
Pohvala floorbalistom
Dan borovnic
Peklensko v Peklu
Kosmatinec v skladišču

NAS CASOPIS 407/26.8.2013 C M Y K 1

Samotorica z asfaltom
Pravna pomoč občanom
Žažarčani – srebrni olimpĳci
Slovesno na Vrzdencu

Obnova vodovoda
Novomašnik Branko
Občina v medĳih
Razstava čipk 

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XL, 407. številka                                                                                                                                                           26. avgust 2013

Naslednja, 408., številka bo izšla v 
ponedeljek, 30. septembra 2013.

Prispevke sprejemamo 
do torka, 17. septembra.

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

Denar za obnovo šivalnice
Sto let zdravilstva
Predsednik Obama, podpis prosim!
Najlepše hiše v občini

stran od 2 do 14 stran od 21 do 24 stran od 25 do 35 stran od 36 do 40stran od 15 do 20

Šola že letos na plin
Protihrupne ograje leta 2014?
Na Dragomerski je bilo vroče
Zeleno sporočilo občini 

40 let z vami

Tokrat 
priložena 
priloga KONEC

Šestnajsto ponovitev najodmevnejše borovniške pri-
reditve so 19. in 20. julĳa zaznamovali koncert Jasmina 
Stavrosa, razstave, sejemski dan in prevzem novega 
gasilskega vozila, piše na borovniških straneh Damjan 
Debevec. (Foto: DD) 

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

Seks, škandali in 
šport
Navadno naši kraji osrednjih nacio-
nalnih medĳev ne zanimajo veliko,  
po navadi pozornost pritegnejo šele 
takrat, ko v katerem od njih nastane 
težava – pa če dejansko je ali ni. Od-
visno od novinarjeve paradigme. 
Dobrih novic največkrat ne boste za-
sledili. Tako v medĳih ne boste brali 
o festivalu Argonavtski dnevi, Dnevu 
Borovnic, o nezadolženosti horjulske 
občine in še o marsičem, kar bi bilo 
vredno objaviti. Take novice se ne 
prodajajo in so nezanimive za bral-
ce. A kaj je zanimivo zanje? Profesor 
nemščine na fakulteti je poznal odgo-
vor, resda nemški, a vsem razumljiv: 
tri vsebine, ki se v nemščini začnejo s 
črko »s« – sex, skandal in sport. Kar 
priznajte, da je v tem zrno resnice. O 
čem so poročali medĳi čez poletje z 
naših koncev: o zadolženosti horjul-
ske občine, za kar se je izkazalo, da 
sploh ni res, o domobranski straži v 
Šentjoštu, o nesreči v soteski Pekel in 
o Jakličevi domačĳi v Polhograjskih 
Dolomitih. To se bere, to se prodaja, 
to je denar. Vloga lokalnih časopisov 
in lokalnih spletnih strani je zato več-
ja kot kdaj koli prej, kajti postajajo 
zadnji informativni braniki lokalnih 
novic, vse  drugo je samo še globali-
zacĳa, ki jo žene denar. 
Še nekaj: kar priznajte, da ste kolum-
no začeli brati zaradi naslova, kot je 
… Pa smo  spet pri resnici mojega pro-
fesorja. 
Tokrat vam prilagamo še prilogo Ko-
nec, v kateri so zabeleženi najboljši 
uspehi naših šolarjev. 

Urednik Gašper Tominc

Avgustovski petki so bili na Vrhniki v znamenju družabnega 
dogajanja, znanega kot Poletje na Vrhniki. Delavnice za otroke, 
pravljice pod krošnjami, žonglerji, pevci in lutkovne predstave so 
družine in mlade po srcu ponovno zvabile v središče mesta. Več 
o tem na vrhniških straneh. (Foto: GT)

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
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NOVO V BJ FIT!
��KIROPRAKTIKA
��SKUPINSKE VADBE

FITNES - AKCIJSKE CENE 
DO 10. 9. 2013!
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Polhov Gradec, 7. julĳ – Po nekaj desetletjih je župnĳa Polhov 
Gradec zopet praznovala slovesnost nove maše, ki jo je daroval 
novomašnik Branko Setnikar. Več o slovesnosti piše Nadja Prosen 
Verbič na dobrovsko-polhograjskih straneh. (Foto: NPV)

Žažarski gasilci so osvojili drugo mesto na gasilski olimpĳadi in 
tako v vas prinesli že drugo olimpĳsko medaljo. Pred leti so zlato 
prinesla dekleta. Več o tem na horjulskih straneh. (Foto: facebook 
PGD Žažar)
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elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Občina Vrhnika 

Vrhnika, 28. junĳ – V pretekli številki smo že pisali, da je družba gumi-tehničnih izdelkov Siliko odprla nove poslov-
ne prostore, tokrat pa dodajamo še nekaj fotografskih utrinkov. Odprtja novega razvojnega centra se je med drugim 
udeležil tudi minister za gospodarstvo in razvoj Stanko Stepišnik, ki je dejal, da si lahko Slovenĳa obeta rožnato pri-
hodnost le z novimi delovnimi mesti in vlaganjem v razvoj, saj le ta prinaša največ dodane vrednosti. 
Firma, ki zaposluje okoli 230 ljudi, od katerih jih bo na Vrhniki našlo kruh približno tretjina, je dobrodošla tudi za občino. »Takš-
ni dogodki, kot so današnji, so zagotovo v veselje vsakemu županu,« je dejal prvi Vrhničan Stojan Jakin, in izrazil upanje, da bo 
Siliko sledil predhodnici IUV v tistem delu, ki se dotika uspešnosti. Objekti Silika so namreč zrasli na mestu nekdanje vrhniške 
usnjarne, ki je bila svoj čas ena najbolj uspešnih podjetĳ v nekdanji Jugoslavĳi. Če bodo sledili sedanjemu tempu, utegnejo dohiteti 
nekdanjo slovito usnjarno. Podjetje je namreč imelo konec devetdesetih zaposlenih deset ljudi, danes jih ima, kot rečeno, 230. Po 
mnenju direktorja Janeza Koprivca, je njegovo podjetje dokaz, da je z znanjem, voljo in predanostjo delu mogoče slediti tudi visoko 
zastavljenim ciljem.

V skladu s podpisano pogodbo bo Projekt »Energetska sanacĳa objekta 
IUV Vrhnika« delno financirala Evropska unĳa iz Kohezĳskega sklada. 
Operacĳa se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete 
»Trajnostna raba energĳe«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacĳa 
javnih stavb«.
Občina Vrhnika je upravičena do sredstev 
v višini 864.136,99 EUR, pri čemer pred-
stavljajo namenska sredstva Kohezĳskega 
sklada 85% delež, 15% pa zagotavlja Repu-
blika Slovenĳa. Celotni strošek energetske 
sanacĳe je bil ocenjen na 1.104.624,00 EUR 
z DDV.
Konec maja 2013 smo uspeli pripravi-
ti, uskladiti in objaviti javno naročilo za 
Energetsko sanacĳo objekta IUV Vrhnika 
z zaključkom zbiranja ponudb 19.06.2013. 
Tega dne je bilo tudi odpiranje ponudb. 

28. 6. 2013 je bila izdana odločitev Občine Vrhnika o oddaji javnega na-
ročila podjetju Tipo investicĳske gradnje d.o.o. za ponudbeno vrednost 
960.856,14 EUR skupaj z 22% DDV. Dosežena vrednost del je nižja od 
projektantske ocene predvidenih stroškov in je v okviru zagotovljenih 
proračunskih sredstev. Dela po pogodbi, ki smo jo podpisali z izbranim 

izvajalcem del, zajemajo celotno energet-
sko sanacĳo stavbe, ki obsega sanacĳo ce-
lotnega ovoja v skladu s sedanjimi predpi-
si (streho, fasadne stene, tlaki proti terenu, 
stavbno pohištvo) ter izvedbo glavnih ele-
mentov inštalacĳskih sistemov, predvsem 
strojne inštalacĳe, vključno z ureditvĳo 
kurilnice.
Izvajalec se s podpisom pogodbe obvezu-
je pričeti z izvajanjem prevzetih del takoj 
po uvedbi v delo in jih dokončati do 30. 
4. 2014.

Občina Vrhnika, foto: Simon Seljak

Občina Vrhnika obvešča, da bo v Urad-
nem listu RS in na spletni strani Občine 
Vrhnika www.vrhnika.si  30. 8. 2013 ob-
javljen razpis

javne dražbe 
za prodajo nepremičnin.
Predmet javne dražbe, ki bo 26. 9. 2013 na 
sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 
Vrhnika, bosta zemljišči, parc. št. 1736/39, 
k.o. Verd (2003), površine 808 m2, in parc. 
št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna (1998), po-
vršine 567 m2, ter poslovni prostor št. 1 
v prvi  etaži (pritličju), v skupni izmeri 
34,35 m2, na naslovu Stara cesta 45, Vrh-
nika z identifikacĳsko številko 1. E (2002-
718-1). 

Vse zainteresirane kupce vabimo k ogle-
du objave razpisa in sodelovanju na javni 
dražbi.

Občina Vrhnika

ZAHVALA ZA SODELOVANJE PRI IZVEDBI 
PRIREDITVE DAN DRŽAVNOSTI:

Pihalnemu orkestru Vrhnika,
Glasbeni šoli Vrhnika in
Oktetu Raskovec.

Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek k prireditvi in 
si tudi v prihodnje želimo uspešnega sodelovanja.

Direktor zdravstvenega doma Tomaž 
Glažar je sredi avgusta pojasnjeval, da 
so sicer načrtovali odprtje ambulante 
že prej, a se je nekoliko zavleklo zaradi 
gradbenih del in organizacĳe. »26. avgu-
sta, v ponedeljek, bomo priklopili še za-
dnje aparate, naslednji dan pa bi morali 
že delati na polno.« Glede na trenutni 
odziv (pred poletjem je bil v Našem ča-
sopisu objavljen poziv, naj se zainteresi-
rane ženske prĳavĳo) bosta Lucĳa Sorč, 
dr. med., spec. ginekologĳe in poroda, ter 
sestra Ivanka Knafelc, dipl. med. sestra, 
imeli veliko dela. Še vedno pa v zdrav-
stvenem domu apelirajo na vse zainter-
esirane,  naj jim pišejo prek elektronske 
pošte ali pa jih pokličejo po telefonu, da 
jim bodo lahko določili termin. Tiste, ki 
so se že prĳavile, bodo poklicali v roku 
enega meseca. 
Zdravstveni dom je dobil odobritev le za 
pol programa dispanzerja za ženske, kar 
v praksi pomeni, da ga bo zavarovalnica 
poravnala le polovično, zato bo ambulan-
ta odprta štirikratkrat na teden. »Trenut-
no na območju, ki ga pokrivamo, deluje 
le ena ginekologinja, potencialnih paci-
entk pa je po mojih podatkih 9426. Števil-

ka je izredno visoka, zato bo naš program 
zelo dobrodošel – tako za pacientke kot 
za razbremenitev ginekologinje,« pravi 
Glažar. 
Dispanzer za ženske bo na mestu sedaj že 
nekdanje ambulante družinske medicine 
Jasne Kupljen, slednja pa se bo preselila 
v nove prostore, ki so jih zgradili na me-
stu »velike čakalnice«. Le-te niso odpra-
vili, marveč so jo le pregradili. Strošek 
nove ambulante dispanzerja za ženske 
bo zdravstveni dom stal približno 50 ti-
soč evrov. »Če bi kupili še ultrazvok, bi 
morali k temu znesku prišteti še okoli 70 
tisoč evrov. Namesto tega smo se raje od-
ločili za najem aparata.« 

Uradne ure dispanzerja za ženske v ZD 
Vrhnika
PON: 7.30–11.30
TOR: 14.00–18.15
SRE: zaprto
ČET: 10.00–14.00
PET: 7.30–11.30
Naročanje: 01 7555140 ali na narocanje.
ginekologĳa@zd-vrhnika.si

Gašper Tominc

Direktor Silika Janez Koprivec je ministra Stepišnika in goste 
popeljal po novih prostorih. 

Skoraj ni evropske avtomobilske znamke, ki ne bi vsebovala tudi 
kakšen del Silikovih gumenih izdelkov.

Družbi Siliko je uspelo pridobiti na razpisu ministrstva za go-
spodarstvo 1,4 milĳona evrov razvojnih sredstev. Minister Ste-
pišnik se je lahko prepričal, da je šel denar v prave roke. 

Na odprtju so se zbrali domači in okoliški župani, obrazi iz sveta 
politike in gospodarstva. Dogajanje sta popestrili še Nuška Draš-
ček s petjem in Anamarĳa Mitič s humorjem.

Bodimo previdni 
– šolarji na cesti!

Združenje šoferjev in avtomehanikov Vrhnika opozarja 
vse krajane na bližajoči se začetek pouka. V torek, 2. 
septembra 2013, bodo z nami na cesti tudi naši najmlajši. 
Bodite pozorni na cesti, še posebno v okolici šol in vrtcev. 
Prilagodite hitrost vaših vozil in odpravite se od doma 
pravočasno. Poskrbite za svoje otroke tudi v avtomobilih. 
Vedno jih pripenjajte z varnostnimi pasovi in jih namestite 
v ustrezne avtosedeže. Bodimo jim dober vzgled in se 
pripnimo tudi sami!
Tudi letos bomo člani ZŠAM Vrhnika aktivno, ob pomoči 
Policije in mestnega redarstva, varovali prehode za pešce 
in nevarne prometne točke. Naše člane boste prepoznali  
po varovalnih jopičih in uniformah združenja. Bodite 
strpni in previdni.

Življenje je neprecenljivo, spoštujmo ga.
Varno vožnjo!

Upravni Odbor ZŠAM Vrhnika

Minister na odprtju družbe Siliko

Podpisana pogodba za energetsko sanacĳo objekta IUV Vrhnika
Vrhnika, 19. julĳ – V začetku novembra 2012 smo, v skladu z razpisnimi pogoji, pravočasno oddali vlogo za energetsko sa-
nacĳo objekta IUV Vrhnika s katerim smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, na raz-
pisana sredstva energetske sanacĳe namenjena za objekte v lasti lokalnih skupnosti.

Ginekologĳa

Po novem tudi v zdravstvenem domu dispanzer za ženske
Vrhnika, 13. avgust – V teh dneh, ko prebirate časopis, naj bi v Zdravstvenem domu Vrhnika že začela delo-
vati ginekološka ambulanta oziroma dispanzer za ženske. V zdravstvenem domu vabĳo vse zainteresirane,  
naj jih pokličejo ali pa pišejo prek elektronske pošte. 

Zdravstveni dom dobil tudi 
polovico patronaže
Polovica programa dispanzerja za ženske 
ni edina zadnja pridobitev Zdravstvene-
ga doma Vrhnika. Od prvega septembra  
naprej so bogatejši tudi za pol programa 
patronažne službe, kar v praksi pomeni 
zaposlitev še ene patronažne sestre. Bol-
nišnice namreč krajšajo ležalne dobe, kar 
posledično pomeni, da pacienti potrebu-
jejo več nege na domu. »Čeprav nam jo 
bo zavarovalnica pokrivala le polovično, 
jo bomo zaposlili 'polno', razliko pa po-
črpali iz notranjih rezerv. Veseli me, da 
bomo tudi na ta način pomagali našim ob-
čanom, saj gre za včasih kar spregledano 
področje. Vesel sem pa tudi zato, ker smo 
menda edini v Slovenĳi, ki jim je ministr-
stvo odobrilo ta program,« pravi direktor 
Zdravstvenega doma Vrhnika Tomaž Gla-
žar. V omenjenem javnem zavodu še upa-
jo, da bodo v prihodnjem letu imeli oba 
polovična programa (dispanzer za ženske 
in patronažno službo) v celoti poravnana 
s strani zavarovalnice, tiha želja pa ostaja 
še pridobitev programa ambulante za dia-
betike.
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Potniki terminsko, zeleno kartico Urbana, na katero lah-
ko naložĳo mesečno vozovnico, uredĳo v  Potniškem 
centru LPP na Bavarskem dvoru v Ljubljani, na Avtobus-
ni postaji Ljubljana in v Turistični agencĳi PAV na Can-
karjevem trgu 4 na Vrhniki. Po zamenjavi kartice bodo 
potniki nakupe mesečnih vozovnic lahko opravili tako 
na zgoraj naštetih prodajnih mestih kot tudi v Turistični 
agencĳi Naklo Logatec (Notranjska cesta 14), v Študent-
skem servisu na Kolodvorski cesti 3 v Grosup-
ljem in v Študentskem servisu v Ivančni 
Gorici (Sokolska ulica 12). Zamenjava 
kartice je brezplačna. 
Za ureditev kartice Urbana po-
tniki predložĳo obstoječe pla-
čilno sredstvo in osebni do-
kument na Potniškem centru 
LPP, nato pa se na novo 
kartico prenese stanje do-
broimetja ali protivrednost 
kuponov s stare kartice na 
novo. Nakup mesečne linĳ-
ske vozovnice bo predvidoma 
od konca avgusta možen tudi 
na vseh Urbanomatih v Mestni 
občini Ljubljana. Cene terminskih 
vozovnic kljub spremembi plačilnega 
sistema ostajajo nespremenjene. Potniki 
v medkrajevnem prometu lahko na terminsko, 
zeleno kartico Urbana naložĳo tudi mesečno vozovni-
co za mestni potniški promet ali dobroimetje v višini do 
50 EUR, s katerim lahko plačujejo storitve vključene v 
sistem Enotne mestne kartice Urbana (plačevanje parki-
ranja na parkiriščih v upravljanju Javnega podjetja Ljub-
ljanska parkirišča in tržnice ter plačevanje voženj z graj-
sko vzpenjačo) ali pa kartico uporabĳo kot vrednostno 
kartico Urbana. Omenjena kartica lahko potnikom služi 
tudi kot članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana. 
Vrednostne kartice Urbana, rumene barve, lahko potni-
ki iz občin Vrhnika, Borovnica, Logatec, Videm/Dobre-
polje, Ivančna Gorica in na linĳi Ljubljana – Letališče Br-
nik kupĳo in polnĳo na več kot 200 obstoječih prodajnih 
mestih LPP: na Urbanomatih, v večjih centrih Mercatorja 
in Spara, izbranih bencinskih servisih Petrola, kioskih 
in trafikah Tobačne 3Dva in Dela prodaja. Tudi z dobro-
imetjem na vrednostni, rumeni kartici Urbana, lahko 
potniki v medkrajevnem prometu plačujejo vse storitve 
podjetĳ povezanih v sistem Enotne mestne kartice Urba-
na ali jo uporabĳo za člansko izkaznico Mestne knjižnice 
Ljubljana. 

Od 1. septembra dalje bodo v medkrajevnem potniškem 
prometu v veljavi nove količinske vozovnice, ki bodo 
vsebovale največ 10 voženj, katere bo potrebno porabiti 
v enem mesecu. Za nakup desetih voženj bo zagotovlje-
no 5% popusta. Te vozovnice bodo nadomestile sedanje 
kuponske, ki jih potniki lahko od 1. 9. 2013 do 1. 1. 2014 
prenesejo na Urbano in uporabĳo v mesecu dni, ali pa 
protivrednost kuponov kot dobroimetje prenesejo na 

Urbano že pred 1. 9. 2013.
Validacĳa za imetnike terminskih kartic 

Urbana, ki se vozĳo iz navedenih ob-
čin v Ljubljano, bo potekala tako, 

da bo potnik prislonil kartico 
Urbana na validator in jo va-

lidiral, ime kartice, ki se bo 
izpisalo na zaslonu, pa bo: 
»linĳska«. Pri vrednostni 
kartici Urbana in gotovin-
skem plačilu bo potnik pred 
validacĳo  vozniku napove-
dal svoje izstopno postajališ-

če, le tega bo nato voznik na 
potnikovo željo ustrezno iz-

bral v svojem računalniku, nato 
pa se bo potnik lahko validiral s 

kartico Urbana.
Tudi v medkrajevnem prometu za nakup 

šolske mesečne vozovnice veljajo pravila naku-
pa subvencionirane vozovnice, kar pomeni, da se dĳaki 
in študentje oglasĳo najprej pri izbranem prevozniku 
medkrajevnega prometa in uredĳo vozovnico za med-
krajevni promet, nato pa s potrdilom o izdani vozovnici 
za medkrajevni potniški promet obiščejo Potniški center 
LPP ali Avtobusno postajo Ljubljana, kjer si lahko dodat-
no uredĳo še mesečno šolsko Urbano za mestni potniški 
promet. V primeru, da je LPP izbrani medkrajevni pre-
voznik, se dĳaki in študentje oglasĳo samo na Potniškem 
centru LPP, Slovenska 56, na Avtobusni postaji Ljubljana 
ali v turistični agencĳi PAV na Vrhniki, kjer lahko uredĳo 
vse hkrati. 
Za vse tiste dĳake in študente, ki Urbano že imajo (samo 
za mestni potniški promet), velja, da tako kot vsako leto, 
pošljejo izpolnjeno »Vlogo za izdajo subvencionirane vo-
zovnice« na podjetje LPP, Celovška 160, 1000 Ljubljana in 
jo nato - če je vloga izpolnjena v celoti ustrezno - po pre-
teku štirih dni na Urbanomatu podaljšajo za prihodnje 
šolsko leto 2013/2014. Letos se je podaljševanje šolskih 
vozovnic za novo šolsko leto 2013/14 začelo 20. avgusta.

GT, foto: JH Ljubljana

Po pregledu zapisnika prejšnje seje je navadno druga 
točka dnevnega reda Vprašanja in pobude svetnikov. 
Tokrat je med drugim Vinka Tomšiča zanimalo, če se 
občina v luči napovedanega združevanja lokalnih skup-
nosti kakor koli povezuje z notranjskimi občinami. Žu-
pan Stojan Jakin je pojasnil, da se povezuje zgolj pro-
jektno, kot je na primer projekt Čista Ljubljanica, sicer 
pa se Vrhnika bolj povezuje v smeri proti Ljubljani, kajti 
spada v tako imenovano osrednjeslovensko regĳo. Leon 
Marjan Možina je opozoril na nizek tlak v vodovodnih 
ceveh na Stari Vrhniki, zaradi česar naj bi voda iz pip ti-
stih hiš, ki so višje od cerkve, zgolj curljala. Jakin je dejal, 
da bo opozorilo posredoval naprej na komunalno pod-
jetje, da bo slednje našlo ustrezno tehnično rešitev. Na 
pobudo svetnice Grete Dečman je bila občinskemu sve-
tu prek predsednice TD Blagajana Mirjam Suhadolnik 
predstavljena še turistična problematika Starega malna 
in Močilnika.

V nadaljevanju je občinski svet sprejel spremembo odlo-
ka o naselju Gabrče 3, kjer je po novem dopuščena mož-
nost zamenjave plina kot osnovnega vira energĳe za 
ogrevanje objektov z obnovljivimi viri. Brez razprave in 
vprašanj je dal zeleno luč tudi spremembam za odmero 
komunalnega prispevka, kajti šlo je za manj pomembne 
popravke in uskladitve z zakonom. Več  razprave pa se 
je razvilo pri osnutku odloka o načinu opravljanja ob-
vezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja z od-
padki v občini. Ker morajo vse tri občine – Vrhnika, Bo-
rovnica in Log Dragomer – sprejeti isto besedilo odloka, 
bo usklajevanje najverjetneje potekalo še kar nekaj časa.     
Zaradi znižanja plač v javni upravi je občinski svet po-
trdil še znižanje cen vrtcev, ki so po novem nižje za do-
ber odstotek (razvojni oddelek 8 %), govorili pa so tudi 
o organiziranju vrhniške komunale, kjer so se mnenja 
kresala o sestavi in vlogah organov javnega podjetja. 

Gašper Tominc

KONČAN:
izdelovanje diatoničnih harmonik, 

 popravila diatoničnih harmonik.
Še nekaj prostih mest 

za učenje diatonične harmonike
Matjaž Končan, tel. št: 041 584 531.

www.koncan.si

Športni park Vrhnika

Stadion se ponaša z novo 
ograjo
Vrhnika, 29. junĳ – Delavci so postavili okoli stadiona novo 
varovalno ograjo, ki bo nadomestila staro in dotrajano. Rav-
no tako so ograjo namestili okoli igrišča pri vojašnici na Stari 
Vrhniki, s katerim po novem tudi opravlja Zavod Ivana Can-
karja Vrhnika. 

Kot je pojasnil Daniel Cukjati, ki na zavodu skrbi za področje športa, je bila 
potreba po novi ograji očitna, kajti na več mestih je bila strgana, za name-
ček pa je tudi vsakoletni tehnični pregled opreme pokazal, da ne ustreza 
trenutnim področnim normativom. Izbrani izvajalec del se je tako v julĳu 
lotil podiranja stare in postavljanja nove. »Postavili smo 356 tekočih me-
trov nove pocinkane in plastificirane panelne ograje, višine 175 cm. Obe-
nem smo med pomožnim igriščem in Ljubljanico nadomestili staro ograjo 
z novimi trimetrskimi lovilnimi mrežami ter ravno tako postavili lovilne 
mreže za golom, ki meji na sosesko stanovanjskih hiš.« Poleg tega so pri 
pomožnem igrišču posekali kar nekaj grmovja, kar ne samo izboljšuje vi-
dez športnega kompleksa, ampak tudi preprečuje, da bi zavetje krošenj 
izkoriščali večerni nepovabljeni gostje. Stadion ima po novem pet vrat, ali 
bodo ta zaklenjena za javnost, pa zaenkrat, kot pravĳo na zavodu, ostaja 

še nedorečeno vpra-
šanje. Dejstvo je, da 
neomejen dostop 
na stadion prinaša 
vandalizem, po dru-
gi strani pa onemo-
goča posameznim 
rekreativcem šport-
no udejstvovanje. 
Dela so junĳa stekla 
tudi med bazenom in 
stadionom, kjer je bil 
v preteklosti neraven 

teren, zaradi česar se je voda stekala na stadion. V izogib temu in blatu ob 
vsakokratnem slabem vremenu so na tem mestu uredili odvodnjavanje in 
položili asfalt. Aktivno pa je tudi pri igrišču znotraj vojašnice na Stari Vrh-
niki. Slovenska vojska je namreč pogojevala predajo igrišča upravljavcu 
– ZIC-u, da slednji poskrbi za ograjo ter na ta način loči igrišče od ostalega 
dela vojaškega kompleksa. »Odločili smo se za klasično ograjo, ki jo de-
lavci že nameščajo, kar pomeni, da bodo lahko zainteresirana društva na 
njem kmalu začela z vadbo,« še pravi Cukjati. Vse tri investicĳe so ocenje-
ne na 50 tisoč evrov.  

Gašper Tominc, foto: GT

Novost v medkrajevnem prevozu

Po novem zgolj Urbana
Vrhnika, 1. avgust - Ljubljanski potniški promet je s 1. avgustom na vseh linĳah  v občinah Vrh-
nika, Borovnica, Logatec, Videm/Dobrepolje, Ivančna Gorica uvedel nov plačilni sistem. Brez-
kontaktna kartica Urbana bo potnikom po novem omogočala brezplačno prestopanje v roku 90 
minut na medkrajevnih linĳah, z doplačilom 1,20 EUR iz dobroimetja na kartici ali z nakupom 
mesečne vozovnice za mestni potniški promet pa tudi na mestnih linĳah. Zaradi spremembe pla-
čilnega sistema in zaradi lažjega prestopanja v roku 90 minut med medkrajevnimi linĳami so se 
uskladili tudi nekateri vozni redi teh linĳ, linĳa Padež – Zavrh – Pokojišče – Borovnica pa se je 
uskladila z voznimi redi Slovenskih železnic.

Predpočitniška seja občinskega sveta
Vrhnika, 4. julĳ – Na zadnji predpočitniški seji so se občinski svetniki in svetnice mudili med de-
vetimi točkami dnevnega reda. Najdlje so se zamudili pri osnutku odloka o vrhniški komunali.

ljem in v Študentskem servisu v Ivančni 
Gorici (Sokolska ulica 12). Zamenjava 

Za ureditev kartice Urbana po-
tniki predložĳo obstoječe pla-

od konca avgusta možen tudi 
na vseh Urbanomatih v Mestni 
občini Ljubljana. Cene terminskih 
vozovnic kljub spremembi plačilnega 
sistema ostajajo nespremenjene. Potniki 

Validacĳa za imetnike terminskih kartic 
Urbana, ki se vozĳo iz navedenih ob-

čin v Ljubljano, bo potekala tako, 
da bo potnik prislonil kartico 

Urbana na validator in jo va-

potnikovo željo ustrezno iz-
bral v svojem računalniku, nato 

pa se bo potnik lahko validiral s 
kartico Urbana.

Tudi v medkrajevnem prometu za nakup 
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Če je Drenov Grič res na koncu sveta je bil le ta 
za mnoge ljudi, ki so prihajali sem zaradi bolez-
ni, verjetno začetek marsikatere poti, katera se je 
kasneje končala z okrevanjem ali celo ozdravitvi-
jo. Prav letos namreč mineva okroglih sto let od 
začetka družinske tradicĳe, ki jo je po svoji babici 
in mami prevzela Ana-Agatha Sedej s katero smo 
ob kavici in piškotih kramljali o preteklosti njene 
rodbine, ki se še danes ukvarja z zdravljenjem. 
Agatha svetuje na podlagi urina, njeni čaji pa 
marsikateremu človeku resnično lajšajo tegobe 
ali ga celo ozdravĳo. 
Družinska tradicĳo je kot pravi Agatha iz Roj 
pri Šempetru v savinjski dolini prinesel že njen 
prednik Josip Permoser, ki se je leta 1913 z dru-

žino preselil na Drenov Grič. Po njegovi smrti je 
z delom nadaljevala hči Anika Permoser Stanov-
nik, ki je bila kasneje poznana po izrednem vide-
nju in izkušnjah, katere je nesebično delila med 
ljudmi. Zdravili takrat niso le ljudi, temveč tudi 
živali. Kot pravi je bila hiša stoječa, še na starem 
naslovu, vedno odprta za vsakogar ne glede na 
plačilo, a so ljudje iz hvaležnosti vanjo prinašali 
darila in tako izkazali zahvalo za dobro storjeno 
delo. Družini Permoser pa pomagali pri preži-
vetju. Še zdaj je na prvem mestu, pomoč sočlove-
ku in ne zaslužek, ki je v tem času eden temeljnih 
prvin hitrega sodobnega človeka. Dejavnost se je 
kasneje odvĳala tudi med prvo in drugo sveto-
vno vojno, vendar je bila po drugi svetovni vojni 
preganjana; seveda to ni ustavilo ljudi, ki so na 

Drenov Grič prihajali po pomoč enako kot do te-
daj. Vendar niso prihajali tako vidno in slišno, saj 
bi zaradi tedanje oblasti lahko imeli resne težave. 
Vendar človeka v iskanju pomoči nič ne ustavi, 
tako tudi zdravja željnih ni ustavila oblast. Pred 
jutrom so zaradi varnosti namreč legli k počitku 
kar v njihov domači hlev, ali pa si poiskali za-
vetje v bližnjem gozdu, ob zori pa prišli v hišo 
in iz nje odšli bogatejši z zeliščnim napitkom, ki 
je za marsikoga bilo še zadnje upanje! Že Anika 
Permoser Stanovnik je bila poznana po vzorcih 
jutranjega urina, katerega so ji ljudje pokazali, 
ona pa je v njem prepoznala trenutno stanje 
organizma na podlagi katerega je kasneje sve-
tovala o pravilnem načinu življenja in pripra-

vila ustrezne zeliščne «zvarke«. »Duša ponoči 
počiva na ledvicah« zato je menda jutranji urin 
karakteren in se na njegovi podlagi ugotavlja 
človeške tegobe. Po Aniki Permoser Stanovnik  
je poslanstvo prevzela hči Jožica Sedej, ki je v 
letošnjem januarju na žalost preminila, za seboj 
pa pustila ogromno zapuščino, katera se skriva 
v znanju hčerke Agathe, ki že dvajset let dela 
samostojno po maminih napotkih in nadaljuje s 
pomočjo bolnim. Tudi sama pravi, da ji ljudje, s 
tem, ko ji pokažejo svoj urin nekako zaupajo in 
to so zanjo pozitivne vibracĳe kot pravi zato jim 
lahko svetuje in pomaga. Z gospo Agatho sva 
večkrat skrenila s teme, a kljub vsemu je zgodo-

vina hiše najpomembnejša kot pravi. Pri celotni 
dejavnosti je bila pomembna, tudi druga žena 
Permoserja gospa Elizabeta Ponikvar Permoser, 
ki je po njegovi smrti leta 1928 opravljala po-
klicno dejavnost konjača-veterinarskega higie-
nika, kar se je pri njihovi hiši opravljalo vse do 
leta 1994, ko je z dejavnostjo prekinil Agathin 
brat Jožko Sedej, ki je dejavnost prepustil vete-
rinarskemu zavodu. Pred njim  je to delo oprav-
ljal Jože Sedej, ki je bil v njihovi družini zadnji 
«šintar«. Delo veterinarskih higienikov se je v 
njihovi hiši namreč prenašalo po moški strani 
in je bilo vzporedno z zdravilstvom, katero se je 
prenašalo po ženski, vendar je zdravilstvo ob-
stalo in se do danes ni prekinilo, s tem pa poka-

zalo močnejšo plat ženskega spola rodbine, saj 
se je dejavnost začela pred stotimi leti na tem 
kraju in se nadaljuje še danes. Sprva so delali 
na stari lokacĳi, leta 2006 pa so se preselili na 
novo lokacĳo na Drenov grič 72c, kjer delujejo 
še danes.
Danes ljudje k njej prihajajo zaradi palete različ-
ni težav od katerih je veliko takih z znaki organ-
skih obolenj, izvirajočih se iz psihičnih težav. 
Agatha nam pove tudi, da k njej zdaj prihajajo 
ljudje iz celotne Slovenĳe, držav bivše Jugosla-
vĳe, Nemčĳe, Švice, Avstrĳe, niso redki celo za-
mejski Slovenci, kateri po pomoč priletĳo kar z 
letalom čez lužo. Vse gre z roko v roki z uradno 
medicino, kar pojasni tudi z dejstvom, da mno-
gi starejši ljudje k njej pridejo kar z zdravniški-

mi izvidi, škatlicami zdravil in seveda s prvim 
jutranjim urinom. Ona pa si za vsakega posebej 
vzame čas, se z njim pogovori, ga posluša in mu 
svetuje. Urin ji je pot do človeka, a ga pogleda 
le z njegovo privolitvĳo, pravi in se nasmehne. 
Zase je slišala že tudi, da je«čarovnica« a jo zlo-
bni jeziki ne motĳo, kot pravi, saj slabo govorĳo 
o njej le tisti, ki je ne poznajo in ji niso nikoli dali 
priložnosti, da jim pomaga. Zaupa mi tudi, da 
je bila njena mama  Jožica pogosto v stanju, ko 
najraje ne bi več nadaljevala z delom, vendar so 
ljudje kar prihajali, ona pa jim je pomagala, saj 
druge izbire, kot pravi Agatha ni imela. Ljudje 
so čakali na pomoč, takemu pa dober človek ne 
obrne hrbta in tako ga ni obračala tudi Jožica 
Sedej. 
Poleg srčnega popuščanja, revmatoidnega artri-
tisa, pogostih vnetĳ, padcev imunskega sistema 
zdravi tudi bolezni rodil, črevesa, želodca, jeter 
bolezni pljuč, ponosna je celo na otroke, ki so na 
svet«privekali« z njeno pomočjo in na ledvične 
bolnike, katerim je mučne obiske velikih dializ-
ni aparatov z znižanjem nivoja kreatinina v krvi 
prestavila za več let in jim tako preprečila leža-
nje v neprĳetnih bolniških posteljah. Seveda vse 
ob pomoči redne terapĳe, katero predpisujejo 
zdravniki in ob uravnoteženi zdravi prehrani, 
katera je po njenem mnenju bistvenega pomena 
za zdravje človeka. K njej prihajajo tudi starši 
otrok, katere mučĳo dolgotrajna močenja poste-
lje, neješčnost, anemĳe, avtoimune bolezni, ne-
mirnost, hiperaktivnost in še bi lahko naštevali, 
vendar otroku pripravi zelišča šele takrat ko le 
ta začne z normalno hrano, to pa je od 6. mese-
ca starosti dalje. Zelišča niso kar tako, pravi in 
v istem dahu doda, da so vse zeli, katere upo-
rablja pripravljena strokovno in pregledana na 
podlagi farmacevtske industrĳe. Zališčnih pri-
pravkov ne daje na slepo, vsakdo jih lahko dobi 
le s predhodno najavo obiska pri njej osebno, za 
katerega se dogovori individualno, pregledom 
urina, zanj pa se takrat potrudi po svojih naj-
boljših močeh, katerih ni malo. Sem zelo velik 
optimist pravi, kljub velikim težavam, ki sem 
jih imela skozi življenje do sedaj. Morda mi to 
daje občutek za bolnega ali človeka v težavah. 
Hvaležna sem za dar, katerega sem podedova-
la po prednikih. Moja mati me sicer ni nikoli 
obremenjevala s svojo dejavnostjo, govorila je, 
da vse pride ob pravem času in ravno tako bom 
ravnala jaz s svojimi tremi čudovitimi otroci, 
ki sicer že zdaj kažejo zanimanje za moje delo, 
vendar ne bom delala računov brez krčmarja. 
Premladi so še. Zagotovo pa bo nekdo nadalje-
val z družinsko tradicĳo, naj bo iz naše družine 
ali pa tudi ne, da ga bo le dejavnost zanimala, in 
bo v njej uspešen, predvsem pa bo moral ime-
ti kar »nekakšen instinkt«, ki ga imaš ali ne in 
jaz ga imam pravi. Po odhodu iz kraja ponov-
no pogledam na tablo s prečrtanim krajevnim 
imenom in si mislim; ne prihajajo ljudje od tod 
zdravi kar tako, saj so morda že zaradi imena 
zdravi kot »dren«.

Blaž Uršič
Fotografije: 

Blaž Uršič in osebni arhiv Agathe Sedej

Mladi gostitelji bodo poskrbeli za novo ponudbo

Močilnik ponovno odpirl vrata
Sredi avgusta je gostišče Močilnik zopet odprlo svoja vrata. V prenovljenih spodnjih prostorih je sedaj Kavarna Močilnik, ki jo 
vodi Dejan Marinčič. Odprta je vsak dan od 7. do 22. ure, namenjena pa je predvsem umirjenim gostom, številnim sprehajalcem 
Močilnika ter seveda večjim skupinam turistov. Temu sledi tudi ponudba: posladkate se lahko z raznovrstnimi domačimi slašči-
cami in tortami ter s sladoledom in sadnimi kupami. Pripravili so tudi veliko izbiro raznovrstnih čajev in kav. Kot pravi Dejan, 
načrtuje  tudi stalno zbirko raznih slik in kipov, kar pomeni, da bo Močilnik postal stalna »galerĳa« mladih in perspektivnih do-
mačih umetnikov. 
Konec septembra bo odprl še otroško igralnico, s čimer bo dana tudi možnost organiziranja rojstnodnevnih zabav.
Uvodnega odprtja (16. avgust) se je udeležil tudi župan Vrhnike Stojan Jakin, ki je izrazil zadovoljstvo, da se Močilnik zopet odpira 
in da ima mladi Dejan Marinčič veliko novih idej in zamislil. Prav to pa bi morala »Kavarna Močilnik« zopet spraviti na nekdanji 
nivo ponudbe gostilne Močilnik. Res je tudi, da so sedaj odprta ali pa vsaj priprta vrata za nadaljnji dialog razvoja Močilnika z 
občino Vrhnika, Turističnim društvom Blagajana, Zavodom Ivan Cankar in mladim Dejanom Marinčičem. Upam, da to ni samo 
moja želja, ampak tudi želja številnih občanov Vrhnike. 

Simon Seljak

Po Aniki Permoser Stanovnik  je poslanstvo pre-
vzela hči Jožica Sedej, ki je v letošnjem januarju 
na žalost preminila, za seboj pa pustila ogromno 
zapuščino, katera se skriva v znanju hčerke Agat-
he, ki že dvajset let dela samostojno po maminih 
napotkih in nadaljuje s pomočjo bolnim.

Jožica Sedej še na stari domačĳi

Družinska tradicĳo zdravilstva je na Drenov Grič 
prinesel Josip Permoser, ki se je leta 1913 preselil 
z družino iz Roj pri Šempetru v savinjski dolini 
na Drenov Grič.

Ana Agatha Sedej, ki nadaljuje družinsko tradici-
jo, vse zeli, katere uporablja, pripravlja strokov-
no in v okvirih standardov farmacevtske industri-
je.

Sprva so delali na stari lokacĳi, leta 2006 pa so se preselili na novo 
lokacĳo na Drenov grič 72c, kjer delujejo še danes.

Sto let zdravilstva na Drenovem Griču
»Za vsako bolezen raste rožca« je pred davnimi leti povedal legendarni slovenski filmski junak in obljubil ozdravitev sle-
pote deklici, katera si je tako želela videti svet z lastnimi očmi, da je moral po zdravilno zel kar na konec sveta; vsaj tako 
ji je obljubil! Pa so prav vsi šli po zdravilno zel na konec sveta?
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Nov ustvarjalni raj v središču mesta

Zrno na zrno 
ustvarjalnih idej
Vrhnika, 31. julĳ – Zadaj za Lavrenči-
čevo hišo, pri čistilnici, od junĳa  na-
prej deluje ustvarjalni atelje Zrno na 
zrno, ki si ga deli pet ustvarjalcev: 
štiri ženske in moški. Kot pravĳo, je 
to atelje, ki želi biti več kot le prostor 
za ustvarjanje in galerĳa, ampak tudi 
kraj za druženje, navdih in nenazadnje 
tudi prodajno mesto. 
Pod oboki nekdanje konjušnice pri Lavrenči-
čevi hiši je sicer atelje že več let, v katerem je 
ustvarjala Saša Kremenšek, z letošnjim junĳem 
pa je dobil še nove ustvarjalce. Poleg Saše, ki 
se pod blagovno znamko Ita.froda predstavlja 
z unikatnim nakitom iz bakra in  drugih ma-
terialov, so tu še Mateja Osredkar, ki izdeluje 

torbice in različne igrače za otroke (Art of Aje-
tam), Tiana Čvorak in Katja Đalić s slikami in 
ilustracĳami ter edini moški v omenjeni ženski 
družbi – Beno Ogrin z unikatnimi uporabnimi 
predmeti iz kamna (Kamena, s. p.).  »Druži nas 
ljubezen do ustvarjanja, a to še ne pomeni, da 
smo samo klasični atelje, kjer se ustvarja, mar-
več želimo, da je to tudi prostor za druženje in 
dogodke,« je o njihovem ustvarjalnem »svetiš-
ču« povedala Mateja, ki s pomočjo šivalnega 
stroja daje tekstilu nove podobe v obliki torbic, 

raznih izdelkov za dojenčke in igrač za otroke. 
Saša, ki je v času našega obiska ravno ustvarja-
la unikaten bakren nakit, je dejala, da imajo za 
sabo že nekaj dogodkov. Tako so nazadnje orga-
nizirali tako imenovani »second hand shop« 
in meditacĳo, v kratkem načrtujejo še knjižno 
čajanko. »Želimo si, da bi se tukaj nekaj doga-
jalo vsaj enkrat na teden. Idej imamo ogromno, 
upam le, da jih čim več tudi izpeljemo.« Atelje 
pa ima tudi prodajno funkcĳo, kajti omenjeni 
ustvarjalci v njem ne samo ustvarjajo in raz-

stavljajo svoja dela, pač pa jih obiskovalcem 
tudi ponujajo. Tisti, ki znajo ceniti ustvarjalske 
spretnosti, zagotovo ne bodo razočarani, saj gre 
za ugodno razmerje med ceno in inovativnim 
ustvarjalnim pristopom. Vrata ateljeja so odpr-
ta vsak dan med delavniki med sedmo in tretjo 
uro popoldan, najdete pa ga tudi na facebooku 
pod Zrno na zrno, kjer sproti obveščajo o vseh 
novostih.

Gašper Tominc, 
foto: GT in arhiv ateljeja Zrno na zrno

Saša Kremenšek izdeluje nakit iz bakra. Mateja Osredkar obvlada šivanje. Atelje Zrno na zrno

Potem pa je prišel internet, s katerim je svet po-
stal globalna vas, zbiranje pa postavil na glavo. 
Vse skupaj je postalo silno preprosto, kajti z nekaj 
kliki si omogočil: jaz dam tebi to, ti pa meni tisto 
– pa četudi si iz Pakistana ali »zgolj« iz Prekmur-
ja. Internet je tako nekatere stvari zelo poenosta-
vil, in sicer celo do take mere, da je odpravil tisto 
draž, ki je pri zbiranju ravno najbolj zaželena: 
da nikoli ne veš, ali boš iskani predmet našel ali 
ne. V poplavi internetnih forumov zbirateljev ni 
težko najti želene sličice Živalskega kraljestva, 
medtem ko si včasih moral pojesti še pol zaboja 
čokolade, preden si dobil tisto – »ta zadnjo« sliči-
co.  A po drugi strani je internet prinesel možnost 
novih hobĳev. Enega takih ima osemnajstletni 
Anže Zadravec z Vrhnike, ki zbira avtograme 
voditeljev držav. »Trenutno imam v svoji zbirki  
petnajst  avtogramov in že sem presegel meje Ev-
rope. V zbirki imam tudi avtogram slovenskega 
predsednika Boruta Pahorja.« Kot pravi, se je za 
ta hobi odločil, ker mu funkcĳa predsedujočega 
državi veliko pomeni in ker rad spremlja stvari 
na tem področju. »Kljub mnogim izvenšolskim 

aktivnostim mi ostane še kar nekaj časa in zato 
sem se odločil še za en hobi. Z veseljem mu po-
svetim nekaj ur na teden in najbolj vesel sem, ko 
me doma pričaka pismo iz neke tuje države.« 
Anže pojasnjuje, da ima seznam  več kot dvesto-
tih držav, za vsako od njih pa ima napisano tudi, 
kdo ji vlada, spletno povezavo do njegovega ura-
da in druge podatke, ki mu utegnejo priti prav. 
»Kasneje na spletni strani najdem kontakt in se 
predstavim ter zaprosim za avtogram. Po nekaj 
izmenjanih sporočilih jim posredujem domači 
naslov ter čez nekaj dni, lahko pa tudi tednov, 
me doma čaka avtogram.« Pravi, da mu je najbolj 
pri srcu domači predsednik Borut Pahor, saj je 
domovina le domovina. Zelo ponosen je tudi na 
avtograme, ki prihajajo z drugih celin. »Najbolj si 
želim dobiti avtogram kakšnega kralja in kraljice, 
npr. Elizabete II. ter papeža Frančiška. Prav tako 
bi mi za prepoznavnost, v smislu, da bi dobil še 
več avtogramov, pomagal avtogram, na primer, 
predsednika ZDA ali Rusĳe.« 

Gašper Tominc
Foto: facebook Anžeta Zadravca

Najbolj mu je pri srcu podpis domačega pred-
sednika Boruta Pahorja. V njegov nabiralnik je 
med drugim prispela tudi fotografija s podpisom 
brazilske predsednice Dilme Rousseff. Seznam 
prispelih fotografij s podpisi si lahko ogledate 
na njegovi facebook strani. Mogoče mu lahko po-
magate celo do tako iskanih podpisov voditeljev 
največjih svetovnih držav. 

VABILO
PGD LIGOJNA 
vljudno vabi na 

GASILSKO VESELICO, 
ki bo 7. 9. 2013 ob 19. uri pri 

gasilskem domu v Ligojni.

Ob dobri hrani in pijači nas bo 
zabaval

ANSAMBEL JAVOR.

Pripravili bomo tudi bogat 
srečolov.

Prireditev bo v vsakem vremenu.

Neobičajen hobi

Obama, lahko prosim za podpis?
Vrhnika – Še v  nekdanji Jugoslavĳi je bilo moderno zbirati cigaretne ali vžiga-
lične škatlice, pločevinke, znamke ali kaj podobnega. Oh, kako smo na morju na-
birali zavržene škatlice ali pločevinke tujcev, kajti tistih »pet različnih« iz naše 
domovine smo zbrali že zdavnaj. 

Pot se začne v starem jedru Podlipe. Vodi nas po glavni cesti 
proti Smrečju do odcepa za Šuštarjev graben. Odcepimo se od 
glavne ceste in zavĳemo levo. Hodimo po ozki asfaltni cesti, ob 
kateri se pretaka majhen potok. Po prehojenih nekaj  sto metrih 
se začnemo vzpenjati po klancu vse do zadnje, to je Šuštarjeve 
kmetĳe. Poljska pot nas vodi po strmem bregu mimo njiv in po 
kolovozu skozi gozd do kmetĳe Bevc. Tik nad to kmetĳo se pot 
razcepi: levo proti Vidmarju in naravnost proti Plaznikovi kapeli. 
Obe poti nas vodita do istega cilja. Če se odcepimo levo, le malo 
naprej ob prvi markacĳi zavĳemo desno in se strmo vzpenjamo 
po gozdni stezi do travnika. Od tam uzremo smreško cerkev in 
Rusovo kapelo. V primeru, da pot  nadaljujemo naravnost, se na 
priključku z  glavno cesto usmerimo levo proti Smrečju. Če nas 
je  strmina  klanca utrudila, se lahko odpočĳemo na klopci pri 
Plaznikovi kapeli, od koder se nudi prelep razgled na okoliške 
hribe in doline. Kapela je bila postavljena leta 1931. Čeprav kliče 
po prenovi, jo v notranjosti krasita nova ročno izdelana prta, ki 
jih je izvezla Smrekarjeva mama Marjanca, za kar ji je Plazniko-
va družina še posebno hvaležna. 
Po počitku nadaljujemo pot do Smrečja in prispemo do cilja. Na 
nadmorski višini  715 m je postavljena cerkev Marĳe Vnebovze-
te, ki sega v 10. ali 12. stol. in je bila vseskozi zbirališče romarjev. 
Ob cerkvi je ena najlepših razglednih točk, saj vam od tod seže 
pogled na Ljubljansko barje, Kamniške Alpe, Zasavsko hribovje, 
Snežnik na Notranjskem … Pod cerkvĳo oziroma pod glavno 
cesto je bila v 19. stol. postavljena Rusova kapela (1868) in pred  
nedavnim obnovljena, katere posebnost je, da stoji na studencu 
ali kalu. Ker je mimo nje vodila prvotna romarska pot, so romar-
ji izpod nje zajemali vodo in si  ob prihodu na cilj potešili žejo. 
Dandanes voda ni več primerna za pitje, zajamete si jo pa še 
vedno lahko. Dobre gostinske  storitve pa sedaj nudi tukajšnja 

Gostilna Kasarna.
Prehodili smo približno pol poti in za nami je ura in pol zmerne 
hoje. Pot nadaljujemo v smeri proti Rovtam mimo Smrekarjeve 
hiše, kjer je nad glavnim vhodom vzidan sklepnik Matere Božje 
z detetom iz konca 15. stoletja, dimnik hiše pa krasi nenavaden 
»vetrokaz« v obliki leva. Po približno enem kilometru prispemo 
do razcepa. V njegovi bližini pod rovtarsko lovsko kočo je nasad 
ameriških borovcev - duglazĳ, ohranjenih iz časov veleposestni-
kov, ki spadajo v naravni spomenik Slovenĳe. Pot nadaljujemo 
levo in sledimo označbam vse do Plečnikove kapele. Tudi tu 
se na klopcah lahko odpočĳemo, nato se spustimo navzdol do 
kmetĳ na Podpesku. Ne daleč stran pod kmetĳo Riharjevih stoji 
znamenje – križ in tam zavĳemo levo po klancu navzdol vse do 
vasi Podlipa. Romanje  končamo pri informacĳski tabli v Pod-

lipi, v Gostilni Jurca pa se lahko ponovno okrepčamo in če nam 
moči še niso pošle, zavrtimo še vrtečo mizo.
Zaradi smeri markirnih označb priporočamo pot iz Podlipe pro-
ti Smrečju. Izhodiščna nadmorska višina v Podlipi je 347 m. Pot 
prehodimo v treh urah zmerne hoje in je primerna tudi za dru-
žinske izlete. V izdelavi je tudi zloženka s podrobnejšimi opisi 
in fotografijami.  
Vsem, ki se boste odločili hoditi po poti naših  prednikov, želimo 
prĳeten izlet in varno hojo. 
Ob označbi romarske poti se KS Podlipa - Smrečje zahvaljuje 
Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in vsem krajanom, ki so pri iz-
vedbi projekta sodelovali in ga omogočili.

Sonja in Jože Malovrh za KS Podlipa - Smrečje

Popotnik, postoj in se odpočĳ

Romarska pot iz Podlipe proti Smrečju in nazaj v Podlipo
V KS Podlipa - Smrečje smo to poletje označili oziroma markirali romarsko pot, ki je stoletja vodila popotnike in romarje k cerkvi Marĳe Vnebovzete v Smrečje. Ob poti 
smo postavili tudi nekaj klopi, kjer se popotnik lahko odpočĳe. Klopi so nam odstopili na Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.



NAS CASOPIS 407/26.8. 2013 C M Y K 6

6 26. avgust 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Občina Vrhnika 

6. srečanje priseljencev

Tu smo doma
Turistično društvo Blagajana Vrhnika je na dan dr-
žavnosti, 25. junĳa, pripravilo že 6. srečanje priselje-
nih občanov z domačini. Srečanje je bilo na Sv. Trojici, 
ki pa je bilo zaradi slabega vremena bolj slabo obis-
kano. Ne glede na to, pa so se odvili vsi predvideni 
dogodki in predstavitve številnih vrhniških društev, 
ustanov, podjetnikov in posameznikov.
Zbrane je nagovorila predsednica TD Blagajana Mirjam Suhadol-
nik, ki je poudarila pomen vsakoletnega že 6. srečanja oziroma 
druženja: »Srečanje je namenjeno druženju priseljenih občanov z 

domačimi staroselci. Ime »Tu smo doma« se je prĳelo in ponaza-
rja smisel oziroma osnovni namen srečanja, da priseljenci in tudi 
ostali spoznavajo kako se mesto razvĳa, kaj ljudje počnejo, kako 
delujejo številna kulturna, športna in ostala društva.« Predstavit-
ve vseh teh dejavnosti so se odvĳale na stojnicah, kjer se je bilo 
moč pogovarjati in se zanimati za predstavljene dejavnosti. Letos 
sta se predstavila tudi dva nova vrhniška izdelka: vrhniška kava 
Escobar in vrhniško pivo Človeška ribica. Znani vrhniški bar-
man Aleš Ogrin je mešal brezalkoholne koktajle. Franc Grom je 
razkazoval svoje razkošno znanje izdelovanja vrhniškega pirha. 

Društvo upokojencev je izvajalo družabno igro pikada in metanja 
krogcev na steklenice. Za mlade in stare pa so se pekle palačinke 
– kar na lopati. Najmlajši so ustvarjali na posebni stojnici, kjer 
so prikazali svoje umetniške spretnosti. Tudi vrhniški Rdeči križ 
je imel svojo stojnico, kjer so prikazovali nudenje prve pomoči 
ranjencem. Turistični vodniki so omogočili ogled Cankarjeve 
rojstne hiše, notranjost cerkve sv. Trojice in Cankarjevega lazu. Za 
glasbo je poskrbel duet Janja in Primož ter harmonikaši Primoža 
Merlaka, člana ansambla Javor. Tudi humoristki kulturnega dru-
štva Ligojna Mici in Marinka sta pripomogli k veselemu vzdušju. 
Člani društva so poskrbeli še za srečelov, ki je že po tradicĳi stalni 
član srečanja. Zavod Ivana Cankarja je imel stojnico s »prospekti« 
in zemljevidi za promocĳo Vrhnike. Ob teh predstavitvah nam je 
mogoče kakšna ušla iz vidika, zato opravičilo že vnaprej.
Turistično društvo Blagajana Vrhnika se ob teh priliki zahvalju-
je vsem sodelujočim in vsem, ki so pripomogli k izvedbi 6. sre-
čanja »Tu smo doma«: Občini Vrhnika, Zavodu Ivana Cankarja, 
Župnišču Vrhnika, Cankarjevi knjižnici, Društvu upokojencev 
Vrhnika, Rdečemu križu Vrhnika, Gostilni Mesec in Mesarstvu 
Blatnik, Katji Turk Escobar, vrhniški družinski pivovarni, Alešu 
Ogrinu, Stanetu Rejcu, Francu Gromu, Marĳi Iskrenovič, Damja-
nu Debevcu, harmonikašem, glasbenemu duetu Janji in Primožu 
ter humoristkama Mici in Marinki. Zahvala pa velja tudi vsem 
članom TD Vrhnika za pomoč pri izvedbi srečanja.
Nasvidenje drugo leto »Tu smo doma«.

Simon Seljak

Peto, jubilejno srečanje 
starodobnih vozil Vrhnike 
Tako kot že nekaj let smo se tudi letos odločili, da povabi-
mo vse lastnike starodobnih vozil na naše že peto, jubilejno 
srečanje, ki bo pred Gostiščem Bajc v Sinji Gorici, in sicer v 
nedeljo, 8. 9. 2013. 
Tako kot že nekaj let smo se tudi letos odločili, da povabimo 
vse lastnike starodobnih vozil na naše že  peto, jubilejno sre-
čanje, ki bo pred Gostilno Bajc v Sinji Gorici, in sicer v nedeljo, 
8. 9. 2013. V primeru zelo slabega vremena bo srečanje 15. 9. 
2013. Vse formalnosti je treba urediti med 8. in 9. uro zjutraj, 
ker je start promocĳske vožnje predviden ob 9. uri in 30 mi-
nut. Tokrat se bomo podali čez Ligojno, Vrhniko do Logatca 
(IOC Zapolje – prikaz in preizkus varne vožnje). Zaključek 
bo v Bistri okoli 12. ure na prireditvi POKAŽIMO NOTRA-
NJOST.  Zaželena starost vozil je več kot trideset let in morajo 
biti registrirana in tehnično brezhibna. Vsak voznik se sreča-
nja udeležuje na lastno odgovornost. Zaželene so predprĳave 
in v ta namen bomo poslali tudi vabila dosedanjim udeležen-
cem, preostali pa lepo vabljeni. 
Lastniki starodobnih vozil, ki prebivate na  območju nekda-
njih občin Vrhnika, vljudno vabljeni na jubilejno srečanje. 
  
Prĳave sprejema: Mateja Bajc na tel. št. 031 314 681 ali ba.ma-
teja@gmail.com, dodatna pojasnila pa dobite pri Francu  
Klančarju, 041 586 668. 
  
Lastniki starodobnih vozil lepo vabljeni in  dobrodošli na 
petem srečanju,  seveda pa ste dobrodošli tudi vi, spoštova-
ne gledalke in gledalci! 

  Franc Klančar 

Več informacij: TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika, tel.: 01 755 10 54, mob.: 051 661 063. 

Vabljeni na kolesarski izlet po Učni poti Bevke, kjer boste 
spoznali veliko novega o reki Ljubljanici, barjanskih 
travnikih in bogati kulturni dediščini tega območja. 

Dolžina in trajanje izleta bo približno 15 km pot, 3-4 ure.
Vodila vas bo arheologinja Ivanka Kurinčič.

BREZPLAČNO VODENJE PO BARJU
v soboto 7. septembra, ob 9. uri pred TIC Vrhnika.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 

OBJAVLJA RAZPIS ZA 
SOORGANIZACIJO SILVESTROVANJA NA VRHNIKI.

Vse nadaljnje informacije so objavljene na spletni strani 
www.zavod-cankar.si . 

Vabimo vas

na srečanje članov Turističnega društva 
Blagajana Vrhnika 

v nedeljo, 8. septembra, z začetkom ob 14. uri ter podelitev 
priznanj blagajana za najlepše urejeno zunanjost in okolico 
hiš, kmetĳ, obnovljenih starih objektov in najlepših javnih 
zgradb, ki bo na vrtu Gostilne Bistra.

TD Blagajana Vrhnika
Predsednica Mirjam Suhadolnik

Upamo, da se boste srečanja udeležili v čim večjem številu. Sreča-
nje bo v okviru prireditve Pokažimo notranjost, na kateri se bodo v  
vsem dnevu predstavila kulturna in turistična društva notranjskih 
in dolenjskih občin. Program bo bogat in kulturno raznolik. Več o 
dogodku si lahko preberete v članku Pokažimo notranjost. V primeru 
dežja bo srečanje 22. septembra.

Pridite, POKAŽIMO NOTRANJOST! 
Srečali se bomo v nedeljo, 8. 9., od 10. ure naprej na travna-
tih površinah in v magičnem paviljonu pri Gostilni Bistra 
poleg Tehniškega muzeja Slovenĳe.

Vabimo vas na prvo srečanje turističnih in kulturnih društev 
notranjskih in dolenjskih občin. Pridite po navdih za izlet v 
okolici vašega doma, preizkusite kulinarične dobrote in si 
spočĳte ušesa in oči na glavnem odru z bogatim kulturnim 
programom. Na mehki travnati površini si boste lahko izde-
lali nakit, ročno lutko ali pa le posedeli in spremljali pevce, 
igralce in plesne skupine na glavnem odru.

V okviru prireditve nas bodo obiskali tudi avtomobili staro-
dobniki ter Turistično društvo Blagajana, ki bo podeljevalo 
priznanja za najlepše urejeno zunanjost in okolico hiš, kmetĳ, 
obnovljenih starih objektov in najlepših javnih zgradb.

Pridite in spoznajte NOTRANJOST!

Imate dobro fotografijo za 
koledar?
Turistično društvo Blagajana Vrhnika že četrto leto pripravlja 
koledar z motivi Vrhnike in okolice. Pozitiven odziv potrjujejo 
podatki, da smo koledar  za leto 2011 natisnili v 200 izvodih, 
za leto 2012 v 400, za leto 2013 pa v 700 izvodih in vsakokrat 
je bil razprodan.
Turistično društvo Blagajana  vabi ljubitelje fotografiranja, da 
s svojim pogledom na domači kraj skozi fotografski objektiv  
sodelujete pri izdelavi koledarja za leto 2014. Izdelati želimo 
koledar, ki bo prikazoval lepote in zanimivosti  z območja Ob-
čine Vrhnika na drugačen način, skozi vse leto.
TD Blagajana in ZIC bosta iz prispelih fotografij pripravila 
tudi razstavo v avli Cankarjevega doma na Vrhniki z naslo-
vom Vaš pogled na domači kraj skozi fotografski objektiv.
Odprtje razstave  bo 24. oktobra 2013.

Vsak avtor, ki želi sodelovati pri projektu, lahko pošlje največ 
šest svojih del v obliki fotografij na papirju ali v digitalni ob-
liki na CD ali DVD ali v elektronski obliki.
Fotografije naj bodo velikosti 30 x 40 ali 30 x 45 ležeče oblike. 
Digitalni posnetki morajo biti v formatu JPEG ali TIFF, v reso-
lucĳi 300 dpi in v ustrezni velikosti za izdelavo fotografij, ve-
likosti 30 x 40 cm ali 30 x 45 cm. Prejetih elektronskih medĳev 
ne bomo vračali.
Gradivo bomo sprejemali do 20. septembra 2013 na naslov TD 
Blagajana, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika, elektronski naslov 
drustvo.blagajana@kabelnet.net, za dodatne informacĳe pa 
lahko pokličete na tel. št. 01 7551- 341 ali 041 558 426.

Posamezniki, podjetniki in ustanove lahko  naročite kole-
dar za leto 2014 z možnostjo dotiska podatkov o vaši organi-
zacĳi na Turističnem društvu Blagajana Vrhnika.

Palačinke iz lopate so zelo teknile Najmlajši so ustvarjali in poslušali pravljice

Prišli smo tudi do vrhniškega piva – Človeška ribica – je dober, 
sem ga poizkusil

Predstavili so tudi vrhniško kavo Escobar

Za jedačo so poskrbeli kar sami člani društva
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Amalĳa in Jože Hodnik, Petkovškova 6

NAJLEPŠE UREJENE HIŠE:

Antonĳa Trpin in Jože Podboj, Lesno Brdo 30 a

Darja in Ivan Kogovšek, Prezid 72, Zaplana

Družina Gotvanj, Verd 44d

Družina Nagode, Stara Vrhnika 117

Družina Štirn, Idrĳska 11

Helena in Jani Dobrovoljc, Pot k Trojici 2a

Mira in Janez Malavašič, Podlipa 45

Nada in Stane  Smuk, Bevke 86a 

Nataša in Primož Dolenc, Tržaška cesta 40

Veronika Trček, Mala Ligojna 33

Vrtec Vrhnika - enota Komarček, Poštna ulica 1

Krajevna skupnost Center, Vas, Breg, Tržaška cesta 11

Gasilski dom Blatna Brezovica,  Blatna Brezovica 36

Gasilski dom Zaplana, Prezid 1

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 9

Cirila in Franc Kovač, Sinja Gorica 74

Darja in Tine Končan, Smrečje 38

Družina Japelj, Bevke 59b in 

Družina Kunc, Velika Ligojna 42

Komisĳa za lepše okolje končala svoje delo
Komisĳa za lepše okolje je opravila delo na terenu. Letos nam je narava ponagajala, saj je bila zima dolga, pomladi skoraj ni bilo, vroče poletje z nevihtami ni bilo naklonjeno vsem nasaditvam okoli hiš. Tudi 
naše delo je bilo naporno, saj smo bili na terenu večkrat  in imeli smo smolo s  fotografiranjem nagrajenih hiš. Pri nekaterih smo potrkali po hudi nevihti v julĳu. Opozarjamo, da so  fotografije neprofesio-
nalne in zato oprostite kakšni senci, soncu in drugim pomanjkljivostim. Tako kot vsako leto ste nam poslali nekaj predlogov, ki smo si jih ogledali, nekateri ste nam poslali tudi fotografije, kar je olajšalo delo 
komisĳe. Naj na tem mestu omenim, da naše ocenjevanje ni bilo usmerjeno samo v cvetličenje balkonov in oken, temveč  smo ocenjevali  urejenost vaše okolice. Nekatere hiše, kmetĳe, stari obnovljeni objekti  
žarĳo v cvetju, drugi v prĳetnih kotičkih, ki vam polnĳo dušo. Vsaka pripoveduje svojo zgodbo.  Na seji upravnega odbora TD Blagajana Vrhnika, ki je bila 8. 8. 2013, smo si ogledali  fotografije in izbrali do-
bitnike priznanja Blagajana za leto 2013. Čestitke vsem nagrajencem, vabljeni na srečanje članov TD Blagajana in na podelitev blagajan,  ki bo 8. septembra v Bistri. Komisĳa za lepše okolje, Anita Čretnik

Družina Ogrin, Verd 161 Sonja in Marko Kogovšek, Drenov Grič 103a Dom upokojencev Vrhnika, Idrĳska cesta 13 Damjan Oražem, Smrečje 17 

NAJLEPŠE JAVNE ZGRADBE: NAJLEPŠE KMETIJE:

NAJLEPŠI STAR OBNOVLJEN OBJEKT: 
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Franc Kotnik se je rodil 25. septembra 1828. Po 
očetovi smrti, leta 1858 je  prevzel domače po-
sestvo v Verdu,  žago, opekarno, Vrhniški hotel 
Črni orel  in številne druge hiše v Verdu in na 
Vrhniki. Istega leta je  diplomiral na Visoki teh-
niški in inženirski šoli na Dunaju. Leta 1860 je 
zgradil na mestu žage, ob izviru Ljubĳe, parke-
tarno, v kateri je izdeloval najprej enostaven ma-
siven hrastov parket, kasneje pa ornamentnega. 
S tem je zaslovel po celem svetu. Parketarna Verd 
je dobila leta 1900, na svetovni razstavi v Parizu 
najvišje priznanje, ki ga je dobila slovenska lesna 
industrĳa kadarkoli. Ob Ljubljanici, na skrajnem 
severnem delu Verda, je povečal in moderniziral 
opekarno. V parni »Opekarni Franc Kotnik« so 
naredili večino opek za izgradnjo popotresne 
obnove Ljubljane.  Udejstvoval se je tudi politič-
no; bil je deželni poslanec, član okrajnega šolske-
ga sveta Ljubljana-okolica, namestnik v komisĳi 
za uravnavo kmetĳskega davka. Na Vrhniki je s 
svojim vplivom zagotovil prevlado slovenskega 
tabora. Bistven je njegov prispevek k napredku, 
varovanju in redu v domačem Verdu. Tako je 19. 
marca 1883, skupaj z veleposestnikom Karlom 
Jelovškom ustanovil svoje »Ognjegasno dru-
štvo« in se tako odcepil od vrhniškega.  Kotnik 
je na ustanovnem zboru društvu podaril 500 
kron, še istega leta tudi zemljišče in vso opeko 
za »Gasilnega društva dom«. Dom je bil zgrajen 
leta 1887. Vse do svoje smrti je bil Kotnik glavni 
mecen društva: za vsako Novo leto in Sv. Rešnje 
telo,  je društvu podaril po 100 kron in v eni od 
gostiln v Verdu vsem članom plačal malice, ki so 
sledile letnim konferencam. V okviru društva so 
v vaških gostilnah v zimskem času potekali tudi 

tečaji opismenjevanja. Po Kotnikovi zaslugi, so 
leta 1888 zamenjali leseni most nad znamenito 
»enajsto šolo« z litoželeznim – seveda ne brez 
razloga, na desni strani ob Ljubljanici je imel 
namreč kar dve »fab‘rki«. Franc Kotnik je umrl 
15. avgusta 1890. V oporoki je namenil virskemu 
»Ognjegasnemu društvu« 1000 kron (besedilo o 
Francu Kotniku je posredovala go. Nataša Ob-
lak Japelj). 

Tovariš, Urban Žirovnik,  se je rodil 25. maja 
1928, 100 let za Francem Kotnikom.   Pomem-
ben korak, ki je Tovariša Urbana zaznamoval,  je 
bil storjen  po vojni leta1945. Stopil je v gasil-
ske vrste. Marljivost in želja po napredku ga je 
peljala samo naprej. Leta 1951 je prevzel mesto 
podpoveljnika ter se spopadal z novimi izzivi v 
društvu. Z odliko je končal gasilsko podčastni-
ško šolo, ki  jo je plačal kar sam. Gasilski tovariši 
so ga leta 1958 potrdili za poveljnika društva. 
Skrbno in s ponosom je opravljal naloge do leta 
1976. Veliko ciljev si je zadal in  vse je uspeš-
no izpeljal. Kot predsednik našega društva je 

deloval od leta 1976 pa vse do leta 2006. Zapisi 
v dokumentih društva pričajo o vseh izpeljanih 
projektih. Bil je neumoren pri zbiranju finančnih 
in materialnih sredstev za društveni prapor, ves 
čas se je  trudil   za pridobivanje gasilske tehni-
ke. Če ni bilo sredstev je založil kar sam. Tovariš 
Urban je imel lastnost povezovalnega voditelja, 
saj je znal navdušiti ljudi okrog sebe, krajane, 
da so stopili skupaj in skrbeli za Verd. Vedno je 
bil pripravljen deliti znanje in nasvete mlajšim 
tovarišem.  Ob slavnostnem sprejemu novega 
vozila MAN GVC 16/25, v letu 2010, se je kljub 
bolezni udeležil dogodka in povzpel na novo 
pridobitev. Ves čas smo občudovali njegovo zna-
nje, vztrajnost, trdno voljo, zagnanost, vedrost 
in smisel za humor. Zelo aktiven je bil tudi kot 
predsednik Krajevne skupnosti, saj je kot pred-
sednik deloval polnih 30 let. Ves čas je s svojimi 
prostovoljnimi urami deloval v korist krajanov. 
Povezoval je krajane in ob trenutkih odločitev je 
znal udariti po mizi. Znal jim je prisluhniti in 
jim stati ob strani. Ves čas je s svojimi zgodbami 
iz preteklosti približeval takratni čas, mlajšim 
generacĳam. Svoje delo je širil tudi na občinski 
ravni, saj je bil ustanovni član  Gasilske zveze 
Vrhnika. Za zasluge na področju gasilske zveze 
Vrhnika je postal častni poveljnik leta 1993. Za 
svoje neprecenljivo delo v gasilstvu je prejel več 
gasilskih priznanj in odlikovanj. Zadnje in naj-
višje je dobil leta 2004, kipec gasilca. Na občnem 
zboru  leta 2006 pa je prejel tudi naziv, Častni 
predsednik PGD Verd. Spominsko obeležje sta 
ob prisotnosti krajanov odkrila gospa Žirovnik 
in predsednik PGD Verd, tov. Jože Telban. 

Anita Čretnik
Foto: Matjaž Cunder.

Viri: arhiv PGD Verd, besedilo o Francu Kotni-
ku je posredovala ga. Nataša Oblak Japelj.

 

Vrhniški taborniki zopet pripravljamo zanimivo popoldne, 
 polno taborniških doživetij, kjer se nam boste lahko 
 pridružili tudi vi ter doživeli delček taborništva 
 na svoji koži  

Kdaj: V petek, 6.9.2013 ob 17:00 

Kje: V Parku samostojnosti (travnik zraven picerije Boter)  
 

                                            taborniki Rodu Enajsta šola Vrhnika 

 Dodatne informacije:  
          petrajelovsek@gmail.com 

                                    facebook: RodEnajstaSolaVrhnika 

Ko skavt dobi rutko
V nedeljo 21.7 2013 ob 12.30 smo se vsi vrhni-
ški skavti skupaj zbrali na tabornem prostoru 
čete v Begunjah pri Cerknici. Prelepa sončna 
nedelja nam je prinesla prĳetno vzdušje. Star-
ši otrok so pridno napekli in skuhali dobrote 
za kosilo, ki je bil takoj po uvodnem nagovo-
ru ob 13. uri. Jedli in kramljali smo eno uro. 
Ob dveh so se otroci predstavili. Po skupinah 
so zaigrali kratek prizor, ki se jim je najbolj 
vtisnil v spomin med taborom. 
Po predstavitvah je ob 15. sledila sveta maša, 
ki jo je daroval vrhniški kaplan g. Luka Dem-
šar. Med sveto mašo je sledil vrhunec našega 
srečanja. To so bile skavtske obljube, ki pa so 
bile letos jubilejne, saj so bile že 15. po vrsti. 
Obljuba je za skavta poseben dan. Pred Bo-
gom, starši, prĳatelji in skavtskimi sovrstniki 
mora pri svoji časti obljubiti, da si bo z božjo 
pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovi-
ni, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnje-
vati skavtske zakone. Tako je zaznamovan za 
vse življenje-enkrat skavt, vedno skavt. 
Z iskrico v očeh so se otroci poslovili od svo-
jih staršev in ponovno so obljube minile kot 
bi mignil.

Zahvala
PGD Zaplana se iskreno zahvaljuje vsem donatorjem 
in darovalcem, ki so prispevali za nakup nove avtoci-
sterne AC  16/50.

Zlati donatorji :
Občina Vrhnika, Gasilska zveza Vrhnika, Štab CZ Vrhnika,  
Krajevna skupnost Zaplana, Marolt Beton, Mivšek s.p., KGZ 
Vrhnika, Prevoz in pomoč na cesti Petkovšek Franci s.p., For-
trade
Srebrni donatorji:
M-Les d.o.o., M-orel, Pavel inštalacĳe,  NPPN Stanko Nerad 
s.p. 
Bronasti donatorji:
Bucha s.p.,  Dr. Gorkič, Uniplast, Anvina, Mizarstvo in mon-
taža stavbnega pohištva Robert Trček s.p., Siliko, Gostinstvo 
Dolinar, Petkovšek d.o.o.
Še enkrat iskrena hvala tudi ostalim darovalcem.

Trinajst je bila do pred dvema mesecema za naju z možem srečna številka. Dokler nama ni 13. junĳa letos pogorela hiša!  Ne bi rada 
podoživljala tistega strašnega dne, zato se bom raje spomnila na vso solidarnost in dobroto, ki sva ju bila deležna na sam dan tra-
gedĳe in v dneh, ki so sledili. Najprej  velja zahvala vsem gasilcem prostovoljnih gasilskih društev: Verd, Zaplana, Stara Vrhnika, 
Vrhnika, Blatna Brezovica, Sinja Gorica in Podlipa. Preveč bi bilo naštevanja vseh, ki bi se jim še rada srčno zahvalila: bližnjih in 
daljnih sosedov, sovaščanov  in počitnikarjev … Najprej za gašenje do prihoda gasilcev, potem za ure in ure prostovoljnega garanja 
na pogorišču, nato na plošči ter ob nastajanju novogradnje (velika hvala Rajku in njegovim delavcem), za kuhanje in peko prosto-
voljcem, za razna darila v obliki oblek, perila, posteljnega perila, posteljnine, odej,  hrane, finančnih prispevkov, pogovorov. 
Pa vendar ne morem mimo srčnosti in požrtvovalnosti nekaterih z našega Hriba, predvsem pa Pavle, Kirota (kjer sva takoj po 
nesreči dobila prenočišče) in Nade; Zvone in Dragica sta nama v bližini dala stanovanje v brezplačen najem. Hvala tudi drugim, 
ki ste nama ponujali streho nad glavo.  Z možem se zahvaljujeva tudi vsem starim in novejšim prĳateljem, snahinim svojcem in 
sorodnikom, prĳateljem in sodelavcem najinih otrok, znancem pa tudi neznancem za vse prineseno in dano. 
Še posebno bi se rada hvaležno spomnila vse večstranske pomoči mojih dragih Mavričnjakov  (MePZ Mavrica z Vrhnike), vključno 
s »podoknico«. Na koncu naj omenim še najine tri otroke: HVALA, SIN, HČI in SNAHA.
Dragi moji, oba z Janezom vama vsem izrekava neizmerno hvaležnost! Pa recite, da (kljub nesreči) nisva srečna človeka!

Janez in Vesna Šmajdek, Mizni Dol

130 let gasilstva v Verdu

Odkrili tudi spominsko ploščo Kotniku in Žirovniku
V pretekli številko smo pisali o 130. obletnici delovanja gasilske obrambe v Verdu. Med drugim so na slovesnosti odkrili na 
pročelju stavbe gasilskega doma tudi spominski tabli v spomin Francu Kotniku in Urbanu Žirovniku. Natančnejši opis do-
mačinov je pretekli številki zaradi prostorske stiske izpadel, zato ga prilagamo tokrat.

Gorje mu, ki v nesreči biva sam …
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Poletje na Vrhniki znova 
privabilo mlado in staro
V okviru enomesečnega cikla Poletje na Vrhniki, ki ga pripravlja 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, je znova oživelo središče mesta. 
V prvi polovici avgusta je dogajanje potekalo v Parku samostoj-
nosti, se nato preselilo k Mantovi, in se zaključilo v parku. Kot 
pretekla leta je bil program obarvan sproščeno: otroci so v senci 
pod krošnjami dreves lahko prisluhnili pravljicam ter si ogledali 
lutkovno predstavo, bolj ustvarjalno navdahnjeni so si lahko čas 
krajšali tudi z ustvarjanjem. Starši so prišli na svoj račun v dru-
gem delu poletnega večera, ko so jih zabavale artistične, humori-
stične ali pevske skupine. 

 Gašper Tominc

Otroci so prisluhnili pravljicam pod krošnjami. Melani, pianistka in solopevka, je s kitaro v roki in ob spremstvu 
očeta, prav tako na kitari, predstavila nekaj umirjenih in čutnih 
pesmi.

Cirkus Kulibris je popestril petek z žongliranjem, glasbenimi toč-
kami in smešnimi akrobacĳami. 

Prejeli smo

Koliko smo pripravljeni 
pomagati, ko so naši želodčki 
polni?
Prĳetna poletna dogajanja na Vrhniki resnično poživĳo naš 
kraj. Dogodki povezani z Argonavtskimi dnevi so se zasidrali 
v domačine in okoličane, ki radi pridejo na Vrhniko.
Eden takih projektov je bil tudi pod pokroviteljstvom Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika, ko se  je na Stari cesti organiziralo 
»kuhanje kulinaričnih dobrot«. Tako so se 22. junĳa 2013 spo-
padle kuharske skupine v pripravi raznolikih jedi. Iz loncev 
in kotlov je dišalo po preizkušenih dobrotah izpod prstov 
mojstrov kuhanja. Med njimi je bil tudi gospod Zoran Bulajić 
z Verda, ki je ob pomoči prĳateljev pripravil velik kotel do-
mačega ričeta. Dišal je daleč okoli in mamljivo privabljal. Z 
velikim veseljem so občani in mimoidoči preizkusili dobroto. 
Tudi županu z gosti je dobrota padla na plodna tla. Zoran s 
prĳatelji je ob sami pripravi in izvedbi gledal nekoliko dlje. 
Ob samem dogodku se je povezal s Karitasom in izpeljal vse 
postopke  za uradno zbiranje prostovoljnih prispevkov. Zbra-
na prostovoljna sredstva od ričeta so bila namenjena  za eno 

od družin na Vrhniki, za šolske potrebščine njihovih osnov-
nošolcev. Material, dobro voljo in iskreno srčnost je zagotovil 
g. Zoran.
80 litrski kotel, ki se je šibil pod gorilnikom, se je počasi, a 
vztrajno praznil. Ko bi se vsaj tako vztrajno polnila skrinjica, 
v katero so lahko mimoidoči v zameno za  porcĳo ričeta, po 
svojih močeh prispevali za vrhniško družino. Žalostno je, da 
so nekateri celo skrenili s poti, ko jim je bil predstavljen na-
men njihove akcĳe.  
Prĳeten dan se je prevesil v noč. Ekipa kuharjev Lesnamont-
a  je pri odpiranju skrinjice s prostovoljnimi prispevki doži-
vela mali šok. Očitno je, kriza je globoko zarezala tudi med 
Vrhničane. Po celodnevnem trudu in pripravah je izkupiček 
od prostovoljno zbranih prispevkov občanov znašal 50 evrov. 
Prav prikupno pa je nekdo med denarne prispevke zložil tudi 
prtiček. Dobra volja gospoda Zorana Bulajića je bila srčno po-
kazana. Svojo, kot krajani,  pa smo tudi pokazali z dejanjem. 
Očitno, ko se dobro najemo, težje iskreno pomislimo na tiste, 
ki so ravno takrat potrebni naše pomoči. Zbrana sredstva smo 
predali Karitasu. 

Občan Vršnčan

Bulajićeva kuharska ekipa

Kmečke žene na Koroško
V sredo, 7. 8. 2013, smo si kmečke in podeželske žene vzele 
dan zase in se že pred sedmo uro odpravile na celodnev-
no ekskurzĳo. Z Vrhnike smo krenile proti Trojanam na 
krof in jutranjo kavico. Nato je sledil ogled hiše mojstrovin 
PERGER v Slovenj Gradcu, ki se ukvarjajo z izdelovanjem 
lectarskih-medičarskih in svečarskih izdelkov že od dalj-
nega leta 1757 in  so znani po vseh  celinah sveta. 
Po ogledu smo se napotile proti Dravogradu do Grtine, 
kjer smo se vkrcale na splav in preživele dve prečudoviti 
uri v družbi koroških flosarjev. Vožnja s splavom po Dravi 
s flosarsko malico, dobro glasbo in flosarskim krstom, ki 
ga je bila deležna naša dobra in vsestranska tajnica Boža 
Švigelj, je bila nepozabna.
Vožnja je hitro minila in  morale smo nadaljevati pot do 
kmetĳe Klančnik.  Tam imajo govedo, prašiče, damjake in 
muflone  ter lastno predelavo mesa, tudi nekaj mleka že 
predelajo na domu. Po zanimivi predstavitvi kmetĳe nas 
je gospodar Marko popeljal s turističnim vlakom skozi 
Hrastnikov gaj, kjer imata z očetom lastno lovsko kočo in 
razstavljenih  več kot štiristo trofej. 
Nato smo se odpravile na zasluženo pozno kosilo. Za ko-
nec dneva in čudovite ekskurzĳe smo se na poti domov 
ustavile še v Mozirskem gaju in si napolnile duše s čudo-
vitimi cvetlicami ob reki Savinji  ter zadovoljne in srečne 
odšle domov.

