
Območno združenje veteranov vojne za Slovenĳo se je konec februarja sestalo na
občnem zboru v Borovnici, osrednjo temo pogovorov pa je narekovala nedavna 
sprememba pogojev za izplačevanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja vete-
ranom s strani države.

Spominski dan v znamenju Riharjevih verzov
Na spominski dan Občine Borovnica, 10. marca, se je občinska delegacĳa po pred-
hodnem obisku osrednjih spomenikov umrlim v vseh vojnah podala v Gramozno 
jamo v Ljubljano, kjer je potekala osrednja slovesnost.

Borovnica
Borovnica je krasna vas. Kdor je še ne pozna, 
naj se le napoti k nam. Krasni izprehodi v 
okolici nudĳo tujcem lepo razvedrilo. Veliko
zanimanje je zavladalo za strelsko družino, 
ko se je ustanavljala. Zaradi ovir direkcĳe dr-
žavnih železnic pa družina nima primerne-
ga prostora za strelišče; zato je vse splavalo 
po vodi. Nemogoče nam je dobiti primerno 
strelišče v bližini Borovnice, brez strelišča pa 
društvo ne more uspevati. – Krajevna orga-
nizacĳa JRKD prav lepo napreduje ter se je
število članov od zadnjega občnega zbora 
podvojilo. Za zborovanje v Beogradu vlada 
veliko zanimanje; prĳavilo se je 30 članov.
Želimo krajevni organizacĳi mnogo uspeha,
občane, zlasti državne nameščence, pa vabi-
mo, da se javĳo kot člani vsedržavne stranke.
– Svetovna gospodarska kriza tudi Borovnici 
ni prizanesla. Stisko prav močno občutimo, 
posebno lesna industrĳa počiva kmet bi rad
prodal les, pa ga trgovec ne more kupiti, ker 
ni denarja, da bi ga plačal. Zaradi tega skoro 
povečini počivajo parne žage. Le sem in tja 
se oglasi kaka sirena parne žage, ki da zna-
menje, da se na tej ali oni žagi zopet malo 
dela. Ker je trgovina z lesom tako slaba, se 
je podjetni naš domačin g. Jožko Majaron, 
veleposestnik in trgovec, odločil, da napravi 
novo tovarno za izdelovanje raznih lesnih iz-
delkov (stolov, zabojev, lesenih pet za čevlje 
itd.). V teh hudih časih moramo z veseljem 
pozdravljati in odobravati tako podjetje, ki 
bo dalo spet nekaj ljudem vsakdanji kruh. 
Želimo g. Majaronu mnogo uspeha. Komi-
sĳski ogled sreskega načelništva se je že vr-
šil in mu odobril vse načrte. Tovarna bo ena 
največjih v naši državi za izdelovanje lesenih 
peta in se bo dnevno lahko izdelalo več ti-
soč kosov. – Letina se nam obeta prav slabo. 
Zadnje povodnji na Ljubljanskem barju (kjer 
imajo naši kmetje svoja polja) so napravile 
mnogo škode. Pozivamo odločilna oblastva, 
da vsaj pri odmeri davka upoštevajo škodo.
 
Vir: Jutro, 25. junĳ 1933 (let. 14, št. 146), str. 7

Zbral: DD
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Predsednik društva Frančišek Marĳan Drašler
je uvodoma vse lepo pozdravil, nato pa smo v 
svoje vrste sprejeli 7 novih članov. Slovesno smo 
jim vročili članske izkaznice in kot simbolično 
darilo knjigo avtorjev Boža Repeta in Jožeta 
Prinčiča Pred časom – portret Staneta Kavčiča. 
Društvo tako šteje že 109 članov. Za dolgoletno 
požrtvovalno delo v društvu smo po odločitvi 
upravnega odbora 11 članom podelili društvena 
priznanja. Prejeli so jih Dragica Anastasov, Iva 
Brancelj, Ivan Dragar, Franc Dragar, Milka Mi-
hevc, Francka Molek, Karel Nikolavčič, Andrej 
Ocepek, Božo Pavčič, Jože Pristavec in Milena 
Vovk. 
Poročilo o delu v preteklem letu je podal pred-
sednik Drašler, finančno poročilo je podala Bre-
da Mušič, poročilo nadzornega odbora pa Re-
migĳ Beden. Delo v preteklem letu je bilo kljub
pomanjkanju financ ocenjeno kot zelo uspešno
in korektno. Še zlasti sta bili odmevni srečanji 
članov in podpornikov društva na kraju formi-
ranja "faškarske čete" na Malem Srebotniku ter 

na kraju napada na partizanski bunker v Šum-
niku nad Brezovico. 
V nadaljevanju je predsednik predstavil načrt 
dela in finančni načrt za leto 2013. Dejavnosti
bodo kot običajno usmerjene v počastitev spo-
minskega dne, 10. marca, in dneva spomina na 
mrtve, 1. novembra, v organiziranje in udeležbo 
na srečanjih pri spomenikih na Malem Srebotni-
ku, v Kraljevi dolini in na Lazih. Pripravili bomo 
srečanje s člani sosednjega društva pri spomeni-
ku v Kožlješkem Logu. Načrtujemo tudi nekaj 
izletov z obiskom krajev, poznanih iz polprete-
kle zgodovine. Udeležili se bomo prireditev v 
Dražgošah, spominske prireditve ob obletnici 
zadnjih bojev v drugi svetovni vojni, prireditve 
na Ogenjci, proslave ob obletnici priključitve Pri-
morske in proslave obletnice kočevskega zbora. 
Žalna komemoracĳa ob dnevu spomina na mrt-
ve bo letos pri spomeniku padlim med NOB 
na Bregu pri Borovnici. Tudi v prihodnje bomo 
vzdrževali in obnavljali spomenike in obeležja 
na našem območju ter urejali njihovo okolico. 
Ob praznikih in obletnicah bomo k spomeni-

kom polagali cvetje in prižigali sveče. Sodelovali 
bomo z drugimi domoljubnimi društvi v občini 
in Osnovno šolo dr. Ivana Korošca. Dejavnosti 
se bodo financirale iz sredstev Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Slovenĳe, iz članarine
in ne nazadnje s pomočjo Občine Borovnica. Za 
izvedbo izletov in srečanj smo člani društva pri-
pravljeni prispevati del finančnih sredstev, če bo
treba. Predlagana načrta smo soglasno sprejeli. 
Po uradnem delu smo se še nekaj časa zadržali v 
prĳetnem razgovoru.

Za Občinsko društvo ZB za vrednote NOB 
Borovnica 

Peter Palčič

Opeka pa še kar frči
Steber borovniškega viadukta so leta 
2008 prvič po drugi svetovni vojni pros-
tovoljci temeljito očistili rastlinja. Po-
budnik te akcĳe dr. Bogomir Celarc pa
je moral nato kar pet let "pritiskati" na 
občino, da je ta vendarle pridobila pro-
jekt in gradbeno dovoljenje za temeljito 
obnovo stebra. A trenutno ni na vidiku 
ne primernih državnih ne evropskih 
razpisov, občina pa sama ni zmožna fi-
nancirati celotne obnove. 
"Kdaj bo kakšen pameten razpis, ne 
vem; glede na splošno situacĳo in po-
manjkanje sredstev ga verjetno kar ne-
kaj časa ne bo, pa tudi sicer bi bilo na 
njem zelo težko uspeti, saj bo velika 
konkurenca. Seveda pa so se zamudili 
vsi dosedanji razpisi, ker se je kljub opo-
zorilom in apelom predolgo čakalo na 
naročilo izdelave gradbenega dovolje-
nja. Aktivnosti in pobude glede sanacĳe
stebra so se začele leta 2008, v času 'de-
belih krav', gradbeno dovoljenje pa se 
je pridobilo spomladi 2012, le malo po 
zaključku enega od (zadnjih) razpisov, 
na katerem bi nam morda lahko uspelo. 
Bojim se, da se je gradbeno dovoljenje 
delalo zaman, bi bil pa zelo vesel, če bi 
se zmotil pri tej oceni. Verjetno bi lahko 
sredstva pridobili tudi prek kakšnega 
drugega razpisa, ampak to bi zahtevalo 
polni angažma koga iz občine," ocenjuje 
dr. Celarc. 
Čas pa našemu tehniškemu spomeniku 
lokalnega pomena ne prizanaša in še po-
sebno ob spomladanski odjugi se poka-
že, kako vsaka nova zima dodatno zdela 
že tako močno oslabljenega velikana, ki 

si bo čez nekaj let nadel že 16. križ. Tako 
so pred nekaj dnevi opeke z vrha znova 
priletele na bližnjo sprehajalno stezo, na 
kar se je občina odzvala z napeljavo opo-
zorilnega traku okrog stebra, razmišlja 
pa se tudi o drugih ukrepih. "Na občini 
so predlagali, naj se tik nad prvim obo-
kom postavi lovilna mreža, kar ni sla-
ba zamisel, vendar je izvedba verjetno 
dražja in bolj zapletena od ograje. Razen 
celovite sanacĳe, kaj več kot občasno ob-
rezovati rastlinje in odstraniti material 
nad ostankom prvega oboka, ki tega 
obtežuje in potiska iz osrednjega dela, 
ni mogoče narediti," meni dr. Celarc, 
ki je pred časom v imenu Planinskega 
društva Borovnica občini že posredoval 
izjemno ugodno ponudbo za najnujnej-
ša vzdrževalna dela na stebru. Dela bi 
tako kot pred leti opravili prostovoljci. 
A prav omenjene prostovoljske akcĳe
so v preteklosti že sprožale žolčne pole-
mike, češ da se z njimi le ustvarja škoda 
na stebru in da bi bilo treba udeležence 
pravzaprav sodno preganjati. Na te in 
podobne obtožbe dr. Celarc odgovarja 
takole: "Največja škoda se je naredila s 
tem, da vse od porušitve drugih stebrov 
vsakokratna občinska oblast za zadnje-
ga preostalega ni zmogla dovolj volje, 
da bi ga sanirala. Vse je ostalo samo pri 
govorjenju. Predlagam, da tistega, ki je 
razmišljal o tožbi, pripnemo na vrv, če 
bo seveda za to zbral dovolj poguma, in 
ga iz košare dvigala spustimo čisto bli-
zu vrhnjega dela stebra, kjer se bo lahko 
sam prepričal, kako krušljive so postale 
razmere. Potem pa naj se spusti v tožbo, 
če želi."   

Damjan Debevec

BOROVNIŠKA LIGA V MALEM NOGOMETU, 
RAZPIS ZA SEZONO 2013 

Razpis za 
7. sezono Borovniške lige
 
Športno društvo Optimisti iz Borovnice razpisuje 7. sezono 
Borovniške lige malega nogometa.
 
Liga se bo kot prejšnja leta igrala ob nedeljah, na igrišču pri 
osnovni šoli Borovnica. Predvidoma bo odigranih 18 krogov, 
in sicer 10 v spomladanskem času in 8 jeseni. 
  
Igralo se bo z neodbojno žogo velikosti 4; v polju so štirje ig-
ralci in vratar. Število menjav je neomejeno, glede na izkušnje 
pa število prĳavljenih igralcev omejujemo na 20 na ekipo v
sezoni. 
  
Prĳavnina vsa leta ostaja nespremenjena in znaša 150 €.
  
Žreb bo 3. aprila ob 19. uri v gostilni Godec, začetek tekmova-
nja pa bo 7. aprila 2013.

Prĳave in informacĳe: Matjaž (031 622 587)

7. aprila se začenja že 7. sezona Borovniške lige malega nogo-
meta.

Socialni demokrati, Občinski odbor 
Borovnica 

Vabilo na občni zbor
 
Obveščamo vas, da bomo imeli občni zbor 
v sredo, 27. marca, ob 19. uri v Gostišču Go-
dec. 
  
Gost bo dr. IGOR LUKŠIČ. 

Vabljeni ste tudi vsi simpatizerji in krajani, ki 
vas zanima naše delo.

Zahvala
 
Radi bi se javno zahvalili vsem, ki ste nam kakor-
koli pomagali ob požaru, ki je 18. februarja ponoči 
zajel del naše hiše in pomožni objekt poleg nje.
V prvi vrsti gre zahvala vsem gasilkam in gasil-
cem iz PGD Borovnica, PGD Brezovica pri Bo-
rovnici, PGD Breg-Pako, PGD Vrhnika, PGD 
Verd in enote Pokojišče-Padež-Zavrh, ki ste se na 
klic na pomoč odzvali hitro in v velikem številu 
ter s svojim znanjem in požrtvovalnostjo uspeš-
no omejili požar ter tako preprečili hujšo gmotno 
škodo. Poleg tega ste do poznega popoldneva od-
stranjevali ostanke požara in zasilno prekrili stre-
ho, tako da je bilo v hiši še isti dan možno bivati. 
Hvala Tesarstvu in krovstvu Rus Marko s.p. za 
hitro obnovo strehe na hiši. Velika hvala gre tudi 
vsem sosedom, sorodnikom, prĳateljem in pa pod-
jetju Siliko d.o.o., ki ste nam po svojih močeh na 
kakršenkoli način velikodušno pomagali. 
Ta dogodek je dokaz, da nesreča prav res nikoli ne 
počiva, prav tako pa tudi ne solidarnost in pomoč 
sosedu, sorodniku, prĳatelju, znancu, pa tudi ne-
znancu v stiski. 

Najlepša HVALA vsem! 
Družina Štempelj

Lani je ena od teh opek preluknjala streho 
sosednje hiše, kot bi bila iz papirja.

Redni letni zbor članov Občinskega društva ZB za vrednote NOB Borovnica
Občinsko društvo ZB za vrednote NOB Borovnica je imelo 23. februarja v gostišču Godec redni letni zbor članov društva. 
Kljub izjemno slabemu vremenu se nas je zbora udeležilo več kot 60 članov; 8 jih je bilo upravičeno odsotnih zaradi drugih 
obveznosti, trĳe pa bivajo v domovih starejših občanov. Zbora so se udeležili tudi župan Občine Borovnica, predstavnik
društva ZB Podpeč - Preserje, predstavnik Policĳskega veteranskega združenja Sever in predsednik OZVVS Vrhnika - Bo-
rovnica.
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Marĳo Strnad, rojeno v druži-
ni Turšič, je slikanje navduše-
valo že v rosnih letih. Nanjo je 

največji vtis naredila že sama 
kotlina, v kateri je živela, še 
posebej pa rojstna vas, Brezo-

vica pri Borovnici. Domača in 
sosedova hiša, kozolci, sote-
ska Pekel in gozdovi so že zelo 
zgodaj postali navdih in tema 
njenih umetnin. 
Po otroštvu jo je pot vodila v 

Postojno, kjer je kot zobotehni-
ca delala dolgih štirideset let. 
A želja in volja po slikarskem 
izražanju nista zamrli, še več, 
okrepili sta se. Kljub delu in 
posvečanju družini je našla 

čas za slikanje in intenzivnejše 
izobraževanje na tečajih pod 
vodstvi priznanih slikarjev ter 
sodelovanje na različnih raz-
stavah in umetniških koloni-
jah. Bila je večkrat nagrajena.  
Ob odprtju razstave akvare-
lov je HUD Karel Barjanski 
pripravil kulturni program z 
glasbo in verzi Ferĳa Lainščka,
ki je kot pesnik Marĳi Strnad
še posebej pri srcu. Navzoče je 

seveda pozdravil predsednik 
društva, ki je predstavil tudi 
avtorico ter se za sponzorstvo 
zahvalil Birosistemom in tr-
govini Jurček. Vse je povabil 
še na naslednji večji dogodek 
društva – počastitev dneva 
vode, 22. marca popoldne. A 
o tem več v naslednji številki 
Našega časopisa. 
Razstavo Podoba naše po-
krajine v akvarelu si lahko v 
galerĳi na stari pošti ogledate
vsak ponedeljek in četrtek od 
17.00 do 19.00. Odprta bo do 
12. aprila, akvarele pa lahko 
tudi kupite. Če vam dneva in 
ure ogleda ne ustrezajo, lahko 
pokličete predsednika ali pod-
predsednika društva in se do-
govorite za ustreznejši čas (041 
548 926, 041 618 874). 

HUD Karel Barjanski 
Foto: Mile Milosavljević  

Na čelu društva tudi po zadnjem občnem zboru 
ostaja dvojec Smole-Janko na mestu predsedni-
ka, Niko pa na mestu poveljnika. V upravnem 
odboru bodo v naslednjem mandatu sedeli Tone 
Čepon, Albina Molek, Mateja Kralj, Rok Šmon, 
Martina Smole, Milan Petelin in Blaž Pretnar; v 
nadzornem odboru Janko Šivic (predsednik), 
Slavka Gerdina in Matej Rudolf; v disciplinski 
komisĳi pa Janko Čepon (predsednik), Darko
Skubic, Lado Gerdina, Marko Kovač in Emi 
Brancelj. V poveljstvu bodo poleg Smoleta še 
Franci Pirc, Marjan Kovač in Rok Šmon. 
Poleg že večkrat omenjenih aktivnosti ob pripra-
vi in izvedbi proslave ob 90-letnici društva (na-
bava novega vozila,  rekonstrukcĳa gasilskega
doma, ureditev okolice …) so se v lanskem letu 
brežanski gasilci udeležili Florjanove maše, pa-
rad, ekskurzĳ, vaj, tečajev in tekmovanj gasilske
zveze, varovali prireditve, pregledovali hidran-
te, s koledarji obiskovali krajane ipd. Sodelovali 
so tudi na več intervencĳah: maja je gorel leseni
objekt v Bistri, avgusta je gorela tovarna Liko, 
septembra pa stanovanjska hiša na Mikuževi ce-
sti. Zavoljo izjemnih stroškov, ki jih je društvo 
imelo v preteklem letu, letos začenjajo praktično 

z ničle, z manj kot tisočakom na računu. Kljub 
temu neprĳetnemu dejstvu so odločeni, da bodo

v tekočem letu uredili še orodišče in muzejsko 
sobo, izobraževali in usposabljali članstvo, se 
udeležili vseh aktivnosti zveze ter že v letu 2013 
povečali število hidrantov na Bregu, v srednje-
ročnem obdobju pa bodo, po možnosti, pridobili 
gasilsko moštveno vozilo oz. motorno brizgalno 
ali zamenjali strešno kritino na gasilskem domu. 
Pri tem jim bo zagotovo v pomoč tudi lani pri-
druženih 27 novih, predvsem mlajših članov in 
članic. Za prihodnost društva se zdaj res ni več 
bati. 
Najprĳetnejši del večera je bila seveda podelitev

priznanj in spričeval, ki je pripadla predsedniku 
GZ Vrhnika Brikcĳu Trčku in poveljniku Vinku
Keršmancu. V čin gasilca so napredovali Matej 
Rudolf, Martina Smole, Blaž Pretnar, Miha Šivic, 
Jernej Krašovec in Simon Gornjak. Niko Smole 
je opravil tečaj iz vodenja intervencĳ, tečaj za di-
halne naprave sta opravila Matej Rudolf in Miha 
Šivic, medtem ko je tečaj informatike uspešno 
zaključila Martina Smole. Jubilejni priznanji za 
40 let dela v gasilskih vrstah pa sta prejela Janko 
in Anton Čepon. Vsem čestitamo. 

 Damjan Debevec

Anton Čepon je gasilec že 40 let.

Mladi krepĳo gasilske vrste PGD Breg - Pako.

Izlet v Tamar
Tokrat smo se odločili, da se gremo sankat v 
dolino pod Poncami. Nekaj se nas je zbralo na 
železniški postaji v Borovnici, preostali pa so 
se nam pridružili v Planici. Pričakalo nas je 
mrzlo, a sončno jutro. Ob prĳetni pesmici smo
malce potelovadili, se ogreli ter krenili dogo-
divščinam naproti. 
Tamkajšnji organizatorji prog so poskrbeli za 
nemoteno uživanje tekačev na smučeh, turnih 
smučarjev, pohodnikov in sankačev. Uredili so 
dve poti, ki vodita v dolino Tamarja. Pohod-
niki in sankači smo zavzeli levo. Ves čas smo 
lahko opazovali zanimive skulpture, ki so na-
stale iz smrek, zavitih v snežno odejo. Sani so 
še kako prišle prav, ko so postale noge utrujene 
in korak počasnejši. Usedel si se nanje in pravi 
užitek je bil, če se je kdo ponudil in te vlekel. 
Po dobri uri hoje smo prišli na cilj. Pomalicali 
smo in si oblekli toplejša oblačila. Otroci so se 
igrali v snegu in kopali rove. Odrasli pa smo 
uživali v njihovi razposajenosti in pravi zim-
ski idili ter v prekrasnih pogledih na mogočne 
gore. Mraz je pokazal svojo moč. Počasi smo 
se vdali in se ob saneh ali na saneh podali do 
izhodišča. Na poti je bilo veliko ljudi. Mora-
li smo biti kar glasni, da smo se lahko varno 
prebili mednje. Prvi junaki so našli še zadnjo 
klančino, na kateri pa ni bilo ovir. Otroci so 
jo dodobra izkoristili in se pomerili v razno-

vrstnih položajih spuščanja na saneh. "Še dva 
spusta, potem pa domov." 

No, takole smo zaključili naš sankaški dan. 

Za PD Borovnica 
Tatjana Pečlin

Tako se uživa v zimski idili Tamarja.

Kulturi za desetino 
manj denarja
Občni zbor borovniškega kulturnega društva, 
ki je potekal 16. februarja, je znova zaznamo-
valo veselje nad številnimi dosežki kar dese-
tih društvenih sekcĳ v preteklem letu, poleg
tega pa ogorčenje nad Sazasom in po novem 
IPF-jem, ki po mnenju društva ostajata trn v 
peti prostovoljske kulture na občinski ravni. 
O uspešno izpeljanih društvenih prireditvah v 
preteklem letu na tem mestu ne kaže preveč 
razglabljati, saj smo o njih v Našem časopisu 
sproti izčrpno poročali, so pa številne neiz-
ogibno povezane s plačevanjem Sazasu, ki je 
tako razhudilo kulturnike. Znova so bile iz-
ražene želje po spremembi zakonodaje v prid 
društvom, nekateri udeleženci pa so podali 
konkretne predloge, s katerimi bi lahko to do-
segli. Ali se bo iz tokratne razprave v naspro-
tju s prejšnjimi kaj izcimilo, bomo še videli. Ost 
kritike se je znova usmerila tudi na občinsko 
upravo, ki da ne odgovarja na društvene dopi-
se, ne skliče zahtevanega sestanka s svetniki in 
menda zelo slabo obvešča o dogajanju v občini, 
povsem neažurna pa naj bi bila tudi občinska 
spletna stran. Za 10. klekljarsko razstavo prav 
tako še vedno niso bile poravnane obveznosti 
s strani občine. Na zboru navzoči župan An-
drej Ocepek je najprej izrazil presenečenje, da 
se društvo ne pohvali z velikim številom raz-
stav, predstav, nastopov … v preteklem "plod-
nem in uspešnem letu". Ob tem je priznal, da 
so kritike na račun financiranja upravičene in
da "nihče od nas ni in tudi ne sme biti zadovo-
ljen s stanjem, kot ga imamo danes". Čemu in 
na čigav predlog so se potem skupna sredstva 
za ljubiteljsko kulturo v občinskem proračunu 
znižala za 10 odstotkov, sicer ni pojasnil, je pa 
zatrdil, da se bo ob jesenskem rebalansu po-

skrbelo za "doplačilo za kako zadevo". 
Glede na obsežni program v letošnjem letu, 
krizo, ki je že v preteklem letu poskrbela za 
skoraj poldrugega tisočaka nižji prihodek, kot 
je društvo v istem obdobju zaslužilo, in ome-
njeno znižanje občinskih sredstev za kulturo se 
bo društvo verjetno prisiljeno kateri dejavnosti 
odreči, predvsem pa poseči po svojih rezervah, 
ki štejejo nekaj več kot 14 tisoč evrov. Dejavno-
sti, ki bodo potekale v Borovnici, so nasled-
nje: aprila bosta srečanji borovniških pevskih 
zborov in odraslih folklornih skupin; maja bo 
predstavitev knjige Zakladi v Borovnici, junĳa
literarni večer pod zvezdami, julĳa razstava
klekljaric, septembra letni koncert Coklarjev, 
oktobra letni koncert Barjank, novembra "Spo-
min" in letni koncert Štinglcov, decembra pa 
počastitev pesnikov in pisateljev, letni koncert 
Šumnika, igre mladih in silvestrska komedĳa.

Damjan Debevec

Predsednico KD Mileno Škulj moti slabo ob-
veščanje občine o dogajanju v kraju.

27 novih gasilcev 

Novo staro vodstvo PGD Breg - Pako
Komaj je staro vodstvo PGD Breg - Pako, ki so ga na občnem zboru, 2. marca, v 
skoraj nespremenjeni sestavi izvolili znova, zaključilo obsežno prenovo doma, 
nakup novega vozila in odmevno proslavo 90-letnice društva, že razmišlja o na-
kupu moštvenega vozila oz. menjavi strehe.

Naša pokrajina v akvarelih Marĳe Strnad
V petek, 8. marca, zvečer je v galerĳi na stari pošti zaživela nova razstava. Tokrat je del svoje zbirke slik
predstavila Marĳa Strnad, razstavo pa je poimenovala Podoba naše pokrajine v akvarelu. HUD Karel Bar-
janski in avtorica vas vabita, da si jo do 12. aprila ogledate.
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Kačanske gasilke znova 
dokazale, da so "prva liga" v 
GZ Vrhnika
 

Tudi v zimskem času smo bile članice PGD Brezo-
vica pri Borovnici aktivne na gasilskih tekmova-
njih. V februarju in marcu smo se udeležile pokal-
nega tekmovanja GZ Vrhnika v spajanju sesalnega 
voda, ki je bilo sestavljeno iz treh tekmovanj.
 
Tekmovanja so se odvĳala v PGD Podlipa - Smrečje, PGD Dre-
nov Grič - Lesno Brdo in PGD Log. Od novembra smo člani-
ce A in članice B redno vadile v prostorih našega gasilskega 
doma. To se nam je obrestovalo, saj smo na vsakem nastopu 
pripravile odlično predstavo. Izkazalo se je, da smo mlade 
"kačanske" gasilke (članice A) res dobro opravile svojo nalogo. 
Osvojile smo 1. mesto v skupnem seštevku treh tekmovanj. 
Lepi zbirki pokalov smo tako dodale še enega, čisto poseb-
nega. Morda je k dobremu rezultatu pripomogla tudi nova 
udobna obutev in športna obleka; to smo si zaslužile s prodajo 
koledarjev, ki smo jih letos prvič same oblikovale. Vse skupaj 
nam je dalo nov zagon in tako tudi uspehi niso izostali.  
Rade bi se zahvalile našemu mentorju in poveljniku Damjanu 
Turšiču - Kopitu, ki nam vedno stoji ob strani, nas motivira in 
podpira naše ideje, ter predsedniku Jožetu Drašlerju, ki nas 
spodbuja in bodri. Posebna zahvala gre tudi našim vzornicam, 
ekipi članic A iz Žažarja, ki so nas sprejele v svoje društvo in 
nam pokazale, kako se lahko vaja (spajanje sesalnega voda) 
izvede še hitreje. Hvala tudi vsem vam, ki nas spodbujate in 
se veselite z nami.  

Članice A 
PGD Brezovica pri Borovnici

Vse me zanima, nič me 
ne briga
V četrtek, 17. januarja, sem bil kot član Odbo-
ra za prostorsko planiranje, gospodarjenje z 
nepremičninami in varstvo okolja prisoten na 
10. redni seji, skupaj z odborom za gospodar-
stvo in družbene dejavnosti z dnevnim redom: 
osnutek odloka o proračunu Občine Borovnica 
za leto 2013. Sejo je vodila gospa podžupanja s 
kratko uvodno obrazložitvĳo gospoda župana
in povabilom k razpravi. Kot razpravljalec sem 
se v uvodu zadržal pri 8. postavki posebnega 
dela proračuna, ki za "Prireditev ob spomin-
skem dnevu" predvideva 800 evrov. Uradna 
obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske 
postavke je naslednja: "Občina praznuje spo-

minski dan v marcu. Ob spominskem dnevu 
organizira obisk Gramozne jame in različne 
prireditve. Sredstva so namenjena za reprezen-
tanco in protokolarna darila, promocĳske ogle-
de, organizacĳo proslav in podobne storitve."
Kaj o tem pravi odlok o prazniku občine? 3. 
člen: Občina Borovnica ima spominski dan, 
kot dan spomina na vse žrtve druge svetovne 
vojne. 4. člen: Občina Borovnica določa za spo-
minski dan 10. marec, dan usmrtitve nedolžnih 
žrtev preserskega procesa v Gramozni jami leta 
1942. Na spominski dan občina v spomin vseh 
žrtev 2. svetovne vojne položi cvetje k spomin-
ski plošči na osnovni šoli in k spomeniku za-
molčanim žrtvam pri cerkvi. Na ta dan orga-
nizira spominsko slovesnost v Gramozni jami, 
kjer občinska delegacĳa položi venec.
Moj predlog z utemeljitvĳo, da se 800 evrov

sredstev prepolovi, druga polovica (400 evrov) 
pa se nameni za obisk žalnih spominskih ob-
letnic, ki potekajo v Kočevskem rogu, Teharjah, 
Krimski jami in pri drugih grobiščih (do zdaj 
odkritih že več kot 600), ni bil upoštevan. 800 
evrov ni velik znesek, a se pojavlja pomislek o 
transparentnosti porabe. Sploh če vemo, da je 
izvedbi protokolarnih dogodkov namenjenih 
7.700 evrov, kar zagotovo ni zanemarljivo. 
Na dan spomina izkazujem tudi osebno spo-
štovanje do vseh žrtev druge svetovne vojne. 
Skupaj z občani sem se že šel poklonit ubitim 
talcem v Gramozni jami, na kraj, zaznamovan 
z zločinom. Le upam, da se dan spomina v le-
tošnjem letu ni uporabil za žalitev, kot se je to 
zgodilo v letu 2011. Gospod župan je bil po-
zvan k javnemu opravičilu, to pa se po doslej 
znanih podatkih žal še ni zgodilo. Imeti govor, 

ki je sovražen, je po ustavi kaznivo. Zahtevali 
smo ovadbo, od sodnikov pošteno obsodbo, od 
varuhinje človekovih pravic pa javno obsodbo. 
Ponavlja se krivica svojcem, ki so bili mnoga 
leta manjvredni; otroci so v šoli doživljali pre-
zir, težko je bilo dobiti delovno mesto, mnogi 
so morali bežati v tujino, odvzeli so jim držav-
ljanstvo – bili so izbrisani, odvzeli so jim pre-
moženje. Bo treba javno, s protestom pokazati, 
kdo dela krivico, kdo deli ... 
Sovražni govor – sovražni proračun. Uperjen 
proti vsem tistim, ki obiščejo kraje, kjer leži 
na tisoče pokojnih Slovencev brez groba, proti 
vsem dobro mislečim, proti vsem, ki postojĳo
pred spomenikom pri cerkvi v Borovnici, pri-
žgejo svečko v spomin očetu, bratu, stricu, teti, 
prĳatelju. Kako dolgo še?

Franc Kavčnik

V upravni odbor so bili poleg 
predsednika in poveljnika iz-
voljeni še Tanja Jereb, Špela 
Turšič, Karmen Pirnat, Maja 
Petrovčič, Ciril Trček, Andrej 
Jereb, Dejan Turšič, Andrej 
Stražišar, Janez Peršin, Jože 
Pristavec in Štefan Kržič; v 
nadzorni odbor Jože Japelj 
(predsednik), Janez Petrovčič 
in Janez Kržič; v disciplinsko 
komisĳo pa Frančišek Pri-
stavec (predsednik), Tomaž 
Drašler, Bernarda Trček, Jože 
Trček in Rok Suhadolc. Bivše-
ga poveljnika Jožeta Pristavca 
so predlagali za člana upra-
vnega odbora GZ Vrhnika, za 
petletna delegata v skupščini 
Vrhnika pa predsednika in 
poveljnika društva. Turšič se 

je ob tem vsem navzočim za-
hvalil za izvolitev: "Biti po-
veljnik takega društva je ve-
lika čast, pa še večja obveza. 
Do zdaj se je v našem društvu 
delalo veliko; upam, da se bo 
tudi v prihodnje, ker samo z 
besedami in hvalo takih uspe-
hov ne bi bilo. Zaključil bi z 
besedami Cirila Kosa, legende 
borovniških gasilcev: Kačani, 
vi ste prva liga." 
Kar se tiče dela društva v pre-
teklem letu, gre omeniti, da 
so v garažo pripeljali novo 
moštveno vozilo, z Unca je 
mladina prinesla že drugi pre-
hodni pokal Rudolfa Maistra, 

poleg tega pa še tri bronasta, 
srebrno in zlato odličje. Pri-
pravili so tradicionalno, že 
25. prireditev ob dnevu žena 
in mater, na prošnjo občine 
so organizirali tekmovanje 
koscev in grabljic, pionirkam 
omogočili letovanje v Savudri-
ji, gostili vrtec, prestavili peč 
in postavili dimnik ter prvič 
v zgodovini izdali lasten ko-
ledar. Z ognjenimi zublji so 
se spopadli večkrat: februarja 
na Učni, marca v Brezovici, 
aprila so iskali pogrešano ose-
bo, avgusta so gasili požar v 
Liku, septembra gospodarsko 
poslopje v Brezovici, kozolec 
na Paplerjevi in stanovanjsko 
hišo na Mikuževi ulici. Sku-
paj s Slovensko vojsko pa so 

pripravili požar-
ni načrt za bližnje 
skladišče in center 
za ravnanje s stre-
livom. 
Tako kot brežanske 
kolege je tudi njih 
nakup novega vo-
zila, ki ga je resda 
nadgradila občina, 
finančno precej iz-
črpal. Kljub temu 
bodo letos poslali 
na letovanje pionir-
je, postavili večje 
vitrine za preštevil-
ne pokale in odli-
kovanja, prestavili 
e lektroomar ico , 
17. avgusta izvedli 
veselico ter se se-
veda udeležili vseh 
vaj in tekmovanj. 
V srednjeročnem 

načrtu pa je nakup nove mo-
torne brizgalne, ki bi nado-
mestila sedanjo, staro 44 let. 
Omenjeno je bilo tudi, da je 
župan tekmovalno uspešni 
mladini že obljubil ureditev 
novega gasilskega poligona 
v bližini vojaških skladišč v 
Podstrmecu. 
Ob koncu so podelili še šte-
vilna odlikovanja in napre-
dovanja. V gasilca I. stopnje 
so napredovali Samo Doljšak, 
Andrej Jereb, Tina Mazi, Žan 
Korošec, Kristĳan Košir, Miloš
Kotar, Ciril Trček, Dejan Turšič 
in Jure Verbič. Priznanja GZ 
Vrhnika 3. stopnje so prejeli 

Gabrĳel Meden, Irena Medle,
Jan Medle, Žan Korošec, Špela 
Turšič, Karmen Pirnat, Polona 

Kržič, Maja Petrovčič, Karmen 
Vodeb, Jana Verhovec Meden, 
Erika Verbič, Melita Stražišar, 
Simona Vodeb, Mateja Kržič, 
Kristĳan Košir in Tatjana Ja-
pelj; priznanja 2. stopnje Šte-
fan Kržič, Jure Škrbec, Zoran 
Petrovčič, Šte�a Petrovčič,
Robert Petrovčič, Tomo Garin, 
Nejc Škulj in Danilo Furlan; 
priznanja 1. stopnje pa Dam-
jan Turšič, Tomaž Drašler in 
Andrej Stražišar. Za 10 let ak-
tivnega dela v gasilski orga-
nizacĳi so jubilejna priznanja
prejeli Judita Stražišar, Irena 
Medle, Jan Medle, Mateja Kr-
žič, Anja Kržič, Aljaž Košir, 
Andreja Korošec, Frančiška 
Jereb, Tatjana Japelj, Samo 

Doljšak, Aleš Debevec, Tadej 
Debevec, Špela Turšič in Jana 
Verhovec Meden; za 20 let Ro-

bert Pirnat, Štefan Kržič, Jernej 
Suhadolnik in Marjan Pleško; 
za 40 let Franc Verhovec ter za 
50 let Jože Turšič, Franc Turšič 
in Janez Petrovčič. 

Podeljena pa so bila tudi naj-
višja odlikovanja Gasilske 
zveze Slovenĳe. Plamenico 3.
stopnje je prejel Drago Stra-
žišar, plamenico 2. stopnje 
Janez Kržič, Jože Trček in Jože 
Pristavec, plamenico 1. stop-
nje pa Jože Japelj. Odlikova-
nje 3. stopnje si je prislužila 
Frančiška Jereb, odlikovanje 
1. stopnje pa predsednik Jože 
Drašler. Vsem prejemnikom 
čestitamo. 

Damjan Debevec

Na novega poveljnika Damjana Turšiča 
težko gledaš zviška.

Predsednik Jože Drašler je zakorakal v tretje desetletje vodenja 
društva.

Podeljena so bila številna napredovanja, priznanja in odlikovanja.

Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … Prejeli smo … 

Predsednik ostaja Drašler, novi poveljnik je Turšič
Po zadnjem občnem zboru, 9. marca, predsednik PGD Brezovica pri Borovnici ostaja Jože Drašler, po 20 
letih pa je Jožeta Pristavca zamenjal Damjan Turšič. Pomladili so se tudi drugi organi društva.
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Odvoz odpadkov po novem na tri 
tedne 
Kot je podjetje Snaga napovedalo že pred ča-
som, se bo s 1. aprilom 2013 spremenil urnik 
odvozov embalaže in preostalih odpadkov. 
Na območju Občine Horjul, kjer je prej veljal 
odvoz enkrat na 14 dni, bo tako od aprila po 
novem veljal odvoz odpadkov enkrat na tri 
tedne. Več informacĳ o odvozu lahko prebe-
rete v članku Pomlad prinaša številne spre-
membe za Snagine uporabnike, kjer je pred-
ložen tudi urnik odvozov v Občini Horjul. 
Urnik bo sicer objavljen tudi na spletni strani 
Občine Horjul – www.horjul.si. 
Občani pa lahko termin odvozov preverjate 
tudi na naslednje načine: 

– pokličite v Center za podporo in pomoč 
uporabnikom na telefonsko številko 01/
477 96 00; 

–  pošljite e-sporočilo na naslov snagalj@sna-
ga.si in pripišite svoj naslov; 

–  na spletišču www.mojiodpadki.si v inter-
aktivni zemljevid vpišite svoj naslov in s 
klikom na zabojnik preverite naslednje od-
voze; 

–  na številko 3737 pošljite SMS-sporočilo s 
ključno besedo ODVOZ in številko odjem-
nega mesta (npr: ODVOZ 111111). V pov-
ratnem brezplačnem SMS-sporočilu boste 
prejeli datume za naslednja tri praznjenja 
vaših zabojnikov. 

  
Spomladansko čiščenje 
Letošnja zima z obilnimi snežnimi pada-
vinami je obstala dolgo časa in povzročila 
veliko dela tako zimski službi kot občanom. 
Prizanesla ni niti občinam, ki so se v veliki 
meri spopadale z vprašanjem, kako zagoto-
viti dodatni denar za plačilo zimske službe. 
Nove nevšečnosti pa se kot ostanki peska na 
pločnikih, cestah in drugih javnih površinah 
pokažejo, ko sneg skopni. Zato bo v času 
spomladanskega čiščenja dobrodošlo, če se 
boste čiščenju ter pometanju pločnikov in 
drugih javnih površin v okolici vaših hiš pri-
družili tudi občani. 

Koledar občinskih prireditev  
Občina Horjul že pripravlja koledar občin-
skih prireditev, ki se bodo dogajale junĳa, v 
počastitev občinskega praznika in 15-letnice 
delovanja občine. Še vedno pa sprejemamo 
tudi vaše predloge za prireditve, ki jih name-
ravate organizirati v okviru občinskega praz-
novanja. Prosimo vas, da nam jih pošljete do 
3. aprila 2013. Več informacĳ lahko pridobite 
na tel. št. 01/ 759 11 23 (Urška Marolt) ali na 
elektronskem naslovu urska.marolt@horjul.
si.

• Občinske novice • Občinske novice • Spremembe pri odvozu odpadkov
Na Snagi bodo predvidoma 1. aprila spremenili in uskladili obračun odvoza odpadkov. Obenem se bo spremenil tudi urnik odvoza: preostanek od-
padkov in embalažo bodo po novem odvažali na tri tedne. Prilagamo urnik odvoza odpadkov, daljšo obrazložitev sprememb pa si lahko preberete 
v »Zeleni rubriki« na skupnih straneh. 

Obveščamo vas, da bo v torek, 9. aprila 2013, 
na območju Občine Horjul organiziran reden 
odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih gospo-
dinjskih odpadkov, električne in elektronske 
opreme in gum. 
Zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih gospo-
dinjskih odpadkov, električne in elektronske 
opreme ter gum bo tokrat za vse občane le na 
enem skupnem zbirnem mestu – pri Športnem 
parku Horjul. Zato vas naprošamo, da odpad-
kov ne odlagate pri zabojnikih ali na drugih 
mestih, temveč jih pripeljete v Horjul, kjer bo 
pri ŠPORTNEM PARKU HORJUL (ob Vrhni-
ški cesti) za to posebej pripravljen prostor. 
Na lokacĳi pri ŠPORTNEM PARKU HOR-
JUL se bodo kosovni odpadki, nevarni gospo-
dinjski odpadki, električna in elektronska 
oprema ter gume lahko odložili izključno v 
ponedeljek, 8. aprila 2013, med 9. in 21. uro. 
Dne 9. 4. 2013 odlaganje več ni dovoljeno, saj 
bo podjetje Snaga začelo izvrševati odvoz od-
padkov. 
Prosimo vas, da zgoraj navedena termina do-
sledno spoštujete, ker odlaganje izven navede-

nega časa ne bo mogoče. 
Prosili bi tudi, naj vas ne moti, če bo oseba, ki 
bo nadzirala odlagališče, povprašala po vašem 
osebnem imenu. To bo storila zato, ker je od-
laganje kosovnih odpadkov namenjeno samo 
občanom Občine Horjul.
                  Občina Horjul

Zavedamo se sicer pozitivnega okoljskega vi-
dika preusmeritve zaposlenih na javni prevoz, 
vendar prihranek časa in dostopnost, ki ga 
omogoča lasten prevoz prevladuje nad cenov-
no ugodnostjo javnega prevoza.  
Statistični podatki, prejeti s strani LPP kažejo, 
da je bilo v mesecu februarju na relacĳi avto-
busnega prevoza Vrzdenec-Ljubljana prodanih 
146 dĳaških mesečnih vozovnic in 11 delav-
skih mesečnih vozovnic. Poleg teh pa je bilo v 
mesecu februarju, prodanih 740 priložnostnih 
vozovnic, kar ob upoštevanju 20 delovnih dni, 

pomeni 18 potnikov dnevno v obe smeri. 
Integrirani avtobusni prevoz predstavlja pri-
bližno 50 % cenejšo karto za priložnostne po-
tnike in delavske mesečne vozovnice, vendar 
dĳaške mesečne vozovnice tudi z integriranim 
prevozom ostajajo cenovno nespremenjene (20 
oz. 25 EUR).Znižanje cene vozovnic za prilož-
nostne potnike in delavske mesečne vozovnice 
bi občinski proračun obremenile (ne glede na 
število dejanskih potnikov) za cca. 30.000 EUR 
letno. Tu pa gre poleg dobre strani za potnika 
omeniti tudi slabšo stran, ki bi jo doživeli vsi za-

posleni, katerim delodajalec povrača prevoz na 
delo z javnim prevoznim sredstvom. Slednjim 
bi se namreč na račun znižane vozovnice zniža-
li tudi prihodki na račun povračila prevoznih 
stroškov z javnim prevoznim sredstvom. Naj-
slabšo stran pri tem bi torej potegnili tisti, ki 
imajo značaj službe tak, da so vezani na lasten 
prevoz. Marsikateremu zaposlenemu namreč 
denar, ki ga dobi za povračilo stroškov prevoza 
na delo, pomeni, da bi bil družinski proračun 
prikrajšan od 40 do 60 EUR mesečno. 
Glede na zgoraj navedene razloge Občina Hor-

jul  trenutno ni pristopila k integriranemu avto-
busnemu prevozu, kar pa ne pomeni, da je ta 
odločitev dokončna. Spremljali bomo kaj bo 
prinesel čas in v vsakem primeru naredili to, 
kar je najboljše za večino občanov. 

Župan Janko Jazbec

Kot je pojasnila direktorica doma Slavi Ko-
sec, se je v domu prvič zgodilo, da kateri od 

stanovalcev slavi ta častitljivi jubilej. Temu 
primerna je bila tudi pozornost, ki so jo do-

godku namenili v domu; pripravili so sloves-
nost s harmoniko in torto, manjkali pa niso 
niti šopki niti stiski rok ter voščila osebja in 
stanovalcev doma. 
 Lidĳa Petrevčič Goljar se je rodila leta 1913 v 
Trstu; pozneje se je preselila v Ljubljano. Pri 
28 letih se je poročila s Francem Goljarjem, po 
vojni pa se je zaposlila v podjetju Gorjanci v 
Novem mestu, kjer je ostala do upokojitve. 
Kot so povedali sorodniki, je za časa aktivne 
jeseni življenja zelo rada brala, reševala kri-
žanke, pletla in kvačkala ter šivala gobeline. 
Veliko jih je poklonila, nekateri pa še vedno 
krasĳo njeno sobo doma. Kot so še dejali, je v 
Horjulu zdaj našla svoj drugi dom in spozna-
la veliko prĳateljev, s katerimi se rada druži. 
Ob praznovanju stoletnice Lidĳi želimo še ve-
liko zdravja in veselja tudi v uredništvu Na-
šega časopisa. 

Gašper Tominc, foto: GT

Občina Horjul ni pristopila v integriran sistem javnega prevoza
V zadnjem času lahko zasledimo kar nekaj napisanega na temo uvedbe integriranih linĳ javnega prevoza na območju 
sosednje občine Dobrova-Polhov Gradec. Tudi Občina Horjul je preverjala smotrnost vključitve v sistem, vendar smo se 
odločili, da k uvedbi integriranih linĳ za enkrat ne pristopimo. 

Organiziran odvoz odpadkov

100. rojstni dan Lidĳe Petrevčič Goljar
Horjul, 21. februar – V Centru starejših Horjul je svoj stoti rojstni dan v krogu dru-
žine, stanovalcev doma in domskega osebja praznovala Lidĳa Petrevčič Goljar.

Vabilo! 
Vse občane Občine Horjul vabimo 
v sredo, 3. 4. 2013 ob 18. uri, v pros-
tore Osnovne šole Horjul, na skup-
no predstavitev prednosti in slabo-
sti, ki jih prinaša izgradnja javnega 
kanala oz. postavitev MKČN. 

Občina Horjul
Župan Janko Jazbec 
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V letu 2012 smo spremljali stanje ka-
kovosti pitne vode na štirih ločenih 
sistemih za oskrbo s pitno vodo na 
območju Občine Horjul, in sicer na: 
 - Vodovodnem sistemu Horjul–Ljub-

gojna 
-  Vodovodnem sistemu Vrzdenec–

Žažar 
- Vodovodnem sistemu Zaklanec–Po-

dolnica–Lesno Brdo 
- Vodovodnem sistemu Koreno–Sa-

motorica 
Strokovna podlaga za izvajanje notra-
njega nadzora nad skladnostjo pitne 
vode je Pravilnik o pitni vodi. Notra-
nji nadzor je izvajal Zavod za zdrav-
stveno varstvo Ljubljana. Na terenu je 
bilo odvzetih 33 vzorcev za mikrobio-
loške preizkuse. Pri vseh 4 vodovod-
nih sistemih so se tekom leta pojavlja-
li neskladni vzorci. V odvzeti vodi so 
bile prisotne bakterĳe Escherichia coli 
(E. coli), enterokoki, koliformne bak-
terĳe kot znak fekalnega onesnaženja 

in na enem vodnem viru Clostridium 
perfringens s sporami. Na vodovodu 
Zaklanec–Podolnica–Lesno Brdo so 
bili vsi neskladni rezultati pridobljeni 
pri kontroli pitne vode, ki je še bodisi 
iz starih vodnih virov bodisi se v do-
ločenem deležu meša z vodo iz vrtine, 

ki sicer izkazuje skladnost s pravilni-
kom. 
Priprava vode je stalno potekala na 
dveh sistemih za oskrbo s pitno vodo: 
Vrzdenec in Koreno–Samotorica (de-
zinfekcĳa z UV-žarki). Enako pripra-
vo vode so v začetku leta začeli iz-
vajati tudi na vodovodu Lesno Brdo. 
Na vodovodu Horjul je bila priprava 
vključena občasno (kloriranje – natri-
jev hipoklorit). Ob ugotovitvah mi-
krobiološke neskladnosti pitne vode 
smo zato zaradi tveganja za zdravje 
ljudi predlagali oziroma razglasili za-
časni ukrep prekuhavanja pitne vode 
v prehrambne namene. 
Ob izrednem dogodku, v drugi pol-
ovici novembra, oskrba s pitno vodo 
iz vodovoda Horjul na določenem 
delu oskrbovalnega območja Horjula 
ni bila varna. Zaradi varovanja zdrav-
ja ljudi in suma tudi na kemĳsko one-

snaženje vode nam je uspelo za ome-
njeno območje zagotoviti nadomestno 
oskrbo s pitno vodo (cisterna) in o tem 
obvestiti uporabnike. Ob pregledu 27. 
novembra 2012 so bile organoleptične 
lastnosti pitne vode s širšega oskrbo-
valnega območja Horjul sprejemlji-
ve za potrošnike in brez neobičajnih 
sprememb. Tudi vsi odvzeti vzorci 
pitne vode so izkazovali njeno sklad-

nost. Povzročitelja onesnaženja pitne 
vode nismo ugotovili. 
Primerjava mikrobioloških rezultatov 
laboratorĳskega preizkušanja vzor-
cev pitne vode iz notranjega nadzora, 
za katerega je odgovorna občina kot 
upravljavec, in državnega monitorin-
ga pitne vode, ki ga izvaja ministrstvo 
za zdravje, kaže, da med rezultati, 
ki izkazujejo kakovost pitne vode na 
pipah pri uporabnikih, ni bistvenih 
razlik. Na spletni stani Občine Horjul 
je objavljeno celotno Letno poročilo o 
spremljanju skladnosti pitne vode.

Občina Horjul, 
župan Janko Jazbec

Razpis za 
podelitev 
priznanj 
Občine Horjul
 
 
Na podlagi 9. člena Odloka o po-
deljevanju priznanj Občine Horjul 
(Naš časopis, št. 263) 

objavljamo 
  
RAZPIS ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE HORJUL 
  

1. 
Občina Horjul podeljuje naslednja 
priznanja: 
–  naziv častni občan 
–  plaketo 
–  priznanje 
  

2. 
Naziv častni občan: 
Naziv častni občan se podeli po-
sameznikom, ki so s svojim delom 
pomembno in trajno prispevali k 
razvoju družbe, utrjevanju miru, 
razvoju in dosežkom na raznih 
področjih človekove ustvarjalnosti 
oziroma k ugledu in razvoju ob-
čine. 
  
Plaketa občine: 
Plaketa občine se podeljuje posa-
meznikom, podjetjem, zavodom, 
skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za izjemne do-
sežke in uspehe, s katerimi se 
povečuje ugled občine na gospo-
darskem, kulturnem, športnem in 
drugih področjih. Plaketa občine 
se lahko podeli tudi posamezniku 
za življenjsko delo, večletne uspe-
he ali enkratne izjemne dosežke 
trajnejšega pomena. 
  
Priznanje občine: 
Priznanje občine se podeli posa-
meznikom, društvom, zavodom, 
podjetjem ter drugim organizaci-
jam in skupnostim za delo in de-
janja, ki so jih dosegli ob posebnih 
priložnostih ter s svojo požrtvo-
valnostjo in delom povečujejo ug-
led občine. 
  

3. 
Kandidate za priznanja predlaga-
jo fizične in pravne osebe: občani, 
politične stranke, podjetja, zavodi, 
društva ter druge organizacĳe in 
skupnosti. 
  

4. 
Predlog za podelitev mora vsebo-
vati: 
–  naziv in ime predlagatelja 
–  osnovne podatke predlagane fi-

zične ali pravne osebe 
–  navedbo vrste priznanja 
–  obrazložitev predloga 
  

5. 
Pisni predlogi se pošljejo do 15. 
aprila 2013 na naslov: Občina Hor-
jul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, s 
pripisom "za občinska priznanja". 
  

6. 
O izbiri kandidatov, ki prejmejo 
priznanje, bo odločal občinski svet. 
Neizbrani predlogi iz preteklih let 
se ne obravnavajo oz. je treba kan-
didate na novo predlagati. Prizna-
nja bodo podeljena na slovesnosti 
ob občinskem prazniku. 
  

Občina Horjul,
župan Janko Jazbec

Kje si iskala zaposlitev in kako ti 
je uspelo dobiti delo v Evropskem 
parlamentu, kjer je zanimanja za 
delo vedno veliko? 
Po evropskih volitvah leta 2009 je 
bilo jasno, da se bodo odprla tudi 
nova delovna mesta. Zato sem ta-
krat poslala svoj življenjepis ter po 
določenem številu razgovorov in z 
veliko sreče dobila delo. V mojem 
primeru je bilo zelo pomembno 
znanje jezikov, še posebej francoš-
čine. V francoskem jeziku namreč 
poteka veliko neformalnih oziroma 
internih sestankov. V Bruslju je tudi 
sicer težko preživeti brez francošči-
ne, saj gre za enega izmed uradnih 
jezikov. 
  
Francoščina je od nekdaj med vo-
dilnimi jeziki evropske diplomaci-
je. Kateri drugi jeziki so v instituci-
jah Evropske unĳe nepogrešljivi? 
Angleščina je vsekakor jezik, brez 
katerega v evropskih institucĳah 
ne gre. Seveda je znanje dodatnega 
jezika vedno dobrodošlo. Bruselj 
je namreč stičišče toliko raznolikih 
narodnosti, da ti lahko v določenem 
trenutku pride prav znanje katere-
gakoli jezika. 
  
Mesto je znano kot nekakšen ta-
lilni lonec evropskih narodov. 
Pravĳo, da je v Bruslju kar težko 
srečati Belgĳca. Z ljudmi katerih 
narodnosti si se najlažje ujela in 
povezala?  
Res je, v Bruslju je težko srečati 
Belgĳca. Prav to je tudi mene pre-
senetilo na začetku. Sicer pa težko 
rečem, da sem se z določenimi na-
rodnostmi ujela bolje kot z drugimi. 
Čeprav smo Slovenci v jezikovnem 
smislu bolj podobni na primer Če-
hom in Slovakom, imam zelo veliko 
prĳateljev tudi med Nemci, Španci, 
Italĳani in drugimi narodi. Vse nas 
namreč povezuje angleščina. 

Kakšen pa je tvoj značilen delovni 
dan? 
Moj delovni dan je zelo razgiban 
in nikoli dolgočasen. Začne se ob 
pol devetih zjutraj, ko najprej pre-
gledam dnevni tisk, ob devetih pa 
po navadi že sedimo na odborih, 
delovnih skupinah in pripravljalnih 
sestankih poslanske skupine. Poleg 
različnih sestankov poslanke in po-
slanci na dan prejemajo na stotine 
elektronskih sporočil, tako da že 
sam pregled pošte traja kar nekaj 
časa. Veliko je torej vsebinskega pa 
tudi administrativnega dela. Delo-
vnik se po navadi ne konča pred 
sedmo uro zvečer, mnogokrat pa se 
zavleče tja do devete ure. 
  
Belgĳska prestolnica premore kar 
nekaj kulturnih znamenitosti, piv-
nic s svetovno znanimi belgĳskimi 
znamkami, butikov s tradicionalno 
odlično belgĳsko čokolado. Kam 
se najraje odpraviš po napornem 
delovnem dnevu?  
Če sem čisto iskrena, se po službi 
najraje odpravim domov, še poseb-

no če me naslednji dan čaka veliko 
dela. Ko pa so tedni malo bolj umir-
jeni, grem z veseljem na kakšno več-
erjo ali pivo. Moram priznati, da se 
do centra mesta odpravim le redko, 
čeprav je zelo zanimiv in poln zgo-
dovine. Večino časa po navadi pre-
živim v okolici doma in službe. 
  
Pravĳo pa, da je Bruselj med naj-
bolj nevarnimi mesti v Evropi. Se 
strinjaš s tako oceno? 
Se popolnoma strinjam. Bruselj je 
ponoči nevaren tudi v najbolj varnih 
ulicah. Zdi se mi, da se je stopnja 
kriminala v zadnjih letih še poveča-
la – tudi in predvsem zaradi krize. 
  
Prav zaradi Bruslja, ki je predvsem 
poslovno mesto, Belgĳo pogosto 
označujemo kot državo birokratov. 
Pa vendar je ta oznaka napačna, 
saj je zunaj velikih mest zelo po-
membna dejavnost kmetĳstvo. Se 
kdaj podaš tudi v raziskovanje 
okoliških krajev, podeželja? 
Občasno se ob koncih tedna odpra-
vim v manjše kraje, ki se zelo razli-

kujejo od Bruslja. Osebno mi je zelo 
všeč severni del države, ki je bolj 
podoben Nizozemski kot preosta-
lemu delu Belgĳe. Kot zanimivost 
lahko izpostavim, da je na severu 
veliko bolj uporabna angleščina kot 
francoščina, saj odnosi med Belgĳci, 
ki živĳo na jugu in govorĳo franco-
sko, ter tistimi, ki živĳo na severu in 
govorĳo flamsko, niso najboljši. 
  
V belgĳski prehrani imajo poseb-
no mesto morske dobrote. Veliko 
dajo tudi na ocvrto hrano; s sosedi 
Francozi so celo v sporu, ker trdĳo, 
da je slavni ocvrti krompirček ozi-
roma pomfrit njihova jed. Kako so 
ti všeč njihove jedi? Si v kateri od 
restavracĳ morda lahko naročila 
govejo juho? 
V Bruslju smo imeli pred nekaj leti, 
v času predsedovanja Evropski uni-
ji, celo slovensko restavracĳo, ven-
dar je na žalost zanimanje zanjo sča-
soma upadlo, tako da so jo zaprli. 
Takrat je bilo mogoče pokusiti vse 
značilne slovenske jedi, tudi govejo 
juho (smeh). Belgĳska hrana je sicer 
kar težka. Zdi se mi, da se Belgĳci 
nekako trudĳo  biti podobni Fran-
cozom, vendar jim to pri kulinariki 
ne uspeva najbolje. 
  
Zdaj si v Belgĳi že nekaj let. Kako 
ohranjaš stik z družino in prĳate-
lji? Kaj z domačega Vrzdenca si v 
tem času najbolj pogrešala?  
Na srečo moderna tehnologĳa zelo 
pomaga pri ohranjevanju stikov, 
tako da s tem niti nimam težav. 
Poleg tega se redno vračam v Slo-
venĳo. Kaj sem najbolj pogrešala? 
Čeprav mi kar ustreza kaos velikih 
mest, na trenutke res pogrešam mir, 
ki ga imam doma. Gre za popolno-
ma drugačen svet. Seveda tudi zelo 
pogrešam slovensko hrano.