Urša  Trček 

Svojeglavček navdušil tudi v 
Dalmacĳi
Dramska sekcĳa Sadika iz KUD Ligojne je konec maja nastopila 
na devetem srečanju prĳateljev revĳe Vzajemnost, ki je potekalo 
v Gradcu na Makarski rivieri, torej v Dalmacĳi. Na pot smo se 
igralci skupaj s tehnično ekipo, ki že več mesecev po slovenskih 
mestih in vaseh nastopamo s komedĳo Svojeglavček, odpravili s 
skupino 650 prĳateljev revĳe Vzajemnost. S seboj pa smo odpelja-
li vse potrebne rekvizite in sceno za igro, ter  željo po druženju, 
zabavi in dobri volji. 
Vesele in nasmejane obraze smo obdržali, kljub temu, da sta dež 
in veter zabave ob večernih urah v večji meri omejila za hotelske 
zidove, Svojeglavčka pa namesto na prelepo teraso hotela Labi-
neco,  v prostorno restavracĳo. Potrebno je bilo obilico iznajdlji-
vosti, a vse kaže, da so nas leta gledaliških predstav na takšnih 
in drugačnih odrih izučile tudi v postavljanju odrske scenografije 
v hotelskih obedovalnicah.  Brez skrbi pa lahko zagotovim, da je 
predstava pred več kot šestotimi gledalci nedvomno uspela, kar 
potrjuje tudi prejeto povabilo na naslednje 10.tradicionalno sreča-
nje prĳateljev revĳe Vzajemnost. 
Če si Svojeglavčka še niste ogledali, bo za to še priložnost, saj 
bomo v naslednjih mesecih še nadaljevali z igranjem. Za nasled-
njo sezono pa medtem že načrtujemo novo komedĳo, ki bo svojo 
krstno uprizoritev doživela na silvestrski večer.

Zapisala M. Kupec

Druženje v konjenikov
V skladu z letnim  načrtom KD Vrhnika smo 
člani društva 22. 6. 2013 organizirali pohod in 
prenočitev konjenikov v Kožlješkem logu. 
Sobotno jutro je bilo kot nalašč lepo in dovolj hladno za 
lahkotno ježo proti Pokojišču. Na razpotju Zavrh – Padež 
smo si privoščili kratek oddih in šilce ta močnega. Prav 
kmalu so konji postali nemirni in morali smo naprej. 
Pot čez Pokojišče ni bila nič kaj prĳetna zaradi asfalta, 
od Padeža naprej pa je lep makadam v senci mogočnih 
dreves. Srečevali smo številne pohodnike in kolesarje, ki 
še vedo, kaj je lepa in čista narava. Prav kmalu smo pri-
speli do majhne jase, kjer smo bili dogovorjeni z lastni-
kom. Razsedlali smo prepotene konje, jih zdrgnili z šopi 
sena in nakrmili. Medtem je naš spremljevalec zakuril, 

pogrel golaž, in mizica pogrni se, že smo sedeli okrog 
velike mize iz brun. Pa kako je teknilo kosilo sredi tihe 
doline, dišeče po smreki! Žuborenje potočka ob poti je 
dodalo še zadnjo pikico in že so misli odtavale v širjave. 
Popoldne je minilo ležerno, postavljanje velikega šotora, 
napajanje konj in že je bil čas večerje. Prepričan sem bil, 
da je peka pasje radosti vsem znana, pa sem  spoznal, da 
ni tako. Bilo je kar nekaj smeha, a lačen ni ostal noben. 
Po večerji je Jože potegnil harmoniko iz spremljevalne-
ga vozila in začela se je dolga in vesela noč. 
Jutro je bilo jasno, tiho, potoček pa je kar klical  k osve-
žitvi. Zdelo se mi je, da bo kar malo ozek za mojo glavo. 
Verjetno zaradi cvička. Vesna je že kuhala kavo, jaz pa 
sem hitro narezal slanino, jo popekel, dodal jajca in že 
smo imeli zajtrk za velikega mačka. 
Dopoldne je minilo v kramljanju, dogovarjanju za na-
prej in pogajanju, kdo bo kuhar za kosilo. Ojunačil se je 
Štefan in tudi dokazal, da je žar zanj mala šala. Zadišalo 
je skozi gozd in še mimoidoči so obotavljajoče odšli na-
prej. Po obilnem kosilu smo pospravili šotor in okolico, 
popili kavico, nato pa počasi odjezdili nazaj v hrupno 
dolino.
Že nad Verdom smo začutili sparino, Vrhnika pa je bila 
kot velik kotel sopare. Mokri od znoja smo se poslovili in 
odjahali vsak proti svojemu domu. Seveda z mislimi na 
prĳeten hlad, ki smo ga uživali dva dni v navadni grapi. 
Soudeleženci v užitkih jezdenja in narave: Vesna Kos, 
Janez Štebe, Jože Švigelj, Peter Valentič, Marjan Prista-
vec in spremljevalec konjenice Štefan Bedekovič. 

Ludvik Lampe

Prĳetno pot smo začeli v soboto 6. 
7. 2013. Obisk smo načrtovali zato, 
ker smo si želeli ogledati Kneip-
pove terapĳske točke, ki jih imajo 
na madžarskem v Porabju, kjer so 

člani tamkajšnjega društva tako 
Slovenci kot Madžari. Pripravili so 
nam zanimiv in izredno poučen 
program, kjer smo imeli priložnost 
videti majhne urejene in izredno 
čiste vasi, v katerih so posamezne 
Kneippove točke: korita za kopanje 
rok in nog, zeliščni vrtovi, terapĳa s 

hojo po različnih podlagah, komoro 
za inhaliranje in meditacĳo na pro-
stem, kopalni terapevtski center ter 
prelep park z jezerci in termalnim 
kopališčem v neposredni bližini. To 

se nahaja v kraju 
Vašvar. 
Po tej izredno lepi 
poti, ki je dolga 
približno 60 km, 
smo bili strokov-
no vodeni od dr 
Garda Karolya. 
Poučil nas je o 
pomembnonosti 
vključevanja do-
mačinov, pojasnje-
vanja o zdravem 
načinu življenja, 
zdravljenju težav 
z dihanjem, psiho, 
alergĳami in po-
dobnim. V daljšem 

obdobju zdravljenja po Kneippu je 
uspeh zagotovljen. Prevod nam je 
ves dan omogočal g. Imre Trajber. 
Ogled je trajal ves dan. Zvečer smo 
se prĳetno presenečeni in malce 
utrujeni  vrnili polni lepih vtisov in 
spoznanj domov.
Maja A., Društvo Kneipp Vrhnika

Bili smo v Porabju na Madžarskem
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Resda je bilo Muzejsko društvo Vrhnika ustanovljeno leta 
1992, toda že pred drugo svetovno vojno je na Vrhniki delo-

valo podobno društvo. Prostore in manjšo muzejsko zbirko je 
imelo v  zdajšnji stavbi sodišča, a po vojni so predmeti romali v 
narodni muzej v prestolnico, društvo pa je zamrlo. »Po osamo-
svojitvi smo se veselili naše samostojne države. Čutili smo, da 
moramo raziskati zgodovino svojega kraja, da tudi na ta način 
dokažemo, da nismo od danes, marveč imamo tu korenine že 
od pradavnine,« je pripovedovala Marĳa Oblak Čarni, aktual-
na predsednica društva. Po ustanovitvi je društvo gostovalo 
v Cankarjevem domu, leta 2000 pa mu je tedanji župan Vinko 
Tomšič odobril prostore v zgodovinsko pomembni stavbi – v 
Primisovem objektu na Tržaški 23. »To je nekdanji rokodelski 
dom, zgrajen leta 1897, kjer smo začeli s pogostejšimi sestan-
ki, na katere smo v goste večkrat vabili starejše Vrhničane, ki 
so poznali pretekla dogajanja in s katerimi smo nato opravljali 
intervjuje, zapisovali podatke, oblikovali ideje in kovali načrte.« 
Če se še za hip ustavimo pri rokodelskem domu: gre za zelo 
pomembno stavbo, kajti to je bil nekakšen »hotel« za tedanje 
obrtnike, ki so po končani učni dobi odhajali »na tuje« iskat delo 
ter se izpopolnjevat v svoji obrti. V rokodelskem domu je lahko 
kateri koli rokodelec iz celotne Avstro-Ogrske brezplačno bival 
do največ tri dni, medtem ko je v kraju iskal mojstra, pri katerem 
naj bi delal. 
Pred leti je Vrhniki ponudil svoj slikarski opus akademski slikar 
Floris Oblak (1924–2006), ki se je rodil na Stari Vrhniki. Leta 2004 
je zbirko sprejel vrhniški Cankarjev dom pod vodstvom Igorja 
Berginca, a ker se nikjer na Vrhniki ni našlo prostora zanjo, jo 
je sprejelo muzejsko društvo.  Tako je izgubilo kar nekaj pros-
torov za svojo dejavnost, kajti večina prostorov je s tem dobila 
namembnost galerĳe, kar pomeni v praksi, da so v njih lahko 

samo slike. Čarnĳeva meni, da je zbirka na žalost malo obiskana. 
»Vrhnika jo nekako ne zna vključiti v svojo turistično ponudbo.« 
Razstavo je pred svojo smrtjo postavil Floris Oblak sam, kar ji 
daje še dodaten pečat. 
Društvo ime resda okoli 170 članov, a kot v vsakem društvu 
je tudi tu »operativcev« le peščica. Čarnĳeva potarna, da jim  
manjka neekdo, ki bi lahko prevzel naloge, ki  zadevajo popis 
gradiva. Društvo ima namreč okoli  tri tisoč fotografij, več ška-
tel različnih dokumentov in veliko starih predmetov. »Nekaj je 
popisanega, nekaj pa še ne. Poleg tega tudi že obstoječi popis 
želimo prenesti v excelove dokumente, da bo mogoče najti že-
leno fotografijo že samo s ključno besedo.«  Težava pa je tudi 
prostor, kajti s tem, ko so dali nekaterim sobanam namembnost 
galerĳe, nimajo več kam s predmeti. »Že veliko predmetov, ki so 
nam jih želeli pokloniti, smo morali odkloniti. Tako smo na pri-
mer odklonili star litoželezni lĳak firme Wagenfuehrer še iz časa 
prvega vrhniškega vodovoda in številne druge predmete. Tudi 
»kripco«, ki so jo nekoč uporabljale naše babice. Toda nimamo 
jih kam dati. 

Zavod Ivana Cankarja nam je na srečo dal na  voljo prostor pod 
odrom Cankarjevega doma, ampak tudi tam smo omejeni. 
Seveda bi bila idealna lokacĳa za prikaz zbranih fotografij in 
predmetov javna muzejska zbirka. Upajo, da bo kaj takih pred-
metov našlo svoje mesto v prikazu vrhniške zgodovine v načr-
tovanem interpretacĳskem centru v nekdanji šivalnici IUV. Če bi 
bilo tako, kot meni Čarnĳeva, bi bilo idealno mesto za vrhniško 
muzejsko zbirko nekdanje idrĳsko skladišče živega srebra med 
Tržaško cesto in Ljubljanico. »Gre za veliko stavbo, staro tri sto-
letja, ki se ponaša  z dobro ohranjeno pristno arhitekturo tistega 
časa.« A verjetno so to le pobožne želje muzejcev, kajti trenutne 
gospodarske razmere še zdaleč niso pisane na kožo tovrstnim 
projektom. Za nameček je objekt prek Mercatorja kot odškodni-
na prešel v last nekega direktorja, ki ima  menda namen stavbo 
preurediti v večstanovanjsko enoto. 
Društvo vsako leto pripravi vsaj eno zgodovinsko razstavo (za-
dnja leta v Cankarjevem domu, prej v društvenih prostorih), 
pelje člane na zgodovinski izlet, izda naravoslovno-zgodovinski 
zbornik Vrhniške razglede in še na druge načine skrbi za oza-
veščanje občanov o zgodovini Vrhnike. Tako so v vsem tem času 
na Vrhniki postavili  več obeležĳ pomembnim občanom. Ena za-
dnjih tovrstnih aktivnosti je bil tudi predlog za imenovanje nove 
ulice na Gabrčah po Stevanu Švabiću, nekdanjem vojaškem čast-
niku, ki je po koncu prve svetovne vojne z Vrhnike pregnal Ita-
lĳane (po njem se je nekoč že imenovala  zdajšnja Ljubljanska 

cesta). »Sicer pa se srečujemo člani ob ponedeljkih ter tudi ob 
drugih priložnostih, kjer 'brskamo' po zgodovini naših krajev. 
Veliko idej se je že oblikovalo v teh pogovorih in odkrilo mnogo 
že pozabljenih podatkov,« pravi Čarnĳeva. Zanima jih praktično 
vse, kar je povezano z Vrhniko. Veliko imajo zbranega o usnjar-
nah, Kotnik - Lenarčičevem posestvu, Lenarčičevi tovarni upo-
gnjenega pohištva in harmonĳev, mlinih, harmonĳih, prvi sveto-
vni vojni, čebelarstvu, vrhniških učiteljih in županih, slikarjih 
in drugih. Nekatere teme so že obdelali v strokovnih člankih 
v Vrhniških razgledih, nekatere pa še čakajo na raziskovalce. 
»Upam le, da bomo nekoč dobili možnost, da bomo lahko boga-
to vrhniško zgodovino v obliki lokalne muzejske zbirke predsta-
vili tudi Vrhničanom in širši zainteresirani javnosti. Nedvomno 
bi prispevala h kulturni in turistični ponudbi tega kraja. Vrhni-
čani se verjetno sploh ne zavedajo, kako bogato zgodovino ima 
njihov kraj. Zato je naša naloga ozaveščanje krajana o bogastvu 
kulturne in naravne dediščine, o tem, da smo tu ob Ljubljanici 
že tisočletja. Kar spomnite se na prazgodovinsko sulično ost iz 
Ljubljanice, ki jo je pred tisočletji uporabljal barjanski lovec, in 
na leseno prakolo z verjanskega Barja. Nismo tu od včeraj.«
Če je v vas kaj raziskovalne žilice po brskanju v preteklosti, se le 
oglasite v društvu. Po navadi imajo vrata odprta ob ponedeljkih 
dopoldne in rade volje vam bodo pokazali kakšno staro fotografi-
jo, predmet ali dokument. Še bolj pa bodo veseli, če jih boste s čim 
podobnim obogatili tudi vi ali pa vsaj povedali kakšno uporabno 
informacĳo, da bo odstrla že pozabljeno tančico zgodovine.  

Gašper Tominc, foto: GT

Muzejsko društvo Vrhnika pripravlja razstave, predavanja, 
ekskurzĳe, postavlja spominska obeležja pomembnim obča-
nom in v sodelovanju z ZIC Vrhnika izdaja zbornik Vrhniški 
razgledi. Za njegovo dejavnost mu je Ministrstvo za kulturo 
priznalo status društva, ki dela v javnem interesu. Občina 
Vrhnika mu je leta 2010 podelila srebrno plaketo za ohranja-
nje, zbiranje in promocĳo lokalne zgodovine, Javni RS sklad 
za kulture dejavnosti pa priznanje ob 20-letnici delovanja 
društva. 

V kabinetu muzejskega društva

Znameniti stol Rex ima predhodnika na Vrhniki
Vrhnika, 7. avgust – Muzejsko društvo Vrhnika že  enaindvajset let zbira gradivo o zgodovini vrhniškega ob-
močja, različne dokumente in predmete. Prednjačĳo fotografije in pisni dokumenti, imajo pa tudi nekaj pred-
metov, ki jih večinoma hranĳo pod odrom Cankarjevega doma. Sedaj mrzlično iščejo pomoč, ki bi prevzela 
računalniška dela društva, kajti dokumenti skoraj hitreje prihajajo v društvo, kot jih lahko računalniško 
obdelajo.

Ena starejših fotografij, ki jo hrani društvo, iz leta 1888, ko so od-
pirali prenovljeni most čez Ljubljanico.

V društvu med drugim hranĳo tudi to veliko fotografijo, o kateri 
pa ne vedo skoraj ničesar. Domnevajo, da gre za izseljene Vrhni-
čane v ZDA, kajti vsak od njih ima na suknjiču trak z napisom 
»Detroit«. Zato pozivajo občane, če lahko  prispevajo uporabne 
informacĳe.

Fotografija iz začetka prejšnjega stoletja – nakladanje opek pri 
opekarni v Sinji Gorici na čolne. 

Muzejsko društvo je del prostorov namenilo galerĳi slikarskih 
del akademskega slikarja Florisa Oblaka. V ospredju je stol iz Le-
narčičeve tovarne upognjenega pohištva in harmonĳev iz začet-
ka prejšnjega stoletja. Njegova posebnost je v tem, da je zložljiv, 
torej funkcionalno podoben znamenitemu stolu Rex (stol Nika 
Kralja iz začetka petdesetih let), ki so ga prodali že dvema milĳo-
noma kupcem. V tedanjem času za Lenarčičev stol ni bilo toliko 
posluha, zato je njegov obstoj v  zdajšnjem času prava redkost.

Fotografija iz leta 1954, ki je ovekovečila pozdrav tankistom JLA. 
Slavolok je bil postavljen ob Tržaški cesti – pred Elektrom – in 
je vključeval tudi električne dele, torej mehanske in svetlobne 
učinke.

V osrednjem društvenem prostoru je miza vedno polna različnih 
dokumentov in fotografij. Na fotografiji: Niko Šušteršič, tajnik 
društva, ter Marĳa Oblak Čarni, predsednica društva.

V zadnjem času je zbirko obogatil tudi rokopis drame Zvesta 
Mana kulturnega delavca in fotografa Ivana Tischlerja iz leta 
1912.

Med predmeti v društvu se najde tudi embalaža za nekoč zelo 
opevani sir Jazon, ki so ga  izdelovali v vrhniški mlekarni, zdaj 
pa je le še bled spomin.
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Člani Združenja borcev za vrednote NOB Vrhnika s prĳatelji smo 
se 13. julĳa na Rudnem polju na biatlonskem stadionu udeležili 
28. svečanosti v spomin pohoda partizanskih patrulj, ki so se leta 
1944 povzpele na vrh Triglava, ter kot znak odpora, slovenstva 
in antifašizma razvile slovensko zastavo z rdečo zvezdo svobo-
de. Prireditev je posvečena tudi policistom in teritorialcem, ki so 
nam obranili domovino leta 1991, ter pogumnim alpinistom, ki 
so kljub več metrom snega junĳa 1991 na vrhu Triglava ob Alja-
ževem stolpu v čast samostojne in neodvisne Slovenĳe postavili 
slovensko narodno zastavo.  Vsi vrhničani, smo bili še toliko bolj 
veseli in ponosni, saj so trĳe predstavniki našega združenja, pra-
proščak Vojko Jerina, Milan Šulek in Jaka Trček ponesli prapor 
Združenja borcev na Kredarico, pot na Triglav pa je bila zaradi 
obilice snega zaprta (podobno kot v letu 1991). Skupaj z ostali-
mi pohodniki, so ga prinesli na zaključno slovesnost na Rudnem 
polju, kjer jih je pričakala postrojena Gardna enota Slovenske voj-
ske, z avplavzi pa so jih pozdravili predsednik ZZB NOB Sloveni-
je Janez Stanovnik, predsednik ZVVS Ladislav Lipič, predsednik 
PVD Sever Miha Molan, predsednica vlade RS Alenka Bratušek 
in več kot pe�isoč udeležencev svečanosti. Zaključne prireditve 
se je udeležila tudi Angelca Vidic - Vlasta, ki se je leta 1944 povz-
pela na Triglav kot pripadnica partizanske patrulje.
Vsi prisotni smo z navdušenjem pozdravili 112 praproščakov in 
skoraj 700 pohodnikov iz vse Slovenĳe in še živeče borce Prešer-

nove brigade. Ob opaznem ˝pomanjkanju˝ političnih obrazov, pa 
je bučen aplavz doživel ˝oče naroda¨ Janez Stanovnik. Slavnostna 
govornica Alenka Bratušek je svojem govoru še posebej opozori-
la, da so si v vladi postavili vprašanje, ali zmorejo s svojim delom 
ustvariti boljše možnosti za delo, šolanje, zdravje. Poudarila je 
¨da če vlada tega ne zmore, se moramo ne le prerazporediti, am-
pak tudi umakniti˝.
Navdušeno smo prisluhnili programu in svetovno priznanemu 
opernemu pevcu Janezu Lotriču, za odlično izvedbo pesmi ˝Oj 
Triglav moj dom˝, harmonika pa je še dolgo odmevala pod vrho-
ve pokljuških smrek in vzdušje je bilo nepopisno – kot partizan-
ske  pesmi, ki so spremljale to množično srečanje. 
Po končani proslavi  smo skupaj z našimi ˝triglavci˝ odšli na do-
bro kosilo na Zatrnik, nato pa smo se  dobre volje odpravili proti 
Vrhniki. 

Andreja Nikolić

V mesecih aprilu, maju, junĳu in julĳu so okrogle obletnice in 
častitljive jubileje praznovali člani Združenja borcev za vred-
note NOB Vrhnika:
Julĳa Celarc, Lesno brdo, 1919
Antonĳa Novak, Zaplana, 1920
Anton Krašovec, Vrhnika, 1921
Marĳa Novak, Sinja gorica, 1921
Cvetko Carli, Verd, 1922
Slavko Kogoj, Vrhnika, 1922
Jožefa Buh, Dom upokojencev Vrhnika, 1923
Nikola Komljenović, Dragomer, 1923
Tilka Milek, Verd, 1923
Antonĳa Sečnik, Log, 1923
Valerĳa Sterle, Dom upokojencev Vrhnika, 1923
Vekoslav Gregorka, Blatna Brezovica, 1928
Ema Obid, Vrhnika, 1928
Jože Tršar, Vrhnika, 1928
Ivanka Gabrovšek, Vrhnika, 1943
Leon-Marjan Možina, Stara Vrhnika, 1943

Vsem jubilanton iskreno čestitamo za visok jubilej, želimo zdravja in 
dobrega počutja.
Čestitke pa veljajo tudi vsem drugim, ki so v tem času praznovali Skupinska fotografija pod nekdanjim smučiščem na Zatrniku

Nosilci praporja ZB NOB Vrhnika na Kredarici: (z leve) Jaka Trček, 
Vojko Jerina in Milan Šulek

Pod vrhniškim praporom: (z leve) predsednik ZB NOB Vrhnika Ja-
nez Kikelj, praporščak ZB Vojko Jerina in predsednik PVD Sever 
Vrhnika-Logatec Zdravko Godnjavec.

Konec meseca julĳa in začetek av-
gusta je pod gorami soške doline 
potekal že 19. Spominski gorni-
ški tabor dr. Henrika Tume. Pe-
ster in izredno zanimiv program 
je pripomogel, da smo se tabora 
udeležili tudi nekateri Vrhniča-
ni. Preplezali smo več okoliških 
gora, si ogledali Loške Koritnice 
in slapove v Možnici, se udeležili 
ra�inga po Soči ter se seveda lepo 
imeli. V popoldanskem in več-
ernem času pa smo se udeležili 
različnih okroglih miz kjer smo 
se seznanili s problemi kmetĳstva 
in podeželja, spoznali aktivnosti 
ženskega odbora ter se družili ob 
tabornem ognju ter ob filmskem 
večeru. 
Dvotedenski tabor smo začeli 
27. julĳa s srečanjem občinskih 
in mestnih odborov SDS. Zaradi 

vsakoletnega porasta števila ude-

ležencev in letošnjega rekordnega 
obiska, ko se je srečanja udeležilo 
preko 1500 članov so gostitelji iz 
občinskega odbora Bovec prire-
ditev morali prestaviti iz dolgo-
letnega prireditvenega prostora v 
Lepeni na letališče v Bovcu. Zbra-
nim iz vseh vetrov Slovenĳe so se 

pridružili podpredsedniki strank 

Zvone Černač, Alenka Jeraj in 
dr.Milan Zver, vodja poslanske 
skupine Jože Tanko, sekretarka 
Anja Bah Žibert evropska poslan-
ka dr.Romana Jordan ter večina 
poslancev in poslank. 
Eden izmed govornikov dr. An-
ton Jeglič, častni predsednik gor-

niškega kluba Skala, je poudaril 
pomembnost gorništva in gorni-
kov, ki so imeli pomembno vlogo 
v zgodovini slovenskega naroda. 
Spomnil se je Jakoba Aljaža, ki je 
kupil vrh Triglava, pa Henrika 
Tume in Rudolfa Maistra. Tabora 
se je seveda udeležil tudi pred-
sednik in gornik Janez Janša in 
vsem diplomantom Akademĳe 
Jožeta Pučnika in Nove politike 
podelil diplome. Srečanje smo za-
ključili ob zvokih domače glasbe, 
plesa, dobri hrani in sproščenem 
vzdušju.
V slovenski demokratski stranki 
se zavedamo, da samo tisti, ki lju-
bi naše gore, hribe in doline, ter 
gozdove in ravnice na vzhodu in 
naše morje na zahodu lahko služi 
svoji domovini.    

Občinski obor SDS Vrhnika

Golf je eden najstarejših športov na svetu. 
Sprva je bila to igra za kralje, danes pa ig-
rajo golf ljudje vseh starosti. In pri golfu, 
za razliko od drugih športov, ni pomemb-
na velikost, moč ali hitrost igralca, da bi bil 
uspešen. Vsakdo, moški in ženske, mladi in 
stari, amaterji in profesionalci lahko uživa-
jo v igri golfa. In tudi naši fantje in dekleta, 
osebe z motnjo v duševnem razvoju, imajo 
priložnost igrati golf. Pa ne le igrati, temveč 
trenirati. Nekateri so za golf slišali prvič, 

vendar pa vsi niso začetniki. Anjo je oče pr-
vič peljal na golf igrišče pred petnajstimi leti. 
Seveda so bili njeni vzgojitelji sprva nekoliko 
v dvomih, pove, vendar so po nekaj mesecih 
treninga ugotovili, da je golf na Anjo izred-
no pozitivno vplival. Anja se je po besedah 
očeta umirila in napredovala. »Golf se odvĳa 
v naravi, v zelenem in mirnem okolju. Pri 
igri je potrebno spoštovati red in upoštevati 
pravila, ki veljajo na igrišču. Šteti moraš svo-
je in nasprotnikove udarce.  Do soigralcev 

se moraš obnašati spoštljivo. In biti tiho ob 
udarcih.«, razloži Anjin oče. Ideja o vklju-
čitvi naših uporabnikov na trening golfa se 
je porodila na letošnjem dobrodelnem Golf 
turnirju, ki ga že nekaj let zapored organizi-
rata g. in ga. Glavan, ustanovitelja fundacĳe 
»Naša skrb«, ki s svojim delovanjem bogati 
in lepša dneve in življenje oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. Vzdušje, ki se je razvilo 
na letošnjem golf turnirju, je težko opisa-
ti z besedami. Uporabniki so se družili in  
plesali skupaj z golfisti, uživali ob nastopu 
pevke Katerine Male ter ob nastopu baletk. 
Največ pa nam povedo vtisi in spomini, ki 
jih delĳo z nami ter njihovi zadovoljni ob-
razi. In na tem mestu ne smem pozabiti 
omeniti tudi g. Matjaža Carja, profesional-
nega učitelja golfa, ki je našim uporabnikom 
omogočil šolo osnovnega golfa.  Z letošnjo 
donacĳo pa bo stanovalcem bivalne enote 
na Vrhniki omogočen tedenski oddih v ter-
mah. Na tem mestu bi se posebej zahvalila 
fundacĳi »Naša skrb« za pozornost in nove 
izzive, ki nam jih omogoča, ter vsem, ki se 
trudĳo polepšati dneve naših uporabnikov.

Šajn Alenka
vodja Varstveno delovnega centra Vrhnika

Ljudem in živalim bolj 
prĳazna osvetlitev 
slovenskih cerkva
Tretja menjava razsvetljave na 21 cerkvah, 
vključenih v evropski projekt Life+ projekt 
Življenje ponoči (Life at Night), je zaklju-
čena. Razsvetljava je bila zamenjana tudi 
na treh cerkvah v občini Vrhnika. 
Začela se je zadnja sezona raziskav, s spremljanjem 
odziva nočnih metuljev in netopirjev na različno 
osvetlitev tudi na cerkvah na Stari Vrhniki, na Za-
plani in v Veliki Ligojni. Obstoječo razsvetljavo cer-
kva so sodelavci projekta zamenjali z reflektorji, ki 
so posebej prilagojeni za osvetljevanje cerkva in bolj 
prĳazni ljudem in živalim. 
Osnovni cilj projekta Življenje ponoči je dolgoročno 
zmanjšati negativne učinke na nočne živali, ki jih 
povzroča osvetljevanje cerkva in ostalih spomeni-
kov kulturne dediščine. »Novi reflektorji za naravi 
prĳazno osvetljevanje cerkva imajo posebno zaslon-
ko, ki je prilagojena obliki stavbe, s čimer se zmanjša 
svetenje mimo fasade v nebo za od 50 do 90 %«, je 
povedala vodja projekta Barbara Bolta Skaberne. Za-
slonka senči tudi preletne odprtine netopirjev. Nova 
svetilka je opremljena s filtri, ki skoraj ne prepuščajo 
UV svetlobe, saj UV svetloba najbolj privlači nočne 
žuželke. Poleg tega je v njej nameščena šibkejša sĳal-
ka, še vedno dovolj močna, da lepo osvetljuje cerkev, 
a prispeva k od 40 do 90 % zmanjšanju stroškov za 
električno energĳo.
Po besedah dr. Rudĳa Verovnika z Biotehniške fa-
kultete Univerze v Ljubljani bodo zaključki raziskav 
znani šele konec leta 2013, pa vendar lahko rečemo, 
da nova, živalim in cerkvam prilagojena razsvetljava 
kaže pozitivne učinke. Nočni metulji, ki so pomembni 
opraševalci in hrana drugim nočnim živalim, v veli-
ko manjšem številu, tudi do 10-krat manj priletavajo 
na manj intenzivno osvetljene fasade cerkva in se v 
bistveno manjšem številu zbirajo okoli reflektorjev. Z 
novo osvetlitvĳo cerkva pa so zadovoljni tudi vašča-
ni. Predvsem tisti, ki živĳo v neposredni bližini cer-
kve, saj jim premočna svetloba ne sili več v spalnice. 
Projekt Življenje ponoči (www.lifeatnight.si), ki traja 
od septembra 2010 do februarja 2014, sofinancirata 
Evropska komisĳa v okviru programa Life+ ter Mi-
nistrstvo RS za okolje in prostor. Partnerske organi-
zacĳe, ki sodelujejo pri projektu so podjetje Euromix 
d.o.o., Univerza v Ljubljani, Društvo Temno nebo 
Slovenĳe, Društvo za proučevanje in ohranjanje me-
tuljev Slovenĳe, Slovensko društvo za proučevanje 
in varstvo netopirjev in Baza Media 2.1 d.o.o..

Spominski pohod na Triglav in zaključna slovesnost na Pokljuki na Rudnem polju

19. spominski gorniški tabor dr. Henrika Tume in letni 
tabor SDS – Lepena 2013

Novi  izzivi za uporabnike VDC Vrhnika



NAS CASOPIS 407/26.8. 2013 C M Y K 12

 Občina Vrhnika 12 26. avgust 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

V spomin 
Dragotu Brenčiču
Noben človek ni otok, popolnoma sam zase, vsak 
človek je kos celine. Smrt slehernega človeka vzame 
del mene, ker pripadam človeški vrsti. In zato nikdar 
ne sprašuj, komu zvoni, zvoni tebi (John Donne).

Umrl je Drago Brenčič, 
polkovnik v pokoju. 
Vrhnika je izgubila ene-
ga velikih sinov, ki bo 
zapisan v zgodovino 
osamosvojitve Slovenĳe. 
V čast nam je, da smo 
bili sopotniki na njegovi 
življenjski poti. Kdo je 
bil Drago Brenčič? Bil je 
Vrhničan, rojen dvanaj-

stega maja leta 1948. Njegova generacĳa se ga 
spominja še iz šolskih klopi. Bister deček, navi-
han in poln energĳe, ki je vedno kaj ušpičil, za-
radi česar so ga sošolci občudovali, učiteljem in 
staršem pa je delal sive lase. Oče Janez in mama 
Nada sta menila, da potrebuje disciplino, in 
tako je že petnajstleten odšel v Mostar v letalsko 
gimnazĳo in nato v Vojno letalsko akademĳo 
v Zadar. Tam, v strogih vojaških internatih, se 
je oblikoval njegov značaj. Zrastel je v klenega 
moža. Postal je vrhunsko usposobljen pilot nad-
zvočnih bojnih letal, častnik, ki so ga odlikovali 
pogum, tovarištvo in razsodnost. Vrhovni štab 
JLA mu je zato zaupal vodenje najpomembnej-
šega vojaškega letališča takratne Jugoslavĳe. 
Komandant polka zračnih sil Bihaškega letališ-
ča je bil do leta 1988. Pred njim je bila še bleščeča 
vojaška kariera.
A Drago je bil človek, ki mu je družina pomenila 
največ. Otroci so rasli, hodili že v šolo v Bosni 
in moral se je odločiti – bo nadaljeval vojaško 
kariero in ostal v tujini ali naj družini vrne do-
movino? Odločil se je: otroci naj zrastejo doma. 
Odpovedal se je generalskemu činu in svoji veli-
ki ljubezni, letenju. Vrnili so se na Vrhniko. Tako 
mu je narekovala ljubezen do družine in domo-
vine. Vojaško službo je nadaljeval kot načelnik 

Operativnega centra protizračne obrambe, od-
govoren za obrambo in nadzor celotne Sloveni-
je in Istre v vojašnici pod Ljubljanskim vrhom 
na Vrhniki in tam ga je leta 1991 našla vojna 
in ga postavila pred naslednjo preizkušnjo, ga 
prisilila v najbrž najtežjo odločitev v življenju. 
Kakšna notranja bitka je bila to, ve samo on. 
On, visoki častnik JLA, otrok armĳe, je prelomil 
prisego in stopil v vrste Teritorialne obrambe, 
takratne slovenske vojske. Junaško dejanje, ki 
zahteva srce in pogum. Kako smo bili ponos-
ni, ko smo v tistih strahu in negotovosti polnih 
dneh po radiu in televizĳi poslušali njegov po-
ziv častnikom JLA, naj mu sledĳo! Sledili so mu 
mnogi in nam uresničili tisočletni sen - lastno 
državo Slovenĳo. Ko se je upokojil, mu njegov 
delavni duh ni pustil za zapeček. V avtošoli je 
vzgojil množico mladih, pa tudi starih. Veljalo 
je: »Če je tvoj inštruktor Drago, boš zagotovo 
naredil izpit«. In res so pod njegovim vodstvom 
»zašofirali« še tako trdi. Bil je poln načrtov in 
elana, ko se je vanj prikradla kruta, zahrbtna 
bolezen. Tudi njej je napovedal boj in boril se je 
do zadnjega. Njegov duh ni klonil, le telo ni več 
zmoglo. Sedemindvajsetega junĳa je odšel tiho, 
dostojanstveno, junak tudi po tej bitki. Pogreb je 
bil slovesen z najvišjimi vojaškimi častmi. Nad 
odprtim grobom so v pozdrav preletela bojna 
letala. Zastave so se sklonile nad žaro in salve so 
odjeknile v slovo junaku. Končala se je pot.
In mi? Izgubili smo Človeka,  pisano z veliko za-
četnico, moža na mestu, ki je znal ločiti pravico 
od krivice, laž od resnice. Znal je izbrati pravo 
pot. In izgubili smo prĳatelja, toplega, zvestega, 
iskrenega, ki nikdar ni odrekel prošnji. Pri njem 
si vedno dobil dober nasvet ali vsaj uteho zbe-
ganemu srcu. Družina je izgubila moža, očeta in 
dedka, ki ji je dal vse in še več, celega sebe, saj so 
mu njegovi najbližji pomenili največ.
Izguba slehernega človeka pusti v tebi bolečo 
vrzel, hromeč občutek dokončnega slovesa. 
A vendar - nihče ne umre, dokler ga nosimo v  
srcu. Samo daleč je ... In, Drago Brenčič, ostal 
boš v naših srcih in spominu za vedno.
Hvala ti za vse, kar si nam dal.

Vida Stržinar

Kmalu se pripeljemo do meje, prečkamo 
brez posebnosti in vas za vasjo ostajajo za 
nami. Na cilju nas že pričakajo mama in 
oče s sinom vsi malce živčni kako bomo 
reagirali ob sprejemu na njihov vikend. 
Krasno, vsi navdušeni nad lepim okoljem 
in sončkom ki nas je pričakal. Hitro se lo-
timo postavljanja šotorov na travniku, ko 
že zadiši po pečenih jajcih za zajtrk. Otroci 
letajo gor in dol, nestrpno čakajo morje in 
plažo, mi pa še znosimo zadnjo prtljago iz 
avtov in z užitkom planemo na pečena jaj-
ca, kruh, nekaj sladkega, potica, kava, sok, 
kar ti srce poželi. Na bližnji mizi se že za-
čenjajo priprave za popoldanski golaž.
Ko so prenočišča pripravljena, trebuščki 
pa siti smo končno pripravljeni za na pla-
žo. Mama gostitelja in kuhar golaža osta-
neta pri vikendu in se lotita svojih opra-
vil.
V koloni vozimo proti plaži in ko prispe-
mo v borov gozdiček ob morju opazimo, 
da nekdo manjka. Nihče ni presenečen, da 
se je izgubil saj se običajno na vsakem izle-
tu slej kot prej izgubi. Skušamo ga prikli-
cati na mobitel, a je izklopljen. Dva v avto 
in na iskanje v okolico Poreča, kaj hitro pa 
se nam tudi oni pridružĳo na plaži. Otroci 
hitro rokavčke in v morje. Močno piha in 
temu primerno so tudi visoki valovi. S po-
močjo starejših uspejo tudi otroci priti do 
toplega morja, kasneje pa veselo  poleža-
vamo na soncu.
Na poti proti vikendu se ustavimo v trgo-
vini, saj je potreben nakup za roštiljado, 
ki jo imamo v planu naslednji dan. Dan je 

kar prehitro minil v želodcu pa že lakota. 
Ko prispemo do hiše kuhar golaža utru-
jen v ležalniku, mi pa planemo po golažu. 
Utrujeni od sonca in dobre hrane razprav-
ljamo o doživetjih prvega dne. Ura teče in 
teče tako da najbolj utrujeni že težko čaka-
jo spanje. En za drugim se odpravljamo v 
posteljo, najbolj pogumni pa karte, kate-
rim ni in ni konca. Ob 3.00 uri zjutraj tudi 
njih premaga spanec.
Jutro, kadilci že vlečejo prvi cigaret, ostali 
počasi čakajo na jutranjo kavo, kvartopir-
ci pa še vztrajno lovĳo spanec. Iz kuhinje 
zadiši po kavi, zajtrk z odlično domačo 
marmelado je kmalu na mizi in tudi prava 
stara bela kava s projo. Kmalu tudi iz ro-
štilja zadiši po pečenem mesu, takrat pa 
so tudi kvartopirci že na nogah. Pomali-
camo, pospravimo šotore in se odpravimo 
proti plaži, kjer najdemo nov zaliv z manj 
vetra in valov tako da je bilo kopanje pravi 
užitek. Otroci so zadovoljno lizali slado-
led, skupina veselo meče balinčke, neka-
teri pa lovĳo barvo na soncu.
Počasi se vrnemo proti vikendu in čas je 
za drugi del roštilja. Mesa kot drv, tako da 
kar v izmeni pečemo saj je potrebno vse 
nasititi. 
Kar prehitro je minil prekrasen vikend 
brez kakršnihkoli prerekanj, razprtĳ in ob-
rekovanj. Super, še več, bili smo neverjet-
no složni in vsi veseli se počasi poslovimo 
od gostiteljev. Z lepimi spomini in z željo, 
da se kaj takega hitro ponovi, odpeljemo 
vsak proti svojemu domu.

Marjan Praznik

Terapevtski vikend – izlet v Poreč
Vrhnika, 22. in 23. julĳ - Pripravljam zajtrk iz sobe pa zaslišim »Oči, a 
gremo na morje?«. »Ja, hitro vstati, da ne zamudimo« rečem. V hipu sta 
za mizo in pojesta čokolešnik, jaz pa v avto znosim še zadnjo prtljago. 
Pred šolo nas že vsi čakajo in skupaj odpeljemo proti Istri. Prvi postanek 
naredimo na Lomu kjer se nam pridružĳo še ostali člani in nadaljujemo v 
koloni eden za drugim proti morju. Avtomobili požirajo kilometre in ko 
eden prehiteva, vsi prehitevamo za njim. Razmišljam: »saj smo kot Čehi, v 
gosjem redu en za drugim«.

Spoštovane upokojenke in cenjeni 
upokojenci
Vsi smo se že naveličali rekordne vročine in komaj čakali ohla-
ditve. Tudi zato, ker smo se morali zadrževati le za zidovi. Mar-
sikdo je pogrešal kratke klepete na ulicah ali tržnici ali v naši 
pisarni, čeprav je bila odprta kot običajno.
Vsem, ki radi zahajajo v hribe, je vročina preprečevala celodnev-
ne obiske hribov. Upamo, da bo v septembru bolje.
Že konec avgusta smo pripravili srečanje starejših od 75 let, ko 
se srečajo nekdanji sošolci, znanci in si imajo veliko povedati.
Naše balinarke so se kljub vročini udeleževale balinarskih tur-
nirjev in bile uspešne. Čestitke!
V septembru pa bodo naše načrtovane dejavnosti potekale po 
ustaljenem redu. 

Pohodniki se bodo odpravljali na pohode po svojih programih, 
že 8. septembra se bomo družili z notranjskimi upokojenci v 
Logatcu, 18. in 19. septembra pa se bomo podali na dvodnevni 
izlet v Sarajevo in Mostar. Kar veliko dela je s tem izletom, ker 
je treba zbrati kopico podatkov zaradi mednarodnega zavaro-
vanja Coris. 
Dovolj dela bosta imeli Nežka in Marjana s seznamom in  obve-
stilcem vsem, ki še niste uspeli poravnati članarine za leto 2013, 
zato vas prosimo, da to storite čim prej, ker nam boste prihranili 
stroške in veliko časa.

Torej: tisti, ki še niste uspeli poravnati članarine, prosimo, da 
to storite čim prej!

Vabimo vas tudi na ogled balinarskega turnirja v soboto, 7. 
septembra, ki je posvečen spominu na izredno balinarko »našo 
Mami«.
Kopalni izlet v Strunjan bo tokrat izjemoma v sredo, 11. sep-
tembra.
Sicer pa vas vabimo, da sproti spremljate oglasne deske pri dru-
štvu in na običajnih mestih  v krajevnih skupnostih.
Spet vas vabimo v društvene prostore, kjer boste poklepetali in 
dobili informacĳe o dogajanju v društvu. Vedimo, da društvo ni 
le nekaj zanesenjakov, ki pripravljajo aktivnosti, ampak smo vsi, 
ki lahko kaj prispevamo s svojim prostovoljnim delom. Saj veste, 
mozaik je sestavljen le, če je množica kamenčkov na svojem me-
stu! Drobna dejanja, ki jih naredimo in s tem koga razveselimo 
ali razbremenimo, so boljša kot tista, ki jih le načrtujemo!  Po-
gum velja!
Za Upravni odbor: Elica Brelih

Barjani na Pokljuki – planina Lipanca
Po deževni sredi smo se pohodniki skupine Barjani v četrtek, 27. 
6. 2013, odpeljali na Pokljuko. Ker so bili nekateri pohodniki že 
na počitnicah, se nas je zbralo borih  enaindvajset in še to je bilo 
nekaj pohodnikov iz drugih skupin. V Gorjah na Gorenjskem 
smo naredili postanek za jutranjo kavico. Pot smo nadaljevali 
proti Mrzlemu studencu do planine Javornik. Tam smo zapustili 
avtobus, si ogledali idilično planino  in se veselo odpravili po 
kamniti poti proti Blejski koči. Pot ni bila naporna, saj se je poča-
si v objemu smrekovega gozda vzpenjala navkreber. Elica nam 
je pripovedovala o raznih zanimivostih in nam pokazala prele-
po cvetje, kot so: orlice, rumene dvocvetne vĳolice, rosnice, zlato 
rumene pogačice, slečnik, planinski srobot, drobne bele alpske 
velese, svišč, trilistne vetrnice, marjetičaste nebine in druge. 

Pokljuka je zelo znana tudi po gobah, borovnicah in brusnicah. 
Na številnih planinah  pasejo govedo in predelujejo mleko v sir 
in  druge dobrote. Tako smo prišli do Blejske koče na višini 1630 
m. Vrhovi gora so bili oviti z meglo in tudi hladno je bilo. V 
koči nam je prĳazen oskrbnik postregel z odličnim čajem, po-
hodnica Metka pa nas je presenetila s potico in slastnim doma-
čim pecivom, saj je prav  tisti dan praznovala rojstni dan. Mi 
smo ji seveda čestitali in zapeli. Ker vreme ni kazalo nič bolje, 
so se Elica, Milan in Jože odločili, da ne bomo šli na Mrežce. 
Spustili smo se v dolino na Rudno polje, kjer smo si ogledali 
Športno rekreacĳski center Pokljuka in si privoščili osvežilno 
pĳačo in kavico. Nato smo se odpeljali v Goreljek, zapustili 
avtobus in peš odšli do spomenika padlim borcem 3. bataljona 
Prešernove brigade, ki so padli med drugo svetovno vojno leta 
1943. Pot smo nadaljevali čez naselje vikendov, mimo kapele do 
barja Goreljek. Barje leži na obrobju TNP, je zamočvirjeno, na-
stalo pa je iz ledeniških otokov. Poraščeno je z raznimi mahovi, 
muncem in mesojedimi rastlinami. Od živali v barju domuje-
jo kačji pastirji, žabe in kače. To območje je urejeno v krožno 
učno pot, ki je opremljena s petimi informativnimi tablami. 
Po zanimivem ogledu barja smo odšli do avtobusa in se vese-
lo odpeljali proti domu. Videli in prehodili smo lep in zanimiv 
del od tega, kar nudi celotna Pokljuka. Mnogo lepega smo pri-
hranili za naslednje pohode, ki  bodo sledili. Ponovno se bomo 
srečali v jeseni, ko bodo dopusti že mimo. Pridružite se nam, 
saj se imamo lepo. Uživali bost, kot smo mi. Velika zahvala 
Elici, Jožetu in seveda Milanu, ki nam je ravno tako popestril 
pohod z raznimi zanimivostmi, pa še za fotografije je poskrbel. 
Zapisala: Marĳa Armič, Foto: Milan Jerman
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Julĳa in avgusta 2013 so  praznovali 
naši člani okrogle jubileje:
Ivana Bogataj, Dom upokojencev Vrhnika, (1910),
Marĳa Kukovec, Kačurjeva cesta, Vrhnika (1917),
Mihael Markič, Pri Lipi, Vrhnika (1919),
Anica Prelec, Janezova cesta, Vrhnika (1920),
Marĳa Novak, Sinja Gorica, Vrhnika, (1921),
Slavka Bajec, Verd, Vrhnika, (1921),
Minka Grom, Turnovše, Vrhnika (1922)
Vinko Jereb, Verd, Vrhnika (1923),
Marĳa Jerina, Dom upokojencev Vrhnika, (1923),
Avguština Rapuš, Lošca, Vrhnika (1928),
Ana Vidmar, Krožna pot, Vrhnika (1928),
Marĳa Šurca, Notranjska c. Vrhnika, (1928),
Milena Mavsar, Velika Ligojna, Vrhnika (1933),
Vera  Jeršinovič, Voljčeva cesta, Vrhnika, (1933),
Metka Turšič, Ribiška pot, Vrhnika (1933),
Elizabeta Porenta, Vrhnika (1933),
Stanislava Ovsenk, Dobovičnikova, Vrhnika (1933),
Jakob Dobrovoljc, Mirke, Vrhnika (1933),
Rozalĳa Rizman, Verd, Vrhnika (1933),
Franc Pečnik, Ob potoku. Vrhnika (1933),
Ivanka Urh, Kopališka ul., Vrhnika (1933).

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visok jubilej,
čestitke pa tudi vsem, ki so praznovali julĳa in avgu-
sta rojstni dan.
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Zimzeleni na Svečici ali Belski planini
Zadnji pohod v junĳu smo težko pričakovali,  saj nam je smeri 
pohodov letos krojilo vreme in ne program. Takoj zjutraj nam je 
bilo jasno, da bomo šli nekam po ozkih cestah, saj sta nas čakala 
dva minibusa. Kmalu smo zvedeli, da je to Križovec nad Jeseni-
škim Rovtom. 
Ali na Golico, morda na Struško? Seveda je to pravi čas za Stru-
ško, saj so obsežna travišča modra, rumena, bela, roza in ne vem, 
kakšnih barv še … V pričakovanju  cvetnega razkošja smo poza-
bili, da se vzpenjamo in kmalu smo globoko pod seboj zagledali 
Pustov Rovt. Še malo in pred nami so se odprli čudoviti raz-
gledi od Snežnika do …  (bolje, da ne naštevam) in v neposredni 
bližini lična pastirska koča. Je lahko še kaj lepšega? Le zakaj je 
botanik Karel Zois preživel veliko let na Javorniku in si postavil 
planinsko postojanko v Medjem dolu nad Javornikom? Zakaj je 
v Javorniškem Rovtu speljana Učna pot in del se je imenuje Zoi-
sov park? Kmalu smo dobili odgovor na prvo vprašanje, saj smo 
nad pastirsko kočo prišli v pravi  cvetni raj. Toliko raznobarvnih 
rožic,  kot smo jih  lahko opazovali na Belski planini in naprej 
proti Korenščici, še nismo videli. Svečica ali Belska planina je 
zahodni del Struške, pravi botanični raj, tudi za botanike.  Karel 
Zois je rad zahajal sem gor  in iskal rastline za svoj herbarĳ, v 
katerem se je nabralo  več kot 2000 različnih rastlin. Po njem se 
imenujeta  zoisova zvončica in zoisova vĳolica, ki smo jo  tudi mi 
občudovali. Človek skoraj ni vedel, ali bi gledal le pod nogami 
ali bi se oziral naokrog proti Golici, na Rožco, pa na Julĳce … Naš 
raziskovalno-botanični nemir so zmotile prihajajoče krave, ki so 
jih prignali pastirji. Z roba smo pokukali tudi k sosedom Avstrĳ-
cem, a le za kratek čas, kajti začeli so se poditi nevihtni oblaki. 
Veliki vrh nas bo počakal, mi pa smo se na hitro pobrali z roba 
in se vračali večinoma po graničarski poti proti izhodišču.  Med 
potjo  smo se razgledovali in občudovali cvetje. Na Javorniškem 
Rovtu smo se tudi fizično okrepčali, se Elici zahvalili in si zaže-
leli, da se na prvem jesenskem pohodu dobimo zdravi in polni 
energĳe. Vsem pohodnikom,  ki to berejo in uživajo v potepanju 
po hribih, posebno pa našim  Sončkom, Vandrovkam, Svizcem 
in najmlajši skupini Barjanom pa želim veliko lepih pohodov in 
planinskih užitkov ter varen korak, kjer koli že pohajajo.
Zapis: Jože Vogrinc
Foto: Joža Miklavčič, Sonja Zalar Bizjak

Pohod Sončkov na Češko kočo
Jezersko, 18. junĳ – Končno lep sončen dan za obisk Češke koče 
na Spodnjih Ravneh in pogled na strma severna ostenja Grin-
tovcev, ki nam običajno kažejo le položnejša južna pobočja. Na 
zadnji  izlet pred poletjem  smo se pohodniki skupine Sončki  
odpeljali do Zgornjega Jezerskega, kjer smo zapustili avtobus. 
Po ledeniški dolini Makekove Kočne, ob potoku Mlinarica, smo 
zavili v prekrasne smrekove gozdove. Na razcepu poti proti 
slapu Čedca smo krenili navzgor čez gozdno poseko in  hodili 
dobro uro skozi  dišeč smrekov gozd.  Gozdna meja je  kmalu 
ostala za nami, mi pa smo skozi nizko ruševje kmalu prišli do 
sklanih sten, ob katerih je potekala planinska  pot, ki je dobro 
zavarovana z jeklenicami in  »vojtrcami«.  Pred nami se je odprl 
pogled na  snežene Ledine, pod nami je počivala ledeniška do-
lina Ravenska Kočna,  v gozdu ob robu doline pa je tekla  reka 
Jezernica.
Med skalovjem  je še cvetelo resje, podlesne vetrnice,  alpske ve-

lese  in gorski sroboti.  Zagrizli  smo se čez »Hudičeve kvance« 
in kmalu za zadnjim ovinkom, nad rušjem, zagledali  slovensko 
zastavo, naslednji trenutek tudi Češko kočo na Spodnjih Rav-
neh. Ob daljšem postanku smo se  lahko nagledali področĳ cve-
točega slečnika in dlakavega sleča, ki bo šele pričel s cvetenjem. 
Občudovali smo od sonca obsĳano Babo,  Ledine s snežišči, Rin-
ke, greben Dolgega hrbta. Opazovali  smo  poti, ki po meliščih in 
strminah vodĳo na Grintovec, Kočno, Skuto... Vračali smo se po 
strmem grapastem terenu čez Štularjevo  planino do dna doline 
in po poti, kjer so dišali pokošeni travniki,  do Planšarskega jeze-
ra. Nadihani gorskih lepot smo se razpoloženi  vrnili domov.  
Zapisala: Marĳa Dolinar, Fotografije: Sonja Z.B.

Svizci v Trnovskem gozdu
V četrtek, 20. junĳa 2013, se je obetal vroč poletni dan. SVIZCI 
smo se podali na pot po hladu Trnovskega gozda. Pot nas je vo-
dila prek Cola do Otlice, kjer smo si privoščili jutranjo kavico in 
nato nadaljevali do Predmeje. Začelo se je naše spoznavanje in 
raziskovanje planote. 
Ogledali smo si naravna rezervata Smrekova draga in Veliko le-
deno jamo v Paradani ter Malo Lazno, ki je botanični rezervat. 
Smrekova draga je ena večjih kraških globeli na Trnovski plano-
ti. Zaradi usedanja hladnih zračnih mas v dno se temperatura 
viša z višino, kar je ravno obratno kot v gorah. Odraz tega po-
java je tudi obrnjeno zaporedje vegetacĳskih pasov. Na okoli 200 
m višinske razlike se na robu mrazišča najprej razvrstĳo bukov 
gozdov, nato bukovo-jelov gozd, sledi smrekov gozd in na dnu 

raste le rušje. Ogledali smo si vhod v Veliko ledeno jamo, ki je 
svetovno znana in je  zdaj zaprta za oglede. Tudi tu smo opazili 
toplotni vegetacĳski obrat. Ob vhodu v jamo je še ležala velika 
zaplata snega. Mala Lazna je golosek in je botanično zelo zani-
miva za raziskovalce. Tu smo lahko ogledovali suh in močvirski 
travnik ter ponikalnico. Prvi je to  območje proučeval župnik 
Filipič. Opazili smo različne rastline, kot so: modri meček, plah-
tica, arnika, grebenuša, gorska narcisa, sibirska perunika … Naš 
obisk Trnovskega gozda smo  končali v gozdarski koči v Mali 
Lazni, kjer smo se odžejali in si ogledali zbirko starih predme-
tov, ki jih zbira lastnik koče. Dan je hitro minil ob prĳetnem dru-
ženju in spoznavanju skritih kotičkov narave. 
Zapisala: Majda Kavčič (daljši prispevek lahko preberete na 
www.mojaobcina.si/vrhnika)
Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Sončki na Kraškem robu
Iz vasi Podpeč smo se po zavarovani poti ob stolpu nad vasjo 
čez steno  povzpeli na Kraški rob in se razveselili cvetočih trav 
in modrega morja v daljavi. 
Hodili smo  po stezi med skalami in nizkim grmovjem, šli mimo 
vhoda v kraško jamo in naprej v borove hoste. V dolini pod 
nami so ob železniški progi proti Pulju kipeli beli drevoredi cve-
točih robinĳ (akacĳ). Na Jampršniku smo v sencah jesena in čr-
nega gabra občudovali   rožnata socvetja jesenčkov. Kmalu smo 
pred seboj zagledali valovite travnike, posute z narcisami, irisi 
in drugim pisanim cvetjem. Občudovali smo  tihe mračice, od-
cvetele glavice kosmatincev, skale  z alpskim volčinom in modre 
cvetove francoskega lana. 
Z 804 m visokega Lipnika smo se usmerili proti vzhodu,  med 
visoke trave v svet kotanj, prekritih s cvetovi potonik, zlato si-
jočih zlatih korenov in  narcis. Po  stezi smo se dvignili na 888 
m visoki vrh Nadglavinjak, od koder smo  lahko pozdravili vrh 
Kavčič, ki je najjužnejši slovenski vrh do meje s Hrvaško.  Pred 

nami se je v nebo ošiljeno dvigoval najvišji vrh  tamkajšnjega 
območja, Golič (890 m). 
Med hojo smo pazili na korake, da ne bi nehote pohodili nežne-
ga cvetja, ki je raslo tudi na stezah. Z vrha  je  vodila  ravno začr-
tana grebenska pot, s katere smo občudovali  morje v  Koprskem  
in Tržaškem zalivu, ki nas je spremljalo tudi na naslednji,  802 m 
visoki vrh Kojnik, od koder se je zdel Slavnik čisto blizu. Spustili 
smo se po pobočju in stopili na kamnito gozdno pot med borov-
ci, ki nas je pripeljala v dolino do vasi Podgorje.
Avtobus nas je po šestih urah hoje odpeljal proti domu.  Osem-
najst kilometrov  prehojene poti ni malo, so šepetali pekoči pod-
plati, ko je na steklih avtobusa  zarosil dež.  Šestintridesetim 
udeležencem pohoda so z obraza sĳali razgledi in rože, ki so  
sicer ostale  med  travami neokrnjene narave Kraškega roba, a so 
se s  svojo divjo lepoto dotaknile vsakega na svoj način. 
Zapisala: Marĳa Dolinar

Svizci v Beli krajini
Prvi četrtek v junĳu smo se Svizci odpravili na svoj prvi in, žal, 
tudi zadnji letošnji izlet. Zanimanje za spoznavanje naše domo-
vine in sosednjih pokrajin se je namreč med upokojenimi člani 
SVIZ-a zmanjšalo tako zelo, da je postala organizacĳa izletov 
predraga.
Tokrat smo se odpravili na jugovzhod Slovenĳe, v pokrajino, ki 
leži med hribovitimi  Gorjanci, Kočevskim rogom in reko Kol-
po, v Belo krajino. S pomočjo vodnika Saša  smo odkrivali njene 
naravne in kulturne posebnosti. 
Po dolenjski avtocesti smo odhiteli proti Novemu mestu, kjer 
smo zavili na cesto, ki vodi skozi temne gozdove prek Gorjan-
cev. Po obvezni jutranji kavici smo ponovno sedli v šolske klopi 
v vasi Radovica pri Metliki, kjer so se vaščani imenitno domis-
lili, kako koristno uporabiti šolske prostore. Uredili so učilnice, 
kot so bile v petdesetih letih prejšnjega stoletja, in šolo poime-
novali Osnovna šola Brihtna glava. V njej obiskovalci v času tra-
janja šolske ure na duhovit način spoznavajo Belo krajino pod 
vodstvom strogega učitelja, ki hodi po razredu s palico in grozi 
s klečanjem na koruzi v kotu, a k sreči ni nikogar od nas zade-
la tako huda kazen. Na koncu šolske ure smo vsi dobili IZPRI-
ČEVALO, s katerim lahko dokažemo, da smo osvojili osnovno 
znanje o tej deželici.
Naslednja belokranjska znamenitost, ki smo jo obiskali, je bilo 
romarsko središče Tri fare v Rosalnicah. To je pravzaprav kom-
pleks treh cerkva, ki so bile omenjene že leta 1228. Vse tri so 
okrašene z bogatimi poslikavami in vredne ogleda. 

Po okusnem in izdatnem kosilu v Podzemlju nas je čakalo et-
nografsko popoldne. Po cesti, ki vodi ob Kolpi, smo se odpeljali 
v vas Žuniči, ki so jo nekoč naselili Uskoki. Ti so se pred Turki 
umikali iz južnih predelov Balkana na mejno  območje habs-
burškega cesarstva. Tu jim je oblast podelila zemljo, v zameno 
pa so morali braniti cesarstvo pred turškimi vpadi. V Žuničih 
je ohranjen Šokčev dvor, tip zaprte domačĳe, ki je lep primer 
uskoške arhitekture. Sprejela sta nas “gospodar in gospodinja” 
v narodnih nošah in nam za dobrodošlico ponudila znamenito 
belokranjsko pogačo, ki smo jo zalivali z domačo kapljico, vmes 
pa poslušali pripovedovanje o tedanjem načinu življenja. Seve-
da smo si dvor ogledali in dobili tudi podrobne odgovore na 
naša radovedna vprašanja. 
Nazadnje smo obiskali vas Adlešiči, kjer še izdelujejo domače 
platno in nanj vezejo značilne motive. Vse to so nam pokazali 
pri družini Cvitkovič, kjer smo lahko videli in se tudi sami pre-
izkusili v barvanju in pisanju velikonočnih pisanic.
Dan, poln prĳetnih doživljajev, nepozabnih vtisov in srečanj s pri-
jaznimi ljudmi se je počasi prevešal v noč. Domov na Kranjsko 
smo se tokrat odpeljali po dolini tihe, temno zelene reke Krke.
Napisala: Rada Pišler

Kako se fotografiramo za Naš časopis?

Da bi zagotovili objavo fotografij z »vidljivimi obrazi«, 
prosimo, da se ne fotografirate v razpotegnjenih vrstah, 
marveč gručasto (na primer v štirih vrstah). Na ta način 
bodo obrazi vidnejši – četudi bo fotografija manjša. Hva-
la za razumevanje. 

Naš časopis



NAS CASOPIS 407/26.8. 2013 C M Y K 14

14 26. avgust 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Občina Vrhnika 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/
2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/2012-ZUJF), 21. člena Zakona o gradit-
vi objektov objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. 
l. RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.) in Ur. l. 
RS, št. 120/2006 Odl. US: U-I-286/04-46, 
126/2007, 57/2009 Skl. US: U-I-165/09-8, 
108/2009 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 
20/2011 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/2012), 
22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 
časopis, št. 365/2009) in Poslovnika o delu  
Občinskega sveta Občine Vrhnika (UPB-2, 
Naš časopis, št. 354, z dne 27. 10. 2008) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 19. 
redni seji 4. 7. 2013 sprejel naslednji

SKLEP O PRIDOBITVI STATUSA 
GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

1.
Zemljišče, parc. št. 2909/4, k.o. Vrhnika 
(2002), pridobi status grajenega javnega 
dobra.

2.
Pri zemljišču, parc. št. 2909/4, k.o. Vrhnika 
(2002), se v zemljiški knjigi vpiše zaznam-
ba statusa grajenega javnega dobra.
  

3.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-15/2010 
Datum: 4. 7. 2013

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 
100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 
36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU in 
40/2012-ZUJF), Pravilnika o metodologĳi 
za oblikovanje cen programov v vrtcu, ki 
opravljajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05 in 120/05), Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Antonĳe Kucler Vrhnika (Naš 
časopis, št. 396/2012-UPB2) in Statuta Ob-
čine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 19. redni 
seji 4. 7. 2013 sprejel

S K L E P
v zadevi: Predlog uskladitve cen pro-

gramov v vrtcu.

Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje 
predlog uskladitve cen programov v VIZ 
Antonĳe Kucler Vrhnika. Od 1. 7. 2013 
znašajo cene:
– za I. starostno skupino 405,17 evra,
– za II. starostno skupino 310,13 evra,
– za razvojni oddelek 731,27 evra.
Dodatna sredstva Občine Vrhnika za izva-
janje programa s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo za otroka s 
posebnimi potrebami, vključenega v redni 
oddelek vrtca, ostajajo nespremenjena in 
znašajo tudi od 1. 7. 2013 naprej:
– za I. starostno skupino1.034,08 evra,
– za II. starostno skupino839,61 evra.
Vrtec Vrhnika zniža ceno programa za 
stroške neporabljenih živil s tistim dnem, 
ko starši do 9. ure obvestĳo vrtec o otroko-
vi odsotnosti.

Številka: 410-72/2012 (3-01)
Datum: 4. 7. 2013

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-
9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 
40/2012-ZUJF) in 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Ob-
činski svet Občine Vrhnika na 19. redni seji 
4. 7. 2013 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA.

I.
Na zemljišču, parc. št. 1885/12, k.o. Velika 
Ligojna (1998), se ukine status javnega do-
bra. 
Lastninska pravica pri nepremičnini, parc. 
št. 1885/12, k.o. Velika Ligojna (1998), se 
vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 588340-
7000.

II.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-69/2008 (6-03)
Datum:   4. 7. 2013

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi 79. In 83. člena Zakona o pros-
torskem načrtovanju in 22. člena Statuta 
Občine (Naš časopis, št. 365, 26.10.2009) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 19. 
seji 4. 7. 2013 sprejel

Spremembe in dopolnitve odloka
o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč ter podlagah in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Vrhnika.

1. člen
Besedilo prvega odstavka 19. člena se 
spremeni tako, da se glasi: 
»1)  Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infra-
strukture;
– za gradnjo mrliške vežice;
– za gradnjo objektov, namenjenih gasilski 

dejavnosti
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znan-
stveno-raziskovalno delo in zdravstvo po 
predpisih o uvedbi in uporabi enotne kla-
sifikacĳe vrst objektov.«

2. člen
Besedilo drugega odstavka 19. člena se 
spremeni tako, da se glasi: 
»2) Pretekla vlaganja v infrastrukturo na 
podlagi pogodbe o soinvestitorstvu in po-
trdila o plačanem samoprispevku, ki ga 
izda Občina Vrhnika oddelek za finance se 
upoštevajo za komunalno opremo, za ka-
tero so bila plačana, in sicer tako, da se od-
šteje od skupnega zneska kom. prispevka 
za tovrstno kom. opremo. Plačani znesek 
se letno revalorizira po povprečnem let-
nem indeksu cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo v ok-
viru Gospodarske zbornice Slovenĳe, pod 
gradbena dela - "ostala nizka gradnja". V 
kolikor je plačani znesek višja kot izra-
čun komunalnega prispevka za določeno 
infrastrukturo se komunalni prispevek 
za tovrstno  infrastrukturo ne obračuna. 
Pretekla vlaganja se upoštevajo plačniku 
enkrat, in sicer za parcelno številko, ki je 
navedena v pogodbi oziroma za parcelno 
številko, ki je nastala po delitvi zemljišča 
in je v lasti plačnika.«

3. člen
Besedilo tretjega odstavka 19. člena se v 
celoti črta.

4. člen
Besedilo 22. člena se spremeni  tako, da se 
glasi:
Če se komunalni prispevek odmerja za-
radi gradnje objekta oziroma zaradi ob-
jekta, za katerega je potrebno gradbeno 
dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati 
komunalni prispevek pred izdajo grad-
benega dovoljenja. Če zavezanec ne plača 
komunalnega prispevka v roku enega leta 
po pravnomočnosti odločbe, s katero mu 
je odmerjen komunalni prispevek, se ko-
munalni prispevek na novo odmeri.
Če se komunalni prispevek odmerja zara-
di obstoječega objekta, ki se na novo pri-
ključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oziroma jo bo uporabljal, je zave-
zanec dolžan plačati komunalni prispevek 
v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, 
s katero mu je odmerjen komunalni pri-
spevek.

5. člen
Spremembe odloka začnejo veljati petnaj-
sti dan po objavi v Našem časopisu. 

Številka:354-4/2013 (6-07)
Datum:  4. 7. 2013

Župan Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o 
divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 120/
06 - odl US in 17/2008) in 22. člena Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365/2009) 
je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 
19. seji 4. 7. 2013

sprejel

ODLOK O PORABI KONCESĲSKE 
DAJATVE ZA TRAJNOSTNO 

GOSPODARJENJE Z DIVJADJO V 
OBČINI VRHNIKA.

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, 
ki jih občina prejeme na podlagi 29. člena 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list 
RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabĳo za izvaja-
nje ukrepov varstva in vlaganj v naravne 
vire.
Občina Vrhnika bo izvedla postopek izbi-
re izvajalcev storitev oziroma dobaviteljev 
blaga za izvedbo ukrepov varstva in vla-
ganj v naravne vire na podlagi predpisov 
s področja javnega naročanja v posamez-
nem letu, po prejemu sredstev iz državne-
ga proračuna. 
V primeru, da sredstva v poslovnem letu 
ne bodo porabljena v celoti, se neporab-
ljeni del prenese kot namenski prihodek v 
proračun prihodnjega leta. 

3. člen
Ukrepi varstva in vlaganj v naravne vire 
so predvsem:
–  ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, 

grmišč, logov,
–  vzdrževanje gozdnih robov,
–  krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih 

in pridelovalnih njiv,
–  nabava in postavitev prometnih zna-

kov za opozarjanje na divjad ali pre-
ventivnih silhuet divjadi,

–  izvajanje čistilnih akcĳ,
–  evidentiranje in čiščenje divjih in ne-

varnih odlagališč,
– izobraževanje širše javnosti z opre-

mljanjem poučnih objektov s področja 
lovstva, trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo ali varovanja okolja,

–  ukrepi za ohranjanje naravnega boga-
stva,

–  čiščenje in vzdrževanje vodotokov in 
barjanskih jarkov.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v uradnem glasilu občine Naš ča-
sopis.

Številka: 007-23/2010
Vrhnika, 4. 7. 2013
 Župan Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l. r.

Na podlagi 61.a člena ZPNačrta (Ur. l. RS, 
št. 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP, 106/2010 popr., 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012 – ZPNačrt-B, 109/2012) ter  22. 
Člena Statuta Občine Vrhnika  (Naš časo-
pis, št. 365/2009, Uradno prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet Občine Vrhnika na 
19. redni seji 4. 7. 2013, sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O OBČINSKEM 
LOKACĲSKEM NAČRTU

 ZA STANOVANJSKO NASELJE 
GABRČE 3 NA VRHNIKI.

I. Splošne določbe

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in 
dopolnitve občinskega lokacĳskega načrta 
za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhni-
ki (Uradni list RS, št. 29/2007, v nadaljeva-
nju Spremembe in dopolnitve OLN), ki jih 
je izdelalo projektivno podjetje Populus, 
d.o.o. pod št. projekta 368-04-12 in so izde-
lane v skladu z izhodišči in usmeritvami 
Prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 
in srednjeročnega plana Občine Vrhnika 
za obdobje 1986 do 1990 s spremembami 
in dopolnitvami.

2. člen
Predmet Sprememb in dopolnitev OLN 
je dopustitev možnosti zamenjave plina, 
kot osnovnega vira energĳe za ogrevanje 
objektov in sanitarne vode, z obnovljivimi 
viri energĳe. Ogrevanje na plin se lahko 
nadomesti s toplotno črpalki zrak-voda 
in/ali z ogrevanjem na bio maso na lastni 
zalogovnik v kombinacĳi z vgradnjo spre-
jemnikov s sončne energĳe za predgreva-
nje sanitarne vode. Predmet sprememb 
in dopolnitev je tudi možnost ureditve 
skupnega parkirišča na mestu, kjer je 
predvidena postavitev plinske postaje v 
primeru uporabe obnovljivih virov ener-
gĳe.

3. člen
Sestavni del Sprememb in dopolnitev 
OLN spremembe in dopolnitve tekstual-
nega in grafičnega dela.

II. Spremembe in dopolnitve OLN

4. člen
V 4. členu se  besedilo spremeni in dopolni 
tako, da se glasi:
»(1) Z lokacĳskim načrtom se znotraj ure-
ditvenega območja predvidi:
–  gradnja treh (GP1, GP2, GP22) pros-

tostoječih enostanovanjskih in štirih 
(GP46, GP47, GP48, GP49) prostosto-
ječih dvostanovanjskih objektov ter 42 
enostanovanjskih objektov, tipologĳa: 
dvojček, 

–  ureditev krožne dovozne poti s krakom 
slepe ulice z obračališčem in servisne 
ceste,

– ureditev infrastrukturnih objektov in na-
prav: rekonstrukcĳa transformatorske 
postaje, plinska postaja in plinovod; 

–  priključki na vode: elektroenergetsko 
omrežje, javni vodovod, sanitarna 
kanalizacĳa s črpališčem, javna raz-
svetljava, telekomunikacĳsko omrežje, 
kabelska televizĳa,

–  ekološki otok – ločeno zbiranje odpad-
kov 

–  ter ureditev zelenih površin in otroške-
ga igrišča.

(2) Dopustna je ureditev skupnega parki-
rišča ne mestu plinske postaje v prime-
ru uporabe obnovljivih virov energĳe.«

5. člen
V 7. členu (opis rešitev načrtovanih objek-
tov in površin) se  v 3. odstavku doda novi 
zadnji stavek:
»Na strehi je dovoljena postavitev spre-
jemnikov sončne energĳe v istem naklonu 
kot streha in pod višino slemena.«

6. člen
V 7. členu se v 5. odstavku doda novi za-
dnji stavek:
»Na strehi garaže oziroma nadstrešnice 
nad parkirnim mestom je dovoljena po-
stavitev sprejemnikov sončne energĳe v 
njeni ravnini.«

7. člen
V 7. členu se 10. odstavek spremeni tako, 
da se glasi:
»(10) Kot skupne površine se uredita otro-
ško igrišče z zelenico in servisna površina 
plinske postaje ali skupno parkirišče.«

8. člen
V 8. členu (lokacĳski pogoji in usmeritve 
za projektiranje in gradnjo) se 14. odstavek 
spremeni tako, da se glasi:
»(14) Morfološka enota 14 (ekološki otok in 
plinska postaja ali skupno parkirišče): Jav-
ne površine (JP3) - ekološki otok (EO) za 
ločeno zbiranje odpadkov, ki ima dostop 
s ceste 3 - servisne ceste. Ob ekološkem 
otoku se uredi asfaltna servisna ploščad 
dim. 13,5 x 3,5 m, ki se nameni servisnim 
vozilom. Skupne površine (SP1): skupna 
plinska postaja za ogrevanje stanovanjskih 
objektov ali skupno parkirišče ter skupne 
zelene površine zahodno in južno od EO 
ter severno od plinske postaje ali skupne-
ga parkirišča.«

9. člen
V 10. členu se 7. odstavek spremeni tako, 
da se glasi:
»(7) Dve parkirni mesti za obiskovalce sta 
predvideni na otoku v križišču enosmerne 
dovozne ceste, kot je prikazano v grafični 
prilogi List 5: Načrt prometne ureditve. 
Parkirna mesta za obiskovalce se v pri-
meru uporabe obnovljivih virov energĳe 
uredĳo v morfološki enoti 14 (na mestu 
plinske postaje).

10. člen
Besedilu 14. člena odloka (plinovodno 
omrežje) se doda novi tretji odstavek, ki 
se glasi:
»(3) Za ogrevanje objektov in sanitarne 
vode je dovoljena tudi uporaba obnovlji-
vih virov energĳe. Dovoljena je uporaba 
toplotne črpalke zrak-voda in/ali ogre-
vanje na bio maso na lastni zalogovnik 
v kombinacĳi z vgradnjo sprejemnikov 
sončne energĳe za predgrevanje sanitarne 
vode.«

11. člen
Besedilu 30. člena se dodata nov peti in 
šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Za ogrevanje objektov in sanitarne 
vode je dovoljena tudi uporaba obnovlji-
vih virov energĳe. Dovoljena je uporaba 
toplotne črpalke zrak-voda in/ali ogre-
vanje na bio maso na lastni zalogovnik 
v kombinacĳi z vgradnjo sprejemnikov 
sončne energĳe za predgrevanje sanitarne 
vode
(6) Na skupni površini SP1 se lahko ser-
visne površine plinske postaje, v primeru 
opustitve uporabe plina, nameni za skup-
ne parkirne površine naselja.«

12. člen
Besedilu 34. člena se spremeni tako, da se 
glasi:
»Po izvedbi vseh predvidenih ureditev so 
dopustni naslednji posegi:
- redna in investicĳska vzdrževalna 

dela,
- postavitev enostavnih in nezahtevnih 

objektov, ki so dopustni v območju 
prostoskega akta, 

- rušitve-odstranitve objektov.«

III. Končne določbe

13. člen
Spremembe in dopolnitve OLN so stalno 
na vpogled  na  Občini Vrhnika, Oddelek 
za prostor.

14. člen
Nadzor nad izvajanjem Sprememb in do-
polnitev OLN opravljajo pristojne inšpek-
cĳske službe.

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po ob-
javi v Našem časopisu.

Številka: 3505-4/2012 (5-06)
Datum:   4. 7. 2013       

Župan  Občine Vrhnika
 Stojan Jakin, l. r.

Številka: 3521-2/2013 
Datum:  9.8.2013

Na podlagi 11. člena Pravilnika o odda-
janju poslovnih prostorov in poslovnih 
stavb v najem (Naš časopis, št. 259/99, ter 
št. 327/06) objavlja Občina Vrhnika, Trža-
ška cesta 1, 1360 Vrhnika,

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM.

Predmet oddaje je poslovni prostor v pr-
vem nadstropju poslovne stavbe Cankar-
jev trg 4 na Vrhniki, skupne površine 11-
6,57, in sicer prostor s površino 13,52 m2, 
prostor s površino 28,05 m2, prostor s po-
vršino 39,96 m2, prostor s površino 35,04 
m2. Najem vključuje souporabo sanitarĳ 
ter skupnih prostorov.
Pri poslovnem prostoru je mogoč tudi naj-
em posameznih prostorov.
Poslovni prostor se oddaja v najem za do-
ločen čas – po dogovoru in bo izbranemu 
ponudniku oddan v najem takoj, ko bo po-
stopek javnega razpisa v celoti zaključen.
Najemnina za poslovni prostor se plačuje 
mesečno, v skladu z 29., 31. in 33. členom 
Pravilnika o oddajanju poslovnih prosto-
rov in poslovnih stavb v najem.
Ponudnik resnost ponudbe jamči z vplači-
lom varščine na TRR št.: 01340-01000010-
93, sklic na št.: 18 76406-7103018-10234211 
Občine Vrhnika.
Varščino, ki znaša 973,36 EUR oz. 333,67 
EUR, če ponudnik kandidira za najem 
posameznih prostorov, mora ponudnik 
vplačati pred potekom roka za oddajo 
ponudbe in ponudbi priložiti potrdilo o 
vplačani varščini.
Ponudnikom, ki na javnem razpisu niso 
izbrani, se varščina vrne v roku 15 dni od 
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika oziroma oddaji poslovnega pros-
tora v najem, ponudnikom, ki so poslali 
nepopolne ponudbe, pa v roku 15 dni od 
zaključka zbiranja ponudb.
Za izbranega ponudnika varščina šteje kot 
avans najemnine. V primeru, da izbrani 
ponudnik odstopi od sklenitve najemne 
pogodbe, pa se mu položena varščina ne 
vrne.
Ponudnikom, ki svojo ponudbo umaknejo 
pred zaključkom postopka izbire, se vrne 
le polovičen znesek položene varščine.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev naj ponudniki v zaprti ovojnici 
s pripisom "Ne odpiraj, razpis za oddajo 
poslovnega prostora", oddajo v sprejemni 
pisarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1 na 
Vrhniki ali pošljejo na naslov: Občina Vrh-
nika, Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika. 
Rok za oddajo ponudb je 11. 9. 2013. Za 
pravočasno ponudbo se bo štela tista po-
nudba, ki bo na naslov Občine Vrhnika 
prispela do 11. 9. 2013. Ponudbe bodo po 
preteku roka komisĳsko odprte. 
Pisna ponudba mora obsegati:
• ponudnikove podatke s točnim naslo-

vom, če je ponudnik fizična oseba;
• ponudnikovo firmo in sedež, če je po-

nudnik pravna oseba;
• navedbo, ali kandidirajo za poslovni 

prostor v celoti oziroma navedbo dela 
prostora, za katerega kandidirajo;

• številko transakcĳskega računa ponud-

nika za primer vračila varščine;
• dokazilo o državljanstvu RS – osebna 

izkaznica ali potni list (fizične osebe);
• priglasitveni list DURS za samostojne 

podjetnike posameznike oziroma izpis 
iz sodnega registra za pravne osebe (ki 
pa ne sme biti starejši od 30 dni, šteto 
od dneva prejema ponudbe na občino);

• opis in program dejavnosti, ki jo po-
nudnik želi opravljati v najetem po-
slovnem prostoru, ter število oseb, ki 
jih zaposluje ali jih bo na novo zaposlil 
za potrebe opravljanja te dejavnosti;

• dokazilo o finančnem stanju ponud-
nika: potrdilo poslovne banke, ki vodi 
ponudnikov transakcĳski račun, da 
le-ta v preteklih šestih  mesecih ni bil 
blokiran – dokumenti ne smejo biti sta-
rejši od 30 dni, šteto od dneva prejema 
ponudbe na občino;

• dokazilo o položeni varščini;
• navedbo roka, v katerem namerava po-

nudnik začeti s poslovanjem v najetem 
poslovnem prostoru.

Nepopolne ponudbe in nepravočasne po-
nudbe se ne bodo upoštevale in bodo vr-
njene ponudniku.
Pri ugotavljanju in izbiri najugodnejšega 
ponudnika se upoštevajo naslednja do-
ločila:
• izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev,
• ponudniki za najem poslovnega pros-

tora v celoti imajo prednost pred po-
nudniki, ki kandidirajo za najem dela 
prostorov, 

• ponudba najprimernejšega programa v 
okviru predvidene dejavnosti,

• število zaposlenih oseb pri interesentu, 
upoštevajoč velikost oddanega poslov-
nega prostora in dejavnost, s katero se 
interesent ukvarja,

• rok, naveden za začetek opravljanja de-
javnosti,

• finančno stanje ponudnika. 
V primeru, ko pogoje javnega razpisa v 
enaki meri izpolnjujeta dva ali več inter-
esentov, imajo prednost interesenti, ki iz-
polnjujejo naslednje prednostne pogoje:
• nova in edina dejavnost v kraju,
• dejavnost, za katero se v razvojnem 

programu občine ugotovi, da jo bo ob-
čina vzpodbujala,

• število na novo odprtih delovnih mest,
• prva zaposlitev ali zaposlitev brezpo-

selnega, prĳavljenega na Zavodu za 
zaposlovanje, 

• občani Občine Vrhnika ali pravne osebe 
s sedežem v Občini Vrhnika.

Sklep o oddaji poslovnega prostora sprej-
me župan Občine Vrhnika.
Ponudniki, ki bodo predložili popolne po-
nudbe, bodo o izbiri obveščeni najkasneje 
v  petnajstih dneh po izdaji sklepa o oddaji 
poslovnega prostora.
Občina Vrhnika si pridržuje pravico, da z 
nobenim izmed ponudnikov ne bo skleni-
la najemne pogodbe.
Ogled poslovnega prostora, ki je predmet 
oddaje, je mogoč po predhodnem dogo-
voru. 
Vse dodatne informacĳe so na voljo na tel. 
št.: 01/ 755-54-21 (E. Červek).
 Župan:
 Stojan JAKIN, univ. dipl. 

inž. grad.

Na podlagi 61.a člena ZPNačrta (Ur. l. RS, 
št. 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP, 106/2010 popr., 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012 – ZPNačrt-B, 109/2012) ter  22. 
člena Statuta Občine Vrhnika  (Naš časo-
pis, št. 365/2009, Uradno prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet Občine Vrhnika na 
19. redni seji 4. 7. 2013 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O OBČINSKEM 
LOKACĲSKEM NAČRTU

 za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na 
Vrhniki.

I. Splošne določbe

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe 
in dopolnitve občinskega lokacĳskega 
načrta za stanovanjsko naselje Gabrče 3 
na Vrhniki (Uradni list RS, št. 29/2007, v 
nadaljevanju Spremembe in dopolnitve 
OLN), ki jih je izdelalo projektivno pod-
jetje Populus, d.o.o. pod št. projekta 368-
04-12 in so izdelane v skladu z izhodišči in 
usmeritvami Prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 
od 1986 do 2000 in srednjeročnega plana 
Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s 
spremembami in dopolnitvami.

2. člen
Predmet Sprememb in dopolnitev OLN 
je dopustitev možnosti zamenjave plina, 
kot osnovnega vira energĳe za ogrevanje 
objektov in sanitarne vode, z obnovljivimi 
viri energĳe. Ogrevanje na plin se lahko 
nadomesti s toplotno črpalki zrak-voda 
in/ali z ogrevanjem na bio maso na lastni 
zalogovnik v kombinacĳi z vgradnjo spre-
jemnikov s sončne energĳe za predgreva-
nje sanitarne vode. Predmet sprememb 
in dopolnitev je tudi možnost ureditve 
skupnega parkirišča na mestu, kjer je 
predvidena postavitev plinske postaje v 
primeru uporabe obnovljivih virov ener-
gĳe.

3. člen
Sestavni del Sprememb in dopolnitev 
OLN spremembe in dopolnitve  besedil-
nega in grafičnega dela.

II. Spremembe in dopolnitve OLN

4. člen
V 4. členu se besedilo spremeni in dopolni 
tako, da se glasi:
»(1) Z lokacĳskim načrtom se znotraj ure-
ditvenega območja predvidi:

–  gradnja treh (GP1, GP2, GP22) pros-
tostoječih enostanovanjskih in štirih 
(GP46, GP47, GP48, GP49) prostosto-
ječih dvostanovanjskih objektov ter 42 
enostanovanjskih objektov, tipologĳa: 
dvojček, 

–  ureditev krožne dovozne poti s krakom 
slepe ulice z obračališčem in servisne 
ceste,

–  ureditev infrastrukturnih objektov in 
naprav: rekonstrukcĳa transformator-
ske postaje, plinska postaja in plino-
vod, 

–  priključki na vode: elektroenergetsko 
omrežje, javni vodovod, sanitarna 
kanalizacĳa s črpališčem, javna raz-
svetljava, telekomunikacĳsko omrežje, 
kabelska televizĳa,

–  ekološki otok – ločeno zbiranje odpad-
kov 

–  ter ureditev zelenih površin in otroške-
ga igrišča.

(2) Dopustna je ureditev skupnega parki-
rišča ne mestu plinske postaje v primeru 
uporabe obnovljivih virov energĳe.«

5. člen
V 7. členu (opis rešitev načrtovanih objek-
tov in površin) se  v 3. odstavku doda novi 
zadnji stavek:
»Na strehi je dovoljena postavitev spre-
jemnikov sončne energĳe v istem naklonu 
kot streha in pod višino slemena.«

6. člen
V 7. členu se v 5. odstavku doda novi za-
dnji stavek:
»Na strehi garaže oziroma nadstrešnice 
nad parkirnim mestom je dovoljena po-
stavitev sprejemnikov sončne energĳe v 
njeni ravnini.«

7. člen
V 7. členu se 10. odstavek spremeni tako, 
da se glasi:
»(10) Kot skupne površine se uredita otro-
ško igrišče z zelenico in servisna površina 
plinske postaje ali skupno parkirišče.«

8. člen
V 8. členu (lokacĳski pogoji in usmeritve 
za projektiranje in gradnjo) se 14. odstavek 
spremeni tako, da se glasi:
»(14) Morfološka enota 14 (ekološki otok in 
plinska postaja ali skupno parkirišče): Jav-
ne površine (JP3) - ekološki otok (EO) za 
ločeno zbiranje odpadkov, ki ima dostop 
s ceste 3 - servisne ceste. Ob ekološkem 
otoku se uredi asfaltna servisna ploščad 
dim. 13,5 x 3,5 m, ki se nameni servisnim 
vozilom. Skupne površine (SP1): skupna 
plinska postaja za ogrevanje stanovanjskih 
objektov ali skupno parkirišče ter skupne 
zelene površine zahodno in južno od EO 
ter severno od plinske postaje ali skupne-
ga parkirišča.«

9. člen
V 10. členu se 7. odstavek spremeni tako, 
da se glasi:
»(7) Dve parkirni mesti za obiskovalce sta 
predvideni na otoku v križišču enosmerne 
dovozne ceste, kot je prikazano v grafični 
prilogi List 5: Načrt prometne ureditve. 
Parkirna mesta za obiskovalce se v pri-
meru uporabe obnovljivih virov energĳe 
uredĳo v morfološki enoti 14 (na mestu 
plinske postaje).

10. člen
Besedilu 14. člena odloka (plinovodno 
omrežje) se doda novi tretji odstavek, ki 
se glasi:
»(3) Za ogrevanje objektov in sanitarne 
vode je dovoljena tudi uporaba obnovlji-
vih virov energĳe. Dovoljena je uporaba 
toplotne črpalke zrak-voda in/ali ogre-
vanje na bio maso na lastni zalogovnik 
v kombinacĳi z vgradnjo sprejemnikov 
sončne energĳe za predgrevanje sanitarne 
vode.«

11. člen
Besedilu 30. člena se dodata nov peti in 
šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Za ogrevanje objektov in sanitarne 
vode je dovoljena tudi uporaba obnovlji-
vih virov energĳe. Dovoljena je uporaba 
toplotne črpalke zrak-voda in/ali ogre-
vanje na bio maso na lastni zalogovnik 
v kombinacĳi z vgradnjo sprejemnikov 
sončne energĳe za predgrevanje sanitarne 
vode
(6) Na skupni površini SP1 se lahko ser-
visne površine plinske postaje, v primeru 
opustitve uporabe plina, nameni za skup-
ne parkirne površine naselja.«

12. člen
Besedilu 34. člena se spremeni tako, da se 
glasi:
»Po izvedbi vseh predvidenih ureditev so 
dopustni naslednji posegi:
- redna in investicĳska vzdrževalna 

dela,
- postavitev enostavnih in nezahtevnih 

objektov, ki so dopustni v območju 
prostoskega akta, 

- rušitve-odstranitve objektov.«

III. Končne določbe

13. člen
Spremembe in dopolnitve OLN so stalno 
na vpogled  na  Občini Vrhnika, Oddelek 
za prostor.

14. člen
Nadzor nad izvajanjem Sprememb in do-
polnitev OLN opravljajo pristojne inšpek-
cĳske službe.

15. člen
Ta odlok začne veljati  petnajsti dan po ob-
javi v Našem časopisu.

Številka: 3505-4/2012 (5-06)
Datum: 4. 7. 2013   
 Župan  Občine Vrhnika
 Stojan Jakin
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Pred natanko 156-imi leti je »Južna 
železnica« povezala Dunaj in Trst, Bo-
rovnici pa na stežaj odprla okno v svet. 
Gmotni položaj prebivalstva se je z že-
leznico močno izboljšal, kraj je pričel 
rasti in se krepiti vse do današnjih dni, 
kar ni spremenilo niti rušenje znameni-
tega borovniškega viadukta, ki se da-
nes nahaja v občinski simboliki. Tako 
povezovalka občinske proslave, ki se 
je je udeležilo nad 100 ljudi, med njimi 
tudi sedem občinskih svetnikov, ravna-
telj osnovne šole, pa tudi visoka gosta, 
župana Horjula in Škofljice. Kulturni
program prireditve je zapolnila zname-
nita pevka Manca Izmajlova z možem 

Benjaminom, violinskim virtuozom, ki 
je nastop v Borovnici vključila v tur-
nejo 100-ih srčnih koncertov, v sklopu 
katere z možem obiskujeta manjše slo-
venske kraje in z nastopi v mnogokrat 
skorajda opustelih kulturnih domovih 
skušata »napolniti srca čim večjega šte-
vila poslušalcev v živo.« 
Slavnostni govor je sicer pripadel župa-
nu Andreju Ocepku, ki je spomnil, da 
mala borovniška občina stopa v 19. leto 
obstoja: »Osebno sem prepričan, da se 
je v Borovnici, tako kot tudi v številnih 
manjših občinah po Slovenĳi veliko iz-
gradilo in postavilo, kar se drugače ne 
bi. Ali pa bi se z zelo velikimi težavami. 

Bližje kot je človeku občina večji je lah-
ko vpliv občanov na njene aktivnosti in 
delovanje. Veliko opravljenih stvari niti 
ne opazimo. Zdĳo se nam samoumev-
ne. Kot nekaj, kar bi pač moralo biti.« 
Pri tem je izpostavil asfaltiranje ceste 
na Pokojišče in za Likom, ureditev po-
kopališča, javne razsvetljave, vrtec, v 
katerega da smo, kot ena redkih občin, 
do sedaj sprejeli še vse otroke, uspehe 
osnovnošolcev, številna vlaganja v ci-
vilno zaščito in varstvo pred naravnimi 
nesrečami, uspehe gasilskih in ostalih 
borovniških društev. Opozoril je, da je 
letošnja zima na postavki vzdrževanja 
cest pobrala ogromno sredstev, a da 

bodo zastavljeni projekti kljub temu 
izpeljani: »V Ohonici bomo, upam, le-
tos septembra le pričeli z deli. Zgradili 
bomo primarni vodovod s hidrantnim 
omrežjem in pa uredili cesto od Draži-
ce pa do konca Ohonice. Za to investici-
jo smo tudi pridobili dodatna državna 
sredstva v višini 83.000 evrov. Za Bre-
zovico, Niževec, Zabočevo je končan 
razpis za projektiranje voda za vsa ta 
naselja. Tudi k temu moramo resno pri-
stopiti, ker varstvo ljudi naj bi bila naša 
osnovna naloga. Po dolgih letih dogo-
varjanja pa se je resno pričel projekt Či-
sta Ljubljanica, čiščenja odpadnih vod. 
Tako so se v teh dneh pričela dela na 
kanalizacĳi Dol-Laze in pa na kanaliza-
cĳi Stara postaja. Zaključena naj bi bila
za Staro postajo letos, malce pozneje v 
jeseni, za Dol-Laze pa naslednje poletje. 
Kanalizacĳa Breg-Pako, ki bo v vaku-
umski izvedbi in pa centralna čistilna 
naprava, tu smo v fazi izbire izvajalca 
del, gradnja naj bi se pričela letos jese-
ni, končala pa konec prihodnjega leta. 
V sklopu s čistilno napravo imamo na-
men zgraditi tudi zbirni center za od-
padke, kjer predvidevamo v oktobru 
pričeti z gradnjo predobremenilnega 
nasipa, za kar bomo porabili material 
z deponĳe na Dolu. Telekomunikacĳ-
sko omrežje – tu imamo veliko težav 
– letos smo izbrali koncesionarja, ki se 
je obvezal izgraditi optično omrežje do 
vsakega objekta v občini. Dobili bomo 
možnost dostopa do interneta, televizi-
je in telefonĳe in bomo lahko izbirali
med štirimi operaterji. Zopet je tu ak-
tualen projekt daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso. Tudi tu imamo izbra-
nega koncesionarja, ki bo postavil ko-
tlovnico in zgradil omrežje.« Govor pa 
je zaključil z mislĳo: »Vse kar sem zdaj

povedal o planih, sem prepričan, da jih 
bomo zmogli in uresničili. Le dobre vo-
lje in medsebojnega zaupanja nam ne 
sme zmanjkati.« 
Občinska komisĳa za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja je sicer 
sklenila, da se v letošnjem letu ne bodo 
podeljevala občinska priznanja, župan 
pa se je kljub temu odločil, da podeli 
vsaj županovo pohvalo Floorball klu-
bu Borovnica z obrazložitvĳo: »Sezona
2012/13 je doslej najuspešnejša sezona 
borovniških floorballistov. Trĳe naslo-
vi državnih prvakov so krona sezone. 
Poleg tega so dosegli še nekaj dobrih 
uvrstitev, ki so zaokrožile najuspešnej-
šo epizodo doslej. Člani A so na finalu
elitne lige, ki so jo organizirali Borov-
ničani na Vrhniki, premagali floorball
klub Olimpĳo in osvojili naslov najbolj-
ših v državi. Prav tako so članice suve-
reno ohranile naslov prvakinj v ženski 
ligi in v prvi slovenski moški ligi na-
predovale in osvojile deveto mesto. 
Člani B so redni del končali na prvem 
mestu, a popustili v končnici in sezono 
sklenili na četrtem mestu. Neverjetni so 
bili mladinci do 19 let, ki so s suvereno 
igro in visokimi rezultati osvojili prvo 
mesto. Žan Petrič pa je osvojil še na-
slov najboljšega vratarja. Večina članic 
floorball kluba Borovnica je bila letos
del reprezentance, ki se je odpravila na 
kvalifikacĳe za žensko svetovno prven-
stvo na Poljsko. Mladinci do 19 let so 
zapolnili šest mest v reprezentanci, ki 
se je uvrstila na svetovno prvenstvo v 
Hamburgu. Vsako leto, tudi letošnjo 
sezono so priredili novoletni turnir in 
izpeljali floorball turnir za dan borov-
nic, ki je vsako leto odlično obiskan.« 

  Damjan Debevec

Mezzosopranistka Manca Izmajlova z možem 
Benjaminom je navdušila množico.

Floorball klub Borovnica je prejel županovo pohvalo za številne 
uspehe.

Občina Borovnica je tako kot zadnja štiri leta 
tudi letos odigrala vlogo glavnega organizator-
ja in pokrovitelja Dneva borovnic. Je pa tokrat 
za postavitev šotora, urejanje prireditvenega 
prostora in dnevno varovanje poskrbelo PGD 
Borovnica, sejemski del je koordiniralo Turistič-
no društvo Borovnica, Gostilna Godec pa je po-
skrbela za jedačo, pĳačo in glasbene goste. Do-
gajati se je začelo že v petek, 19. julĳa, zvečer z
dobro obiskanim odprtjem klekljarske razstave 
"S(p)anje v čipkah" v avli osnovne šole, nato pa 
se je dogajanje preselilo na šolsko igrišče, kjer je 
letos potekala prireditev. Številne obiskovalce je 
pod šotorom pozno v noč zabaval DJ Dady, do-
dobra pa razgrel Jasmin Stavros. Polne roke dela 
so imeli tako natakarji kot varnostniki, deloma 
celo policisti. Spomine na burno veseljačenje 
pretekle noči, ko so po borovniških ulicah frčale 
steklenice in izruvane grmovnice, sem pa tja pa 
so se kantah za smeti vozili prĳatelji maliganov,
so zjutraj nekaj ur odstranjevali borovniški ga-
silski veterani in veteranke. Do prihoda prvih 
obiskovalcev že ni bilo več sledu o kakršnemko-
li neredu in tisti "pravi" Dan borovnic se je lahko 
začel. 
Po več virih je bilo obiskovalcev občutno manj 
kot prejšnja leta, še manj radodarno pa so raz-
vezovali svoje mošnjičke – kriza je očitno napra-

vila svoje; po pričakovanju so se najpogosteje 
ustavljali pri stojnicah z modrimi sadeži osmih 
borovniških pridelovalcev, ki so kljub poznejše-
mu zorenju borovnic povsem zadostili povpra-
ševanju. Primanjkovalo pa ni niti drugih dobrin, 
od suhomesnatih izdelkov do gozdnih sadežev, 
posušenih gob, medu, sadnega soka, olja, sadja, 
vrtnin, rastlinskih sadik … celo konopljino seme 
je bilo na voljo. Kupec se je lahko na sejmu oble-
kel, obul, okinčal svojo spremljevalko, otrokom 
kupil leseno igračo ali igračo na baterĳe, z naj-
lepše stojnice borovniških ajdovk v novi poso-
di odnesel odlično domače pecivo ali se ustavil 
pri prodajalcih s pripravki znamke Herbalife, 
kjer so tudi merili telesno maščobo in svetovali 
o zdravi prehrani. Pri borovniškem turističnem 
društvu se je obiskovalec lahko založil s propa-
gandnim turističnim gradivom o Borovnici in 
kupil kakšno knjigo, spominek ali lično šatuljo, 
pri sosednji stojnici pa srečko gasilskega sreče-
lova – te so do večera hitro pošle. Dogajalo se je 
seveda tudi stran od stojnic. Otroci so se lahko 
podili po napihljivem gradu ali se zavrteli na vr-
tiljaku, starejšim je bila dopoldne na voljo odpr-
ta vadba borovniškega Fitcluba, udeležba ali le 
ogled tekmovanja v floorballu, pred šolo je stala
razstava slikarskih del Nike Ham z naslovom 
Pokrajine, v šoli že omenjena klekljarska razsta-

va, na sedežu HUD Karel Barjanski pa likovna 
razstava Od črte do telesa. V popoldanskem 
času so na zelenici pred šolo otroci z ogljem risali 
pravega, živega ponĳa, nekaj pozneje pa je zanje
nastopil čarodej. Glasbeno-zabavni program z 
domačim ansamblom Livada je povezovala Jas-
na Kuljaj. Vrhunec dneva je nastopil z gasilskim 
sprevodom in slavnostnim prevzemom novega 
moštvenegea vozila borovniških gasilcev, nakar 
se je dan prevesil v večer s stand-up komikom 

Rankom Babićem in Ansamblom Erazem. V šoli 
je svoje aktivnosti z okroglo mizo o pomenu 
prehrane za rekreativce in športnike sklenila 
ekipa Fitcluba, na šolskem igrišču pa se je že v 
mraku končalo tekmovanje v floorballu. Iz boja
desetih, tudi mešanih ekip je kot zmagovalec iz-
šla borovniška ekipa Balinčkov v sestavi Luka 
Časar, Boštjan Šebenik, Aleš Kržič, Rok Korošec, 
Sašo Bizjak in Anže Burnik. 

Damjan Debevec

Modri sadeži so bili tudi letos v središču pozor-
nosti.

DPŽ Ajda Borovnica je imelo najlepšo stojnico 
daleč naokoli.

Gasilske parade sta se udeležili kar dve gasilski 
zvezi.

Za boljše vzdušje je poskrbel ansambel Livada. Otroci so se razigrali na napihljivem gradu.

Zmago v floorballu je odnesla ekipa Balinčkov.Na ogled so postavili tudi dve slikar-
ski razstavi.

Od mesnin do malin

Županova pohvala borovniškim floorballistom
Občina Borovnica je na predvečer 27. julĳa, občinskega praznika, priredila koncert z Manco Iz-
majlovo. Župan Andrej Ocepek je dogodek izkoristil za podelitev posebne pohvale borovniškemu 
floorball klubu, za številne odmevne dosežke v zadnjem času.

Manj obiska kot prejšnja leta 

Šestnajsti Dan borovnic
Šestnajsto ponovitev najodmevnejše borovniške prireditve 19. in 20. julĳa so za-
znamovali koncert Jasmina Stavrosa, razstave, sejemski dan in prevzem novega 
gasilskega vozila. Po ocenah prodajalcev naj bi bilo sicer obiskovalcev letos bi-
stveno manj kot prejšnja leta.
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Vabilo
"In kaj najdemo danes na obzidju zabočevske cerkve? 

Čas, ki je minil, in zgodbe, ki jih nosi veter." 
(iz nove knjižice) 

Kulturno društvo Borovnica, Literarna skupina   
vabi na  

predstavitev knjižice 

ZAKLAD NA BOROVI RAVNICI s kulturnim programom.  
Kdaj: v NEDELJO, 15. SEPTEMBRA 2013, ob 17. uri 

Kje: v BOROVNICI, v VEČNAMENSKI DVORANI OSNOVNE ŠOLE  
Avtorica Marjeta Debevec je občanka Borovnice, živi in ustvarja v Brezovici 
pri Borovnici. Njen nemirni duh išče, ustvarja, dela … 
Knjižica je zanimivo branje za vsakogar. Spoznavajmo to dolino, poiščimo 
preteklost, sedanjost, prihodnost. 
Lepo vabljeni vsi, ki vam ni vseeno, kje živimo, vsi, ki Borovnico poznate ali 
pa jo šele spoznavate.  

Veselimo se srečanja z vami.

ŽE OD LETA 1868 

BOROVNIŠKI 
SEMENJ 

 

        22. SEPTEMBRA 2013 
 

OD 8. DO 14. URE 
 

V SREDIŠČU  
BOROVNICE 

 

Prodaja in razstava kmetijskih, sadjarskih, čebelarskih pridelkov ter 
izdelkov domače obrti; brezplačni vodeni ogledi kraja.  

Slabo stanje železniške proge v strmem odseku med Verdom in 
Borovnico je Slovenske železnice prisililo, da so sredi maja ven-
darle pristopile k obsežnim sanacĳskim delom. Delalo se je pred-
vsem na levem tiru (od Borovnice proti Verdu), saj je nasprotno 
stran sanacĳa "doletela" že pred kakim desetletjem. Vzrok za

hudo dotrajanost proge gre seveda iskati v zahtevni konfiguracĳi
terena, kjer se mora železnica z Ljubljanskega barja (od Borovni-
ce) do postaje Verd v razdalji samo 11,3 km povzpeti za kar 110 
metrov. Še posebno težje, tovorne kompozicĳe vlakov pri tem v
klancu spodrsavajo in zdelujejo tirnice, med spustom pa z zavi-

ranjem (še posebno poleti) nemalokrat zažgejo lesene pragove. 
Temeljita obnova, ocenjena na dobra dva milĳona evrov, je bila
neizogibna. Do sredine julĳa so tako železniški gradbinci (oz. nji-
hovi podizvajalci) intenzivno menjali lesene pragove z novimi in 
nov pritrdilni material v lokih (ovinkih), menjali tolčenec z novim 
oziroma sejali obstoječe tirne grede in le dodajali novega, menjali 
tirnice z novimi oziroma jih le medsebojno menjali v lokih, urejali 
geometrĳske lege tira s stroji za regulacĳo tira ter odvodne jarke.
Borovničani in drugi uporabniki železniških storitev smo sanaci-
jo odseka proge, ki je bil med deli povsem zaprt, občutili pred-
vsem ob daljših zamudah upočasnjenih potniških vlakov. Čeprav 
zlobni jeziki na to porečejo, da so železnice le dobile opravičilo 
za že utečene vsakodnevne zamude … Med delovnikom, ki je 
tekel na petek in svetek, od zore do mraka, na žgočem soncu ali v 
dežju, pa se je po dolini razlegal tudi zvočni signal, ki je delavce 
opozarjal na prihajajoče vlake. Precej pozornosti je med drugim 
vzbudila sanacĳa proge na Jelenovem viaduktu, saj res ne vidi-
mo prav pogosto, da bi po njem poleg vlakov vozili tovornjaki, 
bagri in buldožerji. No, glede na stanje 157-letnega starčka pa se 
bi znala težka mehanizacĳa nanj v nekem srednjeročnem obdo-
bju vrniti. Svojevrstne pridobitve so bile v tem času deležne tudi 
Laze, kjer so vzpostavili začasno železniško postajališče – resda 
zgolj za nekaj mesecev in le za prevoz delavcev, a upanje o čem 
trajnejšem v okviru idej o primestni železnici ostaja. Tako kot so 
v Borovnici ostale gore rabljenih (a kakovostnih) železniških pra-
gov, ki jih je po ugodni ceni mogoče kupiti na železniški postaji 
pri uradu sekcĳe za vzdrževanje proge.

  Damjan Debevec

V treh tednih dve nesreči 

Peklensko poletje v 
Peklu
 
Kljub številnim izboljšavam planinskih poti skozi 
sotesko Pekel pri Borovnici v zadnjih letih in po-
gostnemu medĳskemu ozaveščanju ter namestitvi
posebne opozorilne table o nevarnostih v gorah pred 
vhodom v sotesko sta se tam v kratkem času zgodili 
kar dve hudi nesreči.
Nesreča 29. junĳa 
V soboto, 29. junĳa, ob 19.47 je pod četrtim slapom med sesto-
pom spodrsnilo sprehajalki, ki je bila neprimerno opremljena 
(obuta) in nepripravljena na zahtevnost terena. Ljubljančanka je 
zdrsnila okoli osem metrov po pobočju v strugo potoka in si pri 
tem poškodovala glavo in noge. Iz vode sta ji pomagala njena 
sopotnika, ki sta nato tudi pohitela po pomoč, saj je v tem delu 
soteske izjemno slab signal tako za telefonsko kot za radĳsko ko-
munikacĳo. Pri drugem slapu sta naletela na skupino Borovni-
čanov, članov FBC Borovnica, ki so poklicali zdravniško pomoč, 
nato pa pomagali na kraju nesreče. Tja je kmalu prispel dežurni 
urgentni zdravnik ZD Vrhnika z ekipo, ki je poškodovanki nudil 
prvo pomoč. Center za obveščanje je sicer k reševanju pozval 
PGD Stara Vrhnika, ki je odgovorno za tehnično reševanje, a je 
že takoj postalo jasno, da bo za uspešen prenos ponesrečenke 
iz najbolj nedostopnega dela soteske potrebno bistveno večje 
moštvo. Zato so člani PD Borovnica po prihodu alarmirali še 
PGD Borovnica in pokojiško desetino PGD Verd. Tema se je hi-
tro spuščala, zato so ponesrečenko pripravili za prenos, nato pa 
jo družno po zahtevnem terenu odnesli proti petemu slapu. Na 
najbolj strmem delu, že v trdi temi, se je reševalcem pridružila 
tudi ekipa GRS Ljubljana (ki jo je Center obvestil izjemno po-
zno) in z vrvno tehniko ponesrečenko transportirala na planin-
sko pot med Hudičevim zobom in petim slapom, od koder jo je 
nato številčna skupina hitro prenesla do reševalnega vozila nad 
petim slapom. Nato so jo odpeljali na zdravljenje v ljubljanski 
klinični center. Reševanje je trajalo dobre tri ure. Po neuradnih 
podatkih jo je ponesrečenka odnesla z zgolj nekaj praskami in 
udarninami. 

Nesreča 20. julĳa 
Natanko tri tedne pozneje, v soboto, 20. julĳa, ob 14.12 je prav

tako pod četrtim slapom, le nekaj metrov proč od prizorišča 
junĳske nesreče, med sestopanjem s poti zdrsnila 60-letna I. P.
iz Verda in padla približno deset metrov nižje v strugo potoka. 
Skupina planincev, ki se je takrat nahajala v neposredni bližini, 
je nemudoma poklicala pomoč. Kljub bliskovitemu odzivu eki-
pe nujne medicinske pomoči in dežurnega zdravnika ZD Vrh-
nika pa ponesrečenki ni bilo več pomoči. Postopke oživljanja so 
prenehali malo po 15. uri. Na kraj nesreče je medtem prispelo 
nekaj prostovoljcev PD Borovnica, zatem pa še GRS Ljubljana, 
policisti ter ekipa PGD Brezovica pri Borovnici. Ponesrečenko 
so z družnimi močmi prenesli iz soteske na parkirišče nad petim 

slapom. V tem primeru o nepoznavanju terena ali fizični nepri-
pravljenosti planinke nikakor ne moremo govoriti, najverjetneje 
je šlo za trenutek nepazljivosti, ki pa je bil v kombinacĳi z nepri-
merno obutvĳo tudi usoden.

Pekel je že zahteval žrtve 
V preteklih 110 letih, odkar so skozi sotesko speljane urejene pla-
ninske poti, so se nesreče, tudi s smrtnim izidom, že dogajale: 
junĳ 1904 – v bližini tretjega slapa se je zaplezal in obnemogel
moški iz Borovnice, 
30. 10. 1927 – v grapi pri prvem slapu so našli okostje neznane 
žrtve, 
25. 5. 1979 – v grapo pod Hudičevim zobom je padel moški in se 
huje poškodoval, 
6. 4. 1980 – s tretjega slapa na drugega je padla in tam umrla de-
klica iz Ljubljane; za deklico se je pognal oče, ki je kljub hudim 
poškodbam padec preživel, 
18. 6. 2006 – pri petem slapu je kljub zdravniški pomoči zaradi 
kapi umrl moški, 
17. 8. 2011 – pri petem slapu so našli mrtvega moškega iz Brezo-
vice pri Borovnici. 

Vodstvo Planinskega društva Borovnica ob tej priložnosti zno-
va opozarja, da je pot skozi sotesko Pekel zahtevna markirana 
planinska pot, ki zahteva tako primerno pripravo kot primerno 
opremo, še posebej obutev. Predvsem pa bodite obiskovalci so-
teske previdni – to so ne nazadnje graditelji poti že leta 1959 z 
velikimi rdečimi črkami zapisali na skalo. 

  Damjan Debevec

Jelenov viadukt bo na temeljito sanacĳo očitno moral še malce po-
čakati.

Dva meseca je promet potekal le po enem tiru.

Ob junĳski nesreči se je izkazalo, kako zahtevno je reševanje iz
Pekla.

V številu je moč.

Julĳska nesreča se je končala tragično.

Dva milĳona evrov za popravilo proge
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7000 metrov daleč v gozd je 
odpeljal smeti
Svojevrsten rekord je sredi julĳa postavil neimenovani začasni
prebivalec Brega pri Borovnici. Namreč, kar sedem kilometrov 
daleč in kakih 200 metrov višje, nad vas Zabočevo, se je z naj-
lepšimi nameni in pa prikolico komunalnih odpadkov odpeljal 
polepšat zeleneči gozd na pobočju Planine, ki sicer svoje dne-
ve preživlja zdolgočaseno med štetjem redkih vozil na bližnji 
gozdni cesti in ščebetom ptic. Pošiljka plastične embalaže do-
mala vseh artiklov s trgovinskih polic, pa pločevink, kartona 
in vrečk prepolnih kdovečesa, ki jo je začasni občan v vsej svoji 
prvinski smrdljivosti stresel pod pot, ni presenetila le gozdnega 
življa, temveč je vso sapo pobrala tudi lastniku gozda, ko je pri-
pešačil mimo. »Čudo zabočevsko« so že v kratkem hodili ogle-
dovat od blizu in daleč, med njimi tudi medobčinski inšpektor, 
ki je prav hitro ugotovil identiteto do tedaj še neznanega daro-
valca »ekobombe«. Menda naj v krajih, od koder je prišel k nam 
iskat boljši kos kruha, še ne bi poznali redne komunalne službe, 
še manj pa obveznega ločevanja odpadkov. Kakšno kazen mu 
je inšpektor odmeril in ali je nato svoje ostanke odstranil sam, 

nam kljub dopisu in večim klicem na Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo ni uspelo izvedeti. Vendarle gre za dopustniški čas, 
ko so uradni organi praviloma preutrujeni za tako zahtevna 
vprašanja. 

  Damjan Debevec

Vtihotapil se je v 
borovniško vojaško 
skladišče
 
Seveda ni šlo za nevarnega saboterja in skladišča 
eksplozivnih sredstev v vojaškem skladišču pri Bre-
zovici pri Borovnici niso bila ogrožena. Konec junĳa
in v začetku julĳa je v upravni del skladišča zgolj
nesrečno zašel medvedji mladič.
 
Intervencĳsko skupino za primere težav z velikimi zvermi, ki
jo je imenovalo resorno ministrstvo za varstvo narave in deluje 
v sklopu Zavoda za gozdove Slovenĳe, je vojaška policĳa že 18.
junĳa obvestila o manjšem medvedu, ki naj bi ga znotraj varova-
nega območja skladišča opazili zaposleni, zaznali pa so ga tudi 
senzorji in nadzorne kamere. A česa drugega kot odprtino v zu-
nanji ograji, skozi katero naj bi medvedek domnevno prehajal, 
skupina ni našla. Ko se je dogodek 20. junĳa ponovil, so celotno
površino zelo natančno preiskali tudi z izkušenim psom, a s po-
dobnim izplenom kot prvič. Pravĳo pa, da gre v tretje rado, in
tako so ob tretji intervencĳi, 7. julĳa, z večjo iskalno akcĳo med-
vedka vendarle našli – na drevesu. Lahko si seveda predstavlja-
te, da je bila njegova odstranitev vse prej kot lahka, saj ga je bilo 
treba uspavati, ob tem pa paziti, da ne bi padel z drevesa in se 
poškodoval. Po uspešno izvedeni akcĳi so ugotovili, da gre za
letošnjega mladiča, samčka, težkega približno 10 kg; po izmeri 
so ga označili in v sodelovanju z Lovsko družino Borovnica pre-
peljali na nekaj sto metrov oddaljeno krmišče, kjer naj bi v istem 
času domači lovci redno videvali medvedko, domnevno mater 
in mladička, v zadnjih dneh pa zgolj njo samo. Na mater sicer 
niti med reševalno akcĳo niti pozneje niso naleteli, po nekaterih
informacĳah naj celo ne bi bila več med živimi, a upanje ostaja,
da jo je mladič pozneje vendarle našel. 

Po besedah poročnika Karla Nikolavčiča in stotnika Gorana 
Drovenika iz 157. Logističnega bataljona Slovenske vojske je 
bila poleg poveljstva, lovcev in intervencĳske skupine o priso-

tnosti medvedjega mladiča in potencialno tudi matere v skrbi 
za javno varnost pravočasno in ustrezno obveščena tudi Občina 
Borovnica, da bi lahko posredovala opozorilo občanom – pred-
vsem številnim sprehajalcem in gozdnim delavcem, ki se redno 
gibljejo v okolici skladišča. Navedena častnika pa ob tem tudi 
zatrjujeta, da vstop velike zveri v varovano območje skladišča 
nikakor ne pomeni manjše varnosti za tam skladiščena eksplo-
zivna sredstva, v smislu, da bi tja na isti način lahko vstopil tudi 
potencialni saboter. Eksplozivna sredstva se namreč hranĳo v
delu skladišča, ki je od leta 2005 obdan s svojo, docela nepre-
pustno masivno ogrado in tehničnim varovanjem z rezervnim, 
neodvisnim virom napajanja, edini prehod pa je odprt zgolj v 
času, ko tam potekajo dela. Tako se v ta del kaj večjega od kune 
menda ne more vtihotapiti, pa še to so letošnjo zimo prav hitro 
izsledili. V primeru nasilnega vstopa pa bi se hitro odzvala de-
žurna varovalna ekipa. 
"Vzrok za gibanje medvedjega mladiča v upravnem delu je do-
trajana zunanja žična ograja na upravnem delu skladišča ter na 
vodnih propustih nad strugo potoka Prušnica. Za odpravo težav 
zaradi izpodjedanja bregov vodotoka Prušnica ob notranji ograji 
skladišča so ustrezne službe (ministrstvo za obrambo, Agencĳa
Republike Slovenĳe za okolje in Hidrotehnik, d. d.) že opravile
ogled območja predvidene sanacĳe, pripravljena je tudi že pro-
jektna dokumentacĳa za sanacĳo in vzdrževalna dela na brego-
vih vodotoka, ki pa ne vključuje izdelave varovalnih rešetk pod 
ograjo upravnega dela skladišča, saj po mnenju strokovnjakov 
to ne bi bilo mogoče. Rešetke bi namreč ovirale pretok vode in 
odplavitev materiala (drevja) ob hudourniških nalivih – v izjem-
nih primerih bi bile posledice postavitve rešetk nesorazmerne 
škodi, ki jo povzročĳo živali, ki zaidejo na to območje," je po-
jasnil poročnik Nikolavčič. 
Upajmo torej, da se bodo pristojne službe po treh letih vendar-
le zganile, razvezale mošnjičke in sanirale bregove hudourne 
Prušnice, še preden povzroči kako hujšo škodo na notranji ogra-
ji skladišča, ki bi se nato zaradi elektronskih inštalacĳ verjetno
merila v dese�isočih evrih, da o varnostnem vidiku ne govori-
mo. 

  Damjan Debevec

Razkrivalo je strehe in lomilo 
drevje
Nenadni poletni vihar, ki je po Slovenĳi lomastil 29. julĳa po-
poldne, je tudi Borovnici prinesel svoj delež razdejanja. Moč-
no deževje z orkanskim vetrom, trajajočim zgolj pičlih nekaj 
minut, je podiralo zabojnike, lomilo drevje in ograje ter raz-
krivalo strehe hiš in gospodarskih poslopĳ. Poškodovan na
srečo ni bil nihče. Borovniški gasilci so ta dan posredovali 
na Ljubljanski cesti, v Jelah in na Bregu, kjer je veter odnesel 
dele streh. Polomljeno drevje so občani večinoma pospravili 
sami. Več dela pa so imeli brezoviški gasilci, saj so jo v viharju 
najslabše odnesle prav vasi v Kotih. Prekrivati so pomagali 
več kot dvanajst stavb v Brezovici pri Borovnici, Niževcu in 
Dražici. Največ strešne kritine je veter razmetal v Niževcu, 
Drašlerju kar 40 m², pol toliko pa še Trčku. Nič bolje ni bilo v 
bližnji Dražici, kjer je Brencetu razkrilo približno 20 m² strehe. 
Občani so si med seboj priskočili na pomoč in skupaj z gasilci 
škodo hitro odpravili.

Zagorelo je pri lovski preži
Brežanski gasilci, ki jim ob viharju ni bilo treba intervenirati, 
pa so hiteli v akcĳo dva tedna pozneje, 13. avgusta. Zagore-
lo je pri Goriškem mahu, med Pakim in Goričico. Po besedah 
predsednika PGD Breg - Pako Janka Smoleta naj bi se zaradi 
odvrženega ogorka pod lovsko prežo vneli trava in podrast. 
Suša je opravila svoje, zato se je ogenj hitro širil, tudi na šot-
no podlago. Skupaj s šestimi brežanskimi so posredovali še 
gasilci iz Goričice in z Jezera s kar tremi gasilskimi vozili. Po 
intenzivnem gašenju so postavili požarno stražo, ki pa na ra-
čun bližajočega se dežja ni imela preveč dela.

Damjan Debevec

1. slovenska narodnoosvobo-
dilna udarna brigada »Tone 
Tomšič«, ki je delovala v 
sklopu 14. divizĳe NOVJ, je
namreč od divizĳskega ko-
mandanta Mirka Bračiča sredi 
avgusta dobila ukaz »naj likvi-
dira Sabočevo in razbĳa nem-
ške vlake na progi.« V noči s 
14. na 15. avgust je tako Tomši-
čeva brigada pod poveljstvom 

Stanka Semiča – Dakĳa na-
padla odseke železniške pro-
ge med Borovnico in Verdom 
ter postojanke vaških straž v 
borovniški dolini – v Ohonici, 
Dražici, Niževcu, Brezovici in 
Zabočevem, ne pa ograjene 
Borovnice z močno italĳansko
posadko. Prvi in četrti bataljon 
sta pri km 582 pri Goričici s 
sabotažno akcĳo uspešno pre-

kinila železniški promet za 
več kot šest ur, drugi bataljon 
pa je medtem zasedel in ople-
nil Dražico, Niževec, Ohonico, 
zgornjo Brezovico in Kopitov 
grič. Večina vaških stražarjev 
se je pravočasno umaknila v 
utrjeno postojanko »pri Ivanu« 
v spodnji Brezovici, posadka 
zgornje Brezovice se je vdala, 
na svojem položaju v Zaboče-
vem pa je vztrajala posadka 
16-ih stražarjev z družinami, 
ki je kljub neprestanim napa-
dom, tudi s protitankovskim 
topom, vzdržala do jutra, ko 
so se partizani umaknili nazaj 
proti Notranjski. Na partizan-
ski strani je padel komandant 
bataljona, vaška straža pa je 

imela enega mrtvega in šest 
ranjenih. Posadka se je nato 
umaknila v postojanko v Bre-
zovici, Tomšičeva brigada pa 
se je v Zabočevo vrnila 15. 
avgusta zvečer, ga oplenila, za 
nameček pa še do tal požgala 
devet hiš in tri gospodarska 
poslopja. Borovniška italĳan-
ska vojaška posadka ni po-
sredovala v nobenem od obeh 
primerov. 
V tem času je Tomšičeva bri-
gada izvedla še eno odmevno 
akcĳo, in sicer je 24. avgusta
pri km 583 pri Goričici iztirila 
transportni vlak tehničnega 
oddelka XXIV. nemške oklep-
ne divizĳe, ki je že bila v Italĳi,
pri čemer so uničili dve loko-
motivi in petnajst vagonov s 
transportnimi avtomobili. V 
boju je padel en nemški vo-
jak, šest so jih ranili, sedem 
pa zajeli. Slednje so malo za-
tem prav tako likvidirali. Ta 
napad so Nemci izrabili kot 
glavni povod za zasedbo t.i. 
Ljubljanske pokrajine. Dva 
dni pozneje je močna nemška 
enota, 246 mož, že vkorakala v 
Borovnico. 

Damjan Debevec

Namesto na prvi otok kar sedem kilometrov daleč!

Vihar je lomil drevje, razkrival strehe in prevračal table.

Požgano Zabočevo. (Slovenčev koledar, let. 1944, str. 38)

Skozi to luknjo naj bi se medvedek zavlekel v skladišče.

Uspavani vlomilec (foto: Marko Jonozovič)

70 let od požiga Zabočeva
Te dni mineva natanko 70 let, kar je Tomšičeva bri-
gada požgala vas Zabočevo. Do požiga je prišlo v 
noči s 15. na 16. avgust 1943 v povračilo za neuspe-
šen napad na tamkajšnjo postojanko vaške straže 
noč pred tem. 
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Na kmetĳi Pr' Laškarju smo februarja organizirali tečaj šivanja za 
mlade. Naučili smo se, kako zarobiti hlače ali krilo in kako pole-
pšati naša oblačila z našitki. Seznanili smo se z uporabo šivalnega 
stroja in izdelali vrečke, ki smo jih napolnili z dišečo sivko. Ob 

zaključku tečaja smo 
sešili tudi ročne lutke 
in z njimi celo upri-
zorili mini lutkovno 
predstavo. 
Mesec april je na našo 
kmetĳo pripeljal ljubi-
telje igranja na ustno 
harmoniko. Profesor 
Vladimir Hrovat nas 
je ob dveh zaporednih 
koncih tedna učil osnov 
igranja na kromatič-
no ustno harmoniko. 
Skupnemu uvajanju 
so sledile individual-
ne ure, na koncu pa 
še skupna zaključna 
vaja ter nastop pred 
domačimi. Nasvet ob 
zaključku tečaja je bil: 
"Vztrajajte in učite se 

še sami, da osnove ne bodo šle v nič – zaigrajte na orglice!" 
Maj in junĳ sta se vrtela na rolerjih. V organizacĳi podjetja Vivi-
an, d. o. o., so rolerske spretnosti usvajali predvsem najmlajši, 
pogum za pridobitev tovrstnega znanja pa je pokazala tudi ena 
mamica. 
Zaključek sezone 2012/13 se je zgodil pod domačim kozolcem. 
Šesto leto zapored smo v kresnem času izvedli prireditev, s kate-
ro želimo ohranjati slovensko ljudsko tradicĳo, obujati spomine 
in umiriti divji ritem vsakdanjega življenja. Naslov letošnje prire-
ditve je bil "O kresi se dan obesi". Obiskala nas je priznana Tam-
buraška veteranska skupina Bisernica iz Reteč pri Ško�i Loki, 
kjer so se tamburice prvič oglasile že pred 90 leti. Kot se za kresni 
večer spodobi, smo po prireditvi prižgali kresni ogenj in ob njem 
zapeli še nekaj slovenskih ljudskih pesmi. 
Najdaljši dan ali najkrajša noč, kakor vam je ljubše, sta pomenila 
vstop v počitnice, ki se zdaj končujejo. 
Vsem, ki ste nas v sezoni 2012/13 na kmetĳi obiskali, nas pri delu 
podpirali ali se udeležili katerega od tečajev, ki jih organizira 
podjetje Vivian, d. o. o., se zahvaljujemo za zaupanje in vas vabi-
mo, da pridete še kdaj. 
Načrtov za prihodnost nam ne manjka: 
–  zadnji teden v avgustu (26.–30. 8. 2013): 
 18.00–19.00 ZABAVNI ROLERSKI TEDEN  
 16.30–17.30 INTENZIVNI TEČAJ ROLANJA ZA ZAČETNIKE  
–  september/oktober 2013: ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJI 

ROLANJA  
–  oktober/november 2013: ŠIVANJE KOT USTVARJALNOST 
–  januar/februar 2014: PLETILKE IN KVAČKA V ROKAH, ŠAL 

OKOLI VRATU 
–  marec/april 2014: NASTOPANJE – MOJA ŽELJA IN IZZIV 
–  april, maj, junĳ 2014: ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJI RO-

LANJA 
–  junĳ 2014: PRIREDITEV POD KOZOLCEM 
Z mesecem oktobrom lahko rezervirate termin za rojstnodnevno 
praznovanje svojega otroka (5–12 let). Termini bodo na voljo vsak 
petek od 17.00 do 20.00, zabave bodo na kmetĳi Pr' Laškarju. 
Vsak dogodek bomo tudi v prihodnje najavili v Našem časopisu, 

vse podrobnosti pa najdete na naši spletni strani: www.ekolaskar.
com / VIVIAN. 
Začetni oziroma nadaljevalni tečaj rolanja bo že 9. septembra 
2013 ob 18. uri.  
Prĳave na: 040 462 373, vivian@siol.com

Letošnji 4. julĳ ni bil praznik zgolj za Ameri-
čane, temveč tudi za borovniške gasilce. Na ta 
dan se je namreč pred gasilski dom PGD Bo-
rovnica slovesno pripeljal najmlajši član vozne-
ga parka – gasilsko moštveno vozilo oz. krajše 
GVM-1, ki bo v prihodnje nadomestil že pred 
časom upokojenega "Tamčka". Dobrih 30.000 
evrov vredno vozilo, pri nakupu je Občina Bo-
rovnica primaknila levji delež, se lahko pohvali 
z osmimi udobnimi sedeži (plus eden), vgra-
jeno pisarno za vodenje gasilske intervencĳe, 
dvojno mero prve pomoči, vključno z nosili in 
aparatom za oživljanje, kopico gasilnih sred-
stev in nekaj orodja. K novemu vozilu pa spada 
tudi prikolica s črpalko, kar se je ob nedavnem 
neurju menda že izkazalo. Vse je strokovno, 
predvsem pa uporabnikom prĳazno izdelalo 
podjetje IVL, in sicer v tesnem sodelovanju z 
društveno ekipo. Izkazali pa so se tudi proda-
jalec podvozja, Avtohiša Vič in generalni uvoz-
nik Peugeot Slovenĳa, ki sta za gasilce krepko 
spustila prodajno ceno, ter Uprava za zaščito in 
reševanje RS, ki je primaknila del sredstev za 

nadgradnjo vozila. "Dobro, da imamo na pol-
ožaju takšne ljudi, ki se zavedajo odgovornosti, 
ki nam jih nalagajo predpisi, pa tudi s tem po-
vezanih potreb," je pomoč donatorjev komenti-
rala predsednica PGD Borovnica Saša Mevec. 
Žal je slabo vreme botrovalo odpovedi društve-
ne veselice, na kateri naj bi vozilo tudi slavnost-
no prevzeli, kar je obudilo kar nekaj grenkih 

spominov na podobne peripetĳe v prejšnjih le-
tih, a se je nato gasilcem ponudila nova, lahko 
bi rekli celo boljša priložnost. Prevzem so na-
mreč izpeljali kar na Dnevu borovnic, ko so s 
postavitvĳo šotora, varovanjem, prodajo srečk 
in urejanjem prireditvenega prostora dodatno 
pokrili zajetni finančni zalogaj. Pred številnim 
občinstvom ter ob prisotnosti predstavnikov ga-

silskih zvez Vrhnika in Brezovica in še treh pri-
jateljskih gasilskih društev (Šentjur, Preddvor, 
Dob), ki so na osrednje prizorišče prikorakali v 
dolgem sprevodu, so 20. julĳa vendarle izvedli 
tudi uradni prevzem najmlajšega člana društva 
– GVM-1, blagoslovil pa ga je domači župnik 
Janez Šilar. "Menim, da so s tem pokazali, da 
nas podpirajo in dihajo z nami. In da se zaveda-
jo, da smo tam, kadar nas potrebujejo," je mno-
žično udeležbo na prevzemu komentirala pred-
sednica Mevčeva.                        Damjan Debevec

Blagoslov vozila pred stotnĳami obiskovalcev Vesela obraza predsednice in poveljnika ob prihodu vozila

Nov eminenten član PGD Borovnica

Sanjske čipke na 
razstavi
 
Spati in sanjati v čipkah je bila duša in 
osnovno vodilo letošnje razstave bo-
rovniških klekljaric, v katero so vloži-
le več kot 1.200 ur prostovoljnega dela.
 
"Čipke v posteljnini res niso nič novega in nič 
posebnega, tudi nič nenavadnega ni, da je po-
steljnina na postelji, toda sedemnajst komple-
tov posteljnine s klekljanimi čipkami na štiri-
najstih posteljah na eni razstavi – tega pri nas 
še nismo videli. Posteljnina s klekljanimi všit-
ki je trenutno, ob naraščajočem zanimanju za 
klekljani nakit in druge drobne spominke, mal-
ce v zatonu, ampak za klekljarico se spodobi, 
da se med čipkami zbudi, s čipkami čez dan 
živi, se vanje odene, se z njimi ozaljša in v njih 
zaspi," je o razstavi z naslovom "S(p)anje v čip-
kah" ob odprtju, 19. julĳa, spregovorila Liljana 
Kogovšek, vodja klekljarske sekcĳe Punkeljc 
borovniškega kulturnega društva. Očem obis-
kovalca pa se ob sanjavih zvokih klavirja v avli 
osnovne šole niso razkrili zgolj čudoviti kom-

pleti skrbno olepšane posteljnine, na ogled so 
bili postavljeni tudi unikatni primerki hišnega 
tekstila in večernih oblačil, ki so se k posteljnini 

prav dobro podali. Pestrosti zares ni manjkalo, 
še najmanj v otvoritvenem programu, v kate-
rem so predstavili novo borovniško literarno 
pridobitev, pesniško zbirko "Mami, še eno pes-
mico". Klekljarska postavitev je navdušila tudi 
Afrodito Hebar Kljun, predsednico Združenja 
slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čip-
ke. Ta je borovniške klekljarice povabila k ude-
ležbi na bližajočem se slavnostnem dogodku 
ob 250-letnici čipkarske šole v Ljubljani ter na 

17. svetovnem čipkarskem kongresu, ki naj bi 
leta 2016 prav tako potekal v Ljubljani. 
Navzoči na razstavi pa so se skupaj s klekljari-
cami tudi spominjali. Ob besedah Kogovškove 
so se podali "v daljno leto prejšnjega tisočletja, 
ko so v borovniški kotlini stran od vseh po-
membnih klekljarskih središč vzniknile prve 
klekljarice". Tedanja skupna srečanja in klek-
ljarski tečaji Olge Ferjančič so leta 2001 prerasli 
v redne četrtkove klekljarske urice, ki so še isto 
leto porodile prvo razstavo. 8. marca 2006 se je 
oblikovala samostojna sekcĳa Kulturnega dru-
štva Borovnica, klekljarice pa so leta 2009 nare-
dile preboj na klekljarski sceni s pogrinjki in ko-
ledarji, izvedle še dve izjemni razstavi klekljane 
čipke v zavesah ter tri praznike z modno revĳo. 
V desetih letih je tečaj obiskovalo že 50 kleklja-
ric, od teh jih je 30 še vedno dejavnih. Večina 
jih prihaja iz Borovnice, sicer pa sem v dobro 
družbo zahajajo tudi posameznice iz krajev od 
Vrhnike do Ljubljane. Predstavitev sanjske raz-
stave je Kogovškova sklenila z upanjem: "Da 
bomo poplačane vsaj z zadovoljstvom in števi-
lom obiskovalcev. To nas namreč potem napol-
ni s potrebno energĳo za naslednjo razstavo, saj 
so po postavitvi vsake razstave moči in energĳa 
čisto pri koncu." 

Damjan Debevec

Čipke v posteljnini in vsem, kar spada zraven.

Razstava je zahtevala več kot tisoč ur klekljanja 
in še nekaj sto ur za postavitev.

Pr' Laškarju je fletno biti
 
Zdi se, da se je poletje komaj začelo, da smo se šele 
včeraj razveselili začetka počitnic in zasluženih po-
letnih dopustov … pa je vendar pred nami že začetek 
novega šolskega leta in novega delovnega obdobja. V 
času priprav na prihajajočo sezono se oziramo nazaj 
in razmišljamo, kako nadaljevati, kaj in kako nad-
graditi, kaj spremeniti.

Novo v 
Borovnici

 
V stari poslovilni vežici smo odprli 
cvetličarno Iskrica. Nudimo vam 

rezano in umetno cvetje, sveže in 
suhe ikebane, žalne pakete, žalne 

vence, nagrobne sveče, krstne 
komplete, obhajilne in birmanske 

čestitke s CD-jem, nagrobne 
vaze, poročne šopke, zemljo, 

pesek za grobove … 

Priporočamo se za nakup. Na pokopališču smo prisotni 
vsak dan med 8. in 12. uro ter med 16. in 19. uro. 
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Obisk ponĳev v borovniškem
vrtcu
Živimo na podeželju, pa vendar vsi otroci nimajo možnosti, 
da bi vzpostavljali neposreden stik z domačimi živalmi. Zato 
smo še posebno hvaležni, kadar od občanov dobimo kako pri-
jazno povabilo na obisk; letos so nas denimo k ogledu živali 
povabili gospod in gospa Cerk ter gospa Zdenka Hren iz Bo-
rovnice. 
V bližini vrtca smo na pragu poletja že drugič smeli spozna-
vati ponĳe, jih božati, hraniti … Prĳazni lastnik pa je otrokom
omogočil tudi ježo po bližnjem travniku. Ogleda so se raz-
veselili prav vsi otroci – od najmlajših pa do najstarejših iz 
enote VRTEC. 
Zahvaljujemo se Vam za vašo dobro voljo in dragoceni čas, 
ki ste ga namenili našim malčkom! 

Otroci in strokovne delavke vrtca

»Veseli vlak« je šolsko leto 
zaključil v Bistri
 
V soboto, 15. junĳa, zjutraj so naju otroci in starši
skupine "Veseli vlak" pričakali pred vhodom v Tehni-
ški muzej Slovenĳe v Bistri.
 
Kot vsak drugi dan v vrtcu sva sprejeli otroke in jih brez sol-
zic odpeljali novim doživetjem naproti. Ogledali smo si lovsko 
zbirko, ki jo je otrokom prĳazno in hudomušno predstavil naš
dedi, gospod Roman Gabrovšek. Otrokom je približal živali, ki 
živĳo na slovenskem ozemlju in jih otroci poznajo predvsem iz
pravljic in pesmi. Ogledali smo si nagačene živali in marsikaj 
novega izvedeli o njihovem življenju v naravi. Globoko smo do-
živeli pravljico o Zlatolaski in treh medvedih med muzejskimi 
medvedi ter ob šumenju izvira Bistra in opazovanju mlinskega 
kolesa zapeli pesem Ob bistrem potoku je mlin. Med potepom po 
notranjosti muzeja smo opazili tudi zavetnika divjih živali, sonč-
no uro, zanimive zgradbe, nekaj starih vozil … 
Otroci, stari od 3 do 4 leta, so med vodenim ogledom pozorno 

sledili vodiču, ki jih je po slabi uri zanimivega potepa odpeljal še 
v delavnico. Tam so sami ali ob pomoči asistentke izdelali vsak 
svojo letalno napravo in jo na travniku v prĳetno urejenem parku
tudi preizkusili. 
To je bil naš nekoliko drugačen zaključek vrtčevskega šolskega 
leta, ki je bil za nas nova in prĳetna izkušnja.
Starši so medtem pripravili vse za nadaljevanje družabnega dela 
srečanja ob igrišču na Dolu. Tu so se potem odvĳale igre na ig-
ralih, nogomet, vodne igre. Odrasli smo sproščeno poklepetali 
med opazovanjem otroške igre, vsi pa smo se okrepčali s picami, 
sadjem, sladoledom ter okusnim domačim pecivom in torto. 
Staršem se še enkrat zahvaljujeva za prĳazno sodelovanje in po-
moč pri izvedbi! 

Pia Janja Kranjez in Mojca Makovec, VRTEC Borovnica
 

Obiskali so nas policisti
V vrtcu so nas obiskali policisti. Najprej so v skupi-
nah Žogice in Zvezdice predstavili varnost na cesti, 
saj bodo ti otroci septembra, ko gredo v šolo, že ude-
leženci v prometu.
 

Policisti so nato vsem sku-
pinam prĳazno pokazali in
razložili, kakšno opremo 
potrebujejo pri svojem delu. 
Otroci so si lahko na glavo 
poveznili čelade in preiz-
kusili neprebojne jopiče ter 
se seznanili s tem, kakšno 
opremo potrebujejo, ko pri-
dejo na kraj nesreče. Policisti 
so s seboj pripeljali zelo pri-
jaznega policĳskega psa, ki
se je pustil božati. Z njimi sta 
prišla tudi policĳska konja,
ki sta prav tako imela "uni-
forme". Najbolj so se otroci 
razveselili, ko jih je policist 
enega za drugim posedel na 
motor in so nekaj časa lahko 
sedeli na njem. Za obisk in 

prĳazno besedo se policistom zahvaljujemo in upamo, da znova
pridejo drugo leto.

Jana Sedej

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

Prvi šolski dan
 

Prvi šolski dan v šolskem letu 
2013/14 je ponedeljek, 2. sep-
tember 2013.
 
Učenci razredne stopnje: 
– zbor v večnamenskem 
 prostoru ob 8.30 
–  šolska malica 
–  ustvarjalne delavnice po  
 razredih 
–  zaključek ob 11.30 
  
Učenci predmetne stopnje:  
–  zbor v večnamenskem 
 prostoru ob 9.00 
–  šolska malica 
–  dejavnosti z razrednikom 
–  zaključek ob 11.30 

  
Prvošolci: 
–  sprejem prvošolcev in staršev v večnamenskem prostoru ob 

10.00 
–  šolska malica 
–  lutkovna igrica 
–  zaključek predvidoma ob 10.30 
  
Prvi dan boste potrebovali copate, beležko, pisalo, mapo in 
tako kot vsak šolski dan veliko dobre volje in želje po zna-
nju. Z jutranjim varstvom, kosilom, organiziranim prevozom 
in podaljšanim bivanjem začnemo v torek, 3. septembra 2013. 
Skupaj z vami se veselimo začetka novega šolskega leta in 
skupnega dela!    

Učitelji in delavci OŠ dr. Ivana Korošca

»Mami, še eno pesmico bi!«
Borovniško poletje je konec julĳa poleg modrih plo-
dov narave postreglo tudi z ličnim literarnim delom, 
plodom nadobudne pesniške žilice Marjete Debevec 
in risarskega talenta Andreje Skubic, ki je namenjen, 
kot pove že naslov, staršem in njihovim otrokom.
 
"Slep je, kdor se s petjem ukvarja, Kranjec moj mu …" No, pa saj 
vemo, kako se ta zagrenjena Prešernova glosa nadaljuje. A to, 
kot kaže, Marjete Debevec, avtorice pesniške zbirke za otroke 
"Mami, še eno pesmico", nič kaj ne gane. Pesmi in prozo je začela 
pisati že v srednji šoli, kot mati štirih deklet pa to prav rada po-
čne še danes. Številčna družina lahko seveda pesnici predstavlja 
oviro, lahko pa je tudi prednost, saj so, tako Marjeta, "pesmi za 
otroke specifične in vživeti se v ta svet zahteva kar nekaj ener-
gĳe. So zahtevne, ne tako preproste, kot bi si kdo mislil. Seveda
je za to potreben navdih. Družinsko okolje je pač trenutno na-
gnjeno k temu, da me je pomagalo navdihniti." Tako so menda 
tudi otroške pesmice, zbrane v pričujoči pesniški zbirki, "na-
stale prav hitro, morda v roku pol leta ali pa še manj. Čisto po 
domače, na dopustu se mi je 'prilepila' druščina otrok v želji, da 
slišĳo kakšno pravljico ali pesmico. In tako so nastajale ob obali,
na sprehodu, zvečer na sladoledu … S takšno gručo malčkov, 
ki zahteva še eno in še eno pesmico, je bil dopust kar naporen." 
Naporno ali ne, pesmi so bile pred tiskom vendarle preizkuše-
ne na mlajši populacĳi, ki zna biti menda neusmiljeno kritična,
a jih je, vsaj tako kaže, Marjetina poezĳa kar očarala.
Da so pesmi v že tako kratkem času ugledale luč sveta, nosi za-
sluge naša občina, točneje župan Andrej Ocepek, ki je prevzel 
založniške skrbi. Marjeti pa je pomagal tudi pri iskanju risarke, 
ki bi zbirko obogatila z ilustracĳami. "Pesniška zbirka za otroke
brez ilustracĳ ni nič. Otrok gleda z očmi in njegova predstava
je v sliki, ne v besedi. In če ni slike ali ta ni dovolj zanimiva, je 
vsekakor zaman ves trud, branje in čas, ki si ga vzameš za to," 

meni Marjeta, ki je svojo sodelavko našla v borovniški arhitekt-
ki Andreji Skubic. To smo sicer zadnja leta spoznavali bolj v 
vlogi avtorice projektov ureditve vaških trgov, kapelice, vodnja-
kov, gasilskega doma … zdaj pa se nam predstavlja tudi skozi 
privlačne ilustracĳe, ki jih je omenjena pesniška zbirka polna in
so pravzaprav plod njenega navdiha ob prebiranju priloženih 
pesmi. Zbirko na 47 mehko vezanih straneh je mogoče kupiti 
v trgovini Kocka ali pri njenih avtoricah za ceno desetih evrov, 
nekaj pa se govori, da se ji utegne že kmalu pridružiti novela 
za najstnike. 

 Damjan Debevec

V slovo Marĳi Turšič
Čeprav se vsi dobro zave-
damo minljivosti življenja, 
krute, vendar resnične in ne-
izprosne življenjske resnice, 
nas vsak odhod prizadene 
zato, ker nas vse skupaj osi-
romaši, saj izguba vsakega 
človeka, znanke, prĳatelji-
ce, sovaščanke in sopotnice 
napravi veliko vrzel med 
nami, tako kot v prispodobi 
ugasne del nočnega neba, 
ko se utrne zvezda. 
Bila si Kačanka, prava Ka-

čanka, trdoživa, nepremagljiva, pa vendar mehka, prĳatelj-
ska in dobra po duši. V življenju ti ni bilo ravno postlano z 
rožicami. Rodila si se 15. septembra 1915 v cesarsko-kraljevi 
Franc-Jožefovi Avstrĳi, ko je po Evropi divjala 1. svetovna
vojna. Oče ti je kmalu umrl. Ko se je mama drugič poroči-
la, sta se preselili iz Zabočevega v Brezovico k Ancnim, kot 
se je po domače reklo domačĳi Debevčevih. Na domačĳi ni
bilo dovolj kruha za vse, zato si si kot dekla poiskala delo na 
kmetĳah v Notranjih Goricah in na Pakem ter kot pomočni-
ca v gostilni Drašler na stari železniški postaji v Borovnici. 
V začetku 2. svetovne vojne si se vrnila domov in skrbela 
za kmetĳo in gospodinjstvo, predvsem pa za tri polbrate,
ki so bili v partizanih, in seveda za njihove tovariše in so-
borce. Veliko noči si prebedela ob pripravi skromne hrane, 
ki si jo potem dostavljala na določene kraje. Največkrat je to 
bilo v Šumniku. Opravljala pa si tudi mnoge druge naloge. 
Tvoje delo so opazili tudi vaški domobranci, ki so te prĳavili
Nemcem. Ti so te ujeli, te zaprli, nato pa poslali v internacĳo
v Nemčĳo na prisilno delo v tovarno streliva in orožja.
Po osvoboditvi si se vrnila domov v Brezovico. Bratov ni 
bilo več. Padli so kot borci. Franc je padel vrh Dola pri Ra-
kitni, Jakob je padel v Kožlješkem logu in Ivan je padel pred 
mežnarĳo v Preserju. Stari so bili 20, 22 in 24 let.
Kmalu si se poročila z Ludvikom Turšičem, dobila sta štiri 
krasne hčerke. Ker delo doma ni zadostovalo za obstoj, si se 
zaposlila v Liku in tam delala do upokojitve. 
Draga Marĳa! Vsakega človeka ocenjujemo in vidimo vsak s
svojimi očmi. Čas razjasni ocene in ostane čista slika in spo-
min, tak, kot si ga vsak zasluži s svojim delom in bivanjem 
med nami. V naših srcih in spominu bo Tvoja slika lepa in 
spoštljiva. Življenje nas uči in priganja, moramo naprej. V 
mislih in spominu pa so z nami ljudje, ki so nam kaj pome-
nili in smo jih imeli radi, kajti: 
"Spomin … je 
edini, ki ostane močan nad vsem, 
edini cvet, ki ne oveni, 
edini val, ki se ne porazbĳe,
edina luč, ki ne ugasne." 
(Jimenez) 

Draga Marĳa! Pogrešali te bomo. Hvala ti za vse, za tvoj čas,
dobro voljo in zaupanje, predvsem pa za vero v sočloveka. 
  
Počivaj v miru! 

Občinsko društvo ZB za vrednote NOB Borovnica

Ilustratorka Andreja Skubic (levo) in pesnica Marjeta Debevec 
(desno)
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V PD Borovnica smo si za zadnji 
pohodniški izlet v šolskem letu pri-
voščili kar dva dni uživanja v ob-
jemu gora. 22. junĳa smo se podali
na planino Kofce. Zbrali smo se na 
železniški postaji in se v karavani 
petih avtomobilov odpeljali proti 
Tržiču, kjer smo si najprej ogledali 
delček Dovžanove soteske, skozi 
katero si je Tržiška Bistrica urezala 
svojo strugo. Pri delu smo zmotili 
domačine, ki urejajo že nadelane 
ter nove poti. Tako si bomo lahko 
v bližnji prihodnosti ogledali tudi 
manj dostopne dele soteske in uži-
vali v stvaritvah deroče, mrzle reke. 

Pot smo nadaljevali do vasice Doli-
na in pri Lukčevi domačĳi zapustili
svoje jeklene konjičke ter si oprtali 
nahrbtnike. Razdelili smo se v dve 
skupinici. Mali raziskovalci so prvi 
dan osvojili planino Kofce. Na poti 
do tja so proučevali kamenčke in 
planinsko cvetje. Preostali, ki smo 
si želeli še isti dan pokukati k na-
šim severnim sosedom, pa smo se 
povzpeli na Veliki vrh. 
Kot rečeno, smo od Lukca zagrizli v 
strmino. Spremljal nas je potok Ka-
lišnik. Njegovo šumenje je kmalu 
potihnilo, strmo travnato pobočje 
pa se je položilo šele na sedlu Kal. 

Z vročega sonca smo se umaknili v 
prĳetno senco dreves in si potešili
žejo. Nato smo pohod nadaljevali 
po razgibani poti skozi gozd vse 
do Kofc, kjer se nam je naslikalo 
čudovito pogorje Košute, ki se je 
kopalo v soncu. Izstopali so naši še 
neosvojeni dvatisočaki: Veliki vrh, 
Kofce gora, Malo in Veliko Kladivo. 
Razbremenili smo nahrbtnike in jo 
po krajšem počitku mahnili na Ve-
liki vrh. Po nebu so se podili oblaki 
in vsake toliko časa prĳazno zakrili
vroče sonce ter risali zanimive sence. 
Dolgočasno sivino pa so lepšali pi-
sano gorsko cvetje in zaplate trave. 
Ob prĳetnem klepetu je bil vrh hitro
osvojen. Iz nahrbtnikov so prišle na 
dan dobrote, ki so jih pokusile tudi 
sprva nezaupljive planinske kavke. 
Daljšega uživanja si nismo mogli 
privoščiti, saj so se s severozahoda 
že začeli zbirati temni nevihtni ob-
laki; zakrivali so nam tudi Kamni-
ške Alpe, pri naših sosedih pa se je 
še smejalo sonce. Tako smo se hočeš 
nočeš morali "pospraviti" h koči. 
Utrujenost? Kje pa! Otroci so šele 
na igralih za kočo pokazali, koliko 
energĳe še premorejo. V prĳetno
hladnem jutru smo se po grebenu 
podali še na Veliko Kladivo. Mejni 
kamen nas je spomnil, da stojimo z 
eno nogo na avstrĳski, z drugo pa
na slovenski strani. Z malimi raz-
iskovalci, ki so nam prišli naproti, 
smo se prek planine Šĳa vrnili do
koče na Kofcah. Po dobrem kosilu 
smo si spet oprtali nahrbtnike in za-
pustili idilično planino. 
Otroci, vam je bilo všeč? Se še vidi-
mo na podobnih dogodivščinah? 
Če je odgovor pritrdilen, pridite! 
Na zanimiva pohajkovanja se bomo 
zopet podali v začetnih mesecih no-
vega šolskega leta. 
Želimo vam sončne, brezskrbne po-
čitnice. 

Za PD Borovnica, Tatjana Pečlin

Letošnji pohod po Oblakovi poti 
skozi Pekel, ki se je odvil v so-
boto, 29. junĳa, dopoldne, je po
ocenah organizatorja, Planin-
skega društva Borovnica, prese-

gel vsa pričakovanja. Po poti, ki 
svoje ime dolguje dr. Josipu Ci-
rilu Oblaku, glavnemu "krivcu" 
za izgradnjo poti skozi sotesko 
Pekel pred 110 leti in njenemu 

največjemu promotorju, se je to-
krat podalo več kot štirideset po-
hodnikov. Res pa je organizacĳa
letos prvič potekala malce dru-
gače, v koordinacĳi s Turističnim
društvom Menišĳa. Skupina PD
Borovnica se je tako tistega so-
botnega jutra proti Peklu odpra-
vila z borovniške železniške po-
staje, medtem ko se je skupina 
TD Menišĳa z begunjske strani
na pot odpravila prek Vinjega 
vrha. Za mesto srečanja so do-
ločili idilični prostor nad petim 
slapom. Tu pa je že čakala ekipa 
Turističnega društva Borovnica, 
ki je poskrbelo za okrepčilno 
malico. Pohodniki so dobili tudi 
žig pohoda in razglednice, po 
krajšem postanku in druženju 
pa je sledil spust v dolino. Del 
pohodnikov z otroki je ubral 
smer čez Pristavo do avtomo-
bilov pred vhodom v sotesko, 
drugi pa smo krenili v Borovni-
co prek Pokojišča, kot je v svojih 
spisih zapisal dr. Oblak. Mno-
žična udeležba sicer po mnenju 
organizatorjev ne nakazuje le 
tega, da Oblakov pohod postaja 
tradicionalni in osrednji pohod 
borovniških planincev, ampak s 
krepitvĳo meddruštvenega so-
delovanja – celo prek občinskih 
meja – dobiva izrazito regĳski
pomen. Glede na navdušenje 
cerkniških pohodnikov in veliko 
zanimanje za nadaljnje skupno 
delo pa lahko pričakujemo, da 
bo pohod prihodnje leto še bo-
gatejši in seveda še bolj obiskan. 

 Damjan Debevec

Na vrhu elite 
Lanska in predlanska sezona sta bili za moško člansko A-ekipo izjem-
no turbulentni. Po osvojitvi naslova državnih prvakov v sezoni 2009/10 
nikakor niso našli svoje zmagovalne forme. Leto pozneje so po nesreč-
nem spletu okoliščin sezono končali na 5. mestu in se na dodatnih kva-
lifikacĳah celo borili za obstanek med elito, lani pa so zasedli 4. mesto,
kar lovorik lačnih igralcev in navĳačev prav tako ni zadovoljilo.
V novo sezono so se podali zelo motivirani. Ekipa je bila mlada (pov-
prečna starost dobrih 22 let) in ambiciozna, pomemben dejavnik pa je 
bila tudi vrnitev Luke Časarja, ki je eno sezono igral v praški Sparti in 
ji pomagal k uvrstitvi v najmočnejšo češko ligo. Poleg nespornih igral-
skih kvalitet je za ekipo pomemben tudi kot motivator in veliko pripo-
more k ekipnemu vzdušju. 
Prve tekme sezone so začeli nekoliko medlo. Rezultatsko težav ni bilo, 
tudi igra ni bila na prenizki ravni, vseeno pa niso bili prepričani, ali jim 
bo s takim nadaljevanjem uspelo doseči končni cilj. Po dveh porazih 
so premešali svoje postave in sestavili udarno peterko, kar je obrodilo 
sadove. Do konca rednega dela so dosegli le en poraz, v vseh preostalih 
tekmah pa so zmagali, v nekaterih z enormnimi razlikami (Polycom 
– 20 : 2, Thunder – 26 : 4, kar je tudi rekordna razlika v zgodovini elitne 
lige, Polycom – 18 : 2). V tem obdobju so z najnižjo razliko zmagali proti 
takrat še aktualnim prvakom InSportu Ško�a Loka, z rezultatoma 5 : 2
in 6 : 2. Bili so zares v strašljivi formi, kljub temu pa so spet "naleteli na 
mino" po imenu Olimpĳa Ljubljana. Prizadejali so jim poraz 1 : 6, jih
streznili in postavili na realna tla. Olimpĳa je tako ostala edina ekipa, ki
je Borovnica v rednem delu sezone ni premagala. 
V polfinalnem paru je nasproti stala najtrofejnejša slovenska ekipa in
aktualni državni prvak. Mnogi so napovedovali, da bo to finale pred fi-
nalom, in prav so imeli. Tehnično najboljši ekipi v Slovenĳi sta prikazali
izjemne tekme, dvoboj pa je vrhunec dosegel z odločilno, tretjo tekmo, 
ki je dala finalista. Ta tekma je bila zagotovo vrhunec letošnje sezone,
saj sta se ekipi v vodstvu izmenjevali ves čas igre, na koncu pa ostali 
poravnani, in tako je sledili podaljšek. V 6. minuti je 15-letni Robi Košir 
dosegel zmagoviti gol in svojo ekipo popeljal v finale.
V finale se je uvrstila še ekipa, ki je bila glede na zadnje medsebojne
rezultate zelo neugoden nasprotnik. Ljubljanske Olimpĳe jim že nekaj
časa ni uspelo premagati, z vodilno pozicĳo po rednem delu sezone pa
so pokazali, da je za njimi izjemna serĳa rezultatov. Kljub temu je bilo
kmalu po začetku tekme jasno, kdo bo dvignil pokal. Na igrišču so pre-
vladovali Borovničani in si do sredine zadnje tretjine priigrali rezultat 6 
: 0 (končni rezultat je bil 7 : 2), kar je bilo dovolj za nov naslov državnih 
prvakov. Poleg naslova prvaka je šel v Borovnico tudi pokal za najbolj-
šega strelca, ki ga je prejel Luka Časar. 
  
Članice tudi s člani 
Drugo letošnjo lovoriko so zagotovila dekleta. Ubranile so lanski na-
slov državnih prvakinj, poleg tega pa so se uspešno borile s fantovski-
mi ekipami v 1. slovenski floorball ligi, kjer jim je za las ušla končnica.
Sezono so končale na 9. mestu. "Moram povedati, da je za mano, kot 
trenerjem, zelo naporna sezona. Praktično vso sezono smo se spopadali 
s poškodbami, kar zelo otežuje vadbeni proces in seveda pusti negativ-
ne posledice na ekipi, tako v psihološkem kot v igralnem smislu. Bili 
smo zelo blizu uvrstitvi v končnico, kar je bil poleg ubranitve državne 

krone tudi cilj sezone, in menim, da bi bili z manj poškodbami bolj kon-
kurenčni. Čeprav ostaja grenak priokus, pa smo večino tekem odigrali 

z manj kot 10 igralkami in že samo to dejstvo pove veliko," je razplet 
komentiral trener ekipe Benjamin Bajec in dodal: "Vsa dekleta so na 
igrišču dejansko garala in se enakovredno zoperstavila vsem moškim 
ekipam, čeprav so te večinoma boljše v fizični moči." Sezono je ocenil
kot pozitivno: "Ponovna osvojitev državne krone med članicami ter po 
ena zmaga in remi v moški ligi pomenĳo v večji meri uresničitev za-
stavljenih ciljev pred sezono." 
  
Ekipa B s padcem v končnici 
Moška članska B-ekipa je prav tako zadovoljna z minulo sezono. Po-
gled na končno lestvico tega na prvi pogled sicer ne razkrĳe, kljub temu
pa so v rednem delu sezone pokazali, da spadajo v vrh 1. slovenske 
lige, saj so zmagali na prav vseh tekmah, razen na eni, kjer so si z na-

sprotniki razdelili točke. V končnico so tako krenili z vodilne pozicĳe
in postali favoriti za napredovanje v elitno ligo. 
V končnici pa niso stopnjevali svoje igre, kot so to naredile preostale 
ekipe. Že v četrtfinalu so se skozi šivankino uho uvrstili v polfinale,
kjer pa so jih pričakali kasnejši zmagovalci lige – Polanska banda. Prvo 
tekmo so izgubili s tesnim rezultatom 2 : 1, drugo pa z rezultatom 7 : 
4. Na tekmi za 3. mesto so po podaljšku klonili še proti ekipi InSport 
mladi. 
  
Mladinci za tretjo lovoriko sezone 
Mladinci do 19 let so zaključili trojček letošnjih naslovov državnih pr-
vakov. Podmladek članske ekipe je v zaključku sezone pritisnil na plin 
in se z drugega mesta po rednem delu izstrelil na sam vrh. Na zaključ-
nem turnirju so v polfinalu premagali Olimpĳo (11 : 3), v finalu pa še 
Polansko bando (14 : 4). 
Fantje so vso sezono skrbeli za odlične predstave, kljub izjemno krat-
ki klopi. Oddali so le 6 točk (2 poraza, 2 remĳa), vendar so zmagovali
takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Poleg pokala za naslov državnih 
prvakov je v Borovnico odšel tudi pokal za najboljšega vratarja, ki ga je 
osvojil Žan Petrič. 
  
Mladinke hrabro s fanti 
Ekipa borovniških deklet je predstavljala edino žensko ekipo v tekmo-
vanju državnega prvenstva do 19 let. V letošnji sezoni so Borovničanke 
pod vodstvom Barbare Gabrovšek nastopile prvič. Skozi sezono so iz-
jemno napredovale in se borile s fizično močnejšimi fantovskimi eki-
pami. Borovničanke v tekmovanju sicer težko konkurirajo, saj je FBC 
Borovnica edini floorball klub, ki ima dekliške ekipe. Dekleta so se ude-
ležila petih turnirjev in odigrala skupno 12 tekem. 
Trenerka Barbara je povedala: "Moja dekleta so neverjetna. Spremljam 
jih že od samega začetka in vsakič me presenečajo s svojo vztrajnostjo. 
Mislim, da je njihova ljubezen do floorballa večja kot pri večini igralcev,
saj dekleta kljub rezultatskim porazom ohranjajo športni duh in elan, ki 
jih žene v napredek. Postale so prava ekipa in res sem izjemno ponosna 
na vsako izmed njih! Zame so zmagovalke!" 
  
Z mlado ekipo brez končnice 
Fantovski ekipi do 15 let v letošnji sezoni ni uspelo ponoviti uspehov 
zadnjih let. V ekipi so večinoma igralci, ki bi lahko sodelovali tudi v 
ligi do 13 let, tako da je bilo 5. mesto lep uspeh. Dosegli so 4 zmage in 
en neodločen izid, trikrat so bili poraženi, za končnico pa so zaostali le 
za točko. 
  
Pred dvema fantovskima ekipama 
Dekleta do 15 let so tudi v tej kategorĳi igrala le proti fantovskim eki-
pam. Tudi tu se je poznala razlika v fizični moči, kar pa so dekleta kom-
penzirala z borbo in dobrim tehničnim znanjem. V kategorĳi 9 ekip so
zasedle 7. mesto in tako za seboj pustile kar 2 ekipi. Dekleta do 13 let so 
igrala v podobnih razmerah, saj prav tako niso imela dekliške konku-
rence. Zmage jim sicer ni uspelo doseči, kljub temu pa so s svojo igro 
pokazale, da so dober podmladek državnim prvakinjam. 
  
Napredek mladih igralcev 
Najmlajša ekipa, ki je sodelovala na državnem prvenstvu, je bila ekipa 
do 11 let. Že na prvem turnirju sezone je dosegla zmago, česar pa ji v 
nadaljevanju sezone ni uspelo ponoviti. V končnico so se podali s 4. 
mesta in v polfinalu izgubili proti InSportu. Rezultat je bil 9 : 1. Na
tekmi za 3. mesto so se pomerili z Žirovci, ki pa so bili za odtenek boljši. 
Končni rezultat je bil 7 : 2. Mladi igralci so skozi sezono pokazali, da 
so se naučili novih prvin igre, ki jih bodo z dobrim delom zagotovo 
popeljale do vrhunskih rezultatov.                                                         (JT)

Najuspešnejša sezona borovniških floorballistov
 
Člani FBC Borovnica imajo v vročih poletnih dneh vso pravico do počitka in sprostitve, saj je za njimi na-
porna sezona, ki je bila presežek v več pogledih. Najpomembnejši dosežek so trĳe naslovi državnih prvakov,
dosegli pa so še nekaj dobrih uvrstitev, ki so zaokrožile najuspešnejšo epizodo doslej.

Mogočni slapovi so navdušili.

Oblakov pohod pritegne vedno več pohodnikov.

Planina Kofce je dva dni gostila naše planince.

Le še kamni spominjajo na nekdanje stroge meje.

Množično po Oblakovi poti Dva dni v objemu gora
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• Občinski prostorski načrt v 
zadnji fazi 
Občina Horjul je že pred leti začela postop-
ke priprave novega občinskega prostorske-
ga načrta, ki bo zarisal bodoči prostorski 
razvoj in širitev zazidljivosti občine. Od 
pristojnih služb za urejanje prostora nam 
je končno uspelo pridobiti vsa pozitivna 
mnenja na predlog OPN. Novi akti se bodo 
tako obravnavali že na prihodnji seji občin-
skega sveta. 

• Brezplačna odvetniška pisarna 
za občane  
V zadnjem času se je izkazalo, da občani 
izkazujejo potrebo po storitvi brezplačne 
pravne pomoči. Občina Horjul je zato z Od-
vetniško pisarno Bojan Grubar sklenila do-
govor o brezplačni pravni pomoči, ki se bo 
začela izvajati septembra.  
Brezplačna pravna pomoč se bo zagotav-
ljala vsem občanom in bo obsegala prvi 
pravni nasvet – pojasnilo o pravnem pol-
ožaju občana v zadevi in kratek nasvet o 
možnostih, ki so mu na voljo, o pravicah in 
obveznostih pri uvedbi postopka ter o pri-
stojnosti sodišča ali drugih organov in pro-
cesnih pravilih.
 Za pogovor z odvetnikom se boste mo-
rali predhodno naročiti. Naročilo se odda 
na sedežu Občine Horjul. Če bo naročilo 
oddano do srede, boste pogovor z odvet-
nikom lahko opravili že v petek tekočega 
tedna med 11. in 13. uro. Obrazec naročila 
prĳave lahko dobite na sedežu občine ali na 
spletni strani www.horjul.si. 

• Energetska sanacĳa šole 
Občina Horjul je konec maja objavila javno 
naročilo za energetsko sanacĳo OŠ Horjul, 
ki vsebuje menjave oken in vrat, gradbeno-
obrtniška dela, vgradnjo sistemov za cen-
tralno prezračevanje, toplozračno ogreva-
nje in klimatizacĳo, sisteme za proizvodnjo 
energĳe ter vgradnjo kotla na biomaso. Na 
javni razpis se je prĳavilo šest ponudnikov, 
z najugodnejšimi ponudniki so že sklenjene 
pogodbe. Prav tako so se na šoli že zače-
la začetna dela energetske sanacĳe. Obseg 
del je zelo velik, vendar se bodo dela, ki bi 
lahko ovirala potek šolskega pouka, konča-
la do začetka septembra. Preostala dela se 
bodo zaključila do konca leta, če bodo vre-
menske razmere jeseni to dopuščale. Zave-
damo se, da bo energetska sanacĳa šole za-
htevna, zato vse zaposlene, starše in otroke 
naprošamo za strpnost v primeru nepred-
vidljivih situacĳ v času pouka.   