Andreja Lončar

Intervju 

Vrzdenčanka, ki si kruh služi pri evropski poslanki v Bruslju
 Nataša Vrhovec je asistentka Mojce Kleva Kekuš, ene od osmih evropskih poslancev naše države v Evropskem parlamentu. Študĳ 
nemščine in francoščine jo je pred petimi leti prvič pripeljal v Bruselj, predvsem zaradi izpopolnjevanja jezikov. Pred dobrimi 
tremi leti se je zaradi dela – pa tudi večletne želje po življenju v tujini – dokončno preselila v prestolnico Evrope. Z njo smo se 
pogovarjali o "evropskem" delovniku, življenju v Belgĳi in o tem, kako 1.200 kilometrov od doma ohranja stike z domačimi in 
prĳatelji.

Poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode na sistemih za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Horjul v letu 2012 

Kakšno vodo pĳemo?
Oskrba s pitno vodo je obvezna javna služba, ki jo v režĳskem 
obratu s pomočjo vodovodnih odborov upravlja Občina Horjul. 
Glavne naloge pri izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo so 
upravljanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav za oskr-
bo s pitno vodo, zagotavljanje zadostne količine zdravstveno 
ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost oskrbe z vodo v 
skladu z veljavnimi predpisi.

Pregled rezultatov skladnosti pitne vode po vodovodih (notranji nadzor 2012)

Nataša Vrhovec je rodno vasico Vrzdenec pred leti zamenjala za – kot pravi 
sama – "popolnoma drugačen svet" v Bruslju.
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Klobasa leta 2013
 
Pred tremi leti smo v Podolnici prvič organizirali 
tekmovanje za klobaso leta. Uspešnost in obis-
kanost prireditve sta botrovali nadaljevanju v 
lanskem in letošnjem letu, zato bi lahko rekli, da 
je tekmovanje postalo že kar tradicionalno. 
 
V nedeljo, 17. februarja, smo se ob 14. uri v pričakovanju 
gurmanskih užitkov in dobre družbe zbrali v gasilskem 
domu v Podolnici. Letos smo v ocenjevanje dobili 12 klobas 
in prav toliko polkilogramskih hlebcev kruha. Zagotovili 

smo popolno anonimnost vzorcev; označili smo jih s šifra-
mi, dobili pa so tudi zaporedno številko, ki je bila dodelje-
na naključno. Komisĳi sta vzorce natančno analizirali ter 
jih ocenili skladno s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti 
klobas in kruha, ki ga je sprejelo Razvojno društvo Urh, Po-
dolnica. Komisĳo za najboljšo suho klobaso so sestavljali 
Izidor Smrtnik, Franc Žvokelj, Metod Smrtnik, Ciril Bizjan 
in Tone Škof, komisĳo za najboljši kruh pa Marĳa Lešnjak, 
Nada Verbič, Barbara Žvokelj, Milena Smrtnik in Marinka 
Kozina. Obe komisĳi sta ocenjevali zavzeto in strokovno, 
medtem ko smo imeli preostali priložnost pokusiti vse tek-
movalne vzorce. Ob kozarčku rujnega se je med obiskovalci 
razvil sproščen, živahen pogovor, za dobro vzdušje pa so 
poskrbeli zvoki diatonične harmonike izpod prstov Neže 
Slovša in Francĳa Žvoklja. Za postrežbo, pokušino in pri-
pravo vzorcev sta skrbela Joži Bizjan in Andraž Seliškar, ki 
sta spretno krmarila med komisĳo in obiskovalci. Ob raz-
glasitvi nagrajencev je bilo čutiti kar nekaj napetosti, ki pa 
se je kmalu sprostila v bučen aplavz letošnjima zmagovalce-
ma. Nagrada za najboljšo klobaso leta 2013 je pripadla Pav-
lu Nagodetu, nagrada za najboljši kruh leta 2013 pa Marĳi 
Žvokelj. Nagrajenke na razglasitvi ni bilo, zato je nagrado 
v njenem imenu prevzel soprog France. Po razglasitvi smo 
lahko zmagovalno klobaso in kruh pokusili ter delili svoje 
mnenje o izbranih izdelkih z drugimi. Druženje se je po-
daljšalo v večer, ko smo se dobre volje razkropili na svoje 
domove. 
Veseli me, da Podolničani cenimo priložnosti, kot je ta, za 
utrjevanje medsebojnih vezi. Takšna povezanost lokalne 
skupnosti je danes redkost in zato velika dragocenost, ki jo 
je treba negovati in ohranjati vse leto.

Špela Žvokelj

Vas skrbi kakšne posledice zima, sol, luknje na vozišču 
ter razkopane ceste pustijo na podvozju vašega jeklenega 
konjička? Odgovor tiči v strokovnem pregledu.

V sodelovanju z: 

ZATO ORGANIZIRAMO BREZPLAČEN TEST AMORTIZERJEV 
IN STROKOVEN PREGLED PODVOZJA VAŠEGA VOZILA.

Poskrbite za varnost vas in vaših bližnjih v
Horjulu, Na Vovčne 44
od četrtka 4.4.2013
pa do sobote 6.4.2013.

Pregled se bo vršil v
četrtek in petek
med 9. in 18. uro,
v soboto pa med 9. in 15. uro.

Prinesite ta 

oglas s seboj in 

čaka vas darilo.

www.euroservis.si

Pisma, ki so jih pisali naši predniki, 
so za nekatere danes le še spomin na 
stare čase, za starejše pa sentimenta-
len spomin na lepe dni. Dni, ko je pi-
sanje pisem zahtevalo svoj čas in po-
zornost, njihov prejem pa posebno 
pričakovanje in vznemirjenje, saj so 
pisma prinašala dobre, včasih pa ža-
lostne novice. Današnji čas je s tega 
gledišča popolnoma drugačen. Več-
ino časa se sporazumevamo kar prek 
mobilnega telefona, SMS-sporočil in 
elektronske pošte. Sporočila so naj-
večkrat kratka in suhoparna, v njih je 
le malo prostora za izražanje čustev, 
ki so del človekovega življenjskega 
kroga. Čas naglice in neprestanega 
hitenja nas je posrkal vase in mi smo 
se mu prilagodili. Starejši ljudje temu 
le stežka sledĳo in se v sodobnosti ne 
počutĳo vedno najbolje, zato vsaj z 
mislimi radi odpotujejo v pretekle 
dni, ko so jih povezovala pisma. 
Zamišljeni in zasanjani obrazi starej-
ših v horjulskem domu upokojencev, 

ki so z veliko pozornostjo spremljali 
igro članov Kulturnega društva Sta-
ra Vrhnika, so jasno govorili, kako 
so jim misli odplavale v preteklost. 
Mnogi so se v družinske zgodbe, ki 
so jih sporočala pisma Kovačevih, 

močno vživeli, drugim pa so te le 
odstrle spomine. Življenjski krog, 
ki se začne z rojstvom, nadaljuje z 
odraščanjem in poroko, temu sledi 
rojstvo otrok in njihovo odraščanje, 
odhod zdoma, zaključi pa se smrt-

jo, se je odvil pred njihovimi očmi. 
Avtorica Katarina Lavš-Mejač, pro-
fesorica psihologĳe, se je pri pisanju 
opirala na zbirko družinskih pisem 
in Veliki slovenski spisovnik Henri-
ka Podkrajška iz leta 1919. Pisma je 
postavila v okvir družinske zgodbe 
Kovačevih, v okvir njihovega živ-
ljenjskega kroga. S tem je poskušala 
gledalcem, tokrat varovancem hor-
julskega doma, predočiti misel, da 
se življenje kljub številnim žalostnim 
izgubam sorodnikov, prĳateljev in 
bližnjih nadaljuje, poleg tega pa je 

želela v njih obuditi spomin na čas 
pisem in celo znova vzbuditi željo 
po pisanju ali dopisovanju. Da so 
igralci z dobro uprizorjeno igro do-
segli tisto, kar je režiserka in avtorica 
zgodbe želela, dokazuje živ in raz-
veseljujoč podatek, da je kar nekaj 
gledalcev – varovancev izkazalo že-
ljo po dopisovanju. Tako pisma med 
različnimi domovi starejših, kjer je 
bila igra uprizorjena, že krožĳo, pis-
ma pa znova dobivajo pomembno 
mesto v človekovi komunikacĳi. 

Nadja Prosen Verbič 

Ata in mama sta s pismi sporočala nasvete svojemu sinu v mesto.
Varovanci doma starejših so z zanimanjem poslušali pisma, ki so jih prebirali 
člani KUD Stara Vrhnika.

Razstava 
razpel v 
cerkvi na 
Vrzdencu
V tednu med drugo in tret-
jo postno nedeljo je bila v 
cerkvi sv. Kancĳana na 
Vrzdencu na ogled razsta-
va razpel rojaka Mihaela 
Celarca iz Ljubljane.
Kot je zapisal v predstavitvi, 
je, "čeprav je upokojen, njego-
vo vodilo Delaj in moli". Raz-
pelo ni okras na steni, lépo pa 
mora biti, poudarja Miha.
Po poteh prelepe domovine so 
razpela izrezljana z ljubeznĳo 
v opomin, da ne pozabimo 
Njega, ki nas je odrešil. Kakor 
je Mihov stric na vzpetini nad 

Vrzdencem reševal evhari-
stični križ, je tudi njemu Božje 
znamenje sveto. 
Kot domoljub, navdušen po-
hodnik in planinec po gor-
skih poteh in stezah odbira 
rogovile, v katerih prepozna 
obris korpusa. Križe izdeluje 
iz lesa trte, oljke, češnje, lipe, 

brina in še katere druge vrste, 
korpuse pa iz lesa ruševja, 
hruške in ruja, pri čemer jih 
izrezlja iz enega kosa.
Razpelo, ki so ga izdelale Mi-
hove roke, bogati oltar kapele 
Marĳe Snežne na Kredari-
ci, oltarno mizo na Rzeniku 
in mnoge domove njegovih 

prĳateljev. Svoje delo je do 
zdaj predstavil v cerkvi v 
Dravljah, za Bežigradom in 
na planini Rzenik, marca pa 
bodo njegova dela razstav-
ljena še v Ankaranu. Miha se 
rad vrača v rodno vas svojega 
očeta, kjer pred svojim čebel-
njakom v miru pokadi pipo 
in prisluhne pritrkavanju iz 
vaškega zvonika. Med obču-
dovanjem narave veliko foto-
grafira, fotografije pa čez leto 
velikodušno deli s sorodniki 
in znanci ob voščilu za praz-
nike.

Naj mu da On, ki vodi njego-
vo rezilo, še veliko zdravja in 
moči, da bo svoje delo nada-
ljeval in znanje prenašal na 
vnuke ter s tem ohranil po-
memben del slovenske kultu-
re in ljudske umetnosti.

Evgen S.

Center starejših občanov Horjul obiskalo Kulturno društvo Stara Vrhnika 

Varovance popeljali v čas dopisovanja
 Horjul, 20. februar – Kulturno društvo Stara Vrhnika je varovance doma starejših občanov Horjul 
z igrano družinsko zgodbo Bilo je nekoč vrnilo v njihov čas – čas, ko je imelo pisanje pisem po-
polnoma drugačen pomen in vrednost.

Prejemnika nagrade za najboljšo klobaso in kruh leta 2013
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V petek, 22. februarja, smo se v sodelovanju s 
planinskim društvom Horjul z otroki odpra-
vili na zimski pohod v okolico vrtca. Otroci so 
se s pomočjo staršev na pohod dobro pripra-
vili. Prav vsi so imeli primerna, topla oblačila 
in obutev za hojo po snegu. Seveda niso poza-
bili na nahrbtnike z malico in pĳačo. 
Zaradi obilo snega, ki je zapadel čez noč, smo 
prvotno smer pohoda, ki je bila načrtovana 
do Zagorice ter čez Bašev grič do Ljubgojne 
in vrtca, spremenili. Pot nas je vodila po glav-
ni cesti do Ljubgojne. Tu smo zavili s ceste 
in po kolovozu krenili na Kucelj. Po stezah 
in kolovoznih poteh smo prehodili grebene 
gričev nad Horjulom in se po bregu nekda-
njega smučišča spustili v vas ter se vrnili v 
vrtec. Večino poti smo v koloni gazili novo-
zapadli sneg, zato se nam je malica, ki smo 

si jo privoščili nekje sredi poti, zelo prilegla. 
Med hojo smo opazovali Horjul, v njem iskali 
vrtec in druge znane zgradbe v vasi. Na drugi 
strani poti se nam je pogled odpiral na Zago-
rico, Log in Lipalico. G. Bogdan Seliger, vodja 
poti, nam je povedal marsikaj zanimivega o 
hoji v zimskih razmerah. Otroke je navdušil z 
umivanjem obraza s snegom. Najpogumnejši 
so ga posnemali, in zanimivo, prav nikogar ni 
zeblo.
Na pohodu nas je v začetku spremljalo rahlo 
sneženje, ki je kasneje prenehalo, skozi oblake 
pa je nato pokukalo sonce ter nam zimsko po-
krajino pokazalo v vsej lepoti novozapadlega 
snega.
V vrtec smo se vrnili rahlo utrujeni, toda pol-
ni vtisov in zelo zadovoljni. 

 M. B.

Kako poteka vaš "običajen" dan?
Zelo različno. Med tednom sem dopoldne na 
akademĳi, kjer je v mojem razredu 20 študen-
tov, popoldne se spremenim v taksista, ko vo-
zim otroke na najrazličnejše dejavnosti, zvečer 
pa po navadi koncertiram ali komponiram. 
  
Izhajate iz glasbene družine. Vaši starši so se 
spoznali v Akademskem pevskem zboru Tone 
Tomšič; oče poučuje harmoniko, brat je skla-
datelj, aranžer, docent na akademĳi za glas-
bo, sestra je pevka v zboru Perpetuum Jazzile 
in zborovodkinja … Predvidevam, da je bilo 
vaše otroštvo polno glasbe. Kako je bilo odra-
ščati v takšni pestri glasbeni družini?
Družinsko okolje je za razvoj vsakega otro-
ka zelo pomembno. V naši družini je imela 
glasba posebno mesto. Poslušali smo veliko 
najrazličnejše glasbe, še na starih LP-ploščah: 
Rahmaninova, Beethovna, Mozarta, Gersh-
wina, The Beatles ... Poudarek je bil vedno na 
kakovostni glasbi. Starša sta me vedno spod-
bujala in mi trdno stala ob strani v dobrem in 
slabem. To modrost poskušam prenesti tudi na 
svoje otroke. 
  
Ali ste že kdaj razmišljali o kakšnem skup-
nem glasbenem projektu družine Pucihar ali 
ga celo izvedli?
Moj stric Jaka Pucihar ima to željo že kar ne-
kaj let, vendar se še ni uresničila. Za ta projekt 
bi najbrž potreboval odličnega menedžerja 
(smeh). 
  
Z ženo Ano Kavčič Pucihar sta v glasbenem 
svetu zelo aktivna in tudi zelo inovativna. 
Zdi se mi, da imata pristop, ki sicer slovenski 
glasbeni pedagogiki manjka. Pripravljata in-
teraktivne seminarje (Flavtinfest, mednarod-
na poletna glasbena šola Loca Musica), pišeta 
kakovostno in simpatično glasbo za otroke,  
izpod vašega peresa je prišla tudi glasbena 
pravljica ... Glasbo predstavljata na izjemno 
zanimiv, barvit način. Ali je za to "krivo" i-
skanje odgovorov na potrebe današnjih "za-
htevnejših" otrok ali zgolj vajina nenehna 
ustvarjalnost? 
Z Ano poskušava otrokom izgraditi tak glas-
benodoživljajski svet, kot bi si ga želela sama 
doživljati v otroških letih (smeh). Proces sicer 
zelo uspešnega glasbenega izobraževanja je v 
slovenskem prostoru dostikrat prežet s stro-
gostjo in togostjo. Ob delu z otroki pa vedno 
znova ugotavljava, da ti zlahka dosežejo še 

tako visoko postavljene cilje, če jim le ponudi-
mo okolje, kjer bodo doživljali spodbude, pod-
poro in zaupanje. Na seminarjih za flavtiste in 
učitelje flavte Ana predstavlja metodo pouče-
vanja flavte, ki jo je razvila skozi leta pedago-
škega dela in izobraževanja. Po tej metodi se 
otroci naučĳo zahtevnih prvin glasbene teorĳe, 
igranja flavte, izboljšujejo telesno koordina-
cĳo skozi glasbeno-didaktične igre, in sicer v 
majhnih vrstniških skupinah. Seveda je vloga 
učitelja v takšni obliki poučevanja drugačna 
od tradicionalne, vzdušje na skupnih urah pa 
je visoko intenzivno in ustvarjalno. Tako sta 
nastali Flavta se igra, zbirka skladbic za mla-
de flavtiste, in Lunina čarobna flavtica, ki je iz 
prvotno zamišljene zbirke skladbic za najmlaj-
še flavtiste prerasla v pravo glasbeno-plesno 
predstavo za otroke. 
  
Vajino delo se precej prepleta; predvidevam, 
da je v ozadju vsakega vajinega individual-
nega dela skupen trud?
Naj povem, da me je Ana navduševala za kom-
pozicĳo že v študentskih letih, ko sva skupaj 
igrala v komorni zasedbi, vendar je za mojo 
prvo skladbo dozorel čas šele v aprilu 2004, ko 
sem ji posvetil Four Li�le Movements za flavto 
in klavir. Skladbo sva tudi posnela na CD in 
odziv flavtistov pri nas, še bolj pa v tujini, je 
bil tako dober, da me je kompozicĳa takrat za-
čela bolj zanimati. Danes dobivam naročila za 
različne skladbe in priredbe iz Nemčĳe, Rusĳe, 
Francĳe in Amerike. 
  
V sredo, 10. aprila, prihaja v Horjul vaša glas-
bena pravljica Lunina čarobna flavtica, ki jo 
bodo izvedli otroci – baletni plesalci Glasbe-
ne šole Ško�a Loka – pod budnim očesom re-
žiserke in koreografinje Ane Trojnar. Kje ste 
dobili navdih za tovrstno glasbeno pravljico? 
Kako je nastala predstava? Kakšen je odziv 
učencev na to pravljično notno knjigo in kak-
šen je odziv gledalcev ter navsezadnje tudi 
mladih plesalcev? 
Začelo se je, ko si je Ana zaželela novo skladbo 
Vihravi Poni za svojo učenko. Ko sem razmišljal 
o ponĳu, sem takoj začutil 6/8-takt in skladbo 
napisal v trenutku. Sledile so skladbe o drugih 
živalih (Želva, Delfin, Kolibri, Sibirski tiger), 
ki sem jih narisal na list papirja. Čeprav moje 
ilustracĳe niso bile najboljše (smeh), sem začel 
razmišljati o zgodbi, ki bi jo otroci lahko brali, 
medtem ko bi te skladbice vadili. Tako je nasta-
la moja prva avtorska pravljica in takoj sem ve-

del, da jo morajo otroci tudi plesati. Baletnima 
učiteljicama na Glasbeni šoli Ško�a Loka, Ani 
Trojnar in Sonji Kerin Krek, ter njunim učencem 
je bila zgodba o mali Luni takoj všeč, zato smo 
skupaj postavili glasbeno-plesno predstavo, ki 
je imela do danes že 15 ponovitev. Gledalcem 
so zelo všeč kostumi, glasba, pripovedovalec 
in celotna koreografija. Vse to pripomore k od-
ličnemu odzivu publike. Predstava je primer-
na za otroke od 3 do 11 let in je zanimiva tudi 
za odrasle. Vesel sem, da je zgodba o Lunini 

čarobni flavtici vzbudila zanimanje v Ameri-
ki, saj so plesno predstavo postavili na oder v 
Boise Contemporary Theater, kjer je prav tako 
požela navdušenje občinstva. 
  
Za vami je že precej zanimivih in odmev-
nih projektov: Imate radi Bacha? (Bachology 
quartet), Quarte�ulipan, ustvarjanje z orgli-
čarjem Mirom Božičem, projekt Luna s pevko 
Evo Hren, Porgy and Bess, skladbe za flavto, 
glasbena pravljica, priredbe slovenskih ljud-
skih pesmi in izdana knjiga Pojdi z menoj … 
Kateri od teh projektov vam je predstavljal 
največji izziv in zakaj? Ali projekti vplivajo 
na vas osebno? Po kakšnem ključu izbirate 
svoje glasbene sodelavce?
Projekti, ki se jih lotim, so zelo podobni himala-
jizmu. V trenutku, ko alpinista prevzame neka 
gora v Himalaji, bo začel razmišljati o tem, 
kako in s kom se bo povzpel nanjo. Ukvarjati 
se začne z organizacĳo, logistiko, s financami 
in v enem letu se odprava začne. Pri meni je 
podobno. Ker si želim čim boljšega končnega 
rezultata, se zelo dobro zavedam pomembno-
sti izbire glasbenikov in sodelavcev pri projek-
tu. Vsak projekt ima svojo zgodbo in vedno se 
iz teh zgodb veliko naučim. 
  
Zdi se, da je dandanes zelo težko živeti od 
glasbe. Kako to uspeva vama z ženo? 
Ko so Reinholda Messnerja vprašali, ali se ima 
za bogatega človeka, je odgovoril: "Da. Zelo 
sem bogat. Z vsemi svojimi vzponi, projekti in 
izkušnjami sem najbogatejši človek na svetu." 
Po mojem mnenju je pravo bogastvo tisto, ki 
ga ne more kupiti noben denar. Pa vseeno, ko 
greš v trgovino, ti tako bogastvo nič ne poma-

ga. Vsekakor bi si želel, da bi bil v Slovenĳi po-
klic učitelja ovrednoten in cenjen tako kot na 
Finskem, kjer so plače učiteljev enake plačam 
zdravnikov. 
  
Kako glasbo približujeta svojim otrokom? Se 
glasba in vzgoja lahko prepletata?
Ko človek veliko svojega časa preživi z otroki, 
zelo hitro opazi, da se zelo hitro odzivajo in 
povejo svoje mnenje neposredno, kar mi je zelo 
všeč. Kar se glasbe tiče, žal ugotavljam, da da-
nes otroci premalo poslušajo kakovostno glas-
bo, zato je pomembno, da jim to ponudimo v 
čim večjem obsegu. V Slovenĳi smo lahko zelo 
ponosni na sistem glasbenih šol, ki močno pri-
pomorejo k razvoju kraja in družbe na splošno. 
Otrok, ki obiskuje glasbeno šolo, se uči delo-
vnih navad in samodiscipline, dokazano se mu 
izboljša splošni učni uspeh, to pa avtomatično 
pomeni boljšo družbo z manj kriminala. 
  
Kaj bi svetovali vsem mladim glasbenikom, 
ki se danes podajajo na profesionalno pot?
V današnjem času, ko se zdi, da kulture in 
umetnosti ne potrebujemo, razen če gre za pri-
dobitno dejavnost, se morajo mladi glasbeniki 
še bolj zavedati svoje pomembnosti. Pri tem 
pa morajo sprejeti zelo pomembno odločitev, 
namreč: da se temu poklicu resnično predajo. 
Če verjamejo v svoj uspeh, dobro idejo in trdo 
delo, ki je predpogoj uspeha, jim bo zagotovo 
uspelo. 
  
Kje vas v bližnji prihodnosti lahko slišimo 
igrati?
Trenutno imam veliko koncertov v okviru aka-
demĳe za glasbo, nekaj nastopov imam za za-
ključene skupine, skupaj z Mio Žnidarič, Du-
šico Kunaver in Irmo Toman iz založbe Okaši 
po različnih krajih v Slovenĳi predstavljamo 
knjigo Pojdi z menoj – s pesmĳo po Slovenĳi, 
na obisku pa imam ameriško flavtistko dr. Ni-
cole Molumby, s katero snemava novi CD, ki 
bo izšel v Ameriki. 
  
Ali že pripravljate kakšen nov projekt, sklad-
bo? V katero smer želite iti v prihodnosti?
Že kar nekaj mesecev imam v mislih Trio za 
flavto, violončelo in klavir, ki ga je naročila 
nemška flavtistka Christiane Meininger.  
  
Imate morda kak nasvet ali idejo, kako v kra-
ju ali manjši občini, kot je Horjul, poskrbeti, 
da bi kultura bolj zaživela? Se vam zdi po-
membno, da kultura obstane tudi v manjših 
krajih – in če da, zakaj?
Od leta 2005 do 2009 sem v Ško�i Loki organi-
ziral mednarodno poletno glasbeno šolo Loca 
Musica, ki je vsako leto v Ško�o Loko privabila 
50 aktivnih udeležencev, njihovih mentorjev, 
staršev, profesorjev, glasbenikov, ravnateljev, 
slikarjev in drugih umetnikov. Žal sem jo mo-
ral zapreti, ker se finančna konstrukcĳa ni iz-
šla. Pomembno je to, da se lokalna skupnost 
zaveda vsestranskih koristi, ki jih kultura pri-
nese v določen kraj. Gre za promocĳo kraja, lju-
di, turističnih delavcev, gostincev in vsi imajo 
od tega koristi. Iz tega sledi, da morajo občine 
take projekte finančno izdatno podpreti. Nalo-
ga kulturnikov pa je, da se med seboj čim bolj 
povezujejo. Upam, da bo pri nas ta miselnost 
čim prej dozorela tudi širše, saj je to edina pot 
iz trenutne krize.                         Irena Hozjan

Blaž Pucihar (foto: Urban Golob)

Blaž Pucihar, pianist, skladatelj, aranžer, mož in oče treh otrok  

»Z glasbo do boljše družbe«
 
Blaž Pucihar, ki je odraščal v Horjulu, je leta 1999 z odliko diplomiral iz klavirja 
pri prof. Dubravki Tomšič Srebotnjak na ljubljanski akademĳi za glasbo. Že v 
času študĳa se je posvečal aranžiranju in raznim glasbenim projektom. Danes 
je na akademĳi zaposlen kot korepetitor, obenem pa se posveča koncertiranju in 
komponiranju za različne slovenske in tuje umetnike. Z ženo Ano Kavčič Puci-
har, ki je prav tako uspešna glasbenica, veliko časa posvetita tudi vzgoji otrok, 
ki sta jih usmerila v glasbo, balet in šport. Zelo se veselimo, da bomo imeli aprila 
na odru horjulskega prosvetnega doma priložnost slišati in doživeti eno izmed 
njegovih del, glasbeno pravljico Lunina čarobna flavtica, ki je prerasla v pravo 
glasbeno-plesno predstavo. Ob tej priložnosti smo ga povabili na klepet …

Zimski pohod
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Rimane besede
V sklopu TD Horjul že tri leta deluje literarno-glasbena skupina 
MIR. Sestavljajo jo Marĳa Bizjan, Ida Intihar in Romanda Jelica 
Bizaj. Povezuje jih izpovedovanje svojih notranjih občutĳ skozi 
glasbo in besedo, pa tudi želja, da bi svoje umetnine posredovale 
drugim.
Usoda jih je z različnih koncev Slovenĳe (Gorenjska, Dolenjska, 
Primorska) privedla v horjulsko šolo, kjer so svoje znanje sprva 
posredovale mladim Horjulcem. Tu so si ustvarile družine in se 
kasneje vsaka na svoj način vključile v kulturno življenje vasi. 
Življenjske izkušnje in preizkušnje, različna doživetja in življenj-
ski pretresi pa so razlog, da so prisluhnile svoji duši ter svoja ču-
stva ljubezni in bolečine začele izpovedovati v besedi in glasbi.  
Ida Intihar je pesniško zbirko Spominčice izdala leta 2010. Pesmi 
so nastajale v daljšem obdobju, od leta 1983 do 2008. So preproste, 
iskrene, izražajo neizmerno nemoč, bolečino in žalost ob izgubi 
mame, ujetost v času in prostoru, pa tudi hrepenenje in upanje, 
da bo na svetu zmagalo dobro. V zadnjem času je Idin drugi dom 
vasica Jelenik pri Raki na Dolenjskem. Sodeluje v etnološkem 
društvu Terice, v sklopu katerega je lani izšla njena knjiga Pre-
hranska kulturna dediščina Posavja. Poleg pristnih receptov, ki jih 
je zbrala s pomočjo kmečkih žena tega okolja, je v knjigi opisala 
praznike celega leta, za katere so opisane jedi značilne. 
Romanda Jelica Bizaj  je svoj pesniški prvenec Proti svetlobi iz-
dala leta 2011. Pesmi so nastajale v daljšem obdobju premagova-
nja bolečine in trpljenja ob težki življenjski preizkušnji. Vendar so 
optimistično naravnane, saj pesnica svojo moč črpa iz narave. 
Marĳa Bizjan, ki je vnukinja znanega ljudskega skladatelja in 
organista Lovra Hafnerja iz Preske pri Medvodah, svoja čustva 
in občutja sporoča z glasbo. Njene skladbe so iz srca privrele po 
smrti njenega moža Pavla. Iz klavirskih tipk izvablja glasbo, ki 
boža srce in pripravi človeka do sanjarjenja. Marĳa svojih klavir-
skih skladb še ni zapisala v notno črtovje. Vse, kar igra, prihaja iz 
duše, a bo v prihodnje poskrbela tudi za to, da skladbe ne bodo 
pozabljene. 
Literarno-glasbeni večer so članice skupine MIR pripravile že 
dvakrat: leta 2011 in 2012 v prednovoletnem času v PD Horjul, 
namenjen pa je bil tudi oskrbovancem doma starejših občanov. 
Svoje pesniške zbirke pa so ustvarjalke predstavile na literarnih 
večerih pri sv. Urhu. 
Naj njihova umetniška moč ne presahne, z veseljem pričakujemo 
novih stvaritev.  

Zapisala Anka Delalut

Sprehod po gozdu 
Drsim skozi zeleno katedralo. 
Srkam razkošje zelenila. 
Skozi preplet krošenj 
me opaja modrina neba. 
  
Drevesa, angeli mili z zelenimi krili, 
me vabĳo v goste. 
Sredi pravljične hoste se klanjajo 
meni, gozdni vili. 
  
Veje v vetru se pnejo v loke, 
z elfi in devami odplešem 
skozi svečane oboke. 
Romanda Jelica Bizaj 
  
Vse nastaja znova 
Ko je tema vsepovsod, 
ko je obupa polna čaša 
in že malo gre čez rob, 
potem res mora temu biti konec. 
  
Saj vse konča se enkrat 
in znova začne, 
morda drugje. 
Po temi zopet vzide sonce, 
nastane svetel dan in vse nastaja 
znova. 
Ida Intihar 

Večer z mamicami
Med pomembnejšimi dogodki v šolskem letu je zagotovo Večer z mamami. Nanj smo 
se začeli pripravljati že po novem letu, saj je bil datum izvedbe predviden konec janu-
arja. To srečanje z mamami pa smo nato zaradi smučarskega tečaja in večjega števila 
odsotnih otrok prestavili na konec februarja. 
Največ pozornosti in časa smo namenili dramatizacĳi Šal za vrabčka. Otroci so za 
mame z ogljem narisali avtoportrete in jih pobarvali s tušem. Slike smo dali v okvirje, 
ki smo jih izdelali sami; debelejši papir smo okrasili z lepilom ter nato vse skupaj pre-
barvali s senčili. Na vsako sliko smo prilepili še izdelek iz keramofiksa, ki je bil enak 
broški. 
V dneh pred Večerom z mamami so otroci nestrpno odštevali, koliko noči morajo še 
prespati, da bodo le dočakali 21. februar. Na ta dan dopoldne smo do konca uredili 
izdelke otrok, ki jih v teh dneh ni bilo v vrtcu. Pospravili smo igralnico, uredili mate-
riale, pobrisali prah ter ponovili dramatizacĳo. 
Napočil je trenutek. Ura je kazala 16.45, ko so prvi otroci v vrtec pripeljali svoje mame. 
Otroci so, tokrat smo bili po dolgem času vsi, prikazali stvari, ki jih radi počnejo; neka-

teri so sestavljali legokocke, drugi 
šivali, se igrali spomin, sestavljali 
hama perlice, računali, risali in 
barvali, strigli, prelivali in nalivali 
vodo … in nestrpno čakali, da bo 
ura 18.00, saj smo se takrat odpra-
vili v telovadnico. 
Tam smo se najprej malo razgibali 
ob bansu Bugi vugi, nato pa je sle-
dila težko pričakovana dramatiza-
cĳa Šal za vrabčka. Otroci so dobro 
odigrali svoje vloge. Po priklonu je 
sledila igra tišine, pri čemer smo 
si ogledali skrivnostni predmet, 
snežno kroglo; za ta namen jo je 
prinesla deklica, ki je bila ta dan 
na vrsti. Povedala nam je, kako se 
izdela snežna krogla. Na vrsti je 
bilo razdeljevanje avtoportretov in 
brošk. Prišel je čas za sok in suho 
sadje, večina otrok pa ga je izkori-
stila za tekanje po telovadnici. 
Malo čez sedmo uro zvečer so še 
zadnji od 42 obiskovalcev zapustili 
vrtec in se podali skozi snežno idi-
lo proti domu. 

Barbara Čepon

Po uspešno zaključenem predtek-
movanju za 13. odprto državno pr-
venstvo Mažoretne in twirling zveze 
Slovenĳe, ki je januarja prav tako po-
tekalo v Horjulu, o čemer smo v Na-
šem časopisu poročali v takratni šte-
vilki, so se tekmovalke znova zbrale 
v športni dvorani Osnovne šole 
Horjul. Tokrat je bilo tekmovanje iz-
vedeno v dveh delih oziroma dveh 
dneh. V soboto so se tekmovalke po-
merile v solo obveznem programu, 
videti pa je bilo mogoče še dance 
twirling program ter prosti program 
za nižje nivoje. Nedelja pa je bila na-
menjena višjim nivojem in parom. V 
obeh dneh je bilo na parketu mogo-
če občudovati več kot 400 nastopov 
tekmovalk z vseh koncev Slovenĳe. 
V prvem dnevu tekmovanja se je na 
parketu šolske telovadnice zvrsti-
lo štirinajst mažoretnih in twirling 
društev iz Brd, Komende, Kranja, 
Lenarta, Logatca, Lucĳe, Nove Go-
rice, Pirana, Radovljice, Slovenske 
Bistrice, Solkana, Svete Ane, Žalca 
in seveda Horjula. Dogodek je urad-
no odprla predsednica MTZS Nada 
Skuk, ki je vse tekmovalke, njihove 
trenerke ter navĳače prisrčno po-
zdravila. Dobrodošlico je zaželela 
tudi mednarodnima sodnicama, Isa-
belli Beltramo iz Italĳe in Stephanie 
Paulus - Resche iz Nemčĳe, ter na-
cionalnim sodnicam Barbari Čuk, 
Aniti Omerzu in Tjaši Skuk, ki so se 
na odprtju tekmovalkam pridružile 
na parketu, pozneje pa so zavzele 
sodniške stolčke, s katerih so po-
zorno opazovale nastope in izvedbe 
tekmovalk ter jih ocenile po kriterĳih 

MTZS. Na odprtju prireditve, ki sta 
ga s prĳazno dobrodošlico izpeljali 
povezovalki programa Kinda Al-
Mansour Kranjec in Barbara Burjak, 
se je dekletom in sodnicam na par-
ketu pridružil tokratni posebni gost 
Paul Ru�en, član Izvršnega odbora 
WBTF, Svetovne zveze twirlinga, ki 
je tekmovanje skozi fotografski ob-
jektiv spremljal oba dneva, v Horjul 
pa se je pripeljal na lastno pobudo iz 
daljne Nizozemske, zgolj zato, da je 
lahko tekmovalkam poklonil foto-
grafije. Obiskovalcem so v pozdrav 
pomahali tudi številni horjulski 
prostovoljci pod vodstvom Zdenke 
Troha, ki so bili zaslužni, da je tek-
movanje steklo, kot je treba. Po slo-
venski in evropski himni je sledila 
zaprisega tekmovalcev in sodnic. 
Nato pa je šlo "zares". Tekmovalke 
– kadetinje in juniorke – so se raz-
vrstile po kategorĳah Dance Twirl 
nivo C1, SOLO nivo C1 in C2, Dance 
Twirl nivo C1 in C2, SOLO nivo C1 
in C2, Dance Twirl C1 in C2, Free 
Style NN. V svoji točki so tekmo-
valke poskušale prikazati najboljše, 
tisto, kar so vadile vse leto in za kar 
so se trudile iz ure v uro. Ali jim je 
uspelo doseči želeno uvrstitev, so iz-
vedele šele na slovesni razglasitvi, 
ki je potekala zvečer. Pred tem so 
dogajanje s svojo točko popestrile 
članice cheerleading skupine Pegice, 
ki so sicer članice društva ŠŠD Log 
- Dragomer. Sobotne razglasitve se je 
udeležil tudi župan Janko Jazbec, ki 
je vse zbrane, posebno tekmovalke, 
pozdravil v horjulski občini, tekmo-
valkam čestital za uspehe in izrazil 

željo, da se v tej športni dvorani še 
kdaj srečajo. Prvi dan tekmovanja 
se je z razglasitvĳo tekmovalk, ki 
se bodo s svojo točko konec aprila 
predstavile v Mariboru, zaključil. 
S strani povezovalk je sledila le še 
zahvala vsem zaslužnim za uspeš-
no izpeljani prvi del tekmovanja in 
želja, da bi se prireditev drugi dan 
uspešno nadaljevala. 
Nedelja je v Horjul znova privabila 
lepo število tekmovalk in obiskoval-
cev, ki so svoje favoritinje spodbu-
jali, da bi uspešneje izvedle nastop. 
Priprava na tekmovanje, predtekmo-
vanje in polfinale, je bila pomembna, 
saj je to del kvalifikacĳ na medna-
rodna prvenstva. Letos se namreč 
najvišji nivoji twirlinga potegujejo 
tudi za uvrstitev na Evropsko prven-
stvo WBTF, ki bo julĳa na Švedskem, 
in na Svetovno pokalno prvenstvo 

WBTF, ki bo avgusta na Nizozem-
skem. Popoldne jih je prišel spodbu-
jat tudi ravnatelj OŠ Horjul Primož 
Garafol, ki je vsem tekmovalkam, 
njihovim trenerkam in vaditeljem če-
stital za trud, ki ga vse leto vlagajo v 
priprave na takšna tekmovanja. Ka-
tere tekmovalke v kategorĳah SOLO 
nivo B, Artistic Twirl nivo B, PARI 
nižji nivo, SOLO nivo B in SOLO 2 
PALICI so z dobro izvedbo obrazov, 
gibov, metov in ulovov palic prepri-
čale sodnice, je bilo znano popoldne, 
ko se je uradno zaključil še drugi del 
oziroma drugi dan tekmovanja. Med 
posameznimi kategorĳami tekmo-
vanj so članice Mažoretne in twirling 
skupine Horjul oba tekmovalna dne-
va za gledalce v dvorani pripravile 
kratko razvedrilno plesno točko. V 
nedeljo pred razglasitvĳo rezultatov 
pa so se domačinke poslovile s ple-

som z ruticami. Vsi rezultati bodo 
objavljeni na spletni strani MTZS 
– Mažoretne in twirling zveze Slove-
nĳe, in sicer na h�p://www.twirling-
sport-slo.com/I/. 
Naj so si priborile udeležbo na 13. 
odprtem državnem prvenstvu Ma-
žoretne in twirling zveze Slovenĳe 
v Mariboru ali ne, so tekmovalke 
horjulsko dolino zapustile veselih 
obrazov. Da je važno sodelovati in 
da bodo imele kmalu spet možnost 
pokazati svoje veščine, jih je ob kon-
cu spodbudila predsednica MTZS 
Nada Skuk, ki se je vsem, tekmoval-
kam, trenerkam, sodnicam, prosto-
voljcem, gostom in drugim zbra-
nim, zahvalila za njihov doprinos k 
uspešno, korektno in dobro izpelja-
nemu dogodku ter jim zaželela le še 
srečno pot domov. 

  Nadja Prosen Verbič 

Tekmovalni konec tedna 
Horjul, 9. in 10. marec – Mažoretna in twirling skupina Horjul 
je prejšnji konec tedna gostila četrtfinale in polfinale  za 13. od-
prto državno prvenstvo Mažoretne in twirling zveze Slovenĳe 
(MTZS). V dveh dneh se je na parketu horjulske osnovne šole 
zvrstilo več kot 400 nastopov.

Obiskovalci na tribuni so prišli spodbujati svoje tekmo-
valke.

Zbrani ob zaključku tekmovanja.

Članice Mažoretne in twirling skupine Horjul so 
v slovo obiskovalcem pomahale z ruticami.

Zaslužnim za nemoten potek tekmovanje - sodnicam in organiza-
torju - se je zahvalila predsednica MTZS Nada Skuk.
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Na Snagi bodo predvidoma 1. aprila spreme-
nili in uskladili obračun odvoza odpadkov. 
Obenem se bo spremenil tudi urnik odvoza: 

preostanek odpadkov in embalažo bodo po 
novem odvažali na tri tedne. Prilagamo urnik 
odvoza odpadkov, daljšo obrazložitev spre-

memb pa si lahko preberete v »Zeleni rubriki« 
na skupnih straneh. 

Predstavitvena vožnja je potekala po linĳi 51
(Ljubljana–Polhov Gradec), udeležili pa so se je 
župan Občine Dobrova - Polhov Gradec Franc 
Setnikar, župan Mestne občine Ljubljana Zoran 
Janković, direktorica Javnega holdinga Ljub-
ljana Zdenka Grozde, direktor Ljubljanskega 
potniškega prometa Peter Horvat, predstavnik 
ministrstva za infrastrukturo in prostor mag. 
Bojan Žlender, župani občin Horjul, Brezovi-
ca, Medvode, Vodice, Škofljica in Grosuplje ter
drugi ugledni gostje. 
Po uvodnih nagovorih župana Dobrove - Pol-
hovega Gradca, župana Ljubljane in direktorja 
LPP ter krajšem kulturnem programu, ki sta 
ga izvedla godba Dobrova - Polhov Gradec in 
dekliški pevski zbor osnovne šole Dobrova, je 
sledila predstavitvena vožnja do Polhograjske 
graščine. Tam je zbrane sprejel "grof Blagaj" in 
jih povabil na pogostitev v svojo graščino. Bla-
gaj je bil nad uvedbo nove, belo-zelene kočĳe
močno navdušen. Po njegovem mnenju je uved-
ba integriranih linĳ pravi odgovor na vedno
močnejše dnevne migracĳe.
Z avtobusom se lahko zdaj občani vozĳo z eno-

tno plačilno kartico Urbano, in sicer po občutno 
nižjih cenah (1,20–1,60 evra za 90 minut vožnje z 
vključenim prestopanjem), to pa spremljajo tudi 
usklajeni vozni redi. Potnike velja le opozoriti 
na plačevanje prevoza z gotovino, pri katerem 
se cena določi po medkrajevni tarifni lestvici in 
ne vključuje prestopanja v roku 90 minut. LPP 
zato predlaga, naj tudi gotovinski potniki prei-
dejo na plačevanje z vrednostno kartico Urbana. 
Nakup Urbane lahko potniki opravĳo v Merca-
torju v Polhovem Gradcu in na Dobrovi, na AP 
Polhov Gradec, v Brunarici Grič, na 39 urbano-
matih in 226 preostalih prodajnih mestih. 
O učinkih uvedbe integriranih linĳ smo povpra-
šali kar na LPP. Peter Horvat, direktor Ljubljan-
skega potniškega prometa, odgovarja: "Rezulta-
tov uvedbe integriranih linĳ na območju Občine
Dobrova - Polhov Gradec še ne moremo vero-
dostojno komentirati na podlagi rezultatov, ker 
lahko podatke primerjamo komaj za en teden. 
Kljub temu lahko na podlagi odzivov z goto-
vostjo trdimo, da so občani uvedbo integriranih 
linĳ sprejeli izjemno pozitivno in nad vsemi pri-
čakovanji." Ob enotedenskem spremljanju so na 
LPP našteli za 14,75 % več potnikov glede na 
isto obdobje v letih 2012 in 2013. Število potni-
kov je ostalo nespremenjeno samo na linĳi 55,
Vrzdenec–Ljubljana (en odhod dnevno). 
Zelo razveseljiv je predvsem podatek, da se je 
število potnikov izjemno povečalo na relacĳi s
Črnega Vrha do Polhovega Gradca, in sicer za 
57,3 % (z 89 na 140), ter iz Suhega Dola do Pol-
hovega Gradca za 1.000 % (z 2 na 20). 
Kljub kratkemu času in uporabi podatkov zgolj 
iz prvega tedna obratovanja integriranih linĳ
lahko ugotovimo, da se je na vseh integriranih 
linĳah v prvem tednu prepeljalo 448 potnikov
več, kot so jih prepeljali v primerjalnem obdo-
bju lanskega leta. Horvat dodaja: "Tudi letoš-
njega januarja in februarja nismo na teh linĳah
tedensko nikoli prepeljali več potnikov kot prvi 
teden obratovanja integriranih linĳ. Ta teden

smo prepeljali skupaj 3.676 po-
tnikov." 
Župan Franc Setnikar je izsled-
ke komentiral takole: "Na oceno 
dolgoročnega vpliva integracĳe
na povečano uporabo avtobu-
sov bomo morali še malo po-
čakati. V vsakem primeru pa 
so rezultati pokazatelj, da lahko 
gotovostjo pričakujemo, da se 
bo z integracĳo linĳ uporaba
javnega prevoza s strani obča-
nov povečala. Integracĳa med-
krajevnih in mestnih linĳ z nižjo
ceno prevoza je vsekakor pozi-
tiven premik v smeri izboljšanja 
ponudbe javnega prevoza v naši 

občini." 
Župan hkrati poudarja, da je tako podana tudi 
spodbuda za uporabo javnega prometa v smis-
lu postopnega zmanjševanja uporabe osebnega 
motornega prometa v prid našemu okolju. Kar 
dobrih 20 odstotkov izpustov toplogrednih pli-
nov v Slovenĳi povzroča promet. Glavnina teh
izpustov odpade na cestni promet in skoraj 40 
odstotkov izpustov ogljikovega dioksida, ki 
nastajajo zaradi prometa, povzroča raba avto-
mobilov v mestih. Za zmanjševanje izpustov 
toplogrednih plinov je izjemnega pomena tudi 
aktivna prometna politika lokalnih skupnosti, 
in sicer v smeri spodbujanja uporabe javnih 
prevoznih sredstev s hkratno ustrezno ponud-
bo sodobnega javnega prevoza. Osebni avto-
mobil mora v urbanih središčih postati "breme". 
Dnevne migracĳe prebivalstva je treba v kar
največji meri preusmeriti na sredstva javnega 

prevoza, ki pa morajo biti konkurenčna po času 
prevoza, ceni in tudi po udobju. Slednje je Ob-
čina Dobrova - Polhov Gradec omogočila prav 
slehernemu občanu, zato vsem občanom velja 
spodbuda k uporabi cenejšega prevoza. 
Naloga vseh, ki se trudimo za jutri z boljšim zra-
kom, manj zastoji in manj hrupa tega pomemb-
nega območja države, je, da na široko odpremo 
vrata trajnostni mobilnosti, katere hrbtenica je 
javni potniški promet. 
Zapeljite se z LPP vsak dan in tako poskrbi-
te tudi za naše okolje.                Špela Arh

Z avtobusom hitreje in ceneje do prestolnice
Prebivalcem Občine Dobrova - Polhov Gradec je z marcem 2013 omogočen hitrejši in cenejši prevoz.

Sprejem pri grofu Blagaju

Za vzdušje so poskrbeli učenci OŠ Polhov Gradec.

Prĳetno presenečenje občine

Vožnja z avtobusom
Za krajši kulturni program sta poskrbela godba Dobrova - Polhov Gradec in dekliški pevski zbor 
Osnovne šole Dobrova.

S predstavitvenim avtobusom ste se lahko peljali le z unikatno 
izdelano vozovnico. Nagovor direktorja LPP Nagovor župana Mestne občine Ljubljana

Spremembe pri odvozu odpadkov
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Hiška je verjetno služila tudi kot sušilnica, 
saj je imela prek kamnitega dimnika urejeno 
ogrevanje na trda goriva. Že desetletje je stav-
ba olepšana z novo streho; pri njeni obnovi so 
upoštevali originalno obliko strešnika oz. bo-
brovca. Zelo lepo in v skladu z merili kulturne 
dediščine so uredili tudi fasado ter zamenjali 

okna in vrata. Notranjost pa je ostala nedotak-
njena do leta 2012; ker je tekoča voda ves čas 
vlažila zidove, so ti začeli razpadati, sredinski 
oporni kamniti zid se je deloma podrl, zob časa 
pa je načel tudi zavite kamnite stopnice za do-
stop na podstrešje in jih deloma porušil. 
Obnova takega zaščitenega objekta ni niti po-

ceni niti hitra, saj je bila hiška že na robu ru-
šitve. Občina Dobrova -  Polhov Gradec je kot 
investitor že leta 2010 naročila izdelavo pro-
jektne dokumentacĳe, nakar je kandidirala na
razpisih, lani pa je dobila tudi zagotovilo, da 
bo v tej več kot 100.000 evrov vredni investici-
ji obnove država prispevala večinski finančni
vložek. 
Obnova se je začela novembra, zaključek del 
pa pričakujejo konec poletja. Takrat bo objekt 
zasĳal v povsem novi luči in bo po nekaj stolet-
jih propadanja postal turistična točka, na kateri 
se predvidevajo naslednje dejavnosti: 
–  postavitev stalne etnološke zbirke,
–  občasne razstave zasebnih zbirateljev etno-

loške dediščine v občini,
–  organizacĳa izobraževanj, namenjenih pred-

vsem zasebnim zbirateljem etnološke dediš-
čine v občini,

–  del prostora bo namenjen prodaji spomin-
kov in značilnih polhograjskih izdelkov, po-
vezanih z etnološko dediščino. 

Občina predvideva tudi povečan obisk kraja 
ter določen prihodek od prodaje vstopnic za 
razstavo, na kateri so med tednom predvidene 
šolske skupine, in prihodek od prodaje spo-
minkov.  
Na mestu starih kamnitih stopnic so pred-
videne okrogle kovinske, objekt bo toplotno 
in protivlažno izoliran, žal pa bo izgubil stik 
z vodo – prvotna ideja o steklenem jašku nad 
potokom se je po posvetovanjih s strokovnjaki 
izkazala za zelo nepraktično, kajti bližina po-
toka in nihanje njegove višine ob nalivih bi za-
htevala stalno čiščenje stekla, pa tudi toplotne 
izgube. Ogrevanje objekta je predvideno le z 
električnimi radiatorji (dimnik so že odstrani-
li), objekt pa bo priključen tudi na vodovod in 
kanalizacĳo; vendar ker lani zgrajena kanaliza-
cĳa ob objektu še ni v uporabi, se predvideva
postavitev male biološke čistilne naprave. 

  Sebastjan Vehar

S koncem marca 
se približuje 
rok za oddajo 
letnih poročil
Gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki in 
društva morajo do konca 
marca predložiti letna po-
ročila oziroma podatke iz 
letnih poročil.
Roki za predložitev letnih poro-
čil so odvisni od trajanja poslov-
nega leta, vrste letnega poročila 
in vrste poslovnega subjekta.  
Velja pa upoštevati tudi poseb-
nosti pri rokih za predložitev 
letnih poročil: če je zadnji dan 
v marcu nedelja, se rok za pred-
ložitev letnih poročil prestavi na 
prvi naslednji delovni dan. 
Za lažjo oddajo podatkov AJPES 
(Agencĳa Republike Slovenĳe za
javnopravne evidence in storit-
ve) omogoča predložitev letnih 
poročil za državno statistiko na 
več načinov: 

• prek spletne aplikacĳe za vse
vrste poslovnih subjektov, 

• s pomočjo excelove pregledni-
ce (v obliki XML-datoteke) za 
vse vrste poslovnih subjektov 
(razen za pravne osebe javne-
ga prava), 

• na papirju (obrazcih) za ne-
pridobitne organizacĳe – pra-
vne osebe zasebnega prava, 
za društva in za majhne samo-
stojne podjetnike. 

 
Najlažja in najbolj racionalna 
je uporaba elektronskega na-
čina predlaganja letnih poročil. 
AJPES je izdelala računalniške 
programe z vgrajenimi račun-
skimi in logičnimi kontrolami. 
Računalniški programi za vnos, 
kontrolo in pošiljanje podatkov 
iz letnih poročil so na voljo na 
spletnem portalu v rubriki Pro-
gram za vnos do izteka roka za 
predložitev. Računalniške rešit-
ve vsebujejo tudi tehnična na-
vodila za ravnanje s programi, 
ki jih je priporočljivo prebrati 
pred začetkom dela. Uporaba 
računalniških programov je 
brezplačna.

Špela Arh

Pri naštetih dejavnostih gre večinoma za kratkotraj-
na dela na višini, ki ne izpolnjujejo pogojev za pri-
javo gradbišča po Uredbi o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih grad-
biščih. Ker pa se ta dela izvajajo večinoma na več kot 
2 m višine, kjer je zahtevano varovanje pred padcem 
v globino in obstaja neposredna nevarnost za življe-
nje in zdravje delavcev, so opredeljena kot nevarna 
dela. 
Zato mora delodajalec pred začetkom delovnega 
procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za 
nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti 
inšpekcĳo dela. Na inšpektoratu Republike Sloveni-
je za delo tako izvajalce pozivajo, naj dela, ki se ne 

bodo izvajala na gradbiščih, prĳavljenih po Uredbi
(novogradnje, rekonstrukcĳe – trajajo 500 človek x
dni in več), in po prilogi II Uredbe spadajo med po-
sebno nevarna dela ali pa se izvajajo na višini več 
kot 2 m, pred začetkom delovnega procesa dosledno 
prĳavĳo krajevno (po kraju dela) pristojni območni
enoti inšpektorata Republike Slovenĳe za delo.
Na inšpektoratu pojasnjujejo, da je prĳava del pre-
ventivne narave in je namenjena predvsem temu, da 
je inšpekcĳa, preden se začnejo opravljati nevarne
dejavnosti, o tem obveščena in lahko, če tako oceni, 
opravi tudi inšpekcĳski pregled. Delodajalec je pred
začetkom delovnega procesa, pri katerem obstaja-
jo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, 

dolžan o tem delu obvestiti inšpekcĳo dela. Če delo-
dajalec tega ne izvrši, to predstavlja kršitev. 
Inšpektorji še pojasnjujejo, da bodo inšpekcĳske pre-
glede opravljali pri delih na višini na prĳavljenih in
neprĳavljenih deloviščih. V primeru neprĳave ne-
varnih del se lahko delodajalec v skladu z ZVZD-1 
kaznuje za prekršek z globo od 2.000 do 40.000 €, 
odgovorna oseba delodajalca pa z globo od 500 do 
4.000 €. 
Poostreni nadzor v zvezi s prĳavami in upošteva-
njem predpisov s področja varnosti in zdravja pri 
delu inšpektorat Republike Slovenĳe za delo izvaja
od 1. marca 2013.

Špela Arh

Obvezna prĳava kratkotrajnih del na višini (krovstvo, tesarstvo, kleparstvo,
fasaderstvo, montaža oken ...)
Na inšpektoratu Republike Slovenĳe za delo opažajo večje nepravilnosti s področja varnosti in zdravja pri delu, in sicer pri delih na
strehah (krovstvo, tesarstvo, kleparstvo idr.), pri delih z delovnih odrov (fasaderstvo) in menjavi oken.

Sredstva za spodbude se črpajo 
iz dodatka za povečanje energet-
ske učinkovitosti, ki je del skup-
ne cene energĳe. Nepovratne fi-
nančne spodbude se dodeljujejo 
v skladu s pravili za dodeljeva-
nje državnih pomoči in so name-

njene tudi gospodinjstvom.  
Nepovratne finančne spodbude 
ob priključitvi obstoječe stavbe 
ali stanovanja na sistem distri-
bucĳe zemeljskega plina ali na
sistem daljinskega ogrevanja je 
mogoče pridobiti za izvedbo 

naslednjih ukrepov: 
–  vgradnja novega kondenza-

cĳskega kotla na zemeljski
plin z visokim izkoristkom in 

–  vgradnja nove toplotne po-
staje za ogrevanje in/ali pri-
pravo tople sanitarne vode. 

Na razpis se lahko prĳavite do
17. 12. 2013 oziroma porabe 
sredstev. Več informacĳ, raz-
pisno dokumentacĳo in obrazce
lahko dobite na spletni stra-
ni www.energetika-lj.si/ucinkovita-
raba-energĳe. Zloženko Ukrepi 

učinkovite rabe energĳe – Ne-
povratne finančne spodbude za
leto 2013 lahko dobite tudi na se-
dežu Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, Stara cesta 13, Dobrova. 

 Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energĳe
 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., je na svoji spletni strani objavilo razpisa za nepovratne finančne spodbude za izvedbo
ukrepov učinkovite rabe energĳe (URE) pri končnih odjemalcih.

Obnova hiše v grajskem parku
Manjša hiška tlorisne površine 60 kvadratnih metrov stoji na robu parka, ki je 
od leta 1999 spomenik državnega pomena. Hiška s streho značilne piramidaste 
oblike je bila zgrajena v času grajske gospode, služila pa je kot pralnica perila ter 
prostor za hrambo orodja in pripomočkov. Skozi njo namreč teče potok, ki izvira 
300 m višje, v grajskem izviru.