•Javni razpis za najem športne 
dvorane 
Na spletni strani Občine Horjul je objavljen 
javni razpis za najem Športne dvorane pri 
OŠ Horjul za dejavnost športa za leto 20-
13/2014, objavljamo pa ga tudi v tej številki 
Našega časopisa. Zainteresirana društva, 
skupine, javni zavodi, organizacĳe, fizične 
osebe in podjetja naj svojo pisno vlogo za 
uporabo Športne dvorane pri OŠ Horjul 
oddajo na naslov Občine Horjul ali po elek-
tronski pošti obcina@horjul.si. Več informa-
cĳ o razpisu lahko dobite na sedežu občine 
ali na telefonski številki 01/759 11 20. 

•Javni razpis za športno dvorano
Na koncu horjulskih strani si lahko ogleda-
te še Javni razpis za uporabo Športne dvo-
rane pri OŠ Horjul za dejavnost športa za 
sezono 2013/2014.

 Občina Horjul

• Občinske novice • Občinske novice • 

Občina Horjul, ki skrbi za skupno 62 kilometrov urejene prometne infrastrukture, od tega 36 kilometrov javnih, 22 kilometrov lokalnih poti ter 4 
kilometre pločnikov, je lani poskrbela za urejenost še ene od prevoznejših lokalnih cest, Ulaka–Grda dolina. Zemeljska dela je podjetje Janez Marolt, 
s. p., začelo v lanski jeseni, spomladi pa je z asfaltnimi deli nadaljevalo podjetje Treven, d. o. o., ki je projekt zaključilo v začetku junĳa letos. Lokal-
na cesta v dolžini 2,2 kilometra, po kateri se vsak dan prepelje precejšen del Samotoričanov, je kar pošteno oklestila občinski proračun. Projekt je 
namreč stal 173.000 evrov, kar pomeni kar 11 % občinskega proračuna. Če bi tak projekt primerjali s projektom v Ljubljani, bi investicĳa stala 13,5 
milĳona evrov. Skratka, povsem upravičen razlog, da se uspešno zaključeni projekt tudi primerno proslavi. 
Konec junĳa je na pobudo vaškega odbora Samotorica potekalo uradno odprtje na novo urejene in asfaltirane ceste. Trak sta prerezala Anton 
Gerjolj, občinski svetnik in predstavnik vaške skupnosti, ter župan Janko Jazbec, ki je zbrane ob tej priložnosti nagovoril. Dejal je, da je pridobitev 
velikega pomena tako za vas in vaščane kot za občino, saj se je tako zaključil eden izmed finančno zahtevnejših projektov. Pohvalil je oba izvajalca 
za izjemno kakovostno opravljeno delo, navzočim vaščanom pa je zaželel, naj jim cesta dobro služi. Po prerezu traku so zbrani nazdravili s šam-
panjcem ter se premaknili k domačĳi pri Lešnjakovih, kjer jih je čakala okusna postrežba. 

  Nadja Prosen Verbič, Foto: npv

Nova podoba igrišča pri OŠ Horjul 
Pri Osnovni šoli Horjul je že med poletnimi počitnicami 
zaživelo novo, povečano igrišče. Pri dodelavi igrišča se 
je pokazala velika solidarnost, saj so donatorji prispevali 
dva nova koša in barvo za igrišče. Občani so s prosto-
voljnim delom prebarvali igrišče in označili igralna pol-
ja. Opravljeno delo je dokaz, da je solidarnost med na-
šimi občani še vedno prisotna. Ob tej priložnosti se vsem 
prostovoljcem in donatorjem najlepše zahvaljujemo.

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO LIGOJNA, DRAMSKA SEKCIJA SADIKA 
VAS VABI

v soboto, 14. septembra, ob 19.30 na Občinski trg v Horjulu. 

Dramska sekcija Sadika bo za vas uprizorila 

komedijo SVOJEGLAVČEK. 
Pridite na dobro uro smeha in pozabite na vsakodnevne skrbi. 

V primeru slabega vremena se bodo odprla vrata Prosvetnega doma Horjul.
Veselimo se vašega obiska!

Spoštovani občani in občanke, 
v predhodni številki Našega časopisa 
smo vas obvestili glede širjenja neresnic 
o zadolženosti Občine Horjul, ki so se 
pojavile v oddaji Tarča na RTV Slovenĳa, 
dne 18. 6. 2013. Zadevo smo raziskali in 
ugotovili, da je bila nepravilnost storje-
na na strani ministrstva za finance, ki je 
podatke o zadolženosti občin nepravilno 
razporedilo po občinah. Šlo je namreč za 
novo računalniško aplikacĳo, ki v uva-
jalnem obdobju ni delovala. 
Na podlagi te ugotovitve smo s strani 
ministrstva za finance zahtevali takojš-
njo odpravo nepravilnosti ter posredo-
vanje točnih podatkov na RTV Slovenĳa. 
Na strani ministrstva se je napaka takoj 

odpravila, z RTV Slovenĳa pa se nam 
glede preklica podatkov ni uspelo dogo-
voriti in zanje se je zgodba o zadolženo-
sti občin s takratno oddajo Tarča očitno 
končala. 
Zato želimo javnost še enkrat informira-
ti o tem, da Občina Horjul ni zadolžena 
in je ena od redkih slovenskih občin, ki 
posluje brez kreditov. Za vse, kar po-
čnemo in delamo v občini, so sredstva 
zagotovljena v proračunu, ki je sestav-
ljen iz lastnih – pripadajočih sredstev ali 
sredstev, pridobljenih na račun raznih 
razpisov, nikakor pa ne s sredstvi iz na-
slova kredita. 

Občina Horjul 
Župan Janko Jazbec

Zahvala občini

Spodaj podpisani, ki sem 
nekoč živel na Vovčnah 30, 

se zahvaljujem Občini Horjul 
za izplačilo subvencĳe za 

najemnino. 

Peter Rant

13. kolesarska dirka na Kore
no

 in

 4. gorski tek na Koreno 
KK Zapravljivček Horjul organizira tradicionalno kolesarsko dirko na Koreno nad 
Horjulom. Cestna dirka kolesarjev bo v soboto, 14. septembra 2013, s startom 
ob 14. uri pred Športnim parkom Horjul in bo potekala po novi trasi Horjul–Sa-
motorica–Sec–Koreno. Poleg te bo potekal gorski tek na Koreno s startom ob 
12.30 pri cerkvi v Horjulu. 
Zaključek dirke s pogostitvijo udeležencev, objavo rezultatov in podelitvijo na-
grad bo na Kmetiji odprtih vrat Pri Lenart. 

Prijave sprejemamo na dan prireditve od 11.00 do 13.50 na startnem prostoru 
pred Športnim parkom Horjul. Vse dodatne informacije o kolesarski dirki in novi 
trasi so vam na voljo na naši spletni strani www.zapravljivcek.si in po telefonu 
051 384 078 (Robi). 

Za vse kolesarje je obvezna uporaba varnostne čelade. 

Vabljeni v čim večjem številu.

Dogodek so zaključili s prĳetnim druženjem. Župan Janko Jazbec in občinski svetnik Anton Gerjolj sta prerezala trak.

Novi kilometri asfalta na Samotorici
 
Samotorica, 29. junĳ – Vas Samotorica je v začetku junĳa pridobila dobra dva kilometra asfaltirane ceste. Ob tej priložno-
sti je vaški odbor 29. junĳa pripravil uradno odprtje in prĳetno druženje.

Obrazložitev širjenja neresnic o zadolženosti 
Občine Horjul

• Občinske novice • Občinske novice • 
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Žažar je odličnih gasilskih rezultatov že vajen. Enega izmed naj-
boljših in najodmevnejših – zlato olimpĳsko medaljo – so leta 
2009 v Ostravi na Češkem dosegle članice A. Prav ta rezultat je 
fante, ekipo članov A PGD Žažar, spodbudil, da so se tudi oni od-
ločili tekmovati na olimpĳadi. Tiha želja je seveda bila, da sežejo 
po odličju, a pot do tam je dolga in naporna. 
Fantje so se zavedali, da do uresničene želje vodita dve poti. Na 
gasilsko olimpĳado se je namreč možno uvrstiti prek pokalnega 
tekmovanja ali državnega prvenstva. Toda nobena od teh poti ni 
preprosta. Okrog sebe so zbrali najboljšo ekipo – vodja je postal 
Miran Pišek, trenerske vajeti pa sta prevzela Franci Trček in An-
drej Krvina. Začeli so intenzivnejše treninge. Dvakrat na teden so 
se srečevali na kondicĳskih treningih v športni dvorani Osnovne 
šole Horjul in prav tako dvakrat na teden na vajah spajanja sesal-
nega voda v stari žažarski osnovni šoli. Želji po dobrem uspehu 
so podredili vse, večina prostega časa je bila namenjena gasilskim 
treningom. Zavedali so se namreč, da le trdo delo prinaša uspeh. 
Tako so zapisali v predstavitveni zloženki, ki so jo naslovili "Zgod-
ba o uspehu … še ni končana". In res, po nekoliko manj uspešni 
sezoni v pokalnem tekmovanju GZS v letih 2010 in 2011 so se 
morali na izborno tekmovanje uvrstiti prek občinskega, regĳske-
ga in državnega tekmovanja. Maja 2012 so se tako uspešno prebili 
skozi državno tekmovanje, poleg tega pa osvojili naslov pokalnih 
zmagovalcev za pokal GZS za leto 2012. Forma in pripravljenost 
sta se do izbirnega tekmovanja, kjer jih je čakala zadnja ovira na 
poti do nastopa na gasilski olimpĳadi, le še stopnjevali. Sredi le-
tošnjega aprila so v Slovenski Bistrici dokončno premagali tudi to 
oviro. S prvim mestom in novim državnim rekordom v izvedbi 
vaje z motorno brizgalno ter štafeto 8 x 50 m so se kvalificirali na 
gasilsko olimpĳado. "Vsa odrekanja in ure treningov so obrodili 
sad," je ob nizanju utrinkov dejal trener Trček. Zgodba o uspehu 
pa se tu še ni končala. Ko se je želja po udeležbi na olimpĳadi iz-
polnila, se je kaj hitro porodila nova – želja po olimpĳski medalji. 
Znova so sledili treningi, ki so bili iz dneva v dan intenzivnejši, 
sledila sta piljenje in psihična priprava na olimpĳski nastop. 
Tako težko pričakovani dan odhoda je kaj hitro prišel. In sledilo 
je prvo presenečenje – trener Franci Trček ga je opisal takole: "Na-
brušeni s kondicĳo in dobro voljo odpotujemo v Francĳo, kjer pa 
nas pričakajo spalnica iz kontejnerjev (učilnica) in zložljive po-
stelje. A začetna slaba volja se je hitro spremenila v dobro, saj smo 
bili vsi skupaj ena ekipa." Dogajanje v Mulhousu – olimpĳski vasi, 
kjer so se srečevale slovenske ekipe, je bilo vedno pestro. "Zrak je 
bil pravi, vzdušje tudi, in kar je bilo najvažnejše, tudi časi uradnih 
treningov so kazali na vrhunsko pripravljenost ekipe," je dogaja-
nje pred tekmo opisal trener. Nič čudnega, da so fantje zadnje dni 
komaj čakali petkov nastop. Oči trenerja so dogajanje na dan D 
beležile: "Vsaka minuta od 5. ure naprej je bila točno načrtovana. 
Vstajanje, tek, zajtrk, masaža, in že smo v kombĳu, kjer zapojemo 
Miheličevo priredbo Veseli Žažarčan. Hitro prispemo do stadio-
na, kjer nas že čakajo naši zvesti navĳači iz Žažarja. Opremljeni 
z navĳaškimi transparenti, slovenskimi zastavami, dobro voljo, 
objemi in lepimi željami nas še dodatno podžgejo. Napotimo se 
na pomožni stadion, kjer je na vrsti ogrevanje. Po njem še dvakrat 

opravĳo vajo in sledi prĳava. Z Andrejem jim nameniva še zadnje 
spodbudne besede in fantje zakorakajo na progo 1. 
Kakšno naključje – pred štirimi leti so dekleta prav tako nastopila 
na 1. progi, in to pred istim glavnim sodnikom. Sledi raport in 
nato priprava orodja. Fantje že stojĳo in čakajo francosko povelje 
po zvočniku. Start! Sesalni vod odlično izveden, pod 15 sekun-
dami, napad prav tako odličen. In rezultat – naš rekord je 28,81! 
Sodnik pokaže še na opravljeno vajo brez napak. Sledi štafeta. 
Kot strele so pritekli še en rekord, 52,47; to je celo olimpĳski re-
kord! Navĳači in prav tako fantje kar ponorĳo, saj so izvedli naj-
boljšo vajo in štafeto, in to prav na tekmovanju." 
Popolnoma zasluženo. Vse to je bil rezultat številnih ur trdega 
treninga, odrekanja, zmagovalnega mišljenja, ekipnega duha in 
kančka sreče. Veselje je bilo neizmerno, zato jih tisti trenutek tudi 
novica, da jih je za desetinko sekunde prehitela avstrĳska ekipa, 
ni spravila v slabo voljo. Obrazi so žareli od sreče in na dan so 
prišle solze, ko so se fantje srečali z žažarskimi navĳači, ki so jih 
prišli spodbujat. Čestitke so deževale z vseh strani, ne le tisti dan, 
temveč še vse naslednje dni. 
Rodna vas Žažar jih je v središču vasi pri gasilskem domu pri-
čakala v nedeljo pozno zvečer. Poseben sprejem z vodnim špa-
lirjem so olimpĳskim viceprvakom pripravili gasilci iz sosednjih 
društev, ki se jih je kljub pozni uri zbralo lepo število. Veliko je 
bilo tudi njihovih navĳačev, sorodnikov in prĳateljev, ki so jih 
pozdravili s transparentom "Dobrodošli olimpĳski podprvaki". 
Dobrodošlico sta jim prav tako izrekla predsednica PGD Žažar 
Katarina Vrhovec, ki je svojo ekipo spremljala tudi v Francĳi, ter 
župan Janko Jazbec. Predsednica jim je čestitala za zgodovinski 
uspeh, ki so ga dosegli s trdim delom, redom in disciplino. "Člani 
PGD Žažar smo ponosni na vas!" je dejala. Župan je fantom izre-
kel čestitke za olimpĳsko medaljo ter jim obljubil lep prispevek 
s strani občine za nakup gasilskega vozila za prevoz oseb, ki ga 
društvo potrebuje. 

V imenu ekipe članov A je spregovoril njihov vodja, ki se je za-
hvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli k njihovemu uspehu na 
gasilski olimpĳadi; posebej je izpostavil oba trenerja, navĳače, 
domače društvo in donatorje, ki so projekt finančno podprli. V 
znak spoštovanja so tekmovalcem roko stisnili tudi številni pred-
stavniki GZ Horjul, sosednjih društev in zvez ter vsi zbrani. Sku-
paj so si na platnu ogledali izvedbo vaje na tekmovanju. Sledilo 
je še druženje ob pĳači in domači hrani, ki se je prav gotovo po-
sebno prileglo olimpĳcem, saj so v času treningov tudi prehrano 
podredili svojemu cilju. 
Včeraj so še sledili skupnemu cilju, od jutri pa bodo sledili vsak 
svojemu, zato jim želimo srečno tudi na tej poti. Naj bo tudi ta 
njihova "zgodba o uspehu". 

Nadja Prosen Verbič, Foto: npv 
  
Ekipa članov A PGD Žažar se najlepše zahvaljuje vsem, ki so pripomogli 
k uspehu in osvojitvi srebrne olimpĳske medalje. Še posebej hvala do-
mačemu gasilskemu društvu ter članom in članicam društva, vaščanom 
Žažarja, Občini Horjul, Francĳu Friškovcu, PGD Drenov Grič - Lesno 
Brdo, ŠD Dren, Parketarstvu Andrej Mrzlikar, s. p., in LPP, d. o. o.  
Donatorji, ki se jim ekipa zahvaljuje za finančna sredstva, so: Aleš Vrho-
vec, s. p., Avtomerkur, d. d., Blago-mix, d. o. o., Borut Gabrovšek, Čepon 
Janez, s. p., Damit, d. o. o., Fortrade, d. o. o., Franci Vrhovec, s. p., GZ 
Horjul, GZ Vrhnika, Janez Mrzlikar, s. p., Kovinos, d. o. o., Kvader MT, d. 
o. o., Marolt Beton, d. o. o, Matjaž Nagode, s. p., Metrel, d. d., Metrel Me-
hanika, d. o. o., M-Orel, d. o. o., NLB, d. d., Norik, d. o. o., Občina Hor-
jul, Orko, d. o. o., PGD Ledine, PGD Ligojna, PGD Log, PGD Podolnica, 
PGD Trnovo, PGD Vrzdenec, Rado Petkovšek, s. p., Regĳa Ljubljana I, 
Rožle, d. o. o., Sašo Kogovšek, s. p., Šušteršič, d. o. o., Trček Franc. 

Transparent, ki je pozdravil domače moštvo. Zastave so plapolale in sirene so trobile v pozdrav. Z vodnim špalirjem so olimpĳske viceprvake pozdravili gasilci iz 
sosednjih društev.

Srečni, da so spet doma, in to z zasluženo olimpĳsko medaljo. Srebrnim olimpĳcem je čestital tudi župan Janko Jazbec. Sprejema se je udeležilo lepo število navĳačev.

Zbrani so si na projekcĳi ogledali posnetek vaje.

Otroci so se pomerili v spretnostni vožnji in kronometru
V soboto, 22. junĳa, smo člani KK Zapravljivček Horjul v okviru občinskega 
praznika organizirali tekmovanje v spretnostni vožnji s kolesom za otroke 
in otroški kronometer. Tekmovanje je potekalo na Občinskem trgu. Mladi 
nadobudneži so se najprej preizkusili v spretnostni vožnji s kolesom. Ovi-
re so tu pa tam povzročale male preglavice, toda poligon so vsi prevozili 
brez večjih težav. Kronometer pa je pokazal, da se v mladih skrivajo veliki 
potenciali; kdo ve, morda bo kateri izmed njih postal celo tako dober kot 
Christopher Froome, letošnji zmagovalec kolesarske dirke po Francĳi. 
Kljub ne preveliki udeležbi smo se imeli odlično. Poleg poligona in kro-
nometra je bilo pomembno tudi druženje in tega ob sladoledu, hladni pi-
jači in odlični pici ni manjkalo. Rezultati konec koncev niso pomembni, 
saj vse premalokrat upoštevamo olimpĳsko načelo: važno je sodelovati in 
ne vedno zmagati. Tisti, ki se prireditve niste udeležili, pa ste vabljeni ob 
naslednji priložnosti. 

Alenka Jankovec Marolt, Foto: N. Š.

Utrinki iz Francĳe in s sprejema olimpĳskih podprvakov 

"Veseli Žažarčani" 
so se z gasilske olimpĳade vrnili s srebrom 

Žažar, 21. julĳ 2013 – Žažar je v nedeljo zvečer slavil. Številni gasilci in navĳači od blizu in daleč so se zbrali, 
da bi pozdravili in čestitali olimpĳskim podprvakom, ki so se to noč vrnili iz Mulhousa v Francĳi, kjer je po-
tekala 15. članska in 19. mladinska gasilska olimpĳada. 
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Podolnica, 16. julĳ – PGD Podolnica in 
Razvojno društvo Urh sta v dvorani ga-
silskega doma za vse vaščane pripravila 
predavanje o srčnem infarktu, njegovih 
znakih in simptomih ter praktični pri-
kaz temeljnih postopkov oživljanja. Te so 
zbrani tokrat izvedli na novi lutki in s po-
močjo simulatorskega defibrilatorja, ki so 
ju Podolničani kupili z lastnimi sredstvi. 
Pravi defibrilator, ki ga je podarila ob-
čina, so namestili v gasilski dom in je za 
primere nevarnosti na voljo vsakomur. 
 "Zaradi oslabele cirkulacĳe ima težave 
vsaj eden od treh ljudi nad 40. letom sta-
rosti. Številni med njimi za to ne vedo. 
Če bolezni ne odkrĳemo ali jo odkrĳemo 
prepozno, lahko pride do srčnega infark-
ta, možganske kapi ali amputacĳe udov," 
je zapisano na spletni strani kardiološke 
ambulante. Zato je prav, da se tega za-
vedamo in da znamo v primeru zastoja 
srca primerno ukrepati. S tem namenom 

sta PGD Podolnica in Razvojno društvo 
Urh pripravila preventivno predavanje 
za sovaščane. 
Primož Nagode, študent zadnjega letni-
ka medicine, je skupaj z Matejo Smrtnik 
in Mitjo Tonejcem, oba sta diplomira-
na zdravstvenika, številne zbrane naj-
prej seznanil z delovanjem srca, s simp-
tomi in znaki srčnega infarkta ter načini 
ukrepanja ob njegovem pojavu. "Če se 
srečate s človekom, ki ima novonastalo 
stiskajočo oz. pekočo bolečino v prsnem 
košu, občutek dušenja, razbĳanja srca, 
lahko pa je tudi omotičen, bruha ali ga 
obliva mrzel pot, ste se zelo verjetno sre-
čali z nekom, ki mu grozi srčni infarkt. 
Takrat se ne ustrašite, temveč ga posedi-
te, in če prsna bolečina v 5 minutah ne 
mine, pokličite 112. Če bo neodziven in 
bo nehal dihati, najprej pokličite 112 in 
začnite oživljanje," so bili osnovni napo-
tki predavatelja. Sledil je praktični pri-

kaz oživljanja, ki vključuje masažo srca 
in umetno dihanje. Udeleženci so lahko 
preizkusili vse temeljne postopke oživ-
ljanja in se naučili uporabljati defibrila-
tor; pri tem so uporabili lutko in simu-
latorski defibrilator, ki so ju Podolničani 
kupili z zbranim denarjem. Denar so si-
cer prvotno zbirali za pravi defibrilator, 
vendar so tega ob občinskem prazniku 
prejeli od občine. 
Ob preizkusu so kaj hitro ugotovili, da 
je kakovostno oživljanje izčrpavajoče 
delo. Prepričali so se, da je oživljanje z 
defibrilatorjem preprostejše, saj ta upo-
rabnika sam vodi skozi celoten posto-
pek oživljanja, poleg tega pa ga dodatno 
motivira, da oživlja kakovostneje in dlje. 
Eno izmed najbistvenejših sporočil, ki ga 
je Primož Nagode nekajkrat poudaril, pa 
je, da defibrilator brez oživljanja, pred-
vsem masaže srca, skoraj nič ne pomaga. 
"Defibrilator ni čudežna napravica, ki jo 
priklopiš, daš šok, in se človek zbudi, 
pomembnejše je, da znamo kakovost-
no oživljati, in šele nato pride v poštev 
defibrilator, če je na voljo," je pozval vse 
zbrane. 
Izpeljano predavanje, predvsem pa prak-
tično vajo so udeleženci izjemno dobro 
sprejeli. Ker je treba tovrstno znanje ves 
čas obnavljati, hkrati pa se človek le na 
ta način znebi strahu pred nespametnim 
in nepravilnim pristopom ob resničnih 
situacĳah, so se Podolničani odločili, da 
bodo tovrstna srečanja ponovili, seveda 
tudi zato, ker imajo na voljo lastno lutko 
in simulatorski defibrilator, prav tako pa 
so znanje pripravljeni deliti. 

Nadja Prosen Verbič
Foto: Anita Peklenk

60. obletnica nižje 
gimnazĳe v Logatcu
 
Bili smo drugačen, poseben razred. Predvsem zato, ker smo bili 
rojeni tista leta pred drugo svetovno vojno, sicer pa različnih sta-
rosti, od 14 do 18 let, celo iz raznih krajev Slovenĳe; torej mešani 
4. razred nižje gimnazĳe. Veliko nas je stanovalo v internatu, de-
kleta in fantje ločeno. Leta 1953 smo ta razred končali, odšli po 
svetu in čez čas postali doktorji, profesorji, inženirji, učitelji. Na 
našem srečanju smo si pripovedovali svoje zgodbe ... Dr. Kavčič 
ima tri doktorate – za živali in za ljudi, zdaj je pa znan čebelar. 
Drugi, ki bi mu lahko rekli "največji sodnik", je res sodnik in je 
ostal najvišji, najširši in najglasnejši, kot nekoč. Šen (Viktor) je bil 
že 53-krat na Triglavu (77 let ima), ta mesec pa bo spet dirkal gor 
iz Logatca, 4 dni bo trajalo. V razredu in v internatu sta bila dva 
brata, stara 15 in 18 let; oba sta šla na učiteljišče in do konca ostala 
učitelja. Še zanimivejša je zgodba o naši Marici iz tistih let po 
vojni. Ni imela staršev, nikogar, bila je sirota, kot mnogi takrat. 
Vzeli so jo k sebi na neki kmetĳi; tam je delala, se poročila, šla po 
svetu in uspela. Od profesorjev se najbolj spominjamo glasbeni-
ka Velkavrha. Imel je tri sinove, z dvema smo bili skupaj – oba sta 
postala in ostala podobno kot oče. Šlibar je bil dober matematik. 
Stanoval je z nami v internatu, poznal je naše probleme in nam 
pomagal. Bil je delaven vaški igralec in režiser. 
Tak je bil naš večer 1. junĳa 2013 v Cerknici. Srečno in na 
svidenje!                                                        Jože P.

Poskrbljeno za 
več varnosti na 
otroškem igrišču
 
Horjul – Igrišče pri vrtcu Marjetica v Horjulu 
ima od začetka letošnjega poletja nekoliko spre-
menjeno in dopolnjeno podobo.  Vsepovsod nas 
zdravstveno osebje in strokovnjaki obveščajo, 
naj se ne izpostavljamo sončnim žarkom, še po-
sebno ne v času najvišjih temperatur. In glede 
na to, da je bilo letošnje poletje izjemno vroče, 
so v horjulskem vrtcu še pravi čas poskrbeli za 
dodatne ukrepe, ki prispevajo k večji varnosti 
otrok. Uredili so namreč zasenčitev peskovni-
kov – delo je opravilo podjetje Boja Mitja Bob-
nar, s. p. Že jeseni pa je izvajalec GP Lončar, d. 
o. o., opravil izkop in druga pripravljalna dela 
(drenaža, odtoki) za novo podobo zunanjega 
igrišča pri vrtcu. Čez zimo se je tako teren utrdil 
in zgodaj pomladi so delo nadaljevali s postav-

ljanjem škarpnikov okrog igral ter z nasutjem 
od 4- do 8-milimetrskega peska v debelini 30 
centimetrov, in sicer pod vsemi večjimi kombi-
niranimi igrali. 
Nova podoba igrišča je stala okrog 18.000 EUR, 
pokrila pa se je s sredstvi občine in šole. Naj-
pomembnejše pri tem pa je, da so igrala zdaj 
nameščena skladno z evropskimi standardi ter 

normativi in minimalnimi tehničnimi pogoji za 
prostor in opremo vrtca, ki prispevajo k večji 
varnosti otrok. "Varnost otrok je za nas najvaž-
nejša," rad poudari ravnatelj Primož Garafol, ki 
ima v teku že nove projekte. Tudi ta je za varnost 
otrok zelo pomemben. Gre namreč za evakuacĳ-
sko pot iz zgornje telovadnice, za kar se načrtuje 
izdelava posebne železne konstrukcĳe. "Trenut-

no smo v fazi pridobivanja projektne dokumen-
tacĳe," stanje opiše ravnatelj. 
Sicer pa je večji del varnosti odvisen od zaposle-
nega osebja – vzgojiteljic in njihovih pomočnic, 
ki z otroki preživljajo dneve. "Otroci se v najbolj 
vročih poletnih mesecih na zunanjem igrišču 
gibljejo le do 10. ure oziroma 10.30, potem pa 
igro in program izvajamo v notranjih ali dru-
gih senčnih prostorih," prĳazno pojasni Majda 
Keršmanec, vodja vrtca, in nadaljuje: "Prav tako 
v poletnih dopoldnevih, ko je v vrtcu navadno 
prisotna le dobra tretjina otrok, pogosto izvaja-
mo razne vodne igre ali se kopamo v bazenčkih, 
saj je za te vrste iger potreben nekoliko večji 
nadzor. Ob popoldnevih pa otroke pripravljamo 
na novo okolje, ki bo nastalo septembra. Veliko 
se pogovarjamo o novih skupinah, ki se bodo 
oblikovale z novim šolskim letom." Septembra 
bo namreč vrtec sprejel 35 novih otrok; tako bo 
tudi letos vanj vpisanih 149 otrok. Zavrnili so le 
osem vlog in še te so bile, po besedah pomočnice 
ravnatelja, neskladne s pogoji za vpis. 

 Nadja Prosen Verbič

V pripravah na praznovanje so letos 
potekala obsežna obnovitvena dela 
na cerkvi sv. Kancĳana. Junĳa so do-
trajano opečno kritino zamenjali z 
novim bobrovcem, dopolnila se je 
ozemljitvena in strelovodna inštala-
cĳa, opravila so se tudi slikopleskar-
ska dela na cerkvi in deloma na zvo-
niku, prebelili so cerkveno ladjo, kor 
in zakristĳo ter prebarvali vsa okna. 
Obnovili so starinski prt, izdelan ver-
jetno še v času beneficĳa, in krstni ka-
men iz 17. stoletja, prvotni krstilnik 
iz ljubljanske stolnice, ki je bil na Vrz-
denec prinesen leta 1733. Izdelali so 
hidroizolacĳo temelja kamna in nov 
medeninast pokrov. Ob praznikih bo 
kamnoseško mojstrovino poudarila 

nova osvetlitev pod korom. Vsa ob-
novitvena dela so potekala po navo-
dilih zavoda za spomeniško varstvo 
iz Ljubljane. 
Somaševanje in blagoslov obnovit-
venih del je ob prisotnosti domačega 
župnika Janeza Smrekarja in roja-
ka msgr. Janeza Zupeta vodil stolni 

dekan, prelat in zlatomašnik Vinko 
Vegelj. V kulturnem programu ob 
koncu sv. maše je nastopil slovenski 
pesnik in igralec Tone Kuntner, ki je 
predstavil življenje Cankarjeve ma-
tere in naše rojakinje Neže Pivk. Po 
sv. maši je sledilo veselo druženje za 
cerkvĳo. Vsem, ki so kakorkoli pri-

spevali pri obnovi strehe in drugih 
obnovitvenih delih, s finančnimi 
sredstvi, lesom ali s prostovoljnimi 
delom, se odbor za obnovo cerkve na 
Vrzdencu iskreno zahvaljuje. 

Evgen Simonišek
Foto: Andreja Kozjek in 

Miha Celarec 

Večina je starih 75 let.

Igra v zasenčenih peskovnikih je v poletnih me-
secih veliko prĳetnejša in predvsem varna.

Pogled na preurejeno otroško igrišče v počitni-
ških dneh

Podolničani so se predavanja udeležili v lepem šte-
vilu.

Postopek oživljanja je lahko vsak 
tudi preizkusil.

Praznovanje na Vrzdencu
Ob letošnjem žegnanju na Vrzdencu 11. avgusta je bilo še po-
sebej slovesno. Praznovali smo 280. obletnico ustanovitve ku-
ratnega beneficĳa (trajno ustanovljena cerkvena služba), ki je 
bil na Vrzdencu ustanovljen 26. aprila 1733, in 170. obletnico 
rojstva Cankarjeve matere Neže Pivk.

Podolničani kupili lutko in simulatorski defibrilator ter pripravili predavanje o temeljnih postopkih oživljanja 

Kaj je srčni infarkt in kako primerno ukrepati?
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Posebnost festivala je, 
da ansambli nastopajo v 
nošah, ki so značilne za 
njihovo pokrajino, ena 
od tekmovalnih skladb 
pa mora biti izvedena 
z baritonom. V konku-
renci 15 ansamblov so iz 
Slovenĳe nastopili tudi 
Drakslerji, bratje Av-
breht in Mladi godci. Slednji so prejeli nagrado zlati bariton 
za skladbo Všeč si mi, ki je delo Bogdana Marolta in Igorja 
Osredkarja, ter nagrado za najbolj všečen nastop, ki jo je po-
delil glavni sponzor prireditve, Občina Lobor. 
Mladi godci sicer v tem času veliko igrajo in že polnĳo termi-
ne za drugo leto. V prihodnjih dneh odhajajo tudi v studio 
Tadeja Miheliča in kmalu boste lahko prisluhnili čisto novim 
skladbicam, ki so kot nalašč za to vroče poletje. (BM)

Dogodka se je udeležilo precej domačih 
in okoliških obiskovalcev, tako članov 
kot nečlanov te zelene bratovščine, in ni-
hče izmed njih ni ostal ravnodušen. Čla-
ni LD Horjul so namreč na ogled posta-
vili izjemno število takšnih in drugačnih 
nagačenih živali, vse skupaj pa popestrili 
z naravnim ozadjem oz. podlago, in tako 
se je zdelo, da so vse živali še kako žive 
in prisotne ter da se je obiskovalec prav-
zaprav znašel v gozdu, ne v lovski koči. 
V ozadju razstave so ves čas ogleda ce-
lo žvrgoleli ptički. 
Razstava je bila vodena tako, da je bil 
gostom vselej na voljo vsaj eden izmed 
domačih lovcev, ki je z veseljem pred-
stavil rdečo nit razstave ter značilnosti 
in posebnosti vsake izmed razstavljenih 
živali, pa tudi navedel, kje je bila žival 
uplenjena. Večina razstavljenih živalskih 
vrst domuje v naših gozdovih, razstava 
pa je tako znova potrdila že ničkoliko-
krat povedano, da je Slovenĳa kljub svoji 
majhnosti izjemno velika država. Poleg 
živali, ki jih lahko srečamo ob sprehodu 
skozi domači gozd, če le dobro odpremo 
oči, je bilo na ogled tudi nekaj takšnih, 
katerih domovanje niso slovenske zelene 
prostrane. Kot zanimivost smo lahko iz-
vedeli tudi približne vrednosti posamez-

nih trofej, ki se vrtĳo kar precej visoko. 
Pa niso bile visoke le številke, temveč 
tudi ena izmed trofej; res mogočna tro-
feja losa je bila uplenjena v Kanadi kot 
rezultat večdnevnega mrzlega zimskega 
gazenja po mlaki, ki je lovcem segala vse 
do kolen. Lastniku je trofeja seveda v 
pravi ponos. 

Pozornosti pa ni pritegnila le izjemna po-
stavitev in pestrost razstavljenega, tem-
več tudi besede, ki so nam jih namenili 
lovci. Zlasti zanimivo je bilo, ko nam je 
eden izmed domačih lovcev razložil, da 
je vsak lov strogo nadzorovan, in s tem 
ovrgel mišljenje marsikaterega nepozna-
valca, ki se je doslej kot klop držal pre-
pričanja, da so lovci ubĳalci živali; še več, 
kdor je le želel, je spoznal, da je primar-
na naloga zelene bratovščine pravzaprav 
skrb za naše živalske vrste in njihovo 
ohranitev. S svojim načrtnim poseganjem 
v naravo lovci prebivalcem slovenskih 
gozdov prihranĳo marsikatero bolezen. 
Živali, ki so predmet lovske uplenitve, 
bi poginile prej ali slej, vendar verjetno 
v mukah (zaradi bolezni, pomanjkanja 
hrane ...), kot posledica samega življenj-
skega kroga in danosti matere narave, 
tj. preproste formule, da posamezno ob-
močje lahko preživi le določeno število 
prebivalcev. 
Članom LD Horjul gre vsa pohvala za iz-
jemno razstavo; hvala za vse, kar storite 
za naše gozdove in njihove prebivalce. V 
upanju, da bo takšnih razstav še več, z 
lovskim pozdravom: "Dober pogled." 

 N. N.

Jezersko je dolina pod Grintavci, naš cilj pa je bil tokrat Goli vrh 
(1.787 m) v grebenu, ki se vleče od Velike Koroške babe proti se-
veru. Avtomobile smo pustili v dolini Ravenske Kočne in se na-
potili proti našemu cilju. Iz doline smo se usmerili do Ancljevih 
pašnikov, proti Jenkovi planini pod Golim vrhom. Tu smo se od-
cepili levo proti cilju; desno vodi zahtevna pot na Veliko babo. Že 
pred pohodom smo se seznanili s tem, da bomo hodili dobri dve 
uri po sicer lepi, toda zato toliko napornejši in bolj strmi gozdni 
poti. Dvigniti se je bilo namreč treba za 800 m. Verjetno se je med 
najhujšim vzpenjanjem kdo spraševal, čemu mu je potrebno toli-
ko napora. Toda ko človek zagleda vso to lepoto, ki jo ponuja Goli 
vrh na svoji mejni planini, je prejšnja misel v trenutku pozabljena. 
Pred nami se je odprl veličasten pogled na Jezersko s Planšarskim 
jezerom, na Kočno, Grintavec, Dolgi hrbet, Mrzlo goro, Skuto in 
bližnjo Babo, vse do Storžiča, Košute in Obirja, na vzhodu pa so 

se dvigale Peca, Olševa in Raduha. Temeljito smo si ogledali vse 
lepote izjemne okolice, k čemur je pripomoglo čudovito vreme, 
se malce okrepčali ter se obrnili proti dolini. Tokrat smo šli po av-
strĳski poti, ki je neprimerno lažja, toda zato nič manj zanimiva. 
Ustavili smo se pri lični koči, ki jo je tega dne oskrbnik čistil in 
popravljal. Zima namreč temu objektu ne prizanaša in ob večjih 
količinah snega je treba spomladi odpraviti nastalo škodo. 
Najlepši in povsem nepričakovan pa je bil zaključek našega po-
hoda. V ledeniški dolini Ravenske Kočne na višini 1.020 m smo 
prispeli do gorniškega centra svetovno znanega alpinista in eks-
tremnega smučarja Dava Karničarja, ki je med drugim smučal z 
najvišjih vrhov sedmih celin. Njegov preprost, toda nadvse ka-
rizmatičen videz in prĳazen pristop do slehernega izmed nas je 
vsakogar presenetil. Zdelo se nam je, kot da je naš stari znanec. 
Svoja razgreta telesa smo ohladili z naravno ohlajenim pivom iz 
posebnega korita, v katerega je tekla čista studenčnica. Glavni ob-
jekt gorniškega centra se sĳajno staplja z okolico, ob njem pa je še 
nekaj lesenih objektov. Vse je še v fazi dodelave, toda že zdaj je 
videti nadvse lično in obetavno. Eden izmed najlepših objektov 
pa je zagotovo majhna hišica z apartmajem, v katerem že zdaj 
lahko prenoči 5 oseb. Če k temu dodam še pastirsko hrano, topel 
sprejem in čudovit pogled na mogočna ostenja Grintavcev, lahko 
trdim, da lahko vse to zadovolji tudi najzahtevnejšega dopustni-
ka ali pohodnika. 
Po mojem mnenju je bil to eden od lepših pohodov skupine La-
zarji, ki ga vsakomur priporočam. Če se že ne boste podali v viša-
ve Golega vrha, za kar potrebujete zdrave noge in kar nekaj volje, 
pa pojdite vsaj do Zgornjega Jezerskega, kjer boste pri Davu Kar-
ničarju lahko uživali v pristni naravni lepoti. 

Olga Gabrovšek

Javni razpis za uporabo Športne 
dvorane pri OŠ Horjul za 
dejavnost športa za sezono 2013/14
1. V Športni dvorani pri OŠ Horjul je možna športna vadba, 
tekme ter rekreacĳe za športna društva, klube, fizične osebe 
in druge organizacĳe vse dni v tednu od 16. do 23.00 (od po-
nedeljka do petka) in od 9.00 do 22.00 (ob sobotah, nedeljah  in 
praznikih), razen v času šolskih počitnic.
2. Športna dvorana Horjul se z eno pregradno steno lahko pre-
uredi na dve ločeni vadbeni površini. 
3. V Športni dvorani Horjul je možno igranje: 
- V celi dvorani (32 x 28 m = 896 m2): rokomet, dvoranski no-

gomet (obvezna žoga za dvoranski nogomet), košarka, od-
bojka; 

- V 1/2 dvorane: košarka, odbojka, badminton, možne pa so 
tudi različne oblike splošne vadbe. 

- V telovadnici (95 m2 oz. mala telovadnica): aerobika, ples, 
joga, … 

4. Na razpisu lahko sodelujejo društva, skupine, javni zavodi, 
organizacĳe, fizične osebe ter podjetja s sedežem v in izven 
občine Horjul, ki imajo poravnane vse obveznosti do Občine 
Horjul. 
5. Termini se delĳo na podlagi prejetih prĳav. 
6. V ceno najema je vključeno koriščenje športne dvorane ter 
ene garderobe, sanitarĳ, tušev ter parkirišče. 
7. Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizaci-
je, podjetja in fizične osebe naj svojo pisno vlogo za uporabo 
Športne dvorane Horjul oddajo na naslov Občine Horjul, Ob-
činski trg 1, 1354 Horjul ali na elektronski naslov obcina@hor-
jul.si. Razpis je odprt do zasedbe mest. 
8. Obrazec vloge je sestavni del razpisa in ga dobite na spletni 
strani občine Horjul - www.horjul.si ali na sedežu občine Hor-
jul. Vloga mora vsebovati: 
- podatke o vlagatelju 
- termin (dan in uro ter datum uporabe od - do) 
- prostor: dvorana (1/2 ali cela) ali mala telovadnica 
- vrsta rekreacĳe oz. dejavnosti 
- podpis odgovorne osebe 
9. Po pripravljenem urniku koriščenja Športne dvorane Horjul 
bodo z uporabniki podpisane pogodbe o uporabi. 
 
TERMINI IN CENIK
 
TELOVADNICA VELIKA (DVORANA )
Termini za veliko telovadnico se oddajajo v sklopih po nasled-
njem časovnem razporedu:
• od 16. do 18. ure
• od 18. do 19.30 ure
• od 19.30 do 21.30 ure
• od 21.30 do 23. ure
 
Cena uporabe za 1/2 dvorane:
Ura je 60 min.             
 
Od 16. do 18. ure 10 EUR/uro              
Od 18. do 19.30 ure 19 EUR/uro  
Od 19.30 do 21.30 ure 19 EUR/uro  
Od 21.30 do 23. ure 16 EUR/uro   
     
Za uporabo cele dvorane se zgoraj navedeni cenik pomnoži 
x 2.
 
Cene za termine za uporabo 1/2 dvorane:
Termin Cena za termin
16.00 – 18.00 20 €
18.00 – 19.30 28,5 €
19.30 – 21.30 38 €
21.30 – 23.00 24 €
 
Celodnevna uporaba (24 ur) cele dvorane ob sobotah, nedeljah 
in praznikih:
Sobota: 313 EUR       
Nedelje, prazniki: 209 EUR       
Zgoraj navedene cene ne vsebujejo DDV.
 
TELOVADNICA 95 m2 - mala telovadnica

Cena uporabe za malo telovadnico:
Ura je 60 min.             

Od 16. do 18. ure 5 EUR/uro                           
Od 18. do 21.30 ure 6 EUR/uro                            
Od 21.30 do 23. ure 5 EUR/uro                                
 
Celodnevna uporaba (24 ur):
Sobota: 40 EUR        
Nedelje, prazniki: 28 EUR        
Zgoraj navedene cene ne vsebujejo DDV.
 
Popusti:
Športna društva iz območja Občine Horjul: 10 %

Splošni popust za vse uporabnike:
Uporaba dvorane   nad 20 do vključno 30 ur na sezono     5 %
                                  nad 30 do vključno 40 ur na sezono     10 %
                                  nad 40 do vključno 60 ur na sezono      15 %
                                  nad 60 ur na sezono                                 20 %
  
Celodnevni najem dvorane se ne upošteva v splošnem popu-
stu.

      Občina Horjul
Župan Janko Jazbec l.r.

 
Datum: 13.8.2013
Štev.: 671-0015/2013-1

Razstava horjulske zelene bratovščine
 
Ob občinskem prazniku Občine Horjul so se člani Lovske družine Horjul odločili, da bodo praznovanje po-
pestrili z razstavo v lovski koči. Na ogled je bila 22. junĳa od 8. pa vse do 19. ure.

Horjulski Lazarji na obisku pri Davu Karničarju
 
Večina pohodnikov, imenovanih Lazarji, je že upokojenih ali pa so tik pred tem. Prav zato so pohodi možni 
tudi med tednom. Na torek, 23. julĳa, smo se odločili, da se podamo v Kamniško-Savinjske Alpe. Tokrat smo 
obiskali Goli vrh nad Jezerskim.

Mladi godci čez mejo po nagrade
 
V nedeljo, 23. junĳa, je v sosednjem Loborju, na Hrvaškem, potekal že tradicionalni festival Loborfest 2013.
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Postopek priprave novega prostorskega akta je bil resnično dol-
gotrajen. Po takrat veljavnih predpisih strategĳe prostorskega
razvoja občine in prostorskega reda občine se je začel že v letu 
2005. Takrat je bila, po besedah župana Franca Setnikarja, že po-
zvana vsa javnost, naj predloži predloge in pobude za morebitno 
spremembo namenske rabe zemljišča. Po uveljavitvi zakona o 
prostorskem načrtovanju v letu 2007 je občina znova začela po-
stopek priprave OPN s sprejemom in objavo sklepa o začetku 
postopka OPN. Občina je osnutek OPN pripravila že v letu 2007 
in ga februarja 2008, skupaj z vsemi prejetimi pobudami zainter-
esirane javnosti, poslala v presojo pristojnim nosilcem urejanja 
prostora. Na podlagi prejetih smernic in pripravljenega okolj-
skega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje je 
občina pripravila dopolnjeni osnutek OPN ter ga posredovala v 
javno razgrnitev. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN 
se je izvedla od 10. 9. 2008 do 10. 10. 2008, javna obravnava pa 
je bila opravljena 2. 10. 2008. Občina je v tem času prejela 279 
pripomb zainteresiranih strank. Na podlagi sprejetih stališč do 
pripomb je pripravila predlog OPN ter popravke in dopolnit-
ve okoljskega poročila. Predlog OPN, ki je vseboval zbranih 490 
podanih pobud, je občina 11. 10. 2010 posredovala pristojnim 
nosilcem urejanja prostora v pridobivanje mnenj. Vsa potreb-
na mnenja in Odločbo o sprejemljivosti vplivov na okolje v po-
stopku celovite presoje vplivov na okolje je občina prejela 24. 5. 
2013. Za pridobitev vseh pozitivnih mnenj s strani kar petdese-
tih soglasodajalcev t. i. pristojnih nosilcev za urejanje prostora je 
bilo potrebnih mnogo pogajanj, uskladitev in hkrati popuščanj, 
tako z ene kot z druge strani, je pojasnil Setnikar. Z Odločbo so 
bili tako izpolnjeni vsi formalni pogoji za sprejem prostorske-
ga akta. Tega je občinskemu svetu na seji 10. 7. 2013 predstavil 
Leon Kobetič, direktor podjetja Locus, d. o. o., ki je dokument 
izdelalo. Občinski svet je zastavil sicer nekaj vprašanj v zvezi z 
varovanjem kmetĳske zemlje ter možnostjo gradnje stanovanj-
skih objektov, ki vizualno ne sodĳo v prostor. Na koncu je OPN z
večino glasov potrdil. Sprejeti OPN Dobrova - Polhov Gradec, ki 
na novo določa območja namenske rabe prostora, torej območja 
stavbnih, kmetĳskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč, podro-
bnejšo namensko rabo prostora ter merila in pogoje za gradnjo 
objektov na teh zemljiščih, je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 63/2013, novo stanje namenskosti zemljišč na območju občine 
pa je že vidno na spletni strani PISO (Prostorski informacĳski
sistem občin). 
Župan je na tiskovni konferenci posebej poudaril, da so se skozi 
samo pripravo novega občinskega prostorskega akta vse vloge 
obravnavale enako. "Vlagatelj ni bil pomemben, pač pa prostor, 
kjer je bila pobuda za spremembo namenske rabe želena," je do-
dal. Območja namenske rabe prostora so bila namreč določena 
v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave ob-
činskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območĳ
sanacĳ razpršene gradnje in območĳ za razvoj in širitev naselĳ.
Glede na navedeno so se torej upoštevala vsa dejstva, in sicer, 
da je območje občine v veliki meri zavarovano kot območje na-

ravnih vrednot in izjemne kulturne dediščine ter da del območja 
spada v krajinski park Polhograjski dolomiti, poleg tega pa v do-
linskem delu predstavljajo velik problem poplavno ogrožena ob-
močja. Iz teh in še nekaterih drugih razlogov pa so po navedbah 
župana nekatere pobude oziroma pripombe zavrnili oz. jih niso 
upoštevali. Teh je bilo 52 % od vseh 490 prejetih. Župan Občine 
Dobrova - Polhov Gradec je z odločitvĳo občinskega sveta in dol-
go pričakovanim sprejetjem OPN zadovoljen, saj je dolgotrajni 
postopek sprejemanja uspešno zaključen. Kljub temu pričakuje 
nezadovoljstvo s strani pobudnikov, ki jim želja ni bila ugode-
na. "Tudi sam bi si želel, da bi nam vseh 124 evidentiranih črnih 
gradenj v občini uspelo vključiti v območje zazidljivih površin. 
Sprejeti OPN je le prvi korak, v katerem smo to lahko omogočili 
oseminštiridesetim, v prihodnje pa se bomo potrudili, da jih bo 

še več," je dejal in zaključil: "Zavedati se je treba, da je doku-
ment izrednega pomena za nadaljnji razvoj občine, saj bo služil 
kot strateški in izvedbeni načrt, ki bo podlaga za pripravo novih 
projektov. Hkrati pa je treba vedeti, da je akt živ in ga je glede na 
celoten prostor in razvoj treba ves čas spremljati ter prilagajati 
potrebam in željam, zato bo občina v prihodnje poskušala ugo-
diti še vsem preostalim občanom, katerim v tem postopku glede 
na strogo zakonodajo ni bilo mogoče pozitivno rešiti vloge." 
V javnosti je največ vroče krvi povzročilo vprašanje zemljišča 
Marka Jakliča, nekdanjega direktorja Lekarne Ljubljana, ki je po 
navedbah slovenskih medĳev danes sicer last njegove soproge.
Na zemljišču na Selu nad Polhovim Gradcem namreč stoji zelo 
razvpita črna gradnja – obnovljeni objekt z bazenom, ki je bil že 
nekajkrat tik pred rušitvĳo, vendar se to zaradi različnih napak
v postopku nikoli ni zgodilo. Zemljišče je z novosprejetim OPN 
postalo del območja stavbnih zemljišč. Marko Jaklič je namreč 

pobudo za spremembo namenske rabe prostora za zemljišča vlo-
žil že 28. 2. 2006 in jo dopolnil 13. 4. 2007. Tako jo je občina skupaj 
s preostalimi posredovala v smernice nosilcem urejanja prostora. 
Ti pa so nanjo podali vsa potrebna pozitivna mnenja, zato se je 
pobuda v sprejetem OPN lahko upoštevala. S tem je, po pisanju 
slovenskih medĳev, Jaklič dobil pravno podlago in zeleno luč za
legalizacĳo na črno zgrajenih objektov na njegovem posestvu.
Za to pa je potrebna še pridobitev gradbenega dovoljenja s stra-
ni upravne enote, ki preveri namensko rabo prostora ter okvire 
meril in smernic, ki so jih predpisali pristojni državni nosilci ure-
janja prostora. Legalizacĳa omenjenih objektov je najverjetneje
le še vprašanje časa, še zanimivejše pa bo nadaljevanje, in sicer 
razvoj kmetĳske dejavnosti na posestvu Jaklič. Dejstvo je, da je
navedeno zemljišče, na katerem je pred tem stala več kot dvesto 
let stara gorska kmetĳa, namenjeno kmetĳski dejavnosti. Kakšna
bo torej prihodnost kmetĳskega posestva na Selu nad Polhovim
Gradcem, ki na tem območju ni edino v lasti Jakličevih, drugo 
posestvo namreč stoji na Setniku, bodo odločali organi v nadalj-
njih postopkih; ali se bo na zemljišču resnično izvajala kmetĳska
dejavnost, čemur naj bi v prvi vrsti služilo, pa je vprašanje, ki ga 
lahko zastavimo nekdanjemu prvemu lekarnarju. Kdo ve, mor-
da se bo ta v prihodnje poslužil drugačnih dejavnosti in se, kot 
so dejali razsvetljenci, "vrnil nazaj k naravi". 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Konec lanskega leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje 
za projekt izgradnje javnega vodovoda Praproče–Zalog. Po-
godbeni izvajalec del, podjetje Prenova - Gradbenik, d. o. o., 
bo zakoličbo glavne trase vodovoda začel v tednu od 12. do 
16. avgusta, sama gradnja pa se bo začela v tednu od 19. avgu-
sta. Vodovod bo oskrboval območje naselja Praproč in Zalo-
ga ter odseke po dolini Jernejčkovega grabna do domačĳe na
Žagi in po dolini Velike Božne do Podkoglarja, oskrboval pa 
se bo gravitacĳsko iz obstoječega vodohrana nad Prapročami.
Skupna dolžina zgrajenega vodovoda bo 3.861 metrov. Projekt 
se financira iz občinskega proračuna, del pa se bo financiral iz
evropskih sredstev iz naslova prednostne usmeritve "Regio-
nalni razvojni programi". Dela bodo predvidoma potekala vse 
do sredine prihodnjega leta oz. si bo izvajalec po zagotovilih 
prizadeval, da bodo potekala kar najbolj kontinuirano brez 
prekinitev, tako da bo vodovod čim prej služil svojemu na-
menu ter vsa predvidena gospodinjstva na območju Praproč 
in Zaloga preskrboval s kakovostno pitno vodo iz javnega vo-
dovoda. 
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OBVESTILO: Polovična zapora
Polovična zapora ceste na odseku 
ceste Gorjanc–Razori zaradi 
izgradnje pločnika 
Vse okoliške občane in uporabnike ceste LC 067010 Gor-
janc–Razori obveščamo, da bo od 5. 8. do 15. 11. 2013 potekala 
gradnja pločnika ob lokalni cesti na odseku Razori–Podsmre-
ka. Potekala bo v dolžini 1 km, od obstoječega pločnika v Ra-
zorih do obstoječega pločnika v Podsmreki. Dela po pogodbi 
izvaja podjetje Prenova Gradbenik, d. o. o. Uporabnike ceste v 
času obnove prosimo za razumevanje. 

Občina Dobrova - Polhov Gradec

OBVESTILO: Polovična zapora ceste 
Polovična zapora ceste na odseku 
Dobrova–Horjul, v naselju Brezje, 
zaradi izgradnje pločnika 
Vse okoliške občane in uporabnike ceste LC 067020 Dobro-
va–Horjul obveščamo, da bo od 12. 8. do 20. 9. 2013 potekala 
gradnja pločnika ob lokalni cesti – na odseku od križišča z 
javno cesto JP 567393 Brezje - igrišče do obstoječega pločnika 
v Brezju. Izgradnja pločnika bo potekala v dolžini 660 metrov. 
Dela po pogodbi izvaja podjetje GP Komgrad, d. o. o. Uporab-
nike ceste v času obnove prosimo za razumevanje. 

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Začetek gradnje vodovoda 
Praproče–Zalog

Župan Franc Setnikar je skupaj z občinskim urbanistom Rikom 
Gantarjem (desno) in strokovnim sodelavcem Borisom Krnjajičem 
(levo) na tiskovni konferenci pojasnil postopek sprejema OPN in 
odgovarjal na žgoča novinarska vprašanja.

Jakličeva domačĳa po novem zazidljiva

Sprejeti OPN sprožil različne odzive
 

Občinski prostorski načrt (OPN), ki ga je občinski svet potrdil na seji 10. julĳa 2013 in je začel veljati v začetku
avgusta, je v javnosti sprožil različne odzive. Daleč najodmevnejša je bila novica o spremembi namenske rabe 
zemljišča v lasti Marka Jakliča, nekdanjega direktorja Lekarne Ljubljana, na Selu nad Polhovim Gradcem, 
kjer stoji razvpita črna gradnja – obnovljeni objekt z bazenom. Da se ne bi širile napačne informacĳe, je župan
Franc Setnikar 6. avgusta sklical novinarsko konferenco, na kateri je skupaj z občinskim urbanistom Rikom 
Gantarjem in strokovnim sodelavcem Borisom Krnjajičem predstavil potek in sprejem občinskega prostorske-
ga akta ter odgovoril na zastavljena novinarska vprašanja.

211 lipovih listov za zeleno 
Slovenĳo
Občino Dobrova - Polhov Gradec je 24. julĳa ob-
iskal kolesar in ambasador zelenega povezovanja 
Radovan Skubic Hilarĳ, ki želi v okviru akcĳe "211
lipovih listov za zeleno Slovenĳo" prekolesariti
vseh 211 slovenskih občin. Pred občinsko stavbo 
ga je sprejel župan Franc Setnikar, ki je ob tej pri-
ložnosti na zemljevid Slovenĳe, na točko Občine
Dobrova - Polhov Gradec, prilepil lipov list. 
 

Slovenski ultramara-
tonec Radovan Skubic 
Hilarĳ se je lani lotil
edinstvenega podviga 
– v dveh tednih pre-
kolesariti vseh 211 
slovenskih občin. Svoj 
podvig je začel v Geo-
metričnem središču 
Slovenĳe, nato pa je
v bližini Cerknega 
padel in se poškodo-
val, zato se je projekt 
prekinil. Po uspešnem 
okrevanju se je odločil 
kolesarski podvig do-
končati letošnje pole-

tje, in sicer s startom na točki, kjer se mu je pripetila nesreča. 
Pred njim je tako še približno 2.200 kilometrov kolesarjenja po 
Slovenĳi. V 12 dneh bo obiskal 159 občin in nadaljeval svoje
poslanstvo. V slovenske kraje bo iz Srca Slovenĳe dostavil ze-
leno sporočilo, s katerim opozarja na pomen povezovanja in 
varovanja okolja.

Nižji komunalni prispevki za 
poslovne objekte
Občinski svet je na svoji redni seji 10. julĳa 2013 sprejel sklep o
zmanjšanju plačila komunalnega prispevka za namene grad-
nje poslovnih objektov. Ker je gospodarsko stanje v državi ne-
zavidljivo in ker občina malemu gospodarstvu – podjetnikom 
v občini že nekaj let ni namenila posebne pozornosti, je na 
županovo pobudo občinski svet sprejel zmanjšanja plačila ko-
munalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov. Sprejeti 
odlok ima časovno omejitev – trajal naj bi najmanj dve leti. Ta 
poleg drugih manjših sprememb na novo določa faktor dejav-
nosti za proizvodne stavbe (CC-SI: 1251) v višini 0,7 in ne več 
do 1,2. V praksi pomeni, da pri 1.000 m˛ površine parcele ob-
jekta in 500 m˛ neto tlorisne površine objekta prihranek znaša 
4.132,44 € ali povedano drugače: v primeru prej veljavnega 
faktorja dejavnosti (1,2) bi komunalni prispevek za objekt na 
parceli, ki je komunalno urejena v celoti, znašal 27.324,34 €, v 
primeru novega faktorja (0,7) pa 23.191,90 EUR.
Matična odbora (Odbor za gospodarstvo, turizem, kmetĳstvo
in gozdarstvo ter Odbor za komunalo in urbanizem) sta na po-
budo župana razpravljala tudi o možnostih uvedbe različnih 
ukrepov s področja pospeševanja razvoja, kot so subvencioni-
ranje odpiranja novih delovnih mest ali samozaposlitev, sub-
vencioniranje promocĳe izdelkov in storitev, subvencioniranje
izdelave poslovnega načrta, subvencioniranje dokumentacĳe
za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte na 
območju občine in podobno. Zaenkrat še niso sprejeli zaključ-
nih sklepov.

Nadja Prosen Verbič
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Priznanje občine Antonu Tomšiču za izkazano 
prizadevnost na področju gasilstva v občini
Anton Tomšič z Dobrove je v Prostovoljno gasilsko društvo 
Dobrova vstopil leta 1958. Dvajset let je sodeloval v različnih 
tekmovalnih desetinah društva, ravno toliko let je bil tudi član 
upravnega odbora PGD Dobrova, kjer je aktivno sodeloval pri 
gradnji gasilskega doma. Bil je mentor mladine, 8 let tajnik dru-
štva, 6 let gospodar ter 5 let član upravnega odbora GZ Dolomi-
ti. Zdaj deluje v raznih komisĳah in odborih v društvu, pridno
pa tudi zapisuje društveno kroniko. Predlagatelj priznanja je 
bilo Prostovoljno gasilsko društvo Dobrova.

Priznanje občine Janezu Železniku za izkazano 
prizadevnost na področju društvenega življenja v 
občini
Janez Železnik IZ Šujice pri Dobrovi deluje v Društvu upoko-
jencev Dobrova od leta 1994, in sicer kot član nadzornega odbo-
ra, dva mandata je deloval kot predsednik nadzornega odbora, 
od leta 2007 pa je član upravnega odbora. Obiskuje jubilante, 
starejše in bolne člane. Že pred leti je prevzel vlogo društve-
nega praporščaka. S svojim zgledom spodbuja druge člane od-
bora, da nesebično delujejo v dobro naših članov. Predlagatelj je 
bilo Društvo upokojencev Dobrova.

Priznanje občine Janku Prebilu za izkazano 
prizadevnost na področju razvoja čebelarstva v občini
Janko Prebil iz Ljubgojne pri Horjulu že 15 let uspešno vodi Če-
belarsko društvo Dolomiti.Na podlagi njegove ideje Čebelarska 
zveza Slovenĳe že deseto leto zapored organizira projekt Med v
vrtcih in šolah, pod njegovim okriljem je potekala tudi obnova 
čebelarskega doma v Polhovem Gradcu. Za trud pri vodenju 
društva je prejel tudi priznanje Antona Janše. Po zaslugi Janka 
Prebila ima Čebelarsko društvo Dolomiti velik ugled v sloven-
skem prostoru.
Predlagatelj je Nadzorni odbor Čebelarskega društva Dolomi-
ti.

Priznanje občine Balinarski sekcĳi Društva
upokojencev Polhov Gradec za izkazano prizadevnost 
na področju društvenega življenja v občini
Leto 2012 je bilo za članice in člane balinarske sekcĳe Društva
upokojencev Polhov Gradec zelo uspešno, saj je ženska ekipa 
na turnirju Območne zveze upokojencev Ljubljana Vič - Rud-
nik zasedla 1. mesto, moška ekipa pa 2. mesto. Ženska ekipa 
je v nadaljevanju na regĳskem tekmovanju zasedla 4. mesto, v
letošnjem letu pa sta obe ekipi dosegli prvo mesto.
Ekipi sta se udeležili še veliko drugih turnirjev ter dosegli vrsto 
odličnih uspehov. Sekcĳa trenutno šteje 20 članic in članov. Vsa
leta so vestno trenirali, kar se je obrestovalo dvojno, pri dose-
ganju dobrih rezultatov in vse večji pripadnosti skupini. Pred-
lagatelj je Društvo upokojencev Polhov Gradec.

Priznanje občine Marti Butini za izkazano 
prizadevnost na področju razvoja šolstva v občini
Marta Butina z Dobrove prejme priznanje za izkazano priza-
devnost pri svojem delu na področju vzgoje in izobraževanja na 
Osnovni šoli Dobrova. Zaposlila se je leta 1978, s svojo matema-
tično natančnostjo in predanostjo poklicu pa je znanje predajala 
številnim generacĳam učencev te šole. Pod njenim mentorstvom
se je vsako leto veliko učencev udeleževalo matematičnih tek-
movanj, na katerih so dosegli vidne rezultate. Aktivno je so-
delovala tudi pri nastajanju projektov za izgradnjo nove šole 
in športne dvorane. Vedno je želela biti v neposrednem stiku z 
učenci, vse do upokojitve v lanskem letu. Predlagatelj je Osnov-
na šola Dobrova.

Priznanje občine Katarini Kozjek za izkazano 
prizadevnost na področju društvenega življenja v 
občini
Katarina Kozjek z Dvora pri Polhovem Gradcu je že vrsto let 
mežnarica v domači cerkvi. Ves čas je delo opravlja prosto-
voljno, predano in odgovorno. S svojim poznavanjem cerkvene 
zgodovine, ljudskega izročila in pripovedk iz domačih krajev 
je z veseljem sodelovala tudi pri nastajanju knjige Milke Bokal 
– Jaz sem višje kot Marĳa. Katarina Kozjek svoje znanje z vese-
ljem deli tudi s turisti ali naključnimi obiskovalci dvorske cer-
kve. Predlagatelj je Turistično društvo Polhov Gradec.

Priznanje občine Matjažu Dolinarju za izkazano 
prizadevnost na področju kulturnega življenja v občini
Matjaž Dolinar iz Gabrja pri Dobrovi je svojo kulturno pot začel 
pred 25 leti, z organiziranjem folklorne skupine iz vrst svojih 
vrstnikov. Kasneje je iz nje nastal Fantovski pevski zbor, v ka-
terem poje tudi sam. Leta 1993 je pristopil k mešanemu pev-
skemu zboru, ki je zabeležil že 17. celovečerni božični koncert, 

za katerega ravno tako skrbi Matjaž. Do vključno lanskega leta 
je bil tudi organizator prireditve na predvečer dneva obletnice 
vstopa v Evropsko unĳo, na Koreni nad Horjulom. Predlagatelj
je KUD Dolomiti Dobrova.

Priznanje občine Urški Jankovec za izkazano 
prizadevnost na področju gasilstva v občini
Urška Jankovec iz Smolnika je od mladih nog predana gasil-
ka. Od leta 1998 do 2003 je opravljala naloge tajnika društva 
in predstavnice komisĳe za žene na Gasilski zvezi Dolomiti. V
letu 2003 je postala najmlajša predsednica v zgodovini društva. 
Danes ji teče že tretji mandat. Društvo ima trenutno več kot 60 
aktivnih članov, velik delež članstva predstavljajo mladi. Dru-
štvo je postalo središče dogajanja v kraju, prepoznavno pa je 
tudi v širši okolici. Predlagatelja sta PGD Zalog in vaška skup-
nost Setnik.

Bronasti grb občine Milanu Koširju za pomembne 
dosežke na področju ohranjanja kulturne dediščine v 
občini
Milan Košir iz Črnega Vrha že dolga leta zbira ljudsko izročilo 
in predmete iz svoje okolice, ki jih je razstavil na razstavah na 

Črnem Vrhu in v Polhovem Gradcu. Njemu gre zasluga, da so 
mlajši lahko spoznali kar nekaj že pozabljenih obrti in veliko 
predmetov iz naše preteklosti. Prizadeval si je za objavo črno-
vrške kronike župana Trobca, pripravil je razstavo o italĳan-
sko-nemški meji, vsako leto pa je pobudnik razstave v okviru 
Srečanja obrtnikov in podjetnikov na Setnici. Predlagatelj je 
Združenje obrtnikov in podjetnikov Polhov Gradec - Črni Vrh.

Bronasti grb občine Urši Bogataj za pomembne 
dosežke na področju športa v državnem in svetovnem 
merilu
Urša Bogataj z Briš pri Polhovem Gradcu je kot članica ženske 
smučarske reprezentance s svojimi rezultati v smučarskih sko-
kih posredno prispevala k prepoznavnosti naših krajev. Zaradi 

vidnejših rezultatov na 
mladinskem svetovnem 
prvenstvu na Češkem, 
kjer so ženske skupno 
dosegle 1. mesto, Urša 
pa posamično odlično 
peto mesto, in na zimskih 
olimpĳskih igrah v Inns-
brucku, kjer so ekipno 
dosegle 2. mesto, Urša 
pa tretje mesto posamič-
no, ter v spodbudo za 
nadaljnje delo ji občina 
podeljuje bronasti grb za 
pomembne dosežke na 
področju športa. Urška 
Bogataj je aktivna tudi v 

domačem kraju Briše. Že od mladih nog je članica Turističnega 
društva Briše, kjer je najprej sodelovala pri otroškem pevskem 
zboru, zdaj pa že sama deluje v vlogi animatorke pri otroških 
delavnicah. Predlagatelj je občinski svet Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec.

Bronasti grb občine Ekipi članov A skupine PGD 
Šentjošt za pomembne dosežke na področju razvoja 
gasilstva v občini  
Gasilsko zgodbo o uspehu piše deset mladeničev, ki so se pred 
petimi leti pred gasilskim domom Šentjošt začeli zbirati s pre-
prosto željo po tekmovanju. Leta so minevala, izkušnje so se 
nabirale, koraki so postali hitrejši in roke spretnejše. Vaje so po-
tekale vsak teden in vsako leto so se pred gasilskim domom 

zbrali približno 80-krat. Skozi leta pa so dosegli naslednje uspe-
he: dvakrat so osvojili 3. mesto na pokalnem tekmovanju Gasil-
ske zveze Slovenĳe, leta 2011 so postali pokalni prvaki in leta
2012 še državni prvaki Slovenĳe. Osvojili so tudi 2. in 3. mesto
na mednarodni tekmi na sejmu zaščite in reševanja. Pred krat-
kim so se prek zahtevnih kvalifikacĳ uvrstili na gasilsko olimpi-
jado v Francĳi. Predlagatelj je Krajevna skupnost Šentjošt.

Srebrni grb občine Robertu Oblaku za pomembne 
dosežke na področju športa in razvoja smučišča 
Šentjošt
Robert Oblak iz Šentjošta je dolgoletni član Športnega društva 
Šentjošt. V času njegovega predsedovanja društvu (do leta 
2009), se je smučišče Šentjošt posodobilo, pridobilo visoko vrv-
no vlečnico, izvedla so se zemeljska dela za uravnavo terena 

in vzpostavil se je sistem 
umetnega zasneževa-
nja. Zadnji pomembni 
novosti na smučišču sta 
zamenjava teptalnika 
snega in postavitev ga-
raže za shranjevanje na-
prav za smučišče. Kot 
aktualni podpredsednik 
društva ter predsednik 
smučarske sekcĳe Robert
Oblak vse leto ogromno 
svojega prostega časa 
namenja dodatnim teča-
jem in usposabljanjem za 
upravljanje vlečnih na-
prav, s tečajem za vodjo 
obratovanja vlečnic pa je 

pridobil tudi usposobljenost, da izobrazi strežnike za delo na 
smučišču, ki jih je zdaj že šestnajst. Predlagatelj je občinski svet 
Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Zlati grb občine Marĳanci Yartz za izredno življenjsko
delo
Marĳanca Yartz iz Praproč ima odločilne zasluge za to, da je
v Polhovem Gradcu in okolici oživela stara tradicĳa klekljanja.
Svoje bogato znanje in izkušenost je radodarno delila z drugimi 
ženskami in dekleti. Marĳanca Yartz je predsednica najstarej-
šega klekljarskega društva v Slovenĳi. Z avtorskimi čipkami je
sodelovala na natečajih Združenja slovenskih klekljaric, njene 
čipke pa so Slovenĳo zastopale na več svetovnih kongresih

Mednarodnega združenja za klekljano in šivano čipko. Izvaja 
redne ure inštrukcĳ za že izkušene klekljarice polhograjskega
klekljarskega društva, občasno pa tudi za klekljarice zunaj dru-
štva. Je tudi učiteljica tehnik ročnega všivanja čipk in ima naziv 
mentorice za izbirni predmet klekljanje v osnovni šoli. Skozi 
svoje življenje je veliko sodelovala v dejavnostih lokalne skup-
nosti. Bila je organistka v župnĳski cerkvi, voditeljica pevskih
zborov, še vedno pa je mežnarica podružnične cerkve sv. Jurĳa
na Prapročah. Marĳanca Yartz se je vzorno izkazala tudi z dol-
goletno požrtvovalno nego svojega težko bolnega soproga in 
s tem dala sĳajen zgled, kako živeti in ravnati tudi ob hudih
življenjskih preizkušnjah. Predlagatelj je Klekljarsko društvo 
Polhov Gradec.

Občinska priznanja

Zlati grb prejela Marĳanca Yartz
V pretekli številki Našega časopisa smo pisali o občinskem prazniku in navedli prejemnike priznanj. Ker 
je primanjkovalo prostora še za obrazložitve, vam jih posredujemo tokrat. 
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V isoki in košati mlaji s transparentom 
"Novomašnik, bod' pozdravljen" so 
pozdravljali vsakogar, ki se je tistikrat 

peljal skozi Polhov Gradec. A poseben pozdrav 
je bil namenjen novomašniku Branku Setnikar-
ju, ki je v nedeljo, 7. julĳa, v župnĳski cerkvi
Marĳinega rojstva v Polhovem Gradcu daroval
novo mašo. 
Prav mlaji so bili prva postaja, kjer so novo-
mašnika Branka v soboto pozno popoldne pri-
čakali mladi iz župnĳe, del občestva, s katerim
se je novomašnik zadnja leta veliko družil, med 
skupnimi doživetji pa so postali pravi prĳatelji.
Kako da ne, saj so podobnih let, podobnih pre-
pričanj, le prĳateljstvo z njim je nekod tesnejše
in globlje. Je namreč eden redkih mladih, ki je 
zelo zgodaj spoznal, kaj je njegovo življenjsko 
poslanstvo. "Ob koncu 3. letnika Aškerčeve 
gimnazĳe je padla odločitev, da postanem du-
hovnik," je zapisal v župnĳsko glasilo. Takoj je
vstopil v kapucinski samostan, saj je v Štepa-
nji vasi, kjer je z družino živel vse od rojstva 
1987 pa do najstniških let, odraščal ob bratih 
kapucinih. Toda ob spoznanju duhovniškega 
poklica je odkril, da je to tisti pravi poklic zanj. 
Novembra 2007 je vstopil v bogoslovno seme-
nišče v Ljubljani in začel študĳ teologĳe. "Leta
semenišča so me oblikovala in še bolj utrdila, 
da sem sedaj pripravljen sprejeti Gospodovo 
spodbudo in se podati na pot duhovništva," je 
zapisal v predstavitvenem prispevku. V času 
študĳa je, takrat še kot bogoslovec, spoznaval
poklic duhovnika, njegove obveznosti in na-
loge, se uril in nabiral izkušnje v župnĳi Pol-
hov Gradec, saj se je njegova družina iz mesta 
preselila na podeželje, na Setnik nad Polhovim 
Gradcem. Ob zgledu polhograjskega župnika 
Bogdana Oražma je še bolj začutil, da se je od-
ločil pravilno. Skupaj z njim in diakonom Sa-
mom je skrbel za življenje v župnĳi. Postal je
njen pomemben člen in prav tako pomemben 
člen kraja. Da so ga Pograjci sprejeli za svojega, 
se je lahko prepričal na sobotnem sprejemu, ko 
so ga že kot novomašnika prišli pozdravit šte-
vilni. Lahko bi rekli, da je dogajanje spominjalo 

na srečanje s papežem – iz kočĳe je novomašnik
v črnem talarju mahal zbrani množici na avto-
busni postaji v Polhovem Gradcu, medtem pa 
je igrala godba. Sledili so pozdravi. Najprej ga 
je pozdravil Gregor Čuden, sledil pa je pozdrav 
župana Franca Setnikarja, ki je Branku čestital 
za pogumno odločitev pri poklicu, saj ta ni 
preprost, ter mu zaželel obilo sreče na poti. V 
imenu krajevne skupnosti je vse zbrane, pose-
bej pa novomašnika, pozdravila Ana Oblak, ki 
je dejala: "Odločitev za ta poklic pomeni slediti 
klicu srca in razuma, hoditi po poti služenja, 
biti mnogokrat na razpolago in biti v oporo in 
pomoč. Največ, kar lahko na tej poti dosežeš, je, 
da postaneš človek." Poguma, zaupanja, veselja 
in radosti mu je zaželela na novi poti ter mu po-
klonila knjigo Jožice in Jožeta Kavčič, ki ga bo 
spominjala na Polhov Gradec. Zatem je zaigral 
ansambel Posluh, nekaj lepih slovenskih melo-
dĳ pa je zapela Janja Janša, ki je s svojim nežnim
glasom pobožala marsikoga. Nič čudnega, da 
je tudi novomašnik ostal brez besed. Prav res, 
sprejem je bil izjemno ganljiv in njegov molk 
je povedal več, kot bi lahko opisal z besedami. 
Ostalo je še nekaj časa, ki ga je večina izkoristila 
za kratek klepet z novomašnikom, nato pa se 
je dogajanje preselilo v župnĳsko cerkev, kjer
ga je odprtih rok in širokega nasmeha pričakal 
domači župnik. Maša, ki jo je daroval župnik 
Bogdan Oražem, je bila tudi tokrat izjemno bo-
gata, polna pričevanj in napotkov, ki so bili na-
menjeni Branku. Po končani sveti maši je sledi-
la večerja za povabljene, po njej pa čisto prava 
podoknica. 
In prišel je dan slovesne nove maše. Dan, ki 
ga je težko pričakovala vsa župnĳa, ki je zanj
živela že več tednov priprav. O tem so pričali 
bogato okrašena cerkev, zeleni venci, mlaji in 
množično prepevanje. Prav pesem je slavljen-
ca ta dan dvignila pokonci. Del novomašnega 
zbora je že zgodaj zjutraj obiskal Brankov dom 
in mu zapel, sledil je blagoslov staršev in od-
hod od doma. Od devete ure pa so že prepe-
vali župnĳski zvonovi. Pritrkovalci so zbrano
in ubrano naznanjali praznični dan. Začeli so 

prihajati verniki od vsepovsod in cerkev se je 
kaj hitro napolnila. Večina je počakala zunaj in 
si ogledala dolgo procesĳo duhovnikov, redov-
nikov, diakonov, ministrantov, narodnih noš in 
skavtov, ki jo je, skupaj s ceremonierjem Ga-
šperjem Maukom, zaključil novomašnik Bran-
ko Setnikar. Skozi mogočna vrata pograjske 
cerkve, ki je bila tokrat zapolnjena do zadnjega 
kotička, se je razlegala slovesna pesem "Novo-
mašnik, bod' pozdravljen", ki jo je prepeval 
združeni, za to slovesnost oblikovani zbor. On 
pa je vstopil misleč na besede iz prvega berila: 
"Tukaj sem, ker si me klical. Govori, kajti tvoj 
hlapec posluša." Svetopisemski liki iz prebra-
nih beril (Eli, Samuel in apostol Pavel) so bili 
rdeča nit zelo aktualne pridige, ki jo je podal 
pater dr. Peter Lah. Med drugim se je dotaknil 
stanja v državi in dejal: "Tudi dober duhovnik 
mora znati ukrepati, svetovati in prav učiti." 
Številne so bile besede spodbude in podpore 
duhovnikov in drugih, ki so bile ta dan name-
njene le Branku. Prav posebno pa so zvenele iz 
ust njegovih najdražjih, njegove družine, ki mu 
je ob tej priložnosti podarila križ. Vsi, ki so se 
tokrat zbrali zaradi njega, ki je postal Kristusov 
učenec in pričevalec, so mu po končani darit-
vi segli v roko in mu zaželeli vse dobro v novi 
duhovniški vlogi. V spomin so prejeli podobi-
co z novomašnim geslom "Srce govori srcu", ki 
ga sam razlaga tako: "Jezusovo srce, ki se je v 
polnosti razodelo na križu, ko je vojak prebodel 
njegovo stran, je izvir vsega, tako zakramentov 
kot Cerkve. In to je Srce, ki ga želim poslušati in 
slediti, kaj mi govori, kam me pošilja in vabi." 
Po zaključku slovesne nove maše so bili vsi 
gosti povabljeni na kosilo v halo podjetja 
Schwarzmann, ki je prostor prĳazno odstopilo
za to priložnost. Zbrane je nagovoril tudi eden 
od direktorjev podjetja, ki je hkrati na kratko 
predstavil podjetje in njegovo dejavnost. Prĳet-
no pa je presenetil obisk takrat še aktualnega 
ljubljanskega nadškofa in metropolita msgr. dr. 
Antona Stresa, ki je prišel pozdravit in nagovo-
rit zbrane. Slavje se je nadaljevalo, vse dokler 
ni ceremonier zbranih napotil k podružnični 

cerkvi sv. Martina na Setniku. Novomašnik je 
tam najprej blagoslovil vsa obnovitvena dela, 
in sicer obnovljeni zvonik, novo streho zvonika 
in popolnoma obnovljeno fasado cerkve. Vse 
to so Setničani naredili z lastnimi sredstvi in 
prostovoljnim delom. Dogodek se je zaključil z 
litanĳami Srca Jezusovega in podelitvĳo novo-
mašniškega blagoslova, ki bo župnĳo Polhov
Gradec spremljal še nekaj časa, prav tako kot 
spomini nanj. Enako je zatrdil Branko sam, ki 
je izrazil zahvalo z besedami: "Resnično, skoraj 
ni besed, ki bi mogle izraziti moja občutja ob 
tem velikem dogodku. Vse, kar lahko rečem, je 
hvala za vse. Hvala za čudovit dan nove maše, 
ki mi bo vedno dajal moči in poguma v tre-
nutkih, ko bo težko. S hvaležnostjo se vas bom 
spominjal v svojih molitvah in pri daritvi svete 
maše." 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv

Novomašnik Branko, bod' pozdravljen!
Polhov Gradec, 7. julĳ – Po nekaj deset letih je župnĳa Polhov Gradec zopet praznovala slovesnost nove maše. Novomašnik Branko Setnikar je svojo novo mašo
daroval v župnĳski cerkvi v Polhovem Gradcu, dan prej pa so ga slovesno sprejeli predstavniki domačega kraja in občine.

V Polhovem Gradcu novomašnika pozdravili krajani, župan in predstavnica KS Polhov Gradec.

Farani so mu segli v roko in mu zaželeli vse dobro v duhovniški 
vlogi.

Dolga procesĳa je novomašnika pospremila v cerkev.

Brankova družina mu je v spomin izročila križ. Darovanje nove maše ob navzočnosti soduhovnikov.

Novomašnika in vse zbrane je prišel pozdravit 
tudi dr. Anton Stres.
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Rekordna branost članka
Članek in kratek video o obletnici ustanovitve vaške 
straže v Šentjoštu je imel rekordno branost. V samo 
nekaj dneh je bil prebran več kot 14-tisoč krat oziro-
ma zadnji števec branosti se je sredi avgusta ustavil 
na 15477.
 
Kratek video na portalu You Tube pa je bil ogledan 11500-krat. 
Članek je že naslednji dan pritegnil tudi nacionalne medĳe, ki
so klicali urednika Našega časopisa, da jim poslal fotografijo
poziranja domobranske straže pred Kapelo mučencev. Ker je 
bilo urednik odklonil, so jo na koncu brez dovoljenja vzeli iz 
facebooka, kar je pravnica Agencĳa za avtorske pravice označi-
la za krajo, saj gre za intelektualno lastnino – nenazadnje tudi 
zato, ker so medĳi iz tega kovali dobiček, saj so jo uporabili v
komercialne namene. Ker se je urednik zavedal, da lahko pride 
do omenjene kraje, je fotografijo umaknil iz facebooka – torej
zgolj in samo zato, ne pa zavoljo katerihkoli pritiskov ali stra-
hov, kot so nekateri domnevali ali celo pisali. 
Članek je sprožil tudi val odziva v obliki komentarjev na splet-
nih straneh (www.mojaobcina.si/dobrova-polhovgradec, You 
Tube, Facebook), kjer se je še enkrat pokazalo kako različna so 
stališča do 70 let oddaljenega dogodka. Nekateri so dogodek 

primerjali z oživljanjem domobranstva, ki je za njih izdajalsko, 
drugi pa so v tem videli simboliko upora proti komunistični 
revolucĳi. No, odziv je sprožil celo predkazenski postopek, v
okviru katerega je policĳa po vasi raziskovala identiteto fantov
na fotografiji in če so imeli prave puške. Akcĳa je kmalu dožive-
la reakcĳo: v Državnem zboru je padlo vprašanje opozicĳe, če
imajo vsa potrebna dovoljenja za vojaško orožje tudi imitatorji 
partizanov na partizanskih proslavah.             Gašper Tominc 

Domobranska straža pred Kapelo mučencev

Zahvala
Bil je običajen julĳski večer, ko se je Matej vračal iz službe.
Malo pred Polhovim Gradcem pa mu je pot domov prekri-
žal drug avto … Za vso družino je bila to velika preizkušnja, 
saj smo spoznali, kako zelo moramo ceniti ljudi, ki jih imamo 
radi.
Ob upanju, da bo ati čim prej okreval, pa nas navdaja tudi lepa 
misel, da so ljudje še vedno pripravljeni nesebično pomagati, 
priskočiti na pomoč. Zato bi se na tem mestu radi zahvalili 
vsem pričam nesreče, gasilcem PGD Polhov Gradec in Gasil-
ski brigadi Ljubljana, reševalcem, avtovleki Avtoklep in pre-
ostalim, ki ste kakorkoli pomagali pri organizacĳi reševanja
prometne nesreče v Polhovem Gradcu. 

Družina Raztresen 

Janez Zadnikar je človek vesele nara-
ve in vedrega duha, pa tudi besede 

mu gredo navadno gladko z jezika. 
Ob posebnih priložnostih pa besede in 
glas zatajĳo tudi pri tako zgovornem
človeku, kot je Janez. Presenečenje ob 
njegovem 70. rojstnem dnevu je bila 
priložnost, ko ga je marsikdo spoznal 
v luči, kot ga prej še ni videl – s solza-
mi v očeh, zbeganega, zmedenega in 
redkobesednega. A to je trajalo le ne-
kaj minut. Ko je slavljenec prišel k sebi 
in je dojel, kaj se dogaja na njegovem 
dvorišču, je zapel, zaplesal, zavriskal 
in se nasmehnil, tako kot to počne obi-
čajno. 
Avsenike spremlja že od svojega 9 leta, 
torej več kot 60 let, od časa, ko so delo-
vali kot Ansambel bratov Avsenik, in 
danes, ko je te nadomestil Ansambel 
Saša Avsenika. Bil je na mnogih njiho-
vih koncertih po vseh koncih Slove-
nĳe. Skratka, spremlja jih na vsakem
koraku in prav tako oni njega sprem-
ljajo na vsakem koraku – pri delu, v 
avtu, pa tudi sicer v življenju. Doma 
hrani več kot 25 njihovih originalnih 

plošč in novih zgoščenk, njihove me-
lodĳe pa zna zapeti na pamet, tudi če
ga kdo zbudi ponoči, ponosno pove.
Harmonike sicer ne zna igrati, saj ne-
koč ni bilo denarja, da bi si jo kupil, je 
pa ljubezen do glasbe, harmonike in 
Avsenikovih viž vzbudil tudi v sinu, 
ki ne igra le harmonike, temveč kar 
nekaj inštrumentov. Poleg sina ima-
ta z ženo Eli še dve hčeri. Danes pa 

veliko časa in radosti delita z osmimi 
vnuki. Ob posebnih priložnostih se 
rada srečata tudi s prĳatelji in širšo
družino. 
70. rojstni dan je ena izmed prelom-
nic, ki jo je Janez Zadnikar želel po-
sebej počastiti, zato jo je skupaj s 
sorodniki in prĳatelji proslavljal kar
šest dni. Nič nenavadnega za tako 
aktivnega človeka, ki je kar 22 let pre-
peval v MePZ KUD Dolomiti, ti so mu 
večer prej prišli zapeti podoknico in 
proslavljali so vse do jutra, vrsto let je 
dejaven gasilec PGD Hruševo, zadnja 
leta je aktiven član društva upokojen-
cev Dobrova, nekoč pa je bil igralec 
gledališke skupine KUD Dobrova. 
"Vsak si lahko želi takšno 70-letnico," 
je iskreno povedal in dodal: "Čisto 
vsak dan in vsako praznovanje je bilo 

nekaj posebnega, a dan, ko so mi na 
dvorišče prišli igrat Avseniki, bo ostal 
nepozaben in me bo spremljal vse 
življenje, ki mi je še dodeljeno." Tako 
drzna ideja se je ob razmišljanju o na-
kupu darila za strica Janeza prikradla 
Elinemu bratu Tomažu in njegovi 
ženi Mojci, zraven pa sta pristopila še 
dva brata Škof, Tone in Boštjan. Za-
vrteli so telefon in na veliko presene-
čenje so se s Sašem Avsenikom takoj 
dogovorili, čeprav ansambel do tedaj 
še ni igral na podobnih presenečenjih. 
Sredi belega dneva, točno na Janezov 
rojstni dan, so se v tajnosti zbrali ne-
kateri sorodniki, prĳatelji in sosedje.
Izhodišče za voščilo in darilo je bilo 
besedilo Avsenikove Dobro jutro, stri-
ček Janez. Poleg uokvirjenega besedi-
la te pesmi, pod katero so se pozneje 

podpisali člani ansambla, so mu izro-
čili še jerbas dobrot. Presenečen nad 
nenapovedanim obiskom jih je slav-
ljenec sprejel dobre volje. Ta pa se je še 
okrepila, ko so mu pesem pod oknom 
v živo zaigrali člani Ansambla Saša 
Avsenika. Nekaj časa je sicer trajalo, 
da je sedemdesetletnik verjel svojim 
očem in ušesom, potem pa je nasme-
jan do ušes zaplesal, zapel in zavriskal 
skupaj z njimi. Kar nekaj Avsenikovih 
se je tistega četrtka razlegalo po vsej 
vasi. Sin Primož je poskrbel, da bo do-
godek za vedno zabeležen. Žena, ki je 
bila obveščena o poteku dogodka, pa 
je pridno in skrbno postregla zbrano 
množico. Tako je pesem "Na mnoga 
leta" lažje, glasneje in večkrat stekla z 
jezika. Dragi Janez, naj le velja. 

  Nadja Prosen Verbič

Sašo Avsenik je Janezu Zadnikarju prišel voščit kar domov. Vsi zbrani skupaj s člani Ansambla Saša Avsenika na dvorišču Zadnikarjevih

Avsenikova podoknica za 70. rojstni dan 

»Dobro jutro, striček Janez!«
Hruševo, 4. julĳ – Če si človek nečesa močno želi, se mu uresniči,
pravĳo. Včasih pa mora na uresničitev čakati kar 70 let; tako je
bilo z željo Janeza Zadnikarja, po domače Jožefovega Janeza s 
Hruševega. 

Šentjošt se je v slovensko zgodovino 
zapisal kot kraj, kjer je bila ustanov-
ljena prva vaška straža, med vojno 
in po njej pa je tudi zato utrpel velik 
krvni davek, ki ga je zahtevala rdeča 
revolucĳa. V spomin na ta dogodek
pred Kapelo mučencev, ki so jo sredi 
devetdesetih let zgradili prav z na-
menom počastitve teh žrtev, vsako 
leto potekata sveta maša in spomin-
ska slovesnost. Letos je mašo daro-
val urednik Družine Franci Petrič; 
v luči polpretekle zgodovine je med 
drugim dejal, da mora biti Slovenĳa
domovina vseh, brez razlike: "Ne 
smemo si dopustiti, da bi si jo kdo 
lastil." 
 Osrednja spominska slovesnost je 
bila letos posvečena škofu Rožmanu, 
ki se je leta 1943 mudil tudi v Šent-

joštu, kjer je birmoval 131 fantov in 
deklet. Navzoči so lahko slišali nekaj 

spominov na ta obisk, ki se je zgodil 
po tistem, ko so Šentjošt napadli par-

tizani oziroma so pod nasiljem rdeče 
zvezde že padli nekateri domačini. 
Rožman je v Šentjoštu zagotovo čutil 
veliko odločnost, da naše domovine 
ne damo, je v svojem govoru dejala 
Helena Jaklitsch. Po njenem mnenju 
je šlo za obojestransko potrditev: 
Šentjošt mu je dal moč, da se je še 
naprej upiral revolucĳi, domačine

pa utrdil v veri. Na slovesnosti, ki 
jo je med drugim zaznamovala uni-
formirana domobranska skupina s 
polaganjem venca, so podelili tudi 
Ehrlichova priznanja, ki so jih prejeli 
Stane Snoj, Marko Kremžar, Vinko 
Žakelj in "neopazni" sodelavci Nove 
Slovenske zaveze. 

  Gašper Tominc, foto: GT

Prejemniki Ehrlichovih priznanj (oziroma njihovi svojci in predstavniki) Prizorišče slovesnosti

Spominska maša pri Kapeli mučencev 

Letos so se poklonili Rožmanu
Šentjošt, 30. junĳ – Na zadnjo junĳsko nedeljo je pred Kapelo mučencev v središču vasi potekala
spominska sveta maša, takoj za tem pa še slovesnost v spomin domačinom, ki so bili žrtve voj-
nega in povojnega nasilja. Mašo je daroval urednik Družine Franci Petrič, slavnostna govornica 
je bila Helena Jaklitsch, rdeča nit slovesnosti pa je bila 70. obletnica birmovanja škofa Gregorĳa
Rožmana v Šentjoštu. 
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Prireditev na Babni Gori je znova potrdila, da je harmonika, še 
posebno tako imenovana frajtonerca, med našimi ljudmi zelo pri-
ljubljeno glasbilo, in to ne velja le za starejšo generacĳo, temveč se
med njene navdušence prišteva vse več mladih in celo otrok. To 
dokazuje lep obisk sobotne prireditve. 
Pod velikim kozolcem toplarjem, ki je vaščanom Babne Gore res-
nično v ponos, se je letos zbrala pisana druščina prĳateljev frajto-
nerce z vseh koncev Slovenĳe. Nekateri so nanjo zaigrali, drugi
pa so se le prepustili njenim zvokom. Letošnje 20. Prvenstvo har-
monikarjev na diatonični harmoniki je obogatil pester program. 
Na plesišču so se v narodnih nošah najprej zavrteli člani Folklor-
ne skupine Grof Blagaj iz Polhovega Gradca, za njimi pa so svoj 
splet odplesali še Nagajivčki, otroška folklorna skupina TD Briše. 
Program sta povezovala domačina Zala Černe in Matjaž Jarc, ki 
sta na oder poklicala kar dvainštirideset harmonikarjev. Toliko se 

jih je letos s tek-
movalno sklad-
bo po lastnem 
izboru pote-
govalo za uvr-
stitev na 33. 
Zlato harmo-
niko Ljubečne. 
Harmonikarji 
so bili razde-
ljeni v pet sta-
rostnih skupin. 

Prisluhnili smo lahko tistim najmlajšim, za katere bi lahko trdili, 
da so glede na obvladovanje gumbov harmonike prej igrali na 
harmoniko kot hodili, pa vse do veteranov, ki jim harmonika 
dela družbo že vrsto let. Strokovno žirĳo sta sestavljala priznana
slovenska glasbenika, Tomaž Guček in Jože Burnik, ki sta pozor-
no spremljala odigrane skladbe ter se predvsem osredotočila na 
točnost melodične in harmonske interpretacĳe, ritmično inter-
pretacĳo, dinamiko, poustvarjanje skladbe in sam nastop tekmo-
valca. Za dobro uvrstitev torej ni zadostovalo le znanje, nekaj je 
prispevala tudi sreča, vse skupaj pa je dalo dober celostni nastop. 
Toda odličnih nastopov je bilo kar nekaj. Po letih in po srcu mladi 

talenti so spretno sprehajali prste med gumbi harmonike in po-
nosno raztegovali meh, od koder so prihajale točne in lepe melo-
dĳe. Najboljši so iz rok Mojce Černe, predsednice TD Veternik, in
župana Franca Setnikarja prejeli zasluženo nagrado in priznanje, 
ki jih bo popeljalo na tekmovanje za 33. Zlato harmoniko Lju-
bečne. Nanj so se uvrstili: 1. skupina: Miha Grmek Seražin, Ti-
len Ržen, Marcela Barle; 2. skupina: Gašper Seljak, Rok Kastelec, 
Tadej Borštnar; 3. skupina: Simon Razpotnik; 4. skupina: Franc 
Tehovnik, Metod Bradeško, Anton Pustovrh; 5. skupina: Ivan Še-
koranja, Stane Makovec, Vinko Ušeničnik. Ob okrogli obletnici 
pa se je organizator spomnil vseh tistih, ki so na tekmovanju na-
stopili večkrat. Za vestnost in vztrajnost so si plaketo prislužili 
Metod Bradeško, ki je tu nastopil kar 15-krat, Silvester Čamernik 
(14-krat), Tone Slovša (13-krat), Anton Kogovšek (13-krat), Franc 
Tehovnik (11-krat), 10-krat pa so na Babni Gori nastopili Albin 
Slabe, Vinko Ušeničnik in Marjan Skubic.   
Prireditev so harmonikarji zaključili s skupinsko izvedbo sloven-
skih ponarodelih, tisti s harmoniko, uglašeno v C-F-B, so zaigrali 
Avsenikovo Na Golici, nastopajoči s harmoniko, uglašeno v B-Es-
As, pa Slakovo V dolini tihi. Toda s tem se večer in rajanje še nista 
zaključila. Zvoki harmonike v spremljavi drugih inštrumentov 
ansambla Jurčki so na Babni Gori, pod vznožjem Veternika, do-
neli in odmevali še vso noč. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

Poslovna zgodba se je začela leta 1996, ko je Nejko Škof odprl 
lastno obrtno dejavnost kovinopasarstva, s katero nadaljuje 

še danes. Gre za zmes umetnostne in ključavničarske obrti, saj 
kovinopasarski izdelki največkrat dodajo tisto piko na i, zaradi 
česar so nam še posebej všečni. Izdelke podjetja Bambi, kot se 
imenuje Nejkova firma, boste našli v številnih domačih in okoli-
ških sakralnih objektih, na gimnazĳi Jožeta Plečnika v Ljubljani,
v kapeli Kliničnega centra, Rimskih toplicah (inox bazen), mino-
ritskih samostanih, poslovilnih objektih … Naročniki so bodisi 

posamezniki bodisi gospodarske družbe, največkrat pa arhitekti 
in mizarji. Nejko pravi, da je sodeloval že s številnimi svetovno 
priznanimi arhitekti, številne njegove izdelke pa boste tako lah-
ko našli tudi onkraj meja. »Kovinopasarstvo ima veliko dodane 
vrednosti, čemur so bili časi v preteklosti bolj naklonjeni kot da-
nes,« meni Nejko, ki ima v svoji delavnici še tri zaposlene. Go-
spodarska kriza tovrstnim izdelkom ne prizanaša, saj je denarja 
za »razkošje« vedno manj, zato se je moral trgu prilagoditi tudi 
Bambi. Poleg obdelave barvnih kovin je v svoj program vključil 

še program izdelkov iz nerjavečega jekla.
A železo ne gre kovati, ko je že hladno, zato so pri Škofovih 
razmišljali o dodatnih dejavnostih še v času debelih krav. »Leta 
2004 smo odkupili parcelo, se tri leta kasneje lotili urejanja do-
kumentacĳe, leta 2011 pa smo končno dobili gradbeno dovo-
ljenje. Nato je v letu dni zrasel objekt, ki smo ga poimenovali 
Bambi, saj naj bi poskrbel za celovito razvajanje telesa in duha.« 
Sicer sta z ženo sprva mislila, da bo v pritličju razstavni salon s 
kovinopasarskimi izdelki, a sta se na koncu odločila za kavarno. 
»Želela sva družinam prĳazno kavarno, ki ponuja lahek dostop
otroškim vozičkom, udobje, intimnost, otroška igrala in ponud-
bo s slaščicami, kot so torte, rogljički, sadne kupe, sladoled in 
podobno. Pri slednjih stremimo k temu, da so sveže, večinoma 
izvirajo iz domačega okolja oziroma doma pridelanega sadja,« 
pojasnjuje Breda, in dodaja, da imajo v načrtu še pokritje zu-
nanjega prostora, še več otroških igral in namestitev lesenega 
podesta, ki bo zadržal vročino iz asfalta, obiskovalcem pa bo 
ponujal tudi prĳetnejši občutek.
A z razvajanjem brbončic se v Bambĳu še ne konča objem spro-
stitve, marveč se nadaljuje nadstropje višje. Tam osrednji prostor 
zaseda dvorana s talnim ogrevanjem in veliko teraso, kjer so v 
dosedanji sezoni že potekale vadbe joge in aikida. Po besedah 
Brede, bodo jeseni program še razširili. »Načrtujemo še pilates, 
zumbo, hip hop, orientalske plese, funkcionalno vadbo in druge 
programe. V delu so tudi tri savne – turška, finska in biospec-
trum – ter terapevtski prostor za masaže.« Prednost prostora 
je njegova domačnost in udobnost (talno gretje), vadbe pa od-
likujejo manjše skupine in posledično individualnejši pristopi.  
Nejko ne želi ocenjevati vrednosti investicĳe, a pravi, da jo vse-
kakor ne bi zmogel brez pomoči banke. Potrkal je na več nji-
hovih vrat, kjer se je še enkrat potrdilo, da so odklenjena samo 
»posvečenim«, dokler mu jih niso prĳazno odprli v Delavski

hranilnici. »Resnično so 
mi šli na roko, brez nepo-
trebnega kompliciranja, ki 
bi ga bil deležen drugje, 
tako da jim gre res vsa za-

hvala.« Nekaj načrtov smo že omenili, a ti niso edini. Nejko raz-
mišlja tudi o ureditvi vrta za objektom z balvanom za plezanje, 
aktivnimi otroškimi igrali … Skratka načrtov mu ne zmanjka, 
tudi idej in domišljĳe ne. »Upam, da bomo s tem ponudili kraja-
nom dodatne možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa 
in da se bodo družine počutile pri nas kot doma.« 

Gašper Tominc, foto GT

Objekt Celovita, ki združuje kavarno in prostore za sproščanje. Notranjost Kavarne Bambi

V zgornjih prostorih Celovite osrednji prostor zaseda dvorana 
s talnim ogrevanjem in veliko teraso, kjer so v dosedanji sezoni 
že potekale vadbe joge in aikida. Za letošnjo jesen napovedujejo 
nove programe. Novostim in ponudbam lahko sledite na spletni 
strani www.celovita.com.

Bambi v Srednji vasi pri Polhovem Gradcu

Kovinopasarstvu 
Bambi ob bok še 
kavarna in joga
Lani je v Srednji vasi pri Polhovem Gradcu zrasel mo-
deren objekt, ki že s ceste s svojimi velikimi steklenimi 
površinami pritegne pogled. Gre za objekt Bambi, isto-
imenskega podjetja, ki se že pol drugo desetletje ukvar-
ja s kovinopasarstvom, pod svojo streho pa združuje 
kavarno ter prostor za sproščanje telesa in duha (blago-
vna znamka Celovita). Kljub odprtju objekta, pa slednji 
še nima dokončne podobe, kajti Nejko in Breda Bizjak 
Škof imata še veliko načrtov. 

XX. prvenstvo harmonikarjev na diatonični harmoniki  

Pod Veternikom je že dvajsetič pela frajtonerca
Babna Gora, 29. junĳ – Kar dvainštirideset harmonikarjev z vseh vetrov naše Slovenĳe se je letos predstavilo
na jubilejnem Prvenstvu harmonikarjev na diatonični harmoniki, ki ga že 20 let pripravlja Turistično društvo 
Veternik in velja za enega izmed predtekmovanj za Zlato harmoniko Ljubečne.

Pod kozolcem na Babni Gori je letos poteka-
lo 20. prvenstvo harmonikarjev na diatonični 
harmoniki.

Jurčki so zbrane zabavali vse do poznih večernih ur.

Predsednica TD Veternik Mojca Černe in župan Franc Setnikar sta 
priznanja podelila vsem tistim, ki so na tekmovanju nastopili več-
krat.

Prireditev se je zaključila z Avsenikovo Na Golici, ki so jo zaigrali harmonikarji s 
harmoniko, uglašeno v C-F-B.
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Odkrivali smo lepote okoliških vrhov in planin 
– Blejske koče in Debele peči, Viševnika, Tosca 
in Uskovnice. Odpravili smo se tudi na kopa-
nje v Bohinj. Poleg pohodov in ogledov narav-
nih znamenitosti so ves teden potekale različne 
družabne in športne igre, ustvarjalne delavnice, 
imeli smo nočno igro in orientacĳski pohod.
Ob večerih smo se zabavali in peli ob tabornem 
ognju. Starejši skupini sta opravili tudi planin-
sko šolo – z odliko seveda. 
Več o taboru pa iz ust udeležencev: 

Zakaj ste prišli na tabor? 
Neja: Ker mi je všeč družba in ker imam tukaj 
prĳateljice.

Urh: Da mi ni dolgčas, vidim veliko novega, tu-
kaj imam prĳatelje.
Drejc: Bil sem že lani in zato sem šel še letos; ker 
mi je všeč. 
Doroteja: Zaradi družbe in vsega dogajanja. 
Blaž: Ker je na taboru veliko prĳateljev in po-
čnemo zanimive stvari. 

Kaj vam je bilo na letošnjem taboru najbolj 
všeč? 
Grega: Zaključni večer. 
Sara: Kopanje v Bohinju. 
Job: Pometanje Dixĳev.
Rok: Hoja v hribe (Viševnik). 
Urh: Dobra kosila, nočna igra, všeč mi je bilo, 

ker smo se učili, kako voditi pohod. 
Tobĳa: Dobro kosilo in organizacĳa taborne po-
roke. 
Jure: Dobro kosilo, nočna igra, pohod na Debelo 
peč, da smo lahko organizirali poroko. 
Urban: Dobro kosilo, nočna igra, pohod na Vi-
ševnik, delo z lavinsko žolno. 
Jakob: Spoznal sem nove prĳatelje iz Šentjošta.
Rad sem hodil na pohode, še posebej mi je bil 
všeč izlet na Debelo peč. Dobil sem tudi planin-
sko ime – Tihi dirkač. 

Kakšen tabor si želite v prihodnje? 
Sara: Takega kot do zdaj. 
Grega: Da bi imeli igrišče za nogomet. 

Rok: Tabor ob jezeru. 
Urban: Da bi velikokrat jedli pico. 
Tobĳa: Da bi lahko šli v trgovino in se več ko-
pali. 
Job: Nov tuš. 
  
Za konec še zahvala vsem, ki so sodelovali pri 
organizacĳi in izvedbi tabora, zahvala PD Šent-
jošt in PD Horjul ter staršem, ker ste nam za-
upali otroke. 

Planinski pozdrav, 

Katja Maček, 
vodja tabora in načelnica MO PD Šentjošt

Planinski tabor mladih planincev MO PD Šentjošt – Pokljuka 2013
Letošnji planinski tabor, že 11. po vrsti, smo preživeli na Pokljuki, od 13. do 20. julĳa 2013. Tabora so se udeležili mladi planinci iz Šentjošta in Horjula.

Lesenjača, tako imenovano leseno kolo, je mojstrovina, ki je ko-
nec maja nastala v mizarski delavnici pri Kopačevih, kjer deluje 
njihovo družinsko podjetje 4MK. "Sprva je bila le ideja in vpraša-
nje, ali znam in zmorem. Potem je prišla naloga s strani učiteljice 
enega od šolskih predmetov, povezanega z lesom. In lotil sem 
se izdelave (risanja, lepljenja furnirja, CNC-računalniškega raz-
reza, struženja, sestavljanja in večkratnega lakiranja). Pri delu mi 
je pomagal in svetoval oče in skupaj sva naredila super izdelek," 
je začetek nastajanja lesenega kolesa opisal Mike Kopač. Da je 
leseno kolo nekaj posebnega, so ocenili tudi v šoli in mlademu 
inovatorju podelili pohvalo za inovativno izdelavo lesenega ko-
lesa. Z izdelkom se je uspešno uvrstil na prireditev Čar lesa, ki 
je maja razstavljala v Cankarjevem domu in mestni hiši. Jeseni 
pa se razstava lesenjače obeta tudi v Mestnem muzeju Ljubljana, 
kjer bo kolo razstavljeno skupaj z najdragocenejšim – najstarej-
šim lesenim kolesom z osjo na svetu, starim 5.200 let in najdenim 
na Ljubljanskem barju. 
"Izum kolesa je temelj človeške civilizacĳe in kulture. Kolo spod-
buja napredek in ustvarjalnost," je zapisano na letaku vabila na 
razstavo, in drži še danes. Kolo je ustvarjalnost spodbudilo tudi 
pri Miku. Pod njegovimi rokami je nastal na pogled pravi lepotec. 
S tem bi se najbolj strinjali vsi ljubitelji lesa in naravnih izdelkov 
ter vsi zagovorniki trajnostnega razvoja. 

Sprva bi presodila, da gre le za razstavni eksponat, a njegov last-
nik in avtor zatrdi, da gre za pravo kolo, z možnostjo uporabe. Pa 
poskusimo – resnično, ta stvar deluje. Mike pojasni, da so z njim 
prekolesarili že več kot 500 kilometrov, največ po Francĳi, kjer so
leseno kolo predstavili na Dirki po Francĳi in poželi veliko po-
zornosti in zanimanja. Veliko zvedavih vprašanj in pogledov je 
bilo lesenjači namenjenih tudi na Maratonu Franja. Kako da ne, 

saj gre za najbolj dovršeno leseno kolo do zdaj. "Razni poskusi 
lesenih koles so obstajali že prej, vendar so bili iz lesa le določeni 
deli kolesa," pove ponosni oče mladega ustvarjalca, ki je sinu pri 
delu pomagal z napotki iz večletnih mizarskih izkušenj. To kolo 
vsebuje kar 90 % lesa, vrste oreh. Originalni deli so le zavore, 
veriga, gonilke, os in gumi. Zadnja lesena pridobitev sta bili pla-
tišči z napirami ali po domače "lesene feltne z lesenimi špicami". 
Kolo tako tehta dobrih 13 kilogramov, z njim pa je po Mikovih 
besedah mogoče doseči hitrost tudi več kot 50 km/h. Mike, ki pri 
Kolesarskem klubu Rog že 5 let trenira cestno kolesarjenje, se z 
njim sicer ne bi želel pomeriti na kolesarskih tekmovanjih, a kak 
povprečen rekreativec, ki mu rezultat ne bi bil pomemben, bi se s 
tem kolesom gotovo lahko lotil tudi maratona. 
Ure na kolesu pa bi, zaradi neudobnega sedenja na lesenem sede-
žu, prav gotovo tekle počasneje, kot so brzele ure izdelovanja. Ur, 
ki so jih potrebovali za izdelavo prvega kolesa, se je nabralo kar 
110. Seveda pa bo vsaka naslednja izdelava preprostejša, saj bo 
postopek utečen. Glede na odzive in zanimanja, ki v večini priha-
jajo iz tujine, si obetajo naročila že v letošnjem letu. Kako se bodo 
lotili marketinga, pa ostaja še odprto. "Tudi možnost patentiranja 
je, če bo le finančno sprejemljiva," pripomni oče Marjan. Ideja, ki

je nastala zgolj kot poskus, bo očitno postala pravi projekt, morda 
celo zgodba o uspehu. To slednje želimo mlademu inovatorju. 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv

Dĳak Mike sam izdelal leseno kolo
Mike Kovač, doma s Šujice pri Dobrovi, je dĳak 3. letnika srednje lesne šole v Ljubljani, ki večino prostega časa
posveti kolesarstvu. Kombinacĳa dveh hobĳev pa je dala rezultat – leseno kolo, ki je na slovenskih pa tudi 
tujih tleh postalo prava atrakcĳa.

Knjižnica pod krošnjami: branje 
pravljic Kristine Brenkove
V parku Polhograjske graščine tudi to poletje go-
stuje Knjižnica pod krošnjami. Vsako soboto in ne-
deljo med 10. in 20. uro. 
V soboto (17. avgusta 2013 ob 11. uri) pa je ponudila še več. 
Helga Kuclar je pod krošnjami mogočne grajske lipe brala 
pravljice Kristine Brenkove. Tako kot Kristina Brenkova je 
tudi Helga Kuclar otrokom poklonila jabolka, otroci pa so 
nato še v sliki in besedi podoživeli pravljično dopoldne. Helga 
Kuclar bo to poletje v parku Polhograjske graščine še enkrat  
brala pravljice Kristine Brenkove, in sicer 31. septembra 2013 
ob 11. uri.
Lepo vabljeni.
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Na znano cesto 
stopi – Ansambel 
Bitenc
Že tretja CD-plošča v petih letih je dokaz, da 
Ansambel Bitenc pridno ustvarja nove pesmi 
in tako skrbi za pestrost narodno-zabavne 
glasbe. S tem sledi svoji prvotni želji, da bi 
ljudem dali nekaj tiste vsem dobro znane 
narodno-zabavne glasbe, kakršno smo pred 
mnogimi leti poslušali ob nedeljskem kosi-
lu. 
"Na znano cesto stopi" je najnovejša CD-
plošča Ansambla Bitenc, ki so jo fantje v so-
delovanju s TV Golica izdali 15. junĳa. Dan

izida ni naključen, saj so z izdajo počastili 
tudi vseslovensko srečanje vasi Gabrje, ki se 
je letos odvĳalo v njihovi domači vasi. Pred
tem so pohiteli z novimi videospoti in jih za 
dve pesmi že posneli. Jecljava polka se je že 
dodobra usidrala v ušesa poslušalcev, zdaj 
sledi še naslovna pesem CD-plošče. 
Mnogi se sprašujejo, ali se v tej glasbeni 
zvrsti lahko ustvari še kaj novega. Bitenci si 
tovrstnih vprašanj ne zastavljajo. Tako lahko 
na novi CD-plošči "Na znano cesto stopi" sliši-
mo predvsem prepoznavni zvok ansambla, 
nekaj zahtevnejših ustvarjalnih pristopov in 
predvsem obilico odlične avtorske glasbe. 
Poleg udarnih polk in nežnih valčkov se na 
plošči skrivata inštrumentalni skladbi, na 
svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji petja "a 
capella". 
Francĳu Rejcu, glavnemu avtorju in vodji an-
sambla, so se pri tokratnem projektu med av-
torji pridružili tudi preostali člani ansambla, 
predvsem pa Marko Ciuha in Janez Sečnik, 
ki sta dodala nekaj svoje glasbene žilice. CD-
plošča je na voljo na spletni strani Ansambla 
Bitenc (www.ansambelbitenc.si), v CD mar-
ketu, v prodajalnah širom po Slovenĳi ter
seveda pri članih ansambla. 

UD

Na jasi pod vrhom Polhograjske gore, ki je pra-
vi raj pod Lovrencem, se je na lepo spomladan-
sko nedeljo zbralo veliko ljubiteljev pesmi in 
gora. Tu je že dvajsetič, v organizacĳi Kultur-
nega društva Gregor Rihar, potekalo Srečanje 
pevskih zborov, ki vedno znova privabi mno-
ge. Letos se ga je udeležilo enajst zborov, ki so 

na Goro prispeli iz več smeri in strani.   
Lepa slovenska pesem je odmevala daleč, sli-
šati jo je bilo že med potjo na vrh. Marsikatera 
skupina je namreč čas hoje izkoristila za upeva-
nje. Nekateri so že med potjo, drugi pa na vrhu, 
zavriskali v pozdrav. Pozdrav v imenu organi-
zatorja pa je ob začetku uradnega dela zbranim 

izrekel Gregor Čuden, predsednik KD Gregor 
Rihar. Zatem je na oder povabil Antona Potoč-
nika, ki je obudil spomine na zametke srečanja. 
Oba sta izrazila zadovoljstvo nad zamislĳo, po-
sebej pa nad vztrajanjem, da dogodek še vedno 
živi. Kako da ne, če pa vedno znova privabi 
številne zbore od blizu in daleč. 
Na terasi Logarjeve domačĳe so se tokrat zvr-
stili Moški pevski zbor KUD Dolomiti, Moški 
pevski zbor TD Briše, Pevski zbor Lubnik Škof-
ja Loka, ženski pevski zbor Danica, otroški 
pevski zbor Višajčki, pevski zbor Alpina Žiri, 
pevski zbor Žaga, Mešani pevski zbor Dobro-
va, Fantovski zbor Dobrova in zbor Kulturnega 

društva Gregor Rihar. V goste pa so letos po-
vabili Drumlce, skupino deklet iz KUD Židan 
parazol, ki prihajajo z Viča, ljudske pesmi pa 
poustvarjajo tako, kot so se pele včasih, tj. tri-
glasno in tudi štiriglasno z glasom, ki se mu 
reče "na tretko". Vsi nastopajoči so ob koncu 
združili moči in zapeli: "Sem pevec in peti je 
vse mi na sveti …" Za udeležbo so od organiza-
torja prejeli simbolično darilo in toplo malico, 
ki jih je okrepčala, da so se varno, predvsem 
pa hitro spustili v dolino, kamor jih je odgnala 
močna nevihta. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

V tej sezoni smo lahko na prvem programu na-
cionalne televizĳe v oddaji Na zdravje, ki že šest
let ustvarja petkov večerni razvedrilni program, 
spremljali natečaj Razglednica Slovenĳe, na ka-
terem se je s svojo novo pesmĳo Polhov Gradec
predstavil tudi narodno-zabavni ansambel Jur-
čki. 

Prĳeten valček je gledalce prepričal, da so Jur-
čke z glasovanjem popeljali v finalno oddajo. Ta
je potekala v petek, 31. maja, v Poletnem gleda-
lišču Studenec, z njo pa se je oddaja Na zdrav-
je tudi poslovila. Jurčki so tudi tokrat uspešno 
zastopali Polhov Gradec. Pravĳo, da je uvrsti-
tev med petnajst finalistov zanje velik uspeh in
prĳetna televizĳska izkušnja. Ob tej priložnosti
pa se iskreno zahvaljujejo vsem, ki ste njihovi 
pesmi namenili glas ali pa ste zanje vsaj stiskali 
pesti. Za omenjeno skladbo so skupaj z ekipo 
TV Veseljak že maja posneli videospot, ki bo 
gledalce pritegnil ne le k poslušanju, temveč 
tudi k ogledu. Snemanje je namreč potekalo za 
zidovi mogočne polhograjske graščine ter zunaj 
nje, v grajskem parku, povzpeli pa so se celo na 
Stari grad ali Kalvarĳo, od koder je pogled na
zeleno pokrajino Polhovega Gradca z okolico še 
lepši. K popolnejši izvedbi je tokrat pripomoglo 
tudi lepo vreme, ki je bilo v nasprotju z večino 
deževnih dni v maju sončno. Člani ansambla so 
še zaupali, da v videospotu tokrat ne nastopajo 
sami, temveč jim družbo delajo folkloristi Fol-

klorne skupine Grof Blagaj, poleg njih pa je za 
popestritev poskrbela še travniška kobilica, ki je 
doživela svojih nekaj sekund slave. 
Jurčki obljubljajo, da se ob spotu spočĳejo tako
oči kot ušesa, zato si ga na svetovnem spletu le 
oglejte in mu prisluhnite. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: osebni arhiv ansambla

Letošnje prvomajske praznike smo člani Fol-
klorne skupine Grof Blagaj iz Polhovega Grad-
ca izkoristili malo drugače kot običajno. Udele-
žili smo se mednarodnega folklornega festivala 
v Italĳi, natančneje v obmorskem mestecu Lido
di Jesolo. 

Tudi tokrat je naša skupina ponosno pred-
stavljala Slovenĳo in slovenske folklorne obi-
čaje. Prikazali smo gorenjske in dolenjskih 
plese ter oblačila, nad katerimi so bili preostali 
udeleženci festivala navdušeni, zato smo se z 
drugimi nastopajočimi pa tudi z naključnimi 
turisti veliko fotografirali. Na festivalu smo
pridobili zanimive izkušnje, izmenjali mnenja 
ter se seznanili s plesi drugih držav in njiho-
vo kulturo. Poleg nastopov pa smo si ogledali 
tudi glavne znamenitosti mesta, med drugim 
Aquarium in Tropicarium Park z več kot 600 
živalmi, se sprehodili in posončili na čudoviti 
peščeni plaži, se z ladjico odpravili na izlet po 
otokih okoli Benetk, nakupili spominke in se 
kot vedno izdatno nasmejali. Kamorkoli smo 

prišli, se je kmalu (za)slišala slovenska Golica 
in Slovenĳa, od kod lepote tvoje ... Kdor do
letošnjega maja še ni vedel, kje je Slovenĳa, jo
zdaj zagotovo pozna. 
Na poti domov smo polni novih vtisov in pri-
jetno utrujeni na avtobusu zaspali. Počitka je 

konec, v načrtu pa so že nov festival, letne kon-
dicĳske priprave in seveda številni nastopi.
Vse informacĳe dobite na naši spletni strani
www.fs-gro�lagaj.si.

Anita Kobe

"Sem pevec in peti je vse mi na sveti", so zapeli združeni zbori. Drumlce, gostje letošnjega srečanja Gregor Čuden in Anton Potočnik sta obudila spomine 
na zametke srečanja.

20. srečanje zborov na Gori
Polhograjska gora, 9. junĳ – Pod vrhom Polhograjske gore oziroma Lovrenca je
prĳetnega nedeljskega popoldneva potekalo jubilejno, 20. Srečanje pevskih zbo-
rov, ki ga vsako leto skrbno pripravi KD Gregor Rihar.

Puščal zemeljski plin
Ob košnji trave se je poškodovala plinska 
cev. V začetku junĳa so delavci pri košnji
trave poškodovali cev plinske napeljave v 
naselju Razori. Gasilci GB Ljubljana, PGD 
Dobrova in Podsmreka so zaprli ceste in 
zavarovali kraj dogodka. Odkopali so po-
škodovano cev in delno preprečili izhajanje 
plina. Poškodbe na plinovodu so sanirali de-
lavci Energetike, ki so na kraju zaprli dovod 
plina.

Folklorna skupina Grof Blagaj Polhov Gradec v Italĳi

Pica, pašta, pivo, prĳazni ljudje in morje – to je Italĳa

Jurčki z novim videospotom v finalu Razglednice Slovenĳe
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Naša predsednica Marĳanca Yartz pa je ob svojem visokem živ-
ljenjskem jubileju razstavila del svoje izjemno bogate ustvarjalno-
sti, čipke, ki so nastajale v zadnjih dvajsetih letih. 
 Priznajmo si, ženske ljubimo torbice. Zakaj jih imamo tako rade, 
je ena od naših skrivnosti. Ženske torbice so v začetku dvajsete-
ga stoletja postale sestavni del vsakodnevne garderobe. Ob vseh 
torbicah, ki so se znašle v naših rokah in posesti v preteklih letih, 
se je tako težko upreti skušnjavi, da si ne bi kupile še ene, ki je 
tako rekoč univerzalna, pravzaprav večna ... mislimo si: "Ravno 

takšno sem si želela že vrsto 
let, pa tako odlično se bo po-
dala k novemu krilu, kostimu, 
bluzi, jopici."
 Naši moški nam o torbicah 
vedno znova zastavljajo ne-
umestna vprašanja in so potem 
nezadovoljni z odgovori. No, 
raznovrstnih razlag slišĳo veli-
ko, ženske jih imamo na zalogi. 
Sprašujejo, zakaj ženske potre-
bujemo novo torbico, ko pa jih 
je v omari in na policah že vseh 
barv, modelov in velikosti, in 
logično se jim zdi, da več kot 
ene naenkrat ni spodobno nositi. Ne razumejo, da torbice za raz-
lične priložnosti ne morejo biti narejene enako, iste oblike in iste 
barve. Ne dojamejo, da mora torbica nekako uravnotežiti podobo 
ženske, ujeti pravo razmerje med modnostjo in uporabnostjo, pa 
še všeč nam mora biti. 
 Težko je uskladiti vse te zahteve, ideal torbice se ženski kar na-
prej izmika. Oni, moški, lahko živĳo brez torbic, moški imajo
žepe in to je zanje čisto dovolj. Ne morejo ali pa nočejo razume-
ti, da ženski le nekaj torbic nikakor ne zadošča. Torbica ni samo 
nepogrešljiv modni dodatek, je tako rekoč esencialni del celotne 
pojave urejene gospe, ki odločilno prispeva k ženski samozavesti, 
dobremu počutju in miru v ženskem srcu. Celotna pojava urejene 
ženske pa ni nekaj, kar bi se smelo od danes na jutri in pojutriš-

njem ter mesec za mescem ponavljati. Kaj bi rekli o moškem, ki 
vsak dan, vse leto, celo desetletje nosi isto kravato? 
Razstavo torbic smo pripravile polhograjske klekljarice v sode-
lovanju s klekljaricami z ljubljanske Ledine, s katerimi uspešno 
sodelujemo že vrsto let. Na naše posebno povabilo sta svoje uni-
katne torbice razstavili še naša podporna članica Helga Kuclar in 
moja morska prĳateljica Špela Karba. Skoraj vse torbice so uni-
katni izdelki, ki so se oblikovali prav za ta dogodek: med njimi 
so usnjene, kvačkane in filcane torbice, torbice iz tekstila in reci-
kliranih materialov. Čipke so ustvarjalke naklekljale po kupljenih 
vzorcih znanih avtoric, po starih papircih, nekateri papirci pa so 
bili avtorski, narisani prav za to razstavo. Nekaj torbic je nastalo 
v sodelovanju dveh ustvarjalk, vsem torbicam pa je bilo skupno 
to, da so jih avtorice izdelale z veliko ustvarjalnega veselja. 
Naše torbice skrivajo in razkrivajo naše skrivnosti. 
 
Zahvale gredo: 
–  gospodu Francĳu Lazniku, v. d. direktorja Javnega zavoda Pol-

hograjska graščina, in gospe Marĳi Nartnik za uporabo graj-
skih sob; 

–  gospodu Orestu Jarhu, direktorju tehniškega muzeja, za upora-
bo hodnikov in vež; 

–  gospodu Andreju Lovšinu iz Cvetličarne Galerĳe Lovšin, ki
nam je posodil poličke in stojala za postavitev naše razstave; 

–  triu Rus in Janji Janša za lepo igranje in petje na slovesnosti; 
–  gospe Mirjam Gremes za pomoč pri oblikovanju vabila in pla-

kata ter pri postavitvi razstave; 
–  gospe Mimi Plestenjak, ki nas je spet razvajala s kulinaričnimi 

dobrotami.  
  
Prav na koncu, a ne nazadnje se moram zahvaliti njegovemu 
blagorodju gospodu grofu Blagaju in gospe grofici Antonĳi za
gostoljubje v graščini. Našo razstavo si je v maju ogledala gospa 
Kajsa Borg, podpredsednica OIDFA (Mednarodne organizacĳe
za klekljano in šivano čipko); v Slovenĳo je prišla na uradni obisk
v okviru priprav na 17. kongres OIDFA in generalno skupščino 
OIDFA, ki bosta potekala od 24. do 26. junĳa 2016 v Ljubljani.
Razstavo si je ogledala tudi skupina klekljaric iz Avstralĳe, ki so
letos znova obiskale Slovenĳo. Na lanski obisk Polhovega Grad-
ca so imele kar najlepši spomin. V Adelajdi v Avstralĳi bo v letu
2014 16. kongres OIDFA. Z našo razstavo pa smo v junĳu na po-
vabilo gostovale na klekljarski razstavi na Rakeku. 

Gospe Marĳanci Yartz je župan Franc Setnikar 21. junĳa 2013
podelil občinsko priznanje zlati grb za izredno življenjsko 
delo. 

Za Klekljarsko društvo Polhov Gradec 
Tatjana Trontelj

Briški kolesarji v novih »uniformah«
Po sedmih letih se Brišani znova vozimo v novih 
kolesarskih dresih. 
Pobudo za izdelavo je dalo Turistično društvo Briše, ki je pro-
jekt tudi izpeljalo. Ker menimo, da je treba tako pomembno 
zadevo dati uradno v uporabo, smo se v nedeljo, 14. julĳa,
odpravili na skupno kolesarsko turo do vasi Smrečje, od tam 
pa čez Goli vrh, Planino in Butajnovo ter nazaj proti domu. 
Zaključek se je seveda zgodil v Termah Briše. Udeležba je bila 
zaradi prenekaterih dopustov bolj skromna (16 kolesarjev). 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili našim sponzorjem, ki so 
nam pri izpeljavi projekta izdatno pomagali, to so: 
Turistično društvo Briše, Konstrukcĳe Schwarzmann, d. o.
o., Fira, d. o. o., Trobec Andrej, s. p., Ecnos, d. o. o., Mitras, d. 
o. o., Šifrer, d. o. o., Metod Dolinar, s. p., Avtoklep, d. o. o.

Po izročilu se je v noči s 14. 
na 15. avgust leta 1512 pri 
vratih stare cerkvice v Stru-
njanu dvema čuvajema vino-
gradov prikazala Božja mati. 
Po tem dogodku se je cerkev 
preimenovala v "cerkev Svete 

Marĳe od prikazanja". Kmalu
je postala cilj najpomembnej-
še istrske božje poti. K njej 
so romali tudi iz oddaljenih 
krajev. Glavni oltar še danes 
krasi na les naslikani dogodek 
prikazanja, ki ga je okoli leta 

1520 upodobil slikar Frances-
co Valerio. 
Lansko jesen je s Primorskega 
prišlo vabilo, naj se pridru-
žimo pobudi gospe Rožane 
Špeh k ustvarjanju oltarnega 
prta, izdelka simbolnega po-
mena. Pet klekljaric iz našega 
društva je sklekljalo čipke iz 
snežno bele bombažne niti 
v velikosti 10 x 10 cm (Milka 
Bokal, Angelca Cankar, Anica 
Kucler, Helena Maček in Ma-
rĳanca Yartz). Klekljarice in
klekljarji iz vse Slovenĳe so na
zbirno mesto v Lucĳi do pred-
pisanega roka poslali več kot 
500 čipk. Po oceni je bilo za 
klekljanje in šivanje prta sku-
paj potrebnih več kot 5.000 ur. 
Čipke je v prt všila gospa Ta-
nja Oblak. 

V zloženki (dobili so jo sode-
lujoči), ki ji je priložena zgoš-
čenka s filmom Marĳin prt
– bela nit povezovanja (posnel 
ga je g. Ubald Trnkoczy), je 
gospa Špeh zapisala: Želimo 
boljšo Slovenĳo in za njeno spre-
menitev in povezanost je nastal 
Marĳin prt – zahvalno (votivno)
darilo žive dediščine, ki povezuje 

vso Slovenĳo in v sebi združuje
vero, upanje, ljubezen, znanje, 
natančnost, vztrajnost in lepoto. 
/…/ Delati dobro, delati lepo je 
milost, ki k nam priteka iz upa-
nja. Kolikor bolj se s klekljanjem 
obračamo k drugim, toliko bolj iz-
polnjujemo svoje življenje in smo 
srečni. Kar je podarjeno, poda-
rjamo naprej. S tem se zavedamo 

vrednot in bogastva dediščine. 
Kot smo ozaljšali daritveni oltar 
v cerkvi Marĳe od prikazanja v
Strunjanu, z enako zavzetostjo 
prenovimo tudi svoja srca, pa se 
bo uresničila Slomškova beseda: 
"Po boljših ljudeh boljši časi." 

Za Klekljarsko društvo 
Polhov Gradec 

Tatjana Trontelj

Skupinska fotografija klekljaric (foto: T. T.)

Šentjoški vrtec z druženjem 
zaključil leto
Šentjošt, 19. junĳ – Vrtci poleti resda ne zapre-
jo vrat tako, kot to storĳo šole, toda na simbolni
ravni prihod poletja tudi v vrtcu pomeni napoved 
takšnih ali drugačnih počitnic.

V luči tega so se vzgojiteljice šentjoškega vtrca odločile, da 
otroci pripravĳo zaključni nastop, in sicer kar na prostem,
starši pa so poskrbeli za razvajanje brbončic. Otroci so poka-
zali svoje pevske veščine, ki so jih starši vestno zabeležili na 
spominske kartice fotoaparatov in pametnih telefonov, nato 
pa so se vsi skupaj okrepčali z limonado, sadjem in odličnim 
pecivom. Starši so se vzgojiteljicam zahvalili za ves trud, ki ga 
vlagajo v vzgojo njihovih malčkov, predstavnica OŠ Polhov 
Gradec (pod katero spada šentjoški vrtec) pa jih je obenem 
seznanila s spremembo v vrtcu –  jeseni ne bo več dveh loče-
nih oddelkov, temveč dva kombinirana. 

Gašper Tominc, foto: GT

Marĳin prt pred blagoslovom (foto: T. T.)

Plakat za razstavo (avtorica in foto: Mirjam Gre-
mes)

Prtiček in šopek Marĳance Yartz (foto: Mirjam
Gremes)

Marĳin prt – bela nit povezovanja
Na predvečer velikega šmarna smo se štiri polhograjske klekljarice odpeljale v 
Strunjan. Pred romarsko cerkvĳo Marĳinega prikazanja smo se udeležile slo-
vesnosti, na kateri so med svečano akademĳo svetišču predali prt za oltar, za
katerega so čipke klekljali po vsej Slovenĳi. Prt je blagoslovil koprski škof dr.
Jurĳ Bizjak, ki je tudi daroval sveto mašo.

Jubilejna razstava čipk Marĳance Yartz in razstava Klekljarskega društva Polhov Gradec
V Polhograjski graščini smo polhograjske klekljarice 27. aprila 2013 odprle 15. razstavo. Imenovale smo jo Skrivnost ženske torbice. Skrivnosti smo razkrile le deloma, 
smo pa na ogled postavile več kot 70 torbic. S čipkami jih je bilo olepšanih več kot 60. 
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Marka Naberšnika smo zmotili na enem izmed 
snemanj, kjer si je za nas vzel nekaj časa in spre-
govoril o snemanju nadaljevanke, neprĳaznem
vremenu, ki je spremljalo ekipo, ter o vlogi in 
delu režiserja in pedagoga, ki mlade kljub ne-
spodbudni klimi nagovarja, naj vztrajajo na za-
črtani poti. 
 
Ste eden najuspešnejših in najproduktivnejših 
slovenskih režiserjev, ki ga domače občinstvo 
najbolj pozna po dveh odličnih filmih – Pet-
elinjem zajtrku in Šanghaju. Poleg filmske
režĳe pa ste sodelovali pri nastajanju števil-
nih slovenskih televizĳskih oddaj – As ti tud
not padu?, Na zdravje, pri oddajah s podelitve 
Viktorjev in drugih. Tokrat se boste občinstvu 
predstavili z nadaljevanko. Ste tokrat prvič re-
žirali nadaljevanko? 
Na področju televizĳe delujem več kot deset let
in v tem času sem se z igranim programom za 
televizĳo že srečal. Je pa nadaljevanka Naš vsak-
danji kruhek kljub temu nekaj posebnega, saj 
je posneta na resničnih lokacĳah v okolici Pol-
hovega Gradca in ni zaprta med štiri stene tele-
vizĳskega studia. Glede na dogajanje, ki se seli
z lokacĳe na lokacĳo, in zaradi velikega števila
igralcev tako bolj spominja na televizĳski film.
Prav zato je snemanje družinske nadaljevanke 
Naš vsakdanji kruhek nekaj posebnega. Poleg 
tega gre za zelo toplo in srčno družinsko zgodbo. 
Osrednji lik je Cene (Primož Petkovšek - Petko), 
ki se po zakonskem brodolomu in izgubi službe 
znajde na najnižji točki svojega življenja. Iz me-
sta se preseli na deželo. Tam dobi novo službo 
in za lokalno pekarno začne razvažati kruh. Po-
časi najde nove prĳatelje in postane nepogrešljiv
akter družabnega dogajanja v okoliških vaseh. 
Zgodba je zelo aktualna za današnji čas, saj ni 
komedĳa za vsako ceno, temveč je glavni junak
eden izmed nas. 
  
Torej gre tudi tokrat za aktualno zgodbo iz 
vsakdanjega življenja, po čemer sta dobro po-
znana oba celovečerca. Petelinji zajtrk in Šang-
haj sta namreč zgodbi iz resničnega sveta, ki 
zajemata določen aspekt politične in družbene 
klime. Kako pa je z nadaljevanko, njena vse-
bina je popolnoma vsakdanja, kaj sporoča? 
Nadaljevanka Naš vsakdanji kruhek ni vsakda-
nja nadaljevanka, saj govori o upanju, prĳatelj-
stvu in iskanju sreče. To so v današnjih negoto-
vih časih, ko ne vemo, kje nas bo gospodarska 
kriza znova udarila, zelo aktualni dramski za-
pleti. Naš vsakdanji kruhek pripoveduje o tem, 
da je vredno vztrajati, da so prĳatelji, ki nam po-
magajo, resnični in da vsak lahko najde košček 
sreče in na koncu tudi ljubezni. Le vztrajati je 
treba. 
  
Kako pa se ustvarjanje nadaljevanke loči od 
ustvarjanja filma in katere so tiste bistvene
razlike, zaradi katerih vam je ustvarjanje ene-
ga bolj všeč od drugega – če bi se temu lahko 
tako reklo? 
Tako film kot nadaljevanka pomenita zame izziv.
In oboje je namenjeno gledalcu, zato med enim 
in drugim ni velike razlike. Razlika je le v načinu 
produkcĳe. Medtem ko se film snema dlje in je
zato praviloma dražji, je treba igrani program za 
televizĳo ustvariti v krajšem času. Zato so tele-
vizĳske igrane oddaje, filmi in nadaljevanke bolj
dialoško usmerjeni, in to tako pri nas kot v tujini. 
Tudi razkošne nadaljevanke, kot je Igra presto-
lov, večinoma temeljĳo na pogovornih prizorih.
Televizĳa oddaja program vsak dan, zato je želja
televizĳskih urednikov, da dobĳo za svoj denar
čim več oddaj. Nadaljevanka Naš vsakdanji kru-
hek jih bo tako imela kar osemnajst. 
  
Če prav razumem, je torej med ustvarjanjem 
nadaljevanke in filma velika razlika v finanč-
nih postavkah? 

Ja. Glavna razlika med filmom in televizĳsko na-
daljevanko je ta, da se nadaljevanka predvaja na 
televizĳi, film pa gre v kinematografe. Da lahko
film predvajate v kinematografu, je treba zado-
stiti določenim tehničnim standardom in to je 
zelo drago. Sploh če nameravate s filmom poto-
vati po mednarodnih festivalih. Festivali namreč 
film tudi zavrnejo, če ne izpolnjuje določenih
tehničnih zahtev. Medtem pa za predvajanje na 
televizĳi ni treba delati filmskih ali digitalnih
kopĳ, ni vam treba ustvariti zvočne podobe za
veliko kinodvorano, ne potrebujete plakatov in 

podnapisov. To je torej prva in največja razlika. 
Druga zelo pomembna razlika pa je, da pri filmu
ni nič posebnega, če vključuje prizore na števil-
nih lokacĳah, posebne digitalne učinke, številne
statiste in igralce, medtem ko poskušamo pri na-
daljevanki vse to racionalizirati. Za denar enega 
filma namreč poskuša televizĳa posneti več na-
daljevanj, in to v čim daljšem trajanju, zato po-
skušajo televizĳski uredniki izbirati intimnejše
zgodbe oziroma zgodbe, ki ne potrebujejo šte-
vilnih statistov, množičnih igralskih zasedb in 
lokacĳ, ki so raztresene po svetu.
  
Različni nacionalni medĳi pogosto poročajo,
kako se ne le film, temveč ves kulturni sektor
srečuje s finančnimi težavami, stradanjem, kot
ga nekateri radi poimenujejo. Kaj to pomeni za 
vas, ustvarjalce in kako sploh še najdete moti-
vacĳo za ustvarjanje? 
Motivacĳe za ustvarjanje zaradi krize ne bo
zmanjkalo, saj je ustvarjalnost v vsakem umet-
niku zakoreninjena tako globoko kot potreba 
po spanju ali hrani. Je pa res, da zaradi finanč-
ne krize ni mogoče uresničiti vsega, kar si kot 

ustvarjalec zamisliš. Tukaj delimo usodo vseh v 
Slovenĳi.
  
Številne nagrade, ki ste jih za svoja dela pre-
jeli tako na domačih kot tujih tleh, predvide-
vam, da prinesejo vsaj delček zadovoljstva in 
novo energĳo za nadaljevanje dela. Kaj in ko-
liko vam pomenĳo? 
Vsaka nagrada mi pomeni veliko. Nagrade so 
vedno potrdilo za opravljeno delo in pomeni-
jo določeno zadoščenje, da sem delo uspešno 
opravil. Poleg tega so kot signali na radarju, ki ti 

pomagajo pri iskanju možnosti za nove delovne 
izzive in projekte. 
  
Kot režiser si morate izzive postavljati vedno 
znova. Kakšna je pravzaprav vloga režiserja in 
kaj vse spada pod okrilje njegovega dela? 
Režiser si v dogovoru s producentom zamisli 
končno podobo izdelka, v našem primeru na-
daljevanke. Skupaj s producentom premisli, kaj 
vse od tega, kar je zapisano v scenarĳu, je mo-
goče uresničiti in česa ne. Potem sledi sestavlja-
nje ožje ustvarjalne ekipe, ki režiserju pomaga 
uresničiti zamisel. Sem spadajo fotografija, ko-
stumografija, scenografija, maska, glasba in ig-
ralska zasedba. Ko je vse to opravljeno, je treba 
izbrati ustrezna prizorišča dogajanja, rekvizite 
in oblačila, imeti vaje z igralci in določiti časovni 
okvir, v katerem se mora projekt končati. Sledi 
snemanje, ki je najzahtevnejši del ustvarjanja, 
saj snemalni dan običajno traja 12 ur, lahko pa 
tudi dlje. Na koncu sledĳo še montaža, pisanje
glasbe in obdelava zvoka. Šele po vsem tem je 
vizualni izdelek (film ali nadaljevanka) končan.
Režiser je v postopek vključen ves čas, medtem 

ko drugi sodelujoči prihajajo in odhajajo, saj je 
vsak odgovoren za svoj del, in ko ga opravi, delo 
na projektu konča. Režiser tako pazi, da so vsi 
sodelujoči med seboj usklajeni in da je film na
koncu videti tako, kot so si ga vsi zamislili. 
  
Režiser je torej tisti, ki besedilo prilagodi igri. 
Si vi že pri samem pisanju predstavljate oziro-
ma določite like in igralce? 
Izbira igralcev poteka postopoma. Vedno je 
treba upoštevati celoto. Igralci se med seboj na-
mreč dopolnjujejo in treba je oblikovati takšno 
igralsko zasedbo, ki je vizualno in starostno 
usklajena. Potem sledĳo pogovori z režiserjem
in producentom, na osnovi teh sestankov pa se 
igralci odločĳo, ali bodo vlogo sprejeli ali ne.
Vsak režiser si v glavi ustvari podobo o končni 
igralski zasedbi. Skozi ustvarjalni proces ji po-
skuša ostati čim bolj zvest. 
  
Kako pa je s sceno? Najverjetneje si okvirno 
zamislite tudi kraj snemanja – ali je to naloga 
koga drugega? 
Iskanje idealne scenografije in prostora za sne-
manje poteka v sodelovanju s scenografom. Pri 
tem ima pomembno besedo tudi producent, saj 
je treba lokacĳe za snemanje najeti, včasih tudi
kaj zgraditi, če v resnici ne obstaja. Vse to je po-
vezano s stroški in ni vseeno, kakšno odločitev 
pri tem sprejmeta režiser in scenograf. Včasih so 
želje režiserja predrage in potem je treba poiska-
ti kompromis. 
  
Kako vas je zgodba pripeljala v Polhov Gra-
dec? 
Glavni junak razvaža kruh za lokalno pekarno 
in ga pomaga dostaviti tistim, ki ne morejo vsak 
dan v mesto. Ker je tovrstna dejavnost možna 
le zunaj mesta, smo se odločili zapustiti Ljublja-
no, kjer so pekarne na vsakem koraku. To sta si 
zamislila tudi scenarista Helena Tepina in Iztok 
Lovrić, tako da sem sledil njuni izvirni ideji. 
  
Kakšni so vtisi s tokratnih snemanj po Pol-
hograjskih dolomitih? Predvidevam, da jih je 
nekoliko zasolilo vreme, saj vam je marsikdaj 
ponagajalo – v začetku snemanja se zima nika-
kor ni hotela posloviti, proti koncu pa vas je 
kar nekajkrat presenetil dež. Kako vremenske 
razmere vplivajo na snemanje? 
Res je, letos je bilo vreme zelo muhasto in 24. 
marca, ko smo imeli prvi snemalni dan, je bil 
po pokrajini še marsikje sneg. Zdaj, ko nadalje-
vanko zaključujemo, pa je že pravo poletje. Ker 
se večina dogajanja odvĳa na prostem, je naše
načrte velikokrat prekrižal dež. Maj je bil letos 
zelo aprilski. 
  
Ste doživeli kakšno zanimivo prigodo, ki jo 
lahko delite z bralci Našega časopisa? 
Za največ smeha je poskrbela psička Aga, ki ima 
v nadaljevanki pomembno vlogo. Ker je Aga 
pasme brak jazbečar, ima v sebi globoko zako-
reninjen lovski nagon. Tako je na vsaki lokacĳi
najprej stekla na polje in poskušala uloviti kakš-
nega voluharja. To ji je nekajkrat tudi uspelo in 
takrat je mrtvega voluharja prinesla na snemal-
no mesto ter ga ponosno položila pred ekipo 
(smeh). Vodja snemanja je voluharja odstranil, 
da smo lahko nadaljevali delo, medtem pa je 
Aga čakala, da jo pohvalimo, saj je bila na svoj 
ulov zelo ponosna. 
  
Kaj pa želite ob koncu povedati še bralcem lo-
kalnega Našega časopisa? 
Vabim jih k ogledu nadaljevanke Naš vsakdanji 
kruhek, ki bo na sporedu nacionalne televizĳe
predvidoma januarja 2014. Zgodba je namreč 
duhovita in hkrati resnična, predvsem pa je v 
njej veliko optimizma. Optimizem in dobro vo-
ljo pa v teh časih potrebujemo vsi. 

  Nadja Prosen Verbič, foto: npv 

Pogovor z režiserjem Markom Naberšnikom ob snemanju nadaljevanke Naš vsakdanji kruhek 

»Volja in vztrajnost sta najpomembnejši. Talent je šele na tretjem mestu.«
Naberšnik velja za enega najproduktivnejših slovenskih režiserjev, saj se je podpisal pod več kot 500 televizĳskih oddaj, med katerimi so vidnejše Studio City, As ti
tud not padu?, Na zdravje in Pod klobukom. Njegov celovečerni prvenec Petelinji zajtrk je s 183.000 gledalci drugi najbolj gledani slovenski film vseh časov. Lani pa
je izjemen uspeh doživel tudi njegov drugi celovečerni film Šanghaj. Na festivalu v Montrealu se je uvrstil med 17 filmov, ki so se predstavili v uradnem tekmovalnem
programu, nato pa je v najprestižnejši sekcĳi prejel nagrado za najboljši scenarĳ. Le kaj se uspešnemu režiserju obeta tokrat?
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Steza na vrh se vĳe nad Ziljsko dolino in
vodi po senci. Sem pa tja je bilo treba pre-
skočiti skale, nekajkrat pa smo previdno 
pogledali v prepadno globino. Ruševje 
se je počasi redčilo in na desni so se za-
čele razprostirati planinske trate. Na za-
četku so jih pokrivali veliki prti temnih 
mračnic, po domače kno�ov, nato pa
preproge nizkih zlatic. Pod vrhom so 

na nas s travnatih planjav bistro gleda-
li modrooki encĳani, barvni kontrast pa
so ustvarjale bele blazinice alpske vele-
se. Pravi rožnati vrt. Obnovili smo tudi 
znanje, ki smo ga pridobili na izletu na 
pomladnem Ratitovcu, še prej pa ga je 
od prednikov pridobila Ančka. Cveto-
vi trobentice imajo na tulcu, ki vodi od 
cvetnih listov, izboklinico. Pri nekaterih 

cvetovih je ta tik ob cvetnih listih, pri 
drugih pa je od cvetnih listov nekoliko 
oddaljena, je bolj na sredi razdalje. Pi-
skajo tiste trobentice, ki imajo pukelček 
tik ob cvetu. 
Na vrhu Dobrača stojĳo telekomunika-
cĳski stolp, visok 164 metrov, gostišče
in dve Marĳini cerkvi. Vhod v avstrĳ-
sko cerkev preprečuje mreža, v spomin 
so jo postavili rudarji, slovenska pa tiči 
nekoliko skrita pod velikih križem in je 
dostopna v celoti. Kdor želi, lahko pri-
žge svečo ali pa pozvoni na zvonček že-
lja. Razgledovali smo se naokoli, gledali 
v Ziljsko in na drugi strani v Dravsko 
dolino, opazovali priljubljeno smučišče 
Mokrine in seveda bili dobre volje, saj 
smo brez napora prišli na vrh. 
Vračali smo se po makadamski cesti. Ob 
njej so postavljene velike zaščitne ogra-
je proti plazovom in zametom. Cesta je 
namreč tudi pozimi splužena in brez 
njih ne gre. Snežne kotanje so bile še 
polne snega. Ob poti je tudi znamenita 
ploščad, od koder se odpira pogled na 
podor, ki je leta 1348 (podatek s spleta: 
25. januarja) zgrmel z gore in pod seboj 
pokopal več vasi. Zajezil je tudi Ziljo. 
Ploščad je iz mrežastega železa, visi nad 
globino in pogled skoznjo je kar zastra-
šujoč, saj seže globoko v prepad. Koliko 
let, ne let, stoletĳ je treba, da se rana v
naravi pozdravi ... Ta se še do zdaj ni. 
Prizadevanje koroških Slovencev za dvo-
jezičnost se počasi obrestuje. Na tablah, 
ki opisujejo geološko preteklost gore, je 
tudi besedilo v slovenščini, slovenske 
opise pa smo opazili tudi drugod. 
Izlet je vodila Anica Kavčič ob pomo-
či moža Toneta. Na koncu smo bili vsi 
pohvaljeni, organizatorji, pohodniki, 
voznik, skratka, celotna druščina z vseh 
vetrov iz okolice Ljubljane in še dlje. Pa 
tudi z vremenom smo bili zadovoljni. 

Milka Bokal 

V slovo 

Urška Bukovec
(1977–2013)
 
Pomlad je prihajala v deželo, ko smo izvedeli, da je 
naša Urša zbolela. Diagnoza ni bila obetavna, toda 
Uršina volja in njen optimizem sta nas prepričevala, 
da bo ozdravela. "Septembra zagotovo pridem v služ-
bo," je rekla. Kajti svoje delo je imela Urša zelo rada. 
Veselila se je vsakega dne, ki ga je preživela med nami 
in predvsem med svojimi učenci. Rada je imela otroke 
in oni so imeli radi njo. Bila je sodelavka, kakršno si 
lahko le želiš. Vedno je bila polna idej, dobre volje in 
pripravljena pomagati. Želela si je več, zato se je ob 
delu ves čas izobraževala in prevzela delo pomočnice 
ravnatelja v vrtcu, hkrati pa je poučevala angleščino 
na razredni stopnji. Bila je začetnica mednarodnega 
projekta Comenius na naši šoli. Prišel je september, 
Urša pa se je še vedno borila z boleznĳo. Ni se pre-
dala, ves čas nas je prepričevala, da bo po naslednjem 
zdravljenju boljše. Kako veseli smo bili, kadar se je 
počutila bolje. In smo verjeli. Mi in predvsem ona. Je-
sen se je prevesila v zimo, zima v pomlad, Urša pa se 
je še vedno borila. Zadnji dan junĳa je prišla Urša v
šolo med nas, sodelavce. V lepi modri obleki, naličena 
in nasmejana. Nekaj ur smo preživeli skupaj. Hudo 
je bilo gledati, kako trpi, kako obvladuje bolečino. Pa 
vendar se je poslovila z besedami: "Septembra se vidi-
mo." Kmalu bo september, a Urše ne bo več med nas. 
Bolezen je bila močnejša od nje in na lep poletni dan 
smo se poslovili. Solze ne morejo omiliti bolečine ob 
izgubi sodelavke in prĳateljice, v tolažbo nam je le, da
Urša ne trpi več. 

Urša, hvala, da si del svojega življenja delila z nami 
in nam vsem pokazala, kako moramo kljub težkim živ-
ljenjskim preizkušnjam vztrajati in ne obupati.

Sodelavci OŠ Dobrova in Vrtca Dobrova

Marku v slovo
Tako dostojanstve-
no in mirno je tvoje 
telo počivalo v pre-
prosti leseni krsti, 
ko smo se hodili 
poslavljat od tebe. 
Takega te skoraj 
nismo bili vajeni 
– kot bi nam hotel 
povedati: "Izpolnil 

sem poslanstvo na tem svetu. Nadaljujte moje 
delo v vsem, kar je bilo dobrega, in izboljšajte ga 
tam, kjer bi se dalo še kaj bolje narediti." 
Ko se te je včeraj dopoldne še zadnjič dotaknil 
vonj domače hiše, si hotel zdržati tako dolgo, da 
so se ob tebi zbrali vsi tvoji: žena Ivanka, otroci 
Julĳana, Marĳa, Janez, Franci, Marko, Fani in
Ema. Tvoji vnuki in vnukinje – kar 16 je vseh. 
Tvoji dragi zeti in snahe. Potem si mirno zaspal. 
Kaj naj si človek lepšega želi za slovo? Biti s tisti-
mi, s katerimi in za katere si živel, ki si jih sprem-
ljal od rojstva do današnjih dni. Bil si dober mož, 
ata in stari ata. Rad si bil s svojimi, med njimi si 
se namreč dobro počutil. Skoraj ni bilo dneva, da 
se ne bi usedel pred hišo, pokadil kakšne cigare-
te, prĳazno ogovoril mimoidočega, ga povabil na
pogovor, igro šaha ali kozarec pĳače. Pogovarjal
si se o preprostih stvareh, prĳazno in z zanima-
njem. Že ob rojstvu te je kot enajstega brata med 
14 otroki doletela posebna čast, tvoj krstni boter 
je bil namreč ban Dravske banovine dr. Marko 
Natlačen. Tvoji mami, Snopkovi Julĳani, je ta-
krat rekel: "Prinesli smo vam sinčka od svetega 
krsta. Bodite mu dobra mati. Vzgojite ga v dobre-
ga kristjana in tako tudi v dobrega državljana!" 
Kaj je pomenilo poštenje, ljubezen do domovine 
in vere, si vedel že od rosnih let. Pet tvojih bratov 
je darovalo svoja mlada življenja za vero in dom. 
V teh vrednotah je teklo vse tvoje življenje. Kot 

petletnega otroka te je doletela huda nesreča, ob 
kateri si zaradi eksplozĳe bombe skoraj izgubil
življenje. Trĳe odtrgani prsti na levi roki pa ti
niso vzeli veselja do igranja na harmonĳ, ki si
ga obvladal tako spretno, kot bi imel vse prste. 
Pa tudi oltarček si že imel kot majhen otrok in 
mašni plašč. Vedoželjnega te je mama poslala v 
šole v Ljubljano, Zagreb in Beograd, v bogoslov-
no semenišče, da bi nekoč pel novo mašo. Tam 
si postal velik prĳatelj s sošolcem Tonetom, da-
našnjim ljubljanskim nadškofom. Vajina vez 
je trajala vse življenje. Kot dĳaka te je on učil
matematike, ti pa si mu pomagal pri športu. Bog 
pa je imel s tabo posebne načrte. Namesto v svoj 
vinograd te je poslal, da boš opravljal delo moža 
in očeta. Z Ivanko sta ustvarila veliko družino in 
prĳeten dom sredi vasi. Ob različnih poklicih in
delu si služil vsakdanji kruh. Posebej te je nago-
varjala poklicanost k umetnosti. Tvoje roke nekoč 
samouka, danes mojstra so polepšale marsikatero 
hišno fasado, gasilski dom, izrezljale ničkoliko sv. 
Florjanov, sv. Joštov, sv. Petra. Iz razpadlih in 
uničenih kipov, njihovih odpadlih rok in črvivih 
lesenih okraskov si ustvarjal podobe, na katerih 
se je rad ustavil obiskovalčev pogled. Tvoje slike 
krasĳo domove po Slovenĳi in po tujih deželah.
Ljubil si barve, svetlobo, naravo. Najraje si sli-
kal pokrajino v vsej njeni barvitosti, globini in 
svetlobi. Imel si tudi poseben čut do dediščine. Iz 
predanosti lepemu in svetemu si se začel ukvar-
jati z obnovo lesenih oltarjev. Znanje je raslo, iz-
kušnje so se širile. Z zgledom si k delu povabil 
sina Francĳa in hči Julĳano – in skupaj z druži-
no ste skozi desetletja s pridnim delom, odgovor-
nostjo in ustvarjalnim veseljem ustvarili eno od 
prepoznavnejših restavratorskih delavnic v Slo-
venĳi. Vaši obnovljeni oltarji krasĳo mnogo cer-
kva v slovenskih župnĳah in podružnicah. Temu
delu si bil scela in do konca predan. Rad si hodil 
v delavnico. Bil si njena duša in srce. Do vseh, 
ki so delali in se družili s tabo, si bil očetovsko in 

prĳateljsko naklonjen. Znal si pohvaliti, spodbu-
diti, pomagati. V delavnici si zaključil vsa dela, 
ki so te čakala, eno zadnjih je bil križ, kot poročno 
darilo za vnuka Roberta. Kljub skrbi za družino 
si bil vedno med prvimi, ki so znali poprĳeti za
delo v korist domačega kraja. Koliko tvojih žu-
ljev skriva kulturni dom, v katerem si z veseljem 
opravljal delo režiserja, predsednika kulturnega 
društva, avtorja razstav in drugih praznovanj. 
Ni ti bilo škoda prostovoljnih ur za dobro šentjo-
ške fare. Brez tvojega mehkega tenorja ni minilo 
nobeno družabno srečanje, dolga leta si prepeval 
na cerkvenem koru. Kolikokrat si kot pritrkovalec 
z zvonovi pozdravljal prišleke in naznanjal slo-
vesnost v kraju ... Bil si dejaven tudi med gasilci. 
Rad pa si se sprostil ob žogi, na smučeh in zadnje 
čase na daljših sprehodih z ženo Ivanko. Vrata 
svojega doma si odpiral pomembnim možem in 
ženam, ki si jim v dneh slovenske pomladi stal ob 
strani kot pogumen in zvest borec za samostojno 
državo Slovenĳo. Res je, odšel si prezgodaj. Toliko
bi si še imeli povedati, se s teboj smejati, žalostiti 
in se veseliti. A božja pota niso naša pota. Čeprav 
ostaja stol pred tvojo domačo hišo prazen, se bo 
živžav z vrta pred njo še dolgo razlegal po vasi. 
Zapustil si duha, iz katerega bodo živeli tvoji si-
novi, hčere, družina in prĳatelji. Tvoje življenje
je bilo bogato, velika je dediščina, ki jo zapuščaš. 
Bog daj, da danes domuješ v družbi svetnikov, 
s katerimi si kot umetnik prĳateljeval že tu, na
zemlji. Gotovo boš povabljen k njim na nebeško 
gostĳo. Zopet se po dolgem času srečuješ z atom,
mamo, brati in sestrami Jožetom, Stankom, Loj-
zetom, Tinetom, Lovrom, Janezkom, Štefanom, 
Mirando, Majdo. Res vas je že veliko Snopkov 
tam gori. Mi tukaj, pri tvojem grobu, pa smo po-
trebni tolažbe, zato nas spremljaj in bodi naš pri-
prošnjik, dokler se znova ne snidemo. 

Marko, zbogom! 
Marta Keršič 

Pohodi dobrovskih 
upokojencev 
Letošnje spomladansko vreme je skupini pohodni-
kov DU Dobrova kar nekajkrat preprečilo načrto-
vani pohod. Toda s prilagajanjem vremenu nam je 
uspelo opraviti nekaj lepih pohodov.
Marca smo se podali na pohod po hribovju jugovzhodnega dela 
Ljubljanskega barja. Izhodišče je bil Podgrad, kraj ob sotočju šti-
rih slovenskih rek: Ljubljanice, Save, Kamniške Bistrice in Besni-
ce. Z razglednega stolpa na Debnem vrhu smo imeli lep razgled 
nad Ljubljansko kotlino in vrhovi, ki jo obkrožajo. Z vrha smo 
se spustili mimo ruševin tisoč let starega gradu ter pod njim 
do kamnoloma, kjer so nekoč lomili skale in oblikovali mlinske 
kamne, ti pa so mleli žito v marsikaterem mlinu po Evropi. Ob 
vzponu na hrib Murjevka smo hodili po tako imenovani borov-
ničevi poti. Sredi poletja bi bilo zanimivo videti, ali je borovniče-
va pot upravičila svoje ime. 
Aprilski pohod smo začeli v Pivki. Povzpeli smo se na razgled-
ni hrib, kjer smo si ogledali italĳanske utrdbe iz prve svetovne
vojne. S številnimi rovi, izkopanimi v živo skalo, in izjemnim 
razgledom je bila to odlična vojaška utrdba. Pot smo nadaljevali 
na Šilentabor, najvišji vrh Taborskega grebena, od koder je bil 
lep razgled na Pivško kotlino, Brkine in vse do Alp. Utrjeni grad 
na Šilentaboru je bil nekoč zatočišče pred turškimi vpadi. Kraj 
pa je znan tudi po zadnji bitki vseslovenskega kmečkega punta 
v prvi polovici 17. stoletja. Z vrha grebena smo se spustili še do 
Ratečevega Brda, kjer je že čakal naš avtobus. 
Naslednji pohod je bil na Jakob. Pot nas je iz Preddvora vodi-
la skozi vas Potoče, mimo gradu Turn, ki je znan po pesnici in 
pripovednici Josipini Turnograjski. Jakob leži na razglednem 
obronku Potoške gore in ponuja lep razgled po gorenjski kotlini 
do Ljubljane in Julĳskih Alp. Po spustu z vrha Jakoba smo uži-
vali v idilični lepoti ob jezeru Črnava. 
Na zadnji, julĳski pohod pa smo odšli v Zasavje, na Kopitnik
in Gore. Startali smo pri Rimskih Toplicah in po dokaj strmem 
pobočju hriba prispeli na gozdnato planoto z najvišjim vrhom 
Kopitnikom. Z razglednega skalnatega grebena je segal pogled 
po dolini reke Save vse do pogorja Gorjancev in hrvaške meje. Z 
vrha planote smo se spustili še do planinskega doma v Gorah, 
kjer smo pohod zaključili. Vsak naš pohod nam prinese nova spo-
znanja, ogledujemo si nove kraje in se seznanjamo z njihovimi 
posebnostmi, še najpomembnejše pa je naše druženje.           I. Ž.

Del planincev PD Blagajana Polhov Gradec na vrhu Dobrača, ob njih slovenska cerkvica

Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec 

Izlet na Dobrač 
Izlet na Dobrač (2.166 m), ki ga je PD Blagajana Polhov Gradec organi-
ziralo 22. junĳa, je bil eden od vsakoletnih izletov čez mejo, pa vendar
to niso bili povsem tuji kraji, saj smo večkrat omenili, da so bili nekdaj 
"naši". Ko smo na višini okrog 1.700 metrov izstopili iz avtobusa, smo 
se najprej ozrli proti domu. Julĳske Alpe so bile kot na dlani: od desne
proti levi so se vrstili Mangart, Jalovec, Triglav v ozadju, Škrlatica, 
Široka peč in okrog njih druge gore.
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Na čudovit pomladni dan so se avtobusi Ga-
brčanov iz vse Slovenĳe zgrinjali proti Ga-

brju pri Dobrovi, ki je bilo letos znova gostitelj. 
Pred osmimi leti je namreč na zelniku domači-
nov zrasla ideja o srečanju in snidenju vseh Ga-
brčanov na istem kraju, ponosno razloži Franc 
Rejec, predstavnik letošnjih gostiteljev in glavni 
pobudnik prireditve. In kdor ga pozna, ve, da ni 
dolgo ostalo le pri idejah in besedah, temveč se je 
prvo srečanje kaj hitro zgodilo, in sicer prav tu, v 
Gabrju pri Dobrovi. Kaj vemo, morda je prav to 
pripomoglo, da je bila organizacĳa tokratne pri-

reditve v vseh pogledih odlična. 
Prĳeten sprejem gostov je potekal v starem cen-
tru vasi, v senci pod krošnjami orehov na kmetĳi
Pr' Dlesk. Tam so prĳetne gospodinje v gorenj-
skih narodnih nošah skrbele za pĳačo in jedačo,
Pihalna godba Dobrova pa za doživeto glasbeno 
vzdušje. Po kratkem klepetu in pozdravu so sku-
paj odšli proti športno-rekreacĳskemu centru,
kjer je sledil kulturni program. 
Ob slavnostnem uvodu v praznovanje je zazvene-
la slovenska himna. Sledil je pozdrav predstavni-
ka vasi gostiteljice, Franca Rejca, podžupana in 
predsednika vaške skupnosti, ki je razvil zastavo 
srečanja vasi Gabrje. Besedo je nato prevzel pred-
sednik KS Dobrova Marjan Pograjc, ki je pouda-
ril pomen tkanja in ohranjanja prĳateljskih vezi.
Dobrovski župnik Alojzĳ Golob, ki je spregovoril
za njim, je na kratko predstavil župnĳo Dobrova
in Občino Dobrova - Polhov Gradec. Franc Set-
nikar je vse zbrane pozdravil in pohvalil organi-
zatorja dogodka, ki je gostom pripravil zanimiv 
program, v katerem so lahko spoznali glavne 
turistične značilnosti občine, te pa so jih morda 
nagovorile, da se v kraj in občino še kdaj vrnejo. 
Med nagovori so program popestrile zanimive 
recitacĳe Pavčkovih pesmi, ki jih je v povezovalni
program vključil moderator Matjaž Dolinar, ter 
glasbene točke; pod vodstvom Natalĳe Rus so za-

peli učenci 3. razreda OŠ Dobrova, pod taktirko 
Boruta Dolinarja je zapel Mešani pevski zbor Do-
brova, na klarinet pa sta zaigrala Klara Kozjek in 
Jakob Kršinar. 
Sledila je predstavitev vasi; najprej se je predsta-
vilo Gabrje pri Dobrovi, nato pa Gabrje pri Tol-
minu, Gabrje pod Gorjanci (Mestna občina Novo 
mesto), Gaberje/Gyertyanos pri Lendavi, Gabrje 
pod Špilkom (Občina Lukovica), Gabrje pri Do-
bovi (Občina Brežice), Gabrje pri Jančah (Mestna 
občina Ljubljana), Gabrje pod Štanjelom na Vi-
pavskem (Občina Ajdovščina) ter Gaberje, mest-

na četrt (Mestna občina Celje). Po predstavitvah 
je bil čas kosila, po njem pa so se Gabrčani in Ga-
brci porazdelili po avtobusih in skupaj s turistič-
nimi vodiči odšli na organizirani izlet v Tehniški 
muzej Bistra, ogledali pa so si tudi gotsko cerkev 
v Dvoru, Polhograjsko graščino, poštni muzej in 
prostore Čebelarstva Božnar. 
Po izletih so se znova zbrali na istem kraju in 
čas je bil za tradicionalne kmečke igre oziroma 
za igre brez meja, kot so jih sami poimenovali. 
Predstavniki vasi so se letos preizkusili v lovlje-
nju letečega krompirja z rjuhami, v preoblačenju 
majice in hoji po tlakovcih. Vlogo favorita so 
upravičili domačini, ki so zmagali in prejeli velik 
prehodni pokal. 
Zvečer je potekala zabava z domačima ansam-
bloma Dolomiti in Bitenc, ki sta poskrbela, da je 
bilo plesišče, kot se za veselega Gabrčana oziro-
ma Gabrca spodobi, skoraj premajhno. 
Prihodnje leto se bodo gruče Gabčanov in Gabrcev 

zgrinjale proti mestni četrti Gaberje v Celju, ki bo 
gostiteljica devetega vseslovenskega srečanja vasi 
Gab(e)rje. Do tedaj pa so si le pomahali v slovo in 
si zaželeli srečno pot na vse konce Slovenĳe.