V začetku septembra lani je Občina Dobrova - Polhov 
Gradec v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in 
prostor Slovenĳe (ZAPS) na portalu javnih naročil ter
na interni strani ZAPS objavila javni, odprti, anonim-
ni, enostopenjski urbanistični natečaj za izbor strokov-
no najprimernejše rešitve za urbanistično ureditev na-
selĳ Dobrova in Polhov Gradec. Vse natečajne naloge,
ki so prispele do predpisane ure 16. novembra, ko se 
je razpis zaključil, je obravnavala devetčlanska komisi-
ja. Petnajst natečajnih nalog, kar je po mnenju župana 
zadovoljujoče, bolj ali manj znanih imen slovenskih 
arhitektov so obravnavali člani komisĳe, ki sta jih ime-
novali ZAPS in Občina Dobrova - Polhov Gradec. Po 
besedah župana, ki je bil eden od članov komisĳe, je
ta v popolni anonimnosti na kar devetih sejah skrbno 
in natančno obravnavala natečajne naloge ter sledila z 
razpisom določenim merilom za ocenjevanje projek-
tov. To so urbanistična merila, ki so poudarila, naj na-
selje ohrani svojo prepoznavnost in identiteto; obliko-
valska merila, po katerih se je obravnavala predvsem 
skladnost projekta s kakovostno lokalno tipologĳo;
merila racionalnosti in funkcionalnosti, predvsem v 
smislu faznosti izvedbe ter izvedljivosti in ustreznosti 
rešitev; merila skladnosti s predpisi in okoljska merila, 
po katerih se upošteva trajnostni vidik s poudarkom 
na zagotavljanju kakovosti bivanja. Ob tem je župan 
povedal, da je umeščenost projekta v obstoječi prostor 
igrala bistveno vlogo pri izbiranju natečajne naloge, 

saj bo ta služila kot idejna rešitev in strokovna podla-
ga za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Prvonagrajeni elaborat za območje Polhovega Gradca, 
avtorjev Maruše Zorec, u. d. i. a., Maše Živec, u. d. i. 
a., Uroša Rustje, u. d. i. a., ter sodelavcev študentov 
arhitekture: Ane Golmajer, Aleksĳa Vičiča in Tadeja
Bolte, predvideva oblikovanje štirih trgov, ki so med 
seboj povezani z novimi potmi: Gornji trg je trg okoli 
župnĳske cerkve Marĳinega rojstva, kjer se proti jugu
odpira lep pogled na pokrajino; Narodni trg je trg v 
okolici kulturnega doma Jakoba Trobca, kjer avtor 
predvidi prenovo kulturnega doma ter spremembo 
namembnosti parkirišča; Spodnji trg je trg na mestu 
sedanje avtobusne postaje, na katerem naj bi se uredila 
krožišče z drevesi in ploščad ter se zgradil nov objekt, 
ki bi služil postajališču in informacĳski točki; Trg ob
Božni se nahaja v območju gostilne Pratkar ter poteka 
ob reki Božni, kjer se predvideva ureditev nabrežja ob 
vodi. Natečajna naloga je v kar nekaj primerih v ne-
skladju z že obstoječimi OPPN-ji za posamezne objek-
te – gradnjo trgovine predvideva na območju Narod-
nega trga, nasproti objekta KD Jakoba Trobca, čeprav 
smo tik pred začetkom gradnje trgovine pod šolskim 
klancem; prav tako predvideva gradnjo poslovilne 
vežice pod pokopališčem na župnĳskem vrtu, čeprav
že obstaja idejni načrt za izgradnjo vežice na drugi lo-
kacĳi, ki pa se je zaradi zahteve po novih arheoloških
izkopavanjih ustavila. Župan v teh primerih pričakuje 

uskladitev avtorjev natečajne naloge ter dogovor o 
možnosti in dopustitvi morebitnih sprememb. Prav 
tako naj bi bilo treba pripraviti dopolnitev glede ob-
voznice, saj bo ta najverjetneje potrebna.
Ne glede na to pa je bila celotna strokovna ureditev 
kraja pomembna predvsem zaradi rešitve problema 
avtobusne postaje, ki že dolga leta velja za rak rano 
Polhovega Gradca. V preteklosti je bilo predlaganih 
že nekaj idej, saj so bili interesi mnogih zelo različni, 
pove župan in doda, da je treba to območje reševati s 
posebno pozornostjo, saj tu potekajo vsakodnevne šol-
ske poti in je treba najprej poskrbeti za varnost otrok. 
Zmagovalna naloga ponudi zelo primerno rešitev, in 
sicer krožno obračališče, poleg tega pa ureditev ploš-
čadi ter izgradnjo novega objekta s postajališčem in in-
formacĳsko točko; vse v nivojih, ki ne zastirajo pogle-
da z Gornjega trga, kar je prav tako posebna kvaliteta 
naloge. Glede časovnih okvirov je župan popolnoma 
jasen; njegova želja je, da se to območje začne reševati 
še v tem oziroma v naslednjem letu, ne glede na to, 
da proračun občine za ta projekt ne namenja še nobe-
nih sredstev. Rešitev vidi v iskanju drugih finančnih
virov – pri iskanju zasebnega investitorja, ki bi finan-
ciral del predvidenega novega objekta, investicĳo iz-
vedbe krožišča pa bi morala kriti občina z rebalansom 
proračuna. Naslednji problem, ki se ob tem pojavi, je 
lastništvo, saj je občina le delni lastnik zemljišča, ven-
dar posebnih težav župan ne vidi, saj je pripravljen na 
iskanje skupnih rešitev z zasebnim lastnikom.
Če bo interes vseh vključenih v zadevo usmerjen k 
skupnemu cilju, rešitvi večletnega problema varne 
ureditve avtobusnega postajališča ob upoštevanju 
smernic in idej zmagovalne natečajne naloge, lahko 
"zacelitev rane" Polhovega Gradca pričakujemo v bliž-
nji prihodnosti.

 Nadja Prosen Verbič

Kako se bo Polhov Gradec razvĳal v prihodnje?
Polhov Gradec – Sredi marca se je v pionirski sobi Graščine v Polhovem Gradcu za-
ključila razstava natečajnih elaboratov za urbanistično ureditev Polhovega Gradca. 
Zmagovalna naloga predvideva ureditev štirih trgov v kraju. O tem, kdaj se bodo začeli 
urejati, smo vprašali župana Franca Setnikarja.
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Ob kalamarih in pečenih ribicah 
vas bo zabavala Grupa Fiesta.

Čeprav je župnĳa Šentjošt 
150-letnico ustanovitve 

praznovala že lanskega okto-
bra, jo je s slovesno sveto mašo 
ter predstavitvĳo knjige Dediš-
čina župnĳe Šentjošt – ljudje, 
domačĳe in znamenitosti, ki je 
izšla ob tej priložnosti, posebej 
počastila šele zadnjo nedeljo 
meseca svečana, torej ravno v 
dneh, ko je 263. papež Bene-
dikt XVI. zaključeval papeže-
vanje vesoljni Cerkvi. 
Župnĳa Šentjošt je sicer majhno 
krščansko občestvo znotraj več 
kot milĳardnega občestva vseh 
katoličanov na svetu, a je bila 
njena vloga kljub temu zelo 
pomembna. "Župnĳa je šotor, 
ki zbira in sprejema ljudstvo, 
je prostor tolažbe, kjer vsakdo 
najde okrepčilo za svoj napor, 
za svoje duhovne potrebe, in 

to je župnĳa Šentjošt posebej 
v medvojnih in povojnih letih 
bila. Hkrati pa ima velik pomen 
tudi v kulturnem, vzgojnem 
in izobraževalnem smislu," je 
poslanstvo in vlogo župnĳe v 
pridigi opisal ljubljanski nad-
škof metropolit msgr. dr. An-
ton Stres, ki je ob somaševanju 
duhovnikov daroval slovesno 
sveto mašo. Seveda pa ni mo-
gel mimo trenutnih razmer v 
Cerkvi in napadov nanjo, ob 
čemer je zbrane nagovoril z 
besedami: "Kristjani, ostanite 
trdni v veri in hkrati živi čla-
ni Cerkve, saj ste njen steber." 
Po slovesni sveti maši, ki jo je 
spremljalo lepo bogoslužno 
sodelovanje in uglašeno pre-
pevanje združenih šentjoških 
pevskih zborov, se je dogajanje 
preselilo v kulturni dom. 

  

S prebranim besedilom iz 
pisma, s katerim je škof Bar-
tolomej Vidmar 25. oktobra 
1862 petinštirideset vikariatov 
povišal v župnĳe, med temi 
je bil tudi vikariat Šentjošt, se 
je začela prireditev. Takole je 
bilo zapisano: "V polnomočju, 
ki mi kot škofu pristaja, zato 
odrejam, da se vsi župnĳski 
vikariati, ki jim ni mogoče do-
kazati vikariatske odvisnosti, 
poslej imenujejo župnĳe, nji-
hovi duhovni predstojniki pa 
župniki, in pod tem imenom 
naj jih vodĳo tudi vsi javni 
spisi." S tem razglasom je nova 
župnĳa Šentjošt dobila tudi 
svojega župnika, ki je skrbel 
za duhovno oskrbo tod okoli 
razpršenih župljanov. Z žup-
nĳo in župnikom obogatena 
je bila torej mala vas Šentjošt. 
Da pa velikost kraja ni nikakrš-
no merilo, je številne zbrane v 
dvorani prepričal povezovalec 
Matej Matĳa Kavčič, ki je dejal: 
"Šentjošta ne ljubimo zato, ker 
je velik, pač pa je Šentjošt velik 
zato, ker ga ljubimo." In dodal: 
"Svoj kraj lahko ljubiš tudi na 
tak način, da o njem napišeš 
knjigo." Novonastala knjiga 
Dediščina župnĳe Šentjošt 
je prav gotovo nastala tudi s 
tem razlogom, saj je njen avtor 
Tone Košir v mladosti pogosto 
zahajal sem, rojen je bil namreč 
na Dolgih Njivah pri Lučinah. 
O življenju na Lučinskem ter o 
Suhem Dolu in Suhodovcih je 
pred leti že napisal zgodovin-
ski knjigi. V predstavitvi knjige 
je povedal, da se mu je ideja za 
zbiranje podatkov o Šentjoštu 
in tamkajšnjih ljudeh porodila 
že leta 2004, prav ob izidu knji-
ge o Suhodovcih. Med takrat 
zbranim je bilo namreč veliko 
število podatkov iz vikariata 
oziroma župnĳe Šentjošt. Tako 
je nekaj let kasneje zbiranje le 
še nadaljeval. Pri zbiranju po-
datkov in raziskovanju doma-
čĳ na Šentjoškem sta mu po-
magala dr. Petra Leben - Seljak 
in dr. Alojz Demšar, ki sta že 
pri pisanju Knjige hiš na Žirov-
skem uporabila posebno meto-
do proučevanja podatkov, za-
pisanih v urbarjih in katastrih. 
Raziskovanje sta le še dopolni-
la za področje Šentjošta. Njuno 
delo je védenje o domačĳah 
postavilo daleč nazaj v fevdal-
ne čase. Na 536 straneh lahko 
bralci najdejo 566 fotografij, 
od teh 14 posnetih iz letala, ter 
mnogo zgodovinsko izjemno 
pomenljivih podatkov. 
Avtor se je v govoru dotaknil 
le nekaterih poglavĳ knjige, 
in sicer procesa poimenovanja 
v današnje ime Šentjošt, na-
stanka in oblikovanja vasi ter 
po njegovem mnenju enega 
od pomembnejših poglavĳ v 
knjigi, ki obravnava šentjoške 
stoletnike. Za te sicer nihče ne 
more trditi, da so bili toliko sta-
ri, saj nikjer niso našli krstnih 
datumov oziroma drugih for-
malnih dokumentov o njiho-
vem resničnem dnevu rojstva; 

njihova starost je bila določena 
le preko ustnih izročil. 
Knjiga je hitro nastajala in do-
bivala končno podobo, poseb-
no od začetka lanskega leta, ko 
je bila podana ideja, da se izid 
knjige združi s praznovanjem 
jubilejne obletnice nastanka 
župnĳe. To je botrovalo temu, 
da je knjigo založila in izdala 
župnĳa Šentjošt, ki se ji je avtor 
ob tej priložnosti zahvalil. Prav 
tako se je v zahvali spomnil 
vseh, ki so mu pri ustvarjanju 
knjige pomagali, naj si bo z 
ustnimi izročili ali kako dru-
gače, posebno pozornost pa je 
namenil soavtorjema. Za njim 
je spregovorila prva soavtorica 
knjige dr. Petra Leben - Seljak, 
ki je predstavila način prido-
bivanja in iskanja podatkov v 
različnih urbarjih in katastrih. 
Omenila je nekaj primerov 
domačĳ ter predstavila njihov 
izvor. Dr. Alojz Demšar, drugi 
soavtor knjige, pa je predstavil 
zgodovino šentjoškega ozem-
lja, ki ga arhivski dokumenti 
omenjajo že leta 1300. 
Knjiga Dediščina župnĳe Šent-
jošt – ljudje, domačĳe in zna-
menitosti je lahko v ponos kra-
ju in vsem krajanom. Za novo 
pridobitev so avtorju, soavto-
rjema ter vsem soustvarjalcem 
čestitali tudi gosti. Direktor 
urada za verske skupnosti Sil-
vester Gaberšček se je v svojem 
nagovoru dotaknil nekaterih 
ključnih prelomnic v zgodovini 
šentjoške župnĳe in izpostavil, 
da so bili ključni za njen obstoj 
prav odnosi, ki jih je gojila in 
vzdrževala. Izrazil je opažanje, 
da so dobri odnosi med ljudmi 
tu še vedno prisotni, zato jim 
je zaželel, naj to obdobje le še 
traja. Župan Franc Setnikar 
je zbranim čestital za njihov 
praznik ter jim zaželel, da bi 
tudi v prihodnje živeli v sožitju 
in složnosti, saj dobro okolje, v 
katerem živĳo, prispeva k do-
seganju zastavljenih ciljev. 
Vsebinsko bogat program so s 
pesmimi, prav tako iz naše de-
diščine, popestrili člani doma-
čega otroškega pevskega zbora 
ter Čukova godca – Marjan in 
Rok Malovrh, ki sta na harmo-
niko in klarinet zaigrala nekaj 
pesmi svojih prednikov. 
Po uradnem delu so bili vsi 
obiskovalci povabljeni, da si 
ogledajo še priložnostno raz-
stavo, ki je bila ob 150-letnici 
župnĳe postavljena v Možine-
tovi hiši. Na ogled so bili za-
nimivi dokumenti, fotografije, 
stari časopisni članki in neka-
teri drugi predmeti iz življenja 
župnĳe. V neuradnem delu pa 
so se obiskovalci še nekoliko 
zadržali v dvorani, poklepetali 
ter si privoščili košček doma-
čih dobrot in kozarček pĳače, 
lahko pa so tudi prelistali novo 
knjigo. Mnogi so jo kupili, saj 
krajanom Šentjošta v mnogih 
pogledih pomeni veliko za-
kladnico. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: NPV in GT

Vas skrbi kakšne posledice zima, sol, luknje na vozišču 
ter razkopane ceste pustijo na podvozju vašega jeklenega 
konjička? Odgovor tiči v strokovnem pregledu.

V sodelovanju z: 

ZATO ORGANIZIRAMO BREZPLAČEN TEST AMORTIZERJEV 
IN STROKOVEN PREGLED PODVOZJA VAŠEGA VOZILA.

Poskrbite za varnost vas in vaših bližnjih v
Horjulu, Na Vovčne 44
od četrtka 4.4.2013
pa do sobote 6.4.2013.

Pregled se bo vršil v
četrtek in petek
med 9. in 18. uro,
v soboto pa med 9. in 15. uro.

Prinesite ta 

oglas s seboj in 

čaka vas darilo.

www.euroservis.si

Sveto mašo je v farni cerkvi daroval nadškof dr. Anton Stres.

Zbrani ob izidu knjige Razstava v Možinetovi hiši

Knjiga Dediščina župnĳe Šentjošt – ljudje, domačĳe in znameni-
tosti

Trojka: Petra Leben Seljak, Tone Košir in Alojz Demšar.

Praznovanje 150-letnice župnĳe Šentjošt in izid nove 
knjige 

Šentjošt 
dobil novo 
zgodovinsko knjigo
Šentjošt, 24. februar – V Kulturnem domu 
Šentjošt je na drugo postno nedeljo potekala 
proslava ob 150-letnici župnĳe in izidu knjige 
Dediščina župnĳe Šentjošt – ljudje, domačĳe 
in znamenitosti avtorja Toneta Koširja ter so-
avtorjev Alojza Demšarja in Petre Leben - Se-
ljak. 
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Odsev barv slovenske zastave in slovenska 
himna so obiskovalce, pripadne Slovence, 

ki so s svojo prisotnostjo na proslavi ob sloven-
skem kulturnem prazniku izkazali svoj ponos 
in hvaležnost kulturi in njenim ustvarjalcem, 
popeljale v pisan svet glasbe in besed. 
Kako velika in bogata je zapuščina Gregorja Ri-
harja, pa ne le za Pograjce, pač pa vse Slovence, 
posebej glasbenike, je bilo mogoče preko pete 
in govorjene besede spoznati in doumeti v pr-
vem delu prireditve. 
Kdo in kakšen je bil Gregor Rihar, je v dobro 
izbranih utrinkih iz njegovega življenja z be-
sedo orisala Andreja Zibelnik. In kdo je bil? 
Bil je Pograjec, rojen 1. marca 1796 v številčni 
družini pri Boštjančku na Pristavi. Prvih glas-
benih uric je bil deležen od patra Lesjaka, ki 
je v tistem času na polhograjskem opravljal 
duhovniško službo. Že takrat je kazal glasbeno 
nadarjenost in veselje do glasbe. V tem času so 
v Polhovem Gradcu postavili orgle in kmalu 
je tudi sam začel orglati, kasneje pa je postal 
farni organist. Ker je v Ljubljani obiskoval spr-
va gimnazĳo in nato semenišče, se je pogosto
zadrževal v stolni cerkvi ter občudoval stolne-
ga organista Hoellerja, ki ga je nekaj časa tudi 
poučeval, kasneje pa je prevzel njegovo mesto. 
»Orglanje Riharjevo je bilo mojstrsko. Četudi 
je bil samouk in ni obiskoval glasbenih šol, je 
vendar čudovito naglo napredoval ter je kmalu 
dosegel visoko stopinjo te umetnosti. Njegovo 
igranje je bilo tehnično dovršeno, kakor uspe 
malo umetnikom; posebno pedal je imel čisto v 
oblasti, kar igral se je ž njim. Tehnični dovrše-
nosti se je družila čudovita fantazĳa Riharjeva.
Tiskanih preludih ni nikdar rabil, skladal si jih 
je sproti sam,« tako so o njem in njegovem delu 
dejali njegovi sodobniki. Orglanje in uglaševa-
nje klavirjev po ljubljanskih hišah je bilo delo, 
s katerim si je Gregor sprva služil kruh. Dober 
glas o kvaliteti njegovega dela je segal daleč 
naokoli. Ponj so poklicali celo, ko je bil leta 
1821 v Ljubljani kongres in je bil v gledališču 
velik koncert, ki so ga hoteli prirediti dunajski 
umetniki.  Iskali so mojstra, ki bi skupaj uglasil 
pet klavirjev. Našli so Riharja, ki je v enem po-
poldnevu delo opravil tako natančno, da so se 
mu čudili tudi dunajski glasbeniki. Skladatelj 
in utemeljitelja slovenske zborovske glasbe se 
je najpogosteje, kljub temu, da je v  tem obdo-
bju tudi po slovenskih korih prevladoval pre-
cej posveten duh, ki ga je z reformami zapo-
vedal avstrĳski cesar Jožefa II, loteval skladb s
cerkveno vsebino. Vedno je našel dobre pesmi, 
ki jih je moral uglasbiti, da so jih pevci in orga-
nisti lahko prepevali in igrali. Prepevali in ig-
rali so jih tudi na njegovem pogrebu, 24. julĳa
1863. Rihar je vil velik glasbenik, tekom njego-
vega ustvarjanja se je nabralo kar nekaj skladb, 
ki so zbrane v petnajstih zbirkah, mnoge pa 
so se celo izgubile oziroma niso bile objavlje-
ne.  Ljudje so njegove pesmi sprejeli za svoje 
in vedno znova so  z veseljem čakali novih. Ob 

75. obletnici glasbenikove smrti je Alojzĳ Mer-
har (Silvin Sardenko) v Cerkvenem glasbeniku 
zapisal: »Malokomu izmed slovenskih glasbe-
nikov je bilo dano, da bi zbližal toliko vernih 
duhov, vnel toliko toplih src kakor Rihar s svo-
jo cerkveno pesmĳo. Ob njegovem času je vse-
povsod na Slovenskem vstalo mnogo pevskih 
zborov, ki so zaslutili in vzljubili lepoto sloven-
ske pesmi.« 
Mešani pevski zbor zbora Gregor Rihar iz Pol-
hovega Gradca, ki ponosno nosi ime prav po 
njem, skrbno neguje lepo slovensko pesem. 
Tokrat je zapel nekaj Riharjevih, takšnih s cer-
kveno vsebino in tudi posvetno, pred vsako pa 
so mladi recitatorji besedila pesmi deklamirali, 
šele nato so jih obiskovalci slišali v zborovski 
različici. 
Ob koncu se je publiki predstavila še dokaj 
sveža vokalno - inštrumentalna glasbena sku-
pina, ki se je poimenovala »Mi bossi«. Za nekaj 
trenutkov je glasba ponovno napolnila dvo-
rano. Obiskovalci so se popolnoma prepustili 

glasbenim ritmom in zaplavali ter zapeli z njo. 
Za to je z dobrim izborom skladb in odlično 
izvedbo poskrbela skupina, ki bo prav gotovo 
navdušila še kdaj. 
Kulturno, sicer ne več v duhu glasbene umet-
nosti, pač pa v smislu spoštovanja in ohranja-
nja duhovne in kulturne dediščine naših pred-
nikov, v navezavi z domoznanskim zbornikom 
z naslovom Domači kraji, ki je bil ob tej pri-
ložnosti predstavljen in izdan, se je nadaljeval 
drugi del prireditve. 
Najprej je bil k besedi povabljen župan Franc 
Setnikar, ki je idejo o nastanku zbornika ves 
čas podpiral, saj pravi: »Zapisana beseda osta-
ne vedno na voljo vsem nam in našim zanam-
cem« in doda: »Veliko je bilo že napisanega o 
krajih naše občine, ostalo pa je še precej stvari, 
o katerih vedo le posamezniki in tu je že nova 
priložnost, da spoznamo nekaj novih drobcev 
iz mozaika pestre zgodovine teh krajev.« Ob tej 
priložnosti je čestital vsem zbranim ob prazno-

vanju kulturnega praznika ter se zahvalil vsem 
piscem in ustvarjalcem občinskega zbornika za 
njihov prispevek. 
Za njim je spregovorila najbolj zaslužna za na-
stanek in izid zbornika - avtorica in urednica 
zbornika Domači kraji Milka Bokal. Tako je na-
govorila vse prisotne v dvorani: »Vsak ima svoj 
dom, ki nam veliko pomeni. Veliko nam pa po-
meni tudi bližnja in daljna okolica, v kateri naš 
dom stoji, veliko nam pomenĳo domači kraji.
Do obojega čutimo spoštovanje, naklonjenost. 
Vse to je podlaga, iz katere je zrastel omenje-
ni zbornik.« Zamisel o nastanku zbornika je 
po besedah Milke Bokal zorela približno leto 
dni in se uresničevala v Turističnem društvu 
Polhov Gradec. »Želja je sicer bila, da bi izdali 
zbornik ob 750-letnici prve omembe Polhove-
ga Gradca v zgodovinskih virih (1261), kar bi 
pomenilo praznovanje v letu 2011, vendar se je 
priložnost izmuznila in zbornik je dočakal iz-
dajo ob tokratni priložnosti,« je povedala. Na-

dalje je spregovorila o vsebin, ki se v glavnem 
navezuje na občino Dobrova - Polhov Gradec. 
Če prelistamo zbornik, nas po županovi uvod-
ni besedi s povabilom k domoljubju nagovori 
akademik prof. dr. Jože Trontelj, nadalje nam 
akademik dr. Mitja Zupančič razkaže lepoto 
rastlinstva Lovrenca, Grmade in Tošča, za njim 
pa o arheološkem najdišču V Griču pri Suhem 
Dolu poroča Matĳa Turk. Od naravnega okolja
se nato beseda obrne k ljudem – zbornik vsebu-
je opis Lebnovih izobražencev z Briš pri Polho-
vem Gradcu, ravnatelja Zavoda sv. Stanislava 
Antona Koritnika in brata pesnika in prevajal-
ca Gregorja Koritnika. Popis Plečnikovih del v 
naši občini izpod peresa avtorice knjige, nam 
približa tega največjega slovenskega arhitekta. 
Anka Delalut razkriva Andrejkovo družino z 
desetimi otroki iz Horjula, ki je dala Slovencem 
tri pomembne može: bibliotekarja in literarne-
ga zgodovinarja Janeza Logarja, strokovnjaka 
za narečja Tineta Logarja in filozofa Ceneta

Logarja.  Kako velike so bile pred približno sto 
leti pristojnosti župana, nam razkrivajo delo-
vodniki črnovrškega župana Josipa Trobca, 
znanega po svoji kroniki, ki je pred nekaj leti 
izšla v knjigi. Iz preteklosti nato zbornik sto-
pi v sedanjost. V zborniku je objavljen inter-
vju z nekdanjim polhograjskim zdravnikom 
Markom Tomšičem, s katerim se je pogovarjal 
njemu po stroki enak Janez Koprivec. Sledi po-
govor Marjana Bradeška s pokojnim Francĳem
Rusom o poklicu pilota, ki je bil pred sedmimi 
leti opravljen za Občasnik Briše. Tončkov Lud-
vik obuja spomine o tem, kako je včasih teklo 
življenje na Prapročah. Z njim se je pogovarjala 
dr. Barbara Ivančič Kutin. V sosednji Horjulski 
dolini je Urša Remškar od Korenovega Tone-
ta - Toneta Sečnika izvedela veliko etnoloških 
zanimivosti in zgodovinskih dejstev iz vasi 
Brezje. Sledi razdelek o Dobrovi - kako je bilo 
včasih na Dobrovi, o tukajšnji prvi pošti, o do-
brovski romarski cerkvi, o hidrocentrali na Do-
brovi piše in s slikami razkriva Janez Dolinar z 
Dobrove. Tu je živel tudi prvi slovenski glavar 
dežele Kranjske dr. Jožef Poklukar. Vsebina se 
nato usmeri k bolj osebnim temam. Dnevnik 
dĳaka Franca Pečenika razkriva dĳaško živ-
ljenje v Zavodu sv. Stanislava. Francka Kozjek 
iz Dvora nas v drobnih sestavkih iz narave uči 
spoštovati kakršnokoli življenje in pomagati 
vsemu živemu. Folklorne drobtinice bi lahko 
poimenovali naslednji sestavek, v katerem se 
Marĳanca Yartz, Angelca Tominec in Jože Ma-
rolt spominjajo učiteljice Ane Kleinstein, Jože 
Marolt pa opiše tudi sto let star v nemščini pi-
san atlas. Jožica Kavčič je iz svojega otroštva 
v polhograjsko okolje prenesla dvoje ljudskih 
zgodb. Zbornik končujeta slikovni prilogi, 
portreti akademskega kiparja Eda Dolinarja in 
stare podobe Dvora in Polhovega Gradca. Na 
Blagaja nas spomni fotografija njegovega rojst-
nega gradu Boštanja pri Grosupljem. 
Zanimiva in bogata je vsebina zbornika, za-
pisana na 227 straneh. Za takšno stvaritev je 
bilo potrebno mnogo vloženega truda, dela in 
časa. Avtorica in urednica se je dela lotila siste-
matično, izhajala je iz treh meril; krajevnega, 

kronološkega ter vizualnega. V zborniku je 
želela zajeti čim več krajev iz naše občine, kar 
se je posrečilo, sega pa tudi čez meje naše ob-
čine. Glede na to, da gre za odmev omenjene 
obletnice, je poudarek tokratne številke nekoli-
ko bolj zgodovinski. Poleg besedilnega dela je 
zbornik bogato opremljen tudi s slikami, pred-
vsem starejšega datuma. 
Izredno dragocena izročila so shranjena v 
prvi številki zbornika Domači kraji, ki so ga 
obiskovalci prireditve tudi prejeli v poklon 
ob slovenskem kulturnem prazniku, za kar 
gre zahvala občini Dobrova - Polhov Gradec, 
ki je pod svojo streho vzela finančno breme
zbornika. Le-tega pa je še vedno mogoče do-
biti na občini, pri Turističnem društvu Polhov 
Gradec, na avtobusni postaji in v Polhograjski 
graščini. Priskrbite si ga, saj bi bilo lepo, da bi 
našel mesto na knjižnih policah po domovih 
naših občanov. 

Nadja Prosen Verbič 

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 

Poklon Gregorju Riharju in predstavitev občinskega zbornika
Polhov Gradec, 7. februar –Na predvečer slovenskega kulturnega praznika  smo se v Kulturnem domu Jakoba Trobca z lepo pesmĳo in besedo letos poklonili doma-
činu Gregorju Riharju, utemeljitelju slovenske zborovske glasbe, saj letos minevava 150 let od njegove smrti. Pomemben del dogodka pa je bil namenjen predstavitvi 
novega domoznanskega zbornika Domači kraji, o katerem sta spregovorila urednica in avtorica Milka Bokal ter župan Franc Setnikar.

Mešani pevski zbor Gregor Rihar je zapel nekaj prosvetnih in cerkvenih skladb Gregorja Riharja.

Avtorica in urednica Milka Bokal je predstavila 
nastanek in vsebino zbornika.

Premierno se je predstavila vokalno - inštrumentalna skupina Mi bossi. V zborniku je shranjena izredno bogata vsebina naših krajev.
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Člani Turističnega 
društva Veternik 
organiziramo že 
2. Salamĳado
na območju 
naše občine 
in okoliških 
krajev.
Salamĳada
bo potekala 
13. aprila 
2013 v pros-
torih Gasil-
skega doma 
Dvor, Dvor 
pri Polhovem 
Gradcu 23. 
 Tekmovanje bo 
v dveh kategorĳah:
• domača kmečka sa-

lama 
• divjačinska salama 
Oddaja salam bo na predveč-
er prireditve, v petek, 12. apri-
la, od 19. do 21. ure, prav tako 
v prostorih Gasilskega doma 
Dvor. Organizatorji vam pri 
oddaji salam zagotavljamo 
popolno anonimnost. Pri od-
daji salame boste prejeli tudi 
pravila Salamĳade in vse pre-
ostale informacĳe.

Sobotna prireditev 
se bo začela ob 15. 

uri. Salame bo 
ocenila stro-
kovna komi-
sĳa, ki bo
o c e n j e v a -
nje začela 
že dopol-
d n e ,  r a z -
g l a s i t e v 
rezultatov 
pa bo ob 
18.30. Poleg 

S a l a m ĳ a d e
tudi tokrat 

organiziramo 
razstavo doma-

čega kruha, zato 
gospodinje vabimo, 

da se pomerĳo tudi v peki.
Kruh bomo prav tako spreje-
mali na predvečer prireditve. 
Veseli bomo vašega sodelo-
vanja, za vsa vprašanja pa 
smo vam na voljo na telefon-
ski številki 031 313 250 (Mojca 
Černe). 
Na skorajšnje snidenje in lep 
pozdrav, 

  Mojca Černe, l. r. 
Predsednica TD Veternik  

Kaj bo z lovstvom? 
Pravzaprav lovskih družin (LD) 
ne zanima, koliko nas je lovcev, ali 
preveč ali premalo v Slovenĳi. Za
to skrbi Lovska zveza Slovenĳe. V
glasilu Lovec, št. 2./13 dr. Arpad pra-
vi: …, da se kandidati za lovce, sicer 
bolj redki, po uspešno opravljenem 
lovskem izpitu ne želĳo udeležiti

starega lovskega običaja, »lovskega 
krsta«.
Narodne običaje je že treba gojiti in 
razvĳati. Lovski običaj, lovski krst,
naj bo predvsem kulturen, zabaven, 
naj ne bo razvlečen. Dobro je, da je, 
ni pa obvezen. Kandidati tudi na iz-
pitih niso povsem izenačeni v svojih 
spretnostih in stališčih. Eden je od-
ličen strelec, drugi je bolj čustven v 
odnosu do divjadi in narave. Ali pa 
se ne strinja z manj primernimi iz-
razi pri obredu lovskega krtsa ali z 
določenimi izrazi v glasilu Lovec v 

rubriki – Lovski oprtnik, str. 96, kot 
na primer: »Rabelj mu je okrog vratu 
zavezal vrv«. 
Komisĳa za izobraževanje pri LZS je
ustanovila delovno skupino – Mladi 
in lovstvo, ki bo poskušala ugoto-
viti, zakaj ej mladih lovcev v Slo-
venĳi vedno manj. LD Šentjošt smo
majhna družina, lovišče imamo še 
manjše. Ne držimo se »obveznih«15 
hektarjevposesti. Če bi se jih, bi bili 
še manjši. V povprečju smo stari 59 
let, pretežno smo starejši lovci. V de-
setih letih nas bo odšlo približno 10 
v »večna lovišča«. Tudi zaradi tega 
dejstva je prav, da začnete pristojni 
pravočasno iskati načine in poti, od 
kje in kako priti do mladih lovcev. 
Vprašanja in predlogi za delovno 
skupino – Mladi in lovstvo: 
- Najlepši srnjaki »umirajo« ob pr-

sku. Kako to razložiti mladim pri-
pravnikom za lovce? 

- Kaj storiti, da bi zmanjšali število 
ranjene in ne najdene srnjadi v Slo-
venĳi? Bilo naj bi jo približno 15%.

- Za vstop v LD ima prednost, kdor 
ima 15ha ali več posesti v Slovenĳi.
Zakaj lovci pri tem nismo izenače-
ni? 

- V lovstvu imamo premalo mladih. 
Zakaj jih lovske družine sprejmejo 
manj kot se jih prĳavi, čeprav bi
bili med nesprejetimi najbrž neka-
teri prav tako uspešni? 

  Jože Praprotnik

V zadnjih letih so spremenili setveni program 
in sadĳo na le enem lastnem, ne najemnem
hektarju njiv, pri čemer so solato skoraj v celoti 
opustili, saj kljub integralni biopridelavi tržno 
ni dovolj zanimiva. So pa lani poskusno zasa-
dili maline. Povsem nova je prodaja briketov 
in lesnih peletov; za zdaj jih le prodajajo, ne pa 
proizvajajo, vendar … 

Težave na poti rasti  
Brez težav ni šlo, saj so jih leta 2010 presene-
tile poplave, ki so zalile polovico hektarja pri-
delkov, še večja škoda pa jih je doletela leta 
2004, ko se jim je zaradi obilice snega podrl 
rastlinjak, ki se je raztezal kar preko hektarja 

površin. Škoda je bila velika, pokrili pa so jo 
povsem sami; kriva je bila predvsem napačna 
odločitev in izbira preslabe konstrukcĳe glede
na vremenske pogoje. Danes imajo manj ras-
tlinjakov, le 30 arov, a so ti močnejši in pozimi 
celo ogrevani s pečmi na pelete, tako da sneg 
sam zdrsne z njih, še preden bi lahko povzročil 
škodo. 

Poletni vsakdan
Trenutni letni obseg pridelave je 15 ton jagod, 

dve toni malin in tri tone solate, kar je precej 
manj od stotih ton solate, kakršna je bila letina 
pred nekaj leti, a žal je trg neizprosen. Jagode 
in maline ne poznajo nedelj in praznikov; po-
birajo jih zjutraj zarana, še preden bi jih sonce 
preveč segrelo, in jih takoj peljejo v prodajo ali 
v hladno pritlično skladišče. Prodajajo jih tudi 
na domačem dvorišču, prav ta prodaja je zanje 
najpomembnejša, ob sobotah pa na ekološki 
tržnici na Viču. Česar jim ne uspe prodati do 
večera, s svojim kombĳem hladilnikom pre-
peljejo v nadaljnjo predelavo, kjer po naročilu 
izdelajo marmelado ali sok. 
Hladilnik je potuha, pravi Jože, ki na sicer izo-
liranem kamiončku nima montiranega agrega-

ta za hlajenje, v skladišču na kmetĳi pa prav
tako nima hladilnice. Zaveda se, da velikim 
pridelovalcem, predvsem iz Italĳe in Španĳe,
količinsko nikakor ne more konkurirati, zato 
se raje trudi s kakovostjo; vedno ponuja le sve-
že jagode! 

Integrirana pridelava  
Kmetĳa Osredkar ima certifikat integriranega
pridelovalca. Integrirana pridelava pomeni 
nekaj manjši donos na hektar, a boljšo kako-

vost; posebno skrb posvečajo škropljenju in 
gnojenju, saj se gnoji le na osnovi analize tal in 
ne na pamet. Sami uporabljajo hlevski gnoj v 
peletih, torej uležanega, toplotno obdelanega, 
da se uničĳo semena plevela, in stisnjenega v
priročne pelete, ki se posujejo glede na analizo 
zemlje – to opravlja biotehnična fakulteta ali 
pa kmetĳski inštitut. Škropĳo pa s pripravki
naravnega izvora, po načelu ekološke pride-
lave; na njivo se vnašajo naravni sovražniki 
škodljivcev pridelkov (t. i. predatorji). Jože 
Osredkar je bil pred leti tudi med ustanovitelji 
društva za integralno pridelavo v Mariboru, 
pozneje pa je integrirana pridelava prerasla v 
nacionalni program, podprt s sredstvi Evrop-
ske unĳe.

Kuriva v mrtvi sezoni
Prodajajo lastna drva ter brikete in pelete dru-
gih. Uporabljajo poseben stroj in sistem za 
ovĳanje narezanih drv, pri čemer za zlaganje
in prelaganje drv porabĳo zelo malo časa in
predvsem ni potrebe po prekladanju, saj drva 
prevažajo v lastnem kamiončku, do tri palete 
naenkrat, s prikolico pa k stranki pripeljejo še 
viličarja, ki drva razloži skupaj s paleto (na eni 
paleti je 1,4 m3 drv, zavitih v obliki tulca). V 
lesnih peletih vidi Jože veliko prihodnost, saj 
se trg porabnikov zelo hitro širi. Ogrevanje 
hiše s peleti je trenutno skoraj polovico cenejše 
kot klasično ogrevanje z oljem! Investicĳa za
predelavo na pelete ni zelo velika; menjava go-
rilnika stane okoli 1.200 evrov, potrebujemo pa 
še zalogovnik in podajalnega polža. Na sploš-
no velja, da se investicĳa povrne v prvi kurilni
sezoni, v drugi kurilni sezoni pa se prihrani že 
kar polovica denarja za ogrevanje. Sami ponu-
jajo lastna drva, prodajajo pa tudi brikete in pe-
lete drugih dobaviteljev po ugodnejših cenah. 

V načrtu je tudi izdelava peletov v lastni režĳi,
vendar tu nastopi težava z dokumentacĳo za
postavitev, ki je osnova za industrĳski tok jako-
sti 130 A – kmetĳa ima lahko le 50 A električne
moči. 

Konoplja ima prihodnost 
Peleti so običajno stisnjeni iz žaganja, lahko pa 
tudi iz žitne slame, sena ali, kakor v Srbĳi, iz
konoplje, ki je izjemno hitrorastoča in hvaležna 
poljščina – semena se uporabljajo za olje, ras-
tlina pa za pelete ali tekstilno industrĳo. Še več,
na njivi je konoplja koristna za kolobarjenje in 
izboljšanje zemlje, tako da jo morda kmalu sre-
čamo tudi v Dolenji vasi! Vsekakor pa bodo 
poskusili izdelovati marmelado ne le iz slad-
korja ali sladila za diabetike, kakor do zdaj, 
temveč tudi iz posebnega izvlečka morskih alg 
z imenom agar agar (res se napiše dvakrat), ki 
je sprejemljiv za vegane ter je sladkor in želir-
no sredstvo obenem. 
Jože se zahvaljuje tudi občini za posluh, pred-
vsem kar se tiče sobotne tržnice in promocĳ-
skih aktivnosti, saj je, kot pravi, njegova dejav-
nost potrebna in nujna, jedli in greli se bomo 
namreč ne glede na stopnjo krize. 

Sebastjan Vehar 

Blagajeve dobrote 

Kmetĳa Osredkar Pr'Štefc
Že pred dvajsetimi leti je imel Jože Osredkar vizĳo in voljo, pa tudi dovolj po-
sesti, da je začel gojiti jagode. Kmalu se je rdeči sladki razvadi pridružila solata, 
in tako so v sklopu družinske kmetĳe rdeče in zelene pridelke pridelovali na kar
dveh hektarjih površin. Leta 2004 so k poletni ponudbi sadja in zelenjave dodali 
še zimsko ponudbo drv, saj imajo kar 22 ha lastnih gozdov, po potrebi pa dobav-
ljajo tudi hlode drugih in pripravljajo drva za trg.

Stroj za sejanje najprej položi folĳo proti plevelu in izsuševanju
zemlje, nato skoznjo in v zemljo izdolbe luknjo ter v tretji fazi 
spusti noter sadiko solate.

Mlada solata je zrasla iz av-
strĳskih biološko pridelanih
semen.

Drva se namečejo v kovinski valj na paleti, nakar se ta počasi 
dviga, istočasno pa se okoli njega ovĳa polietilenska mreža. Jože Osredkar

Jože Osredkar 
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu 4 
1355 Polhov Gradec 
Telefon: 01/364 52 97
GSM: 041 615 463

Aleš Vrhovec z nečakinjo ob sneža-
ku, ki je meril skoraj 4 metre.

Snežak velikan
Brezje pri Dobrovi – Letos je tik pred začetkom zim-
skih počitnic zapadlo dovolj snega za vse vrste po-
čitniških igrivosti. Navdušil pa ni le počitnikarjev, 
temveč tudi tiste malo večje otroke. Aleš Vrhovec je 
v Brezju pri Dobrovi naredil zares velikega sneže-
nega moža, ki je kar nekaj časa prĳazno pozdravljal
mimoidoče voznike, ki so se odpravljali na delo ali 
domov. Snežak velikan je meril kar 3,8 metra, sku-
paj z loncem pa cele 4 metre. Zanj je Aleš porabil 
dobre štiri ure, pri delu pa mu je na pomoč pri-
skočila mala nečakinja Klara, ki je nadvse uživala v 
zimskih radostih.                      Nadja Prosen Verbič

Salamĳada – vabilo k
sodelovanju
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Sankanje je postalo pravi zim-
ski hit; v njem se lahko preiz-
kusimo na številnih lokacĳah 
po Slovenĳi, tudi v naši ob-
čini. Posebnost tega zimske-
ga športa je preprostost in 
cenovna ugodnost. Mnogi 
zimski športi so danes pre-
dragi in cenovno nedostopni, 
če bi jih želeli doživeti z vso 
družino. Vse, kar za sankanje 
potrebujemo oziroma je pri-
poročljivo, so nepremočljive 
hlače, dobra obutev, rokavice 

in seveda sani, prav tako je 
priporočljiva čelada. Treba je 
le še poiskati lokacĳo, kjer se 
bomo lahko po snežni strmi-
ni spustili s sanmi in sprostili 
kak atomček adrenalina. 
Nedaleč stran od Polhovega 
Gradca, mimo vasi Briše, pro-
ti vasi Setnik, lahko v dolini 
Male vode na levi strani ce-
ste opazimo tablo z napisom 
"sankališče". Če smo le ne-
koliko zvedavi, se ustavimo 
in odpravimo na ogled proge 
ter poizvemo o sankališču. 
Jože Malovrh je domačin, ki 
je progo za sankanje sprva 

postavil le za zimsko veselje 
svojih vnukov. Ker pa se je 
pozneje izkazalo, da je proga 
odlična za sankanje in pri-
merna ne le za otroke, temveč 
tudi odrasle, ki se radi po-
dajo na adrenalinsko vožnjo 
po zasneženih strminah, se 
je odločil, da sankališče uredi 
tako, da bo primerno tudi za 
druge obiskovalce oziroma 
sankače. Kar nekaj popoldne-
vov je preživel na progi in ob 
njej, jo mnogokrat prevozil 

z malim traktorjem, splužil 
in povaljal, skratka utrdil do 
te mere, da se je bilo po njej 
mogoče spustiti. Sankališče 
je bilo letos dolgo slabega pol 
kilometra, ima pa potencial, 
da postane prava sankaška 
proga, dolga več kot dva ki-
lometra. Del ceste, ki je bil 
obložen s snegom in je služil 
sankanju, v drugih letnih ča-
sih predstavlja gozdno pot, 
ki vodi s Korene do glavne 
ceste ob Mali vodi oziroma 
obratno. Sogovornik pravi, 
da bo že naslednje leto po-
skusil sankališče podaljšati. 

Želja je, da bi bil začetek pro-
ge prav na Koreni, sledil pa bi 
dolg spust s sanmi do glavne 
ceste. Letos se je bilo na za-
četek proge treba sprehoditi 
peš, če bi se ta podaljšala in 
postala zanimivejša še za 
druge obiskovalce, pa bi bilo 
treba rešiti težavo s parkirni-
mi prostori ter poskrbeti za 
prevoz sankačev na začetek 
proge. Najvarneje bi namreč 
bilo, da bi bil ta na Koreni, 
kjer so parkirišča zagotov-
ljena, obiskovalci pa bi se na 
kateri od turističnih kmetĳ 
lahko okrepčali, odžejali s 
čajem ali kuhanim vinom ter 
si privoščili kaj za pod zob. 
Jože in njegova žena sta se to 
zimo že spustila po nekaterih 
slovenskih sankališčih, kjer 
sta poleg uživanja v spustih 
nabirala ideje, kako domače 
sankališče narediti privlač-
nejše in varnejše. Tako je na 
moje vprašanje, ali razmišlja, 
da bi sankališče postalo tudi 
nočna atrakcĳa, sogovornik 
odgovoril: "Možnost je, zakaj 
pa ne." 
Zamisli in volje Jožetu torej 
ne manjka, je pa uresničitev 
idej odvisna od dobre zimske 
sezone. Tako lahko le držimo 
pesti, da nam bo narava na-
slednje leto namenila veliko 
snega in tako gozdno pot v 
dolini Male vode obdala z vi-
soko snežno odejo ter jo spre-
menila v pravo rekreativno 
sankališče, ki bi v vas priva-
bilo veliko sankaških navdu-
šencev. 
Letošnji spust si lahko ogle-
date na spletni strani h�p://
www.youtube.com/watch?-
v=O_es5yoeyaY&feature=yo-
utu.be. 

Nadja Prosen Verbič

Reklamni spot za podjetje 
Tušmobil se je na malih zaslo-
nih začel vrteti konec januarja. 
Čeprav smo bili navzoči na 

snemanju, ob objavi reklame 
v njej nismo takoj prepoznali 
domačega parketa. 
Zanimivo je, da je snemalna 

ekipa športni del reklame sne-
mala do zgodnjih jutranjih ur, 
medtem ko prizor iz športne 
dvorane na Dobrovi v rekla-
mi traja le nekaj sekund. Iz 
marsikaterega filma poznamo 
"zeleno studĳsko ozadje", ki 
omogoča, da ozadje prizora 
prilagodimo svojim potre-
bam. Tako so tribune domače 
dvorane v reklami postale tri-
bune, polne navĳačev. To pa 
je seveda onemogočilo, da bi 
dvorano na posnetku takoj 
prepoznali. 
Ker slike povedo več kot bese-
de, predlagam, da si ogledate 
nekaj izsekov s snemanja, ki 
vam bodo pomagali pri pre-
poznavanju reklame.

Špela Arh

Četrti tradicionalni turnir v namiznem tenisu
 
ORGANIZATOR: ŠD Šentjošt
KRAJ: Šentjošt, dvorana kulturnega doma Šentjošt.
DATUM: Sobota 6. april, 2013 ob 9:30.
PRIJAVNINA: 13€, v ceno je vštet sendvič in topel obrok v gostišču Brunarica 
''GRIČ''.
NAGRADE: pokali in medalje.
Tekmuje se v eni starostni kategoriji, sistem tekmovanja bomo določili na dan 
tekmovanja. Prijave sprejemamo na telefon 041 296 644. Vodja tekmovanja Ko-
šir Hinko.

 ŠD Šentjošt
 Sekcija za namizni tenis

Del reklame, ki ga boste najlažje prepoznali. 

Uživanje ob spustu 

V ponedeljek ob 8. uri zjutraj je na parkirišču 
Nogometnega kluba Dolomiti nastal promet-
ni zamašek. Starši so namreč od blizu in daleč 
pripeljali svoje mlade in nadebudne nogome-
taše na zbirno mesto za odhod na zimske pri-
prave v hrvaški obmorski Medulin. Razmere 
za trening so namreč v Gabrju na nogometnih 
zelenicah precej zimske, zato smo se odpravili 
na pot za boljšimi pogoji za trening ... in smo 
jih našli.
Že od slovenskega primorja dalje in nato ves 
teden so nas spremljali sonce in spomladan-
ske temperature. Časa za aklimatizacĳo pa 
vsaj prvi dan ni bilo veliko, saj je selekcĳa U 
14 prvo tekmo proti NK Interblock igrala še 
isto popoldne. Druge selekcĳe so glasno na-
vĳale, nato pa vso preostalo energĳo porabile 
na popoldanskem treningu. Pogoji za trening 
so bili res izjemni, saj je ta obmorski kraj znan 
po tem, da se tam prenekateri nogometni, at-
letski in drugi športniki pripravljajo na novo 
sezono. Kraj ima odlično športno infrastruk-

turo, kar nekaj travnatih nogometnih povr-
šin, atletski stadion, telovadnico in plavalni 
bazen. Z vsakim naslednjim dnem so sledili 
napornejši kondicĳski treningi z atletskim tre-
nerjem, nogometni treningi uigravanja in tre-
ningi z žogo, vmes pa so potekale tudi tekme 
z različnimi nasprotniki, kot sta NK Olimpĳa 
in NK Dob. Opoldne je bil čas za učenje in po-
čitek, ob večerih pa so bile na sporedu dru-
žabne igre.
Teden je hitro minil in prišel je petek, ko smo 
po dopoldanskem treningu in kosilu pripra-
vili prtljago ter potegnili črto pod drugi del 
priprav na novo sezono. Kot se za priprave 
spodobi, bodo marsikateremu igralcu ostale v 
spominu kot prve; nekaterim po nepozabnih 
tekmah z velikimi nogometnimi klubi, spet 
drugim po bolečinah v mišicah po napornih 
treningih, vsem pa je skupno, da so se naučili 
veliko novega in tako dobro fizično priprav-
ljeni že komaj čakajo prvenstvene tekme.

 Emir Kulenović

Celotna odprava v sončnem Medulinu

Zimske počitnice je letos spremljalo zares lepo 
vreme in prava zimska idila, saj je teden dni prej 
sneg pobelil okoliške hribe in doline ter otro-
kom tako popestril in polepšal počitniške dni. 
Debela snežna odeja je otrokom omogočila šte-
vilne aktivnosti na snegu. Nekateri so s svojimi 
starši odšli na urejena smučišča ali jo mahnili 
kam drugam, drugi pa so si s prĳatelji oblikovali 
počitnice po svoji volji. 
Briški otroci so poteptali hrib nad vasjo; kar se-
demnajst se jih je zbralo tistikrat. Za pomoč so 
prosili svoje očke in mamice, ki so jim z veseljem 
pomagali. Ti so v eni izmed drvarnic našli vleč-
nico, ki je nekajkrat že služila svojemu namenu, 
jo usposobili, nalili goriva, jo postavili, napeli 

vrvi in zagnali. Poleg vlečnice so napeljali manj-
še reflektorje, ki so omogočili smučanje tudi ob 
mraku oziroma zvečer, saj je februarski dan 
kljub rahlemu daljšanju še vedno dokaj kratek, 
posebno če gre za počitniški čas. Otroci so po-
vabili še svoje prĳatelje in tako je bilo vse nared 
za počitniško druženje na domačem smučišču. 
Prĳetna družba, učenje in urjenje smučarskih 
zavojev ter popolnoma samostojno postavljanje 
na smuči in prvi samostojni spusti po smučišču 
bodo zaznamovali njihove počitniške dni. Od tu 
naprej pa bodo nadaljevali naslednjo zimo. Vsi 
upamo, da bo ta enako radodarna s snegom kot 
letos. 

  Nadja Prosen Verbič

Otroci so uživali na domačem smučišču.

Nogometaši ŠD NK Junior in NK Dolomiti na 
zimskih pripravah v Medulinu
Tako kot že večkrat do sedaj smo tudi letošnji zimski premor izkoristili za pet-
dnevne priprave. Pozitivne izkušnje iz prejšnjih let so nas spet popeljale v Med-
ulin, istrski biser športnega turizma.

Vpogled v snemanje reklame na Dobrovi
Kot smo že poročali, je januarja v športni dvorani na Dobrovi potekalo snemanje 
reklame za znano slovensko podjetje.

Spust s sanmi v dolino Male vode
Letos so bili naši kraji bogatejši za pravo urejeno sankališče – Sankališče Mala 
voda, toda le redki so vedeli zanj. Domačin Jože Malovrh je v dolini Male vode 
uredil sankališče, ki je primerno ne le za otroke, temveč tudi za odrasle. Že na-
slednje leto ga želi podaljšati in nanj privabiti več obiskovalcev, lahko tudi 
vas.

Briški otroci med zimskimi počitnicami
Briše pri Polhovem Gradcu – Konec februarja je bil za osnovnošolce in srednješol-
ce ljubljanskih šol, med katere spadajo tudi polhograjski otroci, prav gotovo eno 
najlepših obdobĳ v letu. Razlog za dobro voljo otrok so bile seveda počitnice, ki 
se jih vsakokrat neizmerno veselĳo.
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Občinski odbor SLS Dobrova - Polhov 
Gradec ima novo vodstvo 
Za Slovensko ljudsko stranko je leto 2013 volilno. Na kongresu 2. marca bomo izbirali 
predsednika za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Tudi občinski odbor SLS je 
dolžan vsako mandatno obdobje izvoliti svoje predstavnike. 
Tako smo na seji 5. februarja poleg delegatov in kandidatov za kongres stranke izvo-
lili novega predsednika občinskega odbora. Dolgoletni predsednik Albin Oven se je 
odločil, da ne bo več kandidiral. Člani smo soglasno izvolili novo vodstvo občinskega 
odbora SLS. Predsednik občinskega odbora za naslednja štiri leta je tako Simon Ko-
kelj z Dobrove, podpredsednica pa je Andreja Grabner, ki jo je odbor predlagal tudi 
za članico Izvršilnega odbora stranke SLS za naslednje mandatno obdobje. 

A. G. 

Obiskal nas je minister za kmetĳstvo in
okolje Franc Bogovič
V torek, 29. januarja, je 
naše kraje obiskal minister 
za kmetĳstvo in okolje,
gospod Franc Bogovič. 
Po ogledu krajev, ki so v 
zadnjih letih predmet na-
črtovanja poplavne varno-
sti, in obisku občine se je 
sestal tudi s člani OO SLS 
Dobrova - Polhov Gradec, 
predstavniki Dobrove in 
Civilne iniciative za pre-
prečitev zadrževalnika na 
Dobrovi. Navzoči smo lah-
ko z olajšanjem ugotovili, 
da imamo po dolgih letih 
pregovarjanj na pristoj-
nem ministrstvu človeka, 
ki je pripravljen prisluhni-
ti željam in bojaznim ljudi, 
ki živimo na območju na-
črtovanega zadrževalnika. 
Tako je bil sprejet dogovor, 
da se v zelo kratkem času 
za isto mizo usedejo tako 

zagovorniki zadrževalnika 
v zadnji predlagani obliki 
kot strokovnjaki, ki zago-
varjajo drugačne rešitve, 
ter predstavniki občine in 
kraja Dobrova. Pogovor 
seveda ni mogel obiti tre-
nutne politične situacĳe, ki
je zelo pomembna za pri-
hodnost Slovenĳe in tudi

naših krajev. Minister Bo-
govič se je izkazal za prĳet-
nega in družabnega sogo-
vornika, ki zna prisluhniti 
tudi malemu človeku, zato 
smo njegove kandidature 
za predsednika Slovenske 
ljudske stranke še posebej 
veseli. 

A.G., foto: PG

OO SDS Dobrova - Polhov 
Gradec 

Voščilo ob praznikih
 
Ne vzpenja trta se na križ, 
da se domore k soncu? 
Ne obupuj nikar! 
Na križu zbiraj moč in žar! 
p. Pavel Berden 

Takrat, leta 1990, je na zgodo-
vinsko cvetno nedeljo zadišalo 
po novi pomladi mlade slo-
venske demokracĳe. Z vsako
pomladjo se v nas prebuja 
neko novo prerojenje, kot novo 
upanje, ko za svoje lastno trp-
ljenje in za narodovo trpljenje, 
za stranpoti, ki smo jim danes 
priče v naši državi, laži, kri-
vice, poteptano človeško do-
stojantvo tolikih, za vse živeto 

iščemo neki globlji pomen in smisel … In se zaziramo v 
križ in v zarjo velikonočnega jutra … 
Naj nas velika noč, kot posameznike in kot narod, opo-
gumi za nov korak na poti poštenosti, delavnosti, zav-
zetosti za pristne medosebne odnose, novo pomlad in 
novo rast slovenske demokracĳe, v veri, da je velika noč
za vse čase simbol premaganega zla, simbol zmage živ-
ljenja nad smrtjo. 

Drage Slovenke in Slovenci, državljanke in 
državljani, želim vam blagoslovljeno veliko noč in lepo 
praznovanje, da bi se veselili življenja. 

mag. Jože Sečnik,  
predsednik OO SDS Dobrova - Polhov Gradec

Datum velike noči se vsako 
leto določa glede na lunine 
mene. Velika noč se praznuje 
na prvo nedeljo po prvi po-
mladni polni luni. 
S pepelnično sredo se je za 
kristjane začel postni čas, 
čas pričakovanja največjega 
praznika, velike noči. V tem 
obdobju kristjani spoštujejo 
številne običaje in opravljajo 
obrede, ki jih spominjajo na 
zadnje dni Kristusovega živ-
ljenja na zemlji. 
Pri velikonočnem žegnu ima-
jo simboličen pomen tudi vse 
sestavine:
• šunka ali drugi kos mesa 

predstavlja Kristusovo telo, 
• hren predstavlja žeblje, s 

katerimi so Kristusa pribili 
na križ, 

• pirhi simbolizirajo kaplje 
Kristusove krvi pa tudi 
vstajenje, ponovno stvarje-
nje in upanje; jajce simboli-
zira tudi zavetje in varnost, 

• potica pa spominja na trno-

vo krono. 
Jajce je sicer splošno razširje-
ni prastari simbol, ki ga naj-
demo skoraj v vseh verstvih 
sveta, v svetovnih mitologĳah
in ljudskem izročilu številnih 
narodov. Jajce največkrat sim-
bolizira novo življenje, zame-
tek in izvor vsega stvarstva. V 
krščanski ikonografiji pred-
stavlja Kristusovo vstajenje, 
vnovično stvarjenje in upanje 
na novo življenje. To lahko 
povežemo s podobo piščanca, 
ki razbĳe jajčno lupino; ta na-
stopa v mnogo različicah na 
velikonočnih voščilnicah. 
Na Slovenskem se je ohranila 
lepa navada barvanja pisanic. 
Velikonočno okrašena jajca v 

posameznih delih Slovenĳe
imenujejo tudi pirhi. V Pre-
kmurju jim pravĳo remenice,
saj "rumen" v prekmurščini 
pomeni rdeč. Rdeča barva 
je barva krvi, srca, ljubezni, 
veselja obnovitve življenja, 
je barva kraljev in ima veliko 

apotropejsko moč, predvsem 
pri nevestah. 
Po starem običaju naj bi se na 
velikonočno nedeljo oblekli v 
nova oblačila. Če pri hiši ni 
denarja, naj bodo nove vsaj 
nogavice. Od tod tudi izvira 
navada, da se pri obisku sve-
te maše v nedeljo oblečemo v 
najnovejša (najboljša) oblači-
la. 
Obvestilo pa velja tudi kmeto-
valcem: na veliki petek, sobo-
to in nedeljo ne sejte ničesar in 
ne obdelujte, kajti zemlja vam 
ne bo obrodila! 
  
Kako poteka velikonočno 
tridnevje: 

• Veliki četrtek in veliki petek 
sta v znamenju božjega gro-
ba. Na veliki četrtek se pri 
sv. maši "zavežejo" zvonovi 
in orgle, ki se nato "odveže-
jo" v soboto. Veliki petek je 
edini dan v letu, ko ni nik-
jer svete maše; to je tudi dan 
spomina Jezusove smrti. 

• Velika sobota je v znamenju 
blagoslova ognja, vode in 
velikonočnih jedi. 

• Velika nedelja ali velika 
noč je velik in lep družin-
ski praznik. Običajno se po 
jutranji slavnostni sv. maši 
vsa družina posede okrog 
mize in prične uživanje 
žegna (potica, prata, šunka, 
hren, pirhi itd.). Žegna naj 
bi bile deležne tudi domače 
živali. 

• Velikonočni ponedeljek je 
v zadnjem času dela prost 
dan. 

Špela Arh

Pirhi simbolizirajo kaplje Kristusove krvi pa tudi vstajenje, po-
novno stvarjenje in upanje.