Nadja Prosen Verbič, foto: npv 

Če se kaj novega pojavi na področju, ki ga ob-
vladuje ženski svet, pa je vprašanje še toliko 
privlačnejše. In svet mode je tak. Tako so se v 
letošnji zimski sezoni pojavili novi šali. Taki 
posebni, iz nove vrste volne, ki imajo tudi raz-
ne dodatke. In ženski svet je začel razmišljati o 
poimenovanju, pri čemer so bile gospe z Obči-
ne Vrhnika vodilne. Pobudo, da bi za tovrstno 
volno poiskali ustrezno besedo, so namreč dale 
prav one. Zamisel je segla prav do strokovnih 
krogov Sekcĳe za terminološke slovarje Inšti-
tuta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU in z njihovim sodelovanjem je nastala 
nova beseda. Volno, opa, pomota ... da veste, 
to sploh ni volna, po kakovosti materiala gre 
za prejo ... naj bi poimenovali prepletena preja. 
Saj je res tako živahna in tisti trakci gredo drug 

čez drugega pa skozi drugega, da se oblikujejo 
kot mreža, za katero pa nepreklicno velja, da je 
prepletena. Tako da mislimo, da poimenovanje 

stvari kar pristaja. 
Med pisanjem članka pa smo na spletu našli 
podatek, da se ti šali imenujejo metuljasti šali. 
Pogosto se zgodi, da se ob novem pojavu po 
dveh različnih poteh oblikujeta različna izraza. 
Preja naj bi se potemtakem imenovala tudi me-
tuljasta preja. Bomo videli, kako bo potekala 
tekma med obema besedama in katera beseda 
se bo uveljavila. Dvojnost pa jemljimo kot do-
kaz, da je slovenščina živ, gibek jezik, ki se vča-
sih res hitro znajde. Zdaj poskrbimo le še, da se 
bo čim več gospa zavilo v te šale, ko bo spet čas 
zanje, besedi naj potujeta od ust do ust, še bolje 
pa, da ju čim večkrat zapišemo, in slovenščina 
bo oba predloga prečistila ter se okitila z izbra-
nim novim izrazom. 

Milka Bokal, foto: Darjan Kacin

Društvo upokojencev Polhov Gradec je izjem-
no dejavno, še posebno na področju športa. 
Balinarska sekcĳa, ki jo vodi Janez Novak, se
srečuje dvakrat na teden ter se redno udeležu-
je turnirjev, ki jih prirejajo druga upokojenska 
društva. Od tam pa skoraj vselej prinese kak-
šen pokal, je povedal predsednik sekcĳe, ki je
s svojimi tekmovalci, dvajset jih trenutno ak-
tivno tekmuje, zelo zadovoljen. Enkrat na leto 
organizacĳa pripade tudi domačemu društvu
in takrat se balinarji zberejo v prĳetnem okolju
Polhovega Gradca, na balinišču pri Pograjskem 

domu. 
"Rana ura, zlata ura," je rek, ki se ga upokojenci 
pridno držĳo. Tudi tokrat so uradni del dogod-
ka izvedli – za sobotno jutro – dokaj zgodaj. 
Spregovorila sta predsednik društva upokojen-
cev Matĳa Golc in župan Franc Setnikar, ki sta
tekmovalcem zaželela veliko uspeha in sreče 
pri metih ter lep, družaben dan. Sodnica Jelka 
Vrhovec je na kratko pojasnila pravila igre ter 
ekipe razdelila po balinišču. Že naslednjo mi-
nuto smo bili priča zavzeti in dokaj zbrani igri 
tekmovalcev. Iz meta v met so se krogle pribli-

ževale balinu in nekajkrat so ga celo izbile. Vi-
soke temperature pa so bile tokrat popolnoma 
upravičen vzrok za kak slab met. 
Letos je na turnirju sodelovalo šestnajst ekip, 
štiri domače in dvanajst tujih oziroma osem 
ženskih in osem moških ekip. Med ženskami 
se je najbolj izkazala ekipa DU Brezovica, na 
drugo mesto so se uvrstile domačinke – ekipa 
Polhov Gradec 2, tretje so bile članice DU Vrh-
nika, druga ekipa domačink pa je zasedla četrto 
mesto. Pri moških so najbolj točno metali člani 
DU Notranje Gorice, sledila jim je ekipa DU 
Dragomer, tretji so bili člani BS3 iz Ljubljane, 
četrto mesto pa je zasedla ekipa DU Ig. Ekipe 
so za prva štiri mesta prejele pokale, ki sta jih 
podelila predsednik sekcĳe in župan. Posebni
priznanji pa so podelili najboljšima tekmoval-
cema v bližanju; med ženskami je bila najbolj-
ša Helena Arhar z Brezovice, med moškimi pa 
Jože Sevšek iz Dragomerja. 

Program je popestril tudi srečelov, ki ga je pri-
pravil organizator. Zbrali so 145 dobitkov, za 
kar se zahvaljujejo vsem, ki so jih prispevali; to 
so Mrežar Irena, s. p., Pograjski dom, Mercator 
Ljubljana, Občina Dobrova - Polhov Gradec, 
Božnar Čebelarstvo, d. o. o., Frizeraj Peklaj, 
Mrak Lovro, Bizjan Jože, A�ha Peklaj, Kopri-
vec Franc, Zavarovalnica Triglav ter vsi člani 
balinarske sekcĳe DU Polhov Gradec. Ireni
Mrežar izrekajo še posebno zahvalo za nakup 
majic, ki jih je prispevala vsem članom bali-
narske sekcĳe, tako da je bila njihova podoba
povsem usklajena. S podelitvĳo se je uradni del
zaključil. Sledila sta prĳetna popestritev z Mašo
Pustovrh, ki je lepo zapela nekaj znanih skladb, 
in povabilo predsednika sekcĳe Janeza Novaka
na popoldansko druženje, ki je ob hrani in pi-
jači ter prĳetnejši popoldanski klimi trajalo še
kar nekaj časa. 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv

Balinarjem so srečo zaželeli (z desne proti levi) 
Janez Novak, vodja balinarske sekcĳe, Matĳa
Golc, predsednik DU Polhov Gradec, župan 
Franc Setnikar in sodnica Jelka Vrhovec. Zbrani balinarji na 9. balinarskem turnirju DU Polhov Gradec Krogle so se iz meta v met približevale balinu.

Pobudnik in predstavnik domačih Franc Rejec je 
razvil zastavo vasi Gabrje.

Zbrani Gabrčani in Gabrci z vseh koncev Slovenĳe Gostitelji – Gabrje pri Dobrovi se predstavi. Del pestrega in zanimivega programa so predstavljale tudi kmečke igre.

Dekleta s šali iz prepletene ali metuljaste preje

Balinarski turnir upokojencev
Polhov Gradec, 3. avgust – Na balinišču pri Pograjskem domu je v organizacĳi
Društva upokojencev Polhov Gradec potekal 9. balinarski turnir društva upoko-
jencev, na katerem je letos sodelovalo osem ženskih in osem moških ekip.

Vseslovensko srečanje vasi Gab(e)rje  

»Gabrčan je luštno bit«
Gabrje, 15. junĳ – Gabrje pri Dobrovi je letos znova gostilo 8. vseslovensko sreča-
nje vasi Gabrje oziroma Gaberje. "Sovaščanom" so Gabrčani pripravili bogat in 
pester program, poskrbeli pa so celo za vreme.

Šali iz prepletene preje ali kako nastane nova beseda
Vsakdo je že kdaj opazil, da v jeziku nastajajo vedno nove besede. Tu pa tam kdo reče: "Te besede pa še nisem slišal." Ali 
pa: "Te tujke pa ne poznam, kaj pa pomeni?" In ko se pojavi kakšna nova stvar, marsikoga zanima, kako se ji reče. Bolj 
zavzeti oziroma jezikoslovci pa začnejo razmišljati celo o novem izrazu; tako je v jezikoslovju znano, da je z načrtnim 
tuhtanjem nastala npr. beseda grenivka, ki nam je danes povsem domača, ali pa novejši izraz krožišče, ki ima v besednem 
sestavu slovenskega jezika prav tako že stalno mesto. 
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Svetniki so na seji potrdili investicĳski pro-
gram in študĳo izvedljivosti za projekt

gradnje čistilne naprave in kanalizacĳe v Ob-
čini Log - Dragomer. Ta evropski projekt je 
ocenjen na skoraj 10 milĳonov evrov oziro-
ma brez davka na nekaj več kot osem milĳo-
nov. Glede na podatke v študĳi izvedljivosti
naj bi se gradnja začela že septembra letos, 
potekala pa naj bi do avgusta 2015. Dela naj 
bi se začela z gradnjo čistilne naprave in pri-
marnega kanalizacĳskega omrežja. Kot je po-
jasnil župan Sumina, pa ostaja odprtih še kar 
nekaj vprašanj, med drugim tudi, ali jim bo na 
občini uspelo projekt uvrstiti še v to finančno
perspektivo.  
Na seji je župan svetnikom pojasnil ozadje 
sprejemanja postopkov, povezanih z gradnjo 
kanalizacĳe, ter razloge za dopolnitve doku-
mentov. Kot smo izvedeli, so imeli na občini 
kar nekaj težav s pridobivanjem služnosti. 
Tam, kjer teh ni bilo mogoče pridobiti, so za-
radi tega spremenili projekte, kar je vplivalo 
tudi na podatke, ki so obdelani v investicĳ-
skem programu, v študĳi izvedljivosti in za-
htevku za potrditev pomoči.  
Občinska uprava je svetnikom pojasnila, da 

so pridobljena tri gradbena dovoljenja za ka-
nalizacĳo, manjkata še gradbeni dovoljenji za
kanalizacĳo Log in čistilno napravo, ki pa iz-
polnjujeta vse formalne pogoje in naj bi bili do 
izida Našega časopisa že pridobljeni. Občina 
je poleg tega izpeljala postopek izbire izvajal-
ca za gradnjo kanalizacĳe in čistilne naprave,
ki pa ni bil uspešen, saj se na javno naročilo ni 
prĳavil noben ponudnik. Kot so pojasnili, bo
sledil postopek z neposrednimi pogajanji; ob-
čina bo v nadaljevanju vsaj dvema ponudni-
koma poslala zahtevek za ponudbo za gradnjo 
kanalizacĳe in čistilne naprave.  
Na občini so bili po drugi strani uspešni pri 
izbiri svetovalnega inženiringa in gradbenega 
nadzora, kjer je občina prejela le eno ponudbo. 
Izbrana sta bila družba Proplus in Jožef Luk-
man, vrednost del pa je 89.200 evrov.  
Visoka cona Lukovica 
Občina Log - Dragomer je leta 2009 skupaj z 
občinami Postojna, Pivka, Ig, Brezovica, Cerk-
nica, Logatec, Vrhnika, Borovnica in Škofljica
podpisala Medobčinsko pogodbo o medseboj-
nem sodelovanju pri projektu "Dograditev in 
rekonstrukcĳa vodovodnih sistemov na po-
vodju zgornje in srednje Ljubljanice", s katero 

so občine pristopile k skupni izvedbi vodo-
vodnih sistemov. V prvi fazi je Občina Log - 
Dragomer pri tem projektu sodelovala s tremi 
podprojekti, pri dveh skupaj z občino Vrhnika 
oziroma Borovnico, a ker sta ti dve pozneje 
iz sodelovanja izstopili, je občini ostal le en 
projekt – gradnja visoke cone na Lukovici. V 
okviru tega projekta bodo zgradili nov vodo-
hran, ki naj bi ga napajalo črpališče z ustrez-
nim napajalnim vodom. "S temi ukrepi bi 
formulirali ločeno višjo tlačno cono dela vodo-
vodnega sistema. Namen izvedbe projekta je 
rešitev problematike občasnega pomanjkanja 
vode (v konicah) oziroma neustreznosti tlač-
nih razmer v vodovodnem omrežju." Projekt 
je v študĳi izvedljivosti, ki so jo obravnavali
svetniki na tokratni seji, ocenjen skoraj na 600 
tisočakov. Iz kohezĳskega sklada bo počrpa-
nih 72 odstotkov sredstev (428.944 evrov), iz 
državnega proračuna 15 odstotkov, občina pa 
bo prispevala 12,7 odstotka oziroma skoraj 76 
tisoč evrov.  
Svetniki so predinvesticĳsko zasnovo za ome-
njeni projekt obravnavali že leta 2011. Ker pa 
so se vrednosti projektov zaradi splošnega sta-
nja konkurence na področju gradbeništva ob-
čutno povišale in ker so nekatere občine pove-
čale obseg projektov, so se morali z vrednostjo 
investicĳe na svojih sejah znova seznaniti vsi
občinski sveti sodelujočih občin.  
Ob koncu seje je svet sprejel še sklep o spre-
membi Načrta razvojnih programov Občine 
Log - Dragomer za obdobje 2013–2016. Tega 
so prilagodili tako, da so zagotovili lastna 
sredstva za izvedbo investicĳe visoke cone na
Lukovici v primeru, da bi bila občini odobrena 
nepovratna sredstva Kohezĳskega sklada.  

V. E.

Na izredni seji o dveh evropskih projektih
Log - Dragomer, 31. julĳ 2013 – Občinski svet se je sredi poletja sestal na svoji 10. izredni seji, na kateri je obravnaval
štiri točke dnevnega reda. Svetniki so tokrat na mize dobili točke, povezane s kanalizacĳskim projektom in projektom
gradnje visoke cone na Lukovici. Sprva so potrdili investicĳski program in dopolnitev Študĳe izvedljivosti za projekt
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop ter pooblastili župana za podpis morebitnih dopol-
nitev omenjenih dokumentov. Nato pa so se seznanili še s študĳo izvedljivosti projekta Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice ter pooblastili župana za podpis medobčinske pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi omenjenega 
projekta. 

Odškodninska tožba občin Log - Dragomer, 
Trzin in Šempeter - Vrtojba ter Mestne občine 
Ljubljana ni bila uspešna.

Po treh letih priprav, usklajevanj in dopol-
njevanj je občinski svet Občine Log - Dra-

gomer na mizo dobil končno različico odloka o 
OPPN za poslovno-proizvodnjo cono na Logu. 
Direktor občinske uprave Andrej Kos je ta ko-
rak označil za prvo etapno zmago in pojasnil, 
da je šlo v tem dolgem obdobju narobe vse, kar 
je bilo možno. Kot je povedal, je bila ena izmed 
večjih težav, s katero so se srečevali pri priprav-
ljanju tega dokumenta, koridor železnice in 
avtoceste. To je bil tudi eden izmed poglavit-
nih razlogov za tako dolgo pridobivanje mnenj, 
saj pripravljavci niso našli skupnega jezika z 
Darsom in Slovenskimi železnicami, v končni 
fazi pa se je območje OPPN zaradi varovalne-
ga pasu železnice in avtoceste moralo nekoliko 
zmanjšati. 
Občinski svet je sicer pred tem odlok že ob-
ravnaval; februarja lani je sprejel kar deset 
pripomb. Svetniki so takrat s svojimi sklepi 
zavarovali obstoječe prebivalce na območju 
poslovno-proizvodne cone, iz OPPN so izlo-
čili možnost gradnje heliporta ter med drugim 
sklenili, da morajo biti v OPPN jasno opredelje-
ni ukrepi za sanacĳo možnih negativnih posle-
dic in odgovornosti zanje. Na podlagi svetni-
ških pripomb se je nato izdelal predlog OPPN, 
ki so ga pripravljavci poslali nosilcem urejanja 
prostora. Kot smo izvedeli na seji, so priprav-
ljavci odloka upoštevali svetniške pripombe, ki 
so bile vnesene v odlok. 
Svetniki so dokument soglasno potrdili, a bo, 
preden bodo v poslovni coni začeli ropotati 
stroji, preteklo še kar nekaj časa. Med drugim 
ostaja odprto vprašanje komasacĳe, kjer bodo
soglasje morali doseči investitorji, občina pa bo 
morala sprejeti še program opremljanja.  
Spremembe pri subvencioniranju 
varstva otrok 
Občinski svetniki so na seji soglasno potrdili 
manjšo spremembo pravilnika o subvencioni-
ranju varstva otrok, ki niso vključeni v progra-
me vrtca. In sicer po novem do subvencĳe niso
upravičeni tisti otroci, ki jih starši iz vrtca izpi-
šejo tri mesece pred vstopom v šolo. Kot so po-
jasnili na občinski upravi, je poglavitni cilj sub-
vencioniranja, da vsem staršem, katerih otroci 
niso vključeni v programe vrtca in imajo stalno 
prebivališče v Občini Log - Dragomer, dodelĳo

mesečno subvencĳo. Ni pa namen pravilnika,
da bi subvencĳo prejemali tudi starši otroka, ki
se vključuje v šolo, pa ga starši predčasno iz-
pišejo iz programov predšolske vzgoje. Naj ob 
tem omenimo, da svetniki pri subvencioniranju 
varstva otrok niso uvedli drugih sprememb, in 
tako višina mesečne subvencĳe ostaja 100 ev-
rov.  
Kultura 
Občina Log - Dragomer je dobila svoj prvi 
pravilnik o sofinanciranju programov in pro-
jektov kulturne dejavnosti; do sprejema odloka 
so se konkretni kulturni programi in projekti 
sofinancirali neposredno iz proračunskih po-
stavk. Namen pravilnika je, da se med društva, 
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kultur-
no dejavnost, in osnovno šolo razdeli 5.000 ev-
rov, ki so v proračunu namenjeni za ljubiteljsko 
kulturo. 
Šola in vrtec 
Na seji so se svetniki seznanili tudi z letnim 
poročilom Osnovne šole Log - Dragomer. Kot 
je na seji pojasnila ravnateljica Mihaela Mrzli-
kar, je zavod v lanskem letu posloval uspešno 
tako na finančnem področju kot na področju
svoje primarne naloge, kakovostnega vzgojno-

izobraževalnega dela. Svet je dal soglasje še k 
sistematizacĳi delovnih mest Javnega zavoda
OŠ Log - Dragomer, ki presega normativ Pra-
vilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programov osnovne šole, in k sistematizacĳi
delovnih mest v vrtcu ter k predlaganemu šte-
vilu in vrsti oddelkov v enoti Vrtec Log - Dra-
gomer za šolsko leto 2013/2014. V prihodnjem 
šolskem letu bo vrtca v občini obiskovalo 167 
otrok, ki bodo razdeljeni v devet oddelkov, se-
dem v Dragomerju in dva na Logu. Ena igralni-
ca loškega vrtca bo namenjena štiri- do šestlet-
nikom, druga pa otrokom, starim od 2 do 5 let. 
V Dragomerju bo en oddelek namenjen mal-
čkom, starim od 1 do 2 leti, en oddelek bodo 
obiskovali dve- do triletniki, imeli pa bodo tudi 
dva oddelka za otroke, stare od 2 do 4 leta, ter 
po en oddelek za otroke od 3 do 5 let, od 4 do 6 
let in od 5 do 6 let.  
Komunala 
Občinski svet je tokrat na mizo dobil odlok, ki 
ima že zelo dolgo brado sprejemanja. Po več 
kot letu so znova obravnavali Odlok o usta-
novitvi in organiziranju Javnega podjetja Ko-
munalno podjetje Vrhnika, d. o. o., ki je pred 
dvema letoma na sejah buril duhove. Odlok 
sta takrat potrdili občini Borovnica in Vrhnika, 

Log-Dragomerčani pa ga niso sprejeli. Občin-
ske uprave vseh treh občin ustanoviteljic so le-
tos začele pripravo novega besedila odloka, in 
kot je ocenil direktor občinske uprave Andrej 
Kos, je besedilo podobno praksi, ki se uporablja 
v vrhniškem komunalnem podjetju, poleg tega 
pa naj bi bilo besedilo odloka sprejemljivo za 
vse tri občine.  
Svetniki so se na seji sicer strinjali, da je bese-
dilo že v osnovi bistveno boljše od predloga 
besedila, ki so ga imeli na mizah pred dvema 
letoma, a so v razpravi vseeno imeli precej pri-
pomb. S predlogi in pripombami, ki jih je na 
svoji seji pripravil že Odbor za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe ter 
Statutarno-pravna komisĳa, so se v večji meri
strinjali tudi svetniki. Ti so na koncu v prvi 
obravnavi potrdili odlok, seveda skupaj z vse-
mi pripombami in predlogi, poleg tega pa so 
imenovali skupino, ki bo pomagala pri uskla-
jevanju predloga besedila s preostalima dvema 
občinama.  
V prvi obravnavi so potrdili tudi Odlok o na-
činu opravljanja lokalne javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki. Ob tej točki so spre-
govorili o visokih globah, ki so predvidene za 
prekrške, povezane z odlaganjem komunalnih 
odpadkov.  
Odobrili pomoč 
Svetniki so na mize dobili tudi prošnjo za po-
moč pri poravnavanju stroškov, ki so nastali pri 
tekmovanju za svetovni pokal v balvanskem 
plezanju. Organizator Športno-plezalno dru-
štvo Korenjak je občinski svet prosil, da bi mu 
na pomoč priskočili s plačilom enega izmed 
računov v vrednosti okoli 1.000 evrov. Svetniki 
so bili tokrat pripravljeni seči še nekoliko glob-
lje v proračunsko denarnico, saj so sklenili, da 
bodo poravnali dva računa. Kot smo slišali na 
seji, je bilo v tekmovanje vloženega na stotine 
ur prostovoljnega dela; svetniki so poudarili, 
da to tekmovanje povezuje veliko ljudi, ki so v 
teh časih pripravljeni narediti nekaj za skupno 
dobro, tem prostovoljcem pa se, kot smo slišali, 
lahko zahvalĳo tako, da jim poskušajo pomaga-
ti poravnati del nastalih stroškov.  
Svetniki so dobili tudi sklep o potrditvi sestave 
skupne liste kandidatov za člane Razvojnega 
sveta Ljubljanske urbane regĳe za mandatno
obdobje 2014–2020, na kateri so poleg log-dra-
gomerškega župana še predstavniki preostalih 
občin, predstavniki gospodarstva v regĳi in
predstavniki nevladnih organizacĳ v regĳi. Po
daljši razpravi so svetniki sklenili, da bodo za 
člana omenjenega sveta zopet potrdili Mladena 
Sumino, o skupni listi pa niso želeli glasovati, 
saj se niso strinjali z glasovanjem za zaprto li-
sto. Predlagali so še, naj se v prihodnje pred-
vidĳo drugačne rešitve.                             V. E.

Korak naprej pri poslovno-proizvodni coni Log
Občinski svet je na predpočitniški seji obravnaval trinajst točk dnevnega reda. Svetniki so med drugim soglasno dali zele-
no luč odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-proizvodno cono na Logu, ki so ga pripravljavci 
pripravljali skoraj tri leta. Med drugim je svet odobril tudi manjše spremembe pravilnika o subvencioniranju varstva 
otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, in se seznanil z letnim poročilom osnovne šole ter sistematizacĳo delovnih mest
v šoli in vrtcu.

Svetniki so potrdili proračun za leto 2013.



NAS CASOPIS 407/26.8.2013 C M Y K 37

3726. avgust 2013
elektronski naslov: obcina@log-dragomer.si  Občina Log - Dragomer 

Šola že letos na plin
Osnovna šola Log - Dragomer naj bi se po načrtih že 
v letošnji ogrevalni sezoni začela ogrevati na plin. 
Poleg prenove kotlovnice je predvidena tudi vgrad-
nja kogeneracĳe.
Občina je prenovo šolske kotlovnice že lani uvrstila v evrop-
sko sofinancirani projekt LAS Barje z zaledjem, v okviru ka-
terega naj bi projekt sofinancirali v višini 50 odstotkov upra-
vičenih stroškov. V sklopu prenove kotlovnice bodo reševali 
tudi ogrevanje vode za kuhinjo in ogrevanje v telovadnici. Do-
sedanja kotlovnica namreč ni omogočala ločenega ogrevanja 
telovadnice, zato so tudi ob koncih tedna, ko je obratovala le 
telovadnica, ogrevali celotno šolo. Omenjeni projekt je ocenjen 
na 80.000 evrov. 
Pred poletnimi počitnicami je novo kotlovnico že začel pro-
jektirati Biro Petkovšek iz Ljubljane, ki je nato projekt neko-
liko preprojektiral zaradi vgradnje kogeneracĳe. Kot je pojas-
nil Martin Martinčič z občinske uprave, so julĳa prejeli dopis
Energetike, v katerem je izražen interes, da bi se pri prenovi 
kotlovnice vanjo vgradila tudi enota za soproizvodnjo toplote 
in elektrike (kogeneracĳo). "Stroške vgradnje enote za koge-
neracĳo bo prevzela Energetika, občina pa je pri projektantu
naročila uskladitev projekta tako, da bo predvidena kogenera-
cĳa v kotlovnici," je še povedal Martinčič. Kot smo izvedeli, so
projekti že končani in v usklajevanju, kmalu naj bi izpeljali tudi 
javni razpis za prenovo. 
Soproizvodnja električne in toplotne energĳe, imenovana tudi
kogeneracĳa, je proces sočasnega pretvarjanja energĳe goriva v 
toploto in električno energĳo. "Pri tem uporabljamo električni
generator, ki ga poganja mehanska energĳa vrtečih se delov

motorja. Pri pretvorbi notranje energĳe goriv v mehansko se
sprosti velika količina toplote, ki jo pri tem načinu koristno 
uporabimo. To je tudi osnovna razlika med soproizvodnjo in 
ločeno proizvodnjo električne energĳe," so pojasnili na Energe-
tiki Ljubljana. Dodali so, da sočasna izraba goriva za pridobi-
vanje toplotne in električne energĳe omogoča velike prihranke
primarne energĳe in zmanjšanje stroškov energetske oskrbe,
ne da bi bilo treba spreminjati proizvodne procese. Pri distri-
buterju plina so že tudi ocenili prihranke, ki jih prinaša koge-
neracĳa; šola naj bi na ta račun na leto privarčevala dobra dva
tisočaka. Še več pa naj bi glede na trenutne cene na trgu šola 
privarčevala s prehodom z ogrevanja z lahkim kurilnim oljem 
na ogrevanje s plinom; tu naj bi bil letni prihranek kar dobrih 
15 tisoč evrov. 

V. E.

Stroji med poletjem ropotali na 
Barju
Suho poletno vreme je občina letos izkoristila tudi za 
ureditev cestišča na Poti na mah. Investicĳo v vred-
nosti skoraj 84 tisoč evrov je delno sofinancirala dr-
žava, in sicer je občina iz državnega proračuna dobila 
skoraj 25 tisoč evrov. Odsek, dolg skoraj pol kilome-
tra, je uredil Treven, gradnje in vzdrževanja, d. o. o., 
iz Logatca. 
 
"V okviru prenove se je uredilo cestišče v dolžini 445 m in širini 
4 m. Položili so dvoslojni asfalt in v celoti zamenjali podlago v 
debelini 50 cm," je povedal Martin Martinčič iz občinske uprave. 
Dodal je, da na tem odseku sicer poteka kolesarska pot Vrhni-
ka–Ljubljana, a so cesto močno utrdili in jo razširili, ker bo v pri-
hodnosti služila tudi dostopu do bodoče čistilne naprave. Dobro 
utrjena cesta bo primerna tudi za vožnjo težjih kamionov.  
"Ob izkopu se je na bližnji parceli deponiral tudi material (fre-
zanec, ki je bil do sedaj položen na tej cesti). Ta material se bo 
predvidoma vgradil v gozdno cesto na Logu, ki povezuje Log s 
Horjulsko dolino," je še pojasnil naš sogovornik.  
Sicer pa so na občinski upravi povedali, da je šlo pri gradnji ceste 
na tem odseku vse gladko. Na občini se zato vsem mejašem in 
stanovalcem Poti na mah zahvaljujejo za potrpežljivost in strp-
nost v času, ko je bil na tem odseku oviran promet. 

V. E. Foto: V.E.   

Dars je 13. junĳa 2012 na Portalu javnih naročil objavil javno
naročilo za izgradnjo protihrupnih ograj na avtocestnem odse-
ku Brezovica–Vrhnika, a do zdaj z izvajalcem še niso podpisali 
pogodbe. Precej drugače pa je bilo pri izbiri izvajalca za grad-
njo protihrupnih ograj na odseku Unec–Postojna; v tem prime-
ru je Dars izvajalca izbral v manj kot štirih mesecih. Zato smo 
Dars povprašali, zakaj postopki na odseku Brezovica–Vrhnika 
potekajo tako dolgo. "V okviru javnega naročila za oddajo del 
zgraditve protihrupnih ograj na odseku Unec–Postojna ni bilo 
pritožb, medtem ko to za razpis za protihrupne ograje na od-
seku Brezovica–Vrhnika še zdaleč ne velja; trenutno v okviru 
slednjega teče pritožbeni rok, gradnja protihrupnih ograj se na 
tem odseku tako najverjetneje ne bo začela v letošnjem letu," je 
pojasnil Marjan Koler iz službe za komuniciranje.  
Naj spomnimo, da je Dars 20. novembra 2012 za gradnjo proti-
hrupne ograje na odseku Brezovica–Vrhnika izbral izvajalca J. 
V. Godina, d. o. o., Kozina in Fracasso S. p. A., Italĳa, a so se na
izbiro pritožili trĳe neizbrani ponudniki.  
Izbrani ponudnik naj bi zgradil 11 protihrupnih ograj v skupni 
dolžini 7.598 metrov. Postavljati naj bi jih začeli tik pred nad-
vozom Lukovica v smeri Vrhnike. Kot smo že poročali, gre za 
projekt, ki se bo financiral iz evropskega kohezĳskega sklada.
Protihrupne ograje bodo v okviru tega projekta postavili na šti-
rih avtocestnih odsekih; Dars naj bi odštel 20 milĳonov evrov,

41.972.660 evrov pa naj bi primaknila Evropa. Postavili bodo do-
brih 31 kilometrov ograj na površini skoraj 141.000 kvadratnih 
metrov. Dars je že izbral izvajalca protihrupnih ograj na odseku 
Unec–Postojna, vrednost del je 3,6 milĳona evrov, ter na odseku
Malence–Šmarje - Sap, kjer je projekt vreden milĳon evrov.  

V. E. Foto: V.E.

Loški vrtec so zasedli delavci
Med poletnimi počitnicami se je začela delna obnova vrtca na 
Logu. Kot je pojasnil Martin Martinčič iz občinske uprave, so 
delavci v obeh igralnicah obnovili tla, prebrusili in prelakirali 
parket ter igralnici prebelili: "V eno izmed igralnic se je na-
peljala voda in za eno igralnico se je nabavilo tudi novo pohi-
štvo." Novo podobo bo imela tudi garderoba, kjer so položili 
nov linolej in prostor prebelili, prav tako pa so prebelili razde-
lilno kuhinjo in obe stopnišči. Po novem bodo imeli vodo tudi 
na dvorišču vrtca, pri glavnem vhodu v vrtec pa bodo obnovi-
li še stopnice. Vrednost omenjenih del je okoli deset tisočakov. 
V okviru nujnih sanacĳskih del naj bi se že do izida Našega
časopisa izvedla tudi obnova fasade. Obnova bo le delna, saj 
bodo fasado popravili le na tistih delih, kjer odstopa. "Obnova 
fasade bo zajemala njeno odstranitev v delih, kjer odstopa, in 
vnovično zapolnitev. Celotna fasada se bo impregnirala. Del-
na sanacĳa bo predvidoma stala 13.000 evrov," pojasnjujejo na
občinski upravi. 
Delovno bo tudi v kleti, kjer bodo obnovili kanalizacĳo. Kot
so nam pojasnili na občini, se je namreč izkazalo, da je glavna 
vertikalna cev v zelo slabem stanju, zato jo bodo izvajalci pol-
ožili na novo.

Kolesarske poti bo gradilo KPL
Direkcĳa RS za ceste je sredi poletja izbrala ponud-
nika za gradnjo kolesarskih poti na odseku med Lu-
kovico in Logom. Pogodba o gradnji je podpisana, iz-
vajalec pa je že začel pripravljalna dela.
Kolesarske steze bo gradilo Komunalno podjetje Ljubljana (KPL), 
d. d., vrednost gradbenih del pa je 1.422.934,87 evra z DDV. "Za-
radi izgradnje kolesarskih površin in zagotavljanja varnosti šib-
kejšim udeležencem v prometu se bosta uredili križišči K7 v km 
3,518 (na levi in desni strani) in K8 v km 3,892, uredile se bodo 
cestna razsvetljava, prometna signalizacĳa in cestna oprema, prav
tako odvodnjavanje in potrebne prestavitve komunalnih vodov," 
nam je pojasnila Helena Petrina z Direkcĳe RS za ceste.  
Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi in je del kolesar-

ske povezave med Brezovico in Logatcem. Na območju med 
Lukovico in osnovno šolo bodo obstoječi makadam preuredili 
v mešano prometno površino. Ta bo široka okoli 3 metre in bo 
od regionalne ceste ločena z novo enostransko jekleno varnostno 
ograjo, podobno kot na odseku med Drenovim Gričem in Sinjo 
Gorico. Namenjena 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. 
Predvidoma bodo delavci KPL najprej začeli gradnjo hodnika za 
pešce na desni strani ceste. "V okviru gradnje pododseka skozi 
naselje Brezovica (od km 1,400 do km 2,670) in odseka zunaj na-
selja Brezovica do naselja Log (od km 2,670 do km 4,840) se bodo 
uredila 4 avtobusna postajališča. V slednjem bodo uredili 2 avto-
busni postajališči (AP v km 3,840 levo, AP v km 3,917 desno)." Ob 
regionalni cesti naj bi v naslednjih fazah kolesarske steze zgradili 
na celotnem območju Občine Log - Dragomer.  
Spomnimo, rok za oddajo ponudb za gradnjo 1,6-kilometrskega 
odseka kolesarskih stez med Vrhniško cesto 1 in križiščem za 
osnovno šolo se je zaključil že v začetku februarja. Zato smo na 
Direkcĳi RS za ceste povprašali, zakaj je izbira izvajalca potekala
tako dolgo. "Tu je treba poudariti, da mora naročnik vsako pra-
vočasno prispelo ponudbo podrobno pregledati. Prav tako mora 
skladno z Zakonom o javnem naročanju spoštovati zakonske roke 
(rok pritožbe na odločitev naročnika). Vse to pa žal zahteva svoj 
čas. V primeru javnega razpisa za oddajo del izgradnje daljinske 
kolesarske poti Brezovica–Vrhnika (od km 3,020 do km 4,640) je 
pravočasno prispelo 16 ponudb z obsežno dokumentacĳo, ki jo
je naročnik moral pregledati. Navedeno je privedlo do tega, da je 
postopek trajal dlje," je pojasnila Petrinova. Postopek bi se lahko 
vlekel še nekaj časa, če bi na sprejeto odločitev prejeli revizĳski
zahtevek, a se to ni zgodilo. Tako so 20. junĳa, ko je odločitev po-
stala pravnomočna, na Direkcĳi RS za ceste s KPL podpisali 1,4
milĳona evrov vredno pogodbo.

V. E. Foto: V.E.

Začetek gradnje protihrupnih ograj se zamika v prihodnje leto
Dobro leto je že minilo od začetka postopka za izbiro izvajalca gradnje protihrupnih ograj na avtocestnem 
odseku med Brezovico in Vrhniko. Začetek gradnje se zaradi številnih zapletov zamika iz meseca v mesec. 
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Občina Log - Dragomer je poleti na-
daljevala obnovo Dragomerške ceste. 
Energetika je v cestišče začela vgraje-
vati plinovodne cevi, občina pa je za-
čela menjavo dotrajanega vodovod-
nega omrežja; namesto obstoječega 
mešanega kanalizacĳskega sistema so

začeli vzpostavljati ločeni fekalni in 
meteorni sistem. Obenem bodo poso-
dobili javno razsvetljavo, zamenjali pa 
bodo tudi visokonapetostni električni 
kabel. "Na tem območju Dragomerja 
so pogoste prekinitve električnega 
toka. Po skoraj desetletju dogovarjanj 

z Elektrom Ljubljana smo dosegli, da 
zdaj po fazah menjajo obstoječe kable 
in vzpostavljajo zanke, ki bodo reše-
vale eventualne izpade na posamez-
nih območjih oziroma na posameznih 
vodih. Elektrika bo lahko prihajala z 
različnih koncev, kar do zdaj ni bilo 

možno," je pojasnil župan Sumina.  
Tudi na tem delu Dragomerške ceste 
so se na občini srečevali z manjšimi 
in nekoliko večjimi težavami. Prebi-
valce je zbodla razširitev Dragomer-
ške ceste, ki jo bo občina izvedla na 
svojem ozemlju; pločnike bodo tako 
kot že na obnovljenem delu gradi-
li na severni strani ceste. Po mnenju 
nekaterih stanovalcev naj bi bila taka 
rešitev slaba, saj bi odstranitev robni-
kov na levi strani lahko ogrozila tam 
ležeče hiše; tako kot že pred postavit-
vĳo robnikov bi jih ob večjem nalivu
lahko poplavljalo. Na eno stran so se 
postavili prebivalci, ki so se bali, da bi 
se jim poslabšalo bivalno okolje, in so 
se sklicevali na poznavanje soseske in 
razmer, na drugo stran pa projektanti 
s strokovnimi rešitvami. A kot je po-
jasnil župan, se razmere naj ne bi za 
nikogar poslabšale. "Pri načrtovanju 
projektiranja se težko pogovarjamo z 
vsakim posebej; eden ima take ideje, 
drugi drugačne, en sosed bi tako, dru-
gi drugače. En kup primerov je, ko so 
sosedi na žalost tako ali drugače sprti 
in nekega konsenza vnaprej ni mož-
no doseči," je dejal župan in dodal, 
da zaupajo rešitvam, ki jih predlaga 
stroka.  
Kot pravĳo na občini, zaradi takšnih

zapletov izgubljajo ogromno energĳe.
"Po eni strani na občino dobivamo 
zahteve, da je treba ceste razširiti in 
poskrbeti za varnost otrok, po drugi 
strani pa ne dobimo podpore, da bi 
suvereno delovali na lastni zemlji, 
kaj šele da bi posegali v kogaršnjekoli 
zemljišče," je povedal Sumina in do-
dal, da bodo takšni posegi v prihod-
nosti potekali po vsej občini. Ko bo 
občina gradila kanalizacĳo – še vedno
upajo, da bo to v tej finančni perspek-
tivi – bodo ceste razkopane po vseh 
treh naseljih. 
Sicer pa zapleti s širitvĳo ceste niso
bili edini zapleti, s katerimi so se iz-
vajalci srečevali med gradnjo. "Eden 
izmed zanimivih zapletov je bil ta, da 
so izvajalci odkrili ucevljen potoček, 
ki se je z meteorno kanalizacĳo srečal
na isti višini, in so morali najti neko 
rešitev, da se je to premostilo. Verjetno 
se bo kakšen takšen problem še poja-
vil, ker je v Dragomerju poleg Sneša-
ka očitno še nekaj takšnih potočkov v 
ceveh," je pojasnil direktor občinske 
uprave Andrej Kos. Dodal je, da je 
bilo nekaj težav tudi zaradi prahu in 
zapore ceste: "Temu se žal ne da izo-
gniti. Zato je bila kakšna pot nekoliko 
daljša, včasih pa se je treba obrniti in 
iti po drugi poti."                      V. E.

V nedeljo, 23. junĳa, smo se napotili v deželo Zagorja ob Savi,
proti najvišjemu vrhu Kumu … v deželo različnih pohodniških 
poti Posavskega hribovja … prĳaznih in gostoljubnih ljudi …
v idilično naselje Podkum (770 m). Pri gostišču Pr' Čop smo si 
privoščili jutranjo kavico. Znani so po družinski tradicĳi, cate-
ring ponudbi kraljevskih in kmečkih okusov. Pod kozolcem je 
muzej starih kmečkih orodĳ, pod gostiščem pa mini grajski in
lovski muzej. 
Obetalo se je čudovito sončno jutro. Pot se je začela. Po delu 
asfaltne poti in delu poti čez dvorišče kmetĳe smo se podali
strmo v gozd in do vrha Kuma (1.220 m). Dosegli smo najvišji 
vrh Posavskega hribovja. Videlo se je na vse strani Slovenĳe,
čeprav so razglede senčile meglice. Z razgledno ploščo smo si 
pomagali, da smo določili vrhove. Na vrhu Kuma stojĳo cerkev
svete Neže, planinski dom in antenski stolp, visok 68 m. Na dan 
odprtih vrat so nam nasmejane predstavnice RTV predstavile 
promocĳske ponudbe programov in nam ponudile Čokoladi-
ce, da smo se posladkali. Pod vodstvom prĳaznega predstavni-
ka RTV smo si ogledali tudi notranjost oddajniških prostorov s 
sodobnimi digitalnimi napravami. Sestopili smo po poti vzpo-
na. Dan smo zaključili v Podkumu, Pr' Čop pod kozolcem, kjer 
smo si privoščili dobro kmečko pojedino … In ja, osebje je bilo 
zelo prĳazno in ustrežljivo. Precejšen vtis so naredili vpogled v
grajski in kmečki muzej pod kozolcem (prikaz življenja in dela 
s starim kmečkim orodjem) ter postrežba in nostalgičen jedilni 
pogrinjek starega časa, pri čemer smo planinci okušali jedi iz 
domače kulinarike. Vodnik Jože nam je nedeljski pohod pope-
stril s prĳetno hojo in ogledi, ki so nas prav presenetili. Imeli
smo sončno vreme, ki ga je bil najbolj vesel vodnik (tokrat ni 
bilo dežja), in obilo možnosti za razgledovanje z vrha Kuma. 
Imeli smo se res odlično in domov smo se vrnili zadovoljni. 
Dočakali smo sončno nedeljo, 28. julĳa, ko smo si lahko izpolnili
željo, da bi stopili na belo goro lepotice Ojstrice. Veselo skupino 
je sestavljalo 9 članov. Pri koči planine Podvežak (1.564 m) smo 
uživali ob razgledih na Veliko planino in okolico. Nato pa smo, 

pripravljeni na nove pohodniške dogodivščine, začeli prvi rahli 
vzpon proti Korošici. Poti so vĳugale gor in dol, med ruševje in
kamnite grapice, preko pašne ograde, mimo vode Inkretovega 
studenca, spominske table nevarnosti plazov ter po ravni, ozki 
in zeleni dolini. Ob postankih, smehu in dobri volji vodnika 
Saša je naše oko seglo na vrhove Velikega vrha, Planjavo in s 
soncem obsĳano belo konico Ojstrice daleč pred nami. Rdeči
grmički rododendrona so krasili uhojene peščene potke.  
In že smo bili na Sedelcu (1.900 m). Nasmeh se nam je razlezel 
do ušes. Odprl se nam je čudovit razgled na dolino Korošico, 
kjer se dviga mogočni Lučki dedec, pod njim je stal Kocbekov 
dom in tik nad nami se je dvigala Ojstrica. Začnemo s hojo … 
korak za korakom … s pogledom na dolino pod nami. Pod gre-
benom pašne jase se pasejo ovce, kot da jim sence ni mar. Pojavi-

jo se prvi klini, oprĳemi skalnih robov in poplezavanje do vrha
Ojstrice (2.350 m). Veselje je nepopisno. Sonce močno pripeka, 
prĳa nam hladen vetrič, kot na dlani je panoramski razgled na
vrhove pod modrim nebom ter zelene doline in pečine globoko 
pod nami. Razveselĳo nas radovedne črne kavke. Nato se spuš-
čamo proti dolini Korošice (1.808 m), pot pa je peščena, drsna in 
strma. Čudovita narava se poigrava z meglo, riše lepote skalne 
skulpture, lepša zadnje poglede na del Planjave, Škarje, Ojstri-
co, zaplate snežišča in Kocbekovo kočo. Zaključili smo krožno 
pot v kotanji pod pobočjem Deske, mimo Vodotočnega jezera 
in pastirske koče, kjer so mirno počivale čredne pašne krave. 
Nadaljevali smo dolgo pot po dolinici, navzdol do planine Pod-
vežak. S parkirišča smo se z osebnimi avtomobili odpeljali proti 
domu. 
Kamniško-Savinjske Alpe so res lepe. Prehojene poti se nam 
vedno vtisnejo globoko v spomin. Vodnik Sašo je izbral čudo-
vito turo za planince, ki so želeli vsaj enkrat stopiti na Ojstrico. 
Letos nam je to uspelo. Doživetje je bilo enkratno. 

Pred odcepitvĳo Občine Log - Dragomer pa tudi po njej je ob-
čina uporabljala stari vrhniški odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča. Po tem odloku so bila območja Loga in ne-
katera območja na Lukovici ovrednotena z nižjim številom točk 
kot območje Dragomerja in dela Lukovice – za primerljivo sta-
novanjsko hišo v Dragomerju in na Lukovici so posledično ob-
čani plačevali bistveno višje položnice kot na Logu. Letos pa so 
svetniki sprejeli nov odlok, ki je izenačil višino nadomestila po 
vsej občini. Posledično so se položnice ponekod precej zvišale.  
Kot je pojasnil Martin Martinčič iz občinske uprave, se je letos 
na odločbe za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zem-
ljišč pritožilo 60 občanov, kar je približno za tretjino več kot lani. 
"Glede na novi odlok je ta številka pričakovana oz. celo nižja od 
pričakovane. Večina pritožb se nanaša na nezazidana stavbna 

zemljišča, in sicer na funkcionalna zemljišča k že obstoječim ob-
jektom. Nekaj pritožb je tudi v zvezi s točkovanjem in popravo 
podatkov o lastnikih nepremičnin," je pojasnil Martinčič in do-
dal, da se je na občini daleč največ ljudi oglasilo zaradi kvadra-
ture nepremičnin, za katero se odmerja NUSZ. "Kvadrature so 
praviloma precej večje kot prejšnja leta. Vzrok ni v tem, da so 
hiše zrasle, ampak v tem, da so se za podlago uporabili podatki 
v bazi Gursa, ki se je vzpostavila na podlagi popisa nepremič-
nin; ta se je izvedel pred nekaj leti za potrebe novega enotnega 
nepremičninskega davka, ki naj bi začel veljati prihodnje leto," 
so povedali na občinski upravi. Kot so pojasnili, so kvadrature 
iz te baze znatno višje kot pa kvadrature, ki so jih imeli občani 
v okviru odmere NUSZ na občini prĳavljene do zdaj. "Glede na
to, da je Gursova baza uradna baza, se pritožbe v zvezi s kva-
draturo na občini niso obravnavale, saj morajo občani morebitne 
nepravilnosti, ki so nastale ob popisovanju kvadratur, s popiso-
valcem najprej urediti na Gursu. Za naše območje je pristojen 
Gursov urad v Logatcu. Do zdaj je bilo teh uradnih poprav iz-
jemno malo, saj kvadrature, ki so jih ljudje s popisovalcem vpi-
sali v popisne liste, v največji meri držĳo," so dodali.
Na občini so nam sicer še povedali, da podatki v Gursovi bazi še 
niso popolni. V delih, kjer so v ulici tipske hiše, ki bi morale imeti 
enake podatke, so ti zelo različni in odstopajo tudi za sto odstot-
kov. V teh primerih bodo občane pisno pozvali, naj se zglasĳo v
Gursovi pisarni v Logatcu in te podatke uredĳo.                                 V. E.

Na najvišjem vrhu Posavskega hribovja Nepopisno veselje na vrhu Ojstrice

PD Rega na Kumu in Ojstrici

Log-Dragomerčane razburile višje položnice
Občinski svet je konec lanskega leta na seji sprejel nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
za območje Občine Log - Dragomer. Ta je izenačil plačevanje nadomestila na območju celotne občine. Po-
sledica sprejema tega odloka so višje položnice za plačilo nadomestila na Logu in delu Lukovice, vendar so 
ti stroški enako visoki kot v Dragomerju in na delu Lukovice, kjer so do zdaj plačevali višje nadomestilo. 
Poleg tega je občina za odmerjanje nadomestila letos začela uporabljati Gursovo bazo, kjer pa se kvadrature 
v nekaterih primerih razlikujejo od podatkov, ki so jih na občini uporabljali prejšnja leta. Posledica – višje 
položnice. 

Na Dragomerški je bilo vroče
Temperature ozračja letos ni dvigovalo le vroče sonce, ki je poskrbelo za temperaturne rekorde, 
temveč tudi vroča debata o obnovi Dragomerške ceste. Med poletjem so stanovalci in občina vztra-
jali vsak na svojem bregu; slednja je, sicer na svojem zemljišču, želela razširiti cestišče, a se stano-
valci s tem niso strinjali, saj so se bali, da bi lahko imela prenova negativne posledice za njihovo 
lastnino.
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V športnem parku Dragomer je ob koncu maja ob odbojkarskem 
igrišču zrasla nova brunarica, v kateri sta prostor za shranjeva-

nje opreme, potrebne za vzdrževanje odbojkarskega igrišča, in 
prha. Tako je zadoščeno funkcionalnim standardom za uspešno 
upravljanje odbojkarskega igrišča. Skladno s postavitvĳo bru-
narice so člani odbojkarske sekcĳe uredili neposredno okolico,
razširili zaščitno mrežo in igrišče pripravili na novo sezono. 
Hvala vsem za vloženi trud in požrtvovalno opravljeno delo. 
Uspešno delo vodje odbojkarske sekcĳe in urejena podoba od-
bojkarskega dela parka sta pripomogla k temu, da je sekcĳi le-
tos uspelo oddati v najem dobršen del razpoložljivih terminov. 
Nekaj terminov pa je še prostih, zato ste zainteresirani vabljeni, 
da pohitite in termine (redne tedenske ali posamezne) rezervi-
rate pri Tadeju (041 776 557). Na koncu gre zahvala seveda tudi 
izvajalcu, podjetju Sigi, d. o. o., za kakovostno opravljeno delo 
pri postavitvi odbojkarske brunarice in Občini Log - Dragomer, 
ki je projekt finančno omogočila.

IO ŠD Dragomer - Lukovica

Odbojkarska sekcĳa v ŠD Dragomer - Lukovica

Balinarji Dragomerja v sezoni 
2012/2013
Balinarji Dragomerja smo z nastopanjem v 2. državni ligi za-
ključili sezono 2012/2013. Uvrstili smo se bolj na konec lestvi-
ce, tako da naš nastop v državni ligi sezone 2013/2014 še ni 
povsem zagotovljen. Upamo na najboljše, čeprav smo v letoš-
nji sezoni igrali z veliko smole. Pa še naš najboljši igralec Dam-
jan Vindišar je bil zaradi zdravstvenih težav odsoten. Smo pa 
uspešni na prvenstvih, naši igralci in zdaj tudi igralke se na-
mreč uvrščajo na finalne turnirje prvenstev Notranjske.

V letošnji sezoni v medobčinski ligi sodelujemo kar z dvema 
mešanima ekipama. Ženska sekcĳa se je udeležila notranjskih
prvenstev v disciplinah "dvojice" v Idrĳi, kjer smo sodelovali
s tremi dvojicami, na prvenstvu Notranjske v Loški dolini pa 
smo v disciplini "posamezno" sodelovali s petimi tekmoval-
kami. Na tem prvenstvu je naši tekmovalki Metki Jurač uspel 
preboj na finalni turnir, ki bo 22. junĳa prav tako v Loški do-
lini.

16. junĳa pa smo bili organizatorji prvenstva Notranjske v
disciplini "pokal članice". Naša ženska ekipa je dosegla enega 
od svojih najboljših rezultatov, saj je že v prvi tekmi premaga-
la lanske državne prvakinje v tej disciplini, Loško dolino. Še 
večji uspeh pa je uvrstitev na državno prvenstvo, ki bo 1. sep-
tembra na Miljah. Omeniti moramo tudi odlično organizacĳo
prvenstva, pohvalile so jo vse udeleženke. 

B. Š.

Stari starši na obisku v Cvetlični 
sobi
Otroci iz Cvetlične sobe vrtca Log - Dragomer, enote Dragomer 
so z vzgojiteljicama Mojco in Majdo v vrtec povabili svoje stare 
starše. Organizirali smo tri tematsko različna srečanja. Na prvem 
srečanju smo skupaj telovadili in se v telovadnici igrali različne 
gibalne igre. Na drugem srečanju smo likovno ustvarjali, izdelali 
smo tudi vetrnice ter si ogledali lutkovno predstavo. Na tretjem 
srečanju pa smo šli na pohod v bližnji gozdiček. Orientirali smo 
se po markacĳah. Preizkusili smo "čutno pot" in se igrali gibalne
igre.
Vsa tri srečanja so bila zelo zanimiva in poučna tako za otroke kot 
za njihove stare starše, ki so se zabavali in veselili ob navdušenju 
otrok. Medgeneracĳsko sodelovanje nas je vse zelo obogatilo in
pri otrocih pustilo nepozabne vtise.

Mojca Erjavec

Članska ekipa Dragomerja Gut & Pet v sezoni 2012/2013

Z letom 2013 se je dosedanjemu pred-
sedniku ŠD Dragomer - Lukovica Urošu 
Kovaču zaključil štiriletni mandat za vo-
denje društva. Že pred iztekom mandata 
je dejal, da ga zaradi prezaposlenosti in 
družinskih obveznosti ne namerava po-
daljšati. S svojo odločitvĳo je seznanil
tudi častnega predsednika društva, g. 
Cirila Kraševca, ki mu je dobronamerno 
svetoval, naj pred svojim odstopom po-
išče ustrezno zamenjavo. Najti zamenja-
vo je bila vse prej kot lahka naloga, saj 
je zanimanje za vodenje takšnega dru-
štva majhno. Delo predsednika društva 
in članov izvršnega odbora je namreč v 
celoti prostovoljno in neplačano, vse to 
z namenom, da se pridobljena sredstva 
v največji možni meri namenĳo šport-
nim dejavnostim in potencialnim inve-
sticĳam v obnovo ali izgradnjo dodatne
športne infrastrukture. Na ta način se 
lahko članom omogočĳo čim nižje cene
športnih storitev. Kljub tem oviram se je 
danes že bivši predsednik društva za-
vezal, da bo storil vse, da pred sklicem 
rednega in volilnega občnega zbora naj-
de ustreznega kandidata, ki bi bil pri-
pravljen prevzeti vodenje društva. Tako 
je bil za četrtek, 18. aprila, sklican občni 
zbor, na katerem se je predstavil tudi 
kandidat za novega predsednika šport-
nega društva, Josip Kovačevič. Pri tem je 
treba opozoriti, da kljub prizadevanju in 
nagovarjanju široke skupine članov ter 
želji po pridobitvi čim več kandidatov 
za predsednika, interesa za omenjeno 
funkcĳo, podobno kot leta 2009, ko je
bil za predsednika društva na licu mesta 
izvoljen Uroš Kovač, ni bilo zaznati. Na 
občnem zboru so bili v skladu s statu-
tom med drugim predstavljeni poročilo 
o delovanju društva v prejšnjem letu, fi-
nančno poročilo društva in načrt, kako 
naprej. Kovač je občnemu zboru pred-
stavil tudi finančni načrt za leto 2013.
Na občnem zboru je bil z odobravanjem 
za predsednika društva izvoljen Josip 
Kovačevič in nov izvršni odbor, katere-
ga član je tudi nekdanji predsednik Uroš 
Kovač. 
Morda ena izmed bolj perečih tem je bila 

poznejša odločitev novoizvoljenega iz-
vršnega odbora o povečanju letne teniške 
članarine in izenačenje višine članarine 
tako za nove kot za stare člane. Odloči-
tev v društvu ni bila sprejeta zlahka in je 
med drugim temeljila na finančnem na-
črtu za leto 2013. Hkrati je društvo med 
letoma 2011 in 2012 poslovalo negativno, 
saj so ga bremenile nekatere investicĳe v
športni park (med večjimi sta bila delno 
pokritje stroškov za avtomatske zalival-
ke teniških igrišč in obnova balinišča), 
dodaten mesečni strošek upravljavca 
športnega parka in začasno neobstoječa 
spremljevalna infrastruktura (gardero-
be, sanitarĳe, prhe, bife), zaradi zmanj-
šane aktivnosti društva pa tudi manjši 
upad števila članov. Negativno finančno
poslovanje si je športno društvo lahko 
privoščilo, saj se je med letoma 2009 in 
2010 število njegovih članov in sekcĳ
povečalo, prav tako pa je pridelalo fi-
nančne presežke, ki jih je nato v skladu 
s statutom in pravilnikom o delovanju 
društev v letih 2011 in 2012 investiralo 
v obliki športih dejavnosti in investicĳ v
športno infrastrukturo. Ob tem je treba 
opozoriti, da je bilo finančno stanje dru-
štva na začetku leta 2013 dovolj stabilno, 
da bi bilo mogoče športno sezono 2013 v 
celoti izvesti tudi brez članarin in drugih 
prispevkov članov. Namen povečanja 
članarine je bil torej ustaviti negativen 
finančni trend delovanja društva iz za-
dnjih dveh let in ne reševanje društva v 
dolgovih, kot bi morda lahko kdo zmot-
no sklepal. Višina dosedanje teniške čla-
narina je bila nespremenjena več kot 5 
let in je kljub povečanju še vedno veliko 
ugodnejša od teniških članarin v nepo-
sredni in širši okolici Občine Log - Dra-
gomer. Povečanje članarine je tako za IO 
društva kot za člane najslabša možna 
rešitev, a obenem zgolj začasna, saj smo 
v društvu pristopili k različnim aktivno-
stim, s katerimi bi poiskali alternativne 
vire financiranja in okrepili tudi druge
sekcĳe znotraj društva. Da je društvo na
pravi poti, pove tudi dejstvo, da letos 
znova opažamo povečanje števila čla-
nov, izdatno pa se je pod novim vodjem 

okrepila tudi odbojkarska sekcĳa, ki bo
prevzela del finančnega bremena uprav-
ljanja športnega parka. Hkrati nam je 
kljub kriznemu obdobju glede na lani 
uspelo za več kot 100 % povečati dona-
cĳe različnih podpornikov društva. Tre-
nutno finančno stanje za leto 2013 kaže,
da bo mogoče ohraniti raven storitev, ki 
jih društvo omogoča svojim članom, pri 
tem pa znižati članarino za teniško sekci-
jo za leto 2014. 
V društvu smo, da bi zagotovili čim viš-
jo kakovost storitev za naše člane, uvedli 
tudi funkcĳo gospodarja opreme, ki jo je
prevzel eden izmed članov izvršnega od-
bora. Na ta način želimo pospešiti proces 
menjave dotrajane ali pokvarjene opre-
me. Ob tem je gospodar opreme odgo-
voren tudi za popis celotnega inventarja 
društva. S takšno konkretno razdelitvĳo
dela v društvu stremimo k temu, da ne 
bi bil zgolj in samo predsednik društva 
tisti, na katerega pade vsa odgovornost 
in posledično tudi vse delo. Menimo, 
da bo ob zagotovitvi ustreznih pogojev 
dela in vzpostavitvi učinkovite delovne 
skupine v prihodnosti tudi več zanima-
nja za opravljanje takšne funkcĳe.
V društvu nameravamo letos izpeljati 
kar nekaj projektov, povezanih s šport-
nimi aktivnostmi. Nekateri projekti so 
že bili izvedeni, nekaj pa se jih bo odvilo 
tudi ob koncu šolskega leta in v septem-
brskem delu sezone. Tako se bodo s kon-
cem junĳa v športnem parku izvajale te-
denske teniške delavnice za otroke (pod 
novim vodstvom), podobno kot lani na-
meravamo organizirati teniško ligo, za 
katero je zanimanje v letu 2012 preseglo 
pričakovanja, ponovili pa bomo tudi iz-
vedbo Kogovškovega memoriala. 
V društvu ta hip izvajamo tudi intenziv-
ne pogovore z občino o prihodnji podo-
bi športnega parka v Dragomerju. Želja, 
ki je uresničljiva in za katero med člani 
obstaja velik interes, je polletno pokritje 
teniških igrišč z balonom. Na ta način bi 
članom in vsem zainteresiranim v do-
mačem okolju omogočili teniško vadbo 
tudi v zimskem času. 

  IO ŠD Dragomer - Lukovica

Športno društvo Dragomer - Lukovica »po starem in po novem«
Zaradi kadrovskih menjav v Športnem društvu Dragomer - Lukovica in nekaterih vprašanj, ki si jih v zvezi 
s tem zastavljajo člani društva, smo se v IO ŠD Dragomer - Lukovica odločili, da z javnim pismom odgo-
vorimo na čim več izmed njih.
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Slovenski ultramaratonec se je lani lotil edinstvenega podviga 
– v dveh tednih prekolesariti vseh 211 slovenskih občin. Projekt 
je začel konec avgusta v Geometričnem središču Slovenĳe, kjer
so ga na startu pospremili mladi kolesarji, pridružili pa so se 

mu tudi znani Slovenci. Četrti dan je med kolesarjenjem v bli-
žini Cerknega padel in se poškodoval, zato se je projekt po le 
četrtini obiskanih občin prekinil. Radovan Skubic Hilarĳ podvig
nadaljuje letos; v 12 dneh bo obiskal preostalih 159 občin in pre-

kolesaril še okoli 2.200 kilometrov. 
Kolesarjenje je začel včeraj, in sicer tam, kjer je lani padel. Obči-
na Log - Dragomer je bila že 58 občina, ki jo je obiskal, in njego-
va današnja druga postaja. Lani jih je prekolesaril 52, včeraj pet, 
danes pa ga čaka kar štirinajst občin; med drugim se bo danes 
ustavil v prestolnici, na Bledu, Jesenicah in v Železnikih, današ-
njih skoraj 192 kilometrov pa bo zaključil v Kranjski Gori. 
Na svoji poti bo v vse slovenske občine iz Srca Slovenĳe dostavil
zeleno sporočilo, s katerim opozarja na pomen povezovanja in 
varovanja okolja. Hilarĳ je prepričan, da je ohranjanje naravnega
okolja ključ do boljše kakovosti življenja na vseh ravneh, zato že 
skoraj 30 let izvaja odmevne "zelene" projekte (ob pridružitvi 
Slovenĳe Evropski unĳi je tekel do Bruslja, pretekel je pot od
Bohinjskega jezera do črnogorskega Črnega jezera, s kolesom se 
je odpravil na 10.000 kilometrov dolgo pot na olimpĳske igre v
Peking ter na 90-dnevno kolesarjenje za zeleni rekord Zemlje, v 
okviru katerega je prevozil več kot 25.000 kilometrov po območ-
ju dvajsetih občin v Slovenĳi ...). Na svoji poti po Slovenĳi bo
promoviral tudi kolesarske poti Srca Slovenĳe za družine in bolj
zahtevne cestne in gorske kolesarje, saj se zavzema za promocĳo
kolesarjenja kot ene od najbolj trajnostnih oblik mobilnosti in 
rekreacĳe.
Tako kot v preostalih občinah je tudi župan Loga - Dragomer-
ja Mladen Sumina ob sprejemu ultramaratonskega kolesarja na 
skupni zemljevid Slovenĳe simbolno pritrdil lipov list. Kolesar-
ski podvig "211 lipovih listov za zeleno Slovenĳo" se bo zaključil
3. avgusta v Zagorju ob Savi, ultramaratoncu pa se bodo v znak 
podpore na kolesih pridružili tudi nekateri župani.                                 V. E.  

Koliko bo občane stala 
kanalizacĳa?
Da je projekt kanalizacĳe na vrhu prio-
ritetne liste občine, se verjetno strinjamo 
vsi občani. Takoj pa se postavi vpraša-
nje, ali ga moramo realizirati na način, 
kot je bil objavljen v junĳski številki Na-
šega časopisa, in za vsako ceno.
 Po večletni zamudi pri pripravi doku-
mentacĳe se občinski upravi zelo mudi
oddati izgradnjo projekta po okvirni 
oceni 8 mio. evrov brez DDV direktno 
izvajalcu, in sicer s "pogajanji", ker se na 
razpis javnega naročila ni prĳavil nihče.
Kdo so ti ponudniki, ki se na razpis niso 
javili in s katerimi se občina namerava 
"direktno pogajati" mimo 4. točke 29. 
člena veljavnega Zakona o javnem na-
ročanju, kot piše v NČ? Zanimivo je, da 
v času globoke recesĳe ni zanimanja za
velik kos investicĳske pogače.
 Možni odgovori bi lahko bili naslednji: 
razpis ni bil objavljen v Uradnem listu 
EU, kot to zahteva Zakon o javnih na-
ročilih; tehnično-projektna dokumen-
tacĳa ni dokončno in dovolj natančno
izdelana, ker manjkajo izvedbeni pro-
jekti; finančna konstrukcĳa projekta ni
zaključena, kar pomeni, da nimamo 
zagotovljenih virov financiranja. Za-
kon o javnih naročilih namreč zahteva 
točno navedbo proračunske postavke, 
iz katere se bo investicĳa financirala.
V Slovenĳi in najbrž tudi v tujini ni iz-
kušenega gradbinca, ki bi se javljal na 
razpise za objekte, pri katerih ni zago-
tovljenih sredstev. Postopki priprave 

projekta so bili prepočasni. Vloga za 
sofinanciranje države in EU, vložena
na ministrstvo za kmetĳstvo in okolje
31. 12. 2011, je bila nepopolna in je ob-
čini do danes ni uspelo dopolniti po 
zahtevah ministrstva. Zaradi tega smo 
po vsej verjetnosti zamudili sredstva 
Evropske finančne perspektive 2007–
2013. Navedbe, da moramo najprej iz-
brati izvajalca, potem pa bomo dobili 
sredstva, niso točne. Praksa sosednjih 
občin to potrjuje. Na osnovi korektno 
pripravljene dokumentacĳe, podprte s
pravilnimi izračuni in lastno udeležbo, 
omenjeno ministrstvo izda Odločbo o 
sofinanciranju investicĳe, šele nato se
išče izvajalec. 
Upajmo, da se pri nas ne bo zgodilo 
tako kot v nekaterih manjših sloven-
skih občinah, ko so občani po končani 
investicĳi dobili položnice z visokimi
zneski.    Ivan Klenovšek, Dragomer

Koliko bo občane stala 
kanalizacĳa - odgovor na
pismo občana
K zapisu Ivana Klenovška je zaradi ko-
rektne informacĳe za občane treba do-
dati nekaj pojasnil. Zaradi omejenosti 
prostora in sočasne objave odgovora ne 
navajam in ponavljam vseh navedb v 
pismu. V junĳski številki Našega časo-
pisa (NČ, 3. julĳa 2013) je bila v prispev-
ku novinarke objavljena zgolj informaci-
ja, da je razpis za izgradnjo kanalizacĳe
bil objavljen na portalu javnih naročil, 

določeni roki za prĳave z roki zaključka
del itd. Nikjer ni bilo napovedi o »direk-
tnih pogajanjih«, tako kot trdi in zavaja 
bralce pisec pisma, zlasti ne v času ob-
jave  prispevka v NČ, ko je bil postopek 
razpisa še odprt (do 8. julĳa). Razpis je,
poleg objave na nacionalnem portalu, 
kot je bilo objavljeno v NČ, bil objav-
ljen tudi na evropskem portalu javnih 
naročil. Vsa razpisna in projektna do-
kumentacĳa je pripravljena skladno s
predpisi. Razlogi, zakaj ni nihče dal po-
nudbe, so lahko različni. Po naši oceni 
so težava bančne garancĳe, ki jih občina
zahteva, saj ne želimo iti v poslovno 
razmerje s podjetji, katerih materialno 
in finančno stanje ne daje garancĳe za
uspešno izvedbo pogodbenih obvezno-
sti. Kakorkoli že, po neuspelem javnem 
razpisu so se tako za vodovod kot za 
kanalizacĳo javili potencialni izvajalci,
izveden je bil postopek s pogajanji brez 
predhodne objave. 
29. člen ZJN-2 nima samo 4. točke, v 
prvi točki istega člena je določeno, da 
se postopek s pogajanji brez predhodne 
objave lahko uporabi, če v odprtem po-
stopku ni bilo pridobljene nobene po-
nudbe. Naša situacĳa je točno takšna,
nobene možnosti ni bilo, da bi odprti 
postopek ponavljali. Za izgradnjo vo-
dovoda Visoka cona Lukovica, ki je del 
medobčinskega kohezĳskega projekta,
je bil izvajalec izbran, Rok za oddajo 
ponudb za izgradnjo kanalizacĳe in či-
stilne naprave pa se izteče v sredo, 21. 
avgusta.
Naše finančne podlage so v Proračunu

občine in Načrtu razvojnih programov 
kot njegovemu sestavnemu delu, kar 
pomeni, da so sredstva projektno za-
gotovljena. Razlogi za »prepočasno« 
pripravo projekta so bili izključno v 
težavah pri pridobivanju služnosti, kar 
je bilo na različnih sejah velikokrat po-
jasnjeno. Vloga za kohezĳska sredstva
je bila dopolnjena in oddana. Navedbe 
pisca glede izbire izvajalca so napačne in 
zavajajoče. Izvajalca je potrebno izbrati 
pred pridobitvĳo odločbe o sofinancira-
nju z državnimi in evropskimi sredstvi. 
Dokaz je v postopkih pridobivanja teh 
sredstev za že omenjeno Visoko cono 
Lukovica (Projekt Čista Ljubljanica 
– pitna voda), ki ga, medobčinsko, tudi 
za nas vodi občina Postojna in celotni 
projekt je postopkovno mogoče za ni-
anso pred kanalizacĳo. Tudi za plazišče
Pod Lovrencem smo že dvakrat izbirali 
izvajalca, pa sredstev še nismo prido-
bili in ravno sedaj moramo v tretji raz-
pis. Kar zadeva navedbe o položnicah 
z visokimi zneski naj povem, da bodo 
zneski na položnicah ob priključevanju 
na kanalizacĳo natančno takšni, kot jih
predpisuje naš občinski predpis Odlok 
o programu opremljanja in podlagah 
za odmero komunalnega prispevka 
Ur.l. št. 80/2009. Zneski za kanalščino 
na mesečnih položnicah bodo odvisni 
od  stroškov vzdrževanja sistema. Po 
zakonskem načelu, da stroške krĳe po-
trošnik in da bomo imeli bistveno višji 
standard, dvomim, da bodo nižji od 
sedanjih. 
Občinska uprava je delovala po najbolj-

ših močeh, vsakdo pa lahko ima svoje 
mnenje. 
Dejstvo je, da je projekt, tako glede do-
kumentov kot tudi postopkovno, pri-
pravljen v celoti in v skladu s predpisi 
in navodili Ministrstva za kmetĳstvo
in prostor. Čakamo še na roke in pra-
vnomočnost gradbenega dovoljenja za 
aglomeracĳo Log in pravnomočnost
sklepa o izbiri izvajalca.    
Poleg zgornjih konkretnih pojasnil, 
naj še dodam, da je g. Klenovšek član 
Nadzornega odbora Občine Log – Dra-
gomer. Natančno bi moral poznati za-
devo, saj je NO opravil, poleg mnogih 
drugih nadzorov poslovanja občine, 
tudi nadzor na projektu kanalizacĳe
(nadzornik g. Klenovšek), zato takšno 
pisanje, ki zavaja in ne odraža dejan-
skega stanja, zavračam. Kot sem že več-
krat zapisal v NČ, iščimo poti kako si 
bomo pomagali, kar naj še posebej velja 
za občinske funkcionarje, ki so za svo-
je delo plačani in so po občečloveških 
normah dolžni ustvarjati, ne razdirati. 
Če se bodo občinski funkcionarji še na-
prej (nekaj primerov je že bilo) poslu-
ževali etično in moralno spornih dejanj, 
se bom osebno opravičil občankam in 
občanom, ker visoke referendumske 
podpore ob ustanovitvi občine, kljub 
mnogim nespornim uspehom, nismo 
v celoti opravičili. Naš, v osnovi, vaški 
značaj ne prenese manir iz državne-
ga parlamenta. Kdor ve, da lahko več 
ustvari, naj izkoristi naslednjo volilno 
priložnost, če bomo še občina? 

Mladen Sumina, župan
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Zeleno sporočilo tudi Občini Log - Dragomer
Tega je danes zjutraj županu Mladenu Sumini predal slovenski ultramaratonski kolesar Radovan Skubic 
Hilarĳ. Ta bo v edinstvenem podvigu s kolesom obiskal vseh 211 slovenskih občin in na svoji poti opozarjal
na pomen povezovanja občin in varovanja okolja. 

Paradižniki velikani
Cvetka Škrlj iz Lukovice je letos na svojem 
vrtu vzgojila zelo velike paradižnike.  Kot 
nam je povedala, na posamezni rastlini sicer 
uspe manj plodov, od 5 do 6, a so ti izred-
no veliki, vsak tehta približno kilogram. Iz-
vedeli smo, da je sadike vzgojila sama in da 
na začetku niso obetale veliko. Bile so tako 
majhne in nebogljene, da je na tržnici kupila 
močnejše. A so si njeni doma vzgojeni para-
dižniki opomogli, tisti kupljeni pa niso upra-
vičili prvega vtisa. (VE, foto: VE)

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov in projektov kulturne dejavnosti v 
Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 
57/13) objavlja Občina Log - Dragomer, Na 
Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici

JAVNI RAZPIS
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV KULTURNE DEJAVNOSTI  
V OBČINI LOG - DRAGOMER V LETU 

2013

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 
Log pri Brezovici

2. PREDMET FINANCIRANJA:
 Financirajo se naslednje vsebine: 
- redna dejavnost registriranih kulturnih 

društev oziroma njihovih sekcĳ, oziroma
kulturna dejavnost v drugih društvih, ki 
imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi 
kulturno dejavnost, 

- kulturna dejavnost predšolske, osnovno-
šolske, srednješolske in študentske popu-
lacĳe, ki presega šolske vzgojno-izobraže-
valne programe, če že ni sofinancirana iz
proračuna Republike Slovenĳe,

- izobraževanje strokovnih kadrov za iz-
vedbo kulturnih dejavnosti, 

- kulturne prireditve in projekti, ki so v in-
teresu občine.

3. UPRAVIČENCI DO SODELOVANJA 
NA JAVNEM RAZPISU:

Na razpisu lahko sodelujejo:
- kulturna društva, 
- ostala društva, ki imajo v okviru svoje de-

javnosti registrirano kulturno dejavnost, 
- zveze kulturnih društev 
- javni zavodi s področja vzgoje in izobra-

ževanja za program, ki ne sodi v osnovno 
dejavnost iz ustanovitvenega akta javne-
ga zavoda, 

- zasebni zavodi,
- druge pravne osebe z neprofitno dejav-

nostjo na področju kulture,
- registrirani samostojni kulturni ustvarjal-

ci.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZ-
PISU:
Izvajalci programov in projektov na podro-
čju kulture morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
- da imajo v sedež v Občini Log - Dragomer 

oziroma da delujejo na njenem območju 
najmanj 12 mesecev, 

- da so registrirani za izvajanje kulturnih 
dejavnosti, 

- da imajo zagotovljene materialne, ka-
drovske, prostorske in organizacĳske
možnosti za uresničitev načrtovanih kul-
turnih dejavnosti, 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
- da opravljajo dejavnost na neprofitni

osnovi, 
- da občinski upravi vsako leto redno do-

stavljajo poročila o realizacĳi programov
ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 

- posamezni kulturni ustvarjalci morajo 

imeti sedež stalnega prebivališča v Občini 
Log - Dragomer. 

Izvajalci so dolžni v svojih promocĳskih gra-
divih na primeren način predstavljati Obči-
no Log - Dragomer.

5. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNE-
GA RAZPISA:
Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 
5.000,00 €. 

6. 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.

7. 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 pri-
poročeno pošiljko najkasneje z datumom 21. 
9. 2013 ali osebno na Občini Log - Dragomer 
najkasneje do 23. 9. 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 
upoštevane. 
Ponudba v zaprti ovojnici mora biti ozna-
čena z imenom in naslovom ponudnika, v 
spodnjem levem kotu pa opremljena s pri-
pisom  "Za SOFINANCIRANJE PROGRA-
MOV KULTURNIH DEJAVNOSTI".

8. DODATNE INFORMACĲE:

Vse dodatne informacĳe v zvezi z razpisom
so na voljo na sedežu občine ali po telefonu 
(01) 750 77 03 – kontaktna oseba Jolanda Fon.

9. ODPIRANJE PONUDB:
Odpiranje ponudb bo po preteku razpisne-
ga roka. Odpiranje ne bo javno. V primeru 
nepopolno izpolnjenih prĳav s pomanjkljivo
dokumentacĳo bodo ponudniki pozvani, da
v roku 8 dni prĳavo dopolnĳo. V primeru,
da ponudnik prĳave v danem roku ne bo do-
polnil, bo ponudba izločena kot nepopolna. 

10. RAZPISNA DOKUMENTACĲA:
Razpisno dokumentacĳo lahko zainteresira-
ni dvignejo na  sedežu Občine Log - Drago-
mer, 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 do 17.00 in v 
petek od 8.00 do 13.00, od dneva objave jav-
nega 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 dobiti tudi po elektronski pošti. 

11. IZID RAZPISA:
Predlagatelji programov bodo o izidu javne-
ga razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni 
po odpiranju vlog. Z izbranimi kandidati bo 
Občina Log - Dragomer sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov za leto 2013.
Številka 430-19/2013
Dragomer, avgust 2013
 OBČINA LOG - DRAGOMER
 OBČINSKA UPRAVA
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Območje Policĳske postaje Vrhnika
Policisti Policĳske postaje Vrhnika so bili junĳa
zaprošeni za posredovanje na Verdu, kjer sta 
dva mladoletnika na javni prireditvi povzroča-
la težave rediteljem. Med postopkom identifi-
kacĳe so jima iz žepov potegnili prepovedani
»bokser« in pa manjšo količino marihuane, ki 
tokrat (v nasprotju s splošnim prepričanjem) na 
lastnika očitno ni delovala preveč blagodejno in 
pomirjujoče. Oboje so jima seveda zasegli in ju 
nato izročili staršem, v kratkem pa sledi obdol-
žilni predlog.
Možje v modrem so imeli junĳa sicer še oprav-
ka z mladimi razgreteži. Med poračunom ob-
resti in glavnice še neznane višine dolga je 
namreč starejši fant mlajšemu skušal predelati 
osebni opis. Za počeno ustnico in zlomljen nos 
je poskrbel zdravnik, za starejšega, ki si je po 
»napornem delu« privoščil osvežitev v enem 
od gostinskih lokalov, pa so poskrbeli policisti. 
Za povzročitev hude telesne poškodbe se bo že 
kmalu znašel pred sodnikom.
Zavrelo pa je tudi med moškim in žensko na 
Vrhniki, pri čemer je predstavnica nežnejšega 
spola s ključem za vĳačenje koles možaku po-
škodovala roko. Posredovati so morali policisti, 
ki bodo zoper občanko spisali kazensko ovad-

bo. 
Na delu pa so bili tudi zmikavti višjega razreda, 
za svoje nečedne podvige opremljeni s prireje-
nim tovornim vozilom za prevoz osebnih vozil. 
Njihova žrtev je postal lastnik novega osebnega 
avtomobila BMW X3, med brati ocenjenega na 
okroglih 50.000 EUR. Da v 21. stoletju naše kraje 
še kar ustrahujejo cestni roparji, pa sta na lastni 
koži izkusila tuja državljana, ki so ju okradli v 
bližini cestne postaje Log. Na avtocesti ju je na-
mreč dohitel zaenkrat še neznani nepridiprav 
in jima med vožnjo kazal na pnevmatiko pri-
kolice. Ko sta se ustavila na odstavnem pasu, 
da bi preverila za kaj gre, je torbičar izkoristil 
trenutek nepazljivosti, s sedeža pograbil žensko 
torbico in odbrzel v neznano. Če nekateri svoje 
žrtve iščejo po avtocestah, pa drugi hodĳo ple-
nit tujo lastnino, ko žrtev ni v bližini. Tako so 
rokomavhi na Vrhniki skozi manjše okno zlezli 
v stanovanjsko hišo, barbarsko premetali notra-
njost, in jo nazadnje pobrisali s prenosnim raču-
nalnikom, denarjem in zlatnino. Manjši izplen 
pa so imeli v Dragomerju, kjer so iz zaklenjene-
ga vikenda odnesli dva električna podaljška in 
radio. Vse naštete še intenzivno iščejo.
Kar se prometne varnosti na vrhniškem koncu 
tiče, je bil junĳ črn mesec. Policisti so poleg treh
prometnih nesreč, z zgolj posledično materialno 
škodo, obravnavali kar tri prometne nesreče, ki 
se niso končale le z zvito pločevino. Do hujših 

telesnih poškodb je prišlo v nesreči med moto-
ristom in voznikom osebnega vozila na Verdu, 
lažje telesne poškodbe pa so staknili udeleženci 
prometnih nesreč na relacĳi Podlipa-Smrečje
in na Tržaški cesti na Vrhniki. Na svojo zadnjo 
vožnjo pa se je podal voznik osebnega vozila, za 
katerega so bile poškodbe v nesreči na lokalni 
cesti Vrhnika-Podlipa usodne. 
Konec meseca so policisti posredovali še pri ne-
sreči v Peklu v Borovnici, kjer se je pri spustu 
pri četrtem slapu poškodovala pohodnica. Več 
o tem dogodku pišemo na borovniških straneh 
Našega časopisa, Policĳa pa znova opozarja, naj
se pohodniki za pot v hribe predhodno primer-
no pripravĳo, še posebej pa opremĳo (primerna
obutev, obleka, pĳača,…).

Julĳ je bil, kot kaže, tudi za sovražnike zakona,
na srečo dopustniški mesec. Med redkimi in-
tervencĳami so na Idrĳski cesti med kontrolo
terena pri kraji registrskih tablic zasačili dva 
nepridiprava. Eden od njĳu se je aretacĳi sicer
skušal nekaj upirati, a so ga možje postave s 
strokovnimi prĳemi in parom lisic prav hitro
obvladali. Ali se bo prav tako uprl pozivu na 
sodno obravnavo, bomo še videli. Svobodno pa 
se še sprehaja tatič, ki je nič hudega sluteči ob-
čanki v trgovini na Vrhniki izmaknil denarnico. 

Občane ob tem znova opozarjamo, bodite pre-
vidni, saj »prilika dela tatu«.
Mesec se je sicer končal s petimi prometnimi ne-
srečami, a na srečo v le enem primeru z lažjimi 
telesnimi poškodbami. Usodnejša pa je bila ne-
sreča v Peklu pri Borovnici, kjer je poškodbam 
ob padcu pri četrtem slapu podlegla pohodni-
ca. Več na borovniških straneh. 