Kako nas zaznamuje velika noč
Velika noč (vuzem) je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan 
praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Na veliki petek so Jezusa Kristusa 
križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih.

OŠ Polhov Gradec 

Pesmi ob dnevu žena
 
Dan žena 
Zunaj ptički žvrgolĳo
in že rožice cvetĳo;
otrok vsak v rokah šopek ima. 
Saj res, danes je dan žena!!! 
  
Na travnik hitro bom skočila 
in majhen šopek naredila. 
Nato bom risbico napisala, 
na listek "ZA MAMI" bom pripisala. 
  
Popoldne mami iz službe bo prišla 
in na mizi šopek videla, 
z veseljem se bo spomnila: 
"Uh, saj danes je dan žena!" 
Marĳa Malovrh, 7. a 
  
Vsem ženam 
Kuhate, pomivate, 
srajce nam šivate, 
obleke nam perete, 
pravljice za lahko noč nam berete. 
  
Vsaka žena je posebna, 
zato res je hvale vredna. 
  
Za praznik njih želimo si, 
da zvezde tisočere, 
zanje le bi na nebu žarele. 
Anamarĳa Potokar, 6. a

Že zdaj pa se lahko udeležite nove vadbe Me-
tabolic effect, ki je namenjena vsem, ki si želite
zelo intenzivnega treninga, in tudi tistim, ki 
jim sicer nikakor ne uspe najti časa za šport. 

Vadba namreč traja le 30 minut ter združuje 
znanost hormonskega metabolizma in meta-
boličnega treninga. 
Vse tiste, ki še vedno prisegate na individual-
ne treninge, v fitnesu, kjer je letos na voljo tudi
nekaj novih rekvizitov,  pričakujejo izkušeni 
osebni trenerji, ki vam bodo pomagali doseči 
zastavljene cilje, saj vam bodo svetovali tako 
pri treningu kot pri pravilni prehrani. 
V OK Fit centru poskrbĳo tudi za drugačne
oblike druženja svojih članov. Tako so združili 
koristno s prĳetnim in decembra organizirali
Zumba party ter zabavo ob kuhanem vinu, 
sledilo je predavanje o pravilni prehrani, v na-
slednjih mesecih pa načrtujejo še več tovrstnih 
dogodkov, med drugim že tradicionalno ude-
ležbo članic na junĳskem teku za ženske.
Letos je zelo veselo tudi pri vadbi FitKO, ki je 
namenjena najmlajšim športnikom (od 3 do 
5 let); ti skozi igro razvĳajo motorične sposo-

bnosti. Občasno se jim na t. i. FitKOvih igrah 
pridružĳo starši, decembra pa jih je obiskal
Božiček. 
V teh dneh bodo v OK Fit centru uspešno za-

ključili nadaljevalni plesni tečaj, hkrati pa že 
vabĳo k novemu vpisu vse tiste pare, ki bi se
želeli naučiti prvih plesnih korakov, in tudi ti-
ste, ki bi radi le izpopolnili svoje znanje. Tako 
začetni kot nadaljevalni tečaj se bosta začela 
aprila. 
Če torej želite poletje pričakati fit in v dobri
kondicĳi, čim prej obiščite OK Fit center. Med
široko ponudbo vadb in programov boste za-
gotovo našli tisto, ki bo ustrezala vašim spo-
sobnostim in željam. Pri izbiri pa vam bodo 
svetovali tudi trenerji v OK Fit centru.

Pomlad v OK Fit centru
Pomlad je pred vrati in v OK Fit centru so že pripravili nove programe vadb, ki 
bodo vsem članom omogočili fit skok v poletne dni. Poleg novih vadbenih kore-
ografij pri programih Les Mills bodo lahko člani treninge v dvorani dopolnili z
vadbo v naravi. Poleg rednih tekaških treningov (vzdržljivostni tek in fartlek) 
ter učenja tekaške abecede v okviru programov Okejevci osvajamo kilometre se 
bo mogoče udeležiti tudi t. i. bootcampa. To je oblika krožne vadbe, ki temelji 
na funkcionalnih vajah z lastno težo in je kot taka pomembno dopolnilo rednim 
tekaškim treningom.

Skupinska vadba Metabolic Effect v OK fit centru

Fitness OK fit center
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Na sredini slike je namreč fotografija pokojnega
Bitenčevega očeta (umrl je leta 1982). Kdaj je do-
živel vojno vihro, ni natančno znano, po vsej ver-
jetnosti pa se je to zgodilo v času, ki je naveden 
na sliki. Ta je torej tudi spomin na trpljenje in na 

moč, s katero je prestal tiste čase. Razporeditev 
državnikov po sliki je bila zagotovo premišljeno 
izbrana. Zanimivo je, da ne zavzemajo osrednje-
ga mesta, temveč so simetrično razporejeni ob 
obeh robovih. Poudarek je na krščanskih simbo-
lih. Križ in Mati Božja sta pač marsikomu dajala 
moč preživetja. Kot se opazi, se besedilo Spomin 
na svetovno vojno 1914–1916 dvakrat prelomi 
– v letnicah in v besedni zvezi. 
Štefan Velkavrh, sin udeleženega v vojni, je o sli-
ki leta 2010 povedal: "Zelo je stara, to je spomin 
na prvo svetovno vojno. Kar jaz vem, je tukaj, na 

tej steni v kuhinji. Oče je pa tule na sredi, sko-
zi luknjo v papirju se vidi njegova slika. Okrog 
so vodniki v tistem času. Spodaj je Turk z rdečo 
kapo, Franc Jožef pa je tam zgoraj. Nihče ne ve, 
katera sta druga dva. Poleg podob so še zastave 
držav, zgoraj pa je Marĳa Pomočnica."
O očetu v prvi svetovni vojni sin pripoveduje 
tako: "Bil je v Rusĳi, Rusi so ga zajeli v Galicĳi,
potem pa je bil v ujetništvu in je tlako delal pri 
nekem kmetu. Ves dopoldan ni dobil nič jesti. 
Kolikokrat je pripovedoval, kako je bil lačen! 
Šele opoldne je prišel gospodar, da je kaj skuhal. 
Gnoj so kurili kmetje, da je bil ogenj; niso imel 
drv, tak mraz je bil. Bila je revščina. Na trg sta šla 
prodajat z gospodarjem; imeli so buče pa kuma-
re. Cele vozove so jih nabrali." 
O državnikih tistega časa pa smo povprašali na 
Zgodovinski inštitut Vasilĳa Melika na Znan-
stvenoraziskovalnem centru Slovenske akade-
mĳe znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Dr.
Miha Preinfalk nam je takoj odgovoril: 
"Zelo zanimiv kolaž. Zgoraj levo je nemški cesar 
Viljem II., zgoraj desno je avstrĳski cesar Franc
Jožef, levo spodaj je turški sultan Mehmed V., 
desno spodaj pa bolgarski kralj oziroma car 
Ferdinand. Slika je stara torej okroglih sto let." 
Kdo ima zasluge, da se je ohranila? Nedvomno 
je k temu veliko pripomoglo spoštovanje do 
staršev, do njihovih življenjskih poti. Pa prav 
lepa hvala Bitenčevi družini za dovoljenje, da 
bo ta starožitnost dostopna tudi bralcem Naše-
ga časopisa.   

Milka Bokal

Te neredoljubne in navihane otroke je zato v 
petek, 1. marca, obiskala Muca Copatarica. 
Vsem otrokom iz vasi je pobrala copatke in 
jim jih zakrpala. Ko so se otroci naslednji dan 

zbudili, svojih copatkov niso našli nikjer. Tako 
jim ni preostalo drugega, kot da se odpravĳo
v gozd poiskat Muco Copatarico. Po nekaj za-
pletih so končno našli hiško muce, ki jih je pri-
jazno sprejela. Vsak je dobil zašite copatke, le 
Bobek je imel pri tem nekaj težav. Otroci pa so 
ji obljubili, da bodo copate vestno pospravljali 
vsak večer pred spanjem. Utrujeni od popo-
tovanja so hitro legli k počitku in obljubo, ki 
so jo dali Muci Copatarici, prvi večer pridno 
izpolnili. Kdo ve, ali se tega še držĳo?
V čarobnem vzdušju pravljičnega večera so 
otroci tako prisluhnili zgodbi otrok iz Zaloga, 
v drugem delu večera pa so svoji ustvarjal-

nosti pustili prosto pot in pod taktirko Muce 
Copatarice ustvarjali lončke za svinčnike ter 
najrazličnejše lutke. 
Otroci in njihovi starši so nas ob koncu za-

puščali z velikim nasmeškom na obrazu ter 
z mnogimi pohvalnimi besedami, kar nam 
daje veliko spodbudo, da tako lep pravljično-
ustvarjalni večer kar čim prej ponovimo. Za 
tako čudovit večer pa gre največja zahvala sta-
rejšim mladincem, ki so ga ob pomoči mentor-
jev samostojno zasnovali in z veliko dobre vo-
lje pripravili nepozabne pravljično-ustvarjalne 
trenutke za mlajše počitnikarje in njihove star-
še. Ustvarjalci večera bi se radi zahvalili vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi naše ide-
je, ste verjeli v nas in nas podprli. Hvala! 

Zapisala: Darja Gerjol, PGD Zalog 
Fotografirala: Meta Plestenjak, PGD Zalog

1892: sto let stara slika pri Bitencu – spomin na 
prvo svetovno vojno (foto: Milka Bokal)

Knjižnica Dobrova 

Prireditve v aprilu
 
Pravljična urica v Knjižnici Dobrova 
Klobuk gospoda Konstantina 
3. april, ob 17.00 
Dragi otroci! Vabimo vas, da se nam pridru-
žite na pravljični urici v Knjižnici Dobrova. 
Tokrat boste lahko prisluhnili pravljici Klobuk 
gospoda Konstantina avtorja Petra Svetine, 
nato pa boste lahko s pravljičarko Jelko Krošelj 
ustvarjali po motivih pravljice. 
  
Otroška predstava 
Muca Copatarica
10. april, ob 17.00 
Dragi otroci in starši! Prisrčno vabljeni na 
otroško predstavo Muca Copatarica, ki jo je za 
vas pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo 
Zalog. Predstava je nastala v sklopu pravljič-
no-ustvarjalnega večera z naslovom Muca 
Copatarica in neredni otroci, ki ga je društvo 
pripravilo v času zimskih počitnic. 
  

Delavnica za odrasle
Izdelki iz filca
18. april, ob 17.00, Knjižnica Dobrova
Radi ustvarjalno preživljate prosti čas? Greste 
radi v korak s trendi? Potem se nam pridružite 
na delavnici, kjer se boste naučili delati s fil-
cem. Filc je tradicionalni material, ki doživlja 
preporod. Gre za naravni material, v katerem 
koža diha, je odličen toplotni izolator, zara-
di naravne vsebnosti maščob pa tudi odbĳa
umazanĳo. Iz filca lahko naredimo skoraj vse:
modne dodatke, dodatke za dom in pisarno, 
torbice, copatke … 
Na delavnico se je treba predhodno prĳaviti
na elektronski naslov gregor.matevc@mklj.si 
oz. na telefon 01/364 20 40. Število udeležen-
cev je omejeno na 10.

Proslava v počastitev Prešerna se je pričela 
dogodku primerno, s slovensko himno, ki jo 

je zapela Janja 

Janša. Nadaljevanje kulturno-glasbene prire-
ditve je bilo v znamenju našega velikega umet-
nika. Povezovalka programa Anja Buh je uvo-

doma strnila nekaj bistvenih podatkov iz 
življenja našega največjega pesnika. Nato 
je Dramska skupina Kulturnega društva 
Črni Vrh, ki je bil tudi organizator tokrat-
ne prireditve, na svojevrsten in zanimiv 
način uprizorila eno najbolj priljubljenih in 
znanih Prešernovih stvaritev – Povodnega 
moža. »V črnovrškem domu krajanov pred 
modro zaveso, trobente in gosli, in cimbale 
so pele, plesále lepote ' črnovrške so cele, v 
soboto popoldan z mladenči vesele«, tako bi 
dogajanje opisal Prešeren, nadaljevanje pa je 
potekalo po scenarĳu te prve slovenske bala-
de. Sledile so glasbene točke, in sicer sta svoj 
glasbeni talent občinstvu predstavili Nastja 
Dolenec in Janja Janša, vsaka s svojo sklad-
bo. Posebni talenti pa so člani Seksteta Odo-
ica, ki so tudi tokrat z nadvse domiselnimi 
priredbami na nekatere znane pesmi do 
ušes nasmejali poslušalce. Njihovo zanima-
nje pa ni bilo nič manjše ob naslednjem na-
stopu, nastopu otroške folklorne skupine 
Nagajivčki. Pesem in ples ter otroška raz-
igranost jih družita in še kako prav je in se-
veda navdušujoče, da to slovensko pesem 
in ples, ki sta steber naše kulture, želĳo

vzljubiti in ohranjati že tako majhni. Le tako 
se že kot malemu otroku slovenska glasba 
usede globoko v srce. Tudi ansamblu Pro-
sen se je slovenska glasba, in to narodno-
zabavna, zasidrala v srce, zato jo nadvse 
radi prepevajo, igrajo in delĳo z drugimi.
Nekaj svojih skladb so z občinstvom po-
delili v sklopu programa prireditve, velik 
del pa so jih zaigrali še po njem, ko so se 
odmaknile klopi in prostor doma je postal 
plesišče najrazličnejših pustnih šem, ki so 
zarajale pozno v noč. 

Nadja Prosen Verbič

Med občinstvom so tokrat sedele tudi pustne 
šeme.

Dramska skupina KD Črni Vrh je uprizorila ba-

lado Povodni mož.

Ansambel Prosen, v pustni preobleki, je zbrane 
zabaval po prireditvi.

Kulturna in naravna podoba naše občine (6) 

Stara slika pri Bitencu 
na Podrebri pri Polhovem Gradcu
Pri Bitencu na Podrebri hranĳo staro sliko, spomin na prvo svetovno vojno, ki v
živahni oblikovni zasnovi in pestrih barvah prikazuje državnike tistega časa. Ni 
pa le objektivni dokument, povezan s širšo skupnostjo, temveč tudi osebni dokaz 
udeležbe v prvi svetovni vojni.

Muca Copatarica v Zalogu
Se še spomnite, kako so otroci iz Zaloga razmetavali copate po vsej vasi? Ti 
so ležali na vseh koncih in zjutraj so se morali otroci kar potruditi, da je vsak 
našel svoj par. 

Kulturno na pustno soboto
Črni Vrh, 9. februar – Na pustno soboto oziroma na večer po slovenskem kul-
turnem prazniku so se krajani Črnega Vrha in okolice zbrali v dvorani Doma 
krajanov, kjer so se spomnili največjega slovenskega pesnika, njegovih del ter 
ustvarjanj kulturnih skupin iz bližnje okolice. Po programu so se pustne šeme in 
drugi obiskovalci poveselili z ansamblom Prosen.
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Podjetje nas v tristranskem dopisu vabi v Ter-
me Dobrna na kosilo in predavanje svojih po-
kroviteljev; v ponudbi je tudi plavanje za vse-
ga 3 evre, avtobusni prevoz, kosilo, vodenje 
izleta pa je celo brezplačno. Sliši se zanimivo, 
privlačno, pa si reče človek, dajmo, poskusi-
mo. Oborožen z dvema knjigama, HTC-tip-
kovnico na pametnem telefonu in seveda z 
glavnim orožjem, svojim canonom, se znaj-
dem pred avtobusom, ki ob sedmih zjutraj res 
že čaka za vaško trgovino. Loteva se me opti-
mizem ... Izlet v režĳi drugih mi res ustreza,
saj sem kot espejevec in oče vajen vseh mogo-
čih organiziranj in dolžnosti; takole razvajanje 
v termah na račun in organizacĳo nekoga dru-
gega je torej pravi oddih. Ali koga poznam? 
Prva polovica avtobusa je zasedena, in sicer 
izključno z upokojenci; vsega skupaj nas je 15, 
vendar voznik glasno izrazi dvom glede izle-
ta, saj nas je deset manj, kot se nas je prĳavilo.
Telefonira, se posvetuje in po desetih minutah 
mučne negotovosti oznani odhod. 
Prvi kilometri pokažejo realno stanje avto-
busa; ima preglasen počen izpuh, slabe bla-
žilce motorja, cvileč jermen, počen sprednji 
vetrobran, prezračevanje in lučke nad našimi 
glavami so pokvarjeni, vsepovsod je priso-
ten smrad po na�i ... Prizori filma Ko to tamo
peva se mi v glavi vrtĳo zgolj naključno. Hitro

smo na avtocesti, kjer se hitra vožnja krepko 
preko 100 km/h nadaljuje ... Izvoz Domžale 
nas preseneti, a vozniku so naročili, naj se iz-
ogne plačilu cestnine. 
Zadnje tako avtobusno potovanje brez odgo-
vornosti organizacĳe sem doživel predlanske-
ga junĳa v barvah slovenske vojske, ko smo se
vojaki rezervisti odpeljali iz vojašnice na Vrh-
niki proti strelišču Bloke nad Cerknico.  
V Termah Dobrna nas je sprejel in pozdravil 
gostitelj Branko; humor in šale so leteli iz nje-
ga ves čas, tudi med triurnim predavanjem o 
zdravju prĳaznih izdelkih s področja spanja
in kuhanja. Skupaj z mlado, vitko kolegico sta 
bila res kot Stan in Olio, nasprotna pola, ki sta 
vse Pograjce uspešno obdržala v zabavnem 
in budnem razpoloženju, in tri ure so minile 
zelo hitro. Pa tudi posla so imeli več kot do-
volj, tako da so nam tisto kosilo in plavanje 
zlahka omogočili … In tu sem prišel na svoj 
račun tudi jaz, končno voda, zrak, svoboda, 
kajti res je, kar pravĳo: ko smo mladi, zaprav-
ljamo zdravje za denar, ko ostarimo, pa denar 
za zdravje. No, jaz se imam za mladega, ki rad 
skrbi za zdravje. Smeh je pol zdravja, danes 
ga je bilo obilo … Hvala vam za lep izlet in 
tudi hvala sokrajanom za prĳetno, zabavno
družbo! 

  Sebastjan Vehar 

Gasilstvo kot vsaka druga družbena dejavnost 
posebno vlogo in poudarek namenja mladim v 
prostovoljnih organizacĳah, saj so ti za njihov
nadaljnji razvoj ter prostovoljstvo in humani-
tarno poslanstvo v gasilski organizacĳi še kako
pomembni. Prenašanje znanja in izkušenj na 
mlajše generacĳe prostovoljnih gasilcev je za
obstoj gasilstva najpomembnejše. Tega se še po-
sebno dobro zavedajo v PGD Polhov Gradec, ki 
vzgoji in delu z gasilsko mladino namenja ve-
liko pozornosti. Da so pri svojem delu nadvse 
uspešni, pričajo poročila o delu gasilske mladi-
ne v društvu, ki so bila podana na tokratnem, 
prvem zboru mladih PGD Polhov Gradec. 
Tako Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih 
organizacĳah, ki ureja položaj mladih v gasil-
ski organizacĳi ter opredeljuje aktivnosti mla-
dih in naloge gasilskih organizacĳ pri pridobi-
vanju, vzgoji in delu z mladimi, kot Statut GZS 
predpisujeta, da se za gasilsko mladino vsako 
leto pred Občnim zborom PGD pripravi zbor 

mladih članov, starih od 6 do 15 let, kjer se po-
roča o delovanju in programu dela za preteklo 
leto ter pripravi program dela za tekoče leto. 
Po tem vzoru je potekal tudi tokratni zbor mla-
dih, na katerega so bili vabljeni tudi starši mla-
dih gasilcev. Vlogo delovnega predsedstva so 
prevzeli Saša Bleiweis, Manca Koprivec in Žan 
Žagar, ki so zbor vodili vzorno in prisrčno. Po-
ročilo o delu mladine za leto 2012 in plan dela 
za tekoče leto je podal predsednik mladinske 
komisĳe Klemen Hribernik. Za mladimi gasil-
ci je kar nekaj skupnih srečanj, na katerih so 
med drugim spoznavali sredstva za gašenje 
različnih požarov, gasilske naprave, opremo in 
orodje, pa delo starejših gasilcev in še marsi-
kaj, poleg tega pa so se mnogokrat srečali na 
vajah za gasilska tekmovanja in se udeležili 
kviza, kjer so dosegli lepe rezultate. V poročilu 
je bil omenjen tudi nadvse zaslužen izlet. Za 
aktivno delo mladine so še kako zaslužni nji-
hovi mentorji, ki sta se jim v nagovorih posebej 

zahvalila predsednik društva Janez Stanovnik 
in poveljnik Damĳan Plestenjak. Izrekanje po-
hval je nadaljeval Franc Zibelnik, predstavnik 
GZ Dolomiti, ki je najmlajšim trem gasilcem 
za njihovo voljo in pogum pri vključevanju v 
gasilsko dejavnost podelil simbolične nagrade. 
Dnevni red je vseboval tudi razvedrilne točke, 
ki jih je prav tako oblikovala mladina. S ples-
no točko so se predstavile pionirke, fantje pa 

so skupaj s svojim vaditeljem prikazali nekaj 
veščin karateja. 
Po koncu uradnega dela so bili mladi gasilci 
s strani vodstva društva za celoletno prid-
no delo nagrajeni z izjemno okusno nagrado 
– pico in nekajkilogramsko čokolado, zaradi 
katere bodo gasilska srečanja tudi v prihodnje 
še kako sladka in mamljiva. 

  Nadja Prosen Verbič

Zbrani na prvem zboru gasilske mladine PGD Polhov Gradec

Vaščani z veseljem opazujemo delo vzgojite-
ljic, ko gre skupina na sprehod in se vidi, kako 
se je zaradi manjšega števila otrok mogoče 
veliko bolj posvečati vsakemu posebej. V za 
zdaj še neokrnjeni naravi ob robu gozda imajo 
otroci možnost spoznavati svet, ki jih obdaja. 
Posebno spomladi, ko se vse prebuja, je prav 
lepo videti, kako jim dekleti razlagata nara-
vo ter pokažeta vse rastlinje in živa bitja, od 

deževnikov, črvov, pikapolonic in hroščev do 
polžev in ptičev, skratka vse, kar leze in gre ter 
leta. Velikokrat lahko opazĳo gozdne prebival-
ce, kot so 
srne in zajci, ki prihajajo na travnik na pašo. 
Vsakokrat, ko je skupina na sprehodu, jih po-
zdravi in spremlja sosedov kuža, otroci pa radi 
pobožajo tudi male in velike muce. Vidĳo lah-
ko domače in divje race, zajčke in celo govedo, 
ki je na paši. Spoznavajo, da voda ne priteče 
le iz pipe, temveč je voda tudi dež, mlaka, po-
toček in reka. 
Videti je, da otroci z večkratnim ponavljanjem 
kljub mladosti dobro sprejemajo okolico in se 
učĳo iz nje, tako da se narave, živali in novih
ljudi ne bojĳo. Čeprav se vrtčevski otroci me-
njajo, nekateri gredo v predšolski vrtec, pri-
hajajo pa vedno mlajši, jih vaščani skoraj vse 

poznamo po imenih, saj jih srečujemo vsak 
dan. Poleti, ko je toplo, se igrajo tudi na igralih 
na vrtu ter se vozĳo s kolesi in "poganjavčki".
Če je kdo utrujen ali pa še ne hodi, ga dekleti 
vozita na vozičku. 
Letošnja zima je kar radodarna z snegom, tako 
da otroci uživajo ob pripravljeni snežni progi, 
se z vzgojiteljicama sankajo, vozĳo na temu
namenjenih lopatah, nekateri pa se usedejo 

kar na plastično vrečo in – hajdi navzdol. Za 
nameček jim je Mojčin življenjski sopotnik Jure 
naredil velikega snežaka. Kar nekaj nas je upo-
kojencev na vasi, ki spremljamo dogajanje in 
včasih tudi sodelujemo z malčki. Ko smo bili 
sami mladi, je bilo življenje precej drugačno. 
Standard je danes veliko boljši, čeprav zadnje 
čase žal peša. Ko vidimo, beremo in slišimo po 
javnih občilih, kaj se dogaja z našimi voditelji, 
nas vse skupaj spominja na burlesko. Škoda! 
Toda ko stopi človek ven in zagleda nadobud-
ne otroke, kako v koloni, držeč se za vrvico, 
copicajo in si ogledujejo življenje okoli sebe, se 
prav razveseli; ti iskreni in srčni obrazki pri-
našajo veliko pozitivne energĳe, ki se kar ne-
kako naseli v naše duše in nam vedno znova 
polepša dan. 

JZ

Prvi zbor mladih PGD Polhov Gradec v GZ Dolomiti 

Mladi gasilci že prevzemajo 
odgovornosti
Polhov Gradec, 2. marec – Aktivna mladina PGD Polhov Gradec je letos prvič 
pripravila Zbor mladih, ki je ne le prvi v društvu, temveč sploh v Gasilski zvezi 
Dolomiti. Na njem so gasilci predstavili svoje aktivno udejstvovanje v društvu 
ter plan dela za prihodnje leto.

Brezplačni izlet, ki ni razočaral
"Dober dan," zažvrgoli prĳeten glas mlade Štajerke na domačem telefonu, "ste
prejeli našo ponudbo za gratis izlet?"

V pričakovanju pomladi
V naši vasi Hruševo že drugo leto deluje Vrtec ob gozdu (namenjen manjši sku-
pini otrok), streljaj od glavne ceste, 4 km od Dobrove, smer Polhov Gradec. Vr-
tec deluje v zasebni iniciativi, vodita pa ga zelo prĳazni vzgojiteljici Mojca in
Vesna. 
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Občinski svet je tokrat na seji v dobrih treh urah razpravljal o 
osmih točkah dnevnega reda. Po sprejetem zapisniku, so svet-
niki opravili dve tajni glasovanji. V skupščino JP KPV, d. o. o. so 
imenovali Domna Cukjatĳa, nadzor v vrhniški komunali pa bo
vršil Boštjan Rigler, ki je bil imenovan za predstavnika Občine 
Log – Dragomer v Nadzornem svetu JP KPV, d. o. o.  
Nato so svetniki skoraj eno uro podajali predloge in vprašanja. 
Tokrat je bilo pobud in vprašanj res veliko, celo nekaj deset, 
med njimi so svetniki večkrat omenili nevzdržne razmere na 
dragomerškem pokopališču, ponovno so opozorili na nevarno 
prečkanje ceste pri gasilskem domu na Logu oziroma pri loški 
kapeli, kjer cesta ni razsvetljena, zanimala jih je dinamika grad-
nje plinovodnega omrežja, kako je z gradnjo priključkov – ali 
bo Energetika ljudem poslala kakšne ponudbe glede možnosti 
koriščenja evropskih sredstev oziroma sofinanciranj ter osta-
la vprašanja povezana s plinifikacĳo občine. Postavili so tudi
vprašanja o projektu kanalizacĳe ter dokončanju projektov, pri-
dobivanju služnosti in morebitnih težavah. Dali so še pobudo 
za boljšo razsvetlitev občinskih cest, med drugim so predlagali, 
da bi se pobude, ki so povezane z zagotavljanjem sredstev v 
proračunu, vnašale na poseben seznam, ki bo v pomoč ob pri-
pravi proračunov v prihodnjih letih, opozorili pa so med dru-
gim tudi na pogosto kvarjenje svetilk na Dragomerški cesti.

Skozi prvo sito pravilnik o sofinanciranju kulture
Občinski svet je na seji prvič obravnaval Pravilnik o sofinanci-
ranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log 
– Dragomer. Tovrstnega odloka oziroma pravilnika občina še 
nima, do sedaj so se programi in projekti kulturne dejavnosti 
sofinancirali neposredno s proračunskih postavk. Cilj pravilni-
ka je razdeliti občinska sredstva namenjena kulturni dejavnosti 
lokalnega pomena. Pravilnik bo uredil financiranje redne de-
javnosti registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sek-

cĳ ter kulturne dejavnosti v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost. Financirali 
bodo tudi kulturno dejavnost predšolske, osnovnošolske, sred-
nješolske in študentske populacĳe, ki presega šolske vzgojno-
izobraževalne procese ter izobraževanje strokovnih kadrov za 
izvedbo kulturnih dejavnosti. Do sredstev pa bodo upravičeni 
tudi organizatorji kulturnih prireditev in projektov, ki so v in-
teresu občine. Občina bo sredstva razdelila med upravičence, ki 
se bodo prĳavili na vsakoletni razpis na katerem bodo razdelili
predvidoma 5.000 evrov. Do prihodnje seje bodo pravilnik še 
dopolnili in ga nato predvidoma tudi sprejeli.

Oprostitev plačila vrtca za bolezni daljše od 60 dni
Svet je oktobra na seji sprejel sklep o oprostitvi plačila vrtca za 
čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, dalj-
še od 30 dni. Na tokratni seji pa so sklep spremenili in podaljšali 
dolžino bolezni pri kateri so starši opravičeni do oprostitve pla-
čila vrtca. Razlog za takšno odločitev je vložitev nadpovprečno 
velikega števila zahtevkov, teh je bilo v nekaj mesecih kar 15, 
kar je bistveno preseglo pričakovanja občine. Ker je cilj sklepa 
reševati problematiko huje bolnih otrok, so se na občini odloči-
li, da bodo podaljšali dolžino odsotnosti otroka v vrtcu zaradi 
bolezni. Do oprostitve plačila bodo oproščeni le tisti otroci, ki 
vrtca zaradi bolezni ne bodo obiskovali neprekinjeno najmanj 
šestdeset dni, pri čemer bodo starši morali kriti vrtec za prvih 
30 dni neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca, za vsakih na-
daljnjih 30 dni pa bo plačilo vrtca pokrila občina iz občinskega 
proračuna.

Po letu 2015 odpadki v Ljubljano
Po propadu projekta Cero NIK, ki naj bi ga gradili v Logatcu in 
kamor naj bi odpadke vozile, jih sortirale in obdelovale občine 
z območja Notranjske, Istre in Krasa, so tudi svetniki iz občine 

Log – Dragomer, tako kot pred njimi že vrhniški in borovniški 
svetniki, dvignili roke za pristop k RCERO Ljubljana. S pod-
pisom pogodbe bo imela občina rešeno problematiko odvoza 
odpadkov po letu 2015. Ker občina ne bo imela lastninskih ali 
upravljavskih pravic ali obveznosti pri izgradnji centra in za-
prtju deponĳe, pa bo morala za odlaganje odpadkov plačati 5
odstotkov višjo ceno kot občine, ki imajo lastništvo nad depo-
nĳo. A zeleno luč svetniki za pristop k RCERO Ljubljana niso
dvignili tako zlahka, ne zaradi pristopa k omenjenemu centru, 
temveč zaradi pogodbe o pristopu. Zbali so se navedenih količin 
odpadkov, spraševali so se ali bo občina plačevala kazni, če bo 
odložila premalo odpadkov ali pa preveč. Zato so dodali še dva 
sklepa. Pri kasnejšem sklepanju konkretne pogodbe o korišče-
nju storitev novoustanovljenega regĳskega centra za ravnanje z
odpadki RCERO Ljubljana sedanje občine pristopnice dosežejo 
umik določb glede zavezujočih prevzemnih količin, glede ko-
ličin, ki presegajo razpoložljive kapacitete centra in glede pla-
čevanja morebitnih stroškov odstopanja od pogodbe zaradi po-
slovanja z zmanjšanimi kapacitetami, temu sklepu pa so dodali 
tudi sklep, da bi občine sklepale dvostranske pogodbe.

Poročilo predstavil nadzorni odbor
Svet se je na seji seznanil tudi s poročilom Nadzornega odbora, 
ki je pregledal enakomernost razvoja občine Log – Dragomer 
od leta 2007 do leta 2011 po posameznih naseljih. Kot je v svo-
jem poročilu razkril nadzor, se občina po naseljih ni enakomer-
no razvĳala. Svetniki so na poročilo imeli zelo različne poglede,
eni so ga videli kot zelo dobrodošlega, drugi so v njem videli 
dobro podlago, vendar v njem niso videli smisla, opozorili pa 
so tudi na možnost manipuliranja s številkami in vprašljivost 
kriterĳev. Na koncu so sprejeli sklep, da občina ob pripravi
proračunov k proračunu doda preglednico načrtovanih vla-
ganj po naseljih.                                                     Vesna Erjavec

V začetku februarja se je zaključil rok za od-
dajo ponudb za gradnjo 1,6 kilometra dolgega 
odseka kolesarskih stez od Vrhniške ceste 1 in 
skoraj do križišča za osnovno šolo. Ministrstvo 
za infrastrukturo je, kot smo že poročali, preje-
lo 16 ponudb. "Če bodo ponudbe kakovostno 
pripravljene in na odločitev naročnika o izbiri 
najugodnejšega ponudnika ne bo pritožb, bi 
bil izvajalec lahko znan do konca februarja," 
nam je februarja pojasnila predstavnica za od-
nose z javnostmi, Helena Petrina. A ponudbe 

se niso pripravile dovolj kakovstno, zato iz-
vajalec še ni izbran. "V skladu z zakonom o 
javnem naročanju in določili razpisne doku-
mentacĳe je v teku dopolnjevanje formalno
nepopolnih ponudb in pridobivanje dodatnih 
dokazil," je dodala Petrinova in dejala, da je 
zato težko napovedati, kdaj naj bi se gradnja 
kolesarskih stez in pločnikov začela. Potem 
ko bodo pregledali vse dopolnjene ponudbe, 
bodo imeli ponudniki možnost pritožbe ozi-
roma revizĳskih zahtevkov na odločitev na-
ročnika, kar lahko izbiro izvajalca prestavi za 
nekaj mesecev. Ko bodo podpisali pogodbo z 
izvajalcem, bo imel ta 18 mesecev časa za do-
končanje 1,6 kilometra dolgega odseka. 
"V okviru gradnje pododseka skozi naselje 
Brezovica (od km 1,400 do km 2,670) in odse-

ka zunaj naselja Brezovica do naselja Log (od 
km 2,670 do km 4,840) bodo urejena 4 avto-
busna postajališča. V slednjem, ki je predmet 
javnega naročila, ki je v teku, bosta urejeni 2 
avtobusni postajališči (AP v km 3,840 levo, 
AP v km 3,917 desno)," pravi predstavnica 
za odnose z javnostmi. Obstoječi makadam 
bodo, kot smo že pisali, preuredili v mešano 
prometno površino. Ta bo široka okoli 3 metre 
in bo od regionalne ceste ločena z novo eno-
stransko jekleno varnostno ograjo, podobno 
kot na odseku med Drenovim Gričem in Si-
njo Gorico. Namenjena pa bo prometu pešcev 
in kolesarjev ter dostopu lastnikov parcel in 
objektov. Na desno stran ceste, v smeri Vrhni-
ke, bodo vgradili nov hodnik za pešce, ki bo 
predvidoma širok dva metra. Zunaj naselja bo 
hitrost vožnje omejena na 70 km/h. 
Sicer pa se bo projekt sofinanciral z evropskimi
sredstvi: "Sofinanciranje iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj je predvideno v višini 85 
% upravičenih stroškov gradnje." Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologĳo, v vlogi
organa upravljanja za evropske strukturne 
sklade in Kohezĳski sklad, je zadnji teden fe-
bruarja sicer izdalo odločbo o dodelitvi sred-
stev za izgradnjo pododseka kolesarske steze 
Brezovica–Log. Projekt, vreden 5,9 milĳona
evrov, ki ga je pripravila Direkcĳa Republike
Slovenĳe za ceste, je del kolesarske poti od
Brezovice do Logatca. V okviru projekta bodo 
kolesarske steze gradili vse do Loga; kot so 
nam povedali na ministrstvu, je za odsek med 
osnovno šolo in Jordanovim kotom že izdelan 
idejni projekt, v tem letu pa naj bi izdelali tudi 
projekt za izvedbo del. 
"Osrednji cilj projekta kolesarske povezave 
Vrhnike in Ljubljane, ki se bo predvidoma 
zaključil avgusta 2015, je zagotoviti večjo pro-
metno varnost za kolesarje in preostale udele-
žence v prometu ter omogočiti povezanost z 
mednarodnim kolesarskim omrežjem. Projekt 
bo prispeval k zmanjšanju negativnih vplivov 
na okolje in s tem k izboljšanju življenjskih 
razmer ter ne nazadnje tudi k razvoju turiz-
ma," so pojasnili na ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologĳo.

Vesna Erjavec

V začetku prihodnjega leta naj bi začeli graditi 
kolesarske steze med Lukovico in Dragomerjem.

V februarski številki Našega časopisa smo pi-
sali, da Dars po sedmih mesecih še vedno ni 
izbral izvajalca gradnje protihrupnih ograj na 
avtocestnem odseku Brezovica–Vrhnika, saj se 
je zapletlo zaradi zahtevkov za revizĳo oddaje
javnega naročila. Državna revizĳska komisĳa
naj bi svojo odločitev do izida Našega časo-
pisa že objavila na svoji spletni strani. Bralko 
Marino, ki nam je pisala, pa so bolj kot dolgi 
postopki zmotile informacĳe, da protihrup-
ne zaščite ne bodo dobili vsi: "Najprej smo se 
veselili novice, da je Dars, d. d., objavil javno 
naročilo za protihrupne ograje na avtocestnem 
odseku Brezovica–Vrhnika. Potem pa smo bili 
nekateri neprĳetno presenečeni ob podatku,
da protihrupne ograje ne bodo dobili vsi pre-
bivalci Lukovice, ki živĳo ob avtocesti Bre-
zovica–Vrhnika. Ograjo bodo namreč začeli 
graditi tik pred nadvozom Lukovica v smeri 
Vrhnike. In spet bomo nezaščiteni ostali pre-
bivalci Lukovice." Kot nam je pojasnila, so se 
tudi sami obrnili na Dars, kjer so jim tako kot 
nam povedali, da je "ograja skrajšana zgolj na 
tistem delu, na katerem bi bilo zaradi predvi-
denih ureditev v okviru izgradnje priključka 
potrebno njeno rušenje, kar ne bi bilo racional-
no". Takšnega odgovora pa prebivalci hiš, ki 
bodo ostale nezaščitene, ne morejo razumeti. 
"S tem se težko sprĳaznimo iz dveh bistvenih
razlogov, in sicer: prvič, zaradi finančne situa-
cĳe križišča in s tem tudi priključka še nasled-
njih 30 let ne bo in krajani bomo še naprej ži-
veli v nemogočih razmerah, in drugič, križišče 
oz. priključek sploh ne pride v ta del najbolj 
ogroženih hiš," je dodala bralka Marina. 
Dinamike gradnje priključka Brezovica na 
Darsu ne morejo napovedati 
Koliko let bo preteklo, preden bodo protihrup-
no ograjo dobili tudi v tem delu naselja, na 
Darsu, tako kot predvideva bralka, ne morejo 
napovedati. Kot so nam pojasnili v službi za 
komuniciranje, bo gradnja priključka odvisna 
od razpoložljivih finančnih sredstev in dina-
mike pridobitve zemljišč: "Začetek gradnje bo 
opredeljen v planih investicĳ za posamezna
prihodnja leta, zato v tem trenutku dinamike 

ne moremo napovedovati." Zagotovo v letoš-
njem letu še ne bodo začeli odkupovati zem-
ljišč, saj v ta namen še ni predvidenih finančnih
sredstev. V letošnjem oziroma prihodnjem letu 
naj bi začeli izdelovati projekt zunajnivojskega 
priključka. "Trenutno je v pripravi projektna 
naloga za izvedbo projektov PGD/PZI (pro-
jektno-tehnična dokumentacĳa za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter projektno-tehnična 
dokumentacĳa za izvedbo del). Sledi pripra-
va razpisne dokumentacĳe in oddaja javnega
naročila v skladu z zakonom o javnem naro-
čanju," so na Darsu pojasnili, v kateri fazi je 
trenutno priprava dokumentacĳe.
Dars čaka še kar nekaj dela, in kot kaže, čaka-
nje na zaščito pred hrupom čaka tudi prebival-
ce, ki živĳo ob načrtovanem novem avtocest-
nem priključku. "Ob tako prometni avtocesti 
je hrup lahko zelo moteč, zato jih razumemo, 
da se težko sprĳaznĳo z obrazložitvĳo Darsa;
je pa med drugim dejstvo tudi to, da gre za 
projekt (zgraditev protihrupnih ograj), ki ga v 
večinskem delu financira EU (nepovratna ko-
hezĳska sredstva), in da na takih objektih, ki so
financirani z omenjenimi evropskimi sredstvi,
praktično vsaj pet let ne sme biti posegov. To 
pa lahko pomeni, da bi v primeru postavitve 
ograj in nato posegov na njih zaradi izgradnje 
priključka kršili določila in tako izgubili ev-
ropski denar za protihrupne ograje," zaključu-
jejo na Darsu. Slaba tolažba za tiste, ki si bodo 
morali zatiskati ušesa še naslednjih nekaj let ali 
pa ubrati kakšno drugo pot, da bodo deležni 
pravic, ki jim pripadajo.                 Vesna Erjavec

Kolesarske steze – ne bo šlo gladko
Kot smo poročali v zadnji številki Našega časopisa, bi se gradnja kolesarskih 
stez ob regionalni cesti med Lukovico in osnovno šolo lahko začela aprila. A se 
najverjetneje ne bo, ponudbe za gradnjo se namreč niso pripravile dovolj kako-
vostno, kar bo podaljšalo roke za izbiro izvajalca.

Prebivalci Lukovice ogorčeni
Zaradi načrtovanega novega priključka Brezovica protihrupnih ograj, kot smo 
že pisali, ne bodo gradili po vsej dolžini Občine Log - Dragomer. Ograje bodo 
namreč začeli graditi pred nadvozom Lukovica v smeri Vrhnike. Prebivalci, ki 
živĳo tik ob avtocesti, ne morejo razumeti odločitve Darsa, ki pravi, da bi bila
izgradnja protihrupnih ograj ob predvidenem priključku neracionalna.

Spremenili pravilnik o oprostitvi plačila vrtca ob bolezni
Log – Dragomer, 20. marec – Občinski svet Občine Log – Dragomer je na svoji šestnajsti redni seji obravnaval osem od predvidenih štirinajstih točk dnevnega reda. 
Svetniki so tokrat na mize dobili spremenjen sklep o oprostitvi plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – dolžina bolezni za 
katero so starši opravičeni plačila vrtca se iz najmanj 30 dni daljša na 60 dni. Med drugim so svetniki po dolgi debati pristopili k Regĳskemu centru za ravnanje z
odpadki v Ljubljani ter v prvi obravnavi obravnavali kulturni pravilnik. Preostalih šest točk bodo svetniki obravnavali prihodnji teden, o njihovih sklepih pa boste 
lahko brali v aprilski številki Našega časopisa oziroma takoj pO seji na spletni strani www.mojaobcina.si/log-dragomer.



NAS CASOPIS 403/25.3.2013 C M Y K 35

3525. marec 2013
elektronski naslov: obcina@log-dragomer.si  Občina Log - Dragomer 

Letošnje tekmovanje za sve-
tovni pokal v balvanskem 
plezanju v Športnem parku 
Log bo še bolj udarno, pestro 
in zanimivo kot prejšnja leta. 
Organizatorji so se povzpeli 
še stopnico višje; na svoj račun 
tokrat ne boste prišli le ljubi-

telji športa oziroma športnega 
plezanja, temveč tudi glasbeni 
navdušenci. Na predvečer tek-
movanja bo v Športni park Log 
prišla najuspešnejša slovenska 
rock skupina Siddharta, ki bo 
pripravila koncert pod imenom 
Siddharta World Cup Concert, 
naslednji dan pa se bodo lah-
ko zabavali še ljubitelji techno 
glasbe. 
Tekmovanje za svetovni pokal 
v balvanskem plezanju bo v 
Športnem parku Log potekalo 
že tretje leto. Medtem ko smo 
se prvo in drugo leto tekmo-
vanja veselili predvsem zaradi 
prihoda svetovne plezalne eli-
te ter lani zaradi slovenskega 
zmagoslavja, se bo tokratno 
tekmovanje obiskovalcem v 
spomin vtisnilo tudi zaradi 
številnih novosti. Tudi letos bo 
največja balvanska stena v Slo-
venĳi gostila najboljše plezal-
ce z vsega sveta in tudi tokrat 
bomo lahko pod steno navĳali
za slovenske plezalne ase z 
Mino Markovič na čelu, lansko 
zmagovalko tekme na Logu ter 
zmagovalko svetovnega po-
kala v težavnosti in kombina-
cĳi. "Tekma na Logu je vedno
super, organizacĳa je dobra in
za tekmovalce je res imenitno 
poskrbljeno, zato se z veseljem 
vsako leto vračam na to tekmo-
vanje. Tudi publika in vzdušje 
na tekmi sta neverjetna in pre-
pričana sem, da bo tudi letos 

in prihodnja leta tako!" pravi 
Markovičeva. Dodaja, da si je 
tekmovanje z dobro organizaci-
jo in vzdušjem ustvarilo dobro 
ime. "Jaz bom pridno trenirala 
in se pripravila na preizkušnjo 
– se vidimo!" je dejala zmago-
valka lanske tekme.

Zanjo in za vse druge sloven-
ske ter najboljše tuje plezalce 
boste na Logu lahko navĳa-
li 11. in 12. maja. V soboto se 
bodo v dopoldanskem delu v 
kvalifikacĳah pomerili moški,
popoldne pa še ženske; v ne-
deljo bosta v dopoldanskih in 
zgodnjih popoldanskih urah 
sledila moški in ženski finale,
zvečer pa še finale za ženske in
moške. V finalu bodo organi-
zatorji znova posegli po dobro 
preizkušenem programskem 
konceptu; za glasbeno sprem-
ljavo bosta ob plezanju fina-
listov poskrbela Jani Hace in 
Sergej Ranđelović, dogajanje 
na steni pa bo tokrat s svojim 
duhovitim komentiranjem za-
činil Sašo Hribar. 
Program razširili z dvema 
koncertoma 
Športno-plezalno društvo Ko-
renjak tekmovanje za svetovni 
pokal v balvanskem plezanju 
vsako leto povzdigne na ne-
koliko višjo raven in tudi letos 
bo tako. Tokrat bodo organi-
zatorji na predvečer tekmova-
nja pripravili koncert skupine 
Siddharta, ki je posledica več-
letnega sodelovanja basista 
Siddharte Janĳa Haceta na fina-
lih tekme za svetovni pokal v 
balvanskem plezanju na Logu. 
Priznana slovenska glasbena 
skupina bo na edinstvenem 
Siddharta World Cup Concer-
tu nastopila na predvečer tek-

movanja, v petek, 10. maja, ob 
22. uri. Vstopnice za koncert 
lahko v predprodaji že kupi-
te na Eventimovih prodajnih 
mestih, na strani World Cup 
Bouldering Log-Dragomer na 
Facebooku pa se z všečkanjem 
njihove strani lahko potegujete 
za brezplačno vstopnico. 
Že naslednji dan se bo ognje-
met zabave in glasbe nadalje-
val s priznanim DJ Teyem; ta 
bo s kakovostno glasbo navdu-
šil ljubitelje techna. 
A to še ni vse, konec tedna se 
obetajo tudi atraktivni športni 
vložki. Navdušeni boste vsi 
ljubitelji adrenalinskega kole-
sarjenja, discipline bike trial. 
Profesionalni kolesarji vam 
bodo jemali dih na spektaklu, 
ki ga bodo uprizorili na več 
metrov visokih stolpih, kovin-

skih in lesenih ovirah ter avto-
mobilih. Na travnati površini 
bodo organizatorji postavili 
petdesetmetrski tobogan, po 
katerem se bodo lahko spuš-
čali prav vsi obiskovalci. Zaba-
vali se boste lahko tudi ob lov-
ljenju ravnotežja, saj bodo na 
prizorišču postavili vrvni trak, 
tako imenovani slack line. Da 
pa ne boste pri plezanju opa-
zovali le svetovnih mojstrov, 
temveč boste preizkusili tudi 
svojo spretnost, moč in vešči-
no, bodo poskrbeli s postavitvi-
jo velikega plezalnega stolpa, 
na katerega se boste lahko ob 
določenih urah povzpeli lju-
bitelji plezanja vseh starosti, 
medtem pa bo na njem pote-
kalo tudi tekmovanje v hitrost-
nem plezanju.                  V. E.

Tokrat bo Energetika Ljubljana po-
laganje cevi nadaljevala na križišču 
Šolske ceste z Dragomerško cesto. 
Tu naj bi se dela predvidoma zače-
la zadnji teden v marcu, potekala 
pa naj bi v treh smereh: plinifika-
cĳo naj bi vlekli do osnovne šole,
po Dragomerški cesti proti naselju 
Dragomer in proti regionalni cesti.
V osrednjem delu naselja Drago-
mer naj bi se gradnja plinovodnega 
omrežja začela maja, poleti pa naj 
bi začeli tudi celovito obnovo Dra-
gomerške ceste. V proračunu je na 
tej postavki predvidenih 120 tisoč 
evrov. Na delu, kjer bo Energetika 
letos gradila plinovod, naj bi občina sočasno uredila kanalizacĳo in vodovod, predvideni pa sta
tudi nova preplastitev cestišča in zamenjava javne razsvetljave. Poleti lahko na tem delu pri-
čakujete zapore, o podrobnostih pa vas bomo obvestili v eni izmed prihodnjih številk Našega 
časopisa. 
Naj spomnimo, da je lani Energetika Ljubljana plinovodne cevi položila od meje z Občino Bre-
zovica do križišča v Dragomerju ter po delu Dragomerja. Kot nam je pojasnil Srečko Trunkelj iz 
Energetike Ljubljana, naj bi plin po ceveh stekel že čez dva meseca; najprej ga bodo dobili stano-
valci hiš, ki stojĳo na levi strani regionalne ceste med Brezovico in Dragomerjem. Vrtec, občinska
stavba in preostale hiše v osrčju Dragomerja, kjer so že položili plinovodne cevi, pa naj bi se s 
plinom začeli ogrevati jeseni.                                                                                                                      V. E.

10. maja, na predvečer tekmovanja na Logu, koncert skupine Sidd-
harta

Gradnja plinovodnega omrežja naj bi se 
nadaljevala že marca

Občina je naredila korak naprej pri uresničit-
vi projekta kanalizacĳe; kot so nam pojasnili
v občinski upravi, so pridobljene vse služnosti 
fizičnih oseb, proti koncu pa gre tudi postopek
pridobivanja služnosti Darsa, DRSC-ja in skla-
da kmetĳskih zemljišč. A s pridobitvĳo služ-
nosti se zadeva še ni končala; občina mora do 
konca junĳa zaključiti vse projekte, pridobiti
gradbeno dovoljenje in dobiti odobreno vlogo 
za evropska sredstva.
Projekt pridobivanja in izdelovanja dokumen-
tacĳe za gradnjo kanalizacĳe in čistilne napra-
ve v Občini Log - Dragomer gre proti koncu, 
a občina bo morala zelo pohiteti, če bo hotela 
ujeti vlak s kohezĳskimi sredstvi. Kot nam je
pojasnil Jure Jančič iz občinske uprave, odva-
janje in čiščenje odpadnih voda v Občini Log - 
Dragomer sestavlja pet projektov; pri projektu 
kanalizacĳe v vzhodnem delu Dragomerja so

izdelani tako projekti za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja kot projekti za izvedbo del. Pri 
kanalizacĳi Lukovica ter kanalizacĳi Drago-
mer zahod in osrednji del so izdelani projekti 
za gradbeno dovoljenje, ti pa so v zaključni 
fazi tudi pri projektu kanalizacĳe Log in čistil-
ne naprave. Pri teh dveh projektih trenutno 
pregledujejo, ali so pridobljena vsa soglasja, 
saj so morali projekta nekoliko popraviti, ker 
so zaradi nepridobitve služnosti preprojekti-
rali križišče na regionalni cesti pred osnovno 
šolo. 
Sicer pa je občina na ministrstvo za kmetĳstvo
in okolje že oddala splošni del razpisne doku-
mentacĳe za zbiranje ponudb, ki jo ministrstvo
pregleduje, tehnični del pa je v fazi oddajanja, 
je povedal Jančič. 
Župan Mladen Sumina dodaja, da je občinska 
uprava vložila vse napore v projekt izgradnje 
kanalizacĳe in čistilne naprave ter si prizade-
va, da bi jim uspelo koristiti kohezĳska sred-
stva finančne perspektive 2007–2013. Župan
nam je še razložil, da so se od začetka do danes 
projekti v nekaterih delih spreminjali: "Neka-
terim služnostim, ki jih nismo mogli pridobiti, 
smo se izognili s preprojektiranjem, kar se je 
na primer zgodilo v Jami in Dolini ter tudi v 
nekaterih delih Loga in Dragomerja." 
Letos nas najverjetneje že čaka gradnja dela ka-
nalizacĳe. Ob regionalni cesti naj bi namreč so-
časno z gradnjo kolesarskih poti in pločnikov 
potekala gradnja kanalizacĳe, del kanalizacĳe
pa naj bi vgradili tudi v Dragomerško cesto.

V. E.

Pridobljene vse kanalizacĳske služnosti

Po trenutnih ocenah naj bi pluženje in 
posipanje cest Občino Log - Dragomer 
letos stalo rekordnih 114 tisočakov. 
Samo zimska služba, ki so jo izvajali 
februarja, ko je zima najbolj pokazala 
zobe, naj bi bila po ocenah dražja od 
celotne lanske zimske sezone. Občina 
je za zimsko vzdrževanje na leto v pov-
prečju porabila 70 tisočakov, v prora-
čunu pa je letos za zimsko vzdrževanje 
cest načrtovala 50.000 evrov.
 Dolga zima, pogosto sneženje, pluže-
nje in posipanje cest se bodo še kako 
poznali v proračunu občine. Zimsko 
vzdrževanje bo proračun zajedlo bolj, 
kot so pričakovali v občinski upravi. 
Zanj so v proračunu rezervirali 50.000 
evrov, a je bilo že februarsko pluženje 
in posipanje dražje kot vsa načrtovana 
sredstva. Naj ob tem spomnimo, da 
je februar letos predstavljal vrhunec 
zimske sezone; snežna podlaga se je 
obdržala skorajda ves mesec, snežne 
padavine pa so se pojavljale vsak dan, 
je pojasnil ljubiteljski vremenar Matej 
Kuharič. Začetek in konec februarja sta 
po nižinah pripadla predvsem dežju; 
v 16 padavinskih dneh je padlo zajet-
nih 219 litrov dežja na kvadratni meter 
površine. Kot nam je pojasnil Martin 
Martinčič iz občinske uprave, naj bi po 
ocenah Komunalnega podjetja Vrhni-
ka, ki s svojimi kooperanti v Občini Log 
- Dragomer pluži in posipa ceste, fe-
bruarska zimska služba stala kar 50.100 
evrov. Če temu prištejemo še slabih 39 
tisoč evrov, kolikor je vzdrževanje za-
sneženih cest občino stalo januarja, so 

sredstva daleč presegla načrtovana. Nekoliko cenejša sta bila december (24.033 evrov) in no-
vember (1.309 evrov). 
Zima bo rekordna, tako glede števila snežnih dni in debeline snežne odeje, ki je presegla številke 
prejšnjih zimskih sezon, kot glede cen, ki jih bodo za zimsko vzdrževanje morale plačati občine. 
Lani je zimska služba Občino Log - Dragomer stala nekaj več kot 42 tisočakov, dve leti prej pa 
okoli 72.000 evrov. 
Zaradi rekordnih stroškov zime se bodo občine najverjetneje spopadle s težavo, kje vzeti sred-
stva, nam je zaupal Jože Turk iz Komunalnega podjetja Vrhnika. "Od vsake posamezne občine bo 
odvisno, kje se bodo našle rezerve, mi pa se bojimo, da bi bilo zaradi tega manj letnega vzdrževa-
nja," je dodal. Kot so nam potrdili na občinski upravi, bo zaradi visokih stroškov, ki jih je prinesla 
letošnja zima, treba varčevati pri letnem vzdrževanju, nekaj sredstev pa bodo na to postavko naj-
verjetneje prerazporedili tudi z rebalansom, saj je bila zima enkrat dražja, kot je bilo načrtovano. 

V. E.

Zimska služba bo rekordno draga Lani je vso žensko plezalno 
elito premagala Slovenka Mina 
Markovič.

10. maja koncert Siddharte na Logu
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Naši predlogi so: 
  
APRIL – PO STOPINJAH 
OGLEJSKIH PATRIARHOV 
Vožnja do gradu Devin, ki 
kljubuje času na strmi skali. 
Prvotni lastniki gradu so bili 
oglejski patriarhi. V tem ro-
mantičnem gradu je kot gost 
kneginje bival pesnik Rainer 
Maria Rilke in tu ustvaril zna-
menite Devinske elegĳe. Po
ogledu gradu in čudovitega 
parka se odpeljemo do Ogleja. 
Ta nekdaj silno pomemben kraj 
je ohranil mnogo arheoloških 
zakladov. Občudujemo lahko 
nekdanje rimsko pristanišče, 
mnogo arheoloških zakla-
dov, predvsem pa znamenite 
oglejske mozaike z začetkov 
krščanstva. Predstavljajo naj-
večjo arheološko zanimivost 
v evropskem prostoru. Sledi 
kratka vožnja do otoka Gra-
dež, do katerega vodi cesta po 
nasipu. Tu nas čaka ladja, ki 
nas odpelje po gradeški lagu-
ni do otoka Barbana, ki je še 
danes znana božja pot. Na tem 
otoku je patriarh Elĳa že pred
1.200 leti posvetil svetišče v 
čast Marĳi. Po daljšem postan-

ku in ogledu cerkve se z ladjo 
vrnemo na Gradež. Sledi ogled 
dveh prastarih cerkev in spre-
hod po čudoviti urejeni obalni 
poti, nato pa pot domov. 
  
MAJ – TAM KJER TEČE BI-
STRA ZILJA 
Z avtobusom se povzpnemo 
na goro Dobrač (visoko pribl. 
2.000 m), od koder je prekra-
sen razgled na Ziljsko-Drav-
sko dolino. Pred stoletji se je 
ob silnem potresu del Dobrača 
podrl in ta podor si še danes 
ogledujemo kot zanimivost. 
Nato se odpeljemo v vas Bi-
stra na Zilji, kjer se srečamo 
z zavedno koroško Slovenko, 
ki nam predvaja film o "šteh-
vanju" in pripoveduje o slo-
venstvu na Koroškem. Po želji 
v njeni lepi starinski gostilni 
naročimo kosilo. Pot nadalju-
jemo mimo Šmohorja v Koče, 
kjer lahko občudujemo farno 
cerkev. Nato se po slikoviti 
gorski cesti prek Ziljskih Alp 
zapeljemo v Dravsko dolino. 
Blizu kraja Dole zavĳemo v iz-
jemno slikovito hribovsko va-
sico Irschen, ki se ponaša z 900 
let staro cerkvĳo sv. Dionizĳa.

V tej vasici je velika zanimivost 
postalo zeliščarstvo; skoraj vsa 
vas se ukvarja s pridelovanjem 

ali predelovanjem zelišč. Tu 
lahko občudujemo najrazlič-
nejše rastline v naravni obliki 
in kupujemo zanimive izdelke 
iz zelišč, tj. kreme, čaje, napit-
ke, tinkture, šampone, mila in 
še in še. Vasica je res svojevrst-
no doživetje. Sledi še pot proti 
domu po dolini Drave. 
  
JUNĲ – po izbiri   
1. Prvi teden v junĳu se bomo

s ceste Na Grivi 43 v Drago-
merju z avtomobili ali kolesi 
odpeljali na ogled učne poti 

v Bevkah. Prepustili se bomo 
objemu barjanskega mozaika 
in odkrivali, kako je človek na 
barjanski ravnici živel nekoč 
in kako živi danes. 
  
2. Izlet v LUNGAU. Skozi ka-
ravanški predor se bomo na-
menili v Avstrĳo. Najprej se
bomo ustavili v kraju Zeder-
haus. Tam imajo vsako leto 24. 
junĳa, na dan sv. Janeza Krst-

nika, krajevno žegnanje. Vsa 
vas sodeluje pri izdelavi veli-
kih butar, ki merĳo od 6 do 8
metrov, vsaka pa je okrašena 
s 60.000 cvetovi. Teh butar, ki 
jih imenujejo "prangstange", 
napravĳo 10, v veliki procesĳi,
ki jo pripravĳo na ta dan, pa
jih smejo nositi le neporočeni 
fantje. 
Pot se bo nadaljevala proti 
kmetĳi Seppa Holzerja, prav
tako v pokrajini Lungau. Hol-
zer na svoji kmetĳi (na nad-
morski višini več kot 1.000 m) 
na način permakulture goji 
neverjetno eksotične rastline 
in prideluje sadje, kot so po-
maranče in ananas. 
  
3. Enodnevni izlet na Dunaj 
– NAJLEPŠI DUNAJSKI PAR-
KI 
Vožnja do Dunaja, panoram-
ski ogled mesta po Ringu in 
ogled palač: državna opera, 
dvorno gledališče, parlament, 
muzeji, borza, mestna hiša, 
Dvorni grad … Sledi sprehod 
v staro mestno jedro ter ogled 
ulic Kohlmarkt, Graben, Štefa-
nov trg s katedralo in Koroško 
cesto. Nato se sprehodimo v 
Ljudski park (Volksgarten), ki 
slovi kot najelegantnejši park 
vrtnic na svetu. Tu uživamo v 
opojnih vonjavah vrtnic, ki nas 
razveseljujejo v vseh veliko-
stih, barvah in oblikah. V par-

ku je tudi kavarna, kjer si lah-
ko privoščimo pravo dunajsko 
kavo. Sledi ogled grajskega 
vrta (Burggarten), kjer lahko 
občudujemo kipe in lepe par-
kovne zasaditve: grme in dre-
vesa. Še sprehod v mestni park 
(Stadtpark), skozi katerega 
se vĳe rečica Wien in ustvarja
majhno jezerce. Tudi tu se kar 
težko nagledamo vseh pre-
lepih rož in grmov. Med dru-
gimi kipi stoji tu tudi zlati kip 
Johanna Straussa. Kasneje se 
z avtobusom zapeljemo še do 
Schönbrunna, letne rezidence 
Habsburžanov. Tukajšnji park 
je zasnovan v baročnem slo-
gu in slovi kot eden najlepših 
v Evropi. Povzpnemo se na 
griček z Glorie�o, kjer si v ka-
varnici s čudovitim razgledom 
po mestu in parku malo od-
dahnemo od vsega lepega. Še 
pot domov, kamor prispemo v 
poznih večernih urah. 
To so naši predlogi. Vse izlete 
bo brezplačno strokovno vo-
dila naša občanka in vodička 
Milica Lavrenčič. Predstavitev 
izletov bomo organizirali na 
Osnovni šoli Log - Dragomer 
(učilnica št. 10) 4. aprila ob 19. 
uri; takrat bomo zbirali tudi 
prĳave na izlete in posredovali
dodatne informacĳe. Vljudno
vabljeni in na snidenje! 

KUD Kosec 
Anica Vengust

KUD Kosec pripravlja kar nekaj zanimivih izletov. Več o tem bo-
ste izvedeli 4. aprila ob 19. uri v OŠ Log - Dragomer.

Kaj predlagamo v KUD Kosec v pomladnih mesecih 
 V Sekcĳi za kulturno izobraževanje KUD Kosec smo se odločili za nekaj zanimivih izletov s kulturno-iz-
obraževalno vsebino. Predstavitev izletov in prĳavo za udeležbo bomo organizirali 4. aprila ob 19. uri na
Osnovni šoli Log - Dragomer, učilnica št. 10. Vabljeni!

V spomin 

France Stanovnik 
(1933–2013)
V 81. letu starosti nas je zapustil naš dol-
goletni član tov. France Stanovnik. Član 
Prostovoljnega gasilskega društva Log je 
postal 1. januarja 1948. Dosegel je naziv 
gasilskega častnika II. stopnje, od leta 2008 
do 2013 pa je bil predsednik častnega raz-
sodišča.
Dolgoletni poveljnik PGD Log je bil od leta 
1958 do 1998, član UO pa od l.1958 do l. 
2008. Leta  1998 mu je društvo podelilo 
naziv Častni poveljnik društva. Prejem-
nik številnih priznanj in odlikovanj, med 
najpomembnejšimi je  Odlikovanje Gasil-
ske zveze Slovenĳe za posebne zasluge in
Srebrnega in Zlatega znaka civilne zaščite 
RS. 
France je znal prisluhniti novostim na 
področju gasilskega tehničnega in opera-
tivnega delovanja. Z velikim veseljem je 
svoje znanje prenašal na mlajše rodove kot 
dolgoletni mentor mladine in pionirjev. V 
zadnjih dvajsetih letih pa je bil tudi desetar 
uspešne veteranske ekipe PGD Log v ga-
silsko-športnih disciplinah, s katero je do-
segal lepe uspehe na občinskem, regĳskem
in državnem nivoju. 

Dragi France! 
Čeprav si bil prostovoljec z osnovnim ci-
ljem pomagati človeku v stiski, si gasilsko 
poslanstvo opravljal, kot pravi profesiona-
lec z levjim srcem. Hvala ti! 
Od Franceta smo se poslovili 22. 2. 2013 
na pokopališču Brezovica. 

UO PGD LOG
Foto: AG 

V soboto, 9. marca, je gasilsko društvo 
Log v okviru GZ Vrhnika organiziralo 
3. tekmo v spajanju sesalnega voda za 
Pokal GZ Vrhnika. Tekmovanja, ki je se-
veda potekalo prvič pri nas v dvorani, 
se je udeležilo 19 ekip iz GZ Vrhnika in 
sosednjih zvez.
Tekmovanje v SSV je letos potekalo dru-
gič in se je, kot kaže, med gasilci lepo 
uveljavilo, saj je bil odziv velik, kar je 
tudi dobra iztočnica za daljše gasilske 
tekme na prostem, ki bodo sledile. 
V skupnem seštevku treh tekem so se 
med člani naj-
bolje odrezali 
Drenov Grič 
- Lesno Brdo 
A1 in med 
č l a n i c a m i 
Brezovica pri 
Borovnici A. 
Tudi domače 
gasilke Log 1 
so na zadnji 
tekmi dosegle 
lepo zmago 
in so s časom 
konkur i ra le 
tudi članskim 
ekipam – ko-

nec koncev so imele tudi bučno podpo-
ro s "tribun". 
Z obiskom nas je počastil tudi župan 
Občine Log - Dragomer Mladen Sumi-
na, ki mu je pripadla čast podeljevanja 
priznanj. Ob koncu pa je tov. Zvone 
Bastarda gasilke prĳetno presenetil s
cvetjem ob 8. marcu. Hvala vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri izvedbi tekme 
ali navĳali ter si vzeli čas za prĳetno ga-
silsko druženje.

 PGD Log 
Andrej Gubič

Tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda na Logu

29. februarja se je zaključil rok, do katerega so 
starši lahko oddali vlogo za sprejem otroka v 
Vrtec Log - Dragomer za šolsko leto 2013/2014. 
Kot so nam pojasnili v vrtcu, je pravočasno pri-
spelo vseh 53 vlog, v vrtec pa bodo letos naj-
verjetneje sprejeli 37 otrok. Komisĳa bo zaseda-
la aprila, odgovore o sprejemu otrok pa lahko 
starši pričakujejo maja.
Vrtec Log - Dragomer je letos prejel precej manj 
vlog za sprejem otrok. Pravočasno jih je tokrat 
prispelo 53, ena izmed teh je bila vloga za spre-
jetje otroka za šolsko leto 2014/2015. Sprva, v 
začetku februarja, je sicer kazalo, da bo vlog za 
vpis bistveno manj. Tokrat se bo za mesto v vrt-
cu potegovalo 30 novincev iz Občine Log - Dra-
gomer, preostalih 23 vlog pa so vložili starši iz 
drugih občin. V primerjavi s preteklimi leti je 
vlog za vpis letos razmeroma malo; leta 2009 je 
Vrtec Log - Dragomer prejel kar 107 vlog, na-
slednje leto 79, leta 2011 jih je bilo 85 in lani 80. 

Komisĳa za sprejem otrok v Vrtec Log - Dra-
gomer bo aprila obravnavala 30 vlog otrok iz 
Občine Log - Dragomer. Sedem vlog so vloži-
li starši "premladih otrok", ti otroci namreč 1. 
septembra ne bodo izpolnjevali pogoja za vpis 
v vrtec, kar pomeni, da takrat še ne bodo do-
polnili zahtevanih 11 mesecev starosti. Obra-

vnavali bodo še 11 vlog otrok, rojenih leta 2012, 
9 vlog otrok, rojenih leta 2011, in po eno vlogo 
otrok, rojenih od leta 2010 do 2008, preostalih 
23 vlog pa so vložili starši iz drugih občin. 
V vrtec bodo najverjetneje sprejeli 37 otrok, 
8 otrok iz Zasebnega vrtca Zvezdica ter še 29 
novincev. Kot nam je povedala pomočnica 
ravnateljice Jožica Zorc, bodo v vrtec sprejeti 
večinoma otroci prvega starostnega obdobja. 
Najverjetneje bodo v oddelek 1–2 leti sprejeli 
13 otrok, v oddelku od 2–3 leta imajo prostora 
še za 2 otroka, v preostalih oddelkih v Drago-
merju bo prostor dobilo 10 otrok, na Logu pa 
bodo v vrtec najverjetneje sprejeli 4 otroke. Kot 
kaže, bo prostor v vrtcu dobila večina otrok iz 
Občine Log - Dragomer, bo pa tako kot v pre-
teklih letih o sprejemu odločalo število točk, 
ki jih bodo dobili novinci. Na tem področju 
ni sprememb, prednost pri sprejemu imajo, 
tako kot vsa leta do zdaj, otroci iz Občine Log 
- Dragomer, za vsako leto prebivanja v občini 
pa bodo prišteli dodatno točko.                V. E.

V začetku leta so v šoli zamenjali dotrajani ko-
tel, v vrtcu Dragomer pa so med poletjem pre-
uredili igralnico in nekoliko prenovili igrišče.

Prispelo 53 vlog za vpis v vrtec
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Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log 
pri Brezovici,  na podlagi 18. člena Odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, 
107/12) objavlja 
  

JAVNO NAZNANILO 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča  
  
in 
  

POZIV 
k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju Občine Log - Dragomer 
za leto 2013 

  
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča v Občini Log - Dragomer za leto 2013. 
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za 
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in ne-
zazidanega stavbnega zemljišča, kot tudi poda-
tki o zavezancih, bodo razgrnjeni (na vpogled 
zavezancem) v prostorih Občine Log - Drago-
mer v občinski stavbi na naslovu: Na Grivi 5, 
Dragomer v tajništvu. 
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke 
in na te podajo pripombe od torka 2. 4. 2013 do 
vključno petka 12. 4. 2013, in sicer v času urad-
nih ur: 
Ponedeljek: 9.00–12.00
Sreda:    9.00–12.00 in 14.00–16.00
Petek:     9.00–12.00 
V času razgrnitve podatkov lahko zavezanci 
spremembe sporočajo Občini Log - Dragomer 
s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno 
predložiti vsa potrebna dokazila. Vloga se lahko 
vloži na način: 
–  s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ob-

čina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 9, 1358 
Log pri Brezovici. 

– osebno, z vložitvĳo v tajništvu v občinski
stavbi Občine Log - Dragomer. 

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge 
pa je na voljo v tajništvu Občine. 
ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča za območje Občine Log - Dragomer je 
Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejel na 

svoji 15. redni seji dne 19. 12.2012 inje objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 107/12 in na internetnih 
straneh občine. 
Številka: 422-77/2009 
Datum: 12. 3. 2013 

Občinska uprava 
Občine Log - Dragomer 

  
 

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje progra-
mov organizacĳ in društev na področju huma-
nitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavno-
sti tehnične kulture in stanovskih organizacĳ
(Uradni list RS, št. 122/08) objavlja Občina Log 
- Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici 
  

JAVNI RAZPIS 
  

ZBIRANJA PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH 
IN MLADINSKIH DEJAVNOSTI TER 

DEJAVNOSTI TEHNIČNE KULTURE IN 
STANOVSKIH ORGANIZACĲ V LETU 2013 
  
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: 
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log 
pri Brezovici 
  
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPI-
SU: 
Na razpisu lahko sodelujejo: 
-   organizacĳe, društva, združenja in zveze,

ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v
njihovih programih pa morajo biti elemen-
ti skrbi za invalide, reševanje socialne stiske 
prebivalcev ali članov, dobrodelnost in samo-
pomoč in so registrirane za izvajanje oprede-
ljenih dejavnosti, 

- mladinske skupine, klubi, društva ter druge 
organizacĳe, ki izvajajo programe, namenjene
spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju 
interesov mladih, 

- organizacĳe in skupine tehnične kulture,
- stanovske organizacĳe.
  
Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, ki jih dolo-
ča 4. člen Pravilnika za vrednotenje programov 
organizacĳ in društev na področju humanitar-
nih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti teh-
nične kulture in stanovskih organizacĳ.

3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA 
RAZPISA: 
Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 5.00-
0,00 €. 
  
4. ROK ZA PORABO SREDSTEV: 
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v
letu 2013. Rok za porabo sredstev je 31. 12. 2013. 
Sredstva niso prenosljiva. 
  
5. RAZPISNI ROK IN NAČIN DOSTAVE 
PREDLOGOV: 
Ponudniki morajo ponudbe oddati po pošti na 
naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p. 
p. 09, 1358 Log pri Brezovici, kot priporočeno 
pošiljko najkasneje z datumom 15. 4. 2013 ali 
osebno na Občini Log - Dragomer najkasneje do 
15. 4. 2013 do 12. ure.  
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacĳe ter mora
vsebovati zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane ponudbe ne bodo upoš-
tevane. 
Ponudba v zaprti ovojnici mora biti označena z 
imenom in naslovom ponudnika, v spodnjem 
levem kotu pa opremljena s pripisom  "Za SO-
FINANCIRANJE DRUŠTEV". 
  
6. DODATNE INFORMACĲE: 
Vse dodatne informacĳe v zvezi z razpisom so
na voljo na sedežu občine ali po telefonu (01) 
750 77 03 – kontaktna osebaJolanda Fon. 
  
7. ODPIRANJE PONUDB: 
Odpiranje ponudb bo po preteku razpisnega 
roka. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepo-
polno izpolnjenih prĳav s pomanjkljivo doku-
mentacĳo bodo ponudniki pozvani, da v roku 8
dni prĳavo dopolnĳo. V primeru, da ponudnik
prĳave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponud-
ba izločena kot nepopolna. 
  
8. RAZPISNA DOKUMENTACĲA: 
Razpisno dokumentacĳo lahko zainteresirani
dvignejo na  sedežu Občine Log - Dragomer, Na 
Grivi 5, 1358 Brezovica pri Ljubljani, vsak dan – 
v ponedeljek, torek in četrtek, od 8.00 do 15.00, v 
sredo od 8.00 do17.00 inv petek od 8.00 do 13.00, 
od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo ponudb. 

Razpisna dokumentacĳa je objavljena na spletni
strani www.log-dragomer.si in jo je možno do-
biti tudi po elektronski pošti. 
  
9. IZID RAZPISA: 
Predlagatelji programov bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni po 
odpiranju vlog. Z izbranimi kandidati bo Obči-
na Log - Dragomer sklenila pogodbo o sofinan-
ciranju programov za leto 2013.

Številka 430-6/2013 
Dragomer, 25. marec 2013 

OBČINA LOG - DRAGOMER                                                                               
OBČINSKA UPRAVA

Stopili smo v začetek leta 2013, začetki pa v 
ljudeh po navadi zbudĳo željo po spremembi,
zato je to lahko čas svežih misli in prodornih 
načrtov za dvig kakovosti življenja. Želja po 
spremembi vznika vsak dan in v KUD Kosec 
smo si izzive zastavili tako v dolgem mesecu ja-
nuarju kot v februarju, ki hitro mine, in marcu; 
poleg organizacĳe gledaliških igric smo poskr-
beli tudi za kar nekaj ustvarjalnih in izobraže-
valnih delavnic.
Človek je pogosto presenečen nad tem, kako 
malo je treba, da iz najpreprostejših stvari na-
stanejo prave mojstrovine. Ideje, par pridnih 
rok, čas, dobra volja, nekaj malega vztrajnosti 
ter vaje in poskusi, in izpod naših rok priha-
jajo vse boljši in popolnejši izdelki, kar so 
dokazale in pokazale ustvarjalke na rednih 
delavnicah ročnih spretnosti z volno in nitko. 
Pridružite se nam, prava figa, če vam prvič ne
bo uspelo ustvariti popolnega izdelka. Prav 
kmalu boste delo nadgradili, dopolnili, spre-
minjali, skratka odprli boste prosto pot svoji 
domišljĳi in ustvarjalnosti. 
  
Tudi delavnica Slikanje na svilo pod men-
torstvom Ljubice Malavašič je bila uspešna 
in prava paša za oči. Na delavnici se je zbralo 
šest udeležencev; izbrali so po tri barve, zmo-
čili svilo in pripravili vzorce za barvanje, men-
torica pa je prikazala, kako se zvĳa, guba in za-
ključi. Med sušenjem je pokazala nekaj svojih 
izdelkov in kako to tehniko uporabljamo še 
drugače. Nastale so krasne svilene rutke, ki se 
lahko uporabljajo kot modni dodatek k srajci, 
puloverju, jopici … 
Oblikovalka Barbara Nardoni nas je razve-
selila z delavnico Oblikovanje rož iz filca. 
Seznanila nas je z standardno, tradicionalno 
tehniko polstenja oziroma filcanja. Uporabili
smo volno merima, ki je cenjen ekološki mate-
rial, pridobljen iz obnovljivih virov, hkrati pa je 
topla, mehka in prĳetna na otip. S postopkom
mokrega polstenja so udeleženci izdelali cvet, 
s katerim se lahko okrasi plašč, jakna ali kapa, 
lahko pa ga preprosto postavimo v vazo, ki 

lepo dopolni bivalni prostor. 
25. marca so praznovale tudi mame, zato smo 
v okviru Sekcĳe odbora za varovanje kulturne
dediščine in prikaz starih običajev  v sodelo-
vanju z učenci Osnovne šole Log - Dragomer in 
Občino Log - Dragomer organizirali prireditev 
za mamice, babice ter malo mlajše dame in go-
spodične. Zbrane obiskovalce je pozdravil Lud-
vik Rožnik. Mamice so ob materinskem dnevu 
prejele najlepše darilo – veselje v otroških očeh 
in iz rok Ludvika Rožnika nagelj. 
Tečaj angleščine v okviru sekcĳe DVIG  
Študentje angleščine so podali svoje mnenje o 
tečajih angleščine, ki trenutno potekata za dve 
skupini članov KUD Kosec. V prvi skupini po-
učuje naša občanka Olga D., v drugi pa gospod 
Peter Gorjup. 
Tečaj za prvo skupino poteka vsako sredo. Štu-
dentje obiskujejo tečaj že drugi semester; prvi 
je trajal 20 ur (pomlad 2012), nadaljevalni pa 28 
ur (oktober 2012–januar 2013). V prvem seme-
stru je tečaj potekal v Siciliani, obiskovalo ga je 
osem študentov, v drugem semestru pa poteka 
v občinski sejni sobi. Tu so pogoji za učenje pre-
cej boljši; nedavno je občinska uprava v sejno 
sobo namestila tablo, ki jo s pridom uporablja-
mo. Pogrešamo le še dostop do interneta. Tečaj 
v drugem semestru obiskuje sedem študentov. 
Študentje so ocenjevali svoje in učiteljičino delo 
v obeh semestrih. V prvem semestru je bila več-
ina (sedem od osmih) zadovoljna s svojim na-
predkom; en študent je ocenil, da kljub trudu 
težko sledi preostalim. Vsi so bili zadovoljni z 
delom svoje učiteljice in niso predlagali nobe-
nih sprememb. Poudarili so tudi, da jim obisko-
vanje tečaja prinaša zadovoljstvo, ne le zato, ker 
napredujejo v znanju angleščine, ampak tudi in 
predvsem zaradi prĳetnega druženja samega.
Pri ocenjevanju drugega semestra se mnenja 
študentov glede napredka v znanju in zado-
voljstva z učiteljico niso spremenila. Z obojim 
so zadovoljni, zavedajo pa se tudi, da bi bilo 
dobro, da bi več samostojno ponavljali doma. 
Zato so predlagali, da bi dobivali več domačih 
nalog, pripravljenih za različne težavnostne 

ravni. Poleg tega želĳo, da bi več ponavljali na
samem tečaju, da bi prebirali več preprostejših 
besedil in delali več slovničnih vaj. Posamezni 
študentje bi radi enkrat na mesec pisali teste 
in se učili krajše otroške pesmice. Vseh pobud 

študentov ne bo mogoče izpolniti, saj imamo 
tedensko na voljo le uro in pol. Dogovorili pa 
se bomo, kaj od predlaganega je vendarle mo-
goče vpeljati.  
Tečaj v drugi skupini poteka v osnovni šoli, ob-
iskuje ga enajst študentov, končali pa so prvi se-
mester. Za tečaj so praviloma izvedeli od znan-
cev. Vsi so se za tečaj odločili, ker želĳo obnoviti
svoje znanje. Ocenjujejo, da dobro napredujejo. 
Povedali so še, da je treba za napredek delati 
tudi doma. Z učiteljem Petrom Gorjupom so vsi 
zelo zadovoljni in noben študent ni predlagal 
sprememb ali dopolnitev tečaja.  

Olga Drofenik 

V bralnem krožku pod vodstvom Alenke Lo-
gar Pleško smo nadaljevali odkrivanje in spo-

znavanje zamejskih tržaških avtorjev. Tokrat 
smo spoznali pisateljico EVELINO UMEK in 
pisatelja IGORJA ŠKAMPERLETA. 
  
Evelina Umek je napisala vrsto radĳskih šol in
poljudnoznanstvenih oddaj za otroke za Radio 
Trst in Radio Koper, radĳskih iger za otroke in
televizĳskih scenarĳev, med njimi približno 80
scenarĳev pod skupnim naslovom Radoved-
ni Taček (1987–2000), Babičino skrinjo (1991), 
serĳo novoletnih oddaj Kljukec (1996), serĳo
novoletnih oddaj Capek in Klara (1997), serĳo
oddaj Iz popotne torbe (2000–2003), serĳo de-
setih pravljic za slovenski oddelek RAI (2002), 
Sprehod z baronom (2004) idr. Za odrasle je na-
pisala zbirko novel Mandrĳa in druge zgodbe
(2003), romane Frizerka (2005), Hiša na Krasu 
(2006), Zlata poroka ali tržaški blues (2010) in 
biografski roman o Marici Nadlišek Bartol z 
naslovom Po sledeh fate morgane (2008). Pre-
vedla je vrsto del italĳanskih avtorjev, med nji-
mi dela Giannĳa Rodarĳa, Marcella Argillĳa in 
Itala Calvina, ter za založbo Mondadori iz Mi-
lana pripravila zbirko slovenskih pravljic. Za 
zbirko Mandrĳa in druge zgodbe je leta 2004
dobila nagrado vstajenje, za knjigo Radovedni 
Taček pa nagrado besede brez meja (v Trentu, 
leta 1997).  
Izmed del Igorja Škamperleta pa smo si izbrali 
in prebrali romana Sneg na zlati veji in Kra-
ljeva hči. 
Marca postajamo po dolgi zimi kar malo ne-
učakani. Dan se daljša, sonce sveti močneje 
in v naravi se oglašajo zaljubljeni ptički. Če je 
pokrajina pokrita s snegom, še nekako gre, če 
pa so ostale le še snežne zaplate ali pa so tla že 
popolnoma kopna in pihajo topli, južni vetrovi, 
je skušnjava velika – po zimskem premoru bi 
radi svojo okolico čim prej uredili in kaj zasadi-
li, zato se naše delavnice tujega jezika in ročnih 
spretnosti konec aprila iztekajo. Vse informaci-
je ter napovedi delavnic, sekcĳ in prireditev
so objavljene na spletni strani KUD Kosec in 
z letaki na oglasnih deskah Občine Log - Dra-
gomer. 

KUD Kosec 
Anica Vengust

V KUD Kosec je bilo januarja in februarja pestro 

Tečaj angleščine

Delavnica polstenja

Obiski pravljičarke v 
vseh skupinah vrtca
Otroke iz vrtca Dragomer in Log vsako leto 
obišče pravljičarka iz Cankarjeve knjižni-
ce Vrhnika, gospa Zlata Brezovar. Glede na 
imena skupin izbira pravljice s podobnimi 
vsebinami.
Njene slikanice so polne drobnih presene-
čenj. Včasih so to slikanice na poteg, iz knjige 
se nenadoma pokaže žival ali kak drug junak 
iz pravljice, včasih pa so to vsebine z rimami, 
v obliki zanimivih verzov. Spet druge imajo 
relief, ki ga lahko otipamo; tako se na pri-
mer nitka puloverja odvĳa skozi vso zgodbo,
sledimo pa ji z otipom. Včasih so slike opre-
mljene z bleščicami, odprtinami in okenci za 
odpiranje. Pa take, čisto navadne z zelo za-
nimivim razpletom, ponavljanke, skrivalnice 
in podobno. 
Urica z Zlatko hitro mine, in če so otroci 
potrpežljivi in zgodbam sledĳo pozorno,
za nagrado dobĳo dodatno pravljico. Vse
slikanice si lahko potem tudi ogledamo, jih 
otipamo, prelistamo in zgodbo obnovimo. 
Bralna vzgoja je v vrtcu za mnoge prvi stik 
s kakovostnimi literarnimi vsebinami, pri-
mernimi predšolskemu otroku. Tako se otro-
ci srečujejo s knjigo, razvĳajo odnos do nje
in na privlačen način doživljajo prvi vstop v 
svet domišljĳe.

  Dragica Slana iz enote Dragomer 
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Vsakdo ima lahko zdrave, 
močne in lepo oblikovane 

nohte, če upošteva nekaj pra-
vil o pravilni negi, piljenju, 

lakiranju ter pravilni izbiri 
podlaka in nadlaka. Barvni 
lak je le dekoracĳa, medtem 
ko podlak in nadlak zaščitita 
vaš noht. 
Pravilno negovanje kožice ob 
nohtu je zelo pomembno, saj 
kožica varuje naše nohte. Ne 
smemo je rezati s škarjami, 
gristi ali trgati. Po kopeli z 
blago milnico kožico nama-
žemo z jojobinim ali mandlje-
vim oljem ter jo z leseno pa-
ličico rahlo potisnemo proti 
korenu nohta. Da bodo nohti 
in obnohtni predel dobro pre-
krvavljeni, jih zmasiramo s 
krožnimi gibi. Nato nohte po-
pilimo; upoštevajte, da jih pili-
mo le v eno smer. Temeljito jih 
skrtačimo z milom pod toplo 
vodo in jih dobro osušimo. Po 
taki negi so nohti pripravljeni 
na podlak, lak in nadlak. 
Nega doma naj bi bila enaka 
kot pri nohtnem stilistu, le da 
tam uporabljajo profesionalne 
izdelke za nego. Ko gremo k 
nohtnemu stilistu oziroma v 
salon, dobro opazujmo po-
stopek nege in to poskušamo 
narediti tudi doma. 
Dobrodošle v svet urejenih, 
lepih in modnih nohtov.

Darinka Borštner, 
nohtni stilist

150v skupni vrednosti

evrov!
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Drage bralke,
zahvaljujemo se vam za velik odziv!

Čestitamo srečni nagrajenki
Mariji Balaban z Vrhnike,
ki jo bomo osvežili in razveselili skupaj s Frizerskim salonom BEBA,
Modnim ateljejem LUNA in Lepotnim salonom LUPO z Vrhnike.

Še enkrat ČESTITAMO Mariji Balaban, več o njeni osvežitvi pa  v naslednji številki Našega časopisa!

Srečno nagrajenko je v prostorih 
Našega časopisa izžrebala 
predstavnica podjetja
OKUSI - www.okusi.si,
Mateja Lamberger z Vrhnike, ki se 
med drugim ukvarja tudi z 
organizacijo PR dogodkov in 
prireditev.

S temo o vodi smo dopolnili 
Bralno knjigo. To je projekt 
vseh razredov podaljšanega 
bivanja na šoli. Pred razre-
dom sem prebrala knjigo Ot-
mar Grissemann: Potovanje 
vodne kapljice. Spoznali smo, 
kaj so oblaki, dež, megla, toča, 
sneg, led, podtalnica, ribnik, 
reke, slapovi, jezera in morje. 
Učenci so si izbrali en motiv 
in ga narisali v Bralno knjigo. 
Na koncu šolskega leta bomo 
knjige učencev razstavili v 
šolski avli. 
Razširili smo ga s pogovori 
in obiskom različnih spletni 
strani. Ogledali smo si črpa-
nje podtalne vode, čistilne 
naprave, pot vode v ceveh 
pod zemljo, napeljave do pip 
v hišah, stanovanjih, šolah. 
Učenci so spoznali, zakaj je 
zelo nevarno onesnaževati 
naravo. Največ škode za pod-
talnico, ki so vsi pĳemo, na-
redĳo v naravi opuščeni stari 
avtomobili, salonitne plošče, 
bela tehnika, politi strupi, naf-
ta. Sporazumeli smo se, da 
bodo o nevarnosti poučili sta-
rejše ljudi in sorodnike, tudi s 
pomočjo lokalnega časopisa.
Poudarili smo pomanjkanje 
vode na Primorskem. Spo-

znali, da veliko družin tudi 
v današnjem času uporablja 
vodo iz vodnjaka – „štirne“. 
Voda, deževnica, iz streh po 
žlebovih in ceveh pride do 
zbirališča, vodnjaka. Na in-
ternetu smo si ogledali foto-
grafije in risbe različni vrst 
in oblik vodnjakov. Učenci 
so pripovedovali o izkušnjah 
varčevanja z vodo poleti, na 
obiskih pri sorodnikih na 
Primorskem in na morju. Po-
udarili smo, da je z vodo po-
trebno varčevati povsod in 

vsak dan.
Likovna dela na temo Od kod 
priteče voda v pipe? smo raz-
stavili na hodniku šole. Na 
razstavo smo povabili ostale 
razrede. Učenci so jim vneto 
razlagali opise svojih slik in 
novo osvojeno znanje. Spo-
razumeli smo se, da bodo o 
nevarnosti onesnaževanja 
podtalnice in o varčevanju z 
vodo poučili starejše ljudi in 
sorodnike. 

Mentorica: Petra Šibelja 
Gorše

Iz omenjenih razlogov, vam ni treba zavreči 
kvalitetnih in priljubljenih oblačil! Z nekaj do-

mišljĳe in dobrih idej, jih lahko posodobimo 
in bodo kot nova!  V današnji poplavi cenenih 
oblačil, je sama kvaliteta materialov veliko 
slabša. Modni trendi se tako hitro menjajo, da 
si le redki lahko privoščĳo kvalitetna oblačila. 
Zgodi se, da kupujete nov plašč, doma pa imate 
starejšega, ki je sicer zelo kvaliteten, ni pa več 
v trendu.  Prinesite ga  v naš delovni atelje in 
odkrili boste nove možnosti posodobitev in 
skupaj bomo izbrali tisto, ki vam najbolj odgo-
varja. S posodobitvĳo vaše oblačilo pomladimo, 
z nekaj dodatki ga naredimo še bolj uporabno 
in unikatno! Velik problem pri ženskih oblači-
lih so hlače. Včasih je potreben samo majhen 
popravek in postanejo idealne naši postavi.

Trend našega življenja se je zadnja leta tako 
spremenil, da oblačila zavržemo preden se 

izrabĳo.  To pa je finančno in ekološko  ne-
smiselno. Zato želimo spremeniti našo misel-
nost , da so že rabljena oblačila neuporabna! 
S prenovitvĳo in dodelavo oblačil, skrbimo 
za ekološko osveščenost in anti potrošništvo!  
Razmislite o svojih oblačilih in o preveliki po-
trošnji le-teh. Tudi to lahko spremenimo, začeti 
moramo v svojih glavah! Vse, ki ste nad to idejo 
navdušene, pa vabimo, da se oglasite v našem 
delovnem ateljeju na Drenovem griču 58a, na 
Vrhniki. Prvih deset strank čaka presenečenje! 
Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na mo-
bilni številki 041 378 510 in na siviljstvodani-
ca@gmail.com. Pa lep pomladni pozdrav vam 
želimo!

2 OPB iz OŠ Dobrova

Jaka Jakopin Ema Grosek

Na OŠ Dobrova raziskovali vodo

Od kod priteče voda v pipe?
Pri projektu so sodelovali vsi učenci in učenke 2. razreda podaljšanega bivanja 
iz OŠ Dobrova. V šolski knjižnici smo si izposodili vse razpoložljive knjige o 
vodi. Tri tedne so jih učenci poljubno listali in brali v  razredu.  Tema se jim je 
zdela takoj zanimiva. Opazila sem, da imajo že veliko predhodnega znanja.

Jakna pred predelavo Jakna po predelavi. Strošek približno 20 evrov.

Pomladitev in posodobitev že 
rabljenih oblačil
Drage dame, prihaja pomlad in z njo čas, ko bomo zopet zamenjale garderobo v 
naših omarah. Pri tem naletimo na priljubljena oblačila, ki smo jih z veseljem 
nosile. Potem pa se spremenĳo modni trendi ali postava. Morda imate službo, v 
kateri je izgled vaše obleke zelo pomemben in se ne želite pojavljati v vedno istih 
oblačilih? Ali pa se vam je vaše najljubše oblačilo malo poškodovalo in bi ga še 
vedno rade nosile? Če pa ste že kupili kvalitetno oblačilo in kasneje ugotovili, da 
vam ne pristoji najbolje in vam ni všeč,  potem imamo za vas dobro novico!

Kako do lepih in urejenih nohtov?
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Območje PP Vrhnika
Februarja so imeli policisti območja Policĳske
postaje Vrhnika, poleg vseh mogočih kršilcev, 
polne roke dela še z nevšečnimi vremenskimi 
ekstremi. Da mrzli sneg sredi mrzlih zimskih 
dni lahko pravzaprav močno pogreje, in doseže 
celo vrelišče, je dokazala skupina občanov, ki je 
preprosto zimsko telovadbo prestavljanja večjih 
količin malih ljubkih snežink s točke A na točko 
B v kratkem času spremenila v pravcato medso-
sedsko vojno. Otroški vrtec ostrih besed, hitrih 
pesti in razbitih nosov so spravili v red šele naši 
možje postave, ki bodo zoper slehernega vroče-
krvneža podali kazensko ovadbo na tožilstvo.
Slabo jo je odnesel tudi sumljivi posameznik, pri 
katerem so predstavniki reda in zakona našli 20 
manjših PVC vrečk, polnih na pogled neznanih, 
posušenih rastlinskih delcev rjavo-zelene  bar-
ve. Strokovna analiza je pokazala, da ni šlo za 
čajne lističe namenjene blaženju kakega nahod-
nega obolenja, temveč za večjo količino opojne 
marihuane, namenjene praznjenju denarnic ne-
srečnih odvisnikov. Nesojeni »narkobaron« se 
bo moral sedaj pred sodiščem zagovarjati zaradi 
neupravičene proizvodnje in prometa s prepo-

vedanimi drogami.
Kot v kakem akcĳskem filmu, polnem profesi-
onalnih goljufov in hitroprstih zmikavtov, pa je 
dvojec, željan donosne kriminalne kariere, opet-
najstil bančnega uslužbenca na Vrhniki ter ban-
ko oškodoval za 700 EUR. Njuno početje je bilo 
pravzaprav rutinsko. Vstopila sta v poslovalni-
co, kjer sta želela opraviti menjavo bankovcev, 
nato z različnimi hitrimi zahtevami, zavrnitvami 
in premišljanjem zmedla uslužbenca oz. usluž-
benko, na koncu pa zahtevala svoj denar nazaj, 
banki pa vrnila njen menjalni, a olajšan za nekaj 
sto evrov. Pozneje je bilo ugotovljeno, da sta na 
isti način oškodovala že več različnih bank po 
državi. Morda sta bila drugod pri svojem po-
četju spretnejša, morda pa sta na našem koncu 
naletela le na spretnejše policiste, ki so ju kratko 
malo odpeljali k preiskovalnemu sodniku, ta pa 
jima je hitro našel prosto sobico, ki se zaklepa le 
z zunanje strani.
Februarske snežne razmere pa so kot kaže vpli-
vale tudi na življenjski slog ilegalnih zbiralcev 
barvnih kovin, ki v tem času očitno ne romajo 
k samotnim hribovskim cerkvam ter kapelicam 
in se raje posvečajo šoli. Žal je njihov žar kratko-

trajne in nič kaj studiozne narave, saj so vrhniški 
osnovni šoli posvetili zgolj toliko časa, kolikor 
so potrebovali za demontažo in nakladanje dra-
gih žlebov. Za fičfiriči še poizvedujejo.
Med drugim so policisti obravnavali še 11 pro-
metnih nesreč, ki so se večinoma končale z ma-
terialno škodo, ena pa žal tudi s telesnimi po-
škodbami.
Za konec si poglejmo še nedavni vlom v tovorno 
vozilo na Vrhniki, ki je bil izveden skozi prednje 
trikotno okence, in krajo drage navigacĳske na-

prave z vidnega mesta v vozilu, pri čemer gre za 
tipičen primer, o katerem govori znani ljudski 
pregovor: »Prilika dela tatu«

POLICĲA OPOZARJA
Policĳa ponovno opozarja uporabnike motornih
vozil, da vse vrednejše predmete (najpogosteje 
odtujeni predmeti pri vlomu v vozila so: avto-
radii, navigacĳska oprema, torbice, kovčki, pre-
nosni računalniki, denarnice, mobilni telefoni...) 
ob zapuščanju vozila pospravĳo z vidnega me-
sta. Za krajši čas jih lahko shranĳo v prtljažnik,
še boljše pa, če jih iz vozila nasploh odstranĳo.
Pogosto se namreč zgodi, da je povzročena ma-
terialna škoda na vozilu ob vlomu višja od ma-
terialne škode odtujenih predmetov. Zraven je 
potrebno dodati še posredno škodo, kot je npr. 
preklic dokumentov, nabava novih dokumen-
tov, kartic, popravilo vozila, itd. Za izvršitev 
vloma storilci potrebujejo le nekaj sekund in 
to ne glede na kraj (javni parkirni prostori pri 
vrtcih, ko starši pripeljejo otroka, pri šolah, na 
pokopališčih...) ali uro dneva.

Zbral in uredil: Damjan Debevec

• Črna kronika februar 2013 • Črna kronika februar 2013 • Črna kronika februar 2013 • Črna kronika februar 2013 • 

Organizatorje javnih prireditev seznanjamo, da 
na podlagi 16. člena Zakona o javnih zbiranjih 
(Uradni list RS, št. 64/2011 – uradno prečiščeno 
besedilo) upravna enota izda dovoljenje za iz-
vedbo javne prireditve, če organizator izkaže, 
da je med drugim predvidel zadostne ukrepe 
za zagotovitev varnosti življenja in zdravja 
udeležencev in drugih oseb, v dovoljenju pa 
lahko organizatorju naloži tudi dodatne ukre-
pe za večjo varnost ljudi, kamor sodi tudi ukrep 
zagotavljanja nujne medicinske pomoči, ki se 
lahko izvaja le v skladu s Pravilnikom o službi 
nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 
106/2008, 118/2008 popr., 31/2010 in 94/2010). 
Tretji odstavek 1. člena Pravilnika o službi 
nujne medicinske pomoči določa, da se za-
gotavljanje in financiranje nujne medicinske
pomoči na športnih in drugih prireditvah ter 
drugih občasnih ali lokalnih aktivnostih ureja 
s posebnim dogovorom med organizatorjem 
prireditve in zdravstvenimi zavodi, ki imajo 
organizirane ekipe za izvajanje nujne medicin-
ske pomoči v skladu s tem pravilnikom. Prav 
tako 47. člen Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-
I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1 in 15/2003-ZOPA) 
določa, da mora organizator športne prireditve 
poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gle-
dalcev in zagotoviti nujno medicinsko pomoč.
Organizatorji prireditev, ki k prošnji za dovo-
litev javne prireditve ne bodo priložili potrdila 
o zagotavljanju nujne medicinske pomoči, ali 
organizatorji, ki bodo k prošnji priložili zgolj 
potrdilo o zagotavljanju zdravstvene oskrbe 
na prireditvi, morajo izpolniti obrazec (vloga 
za presojo zdravstvene ogroženosti prireditve 

– ZD Vrhnika) ter ga skupaj s prilogami:
• skica prireditvenega prostora z vrisano po-

stavitvĳo zdravstvenega varstva ter načrt
varovanja prireditve,

• pogodba oziroma dogovor o zagotavljanju 
zdravstvene oskrbe,

• izjava odgovorne osebe zdravstvene oskrbe, 
da so vsi zdravstveni delavci, ki bodo za-
gotavljali zdravstveno varstvo na prireditvi, 
ustrezno usposobljeni in imajo na prireditvi 
vso opremo za nudenje začetne nujne medi-
cinske pomoči, poslati vsaj  deset dni pred 
dnevom prireditve na e-naslov ZD Vrhnika, 
info@ zd-vrhnika.si  ali po faksu: 01 7 555 
110.

Če se bo strokovno mnenje, ki ga bo izdal ZD 
Vrhnika, razlikovalo od predlaganih ukrepov 
za zagotavljanje zdravstvenega varstva na pri-
reditvi, ki jih bo k vlogi za dovolitev javne pri-
reditve predložil organizator, bo moral izvaja-
lec NMP oz. zdravstvene oskrbe pisno potrditi 
izpolnjevanje pogojev, ki izhajajo iz mnenja ZD 
Vrhnika, ter navedeno izjavo predložiti kot 
dokazilo v postopku pridobitve dovoljenja za 
javno prireditev. 
Za dodatne informacĳe smo vam na voljo na 
tel. št. 01/ 75 07 868 ali na elektronskem na-
slovu ue.vrhnika@gov.si. Kontaktna oseba je 
Marko Grujičić, svetovalec za področje javnih 
zbiranj.
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Nujna medicinska pomoč na javnih prireditvah

Pri nakupu rabljenega avtomobila je treba biti 
zelo previden. Večina prodajnih pogodb vse-
buje klavzulo "videno-kupljeno", ki pa pro-
dajalca ne varuje pred napakami, ki jih pred 
kupcem namenoma prikrĳe. Če ima avtomo-
bil napako, ki je prodajalec ni navedel (avto 
je bil poškodovan), bi pa zanjo moral vedeti, 
lahko kupec uveljavlja svoje pravice na pod-
lagi stvarne napake.
Kupec tako od prodajalca na podlagi stvarne 
napake lahko zahteva odpravo napake, pov-
račilo stroškov, znižanje kupnine, zamenjavo 
in celo odškodnino za povzročeno škodo. Po-
dobne možnosti ima tudi, če ugotovi, da ima 
avtomobil več prevoženih kilometrov, kot jih 
navaja števec. Položaj kupca je odvisen pred-
vsem od dejstva, ali je avtomobil kupil od fi-
zične osebe ali od prodajalca avtomobilov.
Klavzula"videno-kupljeno" pomeni, da si je 
kupec vozilo ogledal, ga preizkusil in vozilo 
kupil kljub napakam, ki jih vozilo ima. Tako 

kupec nima pravice terjati prodajalca za napa-
ke, ki jih ugotovi po nakupu. To pa ne velja za 
napake, za katere je prodajalec vedel, a jih je 
kupcu zamolčal, in za napake, ki so v naspro-
tju s točno dogovorjenimi lastnostmi avtomo-
bila. Tako bi lahko, denimo, kupec uveljavljal 
stvarno napako pri avtomobilu, pri katerem se 
šele po nekajurni vožnji pokaže, da menjalnik 
ne deluje pravilno. 
Za skrito napako gre, če je prodajalec kupcu 
zamolčal, da je bilo vozilo karambolirano.  Če 
gre za stvarno ali skrito napako, mora kupec 
o tem obvestiti prodajalca. V primeru stvar-
ne napake mora kupec prodajalca obvestiti v 
roku osmih dni po podpisu pogodbe, v pri-
meru skrite napake pa tudi v roku osmih dni 
po ugotovitvi skrite napake, najpozneje pa v 
roku šestih mesecev, ko mu je bil avtomobil 
izročen.
Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno 
obvestil prodajalca, lahko od njega zahteva, da 

napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar 
brez napake (izpolnitev pogodbe), zahteva 
znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Prav 
tako lahko kupec od prodajalca zahteva pov-
račilo škode, ki mu je bila povzročena zaradi 
napake.
Pri nakupu avtomobila od pravne osebe kupca 
(fizično osebo) varuje Zakon o varstvu potroš-
nikov. Postopek je pri stvarnih napakah po-
doben, kot v primeru nakupa avtomobila od 
fizične osebe, le da so roki drugačni. V takem
primeru prodajalec odgovarja za napake, ki se 
pokažejo v roku enega leta potem, ko je bilo 
vozilo izročeno kupcu. 
Pri nakupu rabljenega avtomobila torej ne hi-
tite. Natančno se prepričajte o njegovih lastno-
stih in če ste tega nevešči, za pomoč poprosite 
strokovnjaka. Tako boste privarčevali pred-
vsem s časom, ki bi ga pozneje porabili za uve-
ljavljanje svojih pravic.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Pravnica svetuje

Marjan z Vrhnike sprašuje: Na kaj moram paziti pri nakupu rabljenega avtomobila?

Zamenjava dovoljenj 
za stalno prebivanje za 
samostojno listino
Republika Slovenĳa je državljanom tretjih dr-
žav, ki niso družinski člani slovenskih držav-
ljanov ali državljanov držav članic evropskega 
gospodarskega prostora, začela 18. 5. 2011 iz-
dajati biometrična dovoljenja za prebivanje v 
obliki samostojnih listin – izkaznic.
Listine, kot so vizum, dovoljenje za prebivanje, 
potrdilo o prĳavi prebivanja, osebna izkaznica
za tujca, potni list za tujca, izkaznica o dovolit-
vi zadrževanja, ki so bile izdane do 18. 5. 2011, 
ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavno-
sti.
Dovoljenja za stalno prebivanje, ki so bila izda-
na v obliki nalepke ali kartončka do 18. 5. 2011,  
pa je treba zamenjati za novo obliko dovoljenja 
za prebivanje v obliki izkaznice, in sicer najpo-
zneje do 18. 5. 2013.
Tujci dovoljenje za stalno prebivanje lahko za-
menjajo pri upravni enoti, na območju katere 
prebivajo, prošnji pa je treba priložiti veljavno 
potno listino, biometrično fotografijo, velikosti
3,5 x 4,5 cm, ki kaže pravo podobo tujca, in dva 
prstna odtisa za njihov digitalni zajem. Cena 
izkaznice dovoljenja za prebivanje je 12,00 ev-
rov.
Dovoljenje za prebivanje lahko državljan tretje 
države uporablja za dokazovanje zakonitosti 
prebivanja v Republiki Slovenĳi in dokazova-
nje istovetnosti, skupaj s potnim listom pa tudi 
za prehod državne meje.
Nova oblika dovoljenja za stalno prebivanje:

Upravna enota Vrhnika

Mala akademĳa
– nov zasebni vrtec v 
centru Ljubljane
Vsem, ki iščete mesto za svojega otroka v 
vrtcu, sporočam, da smo pravkar odprli nov 
zasebni vrtec, Mala akademĳa, ki ima 200
kvadratnih metrov popolnoma na novo ure-
jenih in lepo opremljenih prostorov v centru 
Ljubljane na Mencingerjevi 7. V vrtcu sta za 
začetek predvidena dva oddelka: en jaslični 
in en kombinirani, kar pomeni, da bomo 
sprejemali otroke vseh starosti, možnosti so 
tudi, da družine vključĳo več otrok. Vzgoji-
teljici in pomočnici imata interdisciplinarno 
izobrazbo: ena je anglistka z dodatno vzgo-
jiteljsko izobrazbo, druga pa sociologinja z 
vzgojiteljsko izobrazbo. Pogodbeno zaposle-
na bo pedagoška vodja za Kurikulum in sve-
tovalka za izvajanje programa Montessori. 

Nekaj posebnega bomo otrokom ponudili 
predvsem na področjih naravoslovja, tujega 
jezika, ekološke vzgoje ter razvĳanja občut-
ka za etična vprašanja.

Delovni čas vrtca bo od 7.00 do 16.30. Pri 
tem se bomo skušali prilagoditi potrebam 
staršev.

Otroke smo že začeli vpisovati in čim jih bo 
dovolj za eno skupino, bo vrtec začel z de-
lom. Poglejte našo spletno stran h�p://vrtec.
leila.si, pišite nam na naslov info@leila.si, po-
kličite nas na tel. št. 040/561896 in se oglasite 
osebno na Mencingerjevi 7 v Ljubljani.



NAS CASOPIS 403/25.3.2013 C M Y K 40

40 25. marec 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Skupne strani

• Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika • Zelena rubrika •

Spremenili in uskladili bomo obračun, in si-
cer skladno z nacionalno zakonodajo (Uredba 
o metodologĳi za oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in njena dopolnitev ‒ na kratko 
Uredba o cenah) in občinskimi odloki, ki ureja-
jo ravnanje s komunalnimi odpadki. Nov na-
čin obračuna storitev spreminja ceni zbiranja 
in odlaganja komunalnih odpadkov ter uvaja 
ceni zbiranja bioloških odpadkov in obdelave 
odpadkov. 
V luči izpolnjevanja zahteve, da je treba do 
leta 2020 reciklirati vsaj polovico zbranih od-
padkov, smo uporabnikom zagotovili 55 tisoč 
dodatnih zabojnikov za zbiranje embalaže in 
papirja ter med drugim razširili sistem pod-

zemnih zbiralnic in priskrbeli opremo za ob-
delavo odpadkov. 
Te aktivnosti so skupaj z doslednim ločevanjem 
Snaginih uporabnikov pripeljale do izvrstnih 
rezultatov:  količina zbrane embalaže se je v 
letu 2012 zvišala za 56 odstotkov (v primerjavi 
z 2011); v oktobru, novembru in decembru 2012 
pa za povprečno 90 odstotkov v primerjavi z 
enakim obdobjem v prejšnjem letu. Tudi odlo-
ženih odpadkov je vsako leto manj: leta 2011 so 
na odlagališču Barje odložili 110 tisoč ton, lani 
88.450 ton, v letu 2013 pa naj bi odložili 75 ti-
soč ton odpadkov. V Snagi smo z varčevalnimi 
ukrepi operativne stroške sicer uspeli obdrža-
ti na ravni iz leta 2010, vendar vložki v infra-
strukturo in nadgradnjo sistema za ravnanje z 

odpadki ostajajo delno ali v celoti nepokriti.

Spremenil se bo tudi urnik odvoza: preosta-
nek odpadkov in embalažo bomo na območju 
pretežno individualnih hiš (v glavnem gre za 
naselja zunaj avtocestnega obroča v MOL) in 
v primestnih občinah (torej tudi v občinah 
Horjul in Dobrova-Polhov Gradec) po no-
vem odvažali na tri tedne. Na območju pre-
težno blokovne gradnje (večina teh območĳ
je znotraj avtocestnega obroča v MOL) bomo 
odpadke odvažali tedensko. 

Spremenjena pogostnost odvoza odpadkov bo 
pri mnogih uporabnikih povzročila drugač-
ne potrebe glede prostornine zabojnikov. Ker 

se želimo oziroma se v duhu gospodarnosti 
moramo izogniti prenagljenim zamenjavam 
zabojnikov in ker se realne potrebe po zaboj-
nikih zaradi redkejših odvozov ter navad pri 
ločevanju odpadkov pokažejo po približno 
dveh mesecih od uvedbe novega sistema, smo 
začasno ustavili zamenjave večjih zabojnikov 
za manjše. Prosimo vas, da nam morebitne to-
vrstne zamenjave sporočite po 1. junĳu 2013,
vmes prejetih zahtevkov pa žal ne bomo mogli 
upoštevati.
Pred zamenjavo zabojnika bo Snaga preverila 
še dvoje, in sicer z odlokom določeno mini-
malno litražo na osebo (30 litrov na prebivalca 
mesečno za zabojnik za preostanek odpadkov) 
ter stanje na terenu (morebitna ponavljajoča se 
prenapolnjenost zabojnika in/ali vrečke z od-
padki poleg zabojnika).
Začasna ustavitev menjav pa ne velja v prime-
ru potrebe po večjem zabojniku – tovrstno me-
njavo lahko naročite kadar koli.
Podrobnejše urnike odvozov si lahko ogle-
date na občinskih straneh.              Snaga

Pomlad prinaša številne spremembe za Snagine uporabnike

Snaga spreminja obračun in spreminja urnik odvoza
Na Snagi bomo predvidoma 1. aprila 2013 izvedli v občinah Horjul in Dobrova – Polhov Gradec še drugi veliki korak pri 
spreminjanju sistema zbiranja in odvoza odpadkov. 

Veterinarski nasvet, odgovarja: Manca Pavšič, 
dr. vet. med.

Preventivna cepljenja pri psih
Pozdravljeni,
pred dobrim tednom smo postali lastniki tri mese-
ce starega mešančka. Ob prevzemu smo dobili od 
prejšnjih lastnikov potni list s številko mikročipa. 
Ker še ni opravil nobenega cepljenja, me zanima 
kakšna cepljenja priporočate zanj.
Najlepša hvala za odgovor.
Anja
Spoštovana gospa Anja, najlepša hvala za vaše vpra-
šanje. Če želite svojega psička obvarovati pred neka-
terimi tudi smrtno nevarnimi okužbami, morate čim 
prej opraviti prvo cepljenje glede na to, da še ni bil 
cepljen niti enkrat. Pri psih imamo dva glavna sklopa 
cepljenj. Eno je cepljenje za zaščito pred nalezljivimi 
boleznimi (pasja kuga, leptospiroza, parvoviroza, na-
lezljivi hepatitis in kužni kašelj) drugo pa je zakonsko 
določeno cepljenje proti steklini, ki ga mora opraviti 
vsak pes, starejši od treh mesecev. Slednje se nato po-
navlja vsako leto. Cepljenje proti nalezljivim boleznim 
sicer ni zakonsko obvezno, je pa zelo priporočljivo. To 
cepljenje je najbolje opraviti prvič v starosti osem ted-

nov in ga nato ponoviti, ko je mladiček star  dvanajst 
tednov. V primeru, ko mama ni bila zaščitena, pa se 
pri mladičku cepljenje proti kužnim boleznim ponovi 
trikrat. Po drugem oz. tretjem cepljenju je mladiček 
zaščiten. Cepljenje proti nalezljivim boleznim se nato 
ponavlja vsaki dve do tri leta. Poleg omenjenih glav-
nih sklopov cepljenja je mogoče psa cepiti tudi proti 
boreliozi, pri čemer pa je še vedno treba izvajati pre-
ventivne ukrepe proti klopom, ki so prenašalci te in 
tudi drugih psu nevarnih bolezni. Ko se odločite za 
cepljenje, je zelo pomembno, da se to opravi, ko je pes 
popolnoma zdrav. Pomembno je, da veterinar pred 
cepljenjem opravi natančen pregled psa, da izloči mo-
rebitno prisotnost bolezni in da se psu ob cepljenju 
odpravi notranje zajedavce. Za optimalno učinkova-
nje cepiva je namreč ključnega pomena, da je orga-
nizem psa zdrav in tako sposoben ustvariti ustrezno 
zaščito. Če se opravi cepljenje pri psu, pri katerem  
poteka bolezenski proces, cepivo ne bo učinkovalo, 
poleg tega pa lahko še poslabša trenutno bolezensko 
stanje. Tudi stres, kakršen je npr. operacĳa, zelo vpli-
va na učinkovitost cepiva. Zato psa nikoli ne bi smeli 
cepiti ob operativnih posegih, kot so kastracĳa, steri-
lizacĳa, ampak se cepljenje opravi vsaj  štirinajst dni
pred posegom oz. po njem. 
Glede na to, da je vaš psiček star že tri mesece in še ni 

bil cepljen, vam svetujem, da čim prej opravite ceplje-
nje proti steklini, ki je obvezno za vse pse, starejše od 
treh mesecev. Obenem boste lahko opravili še prvo 
cepljenje proti nalezljivim boleznim. Čez en mesec 
boste ponovili cepljenje proti nalezljivim boleznim in 
tako bo vaš psiček ustrezno zaščiten za eno leto, ko ga 
boste morali ponovno cepiti proti steklini. Cepljenje 
proti nalezljivim boleznim pa boste, kot že omenjeno, 
obnavljali enkrat na vsake dve do tri leta.
Želim vam veliko lepih in zdravih trenutkov v družbi 
vašega novega prĳatelja!                                      Manca
Osnovni program cepljenja pasjega mladička:

Starost psa (v 
tednih) Mati cepljena

Mati ni bila 
cepljena oz. 
ni znano

6 NB
8 NB
10 NB
12 NB + S S
14 NB

NB – nalezljive bolezni, S – steklina

Za vprašanja lahko pišete na naslov: Najbolj pasji sa-
lon, Cankarjev trg 7, 1360 Vrhnika ali pa pokličete na 
telefonsko številko: 031/34-34-53.

Vozila podjetja ZEOS, d. o. o., vas bodo s 
spremljevalno ekipo Komunalnega podjetja 
Vrhnika čakala na lokacĳi v vaši občini, in
sicer: 

v Občini Log - Dragomer 
v torek, 16. aprila, 
pred OŠ Log - Dragomer 

v Občini Borovnica 
v sredo, 17. aprila,
na železniški postaji

v Občini Vrhnika 
v četrtek, 18. aprila,
na kolesarskem poligonu 
ob OŠ na Vrhniki

Na ta dan si boste lahko ogledali tudi E-
transformer.  To je multimedĳsko vozilo,
opremljeno s fotovoltaično elektrarno. V 
notranjosti je predstavljen celoten proces 
zbiranja in ravnanja z odpadno E-opremo in 
odpadnimi baterĳami. S pomočjo multime-

dĳskih pripomočkov in razstavnih ekspo-
natov boste lahko pobliže spoznali sestavo 
in vplive tovrstnih odpadkov na okolje in 
zdravje ljudi. E-transformer si lahko ogleda-
te tudi v soboto, 13. aprila 2013, na Zbirnem 
centru Vrhnika.