Območje Policĳske postaje Ljubljana
Vič
Policisti Policĳske postaje Ljubljana Vič, v ob-
činah Horjul in Dobrova – Polhov Gradec, so 
imeli junĳa zopet dosti dela, a občutno manj kot
meseca maja, skupaj so zabeležili le osem kaz-
nivih dejanj.
Policiste so klicali v Razore, saj je v zraku moč-
no zasmrdelo po zemeljskem plinu. Na kraju so 
ugotovili, da je zaenkrat še neznani »plinar« s 
plinovodnega ventila odstranil kovinsko zašči-
to. Posledično se je z vsako košnjo ventil izdatno 
uničeval, do točke, ko je pričel puščati. Zbiralca 
kovin bo ob odkritju že čakala spisana ovadba 
za kaznivo dejanje »Poškodovanje ali uničenje 
javnih naprav«. Subkultura oboževalcev barv-
nih kovin na javnih in zasebnih objektih pa je 
tokrat udarila v Podsmreki, kjer so z dveh stavb 
potrgali bakrene žlebove. Prav neopazno se med 
nami smukajo tudi razni hitroroki capini, kar je 
na lastni koži izkusil zdaj že bivši lastnik denar-

nice, ki jo je za trenutek odložil na plačilni pult 
v trgovini Eurogarden v Podsmreki. Denarnica 
pa je zadišala tudi dolgoprstnežu v Horjulu, v 
nameri ga niso uspela ustaviti niti zaklenjena 
vrata avtomobila. Njegovi stanovski kolegi so 
se prav tako lotili parkiranega avtomobila v 
Stranski vasi in z njega odnesli registrske ta-
blice, ki se v slovenskem podzemlju vedno bolj 
uveljavljajo kot brezplačni kupon za polnjenje 
avtomobilskega rezervoarja. Spet drugi nepri-
diprav pa se je izpred stanovanjske hiše v Do-
brovi odpeljal s tujim kolesom, za nameček pa s 
seboj odvlekel še kosilnico. Za vsemi naštetimi 
še poizvedujejo. Manj »sreče« pa je imela klep-
tomanska obiskovalka trgovine Zelena Dolina 
v Dobrovi, ki so jo zasačili pri polnjenju žepov 
z artikli, za katere nato ni bila pripravljena pla-
čati. Ko so se na vratih pojavili možje reda in 
postave, je sicer spremenila stališče in odtujene 
artikle vrnila, a so zoper njo kljub temu podali 
še kazensko ovadbo.
Zaradi kršitev javnega reda in miru pa so se 
morali možje v modrem oglasiti v Stranski vasi, 
kjer so imeli zadnjo besedo pri sporu med so-
rodniki. Kršitelji so jo tokrat odnesli zgolj s pla-
čilnim nalogom. Policiste so klicali tudi v Osre-
dek pri Dobrovi in na Dobrovo, kjer pa je šlo za 
nesporazum med sosedi zaradi delitve zemljišč 

in so prĳaviteljem v obeh primerih zgolj nudili
pravno pomoč. Malce bolj pestro delo so imeli 
policisti v Horjulu, kjer se je eden izmed obis-
kovalcev veselice s časovnim strojem na mali-
gane teleportiral v čas turških osvajanj. Kar ne-
nadoma je nad prisotnimi gosti in varnostniki 
grozeče zavihtel bridko sabljico, a še preden bi 
se z njo utegnil porezati, ali še huje, poškodoval 
koga drugega, so na kraj prihiteli možje zakona. 
»Igračko« so mu po hitrem postopku odvzeli, 
kar ima lepo zapisano na uradnem potrdilu, zo-
per njega pa ustrezno ukrepali.
Nič kaj vsakdanji ni bil niti klic ravnatelja osnov-
ne šole Dobrova, ki je Policĳo obvestil, da je od
pouka odšel učenec. Nemudoma je bila sprože-
na iskalna akcĳa, otrok pa najden na domačem
naslovu. O dogodku in razmerah bodo policisti 
sedaj obvestili Center za socialno delo.
Med drugim so policisti še obravnavali tri pro-
metne nesreče, od katerih je bila ena, v Pod-
smreki, usodna za divjad. V Horjulu so od 
ogleda kraja prometne nesreče odstopili, saj je 
nastala le manjša materialna škoda. So pa zato 
imeli več dela v Žažarju, kjer je voznik s tovor-
nim vozilom zapel v telefonski kabel in ob tem 
izpulil še leseni drog. Policisti so o zadevi obve-
stili Telekom in sestavili uradni zaznamek.  

Julĳa je število kaznivih dejanj v Horjulu in Do-
brovi-Polhovem Gradcu, v primerjavi s prejšnji-

mi meseci, znova upadlo, bilo jih je zgolj sedem. 
Najbolj je seveda odmeval rop gasilskega doma 
v Polhovem Gradcu. Prav ste prebrali, gasilske-
ga doma. Zlikovci, pred kakršnimi v temnih 
nočeh trepetajo starejši občani ter otroci in pred 
njimi ne bi bila varna ne Karitas, ne Rdeči križ, 
so brez kančka vesti oplenili organizacĳo, kate-
re pripadniki nesebično in prostovoljsko vedno 
prihitĳo na pomoč, ko je ogroženo premoženje
občanov ali celo njihova življenja. Prostovoljno 
gasilsko društvo je čez noč ostalo brez motor-
ne žage za železo in beton – Tomos Husqvarna, 
motorne žage za les – Tomos Husqvarna, izpi-
hovalca zraka - Cifareli Ekosistem, termovizĳ-
ske kamere Bulard eclipse, štirih ročnih svetilk 
Maglite RE 4019, kasete z orodjem UNIOR 91-
5/5 (set ključi viličasto obročni 8 do 22, set klju-
či viličasti 24 do 32), navigacĳe Garmin nuovi,
večjih in manjših škarĳ za rezanje betonskega
železa, 90 cm lomilke in 45° kotnih cevnih klešč, 
v finančni vrednosti 10.000 EUR, v primeru ne-
sreč pa neprecenljivih pripomočkov.
Na sosednji Dobrovi je isti mesec v prostore De-
želne banke Slovenĳe vstopil za zdaj še neznani
moški, ki je želel odpreti račune, a ne svojih, pač 
pa vse ostale. Prestrašeni uslužbenki je pod nos 
pomolil pištolo, a mu ta kljub grožnjam ni mo-
gla dati več kot 1.500 EUR. Revolveraš je nato 
iz žepa potegnil britvico in… se obril. Primerno 
urejen se je zatem podal na beg pred težko roko 
pravice. 
Policĳa občane naproša, v kolikor imate ka-
kršne koli informacĳe o tatvini iz gasilskega
doma v Polhovem Gradcu ali o ropu banke 
na Dobrovi Vas prosimo, da le to sporočite na 
telefonsko številko 113 ali na katero od poli-
cĳskih postaj (Vrhnika, Ljubljana-Vič).
»Podjetni« pa so bili tudi drugi tatiči. Na Do-
brovi so se tako oskrbeli s tujimi pnevmatikami 
s platišči, iz vikenda v Gabrjah in garaže v Brez-
jah pri Dobrovi, kamor so nepovabljeni vstopili, 
sicer niso odnesli nič, so pa zato izgubo nadok-
nadili v Samotorici. Policisti so na kraju ugoto-
vili, da je prĳaviteljica pustila odklenjeno hišo,
kar so nepridipravi očitno razumeli kot vabilo 
in se na obisk priklatili v času, ko je občanka 
spala. Odšli so bogatejši za 150 evrov. Za storilci 
še poizvedujejo. 
Med drugimi dogodki je občan Horjula prĳavil
kaznivo dejanje goljufije, iz naselja Gabrje pa je
prispela prĳava o grožnjah. Medsosedska spora
na Dobrovi in v Gabrju so končali možje v mo-
drem. Izzivalcema je bil zaradi kršitve javnega 
reda in miru izdan plačilni nalog. Navzkriž pa 
sta prišla tudi bivša partnerja z Dobrove, ki sta 
kot kaže malce preveč razgreto obujala spomi-
ne, čemu sta šla narazen. V opomin, da je takš-
no vedenje nesprejemljivo, so policisti obema 
izdali plačilna naloga. Nesprejemljivo pa je bilo 
tudi vedenje povzročiteljev prometnih nesreč 
v Vrzdencu in Podsmreki, ki sta jo pobrisala s 
kraja dogodka. Oba še iščejo.
Konec meseca pa so policiste napotili na pla-
ninsko pot med Vrzdencem in Samotorico, kjer 
se je ob padcu poškodoval starejši planinec. Pri 
sestopu po travnatem pobočju mu je spodrsni-
lo, zaradi česar je zdrsnil približno 20 metrov 
globoko po pobočju. Poškodovancu so na kraju 
padca nudili prvo pomoč reševalci Gorske reše-
valne službe Ljubljana, gasilci, zdravstvena teh-
nika z zdravnikom in policisti. Po izjavi vodje 
gorskih reševalcev je bil planinec ustrezno 
planinsko opremljen, zato so policisti o zadevi 
zgolj poročali na Okrožno državno tožilstvo.  

Zbral in uredil: 
Damjan Debevec

• Črna kronika junij-julij 2013 • Črna kronika junij-julij 2013 • Črna kronika junij-julij 2013 •

Cenike ureja Zakon o gostinstvu, ki določa, da 
morajo biti cene gostinskih storitev čitljivo iz-
pisane v obliki cenika na vidnem mestu oziro-
ma navedene na jedilnem listu in ceniku pĳač,
ki morata biti gostom na  voljo v vseh prostorih 
in na prostem, kjer nudĳo gostinske storitve. V
ceniku pĳač mora biti označeno: vrsta, količina
in cena pĳače (z izjemo napitkov, kjer se koli-
čina meri s porcĳo), na jedilnem listu pa vrsta
in cena jedi, pri nesestavljenih delikatesnih je-

deh tudi količina. Pravilnik o označevanju cen 
blaga in storitev pa je dejansko tisti, ki točno 
in podrobno določa, kako morajo biti oblikova-
ni oziroma kakšne pogoje morajo izpolnjevati 
ceniki pĳač. Cena izdelkov mora biti označe-
na na izdelku. Cena se lahko označi tudi na 
enega od naslednjih načinov, vendar tako, da 
ni možnosti zamenjave s ceno drugega blaga: 
na polici, kjer je izdelek nameščen, na izvirni 
embalaži izdelka, v obliki cenika, v katalogu, 

na neki drug ustrezen način. Označitev cen v 
skladu s pravilnikom mora biti nedvoumna, 
lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na 
vidnem in dosegljivem mestu. Cena je označe-
na čitljivo, če je velikost številk najmanj 3 mm, 
če je cena označena na ceniku ali na polici, kjer 
je izdelek nameščen, pa najmanj 5 mm.
Gostinski cenik mora vsebovati tudi: naziv 
podjetja, sedež podjetja, davčno številko pod-
jetja, navedbe artiklov s cenami, komu se alko-

holne pĳače ne strežejo (mladoletnim osebam,
vinjenim …), datum veljavnosti cenika in na-
vedbo, da so cene v  evrih in vsebujejo DDV. 
Prav tako je treba cene za storitev prikazati 
tako, da morajo biti potrošniku lahko dostop-
ne ter biti objavljene na vidnem mestu v po-
slovnem prostoru, kjer je ta storitev potrošniku 
ponujena. Kot vidno označeno ceno storitve se 
šteje, da je cenik obešen na steno poslovnega 
prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer 
so potrošniki.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Pravnica svetuje
Matej iz Borovnice sprašuje: Ali mora imeti gostinski lokal cenik na vsaki mizi?
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Prĳava prebivališča

Postopek 
ugotavljanja 
dejanskega stalnega 
prebivališča
Temeljni namen Zakona o prĳavi pre-
bivališča (ZPPreb, Uradni list RS, št. 59/
06–ZPPreb-UPB1, 111/07–ZPPreb-B) je 
v zagotavljanju pregleda nad stanjem 
in gibanjem prebivalstva in v ažurnem 
vodenju registra stalnega prebivalstva. 
Posamezniku je zato naložena prĳavna
obveznost, ki ni omejujoča, pač pa iz-
haja iz pravice posameznika, da pros-
to izbere prebivališče, vendar pa mora 
izbrano prebivališče registrirati. Za 
prĳavo oziroma odjavo stalnega in za-
časnega prebivališča je pristojna upra-
vna enota, ne glede na to, kje ima po-
sameznik prĳavljeno stalno ali začasno
prebivališče. Posameznik mora spre-
membo prebivališča prĳaviti pristojne-
mu organu, kadar se v nekem naselju 
naseli ali spremeni naslov stanovanja, 
v osmih dneh od naselitve, odjaviti pa 
pred odselitvĳo, kadar se stalno odseli
z območja Republike Slovenĳe.
Postopek ugotavljanja dejanskega stal-
nega prebivališča se uvede po uradni 
dolžnosti, če upravna enota podvomi, 
da posameznik stalno prebiva na na-
slovu, kjer ima prĳavljeno stalno pre-
bivališče, oziroma če je obveščena, da 
tam ne prebiva. Ta postopek se uvede 
tudi v primeru, če se je posameznik za 
stalno odselil z območja Republike Slo-
venĳe ali če nima prĳavljenega stalnega
prebivališča, čeprav v Republiki Slove-
nĳi dejansko živi. Na podlagi dokonč-
ne odločbe, s katero pristojni organ 
ugotovi dejansko stalno prebivališče 
posameznika, vpiše v register stalnega 
prebivalstva novo stalno prebivališ-
če oziroma odjavi stalno prebivališče 
v primeru stalne odselitve z območja 
Republike Slovenĳe. Če pristojni organ
v postopku ne more ugotoviti, kje po-
sameznik dejansko prebiva, na podla-
gi dokončne odločbe posameznika iz 
registra stalnega prebivalstva izbriše. 
Če posameznik na območju pristojnega 
organa dejansko živi in nima prĳavlje-
nega stalnega prebivališča, po določbah 
tega zakona pa ga tudi ni mogoče pri-
javiti, se za njegovo stalno prebivališ-
če šteje naslov organa ali organizacĳe,
kjer dobiva pomoč v materialni obliki, 
oziroma na naslovu tistega organa ali 
organizacĳe, ki je posamezniku dal za-
dnji pomoč.
Za prĳavo, pa tudi ohranitev naslova
stalnega prebivališča, je potrebna de-
janska naselitev na naslovu. Postopek 
ugotavljanja dejanskega stalnega pre-
bivališča predstavlja zgolj zakonski 
korektiv pri opustitvi prĳavno-odjavne
dolžnosti posameznika in je skladen 
z namenom ZPPreb, ki je v zagotav-
ljanju skladnosti registra z dejanskim 
stanjem. Ugotavlja in registrira se zgolj 
dejansko stanje. V postopku se ne odlo-
ča o drugih pravicah in pravnih koristi, 
pač pa se zasleduje le temeljni namen 
zakona, ta je, da imajo posamezniki pri-
javljeno prebivališče tam, kjer dejansko 
živĳo. Po dokončnosti izdane odločbe
upravni organ le registrira nastalo po-
sledico – naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča, kjer se posameznik dejan-
sko nahaja oziroma kjer prebiva. Ta re-
gistracĳa pa nima vpliva na druga pra-
vna razmerja, še posebej ne lastninsko 
pravna razmerja. Lastniki nepremičnin 
imajo možnost, da svoje pravice in pra-
vne koristi, ki izhajajo iz teh razmerĳ,
varujejo na podlagi drugih materialni 
predpisov oziroma v civilno pravih 
tožbah. 

Upravna enota Vrhnika

Gospodinjstva v občinah Log - Dragomer, Borovnica in Vrhnika vabi-
mo, da se udeležĳo akcĳe zbiranja nevarnih odpadkov in s tem pripo-
morejo k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Oddajanje nevarnih odpad-
kov za gospodinjstva je B R E Z P L A Č N O! 

Občani omenjenih občin lahko pripeljete nevarne odpadke iz gospo-
dinjstev tudi na Zbirni center Vrhnika, kjer imamo poseben zabojnik za 
zbiranje 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 

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV  bo v soboto, 14. 9. 2013. 
Ne pozabite na predčasno prĳavo odvoza kosovnih odpadkov (do
vključno 11. 9. 2013) 
preko spletne strani www.kpv.si ali po tel. 750 29 59 (Rupnik)

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

Kosmata ušesa
Se kdaj sprehodite s psom, ko bi raje sedeli na 
toplem, v fotelju, pred TV-ekranom, ko je ravno 
takrat na sporedu ključni prizor v res dobrem fil-
mu? Zunaj pa dež, veter, mraz, veš da boš moker 
in ne bo pomagal ne dežnik ne škornji, a to je ura 
tvojega psa, ko mora ven. 
Ste kdaj v sporu z ljudmi v soseščini zato, ker ste 
branili psa in njegovo pravico biti pes? Je bil tak 
spor že kar oster spopad z grožnjami in zamero 
za dolgo časa, če že ne za vedno?
Ste se poskušali s psom dogovoriti, da vas bo 
ubogal, ker bo to dobro zanj? Po neštetih slabih 
izkušnjah ste ga spustili s povodca in je ravno 
takrat od nekod prišla mačka. Sledilo je, kar je 
moralo slediti, saj ste se tega bali, a niste hoteli 
poslušati tihih opozoril. Mačka je pobegnila na 
najbližje drevo, pes za njo, vi za obema in potem 
ste okrog drevesa lovili psa. 
Ali vam ni uspelo, da bi psu preprečili skok v 
koruzno polje? Iz koruze je pregnal srne in ste se 
več ur trudili, kako ga ujeti in odpeljati domov? 
Ste hoteli biti do psa prĳazni in upoštevati nje-
gove nagonske potrebe? Je ta pes izginil v gozd 
in se ni več vrnil? Vam je lovec že napel “levite”, 
ker je vaš pes prosto tekel v naravi, poleg vas? 
Zgodi se tudi, da lovec odkrito zagrozi, da vam 
bo psa ustrelil. 
Morda se je zgodilo še kaj težje sprejemljivega, 
ker veste, da vam je nekoč na skrivaj psa ustrelil 
sosedov lovec? Redkokdaj se zgodi, da pride res-
nica na dan. Preostane nam samo upanje, da je 
pes, ki se ni več vrnil domov,  poginil brez muk. 
Opisani dogodek je na žalost, resničen. Deset let 
je minilo, da se je razkrilo, kdo in zaradi česa je 
streljal. Lovec naj bi na tak način maščeval brejo 
psico. Naj dodam še, da je prišel strel iz gozda 
nad potjo, po kateri so šli nič hudega sluteč go-
spodar, petletna hči in pes ovčar skupaj, drug ob 
drugem. Potem, ko je ustrelil, je lovec pobegnil. 
Mislim, da boste težko verjeli kaj takega, a na ža-
lost je mogoče. Po takem dejanju je težko sprejeti 
dejstvo, da lovec pridobi pravico do orožja, ne da 
bi poznali njegovo zmožnost empatĳe do drugih
živih bitĳ.
Ste žalovali za vsakim svojim psom, ko se ste se 
morali od njega posloviti?
To in še marsikaj se dogaja ljubitelju živali, ki se 
je odločil, da bo svojo ljubezen izživel skozi skrb 
za psa. Od tega ima koristi, utrjuje svoje zdravje, 
kondicĳo, je veliko v naravi in pes mu vrača lju-
bezen. To ni zanemarljivo. Raziskave dokazujejo, 
da sprehod z malo večjim psom, ki traja vsaj pol 
ure na dan, prepreči tudi težja obolenja, na pri-
mer raka. Tudi manjši psi,  torej različnih veli-
kosti in pasem ali druge živali, prinašajo, vsaka 
v skladu s svojo naravo, lastniku koristi. Pes ima 
neko lastnost, da iz  človeka izvabi nasmeh, tudi 
takrat, ko si slabe volje, jezen nase in na ves svet, 
kot včasih opišemo svoje razpoloženje oziroma 
večkrat razpoloženje drugih. To pa spet vpliva 
na zdravje, bodisi telesno  in tudi duševno. 
Vodenje psa na sprehod omogoči  tudi možnost 
za druženje. 
Nekaj ljudi, sovaščanov v Občini Log, je vodilo 
pse na sprehod vsako jutro ob določeni uri, sko-

raj vedno po isti poti. Pogosto so naleteli drug 
na drugega in ob tem kaj pripomnili. Sprva so 
govorili le bolj na splošno, o psih,  vremenu, po-
tem pa so postajali pogovori vse daljši, vsebine 
pa vse bolj osebne in zaupne narave.  Prav nič 
nenavadno ni bilo, da so začeli prihajati ob isti 
uri in šli potem  naprej skupaj. Psi, po naključju 
same samice, so kmalu vzpostavile neki odnos 
med sabo, da med njimi niso več nastajala več-
ja trenja. Njihovi gospodarji so bili presenečeni, 
ker ni bilo težav, saj velja prepričanje, da se pasje 
samice nimajo rade, če se ne kar sovražĳo.
Skupina, klapa, družba, še ne društvo, kmetje bi 
rekli “nebodĳihtreba”, lovci “lastniki nevzgoje-
nih psov” se dobĳo torej vsako jutro. Nekateri
prinesejo kakšen priboljšek za pse z namenom, 
da bi se jim prikupili ali kdo ve zakaj. Kakor koli, 
psi so to sprejeli, se na to navadili in sedaj pri-
boljšek pričakujejo. Ko opazĳo, da je kdo segel v
žep, se zberejo v krogu okrog njega, včasih celo s 
smrčkom preverĳo darovalčev žep. Nekatere od
psic priboljšek neučakano izpulĳo iz roke, celo
popadejo ga včasih, da ne bi bile zanj prikrajša-
ne. So pa tudi psi, posebno se odlikuje ena psica, 
imenujmo jo Edina, ki zelo nežno in previdno 
vzame, kar je že ponujeno, iz roke. Zato je delež-
na občudovanja skupine, lastnik pa je ponosen, 
kot bi jo tega naučil on. Edina tudi nikoli ne ska-
če na ljudi in tudi tega je ni nihče učil. Morda jo 
je naučila njena pasja mama.
Med druženjem so se sprehajalci podredili do-
ločenim pravilom, ki jim pomagajo, da jim je 
prĳetno. Seveda se zato niso zravsali,  bila so le
besedna prepričevanja. 
Na sprehodih se pogovarjajo o  različnih temah, 
nekatere so bolj vznemirljive, posebno o njih sa-
mih,  njihovih bližnjih in  sosedih, druge, na pri-
mer o politiki, pa bolj splošne. Vseeno pa tudi 
zaradi te zadnje lahko postanejo tla spolzka. Ne-
katere teme privedejo do vročih razprav, kritik in 
jeze. Ne jezĳo se drug na drugega, med njimi gre

bolj za hudomušno izzivanje. Zaradi dogodkov, 
do razpleta, na katere ne morejo vplivati,  nasta-
ne želja po streljanju kot edinem pravem ukrepu, 
vsaj priduša se kdaj kdo o tem. Take strasti med 
njimi pa se pomirĳo, še preden kdo začuti, da
bo “skočil iz kože”. Ovira, da bi se to zgodilo, 
so tudi psi. Ni se mogoče pogovarjati daljši čas, 
pa četudi gre za vprašanja preživetja in trenutno 
dogajanje v ozračju krize. Pozornost morajo pre-
usmeriti na pse, ker postanejo nemirni. Ali psi to 
delajo namenoma ali le slučajno, je težko reči. 
Lastniki psov se spoprĳemajo tudi z vprašanji o
škodi, ki jo povzročajo, ko vodĳo pse med polji
in travniki, po Morostu. Po  mnenju drugih spre-
hajalcev, okoliških obdelovalcev zemlje in lovcev 
so psi škodljivci, če niso na povodcu ali pa go-
spodarji ne počistĳo nihovih iztrebkov. Spreha-
jalci imajo različna stališča o privezovanju psov 
na povodce in o pobiranju odpadkov. Kmetje 
pa, bolj kot psi, zemljo sami v veliki meri one-
snažujejo z nepravilnim ravnanjem. Kar  zadeva 
plašenje živali, o katerem govorĳo lovci pa: Ali
jih ne plašĳo najbolj oni s pokanjem z orožjem
in s pobĳanjem? Vozĳo se v avtih in iz njih udo-
bno prežĳo na živali in nadzirajo vedenje ljudi.
Kolikor bolj so odgovorni eni, toliko bolj jih moti 
škoda, ki jo povzročajo drugi. Ja, mnogo je pred-
nosti in tudi nevšečnosti, ki so del prĳateljevanja
s psom.
Za ljudi velja, da smo bolj razviti od živali. Ali 
povzroča več težav žival človeku ali pa je res 
obratno, o tem bi lahko razpravljali brez konca. 
Navadno rečemo: “Pes ima pač kosmata ušesa,” 
kar pomeni, da je nepredvidljiv oziroma ga 
njegovi nagoni usmerjajo drugače kot pamet 
človeka. Gojimo do psa ljubezen zaradi mnogih 
koristi, ki jih prinaša? Nekje v sebi čutimo, da to 
ni glavni razlog. Ko ga vzljubimo, je to preprosto 
zato, ker je tak, kakršen je. Nikoli nam ni do 
konca podrejen.

 Janja Babič

DRAGOMER na parkirišču ob gasilskem domu (Dragomer) TOREK,  17. 9. 2013
BOROVNICA na železniški postaji SREDA, 18. 9. 2013
VRHNIKA pred OŠ na Tržaški cesti ČETRTEK,  19. 9. 2013

Bliža se akcĳa zbiranja nevarnih odpadkov
ki bo 17., 18. in 19. septembra 2013, od 15. do 18. ure, na treh lokacĳah:
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Tujerodne vrste 
rastlin in živali na 
Ljubljanskem barju
Strokovno vodenje v soboto, 14. sep-
tembra 2013
Vrste, ki jih je v novo okolje, v katerem prej 
niso bile prisotne, naselil človek, imenujemo 
tujerodne vrste. Tiste tujerodne vrste, ki pov-
zročajo ali pa potencialno lahko povzročĳo
škodo v okolju, imenujemo invazivne tujerod-
ne vrste ali krajše invazivke. Te vrste v obdobju 
takoj po vnosu v novo okolje le redko povzro-
čajo zaznavno škodo. Njihove vplive natanč-
neje spoznamo šele, ko so že zelo razširĳo. 

Tudi na območju Krajinskega parka Ljubljan-
sko barje v zadnjih letih opažamo vse večjo 
razširjenost tujerodnih invazivnih vrst. Trenut-
no je na barju največ kanadske in orjaške zlate 
rozge (Solidagocanadensis sp., Solidagogigantea). 

Najdemo jo  ob cestah in železnicah in dru-
gih ruralnih mestih,  na opuščenih njivah in 
ob  bregovih vodotokov. Pojavlja se tudi vse 
več japonskega dresnika (Fallopiajaponica). 
Japonski dresnik je uvrščen med 100 najbolj 
invazivnih rastlin sveta. Ta rastlina najraje na-
seljuje zmerno vlažna rastišča, najpogosteje ob 
rekah in potokih. Največ težav z zdravjem pa 
povzroča tudi na Ljubljanskem barju prisotna 
ambrozĳa (Ambrosiaartemisiifolia), imenova-
na tudipelinolistnažvrklja. Najdemo jo ob ce-
stah v strnjenih sestojih, pojavlja pa se tudi kot 
plevel med koruzo.  Cveti več mesecev, njen 
pelod pa je močno alergen.
Da bi o tej problematiki prebivalci in obisko-
valci zvedeli čim več, KP Ljubljansko barje 
v soboto, 14. septembra 2013 organizira stro-
kovno vodenje in terensko delavnico o tuje-

rodnih invazivnih  vrstah. Problematiko nam 
bosta predstavila verjetno vodilna slovenska 
strokovnjaka s tega področja, dr. Nejc Jogan 
in Jana Kus  Veenvliet. Sprehodili se bomo po 
barjanskih poteh in odkrivali zanimivejše tuje-
rodne invazivne vrste rastlin, morda nam pot 
prekriža tudi kakšna tujerodna invazivna vrsta 
živali. Podrobnejše informacĳe v zvezi z vode-
njem najdete na www.ljubljanskobarje.si. Števi-
lo udeležencev tega vodenja je omejeno, zato so 
prĳave obvezne na: info@ljubljanskobarje.si  ali
na telefon: 08 205 23 53.

Ekipa Krajinskega parka Ljubljansko barje

V  program je vključena skupina stanovalcev 
ali posameznik, terapevtski par (šolana vod-
nik in pes) ter ustrezno izobražen delovni te-
rapevt ustanove. V Domu upokojencev Vrhni-
ka enkrat na teden izvajata terapĳo s pomočjo
psov dva terapevtska para, in sicer Slavica s 
psičko Divo ter Sonja s psičko Kasho. Občasno 
tudi več, vedno  v prisotnosti zelo strokov-
no usposobljene delovne terapevtke Nataše 
Ogrin Jurjevič. Po potrebi na pomoč priskoči 
še delovna terapevtka Marĳana Bačnik.
Psi so odlični družabniki in po znanstvenih 
dognanjih tudi odlični »terapevti«. Njihov 
vpliv na človeka je pozitiven in znanstveno 
dokazano tudi zdravilen. V delovnih terapĳah 
je kot soterapevt, ki spontano ustvari čustveno 
varno ozračje, odpira pot skozi človekovo za-
držanost in togost, ustvarja ozračje, v katerem 
se posameznik ali skupina hitreje in celoviteje 
sprosti. Zaupljiv in topel pasji pogled, mehak 
kožuh, brezpogojna vdanost, igrivost itn. pra-
viloma odpirajo vrata v vsako srce in hkrati 
premagujejo tudi izjemno hude čustvene in 
telesne ovire. Psi so odlični motivatorji, ki 
spodbujajo posameznika ali skupino k aktiv-
nemu sodelovanju, zbujajo občutke sprostitve, 
nežnosti, zaželenosti, hvaležnosti, veselja … in 
ne nazadnje: psi  dajejo svojevrstno  socialno 
podporo ter pripomorejo k znatnemu  pove-
čanju samozavesti. 
S programom terapĳe s pomočjo psov pri po-
samezniku delujemo  pri izboljšanju njego-
vega fizičnega, čustvenega in kognitivnega
stanja. Še zlasti slednje je zelo dobrodošlo pri 
stanovalcih, katerim spomin postaja  zaradi 

starosti vse večja težava pri vsakodnevni ko-
munikacĳi in opravilih. Stanovalci se v pro-
gram vključujejo prostovoljno. Vključeni so 
stanovalci po možganski kapi, zlomih, stano-
valci z onkološkimi težavami, oslabeli, nevro-

loškimi obolenji, degenerativnimi obolenji … 
V delovni terapĳi, kjer je prisoten terapevtski
pes, zelo radi sodelujejo. Skozi sproščeno in 
prisrčno vzdušje, ki spontano nastane v pri-
sotnosti psa, stanovalci »pozabĳo« na svoje
nezmožnosti in bolečine. Terapevtsko delo s 
pomočjo psa omogoča hkratno delovanje na 
več področjih in pripomore k hitrejšemu dose-
ganju kognitivnih, fizičnih, socialnih (socialni
stiki) sprostitvenih ter drugih ciljev, kar vse 
pripomore k večji samostojnosti stanovalcev 
pri izvajanju njihovih življenjskih aktivnostih 
ter k njihovemu kakovostnemu življenju v sta-

rosti. 
Tačke pomagačke oz. njihovi terapevtski pari 
so zelo dejavni tudi v drugih ustanovah po 
Slovenĳi. Med drugim so enkrat na teden v
ljubljanskem  Univerzitetnem rehabilitacĳ-
skem centru Soča, v rehabilitacĳskih centrih z
možganskimi in fizičnimi okvarami in v var-
stveno-delovnih centrih.  Zanimanje za sode-
lovanje je  izkazal tudi vrhniški Varstveno-de-
lovni center, kjer naj bi z delovnimi 
terapĳami s pomočjo psov začeli v
jeseni.
Tačke pomagačke prinašajo veliko 
veselja tudi v vrtce in šole.  V začet-
ku maja sta terapevtska para Mojca 
in Šapa ter Vesna in Erc obiskala 
otroke v  drugem razredu osnov-
ne šole Ivana Cankarja na Vrhniki. 
Vodnici sta otrokom pokazali, kako 
je treba pravilno ravnati in skrbeti 
za psa. Prek različnih iger in z re-
ševanjem zabavnih nalog so otroci 
spoznavali lastnosti psov. Ob koncu 
so povedali, da je bil zanje najlepši 

trenutek, ko so lahko Šapo in Erca pobožali in 
jima dali priboljšek.
Na zadnji majski dan so bile Tačke pomagačke 
povabljene  v Osnovno šolo Dobrova v okviru 
projekta Dan Dobrove. Pet terapevtskih parov 
se je predstavilo osnovnošolcem nižjih razre-
dov. Obisk Tačk je bil za malčke zelo poučen. 
Vodnice psov  so jih podučile, kako pristopimo 
k neznanemu psu, kako  ravnamo v primeru  
napadalnega psa, nekaj novega so izvedeli o 
negi in prehrani psa, čiščenju iztrebkov itn. 
Seveda pa so jih štirinožci najbolj razveselili  s 
svojimi spretnostmi – trikci, s katerimi vedno 
znova in povsod navdušujejo mlado in odra-
slo »občinstvo«.
Terapevtski pari v Društvu Tačke pomagačke 
so prostovoljci, ki opravljajo plemenito delo. 
Vedno znova prinesejo veselje, prikličejo na-
smeh, prižgejo iskrice v očeh in, kar je najpo-
membneje,  pomagajo na poti h hitrejšemu 
okrevanju tistim, ki to potrebujejo. Za svoje 
delo niso plačani, vendar pa pravĳo, da  preje-
majo največje in najlepše plačilo, to je iskreno 
hvaležnost, ki jim še posebno globoko seže v 
srce tedaj, ko jo izrazĳo  nemočni in osamljeni,
na katere se v družbi vse pogosteje pozablja.

S. M.Diva, japonski špic, sodeluje v razgibalnih va-
jah stanovalca v Domu upokojencev Vrhnika.

Zlata prinašalka Šapa in mejni ovčar Erc sta raz-
veselila otroke  drugega razredna Osnovne šole 
Ivana Cankarja na Vrhniki. Otroci so jima v za-
hvalo izdelali in zavezali okoli vratu posebni 
darili.

Pet terapevtskih parov Tačk pomagačk med učenci Osnovne 
šole Dobrova

Nihče, razen mene ne ve, kje sem preživel otro-
štvo in kaj se je dogajalo z mano ... Do dne, ko 
sem pristal na enem največjih ilegalnih smetišč 
na Kosovu. Raztrgane vrečke, steklo, kosti, 
ostre pločevinke, olupki, so bili moj vir preži-
vetja. Pojedel sem vse, kar je le dišalo po hrani. 
Čeprav sem velik kot kralj živali, nikoli nisem 
bil kralj smetišča. Drugi psi so me napadali in 
me tako hudo poškodovali, da sta me zadnji 
dve nogi nehali ubogati. Skrival sem se v gr-
movju, moje zdravje je bilo vse slabše, do hrane 
sem težko prišel. Voda je bila predaleč, moji 
dnevi so bili šteti. 
Bil je dan mladosti, na smetišče se je pripeljal 
kombi, poln neznancev. Iz njega tokrat niso 
padale smeti, ampak vreče pasje hrane. Izza 
grmovja sem spremljal, kako so mladički, ki še 
niso izkusili krutosti pasjega vsakdanjika, vese-
lo tekali okoli in se basali s hrano, ki so jo ne-
znanci odpirali in trosili naokoli. Starejši pasji 
prebivalci smetišča so opazovali iz varnostne 
razdalje in potrpežljivo čakali človeško pojavo, 

da izprazni konzervo. Ko se je odmaknila, so se 
približali in hlastali po hrani, a z enim očesom 
v strahu spremljali svojo okolico, da se jim ne bi 
kdo približal. Naposled je zagledala tudi mene. 
Previdno se mi je približala in se čudila, zakaj 
ne pobegnem. Posodo s hrano je posadila na tla 
kak meter od mene. Bala se me je in se hitro 
umaknila, jaz pa sem s težavo vstal in se pri-
plazil iz grmovja do posode. Človeška pojava 
je tekla nazaj in prinesla še eno polno posodo, 
tokrat jo je posadila še dlje od mene. Privlekel 
sem se in tudi to »pospravil« do konca. Tretjič 
je prišla s plastično vrvico, ki jo je našla na sme-
tišču. Previdno se je vrtela okoli mene in ni mi 
bilo čisto jasno, kaj počne; gledal sem jo in ležal 
pri miru. Ko je uspela speljati okoli mojega vra-
tu zanko, me je nežno povlekla. Proti meni je 
zapeljal kombi in zadnja vrata so se odprla. Na 
slabše tako ali tako ne morem, sem si mislil, in 
brez pritoževanja sem sodeloval, ko so me po-
sadili v prtljažnik. Med dolgo vožnjo je sedela z 
mano v prtljažniku in me ves čas božala kot še 

nihče doslej. Kombi se je ustavil in okoli mene 
je kar naenkrat mrgolelo človeških glav. Ogle-
dovali so si me in me nato posadili za ograjo 
med druge štirinožce. A ne za dolgo. Po nekaj 
tednih so me zaprli v majhno kletko, natovorili 
v tovornjak in odpeljali tisoč kilometrov daleč. 
Zdaj sem v Slovenĳi, saj mi veterinarji v moji
rodni domovini niso znali pomagati. Tu sem 
dobil voljo do življenja in noge me zopet ubo-
gajo, hrane imam v izobilju. Rana, v kateri so 
pasji zdravniki našli zob drugega psa, se je za-
celila, a pozabiti ne morem, kako so nekoč de-
lali z mano. Ne znam govoriti, zato vam ne mo-
rem povedati, kaj vse sem doživel, vem le, da 
si ne morem pomagati, ko zagledam drugega 
psa in iz strahu, da me ne bi poškodoval, lajam 
in renčim nanj. In ne vem, kako naj se obnašam 
do ljudi, saj se jih bojim. Sem kot človek, ki je iz-
gubil spomin. Čeprav sem star že štiri leta, se še 
privajam na povodec in ne znam ničesar storiti 
na ukaz. Želim si potrpežljivega lastnika, ki me 
bo imel rad in mi bo dal čas, da se privadim na 
novo življenje. Kličejo me Izzy, po Iztoku, kra-
ju, v katerem so me našli ... Kraju, ki mi je dal 
življenje. Slovenĳa mi je življenje olepšala; po-
magajte mi, da mi ga ne bo tudi vzela. 

Izzy (Nuša Skala)

Vse preostale informacĳe o Izzyu dobite na
elektronskem naslovu: info@pasjibrezdomci.
com ali na telefonski številki: 031 800 243.

Izzy potrebuje vašo pomoč
Sem pasji brezdomec. S Kosova sem pripotoval tisoč kilometrov do Slovenĳe,
kjer mi  zdravniki na Veterinarski fakulteti v Ljubljani pomagajo, da bom nekoč 
zdrav in zadovoljen kuža. Grda preteklost uničuje moje življenje, saj ne zaupam 
ne ljudem ne živalim. Septembra mi grozi evtanazĳa, a jaz bi rad živel. Poma-
gajte mi najti dobrega lastnika!

Plemenito delo Tačk pomagačk
Slovensko društvo za terapĳo s pomočjo psov Tačke pomagačke že več let uspeš-
no sodeluje z Domom upokojencev Vrhnika, in sicer v programu delovne terapĳe
stanovalcev doma. Program terapĳe se izvaja skupinsko in individualno.

Orjaška zlata rozga
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Dr. Matĳa Kovačič, veljate za enega glavnih
pobudnikov ustanovitve Lokalne akcĳske
skupine Barje z zaledjem. Od kod ideja o 
njenem nastanku?
Sama pobuda za ustanovitev lokalnih akcĳ-
skih skupin je prišla iz Bruslja, skozi program 
LEADER. Pri nas je pobudo prevzelo današnje 
Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje. Ta program
so navezali na prej izvajanega CRPOV (celostni 
razvoj podeželja in obnovo vasi). Z LEADER 
pristopom naj bi po precej poenoteni organi-
zacĳski shemi zajeli celotno območje Slovenĳe.
Je pa bilo v principu prepuščeno samim lokal-
nim iniciativam, kakšno organizacĳsko obliko
bodo izbrali. Mi smo se odločili za javno-zaseb-
no partnerstvo na osnovi ustanovne pogodbe. 
To se nam je zdela najbolj primerna oblika de-
lovanja in tako se je tudi izkazalo. Osnovnemu 
principu pa smo morali slediti, in to je, da se 
lokalna akcĳska skupina nahaja na geografsko
zaokroženem območju, ki  ima približno podo-
bne razvojne možnosti, potenciale, probleme. 
Pokazalo se, da barjanski konec z zaledjem, ki 
ga tvori 6 občin, temu ustreza. Po pravici pove-
dano pa s strani drugih sosednjih občin niti ni 
bilo pobude oziroma interesa. Skupina ljudi, ki 
smo se z razvojem podeželja ukvarjali že prej, 
smo se dobili in predlagali ustanovitev LAS-a, 
tu moram izpostavit kar nekaj imen: prof dr. 
Andreja Gosarja, prof. dr. Andreja Udovča in 
seveda Heleno Čuk. Zanimivo je, da je bil skli-
catelj prvega sestanka župan občine Brezovica 
Robert Ropret, ki je sam idejo podprl in ji je še 
vedno naklonjen, vendar se kasneje občinski 
svet s tem ni strinjal in občina Brezovica zato 
ni pristopila k pogodbi. Podobno je bilo z ob-
čino Borovnica in Horjul. 

Ne glede na to dandanes LAS Barje z zaled-
jem šteje kar  devetnajst članov in vključuje 
tri občine. Kakšno je medsebojno sodelova-
nje?
Res je. Med ustanoviteljice so se na koncu vpi-
sale tri občine, in sicer Vrhnika, kjer je takrat 
županoval Marjan Rihar, Log - Dragomer z 
županom Mladenom Sumino in Dobrova - 
Polhov Gradec, kjer je županoval Lovro Mrak. 
Poleg občin nas je vključenih še nekaj fizičnih
oseb in društev. Naj priznam, da sem bil sam v 
začetku bolj optimističen. Mislil sem, da bomo 
uspeli pritegniti več organizacĳ. A navsezad-
nje se je izkazalo, da je tudi tolikšno število 
omogoča  izpeljavo začrtanih programov. Mi je 
pa žal, da ni pristopilo več društev, tu mislim 
predvsem na razna kmečka društva, turistič-
na, in zgodovinska društva, tako bi bila tudi 
pestrost projektov večja. 
Glede sodelovanja, smo se tega premalo poslu-
ževali, saj je bila večina projektov individualne 
narave. No nekaj se jih sicer najde, tak je bil na 
primer izobraževanje turističnih vodnikov. 
Računam, da bi se v prihodnje lotili več skup-
nih projektov, posebno na področju turizma in 
kmetĳstva bi po mojem mnenju bilo smiselno
razviti skupen nastop, ki bil bolj uspešen. 

V čem je bila težava, da se potencialni akterji 
niso pridružili v večjem številu?
Prva težava je bila v financiranju, tako v tistem
začetnem vložku, ki sicer velja le za občine, 
kot tudi pri samem poteku izvedbe projekta, 
saj mora izvajalec sam v celoti izvesti in finan-
cirati projekt, potem pa na podlagi računov 
dobi povrnjen denar s strani ministrstva ozi-
roma evropskega sklada. Drugi problem pa je 
bilo zaupanje ljudi, in sicer v smislu »spet se je 
ustanovila neka ekipa, skupina, ki bo delala v 
svojem interesu«. Vendar moram reči, da se je s 
časom tudi odnos do LAS-a spremenil, tako da 
ljudje danes bolj pozitivno gledajo nanj.

Ste razmišljali, da bi pri financiranju projek-
tov društvom oziroma drugim zainteresira-
nim skupinam kako pomagali? 
Ja. Težava se pokaže za društva oziroma sku-

pine, ki nimajo lastnih virov. Ali mora imeti 
društvo svoj denar, ali ga mora pridobiti s po-
močjo članov, sponzorjev, občine. Res je, da v 
okviru LAS-a razmišljamo, da bi oblikovali 
nek fond oziroma sklad, ki bi nosilcem pro-
jektov posodil oziroma založil denar za last-
no udeležbo. Vendar je tudi tu problem od kje 
dobiti denar. Tudi mi ga bi morali pridobiti s 
strani občin oziroma sponzorjev, kar pa je za 
današnji čas izjemno težko. Bi pa bilo tak sklad 
priporočljivo imeti že na državni ravni.

Kolikšna pa so bila sredstva, ki so jih usta-
novitelji prispevali ob pristopu?
LAS je za delovanje potrebovala vsaj nekaj 
lastnih sredstev, da je lahko pridobila evrop-
ska sredstva. Ker drugih virov ni bilo, smo se 
odločili, da občine, ki so člani, nekaj prispe-
vajo. Prvo leto je bilo to 1 EUR/prebivalca, vsa 
naslednja pa ˝ EUR/prebivalca. Vsi drugi člani 
nimajo določenih nobenih vložkov.

Čeprav se akterji niso odločili za članstvo, 
ali lahko sodelujejo v projektih?
Seveda, pozivi, ki jih objavi LAS, so odprti za 
vse. Vsi so preko objav v lokalnih časopisih in 
spletne strani LAS povabljeni, da prĳavĳo svo-
je projekte. O izboru projektov odloča upravni 
odbor LAS. Je pa res, da imajo pri izboru pro-
jektov odločilno besedo tisti, ki so v LAS včla-
njeni, saj le ti sestavljajo organe LAS. Prav tako 
morajo vsi, ki niso člani LAS-a oziroma ne pri-
hajajo iz občine, ki je včlanjena, prispevati do-
ločena sredstva za delovanje LAS-a, tako pač 
je navedeno v Ustanovni pogodbi. Tu moram 
dodati še, da smo v preteklem obdobju uspe-
li izpeljati vse projekte, ki so bili prĳavljeni, le
nekaj je bilo takšnih, ki niso bili v skladu s kon-
ceptom oziroma strategĳo in so zato izpadli.

Območje LAS-a je zelo raznoliko, pestro in 
bogato.  Pri tem mislim predvsem na narav-
ne vrednote, kulturno in arheološko dediš-
čino, krajinske in hidrološke značilnosti. Iz 
tega izhaja tudi temeljni dokument akcĳske
skupine – Lokalna razvojna strategĳa, na
podlagi katere se pripravljajo in oblikujejo 
ideje in izvedbeni načrti za oblikovanje pro-
jektov. Na kakšen način ste jo oblikovali?
Lokalno razvojno strategĳ za območje LAS
»Barje z zaledjem« smo zastavili tako, da smo 
sprva naredili povzetke, sinteze in analize 
programov, ki so jih imele posamezne občine 
in krajevne skupnosti. Tako nismo delali na 
pamet, le novelirali smo nekatere podatke. V 
glavnem smo naravne danosti, razvojne mož-
nosti, razvojne orientacĳe in podobno poskuša-
li povzeti iz teh dokumentov. Bilo nam je lažje 
in dokumenti so bili že preverjeni. Naj povem, 
da je bila naša strategĳa izjemno dobro ocenje-
na. Ker je bil dokument dober, je bilo lažje tudi 
nadaljnje delo - izpeljava različnih projektov.
Projekti namreč morajo biti v skladu z Lokalno 
razvojno strategĳo in s ciljno usmeritvĳo pro-
grama LEADER, to neprestano in natančno 
nadzoruje Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje
ter Evropska komisĳa. In sicer je pri projektu
pomembno, da gre za celostni pristop k raz-
voju, kar izhaja iz želje po izboljšanju kvalitete 
življenja na podeželju. V samem izhodišču pa 
je pomembno, da ideje za program pridejo od 
ljudi, torej pristop od spodaj navzgor. Zato tudi 
mi čakamo na pobude ljudi, kakšne potrebe in 
želje imajo. 

Kako je z birokracĳo? Vam le-ta povzroča ve-
like težave, se akterji kdaj zbojĳo tudi zaradi
birokratskih ovir?
Moram reči, da pri nas nismo imeli posebnih 
težav s tem, tudi kar se tiče izvajalcev ne, saj 
jim LAS nudi veliko pomoč. Da delo poteka 
nemoteno in brez posebnih ovir je predvsem 
zasluga Helene Čuk, ki v večji meri skrbi za 
administracĳo in komunikacĳo z izvajalci, pri
tem pa se natančno drži navodil in pravil. Tako 

ni nobenih težav tudi, ko kontrola pride na kraj 
izvedenega projekta in preveri, ali so zahteve 
upoštevane in v skladu z njihovimi načeli, ali 
so oznake na pravih mestih ipd. Postopki res 
niso enostavni, vendar so nujni, saj je prav in 
logično, da Evropa preverja, ali so sredstva 
pravilno namensko porabljena. 

Bistveni poudarki in cilji LAS-a, ki so zapi-
sani tudi v Pogodbi o ustanovitvi in delova-
nju, so usmerjeni v celostni, skladni in traj-
nostni razvoj, v ohranitev in zaščito narav-
nih danosti, biotske pestrosti, kulturne kra-
jine, kulturne dediščine ter s tem povezano 
turistično in kmetĳsko dejavnostjo. Toda ko
pregledamo spisek projektov LAS-a, lahko 
kaj hitro ugotovimo, da je večji del projektov 
infrastrukturne narave. Kako komentirate?
Ta problem ni prisoten le pri našem LAS-u, pač 
pa je problem prisoten v večini LAS-ov. Razlog 
je po moji oceni preprost, gre za to, kdo ima 
denar za projekte. V kolikor so občine priso-
tne, kar pomeni, da imajo odločevalno funkci-
jo, saj prispevajo sredstva in zato z njimi tudi 
razpolagajo, potem se na spisku projektov po-
gosto znajdejo obnove igrišč, vrtcev, šol, igral 
in podobno. V našem primeru je bilo okrog 
40% sredstev namenjenih za projekte, ki so 
bolj infrastrukturne narave. Toda konec kon-
cev, vsi ti projekti prispevajo k boljši kakovosti 
življenja na podeželju. Bi pa rad izpostavil, da 
pogrešam večjo udeležbo društev, ki bi lahko 
pristavili svoj lonček in predlagali projekte s 
tematikami iz njihovih področĳ.

Dejstvo je, da velik del območja, ki spa-
da v LAS, meji na glavno mesto, Ljubljano. 
Strategĳa omenja tudi sožitje z njim. Kakšna
pa je realnost, sodelujete z glavnim mestom, 
so soudeleženi v katerem od projektov?
Z mestom samim kot občino nimamo poseb-
nih stikov in tudi mislim, da sodelovanje na 
kakih skupnih projektih ni mogoče, saj je pro-
blematika mesta popolnoma druga, delovanje 
LAS pa je orientirano na podeželje. Nekaj po-
skusov povezovanja s sosednjo LAS, ki zajema 
podeželski del mestne občine Ljubljana je bilo, 
vendar zaenkrat nismo uspeli izpeljati kakega 
skupnega projekta. Takšno sodelovanje bi mo-
rali načrtovat bolj dolgoročno, morda bo za to 
čas že v prihodnjem obdobju.

Projekte LAS-a financira Ministrstvo za
kmetĳstvo in okolje, in sicer na podlagi pri-
jave na razpis. Kakšen je postopek in v ko-
likšnem deležu so projekti financirani in
kdaj?
LAS pomaga pri prĳavi projektov, svetuje, pre-
veri če je ideja v skladu s Strategĳo in v kolikor

je, v skladu s posebnim pravilnikom odloči, 
kateri projekti bodo šli naprej v prĳavo na mi-
nistrstvo. Po izvedbi projekta pa LAS pripra-
vi in posreduje zahtevek za vračilo sredstev. 
Ministrstvo dokumentacĳo natančno pregleda
in opravi tudi  kontrolo realizacĳe projekta
na kraju. Ko se ugotovi ustreznost pa šele na-
kaže sredstva upravljavcu LAS, ki je v našem 
primeru Zavod CERPOK, ta pa v nekaj dneh 
prenakaže denar izvajalcu. Možno je sicer tudi 
financiranje po fazah, s tem da morajo biti po-
samezne faze natančno določene že v sami pri-
javi.
Delež sofinanciranja s strani ministrstva ozi-
roma Evropske unĳe je od 40% - 85 %. O tem
se odloča upravni odbora LAS-a. V povprečju 
smo imeli za preteklo obdobje 42% sofinanci-
ranje. Eden od razlogov za dokaj nizek delež 
sofinanciranja je ta, da smo lahko izpeljali več
projektov. 

Z letom 2013 se  končuje finančna perspek-
tiva in se odpira nova. Kako je s pobudo 
LEADER?
Program LEDER ostaja. Drugo leto se začne 
novo programsko obdobje. Predvideva se, da 
bo celo nekaj več sredstev v novem progra-
mu. Koncept dela se ne bo bistveno spreme-
nil. Napovedujejo se sicer neke organizacĳske
spremembe, vendar mislim, da za naš LAS ne 
bo kaj drugače, bomo videli.

Kako pa ocenjujete uspešnost LAS-a v tem 
oziroma  prejšnjem obdobju?
Tako moram reči. V začetku smo bili vsi bolj 
optimistični, kako bo delovanje LAS-a teklo. 
Vendar vsaka taka ideja zahteva čas, da se v 
celoti uresniči. Težave so bile, nekatere sva 
tekom pogovora že omenila, ampak pomemb-
no je, da se stvari dogajajo. Ne glede na vse, 
sem z delovanje LAS-a in izvedbo projektov 
zadovoljen. Navsezadnje smo uspeli izpeljati 
kar 51 projektov (Ureditve Blagajeve tematske 
poti, Argonavtskih dnevov, Usposabljanje za 
turistično vodenje, Strategĳa Starega malna,
Tematska učna pot v Bevkah, Gozdna in arhe-
ološka učna pot Rimski zid na Rakitni, Obnova 
kotlovnice v šoli, razne zunanje in notranje  
obnov vrtcev in šol in druge), in to v skupni 
vrednosti približno 1.934.000 EUR, od tega je 
Evropa prispevala preko 812.000 EUR. Čeprav 
gre za manjše projekte so učinki vidni in kar 
me posebej veseli – tudi ljudje so te učinke 
opazili in sprejemajo program kot pozitiven.

Kakšna je vizĳa LAS-a v prihodnje?
Pravĳo, da bo za novo obdobje potrebno pri-
praviti novo strategĳo, ki bo bolj ozko ciljno
naravnana, predvsem v smislu, da bi izposta-
vili tiste razvojne cilje, ki so najbolj aktualni za 
določeno območje. Načelo celostnega razvoja 
in način delovanja LAS pa ostajajo nespre-
menjeni. Zato predvidevamo izpeljati akcĳo
oziroma anketo med zainteresirano javnostjo, 
da bo povedala kašne cilje in želje ima. Tako 
nam bo lažje pripraviti novo Lokalno razvojno 
strategĳo.
Sam bi si želel,  da se LAS v  prihodnje bolj 
angažira v tej smeri, da bi, kot prvo, vključili v 
partnerstvo še preostale tri občine, pa tudi raz-
na društva in gospodarske subjekte; kot drugo, 
da bi razvili sodelovanje s sosednjimi LAS-i in 
pripravili kak skupni program; in kot tretje, da 
bi znotraj našega LAS-a razvili več projektov 
širšega značaja, pomembnih za celotno ob-
močje LAS-a. Tako bi se lahko razvil občutek 
pripadnosti širšemu območju, nekakšen obču-
tek lokalne identitete, kar bi omogočalo večjo 
medsebojno povezanost prebivalcev in večjo 
razpoznavnost območja navzven. Vse skupaj 
pa bi, tako sem prepričan, omogočilo skladnej-
ši in uspešnejši razvoj celotnega območja.

Nadja Prosen Verbič
Foto: npv

Pogovor s prof. dr. Matĳem Kovačičem

»Naš cilj je izboljšanje življenja na podeželju!«
Konec avgusta bo lokalna akcĳska skupina Barje z zaledjem (v nadaljevanju LAS) praznovala peto obletnico ustanovitve. Skupina šteje  devetnajst ustanoviteljev,
ki so hkrati njeni člani.  To so fizične in pravne osebe z območja občin: Borovnica, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika, ki so
zainteresirane za sodelovanje pri celostnem, skladnem in trajnostnem razvoju območja. Skupina financira svoje projekte pretežno s sredstvi Evropske unĳe (pobuda
Leader), delno pa tudi iz lokalne skupnosti. Predsednik LAS-a in hkrati pobudnik njegove ustanovitve,  zdaj pa tudi eden od tistih, ki bdi nad projekti in delovanjem 
LAS, je prof. dr. Matĳa Kovačič.
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JAVNI POZIV 
za zbiranje projektnih idej za pripravo Lokalne 
razvojne strategĳe za območje lokalne akcĳske
skupine LAS Barje z zaledjem

1. Uvod
Program Leader, ki deluje v okviru kmetĳskega
sklada EU, je orodje, ki spodbuja in  podpira 
celovit lokalni razvoj po načelu »od spodaj nav-
zgor«. V Slovenĳi se je program začel izvajati v
letu 2007. Tako je bilo na območju občin Bre-
zovica, Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, 
Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika ustanov-
ljeno lokalno-razvojno partnerstvo LAS Barje 
z zaledjem. V obdobju 2007–2013 na območju  
poteka 51 projektov v skupni vrednosti 1.93-
4.000 evrov. Od tega je financiranje iz progra-
ma Leader 813.000 evrov, lastni delež nosilcev 
projektov pa je 1.220.000 evrov.

Za uspešno delovanje v programskem obdobju 
2014–2020 in s tem za možnost pridobivanja  
sredstev iz evropskih virov financiranja projek-
tov mora tudi LAS Barje z zaledjem pripraviti 
strategĳo razvoja, ki mora biti skladna z zahte-
vami programa Leader in s Programom razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–2020.

2. Kdo lahko predlaga projektne ideje
Predlagane ideje projektov morajo  potekati na 
območju Las Barje z zaledjem, predlagajo jih 
lahko pravne in fizične osebe.

3. Temeljni pogoji  
Prejete projektne ideje bodo podlaga za pri-
pravo razvojne strategĳe LAS Barje z zaledjem.
Strategĳa mora upoštevati usmeritve na pod-
lagi določb programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da bosta v 
strategĳi opredeljeni največ dve ključni podro-
čji razvoja, ki bosta izhajali iz predlaganih pro-

jektnih idej.
Projektne ideje morajo dosegati enega ali več 
horizontalnih ciljev EU. Izkazovati morajo ino-
vativnost ter skrb za okolje in podnebne spre-
membe.
Osnutek programa razvoja podeželja RS za ob-
dobje 2014–2020 je objavljen na h�p://www.
mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetĳstvo/
skupna_kmetĳska_politika_do_2020/pro-
gram_razvoja_podezelja_rs_2014_2020/

4. Vsebina prĳave projektne ideje
• podatki predlagatelja
• vsebina ideje 
• območje izvajanja projekta
• vrste aktivnosti (kratko opišete kakšna so 

predvidena dela)
• okvirna vrednost projekta z DDV in stro-

škovnik projekta.
• okvirni predlagan terminski načrt

5.  Rok za oddajo projektne ideje 
Projektno idejo lahko posredujete do 30.10. 
2013 po e-pošti: info@lasbarje.si ali na naslov 
pooblaščenca CERPOK, Rakitna 46, Preserje. 
Za vse dodatne informacĳe lahko pokličete na
št. 041 353 364.
Ker je namen celotnega programa Leader, da 
projektne ideje izhajajo iz lokalnega okolja, 
bomo vašega sodelovanja še posebno veseli.

Predsednik LAS Barje z zaledjem
Prof. dr. Matĳa Kovačič
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V junĳu letos smo imeli v Zdravstvenem domu
Vrhnika sestanek na pobudo zastopnice pacien-
tovih pravic. V razpravi je bilo ugotovljeno, da 
pacienti ne ločĳo med zdravstvenim osebjem, ki
deluje v okviru ZD Vrhnika, in koncesionarji, ki 
opravljajo delo v prostorih ZD Vrhnika, vendar 
niso zaposleni v njem. Razlik ne bi smelo biti, 
ne glede na to, pri kom so pacienti opredeljeni. 
Vendar sta prisotna na sestanku opozorila, da 
kljub temu  nastajajo razlike. Zato je zastopnica 
pacientovih pravic zahtevala, da se javno objavi, 
katere ambulante delajo v okviru ZD Vrhnika, 
katere pa so zasebne, ki so jim občine podelile 
koncesĳe za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

V okviru Zdravstvenega doma Vrhnika, ki  za-
jema občine Log - Dragomer, Borovnica in Vrh-
nika delujejo ambulante in zdravniki:
• družinska medicina: 
o mag. Eva Cedilnik Gorup, dr. med., 
 spec .druž. med.
o Jasna Kupljen, dr. med., spec. druž. med.
o Teja Krašna, dr. med., spec. druž. med.
o Branka Čegovnik, dr. med. (trenutno jo na-

domešča Gordana Šćepanović, dr. med., spec. 
druž. med.

o Ana Švigelj, dr. med., spec. druž. med.
• otroški in šolski dispanzer:
o Lucĳa Odlasek Kunstelj, dr. med., spec. ped.,

in Alenka Žagar Slana, dr. med., spec. šol. 
med.

o Sreten Nakićenović, dr. med., spec. ped.
o Helena Rožmanc Drašler, dr. med., spec. šol. 

med., 
• specialistična ambulanta za pljučne bolezni:
o Jovanka J. TANJGA, dr. med., spec. pulmologi-

je
• dispanzer za ženske:
o Lucĳa Sorč, dr.med, spec. gine. in porod.
• zobozdravstvena ambulanta za otroke in šol-

sko mladino:
o Matej Leskošek, dr. dent. med. (OŠ Ivana Can-

karja)
o Miljenka Knezović, dr. dent. med. in Tjaša Ku-

mer Kos, dr. dent. med. (OŠ Log - Dragomer 
in ZP Borovnica)

• antikoagulantna ambulanta:
o Jasna Kupljen, dr. med., spec. druž. med.
• patronaža in zdravstvena nega na domu:
o Petra Šest Pleško
o Andreja Jesenovec
o Katja Krvina
o Veronika Logar
o Sonja Drobnič
o Maja Srećković
o Mojca Černelč
o Klara Sadar
• nujna medicinska pomoč
• fiziologĳa dela
• laboratorĳ

Koncesĳe za zdravstveno dejavnost na območju
občin Log - Dragomer, Borovnica in Vrhnika:
• družinska medicina
o mag. Darko D. Lavrenčič, dr. med.
o Primož Rus, dr. med., spec. spl. med.
o Marĳa Munda, dr. med., spec. spl. med.

o Majda Žagar, dr. med., spec. spl. med.
• otroški in šolski dispanzer:
o Gregor Caserman, dr. med., spec. pediater in 

šol. med.
• dispanzer za ženske:
o Marĳa Ilĳaš Koželj, dr. med., spec. ginek. in

porod.
• psihiatrična ambulanta:
o Irma Kuhar, dr.med., spec. psihiatrinja
• zobna ambulanta za odrasle:
o Ladka KASTELEC STANOVNIK, dr. dent. 

med.
o Judita CVELBAR, dr. dent. med.
o Mihaela LEBEN ZEVNIK, dr. dent. med.
o Jože KERŠIČ, dr. dent. med.
o Polonca KERŠIČ, dr. dent. med., spec. orto-

dontinja
o Melanĳa LEGAT, dr. dent. med. (Log)
o Kristina TOZON, dr. dent. med. (Borovnica)
• zobozdravstvena ambulanta za otroke in šol-

sko mladino:
o Marĳa OGRIN, dr. dent. med.
• specialistična ambulanta za medicino dela, 

prometa in športa:
o Mitja MIKLIČ, dr. med., spec.MDPŠ
• fizioterapĳa:
o Marĳa Murn
o Irma Brus
o Katarina Breintenberger
• patronaža in zdravstvena nega na domu:
o Marĳa Žakelj, dipl. ms.

Za delo zasebnih zdravnikov, koncesionarjev,  
ZD Vrhnika ne sprejema nobene odgovornosti, 
zato ne sprejema tudi nobenih pohval ali pri-
tožb, ki so vezane na te ambulante.

ZD Vrhnika:
Tomaž Glažar, direktor

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA
Saša Staparski Dobravec, dr. med., 
specialistka radiologinja
Ultrazvok trebušnih organov (jetra, trebušna 
slinavka, ledvide, vranica), sečnega mehurja, 
prostate in testisov, ščitnice, vratnih žil.

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST
Marko Hudnik, dr. med., specialist 
kardiolog
Poleg kardioloških pregledov in snemanja 
EKG, opravljamo tudi ultrazvočni pregled 
srca (ehokardiografija). Preiskava je neboleča
in varna tako za preiskovanca kot za zdrav-
nika. Potrebna je skoraj pri vseh srčnih obo-
lenjih.
Dr. Hudnik jo priporoča tudi športnikom, 
predvsem zaradi izključitve pomembne pri-
rojene srčne napake, ki je pri veliki telesni ak-
tivnosti lahko usodna.

DERMATOLOGĲA
prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., specialist 
dermatovenerologĳe
Na voljo je dermatološko svetovanje s podro-
čja vseh kožnih bolezni in alergĳ ter derma-
toskopĳa.

GINEKOLOŠKA DEJAVNOST
prim. mag. Vida Stržinar, dr. med., 
specialistka ginekologĳe, onkologinja
Ginekološki pregledi in svetovanje, ginekolo-
ški UZ, ginekološko – onkološko svetovanje,
preventivni pregledi dojk.

Robert Likar, dr. med., spec. ginekologĳe in
porodništva
Svetuje in odgovarja na vaša vprašanja v zvezi 
z:
• načrtovanjem nosečnosti in morebitnih te-

žav z zanositvĳo, zdravljenjem neplodnosti
• pomoč pri vodenju nosečnosti, porodnim 

načrtom
• možnosti lajšanja porodne bolečine
• drugo mnenje glede ginekoloških težav, vr-

sti in možnosti operacĳ
• razlagi različnih načinov operacĳ pri uha-

janju urina, zdrsu rodil in ostalih ginekolo-
ških težavah.

V kratkem bomo delo nadgradili še na ne-
katerih drugih področjih, o čemer vas bomo 
pravočasno obvestili.

Zdravstveni center za preventivo, 
zdravstveno svetovanje in izobraževanje

Primož Rus, dr. med.

V prostorih bivšega Primisa

Novo na Vrhniki
Od meseca avgusta dalje  
na Vrhniki deluje nova de-
javnost za terapevtske, re-
kreativne in izobraževalne 
storitve. Nudim vam nevro-
terapevtsko obravnavo, ki-
neziološki taping, Bownovo 
terapĳo in vadbo za dojen-
čke z mamicami.
Nevroterapevtke storitve so na-
menjene dojenčkom s težavami v 
motoričnem razvoju, otrokom s 
slabo držo ter s težavami s stopali 
in hrbtenico. Nevroterapevtska ob-
ravnava je primerna tudi za mla-
dostnike, odrasle in starejše osebe 
z nevrološkimi težavami po pre-
bolelih boleznih. V procesu okre-
vanja in po zdravljenju poškodb 
vam lahko pomaga kineziološki 
taping. To je terapevtska metoda z 

uporabo elastičnega traku. Metoda 
je učinkovita pri zdravljenju števil-
nih težav, saj zmanjšuje bolečine in 
skrajša čas rehabilitacĳe. Pogosto
se uporablja pri bolnikih s kronič-
nimi bolečinami zaradi poškodb 
oziroma stanj gibalnega sistema, 
pri nosečnicah za podporo med 
nosečnostjo in po porodu, pri bol-
nikih (tudi dojenčkih in otrocih, ne 
le odraslih) z nevrološkimi težava-

mi in pri športnikih v času »sveže« 
poškodbe, pri sanacĳah kroničnih
stanj po poškodbi oziroma kot pre-
ventivo pred poškodbami najbolj 
ogroženih mišic oziroma sklepov. 
Bownova terapĳa je še eno po-
dročje, ki bistveno pripomore k 
izboljšanju psihofizičnega sta-
nja posameznika. Je edinstvena 
manualna tehnika, pri kateri gre 
tako za fizično kot za energĳsko

stimuliranje telesa. Bistvo terapĳe
predstavljajo t.i. «Bownove po-
teze«, ki jih terapevti izvajamo na 
specifičnih lokacĳah na mišicah,
tetivah in indirektno na živčnih 
ovojnicah. Uporabljamo jo za od-
pravljanje že navzočih motenj, 
pri lajšanju bolečin in kot pre-
ventivno ter sprostitveno terapĳo.
Bownova terapĳa je primerna za
posameznike v vseh starostnih 
obdobjih, tako za akutne poškod-
be kot kronične težave gibalnega 
sistema. Primerna je za nosečnice 
kot preventivna oblika zdravljenja 
ter terapevtska obravnava v pri-
meru bolečin med spreminjanjem 
telesa v nosečnosti ter takoj po 
porodu in za dojenčke ter otroke v 
primeru razvojnih težav, hiperak-
tivnosti, kolik ter težav s prebavo. 
 
Terapevtski dotik 
Petra Šmid Seljak s.p., 
051 395 059
Dipl.delovna terapevtka, terapevtka 
razvojne obravnave, Bownova terapevtka

ZD Vrhnika

Seznam ambulant in zdravnikov, ki delujejo 
v okviru ZD Vrhnika, in zasebnikov, ki jim je 
podeljena koncesĳa

Specialistični zdravstveni pregledi in svetovanje

Nova lokacĳa - Stara cesta 4A, Vrhnika
Obveščamo vas, da se s 1. septembrom 2013, ne nahajamo več v trgovskem cen-
tru ŠPAR, preselili smo se na novo lokacĳo – Stara cesta 4 A, Vrhnika (stavba,
v kateri je tudi notar) 

Kot do sedaj, so vam na voljo  zdravstveni pregledi in svetovanja specialistov 
različnih strok:
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Koncert za pomoč pri nakupu 
šolskih potrebščin

nedelja 6. 10. 2013, na 
OŠ A.M. Slomška

OKO NAJ SE OČESU NASMEJI,
ROKA TOPLO NAJ SEŽE V 

POZDRAV!

Območno združenje Rdečega križa Vrhnika 
v sodelovanju z Orkestrom Simfonika, MePZ 
Mavrico, ZIC-om in Občino Vrhnika načrtuje 
dobrodelni koncert z nazivom: Nakup šolskih 
potrebščin za otroke iz socialno ogroženih 
družin.
Pobuda za ta koncert je prišla s strani orkestra 
Simfonika in MePZ Mavrice, ki sta kot soorga-
nizatorja sodelovala že pri dobrodelnem kon-
certu v letu 2009 za vse ljudi, ki so ostali brez 
dela,  v OŠ A.M.Slomšek. Zbrana sredstva so 
se porabila za nakup prehranbenih artiklov, 
narejeni so bili paketi in razdeljeni med ljudi.
Živimo v času, ko se dnevno veča število tuje 
pomoči potrebnih ljudi. Sama organizacĳa RK 
ne zmore zagotoviti  pomoči vsem potrebnim 
ljudem, ker ji primanjkuje finančnih sredstev.  
V upanju in želji, da otroci ne bi bili prikrajša-
ni pri nabavi šolskih potrebščin,  smo se od-
ločili za ponovno  organizacĳo dobrodelnega 
koncerta. Koncert se predvideva  v začetku 
oktobra letošnjega leta, ali koncem septembra, 
s tem v zvezi že potekajo razgovori o nastopa-
jočih, o lokacĳi, idr...
Trgovina Kocka na Vrhniki in v Borovnici, kjer 
se bodo na osnovi naročilnice RK  nabavljale 

šolske potrebščine, je  pristopila k dobrodel-
ni akcĳi - kupci bodo lahko v trgovini v zato 
pripravljene  »košare«  darovali   šolske po-
trebščine. Sredstva  se bodo v ta namen zbi-
rala tudi na TRR OZ RK Vrhnika: SI56 0202 
7001 0017 584. Prav tako lahko na sedež OO 
RK   prinesete  šolske potrebščine.  
Ni lepšega kot videti nasmejan in brezbrižen 
otroški obraz, zato stopimo skupaj in poma-
gajmo. V slogi je moč, dokažimo, da zmoremo 
toliko energĳe, moči in volje, da zagotovimo 
otrokom vsaj delček tistega, kar potrebujejo!

Tečaj prve pomoči za voznike 
motornih vozil
Bodoči vozniki!
Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil. Tečaje organiziramo 
enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat, na 
Poštni ulici 7B, s pričetkom ob 17. uri. Nudimo 
brezplačno izposojo literature. Prĳave spreje-
mamo: vsak dan od 8. do 14. ure, ob sredah do 
17. ure, v pisarni OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 
7B, na telefon 7502-447 ali na email: vrhnika.
ozrk@rks.si.

Pravočasno poskrbimo za naše 
zdravje
Kako? Redno si merimo krvni tlak, redno si 
merimo krvni sladkor in nadzorujemo hole-
sterol in trigliceride. Kje in kdaj? Na Območ-
nem združenju Rdečega križa Vrhnika, Poštna 
ulica 7B, vsak prvi torek v mesecu od 8. do 10. 
ure. Za merjenje krvnega sladkorja, holestero-
la in trigliceridov, morate biti obvezno tešči!

OZ RK Vrhnika
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Ponujamo vam storitve z namenom splošnega 
dobrega počutja, rehabilitacĳe, pa tudi preven-
tive, saj za svoje zdravje najbolje skrbimo, ko ga 
imamo. Na voljo so vam različne vrste masaž in 

terapĳ. Ajurvedska masaža, ki vsebuje kombina-
cĳo indĳskih in tibetanskih masažnih prĳemov s 
poudarkom na aktivacĳi in uravnovešanju meri-
dianov in določenih akupresurnih točk ter na in-
tenzivni obdelavi pomembnih mišičnih skupin. 
Refleksna masaža stopal in dlani je čudovita 
tehnika, s katero vplivamo na sproščanje in rav-
novesje celotnega telesa. Klasična ali švedska 
masaža ugodno vpliva na celotno telo, na kožo, 
skeletne mišice, živce, sklepe in obsklepne struk-
ture, obtok krvi in limfe, na prebavila in diha-
la. Masaža aktivira sproščanje hormonov sreče, 
prinaša energetsko ravnotežje in kar je v današ-
njem času zelo pomembno – osvobaja nas stresa. 
Mikroresonančna terapĳa se odlično obnese pri 
fizioterapĳah kot podporna terapĳa za zdravlje-
nje lokomotornih težav ter pri boleznih mnogih 
drugih telesnih sistemov. Magnetizacĳa služi 
za aktivacĳo in obnovo stanja eteričnega dvoj-
nika, kar posledično vodi do dviga imunskega 
sistema, krepitve celega telesa, dviga energĳe ter 
vsesplošnega psihofizičnega ravnovesja. Kro-
moterapĳa z medicinskim aparatom bioptron, 
ki oddaja posebno vrsto polarizirane svetlobe 
različnih barvnih spektrov in služi za dopolni-
tev in okrepitev energetskih tretmajev, odlično 
se obnese pri zdravljenju kožnih boleznih in pri 
fizioterapĳi. Dokazano blaži in odpravlja sezon-
ske razpoloženjske motnje (zimska depresĳa). V 

sodelovanju s priznanim kiropraktikom in zdra-
vilcem dr. Emilom Kušcem nudimo še kiroprak-
tiko za odpravljanje raznovrstnih lokomotornih 
problemov (težave s hrbtenico, sklepi, športne 

poškodbe idr.), akupunkturo, tibetansko ajur-
vedo in  akaša terapĳo. Kiropraktika odpravlja 
sledeče simptome: migreno, otrplost okončin, 
odrevenelost in bolečine v vratu, slabost, omo-
tico, dvojni vid, bolečino v hrbtu, mišične krče, 
živčnost, slabo prekrvavitev, duševni nemir, 
pospešen srčni utrip, začetni artritis, bolečine v 
sklepih, napetost, vnetje živcev in kit, zmanjšano 
mobilnost vratu, izgubo ravnotežja, anksioznost, 
ipd. Akupunktura je kitajska metoda zdravlje-
nja, ki temelji na zabadanju iglic v akupunkturne 
točke. Deluje analgetično, sedativno, homeosta-
tično in regulativno, ki pomaga ohraniti ravno-

vesje v telesu. Prav tako krepi imunski sistem 
in deluje protivnetno in antialergĳsko. Zaradi 
vpliva na kemične procese v telesu blagodejno 
učinkuje in zdravi motnje na psihološki kot tudi 
na motorični ravni. Ajurveda ali nauk o življenju 
zajema človeka kot celoto in s tem vse ravni na-
šega obstoja – telo, um in duha. Vanjo spadajo 
terapevtske ajurvedska masaže, svetovanje za 
splošno izboljšanje kakovosti življenja ali glede 
na določen problem, tako od uživanja zelišč, 
čajev, hrane kot ostalih nasvetov, ki vam lahko 
polepšajo in obogatĳo življenje. Akaša terapĳa 
sestoji iz »esenske božanske masaže« ter masaže 
s posebej izbranimi kristali glede na tip konstitu-
cĳe in vrsto morebitnega problema. 

O dr. Emilu Kušcu
Dr. Emil Kušec je priznani hrvaški doktor ki-
ropraktike in manualne medicine, ajurvedske 
medicine in akupunkturist z dolgoletnimi izkuš-
njami in znanjem. Obravnaval je na tisoče ljudi, 
med drugim tudi nekatere vrhunske hrvaške 
športnike kot so Ivica in Janica Kostelić in Goran 
Ivanišević. 
V novi 100m2 veliki telovadnici bodo v jeseni na 
voljo tudi skupinske vadbe in nekatere druge de-
javnosti za katere je bilo v pretekli sezoni precej 
povpraševanja (aerobika, zumba,  vadba za sta-
rejše, TNZ, joga, plesni tečaji …) , prostor pa bo 
možno najeti tudi za druge dejavnosti.
Več info na 031 373 500 ali info@bjfit.si

Sodoben človek je podvržen 
mnogim vplivom iz okolja, ki 
so pogosto škodljivi za njego-
vo zdravje: jemo kemizirano 
hrano, vdihavamo onesna-
žen zrak, pĳemo onesnaženo 
vodo, redno smo izpostav-
ljeni patološkim elektromag-
netnim, podzemnim in koz-
mičnim sevanjem.  Pogosto 
nosimo oblačila iz umetnih 
materialov, obkroženi smo  s 
številnimi umetnimi snovmi: 
plastiko, barvami, laki, čistili. 
Živimo v umetnem okolju, ki 
terja velik davek v obliki na-
četega zdravja, zmanjšanega 
energetskega potenciala, raz-
majane duševnosti, stresa; ne-
zavedajoč s tem privabljamo 
bolezni in si krajšamo živ-
ljenjsko dobo. Na drugi strani 
pa prihaja iz naše notranjosti 
veliko vplivov, ki neugod-
no vplivajo na nas: strahovi, 
skrbi, negotovost, nemir, ne-
zadovoljstvo, jeza, želje, ki 
povzročajo škodljive razvade, 
itn. Ena izmed mnogih nega-
tivnih posledic takega stanja 
je tudi rak, ki  je  poleg srčno-
žilnih bolezni glavni rabelj 
visoko razvitega in civilizira-
nega človeka. V Slovenĳi se je 
poleg Francĳe, Španĳe in Ni-
zozemske rak med moškimi, 
povzpel celo na prvo mesto 
– pred srčno-žilne bolezni. 
Modreci pravĳo, da je eden 
glavnih vzrokov za pojav raka 
koncentracĳa mrtvih celic v 

telesu. Svoje dodajo še kemi-
zirano okolje in pogosto neza-
vedni vzgibi v naši duševnosti 
– strah, žalost, nezadovoljstvo 
… Piko na i pogosto postavĳo 
še škodljive razvade in mesna 
prehrana. Ljudje smo v svo-
jem življenju precej lahkomi-
selni: »Ah saj meni se pa ne 

more nič zgoditi!« Pa je temu 
res tako? Vsak lahko na pri-
merih iz svojega okolja spo-
zna, da to ni res. Včasih sli-
šimo tudi: »Raje par let manj 
živim in dobro jem, pĳem …« 
Ko pa nas kaj doleti, takrat se 
začne naš propad, agonĳa, 
trpljenje, takrat bi naredili 
vse, da bi ozdraveli. Na srečo 
imamo visoko razvito medici-
no in farmacĳo, ki nam do do-
ločene mere lahko pomagata, 
žal pogosto s stranskimi učin-
ki. Dokler smo zdravi, smo 

pogumni, brezbrižni, včasih 
ponosni na svoje lahkomisel-
ne dosežke. Potem pa pride  
trenutek streznitve. Pravĳo, 
da v strelskih jarkih na fron-
ti ni ateistov. V luči  navede-
nega je smiseln zdrav način 
življenja.  Napačne življenjske 
navade so največja kazen za 
nas. Zdrav način življenja pri-
naša najrazličnejše nagrade. 
Ljudje pogosto razmišljamo 
in sanjamo o lahki in hitri poti 
do zdravja in mladostnosti. 
Dejstvo pa je, da si je zdravje 
treba zaslužiti, ni ga mogoče 
kupiti. Torej,  sodoben način 
življenja in tehnike, ki nam 
pomagajo čistiti, razbreme-
njevati, krepiti različne tele-
sne sisteme, so odgovor na 
omenjeno problematiko. 
Sistem Joga v vsakdanjem 
življenju, ki  ga že več kot če-
trt stoletja uspešno uporablja-
mo v Slovenĳi, nudi tehnike, 
ki pomagajo razstrupljati in 
krepiti organizem, kar  je iz-
jemna preventiva pred rakom 
in drugimi lažjimi in težjimi 
boleznimi.  Zelo pomemb-
ni so pristopi hatha joga, ki 
predvsem s pomočjo vode in 
zraka čistĳo telo od najbolj 
grobih do najbolj subtilnih 
nivojev. Telesne tehnike ali 
asane blago, vendar intenziv-
no delujejo na sklepe, mišice, 
organe, žleze, živčni sistem, 
na vsako celico ... Dihalne 
tehnike ali pranajame čistĳo 
najrazličnejše telesne, ener-
getske in mentalne sisteme ter 
jih energizirajo – so najboljša 
preventiva proti raku.
Stres  je eden pomembnejših 
dejavnikov za nastanek raka. 
Globinsko sproščanje (joga 
nidra) je najboljše zdravilo 
proti stresu. Vsa kombinacĳa 
pristopov varno, učinkovito 
in zanesljivo učinkuje na pre-
prečevanje in je tudi pomoč 
pri zdravljenju rakavih obo-
lenj. Vse tehnike so primerne 
za vsakogar ne glede na sta-
rost, bolezensko stanje in tele-
sni ustroj. Učitelj joge jih tudi 
prilagaja  posameznikovim 
potrebam. Naredimo nekaj 
zase, ne prepustimo se slepo 
usodi; vzemimo življenje v 
svoje roke! Nikoli ni prepozno 
in odveč, če naredimo nekaj 
pametnega za svoje zdravje! 
Modreci skozi tisočletja spo-
ročajo: »Sestra moja, brat moj, 
stopi na pot zdravja, miru, 
notranje izpolnjenost, radosti 
in sreče.«

Dr. Danilo Kosi, prof.

Jesenske novosti v BJ Fit – kiropraktika in skupinske vadbe 
BJ FIT – fitness & wellness center bo v sodelovanju z Ajurveda Janez Grbajs s.p. z Vrhnike to jesen razširil svojo dejavnost in v svojo ponudbo dodal različne vrste 
sprostitev, ki stremĳo k sproščanju, okrepitvi in regeneracĳi telesa in duha. 

Joga in rak
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Foto klub Okular v 
sodelovanju  z  Našim 
časopisom razpisuje 
fotografski natečaj z 
naslovom: »jutro«

Pogoji sodelovanja: 
1. Na natečaju, lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni foto-

grafi.
2. Natečaj ima dve temi:
A. JUTRO     čb ali barvno (fotomontaže niso dovoljene)
B. PROSTO  čb ali barvno (fotomontaže niso dovoljene)
3. Vsak udeleženec lahko sodeluje s štirimi fotografijami na vsa-

ko temo. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo 
sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.

4. Format fotografij mora biti 20x30 cm ali izvedenka omenjene-
ga formata. Končni izdelek mora biti narejen na fotografski 
papir. Vsaka posamezna fotografija mora biti prilepljena na 
podlago velikosti 30x40 cm črne barve in ne debelejšo od 1 
mm. 

5. Dela naj bodo na hrbtni strani opremljena z zaporedno šte-
vilko, imenom avtorja, njegovim razstavljalskim naslovom 
in naslovom fotografije, ki mora biti napisan v slovenščini. 
Naslov fotografije skupaj s presledki ne sme presegati 20 zna-
kov. 

6. Vsak udeleženec mora pošiljki priložiti izpolnjeno prĳavnico. 
Številke na prĳavnici se morajo ujemati s številkami na foto-
grafijah. Na prĳavnici mora biti napisan tudi točen naslov za 
vračanje. V primeru nečitljivo napisanih naslovov organiza-
tor ne sprejema odgovornosti za netočno dostavo.. 

7. Fotografije skupaj s prĳavnico pošljite na naslov: ZIC Vrhni-
ka, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. Na pošiljki, v embalaži pri-
merni za vračanje, naj bo oznaka: Fotografije za fotografski 
natečaj.

8. Organizator bo z deli ravnal pazljivo, ne prevzema pa odgo-
vornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med pošiljanjem.

9. Organizator lahko poslana dela uporabi za nekomercialno 
promocĳo oziroma predstavitev razstave v medĳih. Če se 
avtor s tem ne strinja, naj to napiše na prĳavnici.