Prinesite oz. pripeljite odpadne aparate (TV, 
računalnike, monitorje, pralne in sušilne stro-
je, hladilno-zamrzovalne aparate, štedilnike, 
sesalnike,  sušilnike za lase, brivnike, radĳe,
MP3-je, telefone, igrače na baterĳo ali polnil-
nik, električno orodje, elektronske tehtnice, 
varčne sĳalke, baterĳe, akumulatorje …) in
sodelujte v nagradnem žrebanju. 
Oddajanje odpadne električne in elektronske 
opreme je BREZPLAČNO! Občani lahko pri-
peljete OEEO tudi na Zbirni center Vrhnika. 
Vsi, ki boste omenjeno OEEO pripeljali od 1. 
do 27. aprila 2013, boste prav tako sodelovali 
v nagradnem žrebanju.
Delovni čas Zbirnega centra Vrhnika: od po-
nedeljka do petka od 8. do 14. ure, v sredo od 
8. do 17. ure in v soboto od 8. do 14 ure.

Akcĳa zbiranja odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO)

»E-odpadke ločuj 
in okolje varuj!«

– DRAGOMER na parkirišču ob gasilskem 
domu (Dragomer) v torek, 16. aprila 2013,

–  BOROVNICA na železniški postaji sreda, 17. 
aprila 2013,

–  VRHNIKA pred OŠ na Tržaški cesti četrtek, 18. 
aprila 2013.

Gospodinjstva v občinah Log - Dragomer, Borov-
nica in Vrhnika vabimo, da se udeležĳo akcĳe zbi-
ranja nevarnih odpadkov in  tako pripomorejo k 
zmanjšanju onesnaževanja okolja.
Oddajanje nevarnih odpadkov za gospodinj-
stva je B R E Z P L A Č N O! 
Občani omenjenih občin lahko pripeljete nevarne 
odpadke iz gospodinjstev tudi na Zbirni center 
Vrhnika, kjer imamo poseben zabojnik za zbira-
nje nevarnih odpadkov. 
Delovni čas Zbirnega centra Vrhnika:
ponedeljek, torek, četrtek in petek 
od   8.00 do 14.00

sreda od   8.00 do 17.00
sobota od  8.00 do 14.00 
Nepravilno odloženi nevarni odpadki lahko ogro-
zĳo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst,
s tem pa tudi naše zdravje. Izdelki, ki vsebujejo 
nevarne snovi, so obremenitev za okolje. Nevar-
nih odpadkov po veljavnih predpisih ni dovolje-
no odlagati skupaj z  drugimi komunalnimi od-
padki. Nikoli jih ne odstranjujmo ali uničujmo na 
kakršen koli drugačen način;  oddajmo jih v času 
organiziranih akcĳ ali tudi sicer v zbirni center.
Nevarne odpadke hranimo v originalni embala-
ži, ki naj bo dobro zaprta, da se ne razlĳejo med
njihovim prevozom na zbirno mesto. Pomembno 
je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj lahko  
nastanejo  nepredvidene reakcĳe med različnimi
snovmi. Dokler jih ne oddamo, jih hranimo na su-
hem, varnem in za otroke nedosegljivem mestu.
Nevarne odpadke torej prinesite na akcĳo ločeno,

tako da bo mogoče posamezne nevarne odpadke 
sproti in ločeno odlagati v za to pripravljene po-
sode. Pomembno je, da drobne nevarne odpadke, 
kot so baterĳe, žarnice, zdravila, kozmetika, prši-
la, že doma sortirate po vrečkah tako, da jih bodo 
na akcĳi delavci samo pretresli v pravo posodo.
(Za zdravila priporočamo, da iz kartonske škatli-
ce ovojnine s tabletami pretresete v vrečko, ki jo 
prinesete na akcĳo, prazne papirnate škatlice pa
odložite med papir). Delavci, ki bodo sprejemali  
nevarne odpadke, vam bodo za opravljeno delo 
zelo hvaležni. Veliko časa namreč porabĳo, da iz
vrečk pobirajo pomešane drobne nevarne odpad-
ke. Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospo-
dinjstvu, sodĳo: barve, čistila, zdravila, motorna
olja, kemikalĳe, pesticidi, kozmetika, baterĳe,
akumulatorji, odpadna embalaža, onesnažena z 
nevarnimi snovmi, fluorescentne cevi, pršila.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Bliža se akcĳa zbiranja nevarnih odpadkov

Dodobra smo zakorakali v leto 2013 in v parku smo skupaj s priznanimi 
strokovnjaki in domačini pripravili sklop strokovnih vodenj za letos. Iz 
leta 2012 smo »uvozili« vodenje z naslovom Kraški rob Ljubljanskega 
barja, ker nam vreme lani ni bilo naklonjeno. Držimo pesti, da bomo 
imeli letos več sreče in bomo 23. marca z mag. Mihom Pavškom lahko 
odkrivali številne zanimivosti, ki jih pestuje kraški rob Ljubljanskega 
barja okoli Podpeči. Zaradi izrednega zanimanja za vodenje na temo 
barjanskih voda in tal 20. aprila znova organiziramo ekskurzĳo pod
vodstvom dr. Mihaela Brenčiča. Tokrat jo bomo na pot mahnili s kolesi. 
Sledili bomo reki Iški, ob kateri poteka tudi učna pot Okljuk.
Maj bo zaznamovan z razstavo o najstarejšem lesenem kolesu z osjo, 
katere odprtje  bo 23. maja v Mestnem muzeju v Ljubljani. Naše vodenje 
11. maja bo kot napovednik razstave. Pod vodstvom arheologov dr. An-
tona Veluščka in dr. Andreja Gasparĳa  bomo ugotavljali, kako so ljudje
na Barju premagovali razdalje nekoč. V junĳu se bomo prepustili doma-
činkama in zeliščaricama Tadeji Vadnjal in Anici Ilar, ki bosta predstavili 
številna zdravilna zelišča, ki jih pestuje barjanski mozaik. V zadnjih letih 
na barjanski ravnici opažamo vse več tujerodnih invazivnih vrst, na kate-
re nas bosta 14. septembra opozorila biologa dr. Nejc Jogan in Jasna Kus 
Veenvliet. Kanadska in orjaška zlata rozga, japonski dresnik, ambrozĳa,
črnoplodni mrkač ter številne druge invazivke povzročajo velike  težave 

tudi kmetovalcem na Ljubljanskem barju. Kmet je na Ljubljanskem barju 
izredno pomemben, saj pomaga ohranjati mozaično krajino. Kako poteka 
kmetovanje na Ljubljanskem barju, bomo odkrivali skupaj s kmetĳskim
svetovalcem Janezom Drašlerjem in kmeti 5. oktobra. Prisrčno vabljeni! 

Dodatne informacĳe in prĳave na Krajinski park Ljubljansko barje: in-
fo@ljubljanskobarje.si, tel.: 08 20 52 350.

Dan Tema Vodnik Način 
potovanja

23. marec Kraški rob Ljubljanskega 
barja mag. Miha Pavšek peš

20. april Skrivnostna barjanska tla 
in vode dr. Mihael Brenčič s kolesi in peš

11. maj Premagovanje razdalj na 
Barju nekoč

dr. Andrej Gaspari 
dr.  Anton Velušček minibus in peš

15. junĳ Zeliščarstvo na 
Ljubljanskem barju

Anica Ilar 
Tadeja Vadnjal minibus in peš

14. september Tujerodne invazivne vrste 
na Ljubljanskem barju

dr. Nejc Jogan 
Jasna Kus Veenvliet minibus in peš

5. oktober Kmetovanje na 
Ljubljanskem barju Janez Drašler minibus in peš

Strokovna vodenja po Krajinskem parku Ljubljansko barje 2013
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• Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše zdravje • Naše 

V letu 2012 je program DORA obiskal Vrhniko. 
Na mamografijo (pregled dojk z rentgenskim 
slikanjem dojk z najsodobnejšim  aparatom) so 
povabili vse ženske, starejše od 50 let, in mlaj-
še od 70 let. Vemo, da je mamografija najza-
nesljivejša metoda za zgodnje odkrivanje raka 
na dojkah, saj zazna spremembe, še preden bi 
jih lahko otipali. Vendar ima tudi ta metoda 
omejitve in še vedno velja, da je pravi način 
skrbi za dojke tudi redno samopregledovanje 
enkrat na mesec.
Rak dojk ogroža ženske vseh starosti, vendar 
je pred  štiridesetim letom zelo redek. Najbolj 
so ogrožene ženske med  petinštiridesetim in 
petinsedemdesetim letom starosti. Za vse rake 
velja, da jih uspešno zdravimo, če jih odkrĳe-
mo zgodaj, ko je bolezen še omejena na organ, 
ki ga prizadeva. Takrat je tudi zdravljenje  pre-
prosto in ne povzroča večje škode organizmu, 
ne pušča invalidnosti. Zato je tako pomembno 
ozaveščati ljudi, jim predstaviti spremembe in 
simptome, ki so lahko znak, da imajo raka, da 
ne zamudĳo zgodnje faze bolezni.
Namen naših vsakoletnih predavanj in pregle-
dov dojk je ravno ta, da opozorimo na nevarne 
spremembe, navdušimo ženske, da si redno 
pregledujejo dojke, predvsem pa, da odpra-
vimo prastaro miselnost, da rak pomeni smrt. 
Nasprotno, danes je rak dojk v začetni fazi 
ozdravljiv in minili so časi, ko so ženske po 

zdravljenju ostale brez dojke z oteklino roke. 
Vse, kar moramo storiti, je le prisluhniti spre-
membam v svojem telesu in ukrepati takoj, 
ko jih zaznamo. Na srečo imamo v Slovenĳi 
za zdravljenje raka odlično usposobljene stro-
kovnjake (kar lahko povem iz prve roke ) in je 
zdravljenje dostopno vsakomur.
Letos, tako kot lani, se bomo srečale v Zlatici. 
Kot vedno bom najprej povedala pomemb-
ne stvari o spremembah, ki se  v času življe-
nja dogajajo v dojkah, opozorila na nevarne 
spremembe. Malo se bomo pogovorile o živ-
ljenjskem slogu, škodljivostih iz okolja in se 
naučile (ali obnovile znanje) pravilnega samo-
pregleda dojk. Seveda bom odgovarjala na vsa 
vaša vprašanja. Sledil bo pregled dojk. 

Urnik pregledov :
– ponedeljek, 2. 4. 2013,  ob 18. uri
– sreda, 10. 4. 2013,  ob 18. uri
– sreda, 17. 4. 2013,  ob 18. uri

Za naročilo pokličite na telefonsko številko 
031-881-745, da vas bomo razvrstili v dogo-
vorjene termine.
Veselim se srečanja z vami. Pripravite vprašanja!

 Prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., 
specialistka ginekologĳe in porodništva, 

onkologinja

Predavanje
Ginekološki raki
Predavateljica: prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., 
spec. ginekologĳe in porodništva, onkologinja
Skoraj polovica rakov pri ženskah se pojavi na doj-
kah in rodilih. Lahko bi rekli, da je to sreča, ker je 
mogoče odkritje bolezni dovolj zgodaj, da je zdrav-
ljenje uspešno in  s čim manjšimi posledicami.
Najpogostejši je rak dojk, ki na leto prizadene kar 
1200 žensk. Petletno preživetje je visoko – več kot 
80 %, v začetni fazi pa še višje. Zato poudarjamo 
pomen zgodnjega odkrivanja in zato tudi državni 
program DORA, ki ravno zdaj na pregled vabi pre-
bivalke naše občine.
Rak na vratu maternice je v revnih deželah morilec 
številka ena in tudi pri nas bi bil to najpogostejši 
rak pri ženskah, če ne bi bilo odkrivanja predraka-
vih sprememb z brisi materničnega vratu. Tudi tu 
je država poskrbela za ogroženo populacĳo žensk z 
državnim programom ZORA.
Rak telesa maternice se na srečo s krvavitvĳo izda 
sam v zelo zgodnji fazi in na srečo se po navadi 
pojavlja po menopavzi, ko brez škode odstranimo 
maternico in življenje je rešeno.
Redkeje se pojavlja rak na nožnici in spolovilu. Tudi 
ta dva odkrĳemo brez težav zelo zgodaj in ju uspeš-
no zdravimo.
Med ginekološkimi raki ostaja najbolj nevaren in vi-
soko smrten rak na jajčnikih, ki pa  terja zelo kom-
pleksno zdravljenje.
Odgovorila bom na vsa vaša vprašanja in razjasni-
la dileme, ki se pojavĳo samo, ko zaslišimo besedo 
rak. Zvedeli boste, kar vas zanima o preprečevanju, 
odkrivanju in zdravljenju ženskih vrst raka. 
Po mojem predavanju vam bo svoje izkušnje posre-
dovala Darja Rojec, ki je na lastni koži preizkusila 
boj s to boleznĳo in zmagala.
O vseh  vrstah raka se bomo pogovarjali
16. aprila ob 19. uri v Osnovni šoli Ivana Cankarja 
na Tržaški cesti 2, Vrhnika.
Vstop bo prost.

Tečaj za laike

Temeljni postopki oživljanja z uporabo 
avtomatskega defibrilatorja
Žrtvi, ki kaže znake nenadne smrti, moramo takoj 
nuditi temeljne postopke oživljanja TPO (zunanja 
masaža srca in umetno dihanje) ter iz bližine čim 
prej pridobiti in uporabiti avtomatski zunanji de-
fibrilator – AED. To je računalniško vodeni aparat, 
ki nas z govornimi/vizualnimi navodili vodi skozi 
temeljne postopke oživljanja in, če je treba, žrtev 
defibrilira (z električnim sunkom).
Lokacĳe, kjer so v Slovenĳi nameščeni AED, so do-
stopne na medmrežju.
Na tečaju se boste naučili temeljnih postopkov oživ-
ljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja korak 
za korakom in prejeli zloženko z navodili.

Tečaj bo potekal :
Na Vrhniki: v prostorih RK Vrhnika, Poštna ulica 
7B:
- v četrtek 18. 4.2013, od 17. do 20. ure
- v četrtek 09. 5.2013, od 17. do 20. ure
 V Borovnici: v večnamenski dvorani nad vrtcem
- v četrtek 11. 4.2013, od 17.30 do 20.30 ure
V  Log-Dragomerju:
v prostorih Društva upokojencev Dragomer-Luko-
vica, Na Grivi 5
- v četrtek 25. 4.2013, od 17. do 20. ure
Število udeležencev na posameznem tečaju je ome-
jeno, zato prosimo, da svojo prisotnost sporočite na 

telefonsko številko 01-7502-447 vsak dan od 8. do 
14. ure, da vas bomo razvrstili v dogovorjene ter-
mine.
Tečaj bo za brezplačen, veseli pa bomo kakršnega 
koli prostovoljnega prispevka.

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike 
motornih vozil
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za voz-
nike 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 pi-
sarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B,
na telefonsko številko 7502-447 ali na e-naslov: 
rk.vrhnika@siol.net

Poročilo o razdeljeni socialni pomoči v 
letu 2012
Tudi v letu 2012 smo nudili humanitarno pomoč 
občanom Vrhnike, Loga - Dragomerja in Borovnice, 
ki so se znašli v težkih socialnih stiskah zaradi iz-
gube službe in podobnih situacĳ, ko posameznik ali 
družina nujno potrebuje pomoč. Pomoč smo nudili 
v prehranskih paketih, pralnem prašku in osnovnih 
živilih, kot so mleko, moka, sladkor, testenine in riž. 
Posebno veliko zanimanje je tudi za rabljena oblači-
la, predvsem v zimskem času. 
Opažamo, da se na nas ne obračajo več samo »kla-
sične« socialno ogrožene osebe, torej nemočni, ki si 
ne morejo ali ne znajo zagotoviti vsaj minimalnih  
možnosti za življenje. Med novimi uporabniki naših 
storitev je vedno več družin, v katerih dela eden od 
staršev, vendar jim zaradi izredno slabih dohodkov 
po plačilu rednih položnic praktično nič ne ostane 
za življenje. V podobni situacĳi so upokojenci in in-
validne osebe, ki so same v gospodinjstvu.
V letu 2012 smo med upravičene prejemnike pomo-
či razdelili 2.380 kg moke, 3.840 kg testenin, 1.630 kg 
pšeničnega zdroba, 2.050 kg riža, 7.920 litrov mleka 
in 1.000 litrov olja – v vrednosti 28.853,00 evrov.
Razdeljenih je bilo tudi 794 prehrambnih paketov in 
enako število 3-kilogramskih vrečk pralnega praška 
in  več kot  tisoč artiklov higienskih pripomočkov 
– šampon, zobna pasta, gel za tuširanje – v vredno-
sti 24.733,00 evrov.
Šestnajst socialno ogroženim otrokom smo omo-
gočili brezplačno 7-dnevno letovanje na morju na 
Debelem rtiču – v vrednosti 3.000,00 evrov.
Sedmim  socialno ogroženim starostnikom je bilo 
prav tako omogočeno brezplačno letovanje na De-
belem rtiču – v vrednosti 2.450,00 evrov.
Med upravičene prejemnike pomoči je bilo razde-
ljeno tudi  več kot dve toni sadja in zelenjave, ki 
nam ga vsako sredo podari Trgovina s sadjem in 
zelenjavo DG Drenov Grič. 
Razdeljenih je bilo 2900 zavitkov po  dvajset različ-
nih vitaminskih šumečih tablet, ki jih je podarila 
farmacevtska družba Farmicom, d.o.o.
Prejemniki pomoči so bili veseli tudi donacĳe DR. 
OETKER-ja, ki nam je podaril 600 zavitkov po 92 
g instant mlečnega zdroba in 5000 vrečk po 25 g  
čokolade v prahu.
Vsak drugi četrtek v mesecu nam je občanka Vrhni-
ke podarila  pet litrov olja – skupaj 125 litrov, tudi 
to je bilo razdeljeno.
Materialno pomoč je prejemalo 187 družin oziro-
ma 427 posameznikov iz vseh treh občin enkrat na 
mesec.

Za OZ RK Vrhnika Mojca Marolt

V okviru Zdravstvenega doma Vrhnika deluje 
Zdravstveno-preventivni center, kjer udele-
žencem predstavimo znana dejstva s področja 
dejavnikov tveganja (povišan krvni sladkor, 
povišane maščobe v krvi, povišan krvni tlak), 
zdrave prehrane, telesne dejavnosti, škodljivo-
sti kajenja in  čezmernega uživanja alkohola, 
predvsem pa jih skušamo prepričati, da svoje 
življenje oblikujejo po teh načelih. V ta namen 
organiziramo različne delavnice, ki se jih lah-
ko udeležite: 

• promocĳa zdravja – življenjski slog, 
• dejavniki tveganja, 
• zdrava prehrana, 
• zdravo hujšanje, 
• telesna dejavnost – gibanje, 
• odvajanje kajenja in
• test hoje na dva kilometra.

Stroške vsake od delavnic za enkrat poravna 
Zavod za zdravstveno zavarovanje, zato ude-
ležbe na teh delavnicah ni treba dodatno pla-
čati. Razen za test hoje vam mora vaš zdravnik 
izdati napotnico za posamezno delavnico, vi 
pa jo oddajte v Zdravstveno-preventivnem 
centru Zdravstvenega doma Vrhnika pri vodji 
Uršuli Debevec. Za dodatna pojasnila se lahko 
obrnete na tel. številko 01 7555 149 ali elektron-
ski naslov ursula.debevec@zd-vrhnika.si. 
V prejšnji številki smo vam predstavili delav-
nico dejavniki tveganja,  tokrat pa vam pred-
stavljamo delavnico test hoje na dva kilome-
tra.
Redno gibanje  je pomemben varovalni dejav-
nik zdravja, vse pogosteje ga uporabljamo tudi 
pri zdravljenju bolezni. Za prepričljive pozitiv-
ne učinke redne telesne dejavnosti zadostuje 
že zmerno gibanje. Še zdravim ljudem, pa tudi 
bolnikom, zato svetujemo tiste zvrsti gibanja, 
ki so jim najljubše, ki jih najlaže vključĳo v svoj 
vsakdanjik in ustrezajo njihovim zmogljivo-
stim, starosti in zdravstvenemu stanju. Pred 
predpisom telesne dejavnosti ocenimo posa-
meznikovo telesno zmogljivost.
Za ugotavljanje posameznikove kardiorespi-
ratorne zmogljivosti oziroma telesne zmoglji-
vosti je zelo primeren test hoje na dva  kilo-
metra. Primeren je za skoraj vsakogar od 18. 
do 65. leta starosti, ki nima večjih zdravstve-

nih težav in je sposoben hitro hoditi. Tovrsten 
test napoveduje  največjo porabo kisika med 
vadbo in funkcionalno sposobnost gibanja po-
sameznika. Hkrati test hoje na dva kilometra  
je čudovito motivacĳsko sredstvo za spodbuja-
nje zdravega načina življenja, saj je doseganje 
dobre kardiorespiratorne zmogljivosti orga-
nizma s pomočjo redne in varne vadbe naj-
pomembnejši element krepitve in ohranjanja 
zdravja.
Vsak udeleženec na podlagi njegovih poda-
tkov, kot so starost, telesna višina, telesna teža, 
čas hoje, ki ga je porabil za dva kilometra, in 
srčni utrip ob koncu testa dobi pisni izračun 
indeksa telesne zmogljivosti. Na testiranju je 
prisotna tudi zdravnica, ki zainteresiranim 
udeležencem še ustno razloži rezultate.
Zdravstveni dom Vrhnika zaradi velikega po-
mena testa hoje in vse večjega interesa kraja-
nov od lanske jeseni organizira akcĳo v vseh 
treh občinah v katerih deluje: na Vrhniki, v Bo-
rovnici in na Logu - Dragomerju. Udeleženci s 
pomočjo testa hoje lahko s primerjavo med po-
sameznimi preizkusi sledĳo spremembi svoje 
telesne pripravljenosti. To je zelo pomembno, 
saj spomladi posameznik dobi informacĳo, 
kako je pripravljen za poletne aktivnosti, v je-
seni pa za zimske. Udeležencem testa hoje ni 
treba nič plačati, saj so sredstva za to zaenkrat 
iz prispevka za zdravstveno varstvo. Zato pri-
čakujemo, da bo letos udeležba še večja, kot je 
bila v rekordnem  minulem letu. 
Pomladanski test hoje na dva kilometra bomo 
izvedli:
–  Borovnica: petek, 19. aprila 2013, v Brezo-

vici pri Borovnici (gasilski dom) od 16. do 
17.30,

–  Vrhnika: v soboto, 20. aprila 2013, na Stari 
Vrhniki (gasilski dom) od 8.30 do 10.00,

–  Log - Dragomer: v soboto, 20. aprila 2013, 
v Dragomerju (osnovna šola) od 11.00 do 
12.30.

Pridružite se nam!
Geslo ekipe ZD Vrhnika, ki izvaja test hoje je:
»Gibaj se veliko in opazil boš razliko.«

Pripravila: 
Uršula Debevec, Zdravstveni dom Vrhnika

Test hoje na dva kilometra

Preventivni pregledi dojk v Zdravstvenem 
centru Zlatica
Pridnim sodelavkam Rdečega križa in Zvezi društev za boj proti raku  velja za-
hvala, da že dolga leta vsako zimo organiziramo edukativne preglede dojk za 
Vrhničanke in okoličanke. Naj pohvalim naše ženske in dekleta, da znajo ceniti 
zdravje in odziv je bil vedno zelo velik.
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OMLADNI
GALA
KONCERT

ZLATA LETA DUŠANA VELKAVERHA
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������������������������������������ Pomladni gala koncert
Spominjam se komentarjev po festivalih Slo-
venske popevke, Evrosonga, Sanrema … »Saj 
je vse enako.« … »Saj ni nič uporabnega.« …
Tudi meni se je včasih zdelo tako, ko sem leta 
1968 ali 1969 prvič igral na festivalu Slovenska 
popevka. Pa vendar ni bilo tako. Ko gledam 
nazaj, ugotavljam, da je ostalo ogromno le-
pega, prepoznavnega, večnega. Samo delček 
tega bomo predstavili na našem Pomladnem 
gala koncertu, ki bo večinoma posvečen Vrh-

ničanu Dušanu Velkavrhu in njegovim be-
sedilom. Tudi glasba za filme nekaterih slo-
venskih skladateljev bi se lahko mirne duše 
potegovala za filmske oskarje. Zato vam 
bomo na odru skušali priklicati v spomin 
tudi čudovite trenutke filmskega dogajanja.
Tako se bodo med iskrenimi ljudmi, biseri v 
očeh, najlepšimi napisanimi pesmimi, jutrom 
nad mestom, presenečenji, večno pĳanskimi 
nočmi in dnevu ljubezni prepletale zgodbe iz 
filmov Cvetje v jeseni, Vesna, Ples v dežju in 
Ne čakaj na maj.                           Marko Fabiani

V prvi polovici lanskega julĳa so trĳe kiparji na 
prostem izdelovali lesene skulpture. Prizorišča 
obdelave barjanskih hrastov so bila pred ZIC 
Vrhnika, pri Gostišču Bistra in pri Mali mestni 
galerĳi v središču mesta. Kiparji so prihajali iz 
Slovenĳe, Bolgarĳe in Italĳe, njihove skulpture 
pa že krasĳo mestno središče in okolico. Nasta-
janje skulptur so spremljali fotografi enega naj-
mlajših kulturnih društev na Vrhniki, Fotoklu-
ba Okular, ki so prispevali material za tokratno 
razstavo, ki bo odprta do 12. maja. Kot je po-
vedal predsednik kluba Rado Krasnik, razstava 
sama nima umetniške vrednosti, razen izjem, 
pač pa daje več poudarka na dokumentiranju 
dogajanja. Fotografije za razstavo so prispevali 
Anton in Anže Pečar, Elo Mihevc, Mile Milo-
savljevič, Marko Mulej, Marko Jakopič, Rado 
Krasnik, Drago Videmšek in Primož Gabrĳelčič. 
Sicer pa, ker  pišemo o spomenikih, naj bi bilo 
eno najstarejših posvetnih na Vrhniki tisto, ki 
jo je pred dobrimi stotimi leti na Sveti Trojici v 
čast Ivanu Grudnu postavilo Olepševalno dru-
štvo. Seveda ne gre spregledati Cankarjevega 
spomenika in časa po drugi svetovni vojni, ko 
so spomeniki ter obeležja postajali pogostejši 

v okolju. A 
tistii so ime-
li politično 
k o n o t a c ĳ o , 
šele v začetku 
osemdesetih 
so se pojavili 
»umetniški« 
Lapa jnetovi 
Barjanci. Kot 
je dejala Tat-
jana Oblak 
Milčinski iz 
Cankarjevega 
doma, ki je 
orisala kratko zgodovino spomenikov na Vrh-
niškem, so po letu 2009, po tistem, ko je bila 
organizirana prva Forma V, začeli v Cankarje-
vem mestu postavljati nove spomenike. Spom-
nimo se na Vrane in na Ladjo v krožiščih v Sinji 
Gorici, na kip pri Starem malnu in pri brvi čez 
Ljubljanico pri Janezovi vasi. K temu moramo 
dodati še zadnje tri: v Bistri, pri ZIC-u in pri 
Mali mestni galerĳi. 

Gašper Tominc, foto GT

Na 46. revĳi so nastopili: Ženski pevski zbor Bar-
janke iz Borovnice, Mešani pevski zbor Društva 
invalidov Vrhnika, Ženski pevski zbor Župnĳ-
skega vrtca Vrhnika, Mešani cerkveni pevski 
zbor Bevke, Ženski pevski zbor Tonja iz Borovni-
ce, Mešani pevski zbor KUD Drenov Grič – Lesno 
brdo, Sekstet Odoica, Mešani pevski zbor KUD 
Podlipa – Smrečje, Oktet Raskovec, Mešani cer-
kveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnika, vokalna 
skupina Diversa, Mešani pevski zbor Mavrica 
Vrhnika. Konec maja bodo v Logatcu nastopili še: 
Moški pevski zbor Štinglc iz Borovnice, Mešani 
pevski zbor Ivana Cankarja z Vrhnike in Kvartet 
Škrip iz Borovnice.
Organizator 46. Območne revĳe je bila vrhniška 
izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
RS, katere vodja Nataša Bregant Možina je po 
koncu prireditve vsem sodelujočim čestitala in se 

jim zahvalila. Nastope zborov in vokalnih skupin 
je strokovno »ocenjeval« Tomaž Pirnat. 

Gašper Tominc, foto: GT

Glasbena šola Vrhnika 
v sodelovanju z nekaterimi drugimi 

plesnimi šolami
16. aprila 2013 ob 19. uri

organizira 
BALETNI VEČER.

Vabljeni!

Vodja območne izpostave JSKD Nataša Bregant 
Možina (desno) je po koncu prireditve vsem so-
delujočim čestitala in se jim zahvalila.

Vokalna skupina Diversa

Barjanke iz Borovnice

Rado Krasnik, predsednik Fo-
tokluba Okular

Postavljanje skulpture v Bistri

Območna revĳa

Večer zborovskega petja
Vrhnika, 15. marec – Na odru osrednjega kulturnega hrama v Cankarjevem mestu 
se je v okviru 46. Območne revĳe odraslih pevskih zborov zvrstilo kar 12 zborov 
in vokalnih skupin, trĳe prĳavljeni zbori pa se bodo predstavili še na območni 
revĳi v Logatcu konec maja. Tako množična udeležba opozarja na dobro razvito 
pevsko dejavnost v občinah Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, poleg tega pa je 
mogoče opaziti tudi porast vokalnih skupin.

Razstava

Forma V skozi fotografski objektiv
Vrhnika, 12. marec – Lani je v okviru Argonavtskih dni na Vrhniki na treh lo-
kacĳah na prostem potekala mednarodna kiparska delavnica Forma V pod 
vodstvom mag. Bojana Mavsarja, na kateri so nastale tri skulpture. Tedaj so 
dogajanje spremljali tudi fotografi Fotokluba Okular, ki so v sodelovanju s 
Cankarjevim domom pripravili razstavo fotografij o delavnici. 
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V galerĳi Cankarjevega doma
na Vrhniki je bila 5. marca  
odprta fotografska razsta-
va mag. Dragomila Boleta. 
Razstavo je poimenoval OB-
LIO, ki pomeni ime junaka 
risanke izpred sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja. Risan-
ka  pripoveduje o krivicah v 
družbi, o napačnem in nega-
tivnem sprejemanju drugač-
nosti. Oblio je deček, ki je po 
zunanjosti drugačen,n zato 

ga izločĳo iz družbe, zataji-
ta tudi zakon in pravo tiste 
pravljične dežele, iz katere ga 
naposled izženejo. Nekako v 
tem delu so nastale tudi raz-
stavljene fotografije, ki prika-
zujejo pogled na neko stanje 
v družbi.
Mag. Dragomil Bole se je 
rodil leta 1948 na Krasu. Di-
plomiral je na Fakulteti za 
arhitekturo, gradbeništvo in 
geodezĳo v Ljubljani ter po-

zneje magistriral na Oddelku 
za psihologĳo Filozofske fa-
kultete v Ljubljani. Ob ukvar-
janju in veselju do fotografi-
ranja je dobil naziv mojster 
fotografije in tudi mednarod-
ni naziv umetnik fotografije.
S svojimi fotografijami opre-
mlja tudi številne kataloge, 
knjige, učbenike, revĳe in
druge publikacĳe.
V zgibanki, ki je bila name-
njena prav  odprtju te razsta-

ve, je Barbara Sterle Vurnik o 
fotografu in o njegovih raz-
stavljenih fotografijah med
drugim zapisala:
»Fotografski cikel, ki ga je 
Bole pomenljivo poimenoval 
Oblio, je zasnovan doslej naj-
bolj konceptualno. Ker gre 
za delo, ki je nastajalo vse 
od leta 1984 pa vse do čisto 
današnjega časa, in ker se bo 
verjetno razvĳalo naprej, bi ga
lahko opredelili kot »work in 
progress« (delo v nastajanju). 
Gre za obsežen, formalno in 
vsebinsko večplasten projekt. 
Bole namreč že vrsto let s svo-
jo kamero beleži prostor in 

čas okoli sebe. V tem ciklu se 
osredotoča na čisto konkret-
no problematiko, in sicer na 
pojavnost podob povezanih s 
svetom politike, prisotnostjo 
različnih ideologĳ, ki jih sre-
čujemo v našem vsakdanu 
vsepovsod: od grafitov, jum-
bo-plakatov, do spomenikov. 
Naše življenje in javni pros-
tor sta pravzaprav nasičena 
s to specifično ikonografijo in
Bole na nek način dokumen-
tira prav to stanje, vendar pa 
se tu ne ustavi. 
Dokumentira tako pojavlja-
nje kot izginjanje določenih 
podob iz javnega življenja, ki 

(ni)so v interesu vladajočega 
sistema ter tako beleži klimo 
in spremembe v družbi ter 
fotografijam daje element
časovnosti, omejitve, minlji-
vosti. Hkrati v svoje fotogra-
fije nenehno, skoraj nadležno
vsepovsod in vedno naseljuje 
svojo podobo. S tem na nek 
način pokaže, kako je lahko 
enako nadležna prav taista 
medĳska podoba politike,
pred katero postavlja svoj po-
gled. S svojo prezenco tako 
fotografijam dodaja gibljivost
odnosa med subjektivnim in 
objektivnim. Pri tem uporab-
lja poseben položaj kamere 
tako, da v ospredje kadra na-
ključno zajema del svoje po-
dobe, večinoma čelo in oči in 
jo postavlja pred različna oza-
dja, vsebinsko povezana z ob-
stoječo javno podobo sloven-
ske dane politične situacĳe. S
kamero, dvignjeno nad svoje 
očišče, zajema kadre tako, da 
v ospredje posnetkov postav-
lja sebe, v ozadje pa izbran 
družbeni kontekst.«
Sama razstava bo na ogled do 
7. aprila in je resnično vredna 
ogleda, še posebno za vse lju-
bitelje fotografiranja.

Simon Seljak

Dragomil Bole

Fotografija ogledalo družbe

Odprtje fotografske razstave mag. Dragomila Boleta Fotograf mag. Dragomil Bole Ena od razstavljenih fotografij

Občinstvo si je v dobri uri 
lahko ogledalo enajst plesnih 
nastopov oziroma ravno toli-

ko različnih plesnih skupin in 
solistov iz omenjenih občin. 
Zvrsti, v katerih so se pred-

stavljali, so bile tako rekoč za 
skoraj vsak okus: od klasič-
nega baleta, jazz baleta, do 
hiphop stila in navĳaških gi-
bov. Kratki in jedrnati nastopi 
verjetno v dvorani niso pustili 
pustili nikogar ravnodušnega, 
vsekakor pa tudi ne vodje ob-
močne izpostave JSKD Nataše 
Bregant Možina, ki je na koncu 
vse pohvalila in se mentorjem 
zahvalila s cvetom pomladan-
skega tulipana. 
Nad plesalci je strokovno bde-
la Petra Pikalo, samostojna 
ustvarjalka na področju kultu-
re, plesalka, koreografinja, lut-
kovna animatorka in pedagogi-
nja v kulturi, ki se je po koncu 
programa sestala z mentorji in 
mednje podelila svoj pogled na 
opravljeno delo. 
Naj omenimo še nastopajoče: 
Cici Žabice, Žabice 3, Žabice 
4 – Duo, Žabice 5 ter Otroška 
Cheer plesna skupina iz ŠŠD 
Log - Dragomer, Oddelek 
plesne pripravnice 2 in učenke 
3. ter 4. razreda baleta Glas-
bene šole Vrhnika in Vesoljski 
povžki s Stare Vrhnike. Poleg 
njih so program popestrile še 
plesalke Orientalske zvezdice 
iz Športnega društva Latino iz 
Medvod in iz Društva Panora-
ma z Dobrove.

Gašper Tominc, foto: GT 

Navĳaška skupina Žabic – Cici Žabice

Gostja iz dobrovskega Društva Panorama

VABILO NA SKLADOVE PRIREDITVE
Cankarjev dom Vrhnika, sreda, 10. 4. 

2013,
ob 17.30.

Vstopnina 3  evre. 
Otroci gratis vstopnice. 

NAGAJIVA POMLAD 
OBMOČNA REVĲA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 

občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer

Dvorana gasilskega doma Ligojna,
 sobota, 13. 4. 2013,

ob 19. uri.

KONCERT FOLKLORNIH SKUPIN 
Območno srečanje folklornih skupin iz Borovnice,  

Ligojne in Rakeka 
Soorganizator prireditve: KUD Ligojna

Cankarjev dom Vrhnika, sreda, 24. 4. 
2013,

od 8. do 14. ure.
Vstop prost.

 REGĲSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
osrednje Slovenĳe

Območno srečanje folklornih skupin iz 
Borovnice, Ligojne in Rakeka
Dvorana gasilskega doma Ligojna
v soboto, 13. aprila 2013, ob 19. uri.

Izvedba prireditve: 
KUD Ligojna, 
JSKD OI Vrhnika.

Koncert folklornih skupin
JSKD – Območna izpostava Vrhnika

Vĳa vaja, na odru se dogaja
Vrhnika, 6. marec – Oder osrednjega kulturnega hrama v vrhniški občini so tokrat 
na že tradicionalni območni revĳi plesnih skupin Vĳa vaja zasedli mladi iz občin
Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer.
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Impro predstava 
V Klubu vrhniških študentov se bomo 
znova zabavali in smejali improvizator-
jem na našem odru, tokrat v soboto, 6. 4., 
ob 20. uri. Vabljeni! 

Tečaj:  “tonski tehnik”
Vabljeni vsi interesenti, ki bi se radi na-
učili  ozvočevalne in prireditvene tehnike 
pod vodstvom tonskega tehnika Radia 
študent, Jureta Grudna, na uvodni sesta-
nek v nedeljo, 7. 4., ob 20. uri v Klubu vrh-
niških študentov.

Potopisno predavanje: Venezuela 
Predava: Zoran Furman
Izgubljeni svet ali potovanje po deželi 
Huga Chaveza. Kako politiko vladanja 
občutimo na svoji koži? Potovanje začne-
mo v Santa Eleni, kjer se bomo odpravili 
na mizasto goro Roraima. Sledi polet proti 

nacionalnemu parku Canaima, kjer obi-
ščemo številne slapove, med drugim tudi 
najvišji slap na svetu – Angel Falls. Dneve 
v porečju delte Orinoko preživimo ob lov-
ljenju piraj ter obisku Indĳancev Warao. 
Na poti proti zahodu dežele se bomo usta-
vili na Karibski obali polotoka Paraguana 
in videli flaminge. Občudovanja vredne 
so neskončne ravnice Los LLanos s števil-
nimi živalmi. Videli bomo kapibare, kro-
kodile, ogromne piraje in želve. Za konec 
obiščemo jezero Maracaibo, kjer “lovimo” 
strele v nočnih nevihtah.
Vabljeni, da se nam pridružite v čitalnici 
Cankarjeve knjižnice na Vrhniki, 
v sredo, 10. 4., ob 19. uri.

Koncert: Golem soundsystem 
Skupina Golem s člani iz Hrvaške in 
Slovenĳ, je presek električnih kitar in 
elektronskih ritmov, predvsem duba in 
drum'n'bassa. Kako zveni glasbena meša-
nica, boste lahko slišali v petek, 19. aprila 
2013, ob 22. uri v Klubu Zakon.
Vstopnice: 2 evra člani KVŠ, 4 evre drugi.

Koncert: Life in peril, before the 
murder in by default
Life in peril so metal hardcore band, osno-
van v začetku leta 2011 v Varaždinu. Gle-
de na njihov kratek obstoj jim je uspelo 
na lokalni in širši sceni prinesti svežino 
v glasbo hardcore. Njihovo glasbo pre-
pletajo melodični deli, mešani z grobimi 
breakdowni in zapletenimi rifi. Netipično 
za hardcore bande se prvensko v svojih 
besedilih ukvarjajo s socialno političnimi 
temami, kot so absurdnost vojne, globa-
lizma in mržnja do organizirane religĳe 
ter mizantropĳe. Before the murder so 
band iz Prekmurja, ki preigrava melodič-
ni hardcore/metal. Na sceno so prišli v za-
četku leta 2010 in takoj začeli pisati svoj 

material. Tretji band By default zase pravi-
jo, da se v njihovi glasbi prepletajo znanje 
ter izkušnje, ideja pa je, da naredĳo pravi 
heavy sound. So na polno pripravljeni in 
vedno bližje temu, da tudi širši javnosti 
dostavĳo z ljubeznĳo resno izpiljen zvoč-
ni šamar. 

Koncert bo v Klubu Zakon v soboto, 20. 4. 
2013, z začetkom ob 22. uri. 
Vstopnice: člani KVŠ 2€, ostali 4€

Bass invasion: 
V deževnem aprilu bo na Vrhniki zagrme-
lo v težkih elektronskih ritmih. Invazĳa 
drum n' bassa ter dubstepa se iz podzem-
lja velikih mest nezadržno širi že nekaj 
časa in končno smo se je nalezli tudi pri 
nas! V Klub Zakon prihajajo Chinx, Less 
Than Three ter Kris Kylven, DJi in produ-
centi, ki so klube po Slovenĳi že napolnili 
ter tresli do jutranjih ur! 

*Chinx* (elektrofolp)
Obetaven DJ iz Kopra, odgovoren za velik 
del prihajajoče produkcĳe skupine HEX 
z založbo DANSANT RECS s Švedske, v 
pripravi pa je tudi njegov novi EP.

*Less than three* (Slovenia loves 
bass, bassline nation)
Tadej Bavdek, bolj poznan kot DJ Less 
Than Three,  je osredotočen predvsem na 
težje elektronske žanre, kot so dubstep, 
drum n' bass, glitch hop in podobne. Nje-
govi DJ začetki segajo v leto 2008, ko je 
vrtel na žurih hardstyle. Pozsneje se je za-
ljubil v dubstep in drum n' bass, spreme-
nil glasbeni okus in se začel aktivno vklju-
čevati v sceno. Kot ustanovitelj Slovenia 
Loves Bass facebook profil, je dejaven pri 
promocĳi slovenske bas produkcĳe, do-
godkov in novic s tega področja.

*Kris Kylven* (kissthesound 
records, bassline nation)
Rojen v Francĳi (s korziškimi, arabski-
mi in kanadskimi koreninami) je DJ, re-
mikser, producent, bobnar in vizualni 
umetnik. Živel in delal je v Londonu ter 
Helsinkih, zdaj v Ljubljani. Z elektronsko 
glasbo se je začel ukvarjati pri  enajstih 
z reprogramiranjem svojih elektronskih 
bobnov. Diplomiral je na umetniški šoli v 
Parizu in se izobrazil tudi kot zvočni teh-
nik. V Slovenĳi deluje kot ustanovitelj in 
direktor klubske znamke Bassline Nation 
(Dubstep/Electro & Fidget House/Nu Bre-
aks/Drum & Bass). V zadnjih petnajstih  
letih je sproduciral kar nekaj svojih plošč 
z različnimi zvrstmi: Electro, Rock, Tech-
no, Trance, Experimental, Chill-Out. Kris 
je že nastopal po vsem svetu in s svojim 
unikatnim načinom prepletanja različnih 
zvrsti zaslovel na Finskem, Japonskem, v 
Grčĳi, Izraelu in tudi povsod drugje, kjer 
so ga imeli priložnost slišati. 

Obeta se nam torej divja noč ritmov, v 
katere nas bodo vpeljali izkušeni mojstri. 
Ste pripravljeni? Začeli bom v petek, 12. 4. 
2013, ob 22. uri.
Vstopnice: člani KVŠ 3 evre, drugi 6 evrov.

Predavanje: Vodnik po resnici 
Resnica je dejansko ena sama in je znotraj 
nas. Spoznati jo moramo sami in s tem 
smo na poti proti prebujenosti oz. razšir-
jeni zavesti. Trenutna, več tisočletĳ dolga 
manipulacĳa gre proti koncu. Namen mo-
jega predavanja je zgolj pokazati, kakšna 
navodila so dali pravi ljudje v svoji zgodo-
vini na najrazličnejših področjih in kako 
ter zakaj jih nismo razumeli. Našel sem 
cel kup povezav in rad bi vam predstavil 
'očala', skozi katera moramo iskati resnico 
ter samega sebe. Gre za KLIK in PROCES, 
katerega bo moral obdelati vsak sam. Že-
lim, da se zavedamo, da je življenje lepo in 
da tisto omejevalno okoliščino, ki nas dela 
nesrečne, čim prej in na najbolj  preprost 
način odmaknemo iz svojega življenja. 
Na predavanju se boste zavedli, da prav-
zaprav že vse veste, le da znanega ne ži-
vite, ker vas medĳi prehitevajo s svojimi 
podatki in 'dejstvi'. Veliko je materiala, ki 
vam bo odprl pogled na drugo stran ka-
mer, znanstvenih spoznanj, ekonomĳe in 
politike. Vabljeni vsi, ki se zavedate, da 
je v sistemu nekaj hudo narobe in ste pri-
pravljeni narediti prvi korakec k samemu 
sebi in gradnji nove oblike sobivanja. 
Dotaknili se bomo hrane, sistema, glasbe, 
video materialov, slik,  besedil .... ter misli 
najprepoznavnejših Učiteljev v zgodovi-
ni. S seboj boste odnesli materiale, med 
katerimi boste zagotovo našli vam najpri-
mernejšo obliko spoznavanja Skrivnosti 
in Resnice.
Predavanje bo v Klubu Zakon v sredo, 24. 
4., ob 19. uri, vodil pa ga bo Matej Turšič.

Zakon beatz party: petek, 26. 4. 2013, 
ob 22. uri
Kaj je Zakon? Zakon je splošno veljaven 
pravni predpis z najvišjo pravno močjo, 
podrejen ustavi. 
Sodniški stolček bodo zasedali: G Blaze, 
Mack, Sams, Smarty&Pohalino

Splošne določbe »beatz ustave«
Zakon nam torej narekuje žur do jutranjih 
ur! 
1. člen
Vsakega obiskovalca se nagradi z welco-
me drinkom.
2. člen
Zloraba alkohola je obvezna zaradi akcĳ-
skih cen.
3. člen
Predolgo sedenje se kaznuje z izdajo pla-
čilnega naloga v vrednosti pĳače za ceo-
ten klub!
4. člen
Obvezna dobra volja in energična plesna 
naravnanost.
5. člen
PREVEČ JE RAVNO PRAV!
Nespoštovanje zgoraj navedenih členov 
se strogo kaznuje! 

Otroške delavnice
Nove počitnice, nove otroške delavnice in 
seveda še vedno veliko ustvarjanja, igra-
nja ter zabave! Tudi tokrat se bomo dobili 
v prostorih krajevne skupnosti na Tržaški 
11 (nad klubom Zakon) od 29. 4. do 3. 5. 
dopoldne od 10. do 13. ure in popoldne 
od 16. do 19. ure!
Delavnice so brezplačne! (Vabljeni tudi 
vsi tisti, ki bi se radi otroškim delavnicam 
pridružili kot mentorji, da nam pišete nae-
naslov: neza.s@hotmail.com)

Delavnice računalniške produkcĳe 
glasbe
V Klubu vrhniških študentov pripravlja-
mo delavnice na teme, kot so: glasbena 
produkcĳa, opremljanje filmov z zvokom, 
zvočna sinteza, programiranje zvočnih 
efektov, inštrumentov etc. v programskem 
okolju Max 6, programiranje vizualizacĳ 
in audio-vizualnih sistemov v program-
skem okolju Max 6 in uporaba alternativ-
nih kontrolerjev za upravljanje avdio- ali 
video vsebin (npr. uporaba Wii remote 
kontrolerja, ki se uporabalja za igrice, v 
glasbene ali video namene ...). Če vas je 
kaj od naštetega pritegnilo in bi si želeli 
več informacĳ o delavnicah, nam pišite 
nae-naslov: kvs_program@yahoo.com. 

Narava je zakon!
Pohod na Krim
Vabljeni vsi mladi in ljubitelji pohodov v 
naravi, da se mi pridružite na pohajko-
vanju po okolici Vrhnike. Bližnja okolica 
postaja premajhna, zato bomo na tokrat-
nem pohodu skočili na 1107 metrov visoki 
Krim. Predviden čas vzpona je  dve uri in 
pol, celotnega pohoda pa  pet ur. Tokrat 
bo ravnine samo za vzorec, tako da bodi-
te primerno pripravljeni – pohodni čevlji, 
malica in kakšna majica za preobleči so 
nuja. »Štrike« in kline pustite doma, kdor 
pa bo imel željo osvežiti se na Jezeru, naj 
prinese še kopalke. Dobimo se v Klubu 
vrhniških študentov oziroma pred njim  
med 9.30. in 10.00 zjutraj v nedeljo, 14. 4. 
2013. 

Pekel – Rakitna – Zabočevo – Pekel
Na drugem aprilskem pohodu se bomo 
odpravili skozi Pekel in božanske gozdo-
ve, ki se skrivajo nad njim. Kraja na poti, 
kjer bomo uspeli okusiti civilizacĳo, sta 
Rakitna in Zabočevo. Pot se bo po 16 km 
hoje končala v Peklu, od koder nas bodo 
rešili naši avtomobili. Vzpon čez Pekel je 
dokaj zahteven, nekaj malega je plezanja 
po klinih, vendar pa bo preostala pot pov-
sem lahka. Priporočam pohodne čevlje ter 
seveda malico – bolje sendvič v nahrbtni-
ku kakor zajec v grmovju. Dobimo se v 
Klubu vrhniških študentov oziroma pred 
njim med 9.30. in 10.00 zjutraj v nedeljo, 
28. 4. 2013.
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Vrhniške glasbenice Simone Černetič, ki 
nastopa pod umetniškim imenom AYNEE, 
ni treba posebej predstavljati, saj je Vrh-
ničanom že dobro znana. Tudi nastopila 
je na vrhniških odrih že ničkolikokrat, ce-
lovečerni samostojni koncert pa je vseeno 
priložnost, da o njej izvemo še kakšno za-
nimivost.

Po dveh letih se vračaš na Vrhniko s celo-
večernim samostojnim koncertom. 
Tako je, 12. aprila 2013 ob 19. uri bo Can-
karjev dom na Vrhniki zopet naš dom. 
Rada imam to dvorano. Nanjo me vežejo 
spomini še iz nežne mladosti. Tam sem 
bila prvič v kinu, kjer sem gledala film 
Top Gun, na prvem koncertu Vlada Kres-
lina, ki smo si ga ogledali s šolo. Na odru 
Cankarjevega doma sem tudi prvič na-
stopala z osnovnošolskim zborom. Vesela 
sem, da bom po mnogih letih lahko to po-
novila, le da v nekoliko drugačni obliki. 
Še večjo nostalgĳo čutim, ker bo ob meni 

ista pevovodja, ga. Helena Grbac.

Prvi samostojni koncert na Vrhniki leta 
2011 je bil povezan z izidom druge plošče 
in  tvojo odločitvĳo, da se spet posvetiš 
svoji avtorski glasbi in nastopanju s sku-
pino.  Nekaj let si se namreč posvečala 
bolj nastopanju v televizĳskih oddajah 
in na festivalih Slovenska popevka in 
EMA. Kaj  je privedlo do drugega samo-
stojnega koncerta?
Koncert je zame najpristnejši način po-
dajanja glasbe. Brez vmesnih filtrov ali 
drugih dejavnikov.  Stik s poslušalcem je 
neposreden in posledično bolj pristen ter 
iskren. Gre za  neposreden pogled v dušo. 
Če dam energĳo, jo vedno dobim tudi na-
zaj. Dobro ali manj dobro. Slednja mi da 
ponavadi še dodaten zagon oz. spodbudo, 
da se še bolj potrudim in dam od sebe še 
več. Televizĳski in drugi medĳski nastopi 
so do neke mere nujni, ker pogojujejo pre-
poznavnost, vendar so bolj enosmerni in 
odziv pride ali ne pride.
Samostojni koncert sem sklenila ponov-
no izpeljati, ker želim celostno prikazati 
svoje delo, si vzeti čas ter prikazati pri-
bližno uro in pol dolgo glasbeno zgodbo. 
Ponovno želim dati priložnost ljudem, ki 
me pogosto sprašujejo, kdaj bom imela 
kak koncert in ali še ustvarjam ali ne. In 
odgovor je: »Da«. Še vedno ustvarjam, 
pojem in igram. In vedno bolj domače se 
počutim v tem delu. Skozi čas, ki ne teče 
v prazno, širim svoje znanje v mnogih 
smereh, izkušnje pa v vsakem primeru 
bogatĳo.  Pri tem ne mislim samo na raz-
voj lastne vokalne interpretacĳe in igranja 
kitare. Na živih nastopih sem aranžira-
nje obogatila tudi z orglicami  in tolkali. 
Kako vendar, ko imam samo dve roki in 
nogi? Neskončno število novih možnosti 

za popestritev živega nastopa se je odprlo 
z uporabo looperja, ki pomeni, da v živo 
nekaj s pomočjo pedalke na elektronski 
napravi določim, kdaj in kakšen zvok po-
snamem. Le-ta se potem začne ponavljati 
in nasnamem lahko nov zvok, ton ali rif 
ipd. V teorĳi bi lahko nasnemavala v ne-
skončnost, vendar zame je smisel izdelati  
neko poslušljivo podlago za pesem. 
Za menoj je leto bolj ali manj solističnih 
nastopov, ki sem jih začinila ravno z loo-
perjem. Takšnega načina izvajanja v živo 
v Slovenĳi praktično ni oziroma ne vem 
zanj.

Kaj se je poleg odkritja looperja še zgodi-
lo v dveh letih od zadnjega koncerta?
Največjo potrditev v tem času mi pome-
nita srebrna in zlata kanta (nagrada) na 
mednarodnem kantavtorskem festivalu 
Kantfest. Slednja – zlata se blešči v svojem 
največjem sĳaju, ker so jo predali avtorji, 
moji vzorniki, ki je ne dajo v roke neko-
mu, ki jih ne prepriča.

Na koncertu boš nastopila s spremlje-
valnimi glasbeniki in tudi s posebnimi 
gosti?
Ekipa se skozi čas spreminja. Žal iz takš-

nih in drugačnih razlogov. Že od samega 
začetka se trudim imeti stalno ekipo, ven-
dar sreča pri tem ni na moji strani. Upa-
nje umre zadnje, tokrat stavim na ekipo: 
Leon Žunec (kitara), Damjan Košir (bas), 
Andreas de Reggi (bobni in tolkala). Po-
sebni gost za ta koncert bo še Janez Seč-
nik, ki je dal s svojim igranjem in znanjem 
velik pečat na prvi plošči. Na odru bodo 
z menoj prepevali še Otroški pevski zbor 
OŠ A. M. Slomška s pevovodjo Heleno 
Grbac na čelu ter ženska vokalna skupina 
Lipa iz Litĳe pod umetniškim vodstvom 
Anite Medvešek.

Ali looper tudi šteješ za člana skupine?
Ha, ha, to pa ne, saj ne igra sam. Član 
skupine je človek z dušo, looper pa je kos 
elektronike, ki mu je dušo treba dati.

V  zdajšnjih časih so spletna stran, Fac-
book in YouTube obvezne sestavine  vsa-
kega glasbenika. Si prisotna tudi v teh 
medĳih?
Dandanes biti glasbenik je res težko. Spo-
znati se moraš na vse komponente: od 
ustvarjanja, produciranja, snemanja, me-
nedžiranja, piarovstva, medĳi vseh vrst, 
tudi interneta. Na vseh omenjenih omrež-
jih me najdete: spletna stran www.aynee.
net, Facebook, YouTube, Myspace. Imam 
svoj moto, da delam po svojim zmožno-
stih in ne čez. Vsake toliko časa me sicer 
zanese in potem so za mano neprespane 
noči, kar mi škodi. Čez noč je težko kar 
koli premakniti, z vztrajnostjo in razjas-
njenim ciljem pa marsikaj.

Načrtuješ tudi izid nove plošče ali ti in-
ternetni medĳi povsem zadostujejo?
Pesmi je dovolj in čeprav danes izdajanje 
cd-jev ni več tako v modi, si želim spro-

ducirati in zapečatiti delo na tretji plošči. 
Zame je to kot morda nedokončana slika 
ali knjiga. Nova plošča vedno odpre nove 
možnosti tudi s promocĳskega vidika.

Ne izhajaš ravno iz glasbene družine, pa 
vendar si z glasbo vedno bolj zaznamo-
vana in ji posvečaš velik del življenja; 
ustvarjanje novih pesmi, nastopi, za-
igraš tudi na kakšni poroki. Letos obis-
kuješ še šolo za produkcĳo glasbe SAE 
Institute. 
Časi za produciranje glasbe so se precej 
spremenili. Dandanes se ogromno snema 
v domačih studiih, saj oprema to omogo-
ča in temu ni mogoče ubežati.

Družina te pri glasbenem ustvarjanju 
gotovo podpira, saj so tudi preostali čla-
ni na neki način povezani z glasbo. 
Hčerka se je tudi odločila igrati flavto. 
Želim ji nuditi vsaj osnovno glasbeno 
znanje, ki mnogokrat v življenju pride 
prav, četudi nisi glasbenik. Tu gre tudi 
za vzgojni vidik, učenje vztrajnosti itn. 
Z možem sva se spoznala v povezavi z 
glasbo. V skupnih začetkih sva v zvezde 
in oblake pisala glasbo. Sedaj jo skupaj 
udejanjava. Ker se s podjetjem ACPLUS 
akustika ukvarja z ozvočenjem priredi-
tev, mu z radostnim zaupanjem prepuš-
čam tehnični del koncerta. Ena velika 
skrb manj zame torej.

Hvala, da si z bralci delila nekaj svojih 
utrinkov. Se vidimo torej na koncertu v 
Cankarjevem domu na Vrhniki 12. apri-
la 2013. Čisto potiho nam je prišepnila 
svojo skrito željo,  naj koncert postane 
tradicionalen, torej vsako leto. Z dobrim 
obiskom ji bo gotovo uspelo.

Joško Verbl

Koncert AYNEE s spremljevalno 
skupino in gosti: 

–  Ženska vokalna skupina Lipa
–  Mladinski pevski zbor OŠ A. 

M. Slomška

12. april 2013 ob 19. uri v Can-
karjevem domu na Vrhniki.
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Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika

Zavod Kurz in SiTi teater BTC 

Perica Jerković

ROJEN V JUGI 
celovečerna stand-up komedija 

PONEDELJEK, 15. april 2013, 
ob 19.30 uri

Mesto Perice Jerkovića med slovenskimi 
komiki je zagotovo na samem vrhu. Po 
večletnem ustvarjanju in 600 nastopih 
v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Her-
cegovini, pa tudi v Angliji, je  izoblikoval 
svojstven slog, v katerem se osebne anek-
dote prepletajo z duhovitimi, ironičnimi 
in tudi kritičnimi opazkami o vsakodnev-
nem življenju in družbi. SiTi Teater ga 
je k sodelovanju povabil s celovečerno 
predstavo Rojen v Jugi, v kateri je zbral 
svoj najboljši material, ki ne bo navdušil le 
jugonostalgikov, ampak vse ljubitelje do-
brega humorja.

Vabljeni!

Razstave v Cankarjevem domu na 
Vrhniki 

Do 7. aprila 2013
je v Galeriji odprta fotografska razstava

Dragomila Boleta:
OBLIO.

Do 12. maja 2013 
je v avli Cankarjevega doma 
odprta fotografska razstava 

Fotokluba Okular:
FORMA V 2012.

 
V torek, 7. aprila 2013, ob 19. uri

Vas vljudno vabimo na odprtje kiparske razstave
Alenke Vidrgar:

OBRAZI IN PORTRETI.
Razstavo v Galeriji si lahko ogledate 

do 5. maja 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 april 2013
 Cankarjev dom Vrhnika

do 7. 4. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Drago Bole

OBLIO
Fotografska razstava 

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

do 12. 5. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Fotoklub Okular
FORMA V 2012

Fotografska razstava 
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
2. 4. 2013,
ob 16.30.

Vstop prost.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRHNIKA
SLOVENSKA LJUDSKA PESEM VABI K PETJU

Predava Dušica Kunaver
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
4. 4. 2013,
ob 18. uri.

Vstop prost.
Informacije: 7506 633

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
ARGONAVTSKI DNEVI 2013

Informativni sestanek
Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
4. 4. 2013,
ob 20. uri.
(83 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

Vlado Škafar
DEKLICA IN DREVO

Drama; spominske izpovedi Štefke Drolčeve in Ivanke Mežanove (15+)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
5. 4. 2013,
ob 20. uri.
(104 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

BREZ NADZORA STARŠEV
Komedija (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
7. 4. 2013,
ob 17. uri.
(100 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

POGUM
Družinska animirana komična pustolovščina (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
9. 4. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Alenka Vidrgar

OBRAZI IN PORTRETI
Kiparska razstava 

bo odprta do 5. maja 2013.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
10. 4. 2013,

ob 17.30.
Vstopnina: 3 evre,

otroci: 
vstopnice gratis.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
 NAGAJIVA POMLAD 2013

Območna revija predšolskih pevskih zborov
občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
11. 4. 2013,
ob 20. uri.

Vstop prost.

DRUŠTVO PASJIH BREZDOMCEV PETER PAN 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

DOBRODELNI KONCERT ZA PASJE SIROTE
Gostje: Ansambel Suho Cvetje 

in dr. vet. Med. Nuša Gros
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK,
12. 4. 2013,
ob 19. uri.

Vstopnina: 6 evrov, 
na dan koncerta 8 

evrov.

SIMONA ČERNETIČ
KONCERT AYNEE

 s spremljevalno skupino in gosti:
Žensko vokalno skupino Lipa iz Litije

in Mladinskim pevskim zborom OŠ A. M. Slomška
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA,
13. 4. 2013,
ob 20. uri.

Vstopnina: 5 evrov.

OKTET RASKOVEC
KONCERT OB 20-LETNICI

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
14. 4. 2013,
ob 17. uri.
(101 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

RAZBIJAČ RALPH
Animirana sinhronizirana pustolovska komedija (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK,
15. 4. 2013,
ob 19.30.

Vstopnina: 15 evrov.

ZAVOD IVANA CANKARJA
ZAVOD KURZ IN SITI TEATER BTC

Perica Jerković
ROJEN V JUGI

Celovečerna stand-up komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
16. 4. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

GLASBENA ŠOLA VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

BALETNI VEČER
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
18. 4. 2013,
ob 20. uri.
(88 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

NAHRANI ME Z BESEDAMI
Režija: Martin Turk

Drama, slovenski film (15+)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
21. 4. 2013,
ob 17. uri.

Vstopnina: 10 evrov,
otroci: 5 evrov.
Drugi koncert 

ob 19.30.
Vstopnina: 10 evrov.

ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA
in

MEŠANI PEVSKI ZBOR MAVRICA VRHNIKA 
16. POMLADNI GALA KONCERT 

Zlata leta Dušana Velkavrha
Dirigent: Marko Fabiani

Gosta: Alenka Godec in Matjaž Mrak
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,
24. 4. 2013,

od 8. do 14. uri.
Vstop prost.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 2013

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK,
25. 4. 2013,
ob 20. uri.
(99 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

UMRI POKONČNO; DOBER DAN ZA SMRT
Akcijski triler (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA,
28. 4. 2013,
ob 17. uri.
(90 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

HOTEL TRANSILVANIJA
Družinska animirana komedija (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
30. 4. 2013,
ob 20. uri.
(165 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

DJANGO BREZ OKOVOV
Vestern (15+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Napovedujemo:
SOBOTA,
4. 5. 2013,
ob 17. uri.
(89 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

MALI VELIKI PANDA
Družinski sinhronizirani animirani film (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Napovedujemo:
NEDELJA,
5. 5. 2013,
ob 17. uri.
(89 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

MALI VELIKI PANDA
Družinski sinhronizirani animirani film (5+)

Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Napovedujemo:
NEDELJA,
5. 5. 2013,
ob 20. uri.
(150 min.)

Vstopnina: 3 evre.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
KINO VRHNIKA

LINCOLN
Zgodovinska biografska drama (15+)

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 prek spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:

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

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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Osnovna dejavnost je zbiranje, 
obdelava in hranjenje knjižnič-
nega gradiva, posredovanje 
in zagotavljanje dostopa do 
tega gradiva kakor tudi do 
elektronskih publikacĳ; zbi-
ranje, obdelava, varovanje in 
posredovanje domoznanskega 
gradiva; sodelovanje v med-
knjižnični izposoji in posredo-
vanje informacĳ; pridobivanje
novih uporabnikov; organiza-
cĳa posebnih oblik dejavnosti
za otroke, mladino in odrasle, 
ki so namenjene spodbujanju 
bralne kulture; skrb za uporab-
nike s posebnimi potrebami; 
sodelovanje v vseživljenjskem 
izobraževanju in organiziranje 
kulturnih prireditev, ki so po-
vezane s knjižnično dejavnost-
jo. V letu 2012 je knjižnica so-
delovala z drugimi kulturnimi 
in izobraževalnimi ustanova-
mi ter društvi v občinah.
Knjižnica je v letu 2012 uspeš-
no delovala. Posredujemo ne-
kaj skupnih statističnih poda-
tkov, poslovno poročilo za leto 
2012 pa je dostopno na naši 
spletni strani h�p://www.ckv.
si/vsebina.php?vid=20080825-
145948231, kjer so podatki za 
vsako enoto posebej:
- z občinskimi sredstvi, sred-

stvi MIZKŠ in lastnimi sred-
stvi (zamudnine, članarine) 
smo kupili 6.236 enot knjiž-
ničnega gradiva, v dar smo 
prejeli 490 enot. Skupaj je bil 
prirast 6.726 enot knjižnič-
nega gradiva.

- Knjižnična zaloga se je po-
večala na 130.198 enot knjiž-
ničnega gradiva, od tega si 
lahko izposojate 8.430 enot  
neknjižnega gradiva (ak, 

vk, cd, cr ali dvd).
- V letu 2012 je bilo 7.177 ak-

tivnih članov, to so člani, 
ki so v letu 2012 vsaj enkrat 
obiskali knjižnico (odrasli 
4.973, mladina 2.204), kar 
predstavlja 30 % prebival-
stva.

- Novo vpisanih članov je 
bilo 544.

- Povečalo se je število vseh 
obiskovalcev knjižnice (za 
izposojo gradiva na dom in 
v čitalnico, uporaba inter-
neta idr., brez obiskovalcev 
prireditev), in sicer za 5,7 % 
glede na predhodno leto. Teh 
je bilo v letu 2012 105.196.

- Izposodili so si 327.856 enot 
gradiva, to je za 6,2 % več 
kot predhodno leto. En pre-
bivalec si je povprečno izpo-
sodil 13,7 enot knjižničnega 
gradiva v enem letu.

- Število vseh obiskovalcev, 
ki so obiskali knjižnico v iz-
obraževalne, sprostitvene ali 
kulturne namene, je bilo v 
lanskem letu 10.223 (odra-
slih 4.624 in otrok 5.599),  30 
% več kot predhodno leto, 
saj smo poleg že ustaljenih 
izvedli še nekaj novih dejav-
nosti, kot npr. festival Rima 
raja, Poletavci – poletni 
bralci in dodatno bibliope-
dagoško delo (urice pravljic 
v Podlipi v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Podli-
pa - Smrečje). 

- Skupno število kulturnih 
prireditev, sprostitvenih in 
izobraževalnih dejavnosti 
je bilo 452, kar pomeni 1,2 
dejavnosti na dan. 

Vse informacĳe in dejavnosti
naše knjižnice so na spletni 

strani www.ckv.si. V fotogaleri-
ji in arhivu si lahko pogledate 
utrinke s preteklih prireditev, 

v napovedniku pa preberete, 
kaj pripravljamo. 

Dejavnosti za otroke: biblio-
pedagoško dejavnost izvajamo 
v vrtcih in šolah v vseh treh 
občinah. Obiščemo prav vsako 
skupinico v vrtcu (ali nas pri-
de sama obiskat), tudi dvakrat 
v letu. Tedensko izvajamo uri-
ce pravljic. Prav tako se želimo 
približati osnovnošolcem, zato 
je nastala dejavnost  Iz prav-
ljičarkine malhe. Sodelujemo 
v projektu za sedmošolce Ra-
stem s knjigo. Organiziramo 
prireditve, razstave, poleti pa 
imamo na Vrhniki Pravljice 
pod krošnjami. 
V sodelovanju z osnovno šolo 

Ivana Cankarja Vrhnika, Za-
vodom Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrh-

nika, Glasbeno šolo Vrhnika in 
pesnikom Urošem Vošnjakom 
kot pobudnikom ter ob pod-
pori nekaterih podjetĳ in po-
sameznikov smo 18. maja na 
Vrhniki izvedli celodnevno 
rajanje, imenovano Rima raja, 
Festival otroške poezĳe. V ok-
viru dopoldanske prireditve v 
parku ob knjižnici in osnovni 
šoli Ivana Cankarja so svoje 
pesnitve predstavili otroci, ki 
so se uvrstili v krog finalistov,
ob njih pa so za pestrost po-
skrbeli tudi otroci iz vrhniških 
vrtcev ter nekaterih osnovnih 
šol, med njimi predvsem iz 
osnovne šole Ivana Cankarja 
Vrhnika. Na osrednji priredit-
vi, ki se je pričela ob 17. uri v 

Cankarjevem domu na Vrhni-
ki, na kateri je šest najboljših 
avtorjev v dveh starostnih 
kategorĳah predstavilo svoje
verze, pa so se izkazali pred-
vsem otroci iz Glasbene šole 
Vrhnika. Prvega festivala se 
je udeležilo 1.100 udeležencev 
(nastopajočih in obiskovalcev). 
Izdali smo zbornik pesmi, v 
katerem so bila objavljena dela 
vseh otrok, ki so se prĳavili na
natečaj.
S še nekaterimi splošnimi 
knjižnicami osrednje regĳe
smo se v Cankarjevi knjižnici 
odločili sodelovati v projek-
tu Poletavci – poletni bralci, 
ki ga je že leto poprej izvedla 
Mestna knjižnica Ljubljana. 29 
otrok med 7. in 12. letom je 30 
dni vsaj 30 minut na dan bralo. 
Projekt je potekal od 11. junĳa
do 14. septembra 2012, na za-
ključni prireditvi Dan za pole-
tavce pa so mladi bralci prejeli 
mikavne nagrade. 

Dejavnosti za odrasle: vloga 
knjižnice pri neformalnem iz-
obraževanju je zelo pomemb-
na. V letu 2012 nas je na Točki 
vseživljenjskega učenja, ki jo 
delno financirata Ministrstva
za šolstvo in šport ter Evrop-
ski socialni skladi, obiskalo 
skupno 1.179 udeležencev (na 
Vrhniki 667, v Borovnici 512). 
Večinoma upokojenci in brez-
poselni so obiskovali tečaje ra-
čunalništva, angleškega jezika, 
delavnico izdelave medenih 
kruhkov, aromaterapĳe in ob-
likovanja iz gline ter se samo-
stojno izobraževali, pri čemer 
jim je pomoč vsak ponedeljek 
nudila mentorica. V Sveto-
valnem središču je strokovni 
sodelavec iz CDI Univerzum 
Ljubljana dvakrat mesečno 
svetoval iskalcem zaposlit-
ve. Mesečno smo pripravili 
Knjižne čajanke, literarne več-
ere, razstave in predavanja. 
Tedensko so nas na bralnih 
uricah obiskovali varovanci 
Varstveno-delovnega centra. 
Bili smo tudi koordinatorji 
pri projektu Teden vseživ-

ljenjskega učenja in Simbioz@.                                                                 
Domoznanska dejavnost: 300 
razglednic iz domoznanske 
zbirke Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika smo predstavili v 
okviru Cankarjevih dni v so-
delovanju z  Občino Vrhnika, 
Muzejskim društvom Vrhnika 
in Zavodom Ivana Cankarja 
Vrhnika. Razstava je bila na 
ogled v Galerĳi Cankarjevega
doma na Vrhniki od 10. 5. do 
10. 6. 2012.
Digitalni zbirki Vrhniško Gra-
dišče skozi stoletja in Sprehod po 
vrhniški Stari cesti, ki smo ju na 
portal Kamra vnesli leta 2010, 
sta še vedno eni izmed najbolj 
obiskanih zbirk www.kamra.
si (digitalizirana kulturna de-
diščina slovenskih pokrajin). 
Dodali smo zbirko Cankarjev 
spomenik na Vrhniki in v Ljublja-
ni, leta 2011 zbirko razglednic 
Cankarjeva Vrhnika z okolico, v 
letu 2012 pa čudovito zbirko 
Borovniški viadukt. Knjižno 
zbirko smo redno dopolnjevali 
z aktivnim iskanjem domoz-
nanskega gradiva. 
V letu 2012 se je povečalo šte-
vilo izposojenega gradiva in 
število obiskovalcev knjižnice 
za izposojo gradiva idr. Pre-
mišljena nabava gradiva, hitra 
obdelava in prĳaznost v izpo-
soji ter številne dejavnosti so 
pripomogle k večjemu obisku. 
Naša vizĳa je čim večje zado-
voljevanje prihodnjih potreb 
okolja, ki bo še bolj uspešno v 
sodelovanju z drugimi kultur-
nimi in izobraževalnimi usta-
novami ter društvi v občini. Z 
novimi prostori pa bo knjižni-
ca svojo vlogo v okolju znatno 
izboljšala. V lanskem letu nas 
je razveselil nakup prostorov 
šivalnice IUV, kjer bo v prvem 
nadstropju na cca. 1400 m2 
celotna knjižnica z izposojo in 
ostalimi dejavnostmi. Skladiš-
če in pisarni bodo v medetaži 
na dodatnih cca. 300 m2. Na-
men investicĳe je pridobitev
novih površin za delovanje 
knjižnice in kakovostno izvaja-
nje dejavnosti za občane.

Suzana Potočnik

Pobuda občanom k oddaji 
gradiva o IUV
V začetku leta 2010 je Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika odkupila knjižnico Industrĳe usnja
Vrhnika. V letu 2012 smo začeli s popisovanjem 
kupljenega gradiva, vendar se je izkazalo, da je 
slednje zelo nepopolno in pomanjkljivo. Doslej 
pregledano in popisano gradivo sestavljajo za-
pisniki, uradni listi, poročili, knjige (leksikoni, 
slovarji, pravopisi itn.), študĳe, referati, revĳe,
zbirko pa sestavljajo tudi vzorci usnja, cepljen-
ci, podloge z vzorci, galanterĳa (vzorci), zapisi
o različnih postopkih obdelave usnja, fotogra-
fije itn.
Knjižnica želi imeti čim bolj celovito zbirko ne-
kdanje tovarne, zato  prosimo vse občane, da 
knjižnici podarĳo kakršno koli gradivo o IUV,
ki ga hranĳo doma. Še posebno bomo veseli da-
rov  nekdanjih zaposlenih, ki jih bomo uvrstili 
v zbirko, da bo le-ta postala popolnejša.
Direktorica Suzana Potočnik in zaposleni Can-
karjeve knjižnice Vrhnika

Potopisno predavanje 
Anžeta Zormana: Turčĳa,
Sirĳa in Jordanĳa
Klub Vrhniških Študentov in Cankarjeva knjiž-
nica Vrhnika vas vabimo na potopisno preda-
vanje Anžeta Zormana: Turčĳa, Sirĳa in Jordani-
ja v čitalnico Cankarjeve knjižnice Vrhnika 27. 
marca 2013 ob 18. uri.
Novembra 2009 sta se plezalca s kupom opre-
me in z avtom, ki ni bil  v posebno  dobrem 

stanju, odpravila na popotovanje čez nekdanjo 
Jugoslavĳo, Bolgarĳo, Turčĳo, Sirĳo in Jordani-
jo ter nazaj. Na poti sta doživela  popoln nabor 
standardne popotniške zabave: gnojno angino, 
hladne puščavske noči, toplo drisko, divje sirĳ-
ske avtoceste, tatinske kamele, velike pajke, mi-
ličnike z mitraljezi in vrhunski bencin. Nepoza-
bno potovanje in nekontrolirana pustolovščina 
le nekaj tisoč kilometrov južno od Ljubljane.

Potopisno predavanje 
Zorana Furmana: Venezuela
Klub Vrhniških Študentov in Cankarjeva knjiž-
nica Vrhnika vas vabimo na potopisno preda-
vanje Zorana Furmana Venezuela v čitalnico 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika 10. aprila 2013 ob 
18. uri.

Izgubljeni svet ali potovanje po deželi Huga 
Chaveza. Kako politiko vladanja občutimo na 
svoji koži? Potovanje začnemo v Santa Eleni, 
kjer se bomo odpravili na mizasto goro Ro-
raima. Sledi polet proti nacionalnemu parku 
Canaima, kjer obiščemo številne slapove, med 
drugim tudi najvišji slap na svetu – Angel Falls. 
Dneve v porečju delte Orinoko bomo preživeli 
ob lovljenju piraj ter obisku Indĳancev Warao.
Na poti proti zahodu dežele se bomo ustavili 
na Karibski obali polotoka Paraguana in videli 
flaminge. Občudovanja vredne so neskončne
ravnice Los Lanos s številnimi živalmi. Videli 
bomo kapibare, krokodile, ogromne piraje in 
želve. Za konec bomo obiskali jezero Maracai-
bo, kjer bomo “lovili” strele v nočnih nevihtah.

Ravnovesje na krožniku 
med spomladanskim 
čiščenjem telesa 
Društvo Kneipp in Cankarjeva knjižnica Vrhni-
ka vas vabimo na predavanje Marĳe Merljak

v čitalnico Cankarjeve knjižnice Vrhnika 2. 
aprila 2013 ob 18. uri.
"Danes nisi strokovnjak, če s strokovnimi be-
sedami dokazuješ, koliko si pameten, ampak 
če se trudiš zelo zapletene stvari povedati pre-
prosto," poudarja svoj pogled na strokovno 
udejstvovanje Marĳa Merljak univerzitetna di-
plomirana inženirka živilske tehnologĳe.
Poleg iz znanosti in stroke veliko črpa tudi iz 
ljudskih izročil in modrosti, se zanese na lastne 
prebliske in prisega na notranje ravnovesje. Za-
veda pa se tudi, da se lahko uči do konca živ-
ljenja, saj je vse skupaj dinamičen proces. Na 
vsakdanje težave nikoli ne gleda samo z ene 
strani , temveč z več zornih kotov, enako velja 
za zdravje.

Razstava  Sprejmi lepe pozdrave od nekoga  avtorice Nataše Oblak 
Japelj.

Cankarjeva knjižnica v letu 2012
Cankarjeva knjižnica Vrhnika je javni zavod, katere-
ga ustanoviteljica je Občina Vrhnika.  Kot osrednja 
knjižnica zagotavlja knjižnično dejavnost v občinah 
Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer. Njena organi-
zacĳska enota je Krajevna knjižnica dr. Marje Borš-
nik v Borovnici, medtem ko v občini Log-Dragomer še 
ni zagotovljenih prostorov za knjižnico. Občini Bo-
rovnica in Log-Dragomer sta pogodbeni partnerici.
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0 SPLOŠNO: KNJIŽNIČARSTVO, 
ENCIKLOPEDĲE, ZBORNIKI ...
CAILLET, M.: Od prostozidarstva k 
veri 
SUTTON, G.: Pisanje uspešnih po-
slovnih načrtov 
TRUNK Širca, N.: Pisna dela v viso-
kem šolstvu in osnove raziskovanja 

1 FILOZOFĲA. ETIKA. OKULTI-
ZEM. PSIHOLOGĲA.
ARISTOTELES: Druga analitika 
DEBELAK, M.: Ljubezen 
MAZZINI, M.: Rojeni za zgodbe 
NANCY, Jean-L.: Singularna plural-
na bit 
RIHA, R.: Kant in drugi kopernikan-
ski obrat v filozofiji

2 VERSTVO
OSREDKAR, M. J.: Pojem odrešenja 
in nauki o odrešenju v svetovnih re-
ligĳah
SLOMŠEK, A. M.: Prazniki 

3 SOCIOLOGĲA. POLITIKA. EKO-
NOMĲA. PRAVO. VZGOJA. ETNO-
LOGĲA.
BREZOVŠEK, M.: Politični sistem 
Republike Slovenĳe
DUBROVSKI, D.: Mednarodna eko-
nomĳa in poslovanje
FLANDER, B.: Pozitivna diskrimina-
cĳa
KOVAČ, M.: Izpeljava športne vzgo-
je 
KUNEJ, R.: Štajeriš
KUSTEC Lipicer, S.: Javnopolitični 
ukrepi in modeli športne politike v 
Slovenĳi
PERŠOLJA, J. M.: Teta Liza para, 
pravce čara 
PODGORNIK, A.: Kulturna diplo-
macĳa slovanskih držav v Evropski
unĳi
STANONIK, M.: Folkloristični por-
treti iz treh stoletĳ
ŠTEFANC, D.: Kompetence v kuri-
kularnem načrtovanju splošnega iz-
obraževanja 

VIDMAR, K. H.: Kozmopolitski pa-
triotizem 
ZALETEL, A.: Kako uspešno iskati 
zaposlitev 

5 OKOLJE. MATEMATIKA. ASTRO-
NOMĲA. FIZIKA. KEMĲA. BIOLO-
GĲA.
ADAM, J. A.: Matematični sprehodi 
v naravo 
HOLING, D.: Neverjetna potovanja 
KRIŽANIČ, F.: Linearna algebra in 
linearna analiza 
LIPTON, B. H.: Biologĳa prepričanj
VELIKONJA, E.: Rastejo pri nas 

6 MEDICINA.TEHNIKA. KMETĲ-
STVO. VODENJE. INDUSTRĲA.
OBRT.
DOLLAND, J.: 50 naravnih poti, kako 
se počutiti seksi 
FLAŠKER, J.:  Gonila s polžnimi pari 
FRAWLEY, D.: Joga zelišč 
KELLY, T.: 50 naravnih poti za poživi-
tev telesa in duha 
LAD, U.: Ajurvedska kuhinja za sa-
mozdravljenje 
LENARDIČ, D.: Fotonapetostni si-
stemi 
MELAVC, D.: Gospodarjenje in raču-
novodstvo 
SKANSI, D.: Diši po Mediteranu 
ŠIFRER, B.: Dr. Jaz: ključ za spre-
membo nosiš v sebi 

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FO-
TOGRAFĲA. GLASBA. ŠPORT.
BAN, T.: Otrok ustvarja voščilnice 
DOLMARK, J.: Tkanje pogledov 
GRABAR, N.: Parlament - tri zgodbe
KOKELJ, J.: Karavanke 360° 
KOMEL, M.: Twin Peaks in postmo-
dernizem 
KOPAČ, V.: Zamenjani pogled 
KOTNIK, V.: Operno občinstvo v 
Ljubljani 
KOVAČIČ, M.: Pa se sliš' --- 
ROACH, J.: Igralčeva strast 
ROZMAN, K.: Cerkev sv. Janeza v 
Bohinju

ŠUBIC, I.: Ive Šubic: slikar Poljanske 
doline 
WEISS, J.: Češki glasbeniki v 19. in na 
začetku 20. stoletja na Slovenskem 

81 JEZIKOSLOVJE VR
ČANDER, K.: English grammar for 
professional use 
FERBEŽAR, I.: Razumevanje in razu-
mljivost besedil 
JELENKO, A.: Fiktivnost dialoga ali 
Zakaj se nikoli ne moremo zares ra-
zumeti 
JESENŠEK, M.: Poglavja iz zgodovi-
ne prekmurskega knjižnega jezika 

82 KNJIŽEVNOST
ARISTOPHANES: Politične komedi-
je 3
HORATIUS F., Q.: Umetnost pesni-
štva od antike h klasicizmu 
JUVAN, M.: Prešernovska struktura 
in svetovni literarni sistem 
KIERKEGAARD, S.: Z vidika moje-
ga pisateljstva 

82-1 POEZĲA.
BERDEN, B. P.: Belo pismo 
BOGOJEVIĆ, D.: Odtisi 
CHAUCER, G.: Canterburyjske po-
vesti 
HILL, G.: Mercĳske himne in druge
pesmi 
IZOARD, J.: Spati sedem let 
LEOPARDI, G.: Pesmi in pisma 
SEVLJAK, J.: Z zemljo zraščen – od 
rose moker 
SOBOČAN, B.: Stekleni biseri besed 

82-2 DRAMATIKA.
MAKINE, A.: Svet po Gabrielu 
MÖDERNDORFER, V.: Spalnica: 3 
igre 

82-3 ROMANI. KRATKA PROZA.
ABDOLAH, K.: Hiša ob mošeji 
ASSIS, M. de.: Dušeslovec in druge 
zgodbe 
BARNES, J.: Nč bat 
BERCKMANS, Jean-Marie H.: 

Berckmansove najboljše 
CUNDRIČ, M.: Dežela oblakov 
EEKHOUD, G.: Escal-Vigor 
ENRIGHT, A.: Pozabljeni valček 
GULIČ, B.: Kratke zgodbe nekega 
Mariborčana 
HYVERNAUD, G.: Živinski vagon 
KEGEL, M. A.: Recept za popoln 
umor 
LEFTAH, M.: Zadnji spopad kapeta-
na Nimata 
MILLÁS, J. J.: Ženski v Pragi 
PODSTENŠEK, .T: Sodba v imenu 
ljudstva : roman 
TEULÉ, J.: Trgovinica za samomore 
VAVPOTIČ, M.: Clockworks warrior 
VIDMAR, J.: Lucĳa Brezno strasti 
VRHOVI levjih barv: antologĳa gru-
zinske kratke proze 

82-4...9 ESEJI.HUMOR.SPOMINI.
DNEVNIKI.POTOPISI.
BOGATAJ, M.: Zaupne besede 
CAMUS, A.: Beležnice I : maj 1935 - 
februar 1942 
DE Quincey, T.: Izpovedi angleškega 
uživalca opĳa
KRAJNIK, M.: Svet je svet in lep 
MEDVED, A.: Citati, polemike, pam-
fleti
PAVLIHA, M.: Pavlihizmi in slična 
čivkanja brez twiterja 
ŠAROTAR, D.: Ne morje ne zemlja 
TLAKOVANKE: reciklirka pesmi, 
aforizmov in šal kraljev & kraljic uli-
ce]

82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOV-
JE.
BLADE, A.: Polnočna bojevnica Ma-
dara 
BRINAR, J.: Pekrska gorca 
DOBBERS, J.: Sreča 
DOLENC, M.: Krave so mi povedale 
GOMBAČ, Ž.. Kompanjoni in bojev-
niki časa 
GOSCINNY, R.: Poglavarjev ščit 
GREGORIČ Gorenc, B.: Trenutki 
HONORA, M.: Lekcĳa nežnosti
HUDALES, O.: Gadja kraljica : [pri-

povedke o Mariboru in okolici] 
KEIGHERY, C.: Naj že odrastem! 
KENDA Hussu, D.: Hudojede jago-
de, opičje norčĳe in šakalje barabĳe
KOKALJ, T.: O požrešni luži 
KOVAČEVIČ Beltram, M.: Kraljeva 
cesta in druge zgodbe 
MEZEK Hunt, K.: Božič v dvorcu 
Rumpolini 
NESS, P.: Sedem minut čez polnoč 
PION, P.: Devil may cry 
PREGL, S:. Vse za prĳatelja
SEVLJAK, J.: Dinozavri v glavi 
STATON, J.: Scooby-Doo: Ste že pre-
strašeni? 
TAN, S.: Izgubljena stvar 
TOMAŽIČ, J.: Zlodej sezida cerkev 

9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFI-
JA. ZGODOVINA. BIOGRAFĲE.
BREJC, J.: Avstrĳski in jugoslovanski
državni problem 
BUFON, M.: Združeni v različnosti
CAIOLI, L.: Ronaldo
EMONA : med Akvilejo in Panonĳo
FRANC Pediček, slovenski pedagog 
IVANČIČ, M.: Peruti tržaškega abo-
rigina 
SLOVENCI v zgodnjem srednjem 
veku 
ŠIROK, K.: Kalejdoskop goriške pre-
teklosti 

Najbolj brane ali iskane knjige v fe-
bruarju 2013
1. Dostojevski, F. M.: Zločin in kazen 
2. Brown, S.: Nebeška vročica 
3. Živali na kmetĳi
4. Goudge, E.: Dežela zelenega delfi-
na 
5. Gabaldon, D.: Tujka 
6. Dodd, C.: Pravila zaobljube 
7. Day, S.: Prevzeta
8. Cankar, I.: Moje življenje 
9. Läckberg, C.: Pridigar 
10. Milek, V.: Cavazza: biografski ro-
man 

Novosti prejšnjih mesecev lahko pre-
birate na naših straneh na svetovnem 
spletu: h�p://www.ckv.si in na www.
mojaobcina.si/vrhnika. 
Izbor: Niko Nikolčič

Novosti na knjižnih policah Cankarjeve knjižnice Vrhnika v februarju 2013

KAJ SE BO DOGAJALO?
Predstavitev knjige: 
Ena za začetek
Srčna bralka je psevdonim, pod katerim je Alenka 
Menard aprila 2012 začela pisati svoja bloga. Oba 
sta bila zelo lepo sprejeta, saj je v le nekaj mesecih 
pisanja pridobila več kot 7.100 različnih bralcev. 
Odprla je tudi svoj profil facebook ter pripravila
svojo spletno stran www.srcnabralka.si, na kateri 
so objavljeni vsi njeni dosedanji zapisi.
Ena za začetek je zbirka duhovitih kratkih zgod-
bic, razdeljenih na tri dele. V prvem  piše o knji-
gah, v drugem o duhovnosti, v tretjem pa so 
razmišljanja avtorice na razne teme. V zapisih se 
bo našel marsikdo: od mladih mamic, ki jim ni 
lahko, tisti, ki imajo kakšen kilogramček preveč, 
ker pač tako radi jejo, pa do tistih, ki se duhovno 
prebujajo in  iščejo svojo pot. Nekaterim bo pred-
vsem vodnik po dobrem branju, saj so kriminal-
ke in ljubezenske zgodbe še vedno avtoričina 
ljubezen št. 1. 
Predstavitev in pogovor z avtorico bosta v sredo, 
3. aprila, ob 18. uri v čitalnici Cankarjeve knjiž-
nice Vrhnika. 

Predstavitev knjige

Česar nas niso naučili v 
šolah (podjetništvo) 
Knjiga je izšla konec decembra 2012. Je odlič-

na za vse mlade in tudi manj mlade, sploh v  
zdajšnjih časih, ko formalna izobrazba ne po-
meni več toliko kot nekoč. Govori o znanju, ki 
ga šola ne da, a  ga nujno potrebujemo, da smo 
vsaj povprečno uspešni na trgu dela ali v pod-
jetništvu (prodaja, prvi vtis, pozitivna samo-
podoba, samozavest, zapisovanje ciljev, samo-
iniciativa ...). 
Dobimo se v čitalnici Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika v sredo, 24. aprila 2013, ob 18. uri.

Vabilo na 
Knjižno čajanko

V četrtek, 18. aprila 2013, ob 9. uri prirejamo 
našo sedmo Knjižno čajanko; njen naslov je 
Izgubljena stvar. Ob dišečem čaju in pecivu 
vam želimo pradstaviti najnovejšo bero ka-
kovostnega branja za vso družino. 
Prisrčno vabljeni na mladinski oddelek Can-
karjeve knjižnice Vrhnika!

IZDELAVA KOVINSKIH NADSTREŠKOV, DVORIŠČNIH VRAT, OGRAJ IN DRUGIH KOVINSKIH IZDELKOV

Koprivec in družbenik k.d.
www.koprivec-druzbenik.siLesno Brdo 41a, 1360 Vrhnika

Tel/fax: 01 75 04 090, gsm: 031 323 795

janez@koprivec-druzbenik.si 
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Občini Log - Dragomer in 
Vrhnika bosta v soboto, 6., 
in nedeljo, 7. aprila 2013, 
za dva dni postali evrop-
ski prestolnici cheer športa, 
saj bomo na Vrhniki v OŠ 
Antona Martina Slomška v 
organizacĳi Športne Che-
erleading Zveze Slovenĳe

(CZS) in izvedbi Športnega 
društva Log (ŠD Log) go-
stili tekmovanje SLO Cheer 
Open 2013.
Tekmovanje SLO Cheer 
Open oziroma odprto dr-
žavno prvenstvo Slovenĳe v
cheerleadingu in cheer ple-
su je največji tovrstni dogo-
dek v JV Evropi oziroma v 
regĳi Adriatic. Udeležujejo
se ga skupine iz Slovenĳe,
Hrvaške, Srbĳe, BiH, Avstri-
je, Italĳe in Madžarske, le-
tošnja novost tekmovanja pa 
je, da bo prvič v zgodovini 
potekalo v dveh dneh.
Pričakujemo, da se bo na 
tekmovanju SLO Cheer 
Open 2013, ki je deveto za-
poredno državno prvenstvo 
CZS, predstavilo več kot 
1.000 tekmovalcev, ki jih bo 
spodbujalo več kot 1.500 
gledalcev in navĳačev na
tribunah.
Za člane CZS je to tekmova-
nje hkrati državno prven-
stvo in kvalifikacĳski nastop
za udeležbo na letošnjem 
ECU Evropskem prvenstvu, 

ki bo 29. in 30. junĳa 2013 v
Glasgowu na Škotskem, in 
za udeležbo na ICU sveto-
vnem prvenstvu 2014.
Organizator CZS, izvajalec 
ŠD Log in Občini Log - Dra-
gomer ter Vrhnika v vlogi 
pokrovitelja in gostitelja do-
godka vas vljudno vabimo, 

da postanete del spektakla, 
ki ga ponuja mlad in dina-
mičen cheer šport. Veliko 
najboljših slovenskih cheer 
športnikov prihaja prav iz 
Dragomerja, Loga in Vrhni-
ke – pridite in jim z glasno 
spodbudo pomagajte do no-
vih vrhunskih rezultatov!

V drugi polovici februarja smo se člani Izvrš-
nega odbora sestali na redni seji. Dogovorili 
smo se o načinu realizacĳe sklepov, ki smo jih
sprejeli na januarski seji. Glede  priprave spre-
memb Pravilnika o podelitvi priznanj športni-
kom in športnim delavcem smo se odločili, da 
bomo točko uvrstili na dnevni red redne letne 
skupščine. Ob določitvi datuma seje bomo  
članom  poleg veljavnega pravilnika posredo-
vali še predlog sprememb oziroma dopolnitev 
posameznih členov, ki so jih v nekaj letih dela 
oblikovali člani Komisĳe za izbor športnika
leta. K aktivnemu delu želimo privabiti pred-
vsem predstavnike tistih športnih panog, kate-
rih člani vsako leto osvajajo naslove državnih 
prvakov. Komisĳi se zaradi številnih disciplin
v posameznih panogah pojavlja kar nekaj 
vprašanj. Prepričani smo, da bomo skupaj ob-
likovali ustrezne spremembe.
Glede zaključkov, ki smo jih sprejeli na javni 
obravnavi predloga Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Vrhnika in jih posredovali ob-
čini in zavodu, smo se na seji Izvršnega odbo-
ra dogovorili, da se bodo predstavniki zveze 
sestali z direktorjem Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika in se dokončno dogovorili o nadalj-
njih postopkih priprave sprememb. Sestanek 
je bil po zimskih počitnicah. Sprejet je bil 
dogovor, da pisni predlog oziroma stališče 
Športne zveze Vrhnika ponovno pošljemo Ob-
čini Vrhnika. Vodja Oddelka za družbene de-
javnosti in gospodarstvo naj bi sklical uvodni 
sestanek komisĳe, na katerem bi se dogovorili,
kaj vse je treba pripraviti, da bi komisĳa lahko
začela z delom.  O nadaljnjih aktivnostih vas 
bomo obveščali. 
Našim članom smo v marcu posredovali kra-
tek opomnik pomembnih datumov, saj je treba 
oddati Letna poročila za leto 2012 različnim 
institucĳam. Poslali smo jim tudi vabilo k
organizacĳi čistilne akcĳe, ki smo ga prejeli od
Občine Vrhnika, in jih pozvali,  naj pri akcĳi
sodelujejo tudi letos. 
Žal v času pisanja teh novičk še ne vemo, kdaj 
bomo prejeli težko pričakovane sklepe, s ka-
terimi bo določena višina dodeljenih sredstev 
na podlagi prĳave na Javni razpis za sofinan-
ciranje športnih vsebin izvajalcev Letnega pro-
grama športa. Člani Komisĳe za vrednotenje
športnih vsebin so končno višino sredstev  
posameznim predlagateljem določili na seji 

11. februarja. Prejšnji mesec smo v novičke 
zapisali, da računamo, da bomo sklepe prejeli 
pred izidom februarskega Našega časopisa. 
Tokrat o pričakovanem datumu ne bomo za-
pisali nič. 
Izvršni odbor Olimpĳskega komiteja Slovenĳe
– Združenja športnih zvez nas je obvestil, da 
pripravlja strategĳo razvoja slovenskega špor-
ta in nam  o tem poslal delovno gradivo. Nekaj 
predlogov in pobud smo jim v začetku marca 
že posredovali. Nameravamo se udeležiti tudi 
posveta na to temo, ki bo v začetku aprila, in 
seveda skupščine OKS-ZŠZ, ki bo odločala o 
strateškem dokumentu za naslednje obdobje. 
Predsednica zveze sem se v tem obdobju v 
vlogi članice Nadzornega odbora Olimpĳske-
ga komiteja Slovenĳe udeležila več sej tega
organa, na dan pisanja teh novičk pa sodelo-
vala tudi na kar štiriurni seji Izvršnega odbora 
OKS. Več o tej, na čase tudi burni seji, lahko 
preberete v dnevnem časopisju.
Na povabilo naših članov smo se udeležili red-
nih letnih občnih zborov Planinskega društva 
Vrhnika, Mladinskega športnega kulturnega 
društva Verd in Športnega društva Dren, Dre-
nov Grič - Lesno Brdo. Udeležba na teh zborih 
nam omogoči, da pobliže spoznamo delo dru-
štev in jim obenem posredujemo tudi informa-
cĳe o delu zveze.
Prejeli smo nekaj vprašanj, kako da niti v Na-
šem časopisu niti na internetni strani vrhnika.
si ni objavljenih imen vseh dobitnikov pohval 
in priznanj za športne dosežke v letu 2012. V 
prejšnjih letih so bila namreč objavljena vsa 
imena vseh prejemnikov. Zakaj je letos druga-
če, nismo spraševali, so pa vsa imena objavlje-
na na naši spletni strani, kjer si lahko ogledate 
tudi fotografije s prireditve.
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si 
redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. 
Prosimo vas, da nam posredujete informacĳe
o dogodkih v vaših društvih in klubih. 
Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja 
v parku pred telovadnico Partizan na voljo  
oglasni pano. 
Za vse informacĳe nas pokličite na telefonsko
številko 041 820 764 ali nam pišite na e-naslov 
sportnazvezavrhnika@gmail.com
Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v 
pritličju poslovnega dela telovadnice Parti-
zan. 

 Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze Vrhnika

Vrhnika gosti SLO Cheer Open 2013

V soboto, 9. 3. 2013, smo se 
odpeljali v deževno Ljub-
ljano, kjer je  potekalo prvo 
prvenstveno tekmovanje v 
ritmični gimnastiki programa 
A1. Za dekleta je bilo to prvo 
kvalifikacĳsko tekmovanje za 
na državno prvenstvo, ki bo 
letos 25. 5. 2013 na Vrhniki. 
Izvajalec tekmovanja bo do-
mače Gimnastično društvo 
Vrhnika.
Tekmovanje so začele mlajše 
deklice. Dekleta, ki oblikuje-
jo skupino GD Vrhnika 2, v 
zasedbi Neja Kranjec, Manca 
Mesec, Vesna Pogačar,  Ana 
Luna Štupica, so osvojila od-
lično četrto mesto. Žal se nam 
ni pridružila Maja Skerbinek, 
ker je dan prej zbolela. Za ta 
dekleta je bilo to prvo tekmo-
vanje na uradnih tekmah rit-
mične gimnastike. 
Dekleta iz GD Vrhnika 1 
– Maša Gabršček, Neža Pod-
vratnik, Zala Rus, Ula Telban, 
Ajda Garbajs – pa so prikazala 
čudovito sestavo in zmagale. 
Skupinska sestava v kategori-
ji deklic – Lena Bogataj, Pika 
Grušovnik, Jitske Hartmans, 
Iza Lucĳa Štupica, Urša Tro-

ha, Ivona Vukičević – so tek-
movale v vaji s tremi žogami. 
V tej skupinski vaji so nekate-
ra dekleta, ki prvič tekmujejo 

z žogo. Jitske pa je letos prvič 
z nami. Zasedle so super peto 
mesto.
Nato sta se predstavili Nina 
Žižmond in Nastja Podvrat-
nik z obročema. Uspela jima 
je izvrstna predstava, na kon-
cu pa sta med kadetinjami 
osvojili tretje mesto.
V kategorĳi katedinj med pari
in trojicami smo Vrhničanke 

imele dve sestavi. Neža Čuk 
in Ana Jazbinšek sta z vajo 
z žogo osvojili  peto mesto. 
Ajda Ratkovič in Meta Mra-

mor pa sta si z vajo z obročem 
zaslužili srebro.
V popoldanskem delu se je 
Metka Močilar zaradi po-
škodbe žal morala odpoveda-
ti tekmovanju. Je pa zato Neža 
v kategorĳi članic z obročem
prišla do srebrne medalje.
Vsem dekletom iskreno česti-
tamo!

Ines Fefer

Vrhničanke na prvi tekmi osvojile lep šopek 
medalj

PIKNIKI
ROJSTNODNEVNE ZABAVE, OBLETNICE
SLUŽBENE ZABAVE, TEAM-BUILDINGI …

ODLIČEN PROSTOR POD TRADICIONALNIM
SLOVENSKIM KOZOLCEM TOPLERJEM.

Primeren prostor za  sto gostov in več!

Lahko najamete le prostor z osnovno infrastrukturo 
(žar, voda, elektrika, hladilnik, mize in klopi …) 
ali pa popolno gostinsko oskrbo za vašo brezskrbno 
zabavo!

Za popolno sprostitev so vam na voljo tudi športna igrišča 
za: 
nogomet, košarko, odbojko na mivki, tenis, otroška igrala.

PRAVOČASNO SI REZERVIRAJTE VAŠ TERMIN NA: e-naslov: sdbevke@gmail.com   
GSM: 041/382-177. Pričakuje vas Športni park Bevke.
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Najmlajši košarkarji KK Vrhnika, ko-
šarkarji ekipe dečkov U-10, letnika 
2002 in mlajši, pod vodstvom trener-
ja Matica Habata so v začetku marca 
2013 po težki tekmovalni sezoni kon-
čali tekmovanje za sezono 2012/2013. 
Žreb jim je namenil ekipe najboljših 
klubov v Slovenĳi KK Union Olimpĳa
in KK Krka. Vrhniški košarkarji so na 
tekmah pokazali srčno borbenost in 
poznavanje fair playa. Iskrene čestitke 
vsem fantom najmlajše ekipe dečkov 
U-10, ki jo sestavljajo igralci; kape-
tan Jan Špernjak, Urban Smrekar, Ian 
Zobec, Tristan Ribič, Vid Pivk, Nick 
Dormiš, Nik Rajh, Vid Koprivc, Rok 
Rigler, Sergej Arh, Bine Cvetkovič, Pet-
er Križ, Aljaž Lovrin, Matej Mivšek, 
Matej Pirkovič, Aleks Ribič, Svit Draš-
ler, Matic Krašna, Tian Mihovec, Nejc 
Osredkar, Jurĳ Novak, Mark Turšič,
Mitja Verbič in Miha Žnidaršič.
Po nekajletnem premoru so na Vrhniki 
v sezoni 2012/2013 zaigrali tudi naj-
starejši košarkarji. Članska ekipa pod 
vodstvom trenerja Matica Vidica nas 
je od oktobra 2012 do marca 2013 raz-
veseljevala z zelo dobro košarko. Kljub 
začetnim porazom se je ekipa z do-

brimi treningi vztrajno izboljševala in 
tako na koncu suvereno premagovala 
nasprotnike. Zasedli so  šesto mesto v 
4. SKL Zahod s sedmimi zmagami in 
devetimi porazi. Ekipo so sestavljali 
kapetan Julĳan Grgič, najkoristnejši
igralec ekipe, posojeni igralec, prvi 
organizator igre mladinskega pogona 
KK Slovan Vrhničan Jan Novak, najiz-
kušenejši igralec, 202 cm velik center, 
Damjan Bojovič, povratniki med vrh-
niškimi košarkarji Matej Pejič, Primož 
Jurca, Matevž Homovec, Jaka Novak, 
Simon Kovačič, domači igralci mla-
dinske ekipe,  obetavni Urban Draš-
ler, Rok Gostiša, Jaka Kos, Jaka Petek, 
Tilen Dobrovoljc in Andraž Zadravec 
ter izvrstni kadeti Žiga Habat, Jan Kos 
in Domen Novak. Pod košem je veliko 
pripomogel tudi posojeni igralec, cen-
ter mladinskega pogona KK Slovan in 
slovenski reprezentant mladinske eki-
pe Jan Dolenšek. Čestitke trenerju in 
vsem košarkarjem za dobre košarkar-
ske predstave na Vrhniki. 
Hvala tudi zvestim vrhniškim navĳa-
čem, ki so ekipe podpirali na vseh do-
mačih tekmah ter tako dokazali, da je 
na Vrhniki košarka doma. 

Ekipi najmlajših in najstarejših košarkarjev Vrhnike

Končali tekmovalno sezono
V začetku marca sta ekipi najmlajših in najstarejših košarkarjev 
končali tekmovalno sezono za leti 2012/2013. 

Ekipa dečkov U-10

Članska ekipa KK Vrhnika

Navĳači KK Vrhnika

Kako ples lahko vpliva na otroka?
Druženje na plesnih uricah pomaga pri sociali-
zacĳi. Otrok spoznava nove prĳatelje, učitelje,
se nauči sodelovanja v skupini, delovanja v 
paru, nauči se pomagati prĳatelju, prav tako
prek plesa izraža čustva ter se uči osnovnega 
bontona. Vpliva tudi na samozavest, otroci in 
najstniki se učĳo nastopanja, odgovornosti. Naj-
stniki se lahko skozi ples poistovetĳo z vzorniki
iz videospotov ali starejšimi vrstniki, učimo jih, 
da prek discipliniranega dela lahko dosežejo 
svoje cilje. Prav tako se njihova disciplina v 
plesu odraža na vseh  drugih življenjskih po-
dročjih, tudi pozneje, ko so že odrasli.
Kakšni so učinki na otrokovo razvĳajoče se
telo?
Z vidika motoričnih sposobnosti ples pozitivno 
vpliva na pridobivanje koordinacĳe, ravnotež-
ja, gibljivosti in nenazadnje tudi moči. Res so 
nekatere motorične sposobnosti v veliki meri 
prirojene, a s primerno vadbo prav v rosnih 
letih, tja do 6., 7. leta, naredimo največ. Ravno 
zato smo v Plesne mestu pripravili programe 
za otroke od tretjega  leta naprej, torej imamo 
ločene programe po starostih: za triletnike, šti-
riletnike, petletnike in tako naprej. Marsikdo 
se ne zaveda, da je pridobivanje koordinacĳe,
ravnotežja, gibljivosti in nenazadnje tudi moči 
v rani mladosti pravzaprav popotnica za  vse 
življenje. 
Vaši športni začetki sploh niso plesni, kajne?
No, ja, če odštejem, da sem že v trebuhu zelo 
oboževala rokenrol … Ko sem shodila, menda 
še nisem imela tri leta, sem že obiskovala ne-
kakšno ritmiko, saj takrat še ni bilo plesnih 
šol,  pri šestih letih pa sem se začela ukvarjati 
z gimnastiko. Najprej sem se ukvarjala s šport-
no in nato še z ritmično, v kateri sem bila tudi 
tekmovalka. Ker sem se tekmovalnim vrstam 
priključila sorazmerno pozno, sem dve leti 
poleg rednih treningov obiskovla še ritmično 
gimnastiko ter dokončala srednjo baletno šolo. 
Pozneje sem začela trenirati mlajše deklice, po-
tem pa sem se vpisala na fakulteto za šport. 
Ste se torej med študĳem iz gimnastike pre-
usmerili v ples?
V prvem letniku, to je bilo leta 1987, so izbira-
li plesalce za nastop na otvoritveni točki uni-
verziade, za katerega nas je prišel poučevat 

Marko Hren, ki je bil takrat že plesni učitelj. S 
sošolcem sva se prĳavila za točko rokenrol in
s tečajem tudi nadaljevala, dokler s plesalcem 
Juretom nisva začela resno trenirati rokenrola. 
Ko sem prenehala tekmovati in ker sem imela 
že nekaj trenerskih izkušenj, me je Marko prosil 
za pomoč pri poučevanju rokenrola. Poučevala 
sem v paru, tako sva se hitro ujela, dobila sva 
tudi ponud-
bo, da bi leta 
1989 zastopala 
barve takratne 
Jugoslavĳe na
svetovnem pr-
venstvu pro-
f e s i o n a l c e v. 
Tekmovanje je 
bilo tako rekoč 
»nekaj za zra-
ven«, ampak 
glede na to, 
da sva le po 
enem mesecu 
treningov na 
prvem svetovnem prvenstvu za profesionalce 
zasedla odlično 14. mesto, sva s tekmovalno 
kariero nadaljevala, čeprav je bilo včasih težko 
uskladiti treninge najinih plesnih parov in svo-
je treninge.

Otroke poučujete že vrsto let. Koliko so zdaj 
stare prve generacĳe vaših učencev?
Moje prvo poučevanje sega v leto 1990 in naj 
povem, da v grosupeljskih vrtcih, kjer sem za-
čela učiti sama, poučujemo še vedno. Na to 
»kilometrino« sem zelo ponosna! Z veseljem je 
videti sedaj »otroke«, nekateri so že poročeni, 
drugi študirajo, eni nas obiščejo na družabnih 
tečajih, drugi zopet prihajajo s svojimi otroki v 
naše plesne programe ... Lepo je to videti. 

Vas otroci, ki jih srečate  zunaj plesne šole, 
prepoznajo?
Včasih me prepoznajo na ulici, v kakšnem tr-
govskem centru. Ker sem že deset leta anima-
torka pri skupini Čuki, me včasih predstavĳo
tudi takole: »Mami, glej, to je pa Anita od Ču-
kov ali celo od Ribiča Pepeta.« S Čuki sodelu-
jemo že več kot  dvajset let in tudi Ribič Pepe je 
že nekaj let ljubljenec otrok. Res je, da se je Ribič 
Pepe prav z mojo pomočjo naučil vseh plesnih 

korakov na navihane pesmice Čukov.

Kdaj je  nastalo sodelovanje z glasbeno sku-
pino Čuki?
Mislim, da sodelujemo od njihove prve uspeš-
nice Krokodilčki. To je bilo pred več kot dvaj-
setimi leti. Skladba nam je bila všeč, pripravili 
smo koreografijo in z njo nastopili v takratni

oddaji Televi-
zĳe Slovenĳa
Klub klobuk. 
Od takrat na-
prej se naše 
sode lovan je 
nadaljuje, v 
projektu Hub-
ba Bubba je 
npr. zaplesalo  
več kot sto ti-
soč otrok. Po-
tem pa je Jože, 
seveda z našim 
stalnim prigo-
varjanjem, da 

naredimo nekaj novega za otroke, »postavil na 
noge« Ribiča Pepeta. Z velikim veseljem sem 
pripravila vse te koreografije!

Koliko njihovih skladb ste že oplemenitili s 
plesnimi koraki?
Uf, tega ne štejem več, veliko! Najbolj znani so 
Krokodilčki, Zobar, Kavbojci in Indĳanci, Dvoj-
čka, Hozentregerji, Štorklje, Ferrari polka, Ena 
po domače, Komar, Zanzibar, Hubba Bubba, 
Ringa raja, Hugo, Čuki mix, Mi gremo pa na 
morje, Pancar tanc, Sankaška polka, Zvočnik 
na pločnik, Mal' naprej pa mal' nazaj, pa vse 
pesmice od Ribiča Pepeta: Gunga gunga, Lačni, 
Foksner, Gusar Kakadu Du, Kleopatra, Gremo 
okrog sveta, Če čebelice … Zadnja je bila Z 
nogo ob tla, ki smo jo skupinsko izvedli na DM 
teku v Tivolĳu in lepo je videti z odra, ko s teboj
pleše več kot 6000 deklet in žensk. Verjetno sem 
kakšno celo pozabila prišteti, toliko jih je že. Vi-
deospote smo posneli za vse naštete pesmi in 
še precej drugih. Skupaj smo pred devetimi leti 
posneli še muzikal Božič s Čuki, ki je bilo svoje-
vrstno in nepozabno doživetje v Postojnski jami 
… Upam, da še kdaj »ušpičimo« kaj takega

Vaša največja plesna dogodivščina?

Kar nekaj jih je, ki jih ne bom nikoli pozabila, 
kaj vse sem naredila za ples. Če recimo ome-
nim, da sva skupaj s plesalcem Markom zlezla 
na Triglav in tam za promocĳo, takrat že slo-
venskega Rock'n'rolla, skočila salto in končala 
v slovenski knjigi rekordov ... Prav posebni ob-
čutki, ko skačeš tako rekoč v... no. Če ste bili na 
Triglavu, že veste.

Na Vrhniki je Plesno mesto že več kot  petind-
vajset let. Najprej ste na šoli Ivana Cankarja 
izvajali tekmovanja Rock nad Roll, zadnjih  
petnajst let pa ste s plesni programi prisotni 
tudi na obeh šolah in v vrtcih. Kaj bi nam po-
vedali o plesu na Vrhniki?
Otroci so s Tejo Šraj Miklič pri športnih urah na 
poletnih in zimskih letovanjih zelo radi plesali. 
Ko je Teji zmanjkalo koreografij, me je prosila,
če ji lahko pomagam. Tejo smo vključili v peda-
goški team Plesnega mesta, naučila se je veliko 
novih koreografij in otroci so še bolj zavzeto
plesali. Pravzaprav jih je bilo iz meseca v mesec 
več, zato smo se na sestanku sešli Vinko Bizjak, 
Teja Šraj Miklič ter Marko Hren in jaz in posta-
vili celoletni program za otroke. Vse skupaj je 
zasnovano tako, da otroci najprej spoznavajo 
programe CIC in POP, pozneje pa se lahko od-
ločĳo za hip hop, disco in rokenrol. Nekaj let
načrtovanega dela je kmalu obrodilo rezultate, 
saj so otroci v vseh kategorĳah postali svetovni,
evropski in večkratni državni prvaki. 

Za letošnji december pripravljate na Vrhniki 
nekaj posebnega. Kaj bo to?
Po šestletni pavzi smo se v Plesnem mestu 
znova odločili, da prevzamemo organizacĳo
velikega mednarodnega tekmovanja: finale
svetovnega pokala v rokenrolu. Pričakujemo  
šestnajst držav udeleženk z  več kot 400 plesal-
ci. A ne bo le plesno tekmovanje, temveč tudi 
izjemen spremljevalni show program. Priredi-
tev bo namreč vodil … Tega žal še ne smemo iz-
dati, gostujoči glasbeniki pa bodo: Rok n band, 
Čuki in Maja Bobnar, dogovarjamo pa se še z 
Otom Pestnerjem. Seveda gre v prvi meri za 
tekmovanje, a zraven bomo pripravili  zanimiv 
show program, ki ga bomo posvetili Elvisu Pre-
sleyju, tako glasbi, kostumom, tudi  scena bo 
takšna, kot je bila v videospotu Elvisa Presleyja 
Jailhouse Rock 1957. Rok Ferengia bo otvorit-
veno skladbo pel skupaj s pevko, katere imena 
tudi še ne želimo objaviti – bo pa presenečenje. 
Postavili bomo originalno ameriško Hot dog 
stojnico, glede interierja pa se dogovarjamo s 
Coca Colo … itn. V sklopu dogajanja pričaku-
jemo razstavo ameriških starodobnih vozil in 
motorjev, za hostesno službo bodo skrbela de-
kleta Pin up v kostumih Vintage – seveda bodo 
tudi zaplesale. Toliko za začetek, sicer pa bomo 
o tem dogodku še veliko sporočali.

NČ, foto: arhiv Plesno mesto

Anita Vihtelič o plesu in otrocih 

»Na Vrhniki pripravljamo finale svetovnega pokala«
Ples je dejavnost, ki je primerna oblika rekreacĳe za vsako življenjsko obdobje, predvsem pa je za otroke ples prĳetna
rekreacĳa ob glasbi, pri čemer mali nadebudneži sprostĳo odvečno energĳo. Več o tej temi nam je zaupala nekdanja profe-
sionalna plesalka akrobatskega rokenrola, plesna učiteljica in mednarodna sodnica za rokenrol Anita Vihtelič iz Plesnega 
mesta, ki večino svojega časa  nameni otrokom. Poznate jo po ikončinih koreografijah skupine Čuki ter Ribiča Pepeta.
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11. 
TRADICIONALNI 
TEK BEVKE
sobota, 25. maj 2013.

Pester spremljevalni program!

Po teku pa: 

VELIKA VRTNA VESELICA 
POD ŠOTOROM!

Vabi vas

Športno društvo Bevke.

MNC Vrhnika - Dren
Zmagovalci zimske lige so se v finalu maščevali za edini poraz
letos
Fantje s trenerjem Iztokom Grudnom in starši iz selekcĳe U-9 so
se v soboto, 16. februarja, 2013, še zadnjič letos zbrali za Bežigra-
dom, v Jami. Ob prisotni nervozi so se preoblekli in s trenerjem 
odšli na igrišče, kjer so sledila še zadnja trenerjeva navodila ter 
ogrevanje. Nasprotnik je bila ekipa Tabor iz Sežane, ki je dosegla  
drugo  mesto v skupini B. Nato se je začelo zares. Naši fantje 
so z disciplinirano in dobro igro preprečevali nasprotnikove na-
pade in kmalu tudi zadeli. Lahko bi rekli, da so fantje kar leteli 
po igrišču, saj so bili izredno motivirani. Z dobrim in pozitivnim 

navĳanjem staršev se je tekma  končala z rezultatom 4 : 1 za Dren.
Prvi gol za Dren je s sredine igrišča nasprotnikovo v mrežo na-
tančno nameril Kris Kolar Leban, hat-trick pa je dosegel Oskar 
Gruden.
Sledila je tekma med zmagovalcem skupine B – Olimpĳa B in
drugouvrščeno ekipo iz skupine A – Bravo. Po rednem delu je 
bil rezultat neodločen (2 : 2), zato so sledili kazenski streli, kjer so 
krajši konec potegnili igralci Olimpĳe.
V tekmi za  tretje  mesto smo bili spet priča kazenski strelom, kjer 
je zmagala ekipa Tabora iz Sežane.
Na vrsto je prišel finale med našimi fanti in nasprotniki iz ekipe
Bravo, saj so bili dotlej edini, ki so letos uspeli premagati Dren, in 
to že v prvem krogu. Nato je sledila serĳa  trinajstih zaporednih
zmag! Tekma se je začela in kot se za finale spodobi, so bile noge
v krču, v glavi pa ogromna želja po zmagi. Tekma je bila dokaj iz-
enačena in napeta. Prvi so priložnost za gol izkoristili naši fantje, 

natančneje Kris Kolar Leban, ki je svoj zadetek proslavil s tekom 
po igrišču in slačenjem dresa. Še pred polčasom pa so nas naspro-
tniki ekipe Bravo prehiteli in na odmor odšli z golom prednosti. 
V drugem polčasu je trener rahlo spremenil postavitev in s tem 
zadel v polno, saj je v enem izmed napadov s »špičko« zadel Ma-
tevž Ogrin in poravnal na končnih 2 : 2. Sledili so kazenski streli 
z 8 m na gol v velikosti 5 x 2. Za Dren je zadel Jakob Cukjati in z 
odločilnim strelom v »malo mrežico« še Tine Kustec. Tudi vratar 
Gašper Rojec se je izkazal pri branjenju, predvsem pri strelih z 
bele točke.
Pokal za zmagovalce zimske lige pri U-9 za leto 2013 je prevzel 
kapetan Kris Kolar Leban, vsi udeleženci, pa so prejeli zlate me-
dalje, ki jih bodo spominjale na enega izmed največjih dosežkov 
Mladinskega nogometnega centra Dren -Vrhnika.

Premagali Logatec! 
Fantje, ki letos niso nastopali v Zimski ligi U-10 v Ljubljani, so 
se pomerili na prĳateljski tekmi s svojimi vrstniki iz Logatca v
Slomškovi telovadnici. Po začetni nervozi in minuti odmora na 

prošnjo gostujočega trenerja so naši fant-
je zaigrali kot prerojeni in pri rezultatu 3 
: 0 so se fantje tudi popolnoma sprosti-
li in pokazali vse svoje znanje in zvišali 
rezultat na 8 : 0. V izdihljajih tekme so 
do častnega zadetka prišli tudi gostje iz 
Logatca. Velja poudariti, da je bila tekma 
zelo »fer«, saj je potekala skoraj brez pre-
krškov. 

Nove izkušnje na prĳateljski tekmi
Sredi februarja je selekcĳa U-8 odigrala prĳateljsko tekmo z NK
Dragomer. Čeprav je bila tekma prĳateljska, je bilo videti, da je
prisotno tudi nekaj tekmovalnosti zaradi že tradicionalnega ri-
valstva med krajema. Tekma je bila zelo zanimiva, saj nam je na 
obeh straneh ponudila veliko strelov in tudi obramb. V prvem 
polčasu so fantje zelo dobro igrali in ob polčasu šli na počitek z 
neodločenim rezultatom 5 : 5. V drugem delu igra ni stekla, saj so 
bili dečki utrujeni, verjetno zaradi kratke rezervne klopi. Fantje 
NK Dragomer so sicer zmagali (9 : 6), vendar moramo vedeti, da 
je bil namen te tekme videti, kakšen napredek so otroci naredili v 
zimskem obdobju in kaj moramo še popraviti oziroma izboljšati 
pred začetkom spomladanskega dela. Priprave v Lignanu so kot 
naročene za nadgradnjo nogometnega znanja, saj bomo praktič-
no spali z žogami. 
Velika zahvala velja tudi staršem za bučno in vzpodbudno navi-
janje na tekmi, saj je to za otroke dodatna motivacĳa in pohvala.

Kot je dejal Zahid, ki se je na 
93-kilometrsko traso podal z 
bratom Mirsadom iz Avstri-
je, ga je v nastop prepričala 
predvsem lepa narava, ki se 
je začela prebujati. »Teren je 
razgiban, zaradi  minulega 
dežja je bil tudi blaten, me-
stoma so bile luže, tako da si 
moral malce bolj paziti kam 
stopiš. A vso to skrb so odteh-
tali enkratni pogledi na našo 
obalo, nekdanjo železniško 
infrastrukturo in prebujajoča 
se narava,« je pripovedoval 
na cilju Zahid, ki se s tekom 
resneje ukvarja zadnja tri leta. 
Traso je pretekel v dobrih 
desetih urah, s čimer si je na 
koncu prislužil peto mesto, 
njegov brat pa četrto. »Seveda 
si po preteku tako dolge pro-
ge utrujen, a tek v taki ne-
okrnjeni naravi deluje name 
sprostitveno.« 
Kaj je pravzaprav Parenza-
na?  To je ozkotirna železni-
ška proga, ki je povezovala 
Trst s Porečem, in je obra-
tovala od leta 1902 do 1935. 
Ukinili so jo, ker je bila  ne-
gospodarna in ker so se cest-
ni prevozi izkazali za cenov-
no ugodnejše. V zadnjih letih 
trasa postaja vedno bolj zna-
na pohodniška in kolesarska  
pot, in sicer kot »pot zdravja 
in prĳateljstva«.
Kot je povedal naš sogovor-
nik, so mu tovrstni izzivi 
v naravi v veliko veselje. 

Žal mu je, da je lani zamudil 
osemurni vzpon na Planino 
nad Vrhniko, zato pa se je z 
veseljem udeležil bevškega 
in barjanskega teka. »Letos 

bom bolj pozoren na razpise 
in objave,« še pravi, »saj je tek 
v domačem okolju še toliko 
lepši.« 

Gašper Tominc, foto ZA

Drugi Ultra maraton Parenzana

S tekaškimi copati po obali
Škofije, 10. marec – Ko se zima počasi poslavlja, vsi ljubitelji zunanjih aktivno-
sti komaj čakajo, da dobĳo priložnost za katero od njih. V prvi polovici marca
se je ena takih ponudila tudi na slovenski obali, in sicer drugi Ultra maraton 
Parenzana, ki poteka po nekdanji železniški trasi od Škofij do hrvaške Vižina-
de. Med drugim se je devetdesetkilometrska maratona udeležil tudi Vrhničan 
Zahid Abdaković, član ŠD Zaplana.

Mirsad in Zahid ob obali 

Tekače je ves čas spremljala lepa pokrajina.

Roman Novak se je v desetih 
letih predsedovanja dokazal 
predvsem kot izredno dober 
gospodar in organizator. Dru-
štvena komisĳa za priznanja
je zapisala, da je »daleč pre-
segel vsa pričakovanja«. Pod 
njegovim mandatom je pri za-
vetišču na Planini potekala iz-
gradnja stolpa, vgradnja nove 
cisterne za vodo in čistilne 
naprave, po novem je pove-
čana moč fotovoltaičnih celic, 
obnovljena je elektrifikacĳa,
ustanovljeni so bili novi dru-
štveni odseki, članstvo pa se 
je še enkrat povečalo. Kot so 
še zapisali, je društvo z njim 
preseglo lokalne meje in po-
stalo razpoznavno tudi v 
širšem slovenskem okolju. 
Njegov naslednik, Jože Šu-
šteršič, je napol v šali dejal, 
da je Novak postoril tako ve-
liko, da se bodo pod njegovim 
mandatom nekoliko bolj pre-
dajali planinarjenju kot go-
spodarjenju. 
Občni zbor, ki je minil v pre-
biranju poročil opravljenega 
dela v minulem letu in niza-
nju načrtov za prihodnost, je 
zaznamovala tudi ukinitev 
ene od pohodniških skupin, 
saj so med vodstvom sku-
pine in upravnim odborom 
društva  nastale nepremos-
tljive razlike. Prisotni so na 
občnem zboru večinsko po-
trdili, da se skupina Veseli 
Triglavci ukine. Kot je po-
zneje dejal Šušteršič, mu je 
žal tega dogodka in upa, da 
se bo skupina nekoč ponov-

no vzpostavila.
Lani je društvo  štelo 675 čla-
nov, na enodnevnih izletih 
pa se je v  vsem letu podalo 
kar 2712 pohodnikov. Leto je 
zaznamovalo še: odkup dela 

zemljišča na Planini od turi-
stičnega društva, izgradnja 
male čistilne naprave, pove-
čanje moči fotovoltaike in ob-
nova elektrifikacĳe.

Gašper Tominc, foto: GT

Novaka zamenjal Šušteršič
Vrhnika, 22. februar – Planinsko društvo Vrhnika ima novega predsednika, to je 
Jože Šušteršič, ki je zamenjal dosedanjega Romana Novaka, slednji pa je postal 
častni predsednik društva. Občni zbor je zaznamovalo še izglasovanje ukinitve 
ene od pohodnih skupin, kar se je zgodilo prvič v polstoletni društveni zgodo-
vini.

Levo Jože Šuštaršič, novi predsednik, desno Roman Novak, do-
sedanji predsednik.

Na zboru so podelili tudi bronasta in srebrna priznanja Mladi 
planinec. 
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16. 2. 2013 – Izlet na zasnežen 
Vogar
Sredi februarja, natančneje 16. 2. 2013, smo se 
mladi vrhniški planinci odpravili na pravi zim-
ski izlet. Že v dolini je  med tednom zapadlo 
kar veliko snega, zato smo se ga nadejali tudi 
v hribih. 
V soboto zjutraj smo se kot po navadi zbrali 
pred šolo in se z manjšim avtobusom odpeljali 
proti Gorenjski. Pot je hitro minila iz že smo pri-
speli v Bohinj, nato pa še malo naprej proti Stari 
Fužini, ki je bilo izhodišče tokratnega izleta.
Najprej smo malo pomalicali in se vmes že pre-
oblekli v smučarske hlače, saj smo vedeli, da je 
pred nami pot z veliko snega. Na tokratnem iz-

letu nas je bilo le okoli dvajset, tako da smo bili 
kot malo večja družina. Pot smo začeli  na as-
faltni cesti, ki vodi proti planini Blato in dolini 
Voje. Kmalu smo se odcepili levo proti planini 
Vogar. Kljub veliki količini snega je bila pot sko-
zi gozd dobro uhojena, saj so se isti dan na iz-
let odpravili tudi vrstniki iz Lesc.  Ker so hodili 
pred nami, so nam tako omogočili prĳetno hojo
po serpentinah. Med potjo smo tudi prepevali 
in pot je zelo hitro minevala. Kmalu se je izza 
meglic začelo  kazati sonce, ki nas je  zelo raz-
veselilo. 
Po dobri uri hoje smo prispeli do razgledišča 
in vzletišča jadralnih padalcev. Odprl se nam 
je pogled na južne bohinjske gore, Vogel, malo 
skrajno pa tudi na Komno. Čudovite vremen-
ske razmere smo izkoristili tudi za postavljanje 
pred fotografskim objektivom; nastala je super 
skupinska fotografija. Pot smo nadaljevali mimo
več nekdanjih pastirskih koč, ki pa so  zdaj več-
inoma preurejene v počitniške hišice. Tako smo 
prispeli do Kosĳevega doma na Vogarju. Tam je
bilo že  mnogo otrok, ki so se predajali zimskim 
radostim. Mi smo si najprej odpočili, pojedli 
malico, se okrepčali ter si nabrali novih moči. 
Zunaj smo preživeli večino časa, se kepali, me-
tali v sneg in predvsem uživali na svežem zraku 
in soncu. 
Ko se imamo »fino«, čas vedno prehitro mine in
tako je bilo tudi tokrat. Čas je bil, da se vrnemo v 
dolino. Tokrat smo si pot malce skrajšali in smo 
hodili po bližnjicah kar po celem snegu. Bilo je 
nadvse zabavno, saj se je sneg vdiral in morali 
smo paziti, da nismo ostali brez svojega čevlja. 
Rahlo utrjeni smo prišli v dolino, kjer nas je že 
čakal avtobus, da nas bi varno odpeljal proti 
domu. Med vožnjo smo vsi malo zadremali, saj 
so nas sneg, sonce in veter pošteno izmučili. Že 
komaj čakamo naslednji izlet, tokrat v neznano.
Besedilo: Petra Dobrovoljc
Fotografije: Mladinski odsek

16. 2. 2013 - Zasnežena 
Vipavska brda
V soboto, 16. februarja 2013, smo se odpravili na 
Primorsko. Kot že večkrat nam je Roman pri-
pravil izlet, ki je udeležencem odkril za večino 
neznane kraje, vrhove in poti te naše zahodne 

pokrajine. Iz Vipavske doline smo povzpeli na 
Vipavska brda.  
Ko smo v jutranjih urah z avtobusom prispeli na 
izhodišče izleta v vas Podnanos (170 m n. v.), nas 
je pričakalo sonce in nekaj burje z Nanosa. Naš 
vodnik Roman nas je že v avtobusu pripravil na 
bogato kulturno dediščino in zgodovino kraja. 
Vas Podnanos, nekdaj Šentvid ali Šembid, je v 
zgornjem delu Vipavske doline. V tem kraju je 
vse do svoje smrti, leta 1851, služboval duhovnik 
Matĳa Vertovec, pospeševalec kmetĳske dejav-
nosti in vinogradništva na Vipavskem ter pisec 
strokovne literature. Napisal je prvo strokovno 
knjigo s področja vinogradništva Vinoreja. 
Tu se je leta 1880 rodili Stanko Premrl. Bil je du-
hovnik, glasbenik, pedagog, pisec in orgelski 
virtuoz. Bil je plodovit skladatelj, ki je zapustil 
več kot 2000 glasbenih del. Uglasbil je tudi Pre-
šernovo Zdravljico, ki je postala naša himna. 
Njegov nečak je bil Janko Premrl – Vojko, ki 
se je rodil leta 1920. Bil je znani domoljub, od 
leta 1943 komandant Gregorčičevega bataljo-
na, ranjen v napadu na italĳansko postojanko
v Idrĳski Beli februarja istega leta in potem je
kmalu podlegel ranam. Njegova sestra Radosla-
va je bila med vojno učiteljica, ki je poučevala na 
partizanski enoletnici v vaseh Lože in Manče. 
Literarno in prevajalsko se je udejstvovala v slo-
venskih revĳah, ki so izhajale na Primorskem in
Tržaškem, skupaj z možem, še živečim sloven-
skim pisateljem Borisom Pahorjem. Pri ogledu 
vasi smo videli njihovo rojstno hišo, po domače 
Pri Johanovih.
Ogledali smo si glavni trg v vasi, ki  je ob gotski 
cerkvi sv. Vida. Vas je bogata z značilno kraško 
arhitekturo: ozki prehodi med hišami, ki pre-
prečĳo vpliv močne kraške burje, kamniti po-
rtali, kraška dvorišča - borjači in kamniti ločni 

mostovi preko potokov Močilnika in Pasjega 
repa. Ni čudno, da so tako zanimivo kraško vas 
leta 1962 izbrali za snemanje filma Franceta Šti-
glica Tistega lepega dne, v katerem so vaščani na-
stopali kot statisti. 
Ob cesti proti Orehovici smo videli dobro ohra-
njeno graščino Zajčji grad iz konca 17. stoletja, 
ki ga je v drugi polovici 19. stoletja kupila rod-
bina Tavčar in je vanjo zahajal tudi pisatelj Ivan 
Tavčar.
Skozi vas Orehovico smo se povzpeli po poti 
skozi gozd in vinograde mimo kapelice Božje 
Martre na 417 m visok Kjecl. Leta 1999 so do-
mačini na ta vrh z razgledom po  vsej Vipavski 
dolini postavili dvojnik Aljaževega stolpa. Po 
gozdnati poti, ki je bila na osojni strani zasneže-
na, smo po slabi uri hoje prišli na sv. Socerb. To 
je vzpetina z nadmorsko višino 555 m v hribov-
ju Vipavskih brd, na kateri stoji cerkvica sv. So-
cerba iz 17. stoletja. Tam smo si privoščili krajši 
počitek z lepim razgledom na zasneženi Nanos, 
Vipavsko dolino, Čaven, Golake, Sinji vrh in na 
obzorju Julĳce s Kaninskim pogorjem.
Vračali smo se mimo cerkve sv. Ane, zgrajene 
konec 14. stoletja. To je cerkev, ki je na poti 11-
urnega pohoda Po Otmarjevi poti posvečena 
pokojnemu Otmarju Črnilogarju, župniku v 
Podragi in predsedniku PD Vipava. Obhod ob-
sega deset cerkva, ki so razmeščene po Zgornji 
Vipavski dolino in Krasu.
Na planoti, na kateri sta vasi Vrabče in Tabor, 
se na nadmorski višini  več kot 500 m ukvarjajo 
z vinogradništvom in sadjarstvom. Na Vrabčah 
smo se ustavili v osmici pri Tonhu in preizkusili 
njihovo vino. V dolino smo se vračali po dolini 

potoka Pasji rep.
Dobro pripravljen in načrtovan  izlet, na kate-
rem smo spoznali nov del manj znane Primor-
ske, smo  končali v Podnanosu tako, da je Cilka 
presenetila z darilom za rojstni dan, z odlično 
prekmursko gibanico, našega slavljenca Bogda-
na.
Besedilo in fotografija: Miro Malneršič

16. 2. 2013 – Lintverni v 
Goropeke
Zdaj že tradicionalni spominski pohod, posve-
čen preminulemu Alešu Lintvernu  - Gorope-
karju, je eden redkih, ki se začne kar  pri CH-ju. 
Večina nas že dolgo ni pešačila mimo Stare Vrh-
nike proti Podlipi. Vzpon čez Krošljev grič  je 
bil prav zanimiv, sploh ker nas večina tam še 
ni hodila peš. Malokdo pa je vedel, da večji del 
Krošljevega griča že spada v  območje Zaplane. 
Zelo hitro smo se povzpeli mimo Logarja, zato 
pa ni prav nič pomenila bližnjica skozi Mizni 
Dol. Še posebno je to doživljal tokratni fotograf 
Grintovec, ki je v želji, da bi naredil nekaj po-
snetkov, nekoliko zaostal in izgubil priključek s 
skupino. To se pri Lintvernih dogaja, sploh če 
moraš opraviti kakšno nalogo ali drugo delo ... 
Obilo snega in ledu na cesti je povzročilo pre-
glavice naši logistiki. Brez fizične pomoči bi se
vozilo težko izvleklo iz zasneženega gozda. Kot 
da bi vedeli, kako zahtevna pot nas še čaka do 
Goropek, smo si počitek v "Kasarni" privoščili 
prav po planinsko. Gazili smo celi sneg – do 90 
cm smo ga namerili. Prava odrešitev je bila splu-
žena cesta, ki se je po globokem gaženju znova 
pojavila v pravem trenutku. V predvidenem 
času smo prispeli do Doma na Goropekah, ki je 
po nekajletnem premoru ponovno v polnem po-

gonu. Ob dobrem kosilu in v prĳetnem vzdušju
smo pokramljali in obudili marsikateri dogodek 
iz preteklosti, ko je bil med nami še Lintvern 
Goropekar. 
V tem nepozabnem zimskem pohodu smo sode-
lovali: Betajnovc, B č̀ar, Cvičkar, Duno, Grinto-
vec, Povžar, Stari, Špik, Vezist, na kosilu v domu 
pa sta se pridružila Pastir in Šolnik.
Fotografija: Grintovec
Besedilo: Vezist  

22. 2. 2013 - Utrinki z 
Občnega zbora PD Vrhnika
Občni zbor je za nami,  lani smo mnogo preho-
dili, ogromno naredili in vse planinske akcĳe in
pohodi so bili srečno izpeljani. Zahvalili smo se 
staremu vodstvu in pozdravili novo, ki ga čaka 
delo  z dodajanjem planinskih vsebin društvu 
na račun manjših investicĳ vsaj v letu ali dveh.
Na spletni strani društva si lahko na naslovu  
h�p://www.pd-vrhnika.si/index.php?id=978 
ogledate dogajanje na zboru. 
Svoje fotografske prispevke so dodali: Martin 
Jugovec, Miran Klavora, Andrej Kolenc, Miro 
Malneršič in Gašper Tominc

V nadaljevanju bi izvzeli le nekaj dogodkov in 
prvi med njimi je bil podelitev priznanj mladim 
planincem. Bronasta priznanja so prejeli: Flora 
Berisha, Leo Berisha, Aniket Godbole, Tadeja 
Golič, Lina Lukan Praprotnik, Ana Mištrafovič, 
Andraž Novinšek Petrovčič, Justin Okai, Maxim 
Reznik in Boži Škof. Srebrna priznanja so pri-
padla: Neži Alič, Izzi Kos in Štefanu Tomažiču, 
bronasta in srebrna priznanja pa so prejeli: 
Ivana Bernetič, Tjaša Lukek, Maja Mivšek in 
Tinkara Pečlin. 
Dobili smo novo vodstvo v sestavi:
upravni odbor: predsednik: Jože Šušteršič , 
tajnik: Miro Malneršič , blagajnik: Petra Dobro-
voljc, člani:  Elica Brelih, Marjan Cafuta, Tone 
Gutnik, Darko Horvat, Milan Jerman, Damjana 

Miklavčič, Roman Novak, Janez Petrič, Bošt-
jan Ravnik, Janez Slavec, Tomaž Stržinar, Jože 
Školc, Tine Turšič  in Sonja Zalar Bizjak;
nadzorni odbor: Jana Fabjan, Mari Lenaršič, 
Helena Petrič, Andrej Stržinar in Polona Verbič;
častno razsodišče: Zalka Garafolj, Bogdan 
Grom, Franci Susman, Toni Turk in  Jože Ver-
bič.

Tudi starejši člani društva so za svoje delo pre-
jeli priznanja, in sicer: 
diplomo Planinskega društva Vrhnika:  Mar-
jeta Jakoš, Andrej Kolenc in Sonja Repnik;
bronasti znak Planinskega društva Vrhnika: 
Jožef Brelih, Mateja Kalič, Miran Klavora in Jo-
žef Miklavčič;
srebrni znak Planinskega društva Vrhnika: 
Cilka Plestenjak;
zlati znak Planinskega društva Vrhnika: Tone 
Jerina in Milan Jerman;
pohvalo Planinske zveze Slovenĳe: Petra Do-
brovoljc, Sonja Zalar Bizjak;
bronasti znak Planinske zveze Slovenĳe: Ga-
brĳela Brelih, Tone Gutnik in Peter Suhadolnik.
Za častnega predsednika Planinskega društva 
Vrhnika je bil za svoje tvorno delo v minulih 
mandatih imenovan Roman Novak.

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših 
(Zimzelenčki in Sončki) najdete v Upokojen-
skem kotičku Našega časopisa, vse objavljene 
članke pa si lahko v celoti preberete in si ogleda-
te še več fotografij na spletni strani Planinskega
društva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

Planinski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski kotičekPlaninski 

Iz marčevskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur 
pohoda Organizato/vodnik

13. 4. ŠAVRINSKI GRIČI - DRAGONJA 7.00 5–6 ROMAN NOVAK

27. 4. 19. VRHNIŠKI POHOD 7.00 7
VODNIŠKI ODSEK 
– 
JOŽE ŠKOLC
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Da bosta vrt in okolica čimprej zasijala v pomladnem soncu, vas v vrtnem centru 
EUROGARDEN že čaka bogata izbira, vrtnega orodja, zemlje in gnojil za rože in vrtnine, 
čebulnice,  sadike dišavnic, zelenjave in sadnega drevja… 

Eurogarden d.o.o., Podsmreka 7b,1356 Dobrova; tel: 01/2425-135; PE KRŠKO, tel. 07/48 88 385; www.eurogarden.si

ZAGAR

VULKANIZERSTVO
����� AVTOPRALNICA

�S TEM KUPONOM -40%
����������������������������

SOLI NA VAŠEM VOZILU
������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
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Akcija velja do 1.5. 2013Sinja Gorica 6, Vrhnika
041 920 900
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Fotografije so simbolične.

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.

























Oglašujte v NAŠ ČASOPIS
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Z APOSLIMO
Voznika C in E kategorije za opravljanje storitve 
avtovleke in prevoze novih vozil. 

Zaželjeno je znanje iz avtomobilske ali kovinarske 
stroke.

HIT POMLADI

KOTLI NA PELETE in

TOPLOTNE ČRPALKE

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

STARA CESTA 5 
T: 01/755 61 05

www.optik-jelovcan.com

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

Oglašujte v NAŠ ČASOPIS

Avtovleka Čepon
Čepon Stanislav s.p.
Lesno Brdo 24
1360 Vrhnika

Tel: 01/750-20-00
Mobi: 041/789-595
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Razvajali 
vas bomo z:

PEDIKURO, NEGO OBRAZA,
MANIKURO,

VEČ VRST MASAŽAMI,
DEPILACIJO,

IPL LASERJEM,
KAVITACIJO ...
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9.00-17.00 ure
�����������������������

12.00-20.00 ure
���������������� 8.00-13.00 ure 
��������������������������
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Možnost nakupa darilnih bonov
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Možnost nakupa darilnih bonovMožnost nakupa darilnih bonov
NORE 
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letak-marec-aprilr.indd   1 20.3.2013   13:33:27

Vas skrbi kakšne posledice zima, sol, luknje na vozišču 
ter razkopane ceste pustijo na podvozju vašega jeklenega 
konjička? Odgovor tiči v strokovnem pregledu.

V sodelovanju z: 

ZATO ORGANIZIRAMO BREZPLAČEN TEST AMORTIZERJEV 
IN STROKOVEN PREGLED PODVOZJA VAŠEGA VOZILA.

Poskrbite za varnost vas in vaših bližnjih v
Horjulu, Na Vovčne 44
od četrtka 4.4.2013
pa do sobote 6.4.2013.

Pregled se bo vršil v
četrtek in petek
med 9. in 18. uro,
v soboto pa med 9. in 15. uro.

Prinesite ta 

oglas s seboj in 

čaka vas darilo.

www.euroservis.si

PONUDBA

MESECA APRILA

Spletna stranSpletna stran

199€99€

Unikatno oblikovana in
izdelana spletna stran
že za

+ ddv

Spletna stranSpletna stran

za vse!Spletna stran

za vse!Spletna stranSpletna stran

za vse!Spletna stran

199199
izdelana spletna stran
že za

ii Studio za oblikovanje in spletne komunikacije

041 772 722

www.okusi.si

Pokličite
zdaj!

Preizkusite
7-dnevni

�����������������
na www.bizi.si
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PREKOPALNIK NIBBI101

Vse cene so v EUR in že vključujejo DDV. Za morebitne napake v tisku se vam že v naprej opravičujemo. Cene so akcijske zato na te artikle ni mogoče dobiti nobenih dodatnih popustov!
Akcijske cene veljajo v navedenih terminih. Zaloge so omejene.

TOP ponudba za vaš VRT!
TEKOČE GNOJILO

CVET 1L PLANTELA
BIO GNOJILO 

BIOGRENA 25KG
ZEMLJA

BALKONIJA 45L

159,00SUPER CENA!

5,19
SUPER
CENA!

4,90
SUPER
CENA!

Zvestobo kupcev nagrajujemo!

Postanite član Tehnične trgovine Prigo

in celo leto kupujte ceneje!

18,99
SUPER
CENA!

KVALITETNO SEME je osnova 
za DOBER PRIDELEK!

VIKEND POPUST
dodatno še

10%
na akcijske cene na 
vse izdelke Plantela

SADIKE DIŠAVNIC
kamilica, origano, 
rožmarin, žajbelj, šetraj, 
timijan, bazilika, citronka, 
drobnjak koromač, sivka, 
majaron, melisa, meta

Zvestobo kupcev nagrajujemo!

Postanite član Tehnične trgovine Prigo

in celo leto kupujte ceneje!
Zvestobo kupcev nagrajujemo! Ste si že priskrbeli 

čebulček, česen in ostala semena vrtnin?

22.3.-24.3.2013
29.3.-31.3.2013 

POMLADNA AKCIJA!!!

429,00

SUPER 

CENA!

434,70
SUPER 
CENA!

BENCINSKA SAMOHODNA 
KOSILNICA MURRAY EMP 22675 HW 

Motor Briggs&Stratton 675 Series
Širina košnje 55 cm, koš 88 litrov

Sprednji pogon
3 v 1, stranski izmet, koš in mulčenje

Kolesi spredaj 200 mm, zadaj 305 mm

REDNA CENA: 529,70€

PREKOPALNIK NIBBI 101
Bencinski motor Briggs&straton 5,5 KM 
Freza širine 60 cm s stranskimi zaščitnimi 
diski, možnost širitve freze na 80 cm
Prednje kolo za lažji transport prekopalnika

REDNA CENA: 549,00€

Ob nakupu 2 vreč zemlje 
Balkonija 45L ali 1 vreče 

Biogrene 25 kg vam 

      PODARIMO 
gnojilne tablete Plantela 

v vrednosti: 2,99 €!

             SADIKE 
SADNEGA DREVJA!
jablana, hruška, breskev, 
kostanj nektarina, marelica, 
češnja, sliva, kaki, kivi, ribez, 
malina, fi ga, oreh

NOVO!

GREDIN
VRTNO POKRIVALO

100 gomoljev oziroma 3 kg krompirja
- predviden pridelek 60-70 kg

MOTORNA ŽAGA FARMER
Maksimalna moč motorja 1,5 kW (2 KM)
Dolžina meča 46 cm
Masa : 5 kg

REDNA CENA: 212,00€

izredno
velik

pridelk

2,69
SUPER
CENA!

velja od 22. 3. do 15. 4. 2013

tudi stare
sorte

ČISTILO ZA 
POHIŠTVO

UNIVERZALNO 
ČISTILO

ČISTILO ZA
PEČICE

ČISTILO ZA ROČNO 
POMIVANJE 

POSODE

ČISTILO ZA 
KOPALNICE

OSVEŽILEC 
ZRAKA WC GEL

2,35
3,36

2,25
3,21

4,15
5,93

2,65
3,79

3,75
5,36

2,58
3,69

1,95
2,79

ČISTILO ZA 
ODTOKE

3,55
5,07

POMIVALNI STROJ GORENJE

   Model: GS 63331W
   Energijski razred: A

 VISOKOTLAČNI ČISTILEC

   Model: COMET KL 1300 EXTRA    
   Delovni pritisk 130 bar  
   Moč motorja 1700 W  

AKUMULATOR
TOPLA 45 Ah
REDNA CENA: 71,75€

NAJSODOBNEJŠI VAKUMSKI 
PAKIRNI STROJČEK VS-5500

Odličen pripomoček pri shranjevanju 
zelenjave, sadja, svežega mesa, 

klobas, salam in vse ostale hrane, 
katero želite ohraniti svežo.

POSKRBITE ZA 
SVEŽINO VAŠIH ŽIVIL!

Prigo Tehnična trgovina, Podpeč 42a, 1352 Preserje 
T: +386 (0)1 363 10 15, G: +386 (0)51 633 316, G: +386 (0)41 683 000, E-pošta: ktt@prigo.si, Spletna stran: www.prigo.si

®

REDNA CENA: 

665,33€   Energijski razred: A 665,33€665,33€    Moč motorja 1700 W  

ŽARNICA H4 NARVA
Napetost: 12V

REDNA CENA: 4,15€

ŽARNICA H7 NARVA
Napetost: 12V

REDNA CENA: 6,65€

VISOKO 

KVALITETNA 

 ČISTILA!

REDNA CENA: 

150,00€

750ml 750ml 750ml

750ml 750ml

750ml

1L1L

Vse cene so v EUR in že vključujejo DDV. Za morebitne napake v tisku se vam že v naprej opravičujemo. Cene so akcijske zato na te artikle ni mogoče dobiti nobenih dodatnih popustov!
Akcijske cene veljajo v navedenih terminih. Zaloge so omejene.

KVALITETA
ŽE 50LET!

TOP ponudba za vaš DOM!

Prigo Tehnična trgovina, 
®

199,00SUPER CENA!

499,00
SUPER
CENA!

TOP ponudba za vaše VOZILO!

109,00
SUPER 

CENA!

55,00
ZNIŽANO

23%!

3,99
ZNIŽANO

40%!

2,49
ZNIŽANO

40%!

3,49ZNIŽANO40%!

MOTORNO OLJE 15W40
REDNA CENA: 5,81€

3,59
MOTORNO OLJE 10W40

REDNA CENA: 5,98€ ZNIŽANO40%!
Akcijska cena olja 15W40 in 10W40 je cena za liter 

in velja ob nakupu vsaj 20 litrov olja.

Akcijska cena žarnic H7 in H4 Narva velja ob nakupu 
vsaj dveh (2) žarnic.

velja od 1. 4 do 30. 4. 2013

velja od 1. 4 do 30. 4. 2013

KIA, REKORDER V NIZKI PORABI, NAJDALJŠI 
GARANCIJI IN NAJBOLJŠI CENI, OBJAVLJA

Kiina vozila imajo 7-letno garancijo in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u. 
KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR

do-3.200 EUR
že za11.950 EUR

POVPREČNA
PORABA GORIVA OD

cee’d 1.6 CRDi

3,7l/100 km

14.990 EUR
POVPREČNA
PORABA GORIVA OD

Sportage 1.7 CRDi

5,3l/100 km

Prostorski presežki, brezkompromisna 
varnost in popolno udobje že v 
najosnovnejši različici. Najsodobnejši motorji 
novemu cee'd-u omogočajo kar 
20 % nižjo porabo od svojega predhodnika. 

Sportswagon
in

Vrhunski in dinamični dizajn, 
prepričljivi bencinski in dizelski 
motorji z zavidljivo nizko porabo 
goriva ter inteligentnim 
sistemom aktivnega pogona na 
vsa štiri kolesa »Dynamax«.

Omejena količina najpopularnejšega športnega terenca 
v Sloveniji, Kia Sportage 1.6 GDI Sport, je sedaj dobavljiva

že za neverjetnih

Najbolje prodajan terenec v Sloveniji*

-2.550 EUR
že za11.440 EUR

POVPREČNA
PORABA GORIVA OD

Rio 1.1 CRDi

3,2l/100 km

Omejena količina vozil Rio 1.1 CRDi

Najsodobnejši turbo dizelski motor z rekordno 
nizko porabo, vrhunski dizajn, popolna varnostna 
oprema (ABS, ESP, 6x zračna blazina ...), bogata 
standardna oprema (klima, radio CD, MP3, avdio 
stikala na volanu, elektro paket ...) in nizki 
vzdrževalni stroški.

Rekorder v nizki 
porabi goriva
Rekorder v nizki 
porabi goriva Izkoristite veliko

posezonsko znižanje cen 
najbolj varčnih modelov 
Kia! Tudi po sistemu 
staro za novo in z 
možnostjo plačila na 
obroke po najbolj ugodnih
pogojih financiranja.

Kombinirane porabe goriva: 3,7 - 8,2 l/100km, emisije CO2: 97 - 195 g/km CO2.

AVTOTRADE, D.O.O.
Vrhnika, Sinja Gorica 11, Vrhnika, 01/750 51 99

*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za leto 2012 in 2013. MPC vseb. vse dane popuste/prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Cena 11.440 EUR že vključ. popust 2.550 EUR in velja za Rio 1.1 CRDi 
Fun 5V v posebni ponudbi. Cena 11.950 EUR velja za cee'd 1.4 GDI Fun že in vključ. Joker popuste v vrednosti 1.100 EUR (Joker Iz zaloge 400 EUR + Joker Zvestoba 400 EUR + Joker Krpan 300 EUR). Popust 3.200 EUR velja za cee'd 1.6 CRDi 
Maxx A/T v posebni ponudbi. Cena 28.990 EUR že vključ. popust 4.000 EUR velja za Optimo Hybrid 2,0 CVVT v posebni ponudbi. Cena 14.990 EUR velja za Sportage 1.6 GDI Sport v posebni ponudbi. Vse ostale info. o porabi goriva in emis. CO2
so na voljo v priroc. o varcni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolicne. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
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GRADBENA DELA
IN IZKOPI
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418

��������������

HRUSTYHRUSTY
DOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERING

 040  366  691      031  843  830 040  366  691      031  843  830

www.hrusty.siwww.hrusty.si

Priprava in dostava hrane Igor Dolinar s.p, Bevke 161, Log pri Brezovici
Poslovna enota: Hrusty, Dostava & Catering�������������������������
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DOSTAVA IN CATERING
HRUSTYHRUSTY

DOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERINGDOSTAVA IN CATERING
HRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTYHRUSTY
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Stanovanjski dvojček, do pete podaljšane faze (manjkali bodo 
samo še zaključni sloji), z urejeno okolico, ki bo dokončan do 
1. maja 2013, zelo ugodno prodam. Stoji na lepi lokacĳi v Puš-
čah pri Turjaku, 155 m2 bivalne površine. Tel. 041 751 266.
Kupim rabljeno vozilo, od letnika 2000 naprej, za lastno upo-
rabo. Tel.: 031 264 290.
Prodam dvosobno stanovanje, veliko 55 m2, v centru Vrhnike 
v bloku v  drugem nadstropju. Cena 85 000 evrov, inf.: 031 
401 310.

Mali oglasi Vedežujem 
in rešujem vse vaše probleme v zelo hitrem času. 

Rešujem tudi zakonske probleme, 
zato pokličite, ne bom vam žal. 

Tel: 051 251 489

Objavite brezplačen mali oglas na straneh Našega časopisa. 
Vsebino oglasov sporočite na 01 75 06 638 
ali na  nascasopis@zavod-cankar.si 

 Naš časopis
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Srce je omagalo
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je zapustila 

draga mama, babica in tašča

ANA 
RAZTRESEN

rojena Perpar
5. 7. 1925 – 22. 2. 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče ter vsem, 
ki ste jo pospremili na zadnji poti. Najlepša hvala dr. Dunji Pir-
šič Koren za dolgoletno zdravstveno oskrbo na domu, v zadnjih 
mesecih pa dr. Jasni Kupljen. Hvala Patronažni službi Vrhnika, 
predvsem sestram Nataši Bolčina Brenčič, Katji Krvina in Lili 
Kogovšek. Hvala tudi Bolnišnici Golnik. Zahvaljujemo se tudi 
Centru za socialno delo Vrhnika in Zavodu Pristan, predvsem 
pa Majdi Penko za štiriletno pomoč in oskrbo na domu. Prav 
tako hvala gospe Mirjam Pleško. Hvala Vrtcu Log - Dragomer 
za večletno dostavo hrane na dom. Najlepša hvala predvsem 
gospodu Niku iz podjetja Medico tehna. d.o.o., ki je devet let 
skrbelo za oskrbo aparata za kisik. Hvala Pogrebni službi Pieta, 
pevcem, trobentaču in gospodu župniku Jožetu Gregoriču, ki 
so poskrbeli za lep poslovilni obred. Lepo se zahvaljujemo tudi 
Združenju borcev za vrednote NOB Log - Dragomer in Vrhnika, 
praporščakom ter Andreju Jermanu za izrečene poslovilne bese-
de. Hvala tudi Cvetličarni Jana in Gostilni Amfora. Vsem skupaj 
se še enkrat iskreno zahvaljujemo. 

Žalujoči: hčerka Anica - Nuša z družino, sinovi Zdravko, 
Metod in Andrej z družinami ter vnuki Dejan z Majo, Katja, 

Gašper in Špela ter drugo sorodstvo

O, ko bi vam mogel povedati,
kako so nebeške poljane lepe
in kako rajske ptice milo žgole,
bi vam olajšal vaše žalostno srce
in obrisal vaše bridke solze …

ZAHVALA
Ob prerani, boleči izgubi našega 

dragega moža, očeta, dedĳa

MAKSIMILJANA 
RUTARJA

1947–2013
iz Dolenje vasi pri Polhovem Gradcu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sose-
dom, znancem, sodelavcem za vsak ljubeč stisk roke, za topel 
in sočuten objem ter vzpodbudne besede v teh težkih trenutkih. 
Hvala vsem za darove v obliki sveč, cvetja, za svete maše in dar 
za cerkev. Zahvaljujemo se vsem duhovnikom, diakonom, obe-
ma pevskima zboroma iz Polhovega Gradca, šolskemu kolekti-
vu,  Društvu upokojencev Polhovega Gradca, Radiu Ognjišče in 
vsem govornikom, ki ste ga tako množično in slovesno pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči:  vsi njegovi
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu 2013

Od tistega trenutka je vse drugače. Naš 
pogled te išče, a zaman. Ni tvojega nasmeha, 
ni tvojega vonja, ni tvojih besed. Prisotna je 
praznina, ki jo skušajo odgnati spomini. Boli, 
a vedenje, da počivaš v svojem duševnem 
miru, pomirja. Ne pozabi, v naših srcih 
ostajaš za vedno!In tvoja zvezda na nebu 
nikoli ne bo nehala sĳati!

ZAHVALA
V 81.letu nas je zapustil ljubljeni 
mož, ati, ata, tast in velik prĳatelj

FRANČIŠEK 
STANOVNIK

16. 2. 1933 – 19. 2. 2013
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše 
in drugo pomoč. Zahvaljujemo se vsem prostovoljnim gasilkam 
in gasilcem  za izkazano čast pokojniku, gospodu župniku Gre-
goriču za osebni pristop in lep pogrebni obred, pevcem Kvarteta 
Raskovec, sosedu Juretu za zaigrano melodĳo, Andreju Gubiču 
za ganljive poslovilne besede, Pogrebni službi Pieta za organi-
zacĳo pogreba in vsem, ki ste ga osebno ali v mislih pospremili 
ob njegovem slovesu. Še enkrat vsem in vsakemu posebej lepa 
hvala.

Žena Mihaela in sinova Franci in Miran z družinama
Log, februar 2013

Telo je klonilo,
Tvoj dih je zastal,
a nate spomin 
bo v nas vedno ostal.

ZAHVALA
V 79.  letu starosti je od nas tiho 

odšla naša draga mama, tašča, babica 
in prababica 

MARĲA ALOJZĲA 
ŠEGA

(1933–2013)
z Dola pri Borovnici

Iskrena hvala tistim,  ki ste ji z obiski, prĳazno in vedro besedo 
polepšali  dneve  jeseni življenja.  Zahvaljujemo se dr. Majdi Ža-
gar, osebju Doma upokojencev Vrhnika in Kliniki za infekcĳske 
bolezni in vročinska stanja Ljubljana za skrb in nego, ki ste ji 
lajšali bolečine in tegobe.  Hvaležni smo tudi vsem sorodnikom, 
sokrajanom, prĳateljem  in znancem za izrečeno sožalje, darova-
no cvetje, sveče in za svete maše ter za  pomoč pri poslednjem 
slovesu.  Zahvala  velja tudi  gospodu župniku Janezu Šilarju, 
pevcem in Pogrebni službi Pieta, ki so poskrbeli za lep poslovil-
ni obred, in vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni
Marec 2013

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče,
nič več ni tvojega smehljaja, 
nič več ni tvojega glasu, 
le bolečina in samota 
sta ostala tu. 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega 

moža, očeta, tasta in dedka

JOŽETA 
KRŠMANCA

(21. 3. 1933 – 1. 3. 2013)

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob izgubi moža, 
očeta, tasta in dedka stali ob strani in sočustvovali z nami. Hvala 
vam za vsak ljubeč stisk roke, za vse tople in sočutne objeme ter 
za vsako iskreno tolažbo. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki ste se 
z bolečino v srcu udeležili zadnje slovesnosti, tistim, ki ste mu 
v spomin prižgali svečko in delili z nami nepopisno bolečino 
ob izgubi tako drage osebe. Še posebno pa se zahvaljujemo g. 
župniku Jožetu Gregoriču, pevcem ter Pogrebni službi Pieta za 
lepo opravljeno pogrebno slovesnost. 

Vsi njegovi
Dragomer, marec 2013

In pride dan, ko se končajo zadnje upajoče 
sanje ...

ZAHVALA
ob smrti dragega

JANEZA 
DONIKA 

 (1944–2013)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, posameznikom in 
organizacĳam, ki ste našega Janeza cenili, spoštovali, imeli radi 
ter se tako številčno poslovili od njega. Stali ste nam ob strani, ko 
je bila bolečina največja. Hvala vam za vsak razumevajoč stisk 
roke, za tople in sočutne objeme ter besede tolažbe. Posebno za-
hvalo izrekamo upokojenim in aktivnim kolegom policistom ter 
Pogrebni službi Vrhovec za organizacĳo pogrebne svečanosti, 
govornikoma za besede slovesa, praporščakom, pevcem ter 
godbenikom. Življenja ne sestavljajo dnevi, ki minejo, temveč 
trenutki, ki smo si jih zapomnili. In takih trenutkov, dragi Janez, 
nam je bilo kot tvojim sopotnikom, danih veliko, veliko ...
Vsem in vsakemu še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: 
žena Nada in hči Maja z Andrejem, Ažbetom in Ulo

Mami, zdaj te nič več ne boli,
zdaj te nič več ne skrbi,
srce stoji, glasu več ni,
zdaj spiš, a z nami si.

ZAHVALA
V 90. letu starosti nas je za vedno 

zapustila naša draga
mama, babica in prababica 

FRANČIŠKA 
PODBOJ

roj. Grdadolnik (1923–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče  ter svete 
maše. Hvala tudi osebju Doma upokojencev Vrhnika ter patro-
nažni službi ZD Vrhnika za nego in skrb. Posebno se zahvaljuje-
mo nečaku gospodu Petru Končanu za lepo opravljen obred in 
poslovilne besede. Hvala pevcem in Pogrebni službi Vrhovec ter 
vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti

Žalujoči: mož Ivan, otroci Fani, Jože in Janez z družinami, 
vnuki in pravnukinja
Lesno Brdo, 15. 2. 2013
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 
a spomin nate
bo vedno ostal.

ZAHVALA
Tiho je odšla naša draga mama, 

sestra, babica in prababica 

JOŽEFA 
TRNOVEC

Grečkova mama
(1923–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahva-
ljujemo se tudi g. župniku Bogdanu Oražmu za lepo opravljen 
obred, Pogrebni službi Vrhovec, pogrebcem in pevcem, ter vsem, 
ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot in molili zanjo. Hvala 
vsem, ki vas nismo posebej imenovali, a ste ji stali ob strani  in ji 
pomagali skozi preizkušnje življenja. 

Vsi njeni
Črni Vrh, marec 2013

Hvala ti mama
za prvi nasmeh.
Hvala ti mama
za pesem v očeh.
Hvala ti mama
za sonce v laseh.
Hvala ti za življenje. 

ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame

MARĲE RUS
(1925–2013)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom
in znancem, ki ste se poslovili od nje. Hvala vsem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče, hvala tudi dr. Primožu Kušarju 
in patronažni sestri ga. Cilki Škof, Društvu upokojencev Polhov 
Gradec, Društvu invalidov Ljubljana - Vič, Pogrebni službi Vrho-
vec, pevcem in trobentaču. 

Vsi njeni
Polhov Gradec, marec 2013

Ko si me rodila,  
si me nežno objela. 
Rodila se je najina govorica objema.  
Za objem sta vselej potrebna dva.
Kako naj te objamem sedaj, ko sem sama?
Ostal mi je le objem slovesa, ki šepeče: 
»Zbogom, moja mama!«

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, babice, 

sestre in tete

ANGELE 
LESKOVEC

roj. 25. 2. 1930
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom
in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala gospodu župniku iz Horjula za lepo opravljen pogrebni 
obred, Pogrebni službi Vrhovec ter pevcem in trobentaču. Še en-
krat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: hči Katarina ter sestre Pavla, Mari, Ivanka ter brat 
Janez z družinami

Lesno Brdo, marec 2013

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustil 

naš dragi mož, oče, brat, dedek in 
pradedek

URBAN 
ŽIROVNIK

25. 5. 1928 – 20. 2. 2013
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala zdrav-
nici dr. Heleni Rožmanc Drašler, patronažni službi ZD Vrhni-
ka, še posebno patronažni sestri Mojci, ki so skrbeli za njegovo 
zdravstveno oskrbo. Hvala župniku, pevcem, trobentaču in Po-
grebni službi Vrhovec. Iskrena hvala združenju ZŠAM Vrhnika, 
Društvu upokojencev Vrhnika, Krajevni skupnosti Verd, Občin-
skemu odboru DESUS. Hvala Gasilski zvezi Vrhnika, posebno 
zahvalo namenjamo PGD Verd za vodenje in pomoč pri orga-
nizacĳi pogreba. Hvala tudi vsem govorcem in vsem krajanom
Verda, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi
Verd, februar 2013

V SLOVO
Po kratki, tihi in zahrbtni bolezni je 
zaspala naša draga žena, mama in 

babi

ANA HOJSAK
1935–2013

Žalujoči: mož Franci, sin Dušan z ženo Karmen, vnukinji Tea 
in Nina

Zaplana, Dragomer, februar 2013

ZAHVALA

JANEZ 
PLESTENJAK

1929–2013

Ob izgubi očeta, dedĳa in pradedĳa se iskreno zahvaljujemo so-
rodnikom, sosedom in prĳateljem za izrečeno sožalje, sveče in
darove za maše. Iskrena hvala negovalki Kristini Vrhovec, žup-
niku Bogdanu Oražmu za dolgoletne obiske na domu in sočutne 
besede pri pogrebni maši. Hvala tudi pevcem, Jožetu Bizjanu, 
Pogrebni službi Vrhovec in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Vsi njegovi
Polhov Gradec, marec 2013

ZAHVALA

RAJKO KIRN 
- PERO

(1922–2013)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom, znan-
cem, ki ste se poslovili od njega. Hvala vsem za izrečeno soža-
lje, darovano cvetje in sveče. Hvala osebju Hematološke klinike 
UKC Ljubljana za požrtvovalno skrb in zdravstveno nego. Hvala 
predstavnikom ZZB za poslovilne besede, hvala odboru XlV. di-
vizĳe za častne prapore na  kraju njegovega zadnjega počitka.
Hvala pevcem in pogrebnikom za lepo opravljen poslovilni ob-
red!

Vsi njegovi

ZAHVALA
V 79. letu starosti nas je zapustila 

naša mama

VIDA OGRIN
(1934–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo 
gospe Vesni iz doma upokojencev ter sosedi Majdi za pomoč na 
domu. Hvala tudi gospodu župniku in Pogrebni službi Vrhovec 
za poslednje slovo. 

Mož Miha, sinova Zvone in Simon z družinama

Vprašal sem srce svoje, ki kraljica si mu ti,
pa je v noči zajokalo in reklo, da te ni.

ZAHVALA
Ob izgubi naše mame

ANGELE 
JURCA

23. 8. 1926 – 27. 2. 2013
z Vrhnike

Z globoko hvaležnostjo in žalostjo v srcu se zahvaljujemo vsem, 
ki ste se še zadnjič poslovili od naše mame in jo pospremili na 
pot večnega počitka in spomina. Vsem sorodnikom, prĳateljem,
znancem, sodelavcem in stanovalcem Sivkine ulice iskrena hvala 
za besede tolažbe, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala ne-
govalki Vesni, ki nam je v času bolezni priskočila na pomoč, hva-
la tudi zdravnikom in patronažni sestri. Gospodu dekanu Blažu 
Gregorcu zahvala za lep pogrebni obred, pevcem skupine Grm 
pa za petje ob slovesu. 
Hčerke Nuša, Zdenka in Nina z družinami, vnukinja Tanja z 

družino
Marec, 2013

Poslovil se je

MIHAEL 
REMŽGAR

iz Sinje Gorice
(1929–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in 
sv. maše. Zahvaljujemo se gospodu dekanu Blažu Gregorcu, tro-
bentaču, pevcem in Pogrebni službi Vrhovec za lepo opravljen 
obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žena Ivanka ter sinova Miha in Janez z družinama
Sinja Gorica, februar 2013

ANTON 
ŠTERMAN
16. 12. 1930 – 15. 2. 2013

iz Verda

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vašča-
nom, prĳateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje
in sveče ter gospodu župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku. 

Žalujoči: vsi njegovi

Za vedno ostajaš v naših srčkih, naša draga 
mamica.

ZAHVALA

ANGELA 
MAVEC

(1946–2013)

Iskrena hvala za tople besede sočutja, cvetje in sveče. Hvala žup-
nikoma gospodu Janezu Šilarju in gospodu Sebastĳanu Cerku,
pevcem, pogrebcem in pogrebni službi. Neizmerno smo hvalež-
ni Dominiki in Maji za nepozabne melodĳe ter vsem, ki  jo nosite
v srcu.

Vsi njeni
Borovnica, marec 2013
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Ime in priimek:

Točen naslov:                        Telefon:

NAŠ ČASOPIS
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Soizdajateljice: občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer. Urednik: 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

Big Brother
Vpraša Mujo Fato: »Fata, bi se midva igrala Big 
Brother?«
Fata veselo odgovori: »Seveda lahko!«
Mujo: »Govori Big Brother. Fata, imaš dve mi-
nuti, da zapustiš hišo.«

Čudna soba
Pri receptorju motela se oglasi jezna blondin-
ka:
»Samo zato, ker sem blond, si pa menda ne za-
služim tako majhne sobice brez oken v vašem 
motelu!«
»Pomirite se«” ji je dejal receptor, »to, v kar ste 
prejle vstopili, ni vaša sobica, ampak dvigalo.«

Lepljivi prsti
Mujo se z novim mercedesom pripelje iz Nem-
čĳe in parkira pred slovenski parlament.
Do njega pristopi policist ter ga opozori: »Go-
spod, tukaj ni mogoče parkirati. V stavbi so 
Janša, Janković, Pahor in ostali.«
Mujo: »Ne skrbite, moj Mercedes ima alarm.«

Vojaški
»Gospod brigadir, pokorno javljam, da utrdbe 
ne moremo obkrožiti!« je v štab javil vojak.
»In zakaj ne?«
»Ker je štirioglata!«

Križanka Našega časopisa
Prejeli smo več kot dvesto izpolnjenih križank pre-
tekle številke, med katere bo B. J. Fit podelilo tri na-
grade: 
vstop v svet savn za 2 osebi -
Alenka Džafič, Gradišče 19, 1360 Vrhnika
vrednostni bon B. J. FIT za 25 € - 
Martina Gerjolj, Polhov Gradec 53 B
vstop v svet savn za 1 osebo – 
Uroš Vrhovec, Zaklanec 27, Horjul
Majice Našega časopis bodo po pošti prejeli:  Miha 
Rus, Dolenja vas 71, Polhov Gradec; Milojka Selan, 
Šujica 33, Dobrova in Toni Vidmar, Kotna pot 8A, 
Dragomer.
Prejemniki B. J. Fit nagrad bodo po pošti prejeli na-
gradni bon, ki ga bodo lahko unovčili v omenjenem 
fitness in wellness centru. Vsem nagrajencem česti-
tamo. 
Sponzor tokratne križanke je O. K. Fit Center z 
Dobrove. Izžrebali bomo tri srečneže, med katere 
bomo podelili nagrade:
1.) 15-dnevna karta za neomejen obisk skupinskih 
vadb in fitnesa + obisk finske in IR savne (do 2h)
2.) 15-dnevna karta za neomejen obisk skupinskih 
vadb in fitnesa + majica OK fit centra
3.) 15-dnevna karta za neomejen obisk skupinskih 
vadb in fitnesa
Trĳe dodatni izžrebani posamezniki pa bodo prejeli
majice Našega časopisa.

Rešitve pretekle križanke (vodoravno): trener, 
Eak, bas, LZ, kele, ogelnik, vime, La, abak, el, da, 
mcn, Ivanka, Tamilec, rehabilitacĳa, tematika, Irak,
Ra, Donava, E, Ink, ELF, moral, LP, ar, Nil, imo, eter, 
ŠI, izid, som, EB, V, rise, S, b, koliko, Aralsk, oko, 
Emil, naravovarstveno, JN, veka, molitev, ejektor, 
AV, Tate, Eleati, robilec. 

Geslo tokratne križanke nam pošljite do 12. aprila 
na naslov: Naš časopis (Nagradna križanka), Trža-
ška cesta 9, 136 Vrhnika. 

O G L A Š U J T E  N A

Zagotovite si celoletno promocijo vašega 
podjetja po ugodni ceni. Mogoča je tudi 
kombinacija oglaševanja na spletu in v 

Našem časopisu. 

Pokličite na 031 392 153 ali pišite na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

O G L A Š U J T E  V 
N A Š E M  Č A S O P I S U 

1 cm2  oglasa samo 1,04 evra z DDV 

Ste se danes že nasmejali? Ste se danes že nasmejali? Ste se danes že nasmejali? Ste se danes že nasmejali? Ste se danes že nasmejali?
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Akcija
na obroke
24 x 10€*

Preganjamo zimo!
Samsung
Galaxy S3

Mini

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

Nokia
C2-05

30 % popustana avtopolnilecob nakupu aparata!

1€*

TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

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

Vključene količine storitev veljajo v radijskem omrežju Tušmobila (prikaz omrežja: Tusmobil) storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali znak za
gostovanje) in storitve po porabi vključenih količin v radijskem omrežju Tušmobila pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Vključene storitve ne obsegajo prenosa podatkov v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja,
klicev na posebne in komercialne številke, klicev v tujino in odhodnih in dohodnih klicev v tujini, pošiljanja SMS v tujini ali v tujino ali pošiljanje SMS v donatorske ali komercialne namene. Strošek priključnine je 10 EUR.
Vse cene vključujejo DDV. Več informacij v Ceniku, na www.tusmobil.si, na brezplačni številki 080 700 700 ter v vseh poslovalnicah Tušmobila.

 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!
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www.molek.si

M: 070 21 08 14

Prenosnik
Toshiba C855-241 
(bela barva)

15.6” LED Backlight (1366x768) TFT, 
Intel Core i5 3230M, RAM 4 GB, 
trdi disk 640 GB, grafika Intel HD 4000, 
DVD-RW DL, WLAN, BT,
garancija: 2 leti

Računalnik
HP MT 3500 i3-3220

4GB 500GB Windows 8 64bit
Intel i3 3220 - 3,3GHz, RAM 4 GB 
DDR3, trdi disk 500GB
7200rpm, DVD+/-RW DL, Intel HD 
grafika, nabor vezja Intel(r) H61 
Express, garancija: 1 leto
(predinstaliran Win 7 Pro)
Ob naročilu lahko izberete Win 7 Pro 
ali Win 8 Pro operacijski sistem

Prenosnik
Asus K53SD-SX809W

15.6” LED Backlight (1366x768) 
TFT, Intel Core i3 2350M, RAM
4GB, trdi disk 500 GB, DVD-RW DL, 
grafika Nvidia GeForce GT 610M 
2GB, WiFi, BT, Windows 64 bit, 
SLO, garancija: 2 leti

DVD/DIVX predvajalnik 
Philips DVP3850G 

DVD predvajalnik z brezžično IR igralno 
konzolo in 30 igrami, predvajanje 
USB, DVD, CD (filmi, slike, glasba), 
formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, 
MPEG2,MPEG4, JPEG, MP3, WMA, 
Dolby DigitalMP3 ripanje iz CD plošče 
direktno na USB Screen Fi. Izhodi: Scart, 
kompozitni CVBS, analogni avdio,
coax digitalni, garancija: 2 leti

Redna cena: 624,00 €
Cena z Windows 682,00 €

Redna cena: 572,00 €Redna cena: 572,00 €
549,-

46,90 €

Redna cena: 624,00 €
ena z Windows 682,00 €

582,-

www.molek.si

PRODAJA NA OBROKE DO 24 MESECEV! SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

NOVA POŠILJKA
RABLJENIH 

RAČUNALNIKOV 
Z GARANCIJO!

Redna cena: 54,00 €

529,-
Redna cena: 559,00 €