10. Za najboljša dela na vsako temo bodo ob odprtju razstave 
podeljena zlata, srebrna in bronasta diploma, ter 3 pohvale. 
Vsak udeleženec lahko na eno temo dobi samo eno nagrado. 
Odločitev žirĳe je dokončna in nepreklicna.

11. Rezultati žirĳe bodo objavljeni V Našem časopisu.
12. Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor sprejema pravila, ki 

jih je določil organizator. 
13. Zadnji dan za oddajo fotografij je 30. oktober 2013
14. Fotografije bo ocenjevala tričlanska komisĳa:
 Elo Mihevc - mojster fotografije FZS  AFIAP, Mag.Bojan Mav-

sar - akademski kipar, Bojan Senjur - art  fotograf

V napolnjeni  cerkvici  pri Sv. Lenartu je po večdnevnem zabav-
nem naboju, glasbe, humorja, plesa in petja, zadnji dan  zazve-

nel še  melos klasično zborovske, duhovne in godalno - instru-
mentalne glasbe. Prisluhnil ji je tudi župan pobratene občine 
grškega mesta Volos gospod Ioannis Gkountelias.
Po odpeti »Večernici« domačih pevcev zbora  MePZ  Ivana 
Cankarja, pod vodstvom zborovodje Lovra Groma, smo se za 
začetek prepustili zvokom sodobne krščansko duhovne glasbe 
gostujoče  glasbene skupine «Generacĳa slavljenja" iz Krščan-
skega centra Nova generacĳa.
V nadaljevanju  je duet izredno nadarjenih mladih glasbenic, 
sester Sare in Eve Mivšek, ob spremljavi mentorice Urše Kržič, 
zaigral dve skladbi. Iz vsake zaigrane note smo začutili njuno 
ljubezen do godalno-instrumentalne glasbe.
V to nežno sinergĳo se je ponovno vključil zbor z repertoarjem 
slovenskih domoljubnih pesmi in ga zaključil  z za Vrhniko po-
menljivo  pesmĳo Ivana Malavašiča «Vrhniki«.
Koncert je požel nepričakovani aplavz in številne pohvalne ko-
mentarje, tako k tematsko smiselni sestavi programa, kot same-
mu izboru nastopajočih.
Danes pomen in lepoto klasičnega petja pogosto zamegljuje  
glasba zabavnega naboja. Dragi  poslušalci, vi pa ste nam znova 
potrdili, da ga  potrebujete.
Hvala vam   in  nasvidenje ob letu osorej!                                       Meta Novljan

Duet izredno nadarjenih mladih glasbenic, sester Sare in Eve 
Mivšek z mentorico Uršo Kržič

Gostujoča  glasbena skupina «Generacĳa slavljenja" iz Krščan-
skega centra Nova generacĳa.

Gostitelji MePZ Ivana Cankarja Vrhnika z dirigentom Lovrom 
Gromom

Mladi iz Podlipe in Smrečja, ki ustvarjajo v okviru tamkajš-
njega kulturnega društva, so režisersko paličico znova zaupa-
li domačinu Janezu Cankarju, ki je lani z njimi »postavil na 
oder« igro Štirje fantje muzikantje. »Pravzaprav v načrtu ni-
sem imel nič, potem pa so fantje in punce toliko vztrajali s pre-
govarjanjem, da sem privolil,« pravi režiser. Odločili so se za 
delo Žarka Petana »Metka in Janko«, ki ima za iztočnico znano 
Andersenovo pravljico, a se odvĳa po svoje. »V gozdu se iz-
gubita dva skavta, nakar zaslišita klice na pomoč, ki prihajajo 
iz hiše čarovnice. Nato se začne zgodba zapletati, a več ne bom 
povedal,« dodaja Cankar. V uri dolgi predstavi sodeluje deset 
igralcev in igralk (Jošt Cankar, Tomaž Jesenko, Matic in Jaka 
Fortuna, Martin Merlak, Jurĳ Cankar, Marcel Radošek, Vesna 
Saje, Anja Končan, Nina Slavec), za barvito sceno je poskrbel 
Vinko Cankar, vlogo šepetalca so zaupali Aljažu Jeraju, za luč 
in ton pa skrbi Jernej Bradeško. Da je bila publika nad pred-
stavo navdušena zgovorno priča dolg aplavz ob zaključnem 

zboru igralcev na odru.
Poleg nastopov na domačem odru in načrtovanem obisku gle-
dališkega festivala sredi poletja v Postojni, načrtujejo nastope 
predvsem jeseni. Glede na otroško vsebino igre, ki kot priljub-
ljen žanr napolni skoraj vsako dvorano, boste Metko in Janka 
verjetno kmalu srečali tudi v vašem kraju – le pozorni bodite na 
plakate na oglasnih deskah. 

Gašper Tominc, foto: GT

Celotna igralska zasedba

Janko in Metka na zaslišanju pri policĳskem inšpektorju, ki pre-
iskuje njuno vpletenost v dejanje, po katerem je čarovnica pristala 
v peči. 

Uspešna sezona 2012/2013 Kluba vrhniških študentov 

Tudi na Vrhniki »dogaja«!
Tudi letošnjo sezono smo v klubu Zakon poskrbeli za 
pestro dogajanje. Sezono smo kot po navadi začeli s 
tradicionalnim kulturno-gledališkim festivalom Can-
karjada.  Ves teden smo brezplačno gledali raznolike 
gledališke predstave. Teden je potekal v znamenju 
Pregovori (KUD Impromobile), Rokenrol impro (Ko-
lektiv Narobov), Svinje (Gledališče Glej), Gremo na 
vlak (Gledališče Unikat), Dama v belem (Eva Škofič 
Maurer), Stand up večer, pripovedovanje zgodb z 
Ano Dušo. Festival je poetično zaključil Tomaž Pen-
gov. Dvorano smo najprej oblekli v črnino in dodali 
nekaj kovinskih zvokov z bendi Teleport, Hellsword 
in Rollin Bastards; vrnili smo se nazaj v Yugo s skupi-
no Sedma republika in skakali v ska-ritmih skupaj z 
Red Five Point Stars.  
V novo leto smo zakorakali z eksperimentalnim kon-
certnim ciklom Rojišče (v sodelovanju z HUD »O«), 

nadaljevali s stonerskimi Grrizli Madamsi, ki so nas 
pripeljali do mračnega metala, kjer so žagali člani 
skupin Dickless Tracy, Eruption in Sarcasm. Za elek-
tronske duše je vsak mesec poskrbela domača DJ-eki-
pa Zakon Beatz. Poplesavali smo v ritmih berlinskega 
rockabilly benda Cherry Casino, noreli na ritme  ro-
kenrola domačih Ride on in štajerskega Črnega Petra, 
meje dobrega okusa pa premikali z večerom grind 
core, kjer smo poslušali svinjsko dobre VxPxOxA-
xAxWxAxMxCx (Avstrĳa), brutalne Obnounce (Slo-
venĳa), Vulvathrone (Slovenĳa) in ekscesne Viscera 
Trail (Izrael).   
Irski dan piva smo praznovali tudi mi s tematskim 
večerom, posvečenem irskemu pivu, čokoladnim 
zlatnikom, deteljam in Leprehonom ... Aprilsko 
vreme je k nam prineslo hrvaško-slovensko navezo 
Golem, ki so dvorano tresli z vrhunskim elektro - 
hiphop - drum'n'bassom, dan zatem pa smo vratove 
razmigavali na koncertu metal core z Life in Peril, Be-
fore the murder in By Default.   

V maju smo poslušali zasedbo balkan beat Leni Kra-
vac, na Odprtem odru pa so se nam predstavili indie-
rockerji Plužni filozofi. Poletje smo  začeli v sklopu 
Noči na Vrhniki, kjer smo noreli na reggaejevsko za-
sedbo Makako jump, nato pa so naša ušesa na »štrom« 
priključili domači Dj-i: G-Blaze, Sams, Balboa in 
Mack. Sezono smo zaključili s projektom Urbani vrt, 
kjer smo čez dan ob glasbi Dj 5H-a »presprejali« ste-
no bazena, predstavili mladinska društva, »spimpali« 
bicikle, barvali pručke za novo knjižnico, igrali odboj-
ko in počeli še marsikaj zanimivega. Zvečer smo se 
zbrali na dvorišču kluba Zakon in migali z Nedelaz, 
domačimi Buletproof ter kraljem balkana Edo Maaj-
ko (glasbeno podprt z DJ Frenkiejem). Poleg tega smo 
tečnarili s tečajem Slovenskega znakovnega jezika, 
šiviljskim tečajem in tečajem ozvočevanja. Ob sredah 
smo širom sveta potovali v čitalnici Knjižnice Ivana 
Cankarja Vrhnika; obiskali smo Novo Zelandĳo, Šri 
Lanko, Venezuelo in plezali v Jordanĳi in Sirĳi.  
Zagrizeni pohodniki smo dvakrat na mesec izletniko-

vali z Žigo Valentičem, ki nam je predstavil nekatere 
skrite kotičke v bližnji okolici. Poskrbeli smo tudi za 
najmlajše in jih vsake šolske počitnice razveselili z 
brezplačnimi otroškimi delavnicami, v sodelovanju 
z ZIC-em pa smo pripravili tudi otroške delavnice v 
okviru božičnega sejma, branje pravljic s Francĳem 
Rogačem (sodobnim slovenskim pravljičarjem) in 
otroške delavnice na Argonavtskih dnevih. Letos smo 
z dobrodelno stojnico pomagali tudi dvanajstletni de-
klici Nastji, ki ima cerebralno paralizo. Zbrani denar 
smo ji podarili za Grace, psičko pomočnico, ki ji bo 
pomagala pri premagovanju vsakodnevnih ovir.   
Zakon bo aktiven tudi naslednje šolsko leto, začeli 
bomo septembra s Cankarjado. Vsi, ki bi radi kakor 
koli sodelovali v klubski ekipi, vabljeni! Oglasite se 
na e-naslov: program_kvs@yahoo.com,  drugi pa nas 
spremljajte na spletni strani www.kvs-klub.si ali na fa-
cebook profilu in se udeležite katerega od dogodkov. 
Prĳeten počitniški pozdrav, 
ekipa KVŠ Zakon

• K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n  •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n •  K l u b  Z a k o n • 

S koncertom pospremili Argonavte in Medejo v 
pristan
»Sreča ni v glavi in ne v daljavi. Ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš 
nekoga rad,« s temi mislimi  Toneta Pavčka je predsednica in moderatorka prireditve Nadja Malovrh strnila 
in zaokrožila dogajanja  21. Argonavtskih dni, ko je napovedala tradicionalni »Letni koncert« Mešanega 
pevskega zbora Ivana Cankarja, ki ga vsako leto poklonimo  občanom in obiskovalcem velikega Argonavt-
skega  festivala na Vrhniki. 

Premiera igre

Metka in Janko na podlipskem odru
Podlipa, 29. junĳ – Mala kulturna dvorana nad gasilskim domom v Podlipi je bila še enkrat nabito polna. 
Kako tudi ne, saj so oder zasedli domači igralci, za povrh še zelo mladi, zaradi česar je bilo med gledalci mo-
goče zaslediti staro in mlado. Premierno so namreč predstavili mladinsko igro Metka in Janko in jo v nedeljo 
popoldne (naslednji dan) še enkrat ponovili. 
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Obratovalni čas v 
Cankarjevi knjižnici 
Vrhnika
S 1. septembrom je konec poletnih počitnic. 
Cenjene uporabnike obveščamo, da bo knjiž-
nica s tem dnem zopet odprta po običajnem 
delovnem času:

Oddelek za odrasle – 01 75 53 114
ponedeljek - petek: 9:00 – 19:00
sobota: 7:30 – 12:30
Mladinski oddelek – 01 75 53 714 
ponedeljek - petek: 10:00 – 18:00
sreda:10:00 – 16:00 
sobota:7:30 – 12:30
Čitalnica in domoznanski oddelek - 
01 75 53 715 
ponedeljek - petek: 10:00 – 18:00
sobota: 7:30 – 12:30

Krajevna knjižnica dr. M. Boršnik Borovni-
ca – 01 75 46 145
ponedeljek, četrtek: 14:00 – 19:00
torek, sreda, petek: 8:15 – 13:00

GLEDALIŠKI ABONMA 
SEZONA 2013/14

Spoštovani obiskovalci Cankarjevega doma na Vrhniki, vljudno vas 
vabimo k vpisu Gledališkega abonmaja v sezoni 2013/14!  Pri izbiri 

programa smo upoštevali tudi vaše odgovore na lanska anketna 
vprašanja. Na oder Velike dvorane Cankarjevega doma na Vrhniki 

smo povabili: 

Mestno gledališče Ljubljana
s komedĳo Williama Shakespeara - UKROČENA TRMOGLAVKA

režĳa: Anja Suša, igrajo: Matej Puc, Primož Pirnat, Jurĳ
Drevenšek, Jaka Lah, Jožef Ropoša, Gregor Gruden, 

Gaber K. Trseglav, Jure Kopušar,

Slovensko narodno gledališče Drama  
s komedĳo Davida Mameta - NOVEMBER

režĳa: Matjaž Zupančič, igrajo: Matjaž Tribušon, Uroš Fürst, Jurĳ
Zrnec, Alida Bevk, Andrej Nahtigal,

Gledališče Koper 
z glasbeno kriminalno komedĳo Alda Nicolaja - PAROLE, PAROLE
režĳa: Jaka Ivanc, igrajo: Igor Štamulak, Lara Jankovič, Rok Matek,

Prešernovo gledališče Kranj 
s predstavo – delirĳem v enem dejanju Enrica Lu�manna - SEN

režĳa: Mateja Koležnik, igrajo: Peter Musevski, Vesna Slapar, Matjaž
Višnar, Darja Reichman, Borut Veselko, Vesna Jevnikar, Miha 

Rodman, Vesna Pernarčič,

Slovensko narodno gledališče Drama  
z dramo Györgyja Spireja - PRAH

režĳa: Vinko Möderndorfer, igrata: Maja Sever, Valter Dragan,

in

Slovensko ljudsko  gledališče Celje  
s komedĳo Kena Ludwiga -  SLEPARJA V KRILU

režĳa: Boris Kobal, igrajo: Pia Zemljič, Andrej Murenc, Vid Klemenc,
Nina Rakovec, Bojan Umek, Anica Kumer, Igor Žužek in David Čeh.

Mag. Tatjana Oblak Milčinski,                                                    Boštjan Koprivec,
koordinatorica in organizatorica kulturnih programov                         direktor

PROSTOR Polna cena
abonmaja 

Plačilo v dveh 
obrokih

Upokojenci, 
dĳaki, študenti,

invalidi 
in nezaposleni

(s potrdili)
Parter 78 € 82 € 20 % popust

Balkon 75 € 77 € 20 % popust

Vpis novih abonentov bo od 1. 8. 2013 do 14. 9. 2013, od ponedeljka 
do petka od  8. do 18. ure 

in v soboto od 8. do 14. ure v Turistično-informacĳskem centru
Vrhnika.

Zaradi velikega zanimanja svetujemo, da čim prej rezervirate 
abonentske vstopnice!

Do 15. 9. 2013.
Vstop prost.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA – NAŠ ČASOPIS

PORTRET
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 29. 9. 2013.
Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Akrilke

SPEKTER BARV, SVETLOBE IN FANTAZIJE
Skupinska slikarska razstava 

Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

TOREK,
17. 9. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Mihaela Maraž

POGLED NA BARJE S STRANI
Slikarska razstava  

bo odprta do 23. oktobra 2013.
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

NAPOVED:
TOREK,

1. 10. 2013,
ob 19. uri.

Vstop prost.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA
Akvarelisti

V SVOBODI AKVARELA
Skupinska slikarska razstava 

bo odprta do 20. oktobra 2013.
Galerija 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.

Razstave v Cankarjevem domu na 
Vrhniki 

Od 1. do 15. septembra 2013 bo v Avli zopet
na ogled razstava PORTRET,

ki je zaključila literarni in likovni natečaj
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Vrhnika 

in Našega časopisa. 

Od 1. do 29. septembra 2013 bo v Galerĳi zopet
odprta skupinska slikarska razstava

Akrilke;
SPEKTER BARV, SVETLOBE IN FANTAZĲE.

V torek, 17. septembra 2013, ob 19. uri
Vas vljudno vabimo na odprtje slikarske razstave

Mihaele Maraž;
POGLED NA BARJE S STRANI.

Razstavo v Avli si lahko ogledate do 23. oktobra 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 september 2013
 Cankarjev dom Vrhnika

Abonma ENAJSTA ŠOLA, 
SEZONA 2013/14
Spoštovani starši, dragi otroci,

vljudno vas vabimo k vpisu otroškega abonmaja Enajsta šola!
Kot vsako leto vas tudi letos konec junĳa vabimo k vpisu v novo

abonmajsko sezono.

Na oder velike dvorane Cankarjevega doma na Vrhniki smo letos 
povabili: 

Lutkovno gledališče FRU-FRU z lutkovno pravljico Ele Peroci -
MUCA COPATARICA,

režĳa in igra: Irena Rajh Kunaver,

Gledališče Koper z gledališko lutkovno predstavo Jake Ivanca -
MALI MEDO,

režĳa: Jaka Ivanc,
igrata: Gorazd Žilavec, Gašper Jarni,

klovneso Evo Škofič Maurer s predstavo -
KLOVNESA RAZGRAJA!, 

HIŠO otrok in umetnosti,  v koprodukcĳi z lutkovnim gledališčem
FRU-FRU 

z uspešnico Tatjane Lehenove 
DEVET MESECEV,

režĳa: Katarina Aulitisová in Lúbo Piktor,
igrata: Ajda Rooss in Árpád Balázs-Piri

in

Lutkovno gledališče Maribor z lutkovno predstavo Pavla Polaka -
VOLK IN KOZLIČKA,

igrata: Metka Jurc in Davorin Kramberger.

Točne datume posameznih predstav, kratke vsebine in druge 
informacĳe

vam bomo s programsko knjižico predstavili jeseni.

Mag. Tatjana Oblak Milčinski,                                                    Boštjan Koprivec,
koordinatorica in organizatorica kulturnih programov                    direktor 

PROSTOR Polna cena
abonmaja 

Plačilo v dveh 
obrokih

Invalidi in 
nezaposleni
(s potrdili)

Parter 23 € 24 € 20 % popust

Balkon 18 € 19 € 20 % popust

Vpis novih abonentov bo od 1. 8. 2013 do 14. 9. 2013, od ponedeljka 
do petka od  8. do 18. ure in v soboto od 8. do 14. ure v Turistično-

informacĳskem centru Vrhnika.
Zaradi velikega zanimanja svetujemo, da čim prej rezervirate 

abonentske vstopnice.

Novitete prejšnjih mesecev lahko prebirate na 
naših straneh na svetovnem spletu: h�p://www.

ckv.si in na www.mojaobcina.si/vrhnika. 
Izbor: Niko Nikolčič

Novosti v julĳu in
avgustu 2013
0 SPLOŠNO:KNJIŽNIČARSTVO,ENCIKLOPEDI-
JE,ZBORNIKI...
ADIZES, I.: V iskanju vrhunca
CVEK, K.: 1555 dni potovanja do uspeha 
MICHAELS, F. S.: Monokultura

1 FILOZOFĲA.ETIKA.OKULTIZEM.PSIHOLO-
GĲA.
BOCK, Philip K.: Razmisleki o psihološki antro-
pologĳi
KLIBANSKY, R.: Saturn in melanholĳa
KOMEL, M.: Diskurz in nasilje 
PROPHET, E. C.: Radost 
WANT, C.: Introducing Slavoj Žižek 

2 VERSTVO
BOSMANS, P.: Božji blagoslov vajini ljubezni 
GRÜN, A.: Mala knjiga o pravi ljubezni 
KASTELEC, B.: Zdrava, Marĳa!
LUBICH, Chiara Ljubim, torej sem
NEUSNER, J.: Rabin se pogovarja z Jezusom 
PAULUS VI: Veselimo se svoje vere 
SCHOCKENHOFF, E.: Etika življenja

3 SOCIOLOGĲA.POLITIKA.EKONOMĲA.PRA-
VO.VZGOJA.ETNOLOGĲA.
ANDERSON, C.: Izdelovalci
BABEROWSKI, J.: Red in teror
BEAUVOIR, S. de: Drugi spol 
GRINTAL, B.: Poslovni bonton ali Poslovni bon-
ton od A do Ž 
HRŽENJAK, M.: Vrata niso baš odprta
KAMNAR, H.: Fiskalna pravila 
KREMENŠEK, B.: Slovenska pot v prihodnost
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
ŠTEFANČIČ, M. jr.: Zima našega nezadovoljstva

5 OKOLJE.MATEMATIKA.ASTRONOMĲA.FIZI-
KA.KEMĲA.BIOLOGĲA.
COOK, J.: Strokovni vodnik po dvomih o global-
nem segrevanju 
DIMKOVSKI, T.: Nahajališča nekovinskih mine-
ralnih surovin v Slovenĳi
SLEKOVEC, M.: Splošna in anorganska kemĳa
STANEK, M.: Statika I in II

6 MEDICINA.TEHNIKA.KMETĲSTVO.VODE-
NJE.INDUSTRĲA.OBRT.
GLUŠIČ, M.: Varno ravnanje s traktorjem in trak-
torskimi priključki 
ILIČ, N.: Terapĳa s pomočjo živali
KALINŠEK, F.: Dobrote iz pečice 
KEGEL, M. A.: En.občina
LISJAK, M.: Uporabna dermatologĳa
PAPLER, D.: Osnove uporabe solarnih toplotnih 
in fotonapetostnih sistemov 
RICCI, K.: Skrivnosti Kamasutre in drugi užitki 
z Vzhoda 
VUKOVIČ, D.: Aktivna mamica

7 UMETNOST.ARHITEKTURA.FOTOGRAFĲA.
GLASBA.ŠPORT.
GLIGO, N.: Pojmovnik glasbe 20. stoletja 
JOŠT, B.: Izbrani vidiki filozofije športa in tekmo-
valne priprave športnikov 
KOŠIR, M.: Mariborske operne zvezde 
POGAČNIK, A.: Prostorsko načrtovanje turizma 
REICHENBERG, M.: Poslušajmo filme
ŠTUHEC, J.: Preko Pirenejev do Atlantika
USPENSKĲ, B. A.: Semiotika umetnosti 

82-1 POEZĲA
BABAČIĆ, E.: Prihodi, odhodi 
JAKOB, J.: Delci dela 
KOCBEK, E.: Zemlja 
PEPELNIK, A.: Cela večnost 
PETKOŠ, J.: Biseri rose trave
VODNIK, F.: Borivec z Bogom 

82-3 ROMANI.KRATKA PROZA.
BAGGOTT, J.: Čisti : prva knjiga trilogĳe Čisti
CEPUŠ, A.: Devet dni, devet noči
CHRISTIE, A.: Zločinska zabava 
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Tokratne novičke so, tako kot je času primerno, malo 
bolj počitniške. Pa vendar v času od oddaje junĳskih
novičk pa do malo manj kot sredine avgusta, ko od-
dajamo prispevek, nismo samo počitnikovali. Na praz-
nični dan, dan državnosti, smo bili na tradicionalnem, 
letos že desetem teku v Star maln. Tek prireja Športno 
društvo Povž Stara Vrhnika. Skupaj s številnimi udele-
ženci in obiskovalci prireditve smo bili zelo zadovoljni 
z brezhibno izvedeno prireditvĳo.  
K sreči smo res po srečnem naključju v drugem tednu 
julĳa v Našem časopisu z dne 3. julĳ zasledili Razpis
za najem športnih dvoran: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, 
Partizan Vrhnika in dvorana pri OŠ Antona Martina 
Slomška Vrhnika. Rok za posredovanje vlog je bil 15. 
julĳ, kar je manj kot dva tedna. Razpis je bil 4. julĳa ob-
javljen na spletni strani Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika 
v rubriki informacĳe, na spletni strani Občine Vrhnika
pa ga nismo zasledili. Pred potekom roka nam je uspelo 
o razpisu obvestiti kar nekaj predstavnikov naših čla-
nov, ki za razpis niso vedeli. Ponovno bomo zapisali: 
objava razpisa v julĳu, z rokom za prĳave manj kot 14
dni, res ni primerna. 
Pred počitnicami smo se člani Izvršnega odbora Športne 
zveze Vrhnika dogovorili, da v času počitnic ne bomo 
sestankovali. Smo pa v julĳu opravili dopisno sejo, na
kateri smo predlagali kandidata za člana Sveta Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika. Komisĳa za mandatna vpraša-
nja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve Ob-
činskega sveta občine Vrhnika nas je namreč obvestila, 
da je zaradi skorajšnjega poteka mandata članom tega 
javnega zavoda, začela s kandidacĳskim postopkom za
imenovanje novih članov sveta zavoda. Kot uporabniki 
oziroma zainteresirana javnost imamo možnost predla-

ganja kandidata. Možnost smo izkoristili in posredova-
li predlog. V mandatu sveta zavoda, ki je trajal od leta 
2009 in ki se bo zaključil septembra letos, športniki, kot 
zagotovo najštevilčnejši »uporabniki oziroma zainter-
esirana javnost« v javnem zavodu za kulturo, šport in 
turizem, nismo imeli predstavnika, ki bi zastopal naše 
interese. O tem, kdo in iz katerih področĳ delovanja za-
voda bo zastopal uporabnike oziroma zainteresirano 
javnost, bodo odločili člani Občinskega sveta.  O izidu 
glasovanja vas bomo obvestili v naslednjih novičkah. 
Bo pa ta mandat malo nenavaden, vsaj kar zadeva traja-
nje: trajal bo namreč manj kot eno leto in pol. 
Kljub izjemni vročini smo se zadnji torek v julĳu sestali 
člani delovne skupine, ki jo je za operativno delo v  po-
vezavi s pripravo sprememb in dopolnitev Pravilnika o 
sofinanciranju športa v Občini Vrhnika imenoval Izvrš-
ni odbor. Opravili smo kar nekaj dela ter se dogovorili 
za ponovno srečanje zadnji torek v avgustu. 
Zaradi letnega dopusta v tem prispevku ni predstavlje-
nega videnja našega člana Komisĳe za uskladitev pri-
pomb k predlogu sprememb in dopolnitev  Pravilnika o 
sofinanciranju športa v Občini Vrhnika, o delu te komi-
sĳe in o zelo obširnem odgovoru na »nekaj stavkov« iz
prejšnjih novičk, ki naj ne bi bili popolnoma resnični. 
Za zaključek pa: v času pisanja teh novičk držimo pesti 
za našega športnika Vrhnike za leto 2012, Aleša Sečnika. 
Skupaj z Darkom Đurićem in Alenom Kobilico je ude-
leženec  Svetovnega prvenstva v plavanju v času od 12. 
do 18. avgusta v Montrealu. 
Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno do-
polnjujemo z aktualnimi novicami. Prosimo vas, da 
nam posredujete informacĳe o dogodkih v vaših dru-
štvih 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 sportnazvezavrh-
nika@gmail.com. Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. 
ure v pritličju poslovnega dela telovadnice Partizan.

Športna zveza Vrhnika

Novičke 
Športne zveze 
Vrhnika

29. in 30. junĳa 2013 je bil Glasgow pri-
zorišče evropskega prvenstva v cheer-
leadingu in cheer plesu. Tekmovanja se 
je udeležilo  več kot 1700 tekmovalcev 
iz  dvajsetih držav, Slovenĳo pa so po-
leg  enainšestdesetih Žabic iz ŠŠD Log 
- Dragomer zastopali še tekmovalci iz 
ŠD Oziris iz Maribora, ŠK Twist in ŠD 
Maredi iz Nove Gorice ter ŠD Sovice 
iz Domžal. Žabice (Frogs Cheer Team 
Slovenia) so se predstavile s trinajstimi 
tekmovalnimi nastopi in dosegle na-
slednje rezultate: 
1. mesto – Špela Urbančič in Liza Ur-
bančič (članski freestyle cheer plesni 
par)
3. mesto – članska mešana cheerle-
ading skupina Žabice (Luka Samo-
torčan, Matevž Remškar, Miha Samo-
torčan, Jan Gomboc, Maxi Mohorič, 
Ida Grom, Lina Kogoj, Nika Kogoj, 
Eva Žos, Lucĳa Jeršin, Tomaž Kranjec,
Matej Kranjec, Darĳan Brenčič, Ana
Janko, Maša Rogelj, Ines Macanović, 
Špela Rojec, Deni Ušaj, Matej Volčič, 
Janez Kozelj, Alfonz Šnuderl, Eva Kr-
žič, Lea Grom)
3. mesto – članski mešani skupinski 
dvigi, Žabice (Nika Kogoj, Lucĳa Jer-
šin, Matevž Remškar, Jan Gomboc, 
Luka Samotorčan)
3. mesto – članski dekliški skupinski 
dvigi, Žabice (Eva Kržič, Eva Žos, Špe-
la Rojec, Ines Macanović)
4. mesto – Maxi Mohorič in Janko Mazi 
(članski partnerski dvigi)
4. mesto – Katja Vidmar in David Ajdič 
(članski hip hop cheer plesni pari)
5. mesto – Špela Urbančič in Liza Ur-
bančič (članski jazz cheer plesni par)
5. mesto – mladinska mešana cheer-
leading skupina Žabice (Tjaša Miklič, 
Uršula Jušič Piber, Mojca Povše, Tade-
ja Judež, Lea Košir, Ajda Sedlar, Nina 
Tomažič, Zala Bergant, Anja Meglen, 
Lara Meglen, Maruša Povše, Loti Obal, 
Lucĳa Kosednar, Tia Tkalčič, Vida Pet-
rej, Dolores Sekula, Gal Tola)
5. mesto – članska cheer plesna sku-
pina Žabice (Manca Komljenović, Eva 
Repše, Špela Urbančič, Anja Popit, Liza 
Urbančič, Monika Forster, Eva Pirnat, 
Ana Čepon, Katarina Kern Pirnat, Pol-
ona Vukelić) 

6. mesto – Tjaša Ogrič in Tjaša Žakelj 
(mladinski freestyle cheer plesni par)
6. mesto – Lina Kogoj in Matjaž Gerbec 
(članski partnerski dvigi)

7. mesto – Ida Grom in Matevž Rem-
škar (članski partnerski dvigi)
7. mesto – mladinski dekliški skupin-
ski dvigi Žabice (Anja Meglen, Tadeja 
Judež, Ajda Sedlar, Lea Košir) 
Z osvojenimi štirimi pokali  so Žabice 
zaokrožile svojo zbirko pokalov z ev-
ropskih prvenstev, v kateri so od leta 
2002 na  devetih prvenstvih stare celi-
ne zbrale že  trideset pokalov!
Na Evropskem prvenstvu je potekala 
tudi podelitev pokalov zmagovalcem 
evropske cheer lige za leto 2012 v kate-
gorĳah partnerski dvigi, dekliški sku-
pinski dvigi in freeestyle cheer plesni 
pari. Žabice so s ponosom spremljale 
trenutke slavnostne razglasitve, saj so 
zmago v vseh treh kategorĳah slavili
člani ŠŠD Log - Dragomer: Maxi Mo-
horič in Janko Mazi v kategorĳi part-
nerskih dvigov, Pegice (Freckles) v 
kategorĳi dekliških skupinskih dvigov
ter Špela Urbančič in Barbara Petovar 
v kategorĳi freestyle cheer plesnih pa-
rov.  
Z nastopi na evropskem prvenstvu in 
popotovanjem po prečudoviti Škotski 
so Žabice na najlepši način zaključile  
šestnajsto tekmovalno sezono, z vpi-
som v rekreativne in tekmovalne pro-
grame za sezono 2013/2014 pa začenja-
jo na Športfejstu – občinskem prazniku 
športa, ki bo v soboto, 7. septembra, v 
Športnem parku Log. Pridi in postani 
Žabica tudi ti!

Letos prvič sta bila prĳavljena v
kategorĳi dvojic dva avstrĳca z 
kolesi na ročni pogon. Za njima 
je štartala po letu premora po-
novno ena ženska solo, nato šest 
moških solo nad 50 let. Za njimi 
je bilo na štartu še 28 moških solo 
do 50 let potem dva mešana para 
in pa kar 18 moških dvojic. Kar je 
tudi posledica ker se bliža dirka 
čez Ameriko, RAAM. Zato tukaj 
ni bilo lanskega zmagovalca av-
strĳca Strasserja, pa tudi sloven-
ski adut za zmago Marko Baloh 
se je raje odločil za dvojice. 
Tako smo dobili novega zma-
govalca na DOS-u 2013. To je 
Mitja Rok z časom 45ur in 28mi-
nut. Nad 50let je zmagal Miran 

Modic. Uspešno pa je prišla do 
cilja tudi edina ženska (Andreja 
Jagodic)  
Vsega skupaj je odtopilo 12 posa-
meznikov in še dva moška para. 
Medtem pa je uspešno prišla na 
cilja v Postojni tudi moška dvo-
jica na ročni pogon. Pri meša-
nih dvojicah sta zmagala lanska 
zmagovalca TAN TEAM ( Tanja 
Kavčič in Andrej Zaman) Pri 
moških dvojicah, pa se je obetal 
hud boj za zmago med lanskima 
zmagovalcema ( Tadej Blatnik in 
Andrej Komac) ter novo dvojico ( 
Marko Baloh in Iztok Melanšek). 
Slednja sta zmagala z časom 37 
ur in 28 minut ter z prednostjo 1 
ure in 38 minut. 

Žabice odlično zastopale 
Slovenĳo na Evropskem prvenstvu na Škotskem

DOS  extreme  2013 

Extremna kolesarska 
Dirka Okrog Slovenĳe 2013
Letos že sedma  po vrsti ultra kolesarska okrog Slovenĳe
(1229km, cca 14,400 višinskih metrov) je bila na sporedu 
od 9 – 12 maja 2013. Dan pred tekmo smo imeli tehnične 
preglede koles, opreme in spremljevalnih vozil. Zvečer pa 
še, v sproščenem vzdušju hotela Jamski dvorec, slavnost-
no žrebanje štartnih številk. 

ZAHVALA
Za konec pa bi se rad še enkrat zahvalil vsem sponzorjem, ki so mi omo-
gočili udeležbo na tej extremni dirki že tretje leto zapored. Helios, HG 
Trade, Premium, Avtotehna VIS, Športna trgovina Sportstyle, Smolič sp, 
Te-Co, Mištrafovič s. p., Tonka bar in Kolesarska trgovina Jan sport. 
Hvala!                                                                       

Stane Dolinšek, KD BAM.Bi
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Dvajset let odbojke
Letos mineva tudi dvajset let re-
kreacĳskega igranja odbojke de-
lavcev občinske uprave in upra-
vne enote. Z rekreacĳo so se začeli
ukvarjati nekako pred 23 leti, in 
sicer z igranjem malega nogometa 
in košarke. 
Vendar pa se je skupini priključevalo 
tudi vedno več žensk. Zato je bila enotna 
odločitev, da bo vedno na prvem mestu 
igranje odbojke. Prav to se je ohranilo 
vseh dvajset let, do današnjih dni. Re-

kreacĳa je potekala vedno ob petkih po
zaključku delovnega dne na občini in 
upravni enoti. Zato si je skupina nade-
la ime »Petkovi«, ki  ga nosi še  vedno  
in bo tudi vnaprej. V dvajsetih letih se 
je skupini priključevalo ali odnehalo kar 
veliko članov. Po neuradnih izračunih in 
statistiki celo okoli petdeset. Vedno pa 
je prevladoval nežnejši spol – ženske, 
ki so imele in imajo tudi glavno besedo. 
»Petkovi« so navezali tudi prĳateljske
in športne stike s podobnimi rekreacĳ-
skimi skupinami. Posebno lepi spomi-
ni so z Borovničani, Slovensko vojsko, 
Slovensko mornarico iz Ankarana ter 

drugimi. Organiziranih je bilo več tur-
nirjev v Borovnici, Vrhniki, Ankaranu in 
na Igu. Seveda so bili malo pomembni 
rezultati, vendar  sta v prvi vrsti prevla-
dala druženje in prĳateljstvo. Vsak petek
se je  končal v Gostilni Boter, ki nas je 
sprejela za svoje. Tako že skoraj dvajset 
let sedejo in se družĳo za isto mizo. Tudi
dvajsetletnico so obeležili z družabnim 
in veselim srečanjem v Gostilni in pizze-
rĳi Boter, ki je postala tudi delni sponzor
»Petkovih«. Zato vse naj naj rekreacĳski
skupini »Petkovi«.

S. S.

Na tako imenovani prireditvi Ikarjev let so se pomerili v »meta-
nju« letal: papirnatih, iz umetne mase in lesa. Janez Oblak, idejni 

oče prireditve, je pripravil že skoraj izdelane modele letal, ki so 
jih morali udeleženci srečanja le še sestaviti in pravilno obtežiti, 

da je bil njihov let optimalen. Kot je dejal Oblak, želi s prire-
ditvĳo mlade navdušiti nad tehnično kulturo, ki se v zadnjem
času vedno bolj odmika v ozadje. Prireditev je dosegla vrhunec, 
ko so se otroci povzpeli na galerĳo športne dvorane in od tam
v dvorano spustili svoja letala. Tisti, ki so jadrali najdlje, so za 
nagrado prejeli pokale in praktične nagrade. Sicer pa se je le-
tošnjega Ikarjevega dne udeležilo nekoliko manj udeležencev 
kot prejšnja leta, domnevno zaradi že skorajšnjega zaključka 
šolskega leta. 

Rezultati
Papirnata letala: Tian Pišlar (OŠ 8 talcev, Logatec), Lovro Tom-
šič (OŠ AMŠ Vrhnika), Klara Rudolf (OŠ Črni vrh). Leteča krila: 
Jakob Hodnik (OŠ Tabor, Logatec), Vid Gruden (OŠ Log Drago-
mer), Jurĳ Kacjan (OŠ AMS Vrhnika). Lesena letala: Jurĳ Kacjan
(OŠ AMS Vrhnika), Samo Hersel Japelj (OŠ Ivana Cankarja) in 
Hosta Luka (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika).

Gašper Tominc, foto: GT

Več let je bila rekreacĳa v dvorani TVD Partizan, sedaj pa že ne-
kaj let v dvorani OŠ A. M. Slomška

Skupini Petkovi se pridružujejo tudi drugi, željni rekreacĳske
odbojke, saj jih je sedaj že  osemnajst.

Naslov državnih prvakinj so dosegle Maša Ga-
bršček, Neža Podvratnik, Zala Rus, Ula Telban 
in Ajda Garbajs. Bronasti medalji pa sta osvojili 
tudi dve naši sestavi v disciplini parov in trojic. 
Nina Žižmond in Nastja Podvratnik z obročem 
v kategorĳi kadetinj ter Meta Mramor in Ajda
Ratkovič z obročem v kategorĳi mladink.
Po strokovni oceni domačih trenerjev je bila iz-
vedba nastopov naših tekmovalk na prvenstvu 
najboljša v serĳi letošnjih tekem. Neja Kranjec,
Manca Mesec, Vesna Pogačar, Maja Skerbinek, 

Ivana Veronika Troha in Ana Luna Štupica so 
pri mlajših deklicah kot druga sestava Vrhnike 
prišle do sedmega mesta. Pri deklicah so Lena 
Bogataj, Pika Grušovnik, Jitske Hartmans, Iza 
Lucĳa Štupica, Urša Troha in Ivona Vukičević
le za približno desetinko točke zaostale za stop-
ničkami. Pav tako četrti sta bili Neža Čuk in Ana 
Jazbinšek pri mladinkah. V popoldanskem delu 
je med individualnimi nastopi Nastja v zahtev-
ni vaji s kĳi osvojila peto mesto. Neža Celarc pa
je bila v obeh svojih vajah, z obročem in z žogo, 

četrta. Vsem tekmovalkam iskrene čestitke!
Hvala Aljažu Peganu za prisotnost na otvoritvi 
in spodbudne besede mlajšim rodovom, župa-
nu občine Vrhnika Stojanu Jakinu za svečano 
odprtje tekmovanja in predstavniku Zavoda 
Ivana Cankarja Danielu Cukjatĳu za pomoč pri
podelitvi medalj. Hvala našim telovadcem za 
prikaz svojega znanja na krogih in dvovišinski 
bradlji ter vrhniškim judoistom.
Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so pomagali 
pri pripravi in pospravljanju prizorišča še pose-
bej mamicam, ki so skrbele za srečelov, postrež-
bo med tekmovanjem in medicinsko oskrbo. 
Zelo cenimo pomoč sponzorjev in tistih staršev, 
ki so se močno potrudili pri pridobivanju spon-
zorskega materiala. Hvala seveda tudi vsem 
članom društva in skrbniku objekta Danielu, ki 
so bdeli nad operativno izvedbo tekme. Tekmo 
smo izpeljali tekoče in skoraj brez težav. Lepo 

je videti delo skupine, ki ima jasno zastavljen 
skupen cilj in kjer vsakdo dobro pozna svojo 
nalogo. Kapo dol bi rekel Srečko K.
Sponzorji in donatorji
MAK CMC Tehnologĳa vode, Avtotrade Vrh-
nika, Prosaf Vrhnika, www.Aleia.si, Knjigovez 
d.o.o., Amadeus Slovenĳa d.o.o., Zavod Ivana
Cankarja Vrhnika, Molek d.o.o., Trgovina Koc-
ka, Cankarjev hram / Flamingo, Komunalno 
podjetje Vrhnika d.o.o., Medra Telekomunika-
cĳe, Zavarovalnica Triglav, Zavas, Studio Zla-
ta ptica, Barjans, Ameriške Borovnice Lavrinc, 
Termotom, Slaščičarna Berzo, IMBA, Blagomix 
Vrhnika, Hotel Mantova,  Doget, MSora, Vi-
tergin, Papirnica pod gradom, PetSil, Simple 
frizerski salon, Žito, Artigo planet domišljĳe,
A-Cosmos, Ident, Pekarna keksarna Adamič 
Vrhnika, SPA Luna, Cvetje darila Karmen Vrh-
nika, Kastelic-Dental.

Mlajše deklice državne prvakinje 
V soboto, 25. maja je na Vrhniki potekalo državno prvenstvo v ritmični gimna-
stiki programa A1. Naše tekmovalke so odlično izkoristile prednosti domačega 
tepiha in so le še potrdile dobro formo iz prvenstvenih tekem. Mlajše deklice brez 
rekvizita so ponovno dokazale, da so v tej sezoni v svoji kategorĳi najboljše v
Slovenĳi.

Otroci in starši v svetu modelov letal
Vrhnika, 22. junĳ – Slomškova športna dvoran je še enkrat oživela, kajti tokrat so jo v organizacĳi Kluba
letalcev Vrhnika in Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika zasedli mladi nadebudni modelarji in njihovi starši. 

ŠD Vučko, član ZUTS
Končno nam je uspelo, da je Športno društvo Vučko postalo 
eno od skoraj sto osnovnih organizacĳ (OO) Zveze učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenĳe (ZUTS). OO so razporejene
po celotni Slovenĳi, vendar na  območju Vrhnike pred našo
včlanitvĳo ni bilo organizacĳe, ki bi izpolnjevala vse potrebne
pogoje ZUTS in na tem  območju zbrala usposobljen strokovni 
kader. 
Po ugodno rešeni vlogi in pridruženem članstvu smo bili na 
rednem letnem zboru delegatov ZUTS potrjeni z rednim član-
stvom. Tako se bomo že v letošnji sezoni potrudili, da bomo 
zbrali čim več učiteljev alpskega smučanja, bordanja, teka na 
smučeh, prostega sloga, nordĳske hoje in  drugih panog, ki
delujejo pod okriljem ZUTS na  območju Vrhnike in tudi širše. 
Želimo si izboljšati sodelovanje učiteljev na lokalnem območ-
ju ter povečati ugled in prepoznavnost smučarskih učiteljev. 
Poleg tega si bomo prizadevali  povečati znanje in usposoblje-
nost učiteljev. Izpeljali bomo licenčne seminarje, ki so vsako 
leto potrebni za ureditev licenc, ki so pogoj za poučevanje v 
posamezni sezoni. Poleg seminarjev je v načrtu tudi izpeljava 
tečajev za pridobitev naziva učitelj alpskega smučanja I. in II. 
stopnje.
Glede na to, da se začenjajo priprave na zimo in morajo uči-
telji že razmišljati o smučarski sezoni, vabimo vse strokovne 
kadre, ki delujejo pod okriljem ZUTS,  naj se obrnejo na nas, če 
si želĳo urediti ZUTS-ovo Modro kartico prek ŠD Vučko (040
437 442, info@sdvucko.com).
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15. 8. 2013 smo se udeležili mitinga z naslovom Petindvajseti  
alpski pokal v Lescah. Vreme je bilo sončno in vroče. Miting 
je namenjen srečanju in spoznavanju modelarjev, ki gradĳo
leteče makete pravih motornih letal z batnimi in jet motorji 
ter jadralnih letal in helikopterjev. Zraven je bila tudi sodni-
ška ekipa, ki je ocenjevala videz letala, izdelavo in realistično 
letenje v več kategorĳah (jadralna letala, motorna letala, re-
aktivna letala, helikopterji in »show« program). Naši člani so 
kar v treh kategorĳah dosegli izvrstne rezultate, ki sledĳo v 
nadaljevanju. 
V kategorĳi jadralnih letal je  prvo  mesto dosegel Janko Caj-
hen z modelom Apis elektro. V tej kategorĳi sta tekmovala še

Bogdan Makuc z modelom Salto H101 in Toni Bitenc z mode-
lom Ventus. V kategorĳi motornih letal je prvo mesto dosegel
Miha Kramberger z modelom Piper PA18, lastne izdelave. 
V kategorĳi reaktivnih letal je tretje mesto dosegel Marko
Frank z modelom Albatros L39 na turbinski motor. Prišlo je 
tudi veliko  drugih članov MKV, ki niso nastopili, a so si z 
veseljem ogledali prireditev.

Modelarski Klub Vrhnika

Najprej bi se vsem tekmoval-
cem in spremljevalcem za-
hvalili za prihod na Vrhniko. 
Tekmovanje v zračnih bojih 

smo letos priredil 10. leto 
zapored. Drugič smo gostili 
Eurocup z mednarodno ude-
ležbo. Po 5. letih smo imeli 
čast imeti Eurocup, kar je še 
posebej velika čast. Udeleži-
lo se ga je veliko tujcev, štirje 
Nemci, trĳe Slovaki, trĳe Ita-

lĳani in štirje Avstrĳci. Hva-
la tudi Slovencem za veliko 
udeležbo. Kategorĳa WW1
je imela 12 pilotov, WW2 24, 

EPA pa 8. Vsak pilot je prejel 
majico v spomin.
Letala so daljinsko vodene 
makete letal iz druge sveto-
vne vojne. Za seboj vlečejo 
12 metrov dolge trakove. Po 
vzletu imajo piloti na voljo 
7 minut, da poskušajo dru-

gim trak odrezati. Več traku 
kot jim bo ostalo na koncu, 
več točk bodo dobili in temu 
primerno uvrstitev. Zmaga 

je tako odvisna od pilotovih 
koordinatorskih sposobnosti 
oz. veščosti v vodenju letala 
pa tudi od vremena, kakovo-
sti modela in sreče.
 
Rezultati WW1:
1.mesto: Rainer Handt (Nem-

čĳa) 947 točk, 2.mesto: Rudi
Škrajnar (Slovenĳa) 924 točk,
3.mesto: Goran Dzuric (Slo-
venĳa) 913 točk, 4.mesto: Jan
Špacek (Slovenĳa) 899 točk
…

Rezultati EPA WW2:
1.mesto: Stefano Camerini 
(Italĳa) 1266 točk, 2.mesto:
Gregor Rombo (Slovenĳa)
1063 točk, 3.mesto: Vid Gla-
dovic (Slovenĳa) 981 točk,
4.mesto: Matej Puklavec 
(Slovenĳa) 880 točk …

Rezultati EUROCUP WW2:
1.mesto: Miha Sodja (Slo-
venĳa) 1924 točk, 2.mesto:
Simon Ogrinec (Slovenĳa)
1779 točk, 3.mesto: Simone-
ta Batkova (Slovaška) 1431 
točk, 4.mesto: Mario Boe-
nigk (Nemčĳa) 1347…

Zahvaljujemo se vsem spon-
zorjem: Slaščičarstvu Berzo 
za torto, Nibi s.p. za odličen 
bograč. Zahvala gre tudi 
vsem članom in prĳateljem
Modelarskega kluba Vrhni-
ka, ki so nam pomagali pri 
izvedbi.

Skupinska slika vseh pilotov.

Marko Frank na levi in Bogdan Makuc na desni

Ciril Velkovrh, 
Od štajerskih 
goric do strme 
tržaške obale 
Ljubljana, avtor, 2013. 
192 str., 58 fotografij.
V predgovoru k Velkovrhovi 
tretji knjigi je takole zapisano: 
»Kako lepo je živeti in delati!«
Tako je avtor knjige Od šta-
jerskih goric do strme tržaške 
obale Ciril Velkovrh napisal 
v elektronskem sporočilu ob 
pripravi na njeno izdajo. S 

temi besedami je nezavedno 
razkril svojo temeljno lastnost, 
ki je podlaga njegove fotograf-
ske oziroma razgledničarske 
dejavnosti, prirejanja številnih 
razstav in nenazadnje njego-
vih knjig, prejšnjih dveh, Glej, 
kako lep je ta naš svet in Gore 
in spomini ostajajo ter tudi se-
danje tretje. 
Velkovrhova knjiga Od šta-
jerskih goric do strme tržaške 
obale je tematsko utemeljen 
večplastni odraz sedanjega slo-
venskega kulturnega utripa. S 
podnaslovom Spomini s poho-
dov po slovenskih planinskih 
poteh in z odpiranja razstav 

fotografij naravne in kulturne
dediščine od pesniško nadah-
njene poante v glavnem naslo-
vu preide k nazornosti vsebi-
ne. To so najprej spomini, ki so 
vselej bolj ali manj subjektivni 
in kot take moramo sprejemati 
njegove stike z ljudmi in opis 
razmer, ki so prireditelja raz-
stav spremljale. 
To prvo sestavino dopolnju-
je druga, prav tako zanimiva 
plast, to je objava govorov 
tistih, ki so razstave odpirali. 
Kot so Velkovrhove razgled-
nice in njegovi spomini na 
spremljajoče dogodke ob raz-
stavah svojevrsten dokument 

časa, so taki tudi zapisi govo-
rov. Govorniški položaj je sicer 

v določenih značilnostih nad-
časoven, saj nagovor ljudem 
zahteva poseben stil ter ute-
čene skladenjske in vsebinske 
vzorce, o čemer govori retori-
ka, a kulturna vsebinska raz-
sežnost in čutenje, ki je odraz 
časa, tej podlagi doda nazorno 
aktualno vsebino. Natančni 
opisi družabnih okvirov in 
praktičnih organizacĳskih
dejstev, med katerimi so po-
leg težav tudi presenečenja, so 
privlačen sociološki odmev, so 
pričevanje, kako je organizaci-
ja razstav v določenem obdo-
bju potekala in s čim vse se je 
moral pobudnik spoprĳemati.

Zato se knjiga s tem delom do-
tika tudi blagih etnoloških iz-
hodišč. 
Knjiga je obenem tudi svoje-
vrsten seznam pomembnih 
slovenskih javnih delavcev z 
različnih področĳ, od kultur-
nikov, znanstvenikov, pevcev 
do cerkvenih dostojanstveni-
kov. V ozadju pa tiči še neka, 
ne tako izrazita, a vseeno do-
sledna sestavina. To je hotenje 
poudariti pripadnost ne samo 
širše slovenskim, ampak tudi 
krajem Velkovrhovih staršev, 
prednikom s polhograjskega 
konca. 

Milka Bokal

Modelarski Evropski pokal v kategorĳi zračni boji na Vrhniki
19.5.2013 smo uspešno izpeljali evropski pokal v kategorĳi zračni boji na Vrhniki. Letos smo izpeljali
tri kategorĳe, WW1, WW2 in EPA WW2. Vreme nam je bilo barvito od sonca do dežja. Najbolj prestižni
Evropski pokal v kategorĳi WW2 je ostal doma in odnesel ga je trikratni državni prvak, Miha Sodja.
Čestitke!

Modelarski klub Vrhnika 

Petindvajseti alpski pokal letečih maket letal Lesce - Bled
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IFF – krav maga/kapap Slovenĳa

Zgodovina krav 
maga
Krav maga je nastal v  tridesetih letih prejšnjega 
stoletja. Imi Lichtenfeld (1910–1998), znan tudi 
kot Imi Sde-Or, je prvi začel s poučevanjem krav 
maga v Bratislavi z namenom, da bi pripadni-
kom židovske skupnosti pomagal pri obrambi 
pred nacistično vojsko. Kot izjemen poznava-
lec borilnih veščin je oblikoval skupine mladih 
bojevitih Židov, ki so se borili proti nacističnim 
skupinam v mestih in postali t.i. »street figh-
terji«. Z ustanovitvĳo židovske države je Imi
postal glavni inštruktor Izraelskih obrambnih 
sil in pri tem ves čas intenzivno razvĳal in izpo-
polnjeval tehnike.

Kaj je IFF - krav maga / kapap?
IFF (Israel free fight) KRAV MAGA/KAPAP je
praktičen in taktičen sistem boja, ki uči, kako 
v prvi meri preprečiti, se spopasti in prevlada-
ti v vseh vrstah nasilja in napadov. KAPAP je 
kratica za Krav Panim el Panim, prevedeno "boj 
prsa na prsa", "face to face combat".
Krav maga (dobesedno kontakni boj) je vojaška 
borbena veščina, ki so jo razvili v Izraelu. Ime 
izhaja iz hebrejske besede krav, kar pomeni "boj" 
in maga pomeni "stik". Uči, kako v najkrajšem 
mogočem času onesposobiti nasprotnika in je 
t. i. »mixed marshal arts« tehnika. V začetku ga 
je uporabljala izključno vojska, specialne enote 
in tajne službe (Mossad, Shabak, Aman, Yamas, 

CIA …), a se je sčasoma prilagodil tudi civili-
stom in  ga dandanes poučujejo v šolah krav 
maga po vsem svetu. Je edinstvena borilna veš-
čina, izjemno uporabna v vojnih rezmerah, bo-
jih za življenje in smrt ter tudi kot samoobram-
ba na ulicah. Tehnike krav maga je mogoče zelo 
hitro osvojiti, saj se izvajajo naravno in intuitiv-
no, ker se praktično uporabljajo v stresnih raz-
merah. Bistveni del tehnike krav mage  so učni 
proces, metodologĳa in načini usposabljanja.
Izobražuje na področju samoobrambe, borilnih 
veščin in tudi sposobnosti za obrambo drugih 
na edinstven in celovit način. Zaradi svoje eno-
stavnosti je krav maga primeren za moške  in 

tudi ženske, ki se s pomočjo tehnike krava mage 
naučĳo ubraniti pred veliko večjimi in težjimi
napadalci. 
Krav maga omogoča in pospešuje tehnični, tak-
tični, fizični in duševni napredek ter razvoj
vadečega. Zaradi svoje kompleksnosti in celo-
vitosti je tehnika krav maga primerna za civiliste 
(obeh spolov in vseh starosti)  in tudi za šte-
vilne druge sektorje, kot so: pripadniki policĳe,
pazniki, pripadniki vojske, varnostno osebje, 
obveščevalni agenti, pripadniki protiteroristič-
nih enot in pripadniki posebnih – specialnih 
enot. 
Temeljno načelo celotnega sistema boja je, da 

mora biti vsaka obramba najhitrejša, najmoč-
nejša, najkrajša, najbolj naravna in brez okleva-
nja, kar pomeni: če želite pobegniti – pobegnite, 
če želite udariti – udarite.

Kako poteka trening IFF krav maga/
kapap?
Čeprav krav maga ni tekmovalna veščina in 
zato pri treningih nismo omejeni s pravili, pa 
to ne pomeni, da nastaja več poškodb kot pri 
borilnih športih. Skozi celoten trening je za-
gotovljena kar največja varnost, saj se uporab-
lja zaščitna oprema, kot sta ščitnik za zobe in 
suspenzor, v nadaljevanju pa tudi rokavice in 
ščitnik za piščali. Seveda pa z odgovornim in 
kontroliranim  ravnanjem za varnost poskrbi 
vsak posameznik. Na treningih je velik po-
udarek namenjen tudi stresnim situacĳam, kjer
učenci lahko doživĳo najbolj realne okolišči-
ne napada in tako vidĳo, kako bi znanje krav 
mage instinktivno uporabili v primeru napada. 
Del treninga namenimo tudi vajam za moč in 
kondicĳsko pripravljenost. Krav maga namreč 
pripravlja posameznika, da deluje v vseh oko-
liščinah in scenarĳih glede na svoje potrebe in
tveganja, s katerimi se spopada. Omogoča in 
prinaša tehnično, taktično, telesno in duševno 
rast in razvoj. 
Treninge vodĳo strokovno usposobljeni sloven-
ski inštruktorji z več kot tridesetletnimi izkuš-
njami na področju borilnih veščin, ki so svoje 
znanje pridobivali pod budnim očesom mojstra 
Amnon Alonĳa, izraelskega mojstra krav maga 
in karateja 6. dan.

Džemal Mustafić,
mojster karateja 6.dan

Vabljeni vsi, ki vas zanimajo tovrstni tečaji s poudarkom na iz-
boljšanju psihofizičnih sposobnosti ter prĳetnem druženju s so-
vrstniki v večjih ali manjših skupinah pod strokovnim  vodstvom 
visoko kvalificiranih trenerjev z dolgoletnimi izkušnjami.

Kaj je karate?
Karate je japonski izraz za "prazno roko", sicer pa samoobramb-
na borilna veščina Daljnega vzhoda, ki se je v drugi polovici 19. 
stoletja razširila na zahod, kjer se je pod vplivom novega kultur-
nega okolja in posameznih športnih znanosti razvila v najbolj 
množičen borilni šport. 
Karate kot borilna veščina pomeni urjenje bojevniškega duha in 
telesa ter učenje in treniranje učinkovite samoobrambe skozi na-
tančno predpisana, s to ali ono tradicĳo opredeljena in s strogim
moralnim kodeksom pogojena pravila obnašanja. 
Karate kot šport pomeni s tekmovalnimi pravili opredeljeno bor-
bo ter z zahodno kulturo, znanostjo in sistematiziranim šport-
nim izkustvom opredeljeno pripravo tekmovalcev za športna 
tekmovanja.. 
Otrokom  pomeni karate obliko telovadbe, skozi katero razvĳa-
jo svoje psihofizične sposobnosti in se učĳo samoobvladovanja,
mladini služi kot psihosocialno koristna rekreacĳa in tekmoval-
ni šport, odraslim pa kot koristen sestavni del kakovostnega nji-
hovega vsakodnevnega življenja.

Prednosti vadbe v našem klubu
• Že po kratkem obdobju redne vadbe (najmanj dvakrat na te-

den) je opaziti  večjo splošno fizično kondicĳoe, pri mlajših
kategorĳah pa je opaziti izredno pozitiven vpliv vadbe na
skladen telesni razvoj.

• Pridobivanje občutka za redno, disciplinirano in odgovorno 
ravnanje ter spoštljivo obnašanje.

• Skladno s tem si predvsem mlajši pridobivajo odlične delo-
vne navade, ki so še kako dobrodošle tudi na drugih podro-
čjih  zdajšnjega življenja.

• Vse navedeno izredno pozitivno vpliva na nadzor lastne 
agresivnosti. 

• Izboljševanje vizualno-motorične koordinacĳe, tako statične 
kot tudi  v gibanju.

• Spoznavanje in izpopolnjevanje tehnike pravilnega dihanja.
• Mnogo lažje obvladovanje vsakodnevnega stresa.

Kdo lahko obiskuje karate?
Še posebno ga priporočamo vsem, ki doslej niso niti pomislili 
na vadbo:
• ljudje v zrelih letih, ker ohranja in spodbuja energičnost in 

vitalnost,
• ljudje z zdravstvenimi težavami, ker zmanjšuje tveganje za 

nastanek bolezni srca in ožilja,
• ljudje s povečano telesno težo,
• odraščajoča mladina, ker vzpodbuja rast in telesni razvoj,
• telesno slabo pripravljeni,
• aktivni športniki. 

Vpisi od ponedeljka do petka od 17. do 20. ure.
Gsm: 051 303 857    
www.karateklubvrhnika.net   ali  www.dojofit.si
E-naslov: karate-klub-vrhnika@siol.net
Vljudno vabljeni! Športni pozdrav                     

Karate klub Vrhnika

Novo: tradicionalni aikido 
in samoobramba na 
Vrhniki

S septembrom 2013 začenjamo na Vrhniki vadbo tra-
dicionalnega aikida in samoobrambe. Treningi bodo 
dvakrat na teden po 1,5 ure. Treningi so primerni za 
ženske in moške ter ni starostnih omejitev. Treningi 
aikida in samoobrambe bodo v duhu obvladovanja 
napadalca s čim manj poškodbami. Treniral nas bo 
Oliver Antauer, mojster aikida 3. dan in mojster 
samoobrambnih borilnih veščin (SYSTEMA, KFC, 
KRAV MAGA) z več kot 25-letnimi izkušnjami. Vsi 
zainteresirani se lahko prĳavĳo na elektronsko poš-
to:  combat.aikido.vrhnika@gmail.com,  informacĳe
pa dobite po telefonu 041 709-104, g. Oliver.

Vpis novih članov v Karate klub Vrhnika



NAS CASOPIS 407/26.8.2013 C M Y K 53

5326. avgust 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Šport in rekreacĳa

Še ena odlična sezona na Drenu
V sezoni 2011/2012 smo postavili meje 
uspešne sezone zelo visoko, saj smo ustva-
rili zdravo kakovostno in vzgojno okolje za 
kaljenje nogometašev. Kot posledica vsega 
tega, načrtnega dela ter predanosti trener-
jev smo posledično dosegli tudi zelo za-
vidljive rezultate, saj smo se uvrstili na za-
ključni turnir, osvajali turnirje, tekmovali v 
zimski ligi. Po končani sezoni smo poslali 
našo najstarejšo selekcĳo U-10 na Vrhniko.
Pred novo sezono smo bili rahlo nervozni, 
a polni pričakovanj, saj smo se zavedali, da 
bo tako uspešno sezono težko ponoviti. V 
sezono smo štartali s tremi tekmovalnimi 
selekcĳami, ki so se vse izkazale. Najstarej-
ši fantje (U-10) so že na prvi tekmi s zmago 
14 : 0 zasedli prvo mesto, ki ga niso več iz-
pustili iz svojih rok. Eno leto mlajši dečki 
so prav tako vodili od prve do zadnje tek-
me in na koncu z razliko 27 točk suvereno 
osvojili  prvo mesto. Selekcĳa U-8, ki se je
predvsem izkazala v drugem delu leta, je 
osvojila zelo pohvalno  drugo mesto. Med 
letom je selekcĳa U-9 osvojila tudi zimsko
ligo, kjer so se za njimi razvrstile ekipe, kot 
so Bravo, Olimpĳa, Domžale, Interblock,
Tabor iz Sežane, Krka ...  U-10 pa je na za-
ključnem turnirju, ki je potekal na Dreno-
vem Griču, osvojila pokal za tretje mesto v 
konkurenci več kot petdeset ekip iz osred-
nje slovenske regĳe. Osvojili smo tudi ne-
kaj turnirjev  in drugih  ter tretjih mest in 
se udeležili močnih mednarodnih turnir-
jev, kjer smo pustili dober vtis. Smo tudi 
prejemniki posebnega priznanja, ki smo ga 
prejeli na Športniku leta na Vrhniki. Letos 
se je tudi prvič od združitve med Drenom 
in Vrhniko zgodilo, da so otroci, ki so za-
čeli s treningi na Drenovem Griču, igrali v 
selekcĳi U-12 in takoj je ekipa napredovala
ligo višje. Tako tudi čestitamo trenerju Jas-
minu in vsem nekdanjim Drenčkom za ta 
uspeh.

V klubu gradimo tudi štiri nove gardero-
be za vse športne aktivnosti, ki potekajo v 
parku. Predvidevamo, da bodo ob koncu 
jesenskega dela tudi pripravljene za upo-
rabo. Ker pa smo še vedno »vaški« klub, 
smo organizirali tudi tri druženja staršev 
in otrok vseh selekcĳi, saj je pomembno
dobro vzdušje v okolici kluba. 
Naše vodilo je, da v dobrem zdravem oko-
lju, kjer sta načrtno in kakovostno delo 
podprta z redom in disciplino, posledično 
pridejo tudi dobri rezultati. Zato naši cilji 
niso samo kratkoročni, ampak si želimo 
pomagati staršem vzgojiti dobrega člove-
ka, vzornega športnika in kakovostnega 
nogometaša. 
V letošnji sezoni smo se napredovali na 
vseh področjih, ker pa imamo še rezerve 
in ogromno idej, nas čaka še veliko dela. 
Tako bomo letos v zimskem času otrokom 
ponudili še dodatne treninge iz gimnastike 
in splošne telovadbe, saj bo to otrokom po-

magalo pri njihovem razvoju.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam kakor koli 
pomagali, predvsem pa staršem, ki so nam 
zaupali njihove otroke, da so se pri nas raz-
vĳali v boljše športnike, nogometaše.

Nova sezona že poteka, vabljeni vsi 
nogometni navdušenci 

Med tem ko vi berete o nas, mi že pridno 
treniramo, saj so se treningi začeli 12.av-
gusta. Sedaj, v začetku septembra, pa nas 
čakajo prve ligaške tekme. Če ste spo-
znali zdravo zgodbo, se nam vaš otrok 
lahko pridruži na treningih nogometa. 
Sprejemamo vse otroke od  četrtega  leta 
pa do desetega, da se nam pridružĳo  v
programu, prilagojenem za njihovo sta-
rost. Za kakršno koli vprašanje ali do-
datno informacĳo lahko pokličete na št.
051 363 368, Jan, in z veseljem vam bomo 
odgovorili.

Aikido na Vrhniki – gradimo 
karakter
Na Vrhniki v četro sezono vstopa Aikido društvo Uruwashii, ki 
ponuja treninge   sodobne, neagresivne borilne veščine aikido iz 
Japonske. V klubu, ki je član Aikikai zveze Slovenĳe in ga vodi li-
cenciran inštruktor aikida Tadej Pačnik, vadi 15–20 članov, moški 
in ženske različnih starosti.

V sezoni 20012/13 je klub organiziral dva 
začetna tečaja aikida, na izpitih so bili 
uspešni vsi člani in napredek v klubu je 
očiten. Prvič smo se spopadli z vadbo aiki-
kena, vadbe z lesenim mečem, kar bomo 
negovali tudi v tej sezoni. 
Aikido je borilna veščina, ki uporablja go-
loroke tehnike ter orožja. Uporablja mete, 
vzvode, veliko je gibanja. Pri treningu se 
poudarja sodelovanje, vadi se v parih in po 
zmožnostih vadečih. Aikido je borilna veš-
čina, ki veliko časa  namenja študĳu  načel
borilnih veščin, ki jih lahko uporabimo tudi 
v vsakdanjem življenju. Zato je primerna za 

odrasle, predvsem ljudi v srednjih letih, ki iščejo športno aktiv-
nost, ki jo lahko vadĳo varno in napredujejo do pozne starosti.
Treningi potekajo vsak torek in četrtek v DojuFit, Pod Hruševco 
42. Vabljeni tudi vsi, ki ste že trenirali aikido različnih smeri, klub 
je odprt za vse. Začetni tečaj poteka od 19. do 20. ure, sledi tre-
ning z nadaljevalci do 21.30. Več informacĳ si lahko preberete na
www.aikido-vrhnika.com, pišete na info@aikido-vrhnika.com ali 
pokličete na št. 031 400 961.

Trener kluba, 
Tadej Pačnik

Ekipa 2012/13

Rekreativci naše sekcĳe so v  minuli sezoni
(2012/2013) izvajali svoje dejavnosti dvakrat 
na teden, ob ponedeljkih in četrtkih od 19.30 
do 21.00, in sicer od začetka septembra do 
konca aprila. Poleg rekreacĳe so sodelovali
s tremi ekipami (tričlanske) v ljubljanski re-

kreativni ligi. Tekmujejo v petih 
kakovostnih skupinah s po dese-
timi ekipami. Naša prva ekipa 
je tekmovala v četrti kakovost-
ni skupini in osvojila peto me-
sto. Tretja ekipa je tekmovala 

v peti kakovostni skupini in osvoji-
la tudi peto mesto. Naša druga eki-

pa, »študentska«, je tudi igrala v peti 
skupini in bila s premalo izkušnjami 

zadnja. V vseh skupinah  tekmovalci 
tekmujejo po ligaškem sistemu. 

 
K sodelovanju vabljeni vsi iz prejšnje se-

zone. Vabimo še druge interesente te športne 
panoge, predvsem ženske, katerih udeležba 
v minulih dvanajstih sezonah je bila res zelo 
majhna. Vabljeni tudi začetniki. V primeru 
večjega števila prĳav se naknadno dogovo-
rimo za razširitev urnika še na kateri drugi 
dan v tednu ob isti uri. 

Franci Drašler

Slovenski  košarkarji - veterani 
uspešni v Grčĳi
V Solunu, drugem največjem mestu Grčĳe, je v času od 12. do 21.
julĳa 2013 pod pokroviteljstvom FIMBA maxibasketball poteka-
lo dvanajsto svetovno veteransko prvenstvo v košarki. Iz Slove-
nĳe se je prvenstva udeležilo osem ekip (ena ženska in sedem
moških), ki so dosegle naslednje uvrstitve:

Kategorĳa Štev. ekip Uvrstitve
W 55 +   4 3. mesto -  Slovenĳa (veteranke
   Ljubljana) – bronasta medalja
M 40 +  16 12. mesto - Slovenĳa
   (Zlatorog Laško),
M 45 +  21 8. mesto -   Slovenĳa
   (Aikea  Portorož), 
                                             11. mesto -  Slovenĳa (Štajerska),
M 50 +  30 2. mesto -  Slovenĳa
   (Luxuris Ljubljana) – srebrna 
   medalja,
   11. mesto -  Slovenĳa (Štajerska),
M 55 +  12 3. mesto -  Slovenĳa (Kočevje) –
   bronasta medalja
M 60 +  14 6. mesto -  Slovenĳa 60+

Sodniške barve pa je uspešno zastopal Jure Fišer iz Ljubljane.
Letošnjega prvenstva se je sicer udeležilo 171 ekip (120 moških 
in 51 ženskih), skupaj več kot  2.500 igralcev in igralk, ki so tek-
me odigrali v lepo urejenih dvoranah z odličnimi igralnimi po-
vršinami. Slabše je bil organiziran le javni prevoz, tako da smo 
se morali na tekme voziti z lastnimi vozili in taksĳi. Med prven-
stvom sta bila tudi dva prosta dneva, ki so ju posamezne ekipe 
izkoristile za ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, ki 
jih v Grčĳi ne manjka.
Zelo dobro je bila organizirana in obiskana tudi otvoritvena 
slovesnost v dvorani Alexandrion na sejmišču, kjer tekme igra 
domači prvoligaš Aris. V Solunu poleg Arisa domujeta še prvo-
ligaša Paok in Iraklis, ki ga je nekaj sezon treniral naš nekdanji 
igralec in selektor Jure Zdovc.
V Grčĳi je košarka najpopularnejši šport,  kar dokazuje tudi ve-

liko dobro urejenih dvoran, kluba Panatinaikos in Olympiakos 
iz Aten pa sta vrhunsko organizirana in sodita v sam vrh evrop-
ske klubske košarke.  Grki so največji uspeh dosegli leta 1987 
z osvojitvĳo naslova evropskega prvaka. V solunskem Arisu je
svojo bogato športno pot začel in zanj igral  petnajst sezon tudi 
legendarni košarkar Nikos Galis.
V slovenskih ekipah je letos nastopilo kar nekaj nekdanjih ig-
ralcev in igralk, ki so nosili dres  jugoslovanske in slovenske 
članske reprezentance: Marko Gvardjančič, Jože Fišer, Slavko 
Kotnik, Dušan Hauptman, Zlatko Šantelj in Marjana Bremec ter 
Meta Štoka - Debevec.

FIMBA 1991 – 2013,
Mednarodna organizacĳa za veteransko košarko je bila ustanov-
ljena 21. avgusta 1991 v argentinskem glavnem mestu Buenos 
Airesu, kjer je bilo tudi prvo svetovno prvenstvo z 32 ekipami 
in 400 udeleženci. Naslednja prvenstva so bila: leta 1999 v Mon-
tevideou – Urugvaj, leta 2001 v Ljubljani – Slovenĳa, leta 2003
v Orlandu – ZDA, leta v 2005 Christchurchu – Nova Zelandĳa,
leta 2007 v San Joseju – Portoriko, leta 2009 v Pragi – Češka in 
leta 2011 v  Natalu – Brazilĳa. Poleg teh vsako leto  potekajo tudi

regionalna prvenstva, kot so: evropsko, panameriško, panpacifi-
ško. Po številu osvojenih medalj na dosedanjih prvenstvih so na 
prvem mestu med 32 državami dobitnicami ZDA, 48 medalj (27 
zlatih, 5 srebrnih in 16 bronastih), na zelo dobrem šestem mestu 
pa je Slovenĳa z osvojenimi 29 medaljami  (7 zlatih, 12 srebrnih
in 10 bronastih). 

Reprezentanca Slovenĳe M 60+ je med  štirinajstimi ekipami na
prvenstvu, v kategorĳi igralcev starih 60 do 65 let, zasedla šesto
mesto.

Rezultati:
1. kolo: Slovenĳa : Češka  50 : 52 (podaljšek), 2. kolo: Slovenĳa : 
Rusĳa »B« 54 : 37,
3. kolo: Slovenĳa : Urugvaj 73 : 62, 4. kolo: Slovenĳa : Rusĳa »A«
35 : 68 (četrtfinale),
5. kolo: Slovenĳa : Grčĳa 47 : 37, 6. kolo: Slovenĳa : Ukrajina 36 
: 60
Koše so dosegli: Macura 94 (37 : 26), Fišer 51 (4:3), Gantar Tone 
27 (15:9), Modrĳan 23 (16 : 11), Lorbek 23 (2 : 1), Lipovž 22 (5 : 4),
Rome 20 (10 : 4), Pokorn 17 (2 : 1), Balderman 9 (1 x 3),
Gvardjančič 6 (4 : 2), Marjan Gantar 3 (2 : 1), Urbič 0 in Lovše 0, 
trener Lan Brenk.
Vrstni red : 1. Rusĳa »A«, 2. Brazilĳa, 3. Litva, 4. Češka, 5. Ukraji-
na, 6. Slovenĳa, 7.  Grčĳa, 8. Slovaška, 9. Čile, 10. Rusĳa »B«, 11.
Nemčĳa, 12. Urugvaj, 13. Rusĳa »C« in 14. Poljska
Doseženo šesto mesto lahko ocenimo kot zadovoljivo, saj bi brez 
poškodb v drugem delu (poškodovana Tone Gantar in Radovan 
Lorbek) in srečnejšemu žrebu v četrtfinalu (igrali smo s poznej-
šimi prvaki Rusi »A«) lahko zaigrali v boju za medalje.

Zadnji del priprav na prvenstvo smo imeli že drugo leto zapored 
na Vrhniki v dvorani OŠ Ivana Cankarja. Ob tej priložnosti bi se 
radi zahvalili ZIC Vrhnika, Danĳelu Cukjatĳu, Jožetu Nagodetu
za vsestransko pomoč in domačemu košarkarskemu klubu.
Od nekdanjih vrhniških košarkarjev mlajše generacĳe je v kate-
gorĳi M 50+ nastopil tudi Milan Jevšek v ekipi Štajerske.

Nasvidenje ponovno  v Orlandu na Floridi (ZDA) na  trinajstem 
svetovnem veteranskem prvenstvu od 20. do 30. avgusta 2015.

Franjo Modrĳan

SLOVENĲA 60+ : 12 – Gvardjančič, 18 – Gantar T, 23 – Fišer, 25
– Lorbek, 26 – Rome,    15 – Macura, trenerja Brenk in Balderman, 
16 – Pokorn, 10 – Gantar M, 9 – Modrĳan, 7 – Urbič, 22 – Lovše,
14 - Lipovž

MNC Dren  • MNC Dren •MNC Dren •MNC Dren •MNC Dren •MNC Dren •MNC Dren •  MNC Dren

Namiznoteniška sekcĳa ŠD Vrhnika
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8. do 14. 6. 2013 - 
Lintverni v Črni gori
V začetku junĳa smo se Lintverni
podali v Črno goro. Naš osrednji cilj 
je bilo pogorje Durmitorja, ogledali 
pa smo si tudi veliko geografskih in 
kulturno-zgodovinskih znamenitosti 
Črne gore.  Idejo za Durmitor je že 
pred leti dal Duno, ki je bil kot načel-
nik mladinskega odseka PD Mengeš 
s skupino mladih planincev tam že 
davnega leta 1974 in je vtise zapisal 
tudi v Planinskem vestniku.
Ideja je ponovno oživela lani, vzpod-
budilo pa jo je dejstvo, da je začel 
Mornar kot predstavnik Slovenĳe
z delom v Črni gori. Mornar je tudi  
sestavil program in pripravil vse po-
trebno, da bi bil planinski izlet čim 
uspešnejši. 
Na pot smo se odpravili z dvema 
kombĳema in prvi večer prenočili v
Konavlah pri Dubrovniku. Vmes smo 
si vzeli tudi čas za kopanje v Pakošta-
nih in za ogled Dubrovnika. V Ko-
navlah nas je pričakal Mornar in nas 
ob odlični jedači in pĳači v prĳaznem
penzionu Country house  seznanil s 
podrobnostmi našega programa. 
Naslednji dan je bil namenjen ogledu 
znamenitosti obmorskega dela Črne 
gore. Tako smo si najprej ogledali 
Herceg Novi, se sprehodili po starem 
delu Budve in si vzeli čas za ogled 
nekaterih zanimivosti Tivta. Ogle-
dali smo si novo marino, ki je bila že 
polna dragih luksuznih, predvsem 
ruskih, plovil, nato smo si pod vod-
stvom starega podmorniškega mačka 
podrobneje ogledali obnovljeno naj-
večjo jugoslovansko podmornico ter 
znamenito vojaško jadrnico Jadran.  
Preko Petrovca na moru, Virpazarja, 
Podgorice in Nikšiča smo se potem 
odpeljali na naš glavni cilj Žabjak v 
pogorju Durmitorja. Vreme je bilo 
odlično, žal pa je vremenska napoved 
že kazala, da bomo imeli z vremenom 
težave. Že prej so nas tudi opozorili, 
da je na Durmitorju še veliko snega in 
da vzpon na nekatere vrhove ni mo-
goč oz. je dokaj nevaren. Namestili 
smo se v hotelu Zlatni bor, ki ga je za 
nas, na priporočilo njegovih črnogor-
skih kolegov, rezerviral Mornar. Bila 
je odlična izbira, saj smo tam prežive-
li nekaj nepozabnih dni in noči. Pred-
vsem nas je očarala »lokalna kuhinja« 
z odličnimi zajtrki in večerjami, tako 
da skoraj ni bilo Lintverna, ki se do-
mov ne bi vrnil s kakim kilogramom 
več. 
Žabjak nas je očaral s svojo lego in 
prostranostjo, zelo pa razočaral s 
svojo izmaličeno arhitekturo. Ne 
moremo verjeti, kaj so lahko neka-
teri ambiciozni domačini, predvsem 
pa prišleki – »gospodje« iz Nikšiča, 
Podgorice in iz drugih krajev Črne 
gore – z gradnjo t.i. »arhitektnih ču-
des« naredili iz čudovite pokrajine. 
Že prvi večer smo se sestali z lokal-
nim planinskim vodnikom Zoranom, 
profesorjem športne vzgoje, gorskim 
vodnikom in reševalcem, ki so ga 
Mornarju priporočili njegovi črno-
gorski planinski prĳatelji. Doma smo
bili zaradi tega malo nejevoljni: » 
Češ, po hribih znamo že sami hoditi, 
med nami je tudi gorski vodnik,  kaj 
se nam vsiljuje še lokalni vodnik,« a 
kmalu se je Mornarjeva odločitev po-
kazala kot popolnoma pravilna. Zo-
ran nas je že ob prvem snidenju, ko 
smo načrtovali naše poti, seznanil, da 
vzpon na najvišjo goro ne bo mogoč, 
ker je tam še preveč snega. Bili smo 
kar malo žalostni, saj smo si srčno 
želeli osvojiti »znameniti« Bobotov 
kuk. Za uvod smo si zato za naslednji 
dan izbrali Šljeme, gorovje z več vr-
hovi – eden med njimi naj bi bil urad-

no tudi drugi najvišji vrh Durmitorja. 
Polni planinskega elana, dobro »pod-
loženi« z obilnim zajtrkom in  dobro 
naloženim sendvičem za malico smo 
se naslednji dan podali na Šljeme. 
Vzdušje je bilo prešerno, ker so lahko 
del poti z nami šli tudi naši logisti, pa 
tudi vreme je bilo zjutraj lepo. Kmalu 
potem, ko so se od nas ločili logisti in 
jo pod vodstvom Starega ubrali svojo, 
lažjo pot do Črnega jezera, so se nad 
nami začeli zgrinjati temni oblaki. Po 
slabih dveh urah hoje po brezpotjih 
nas je že pošteno pralo in premetava-
lo zaradi močnega vetra. Nase smo si 
nadeli skoraj vse, kar smo imeli v na-
hrbtnikih, in ob orkanskem vetru in 
tudi ob dežju osvojili enega od vrhov. 
Kako bi lahko vrh osvojili brez Zora-
na in se srečno vrnili v dolino, nam 
še  vedno ni jasno. Pa ne samo dež in 
megla, prečkati smo morali kar nekaj 
snežišč, ki so pomenila veliko nevar-
nost za zdrs. Da je  to res, je precej 
nižje potrdil Špik, ko mu je na ne pre-
več dolgem snežišču spodrsnilo in je 
po zadnji plati s kar veliko hitrostjo 
pristal na kupu skal in kamenja. Na 
srečo je bilo vse skupaj brez posledic, 
smo pa njegovo sled lahko opazovali 
tja do doline. In ob vsem skupaj  je 
bilo tudi veliko smeha, saj smo sled 
poimenovali »Špikov žleb«. Po vrnit-
vi v dolino se je vreme občutno iz-
boljšalo in odločili smo se, da se po 
ravno tisti dan odprti cesti odpeljemo 
na sedlo, kjer je najboljše in najlažje 
izhodišče za vzpon na Bobotov kuk. 
In spoznali smo, koliko snega je še v 
hribih in kako veliki so bili še snežni 
zameti, skozi katere so se morali pre-
bĳati vzdrževalci ceste.
Naš drugi cilj je bila naslednji dan 
zelo razgledna Crvena greda. Tako 
kot na Šljeme smo se nanjo pod Zo-
ranovim vodstvom odpravili vsi, so 
pa logisti izbrali krajšo, a zelo lepo 
lažjo varianto okrog Jablan jezera. Na 
vzponu, kjer smo morali prečiti kar 
nekaj snežišč, smo imeli srečo z vre-
menom in z najvišjih razgledišč Crve-
ne grede smo imeli čudovit pogled na 
pogorje Durmitorja, na Žabljak ter na 
veliko Črno in malo Kačje jezero. Na 
vrhu nas je s spomini na svojo prvo 
planinarjenje po Durmitorju raznežil 
Duno, svoje pa sta dodala še Povžar 
in Cvele, ki sta pred leti že bila na 
Bobotovem kuku. Ob poležavanju na 
toplem soncu nas je s svojim pripo-
vedovanjem o Durmitorju ter o svojih 

gorniških izkušnjah ob rakĳi in pivu
razvajal še vodnik Zoran. Bilo je kot 
v planinski pravljici. Na Mornarjevo 
pobudo smo za spust izbrali daljšo, 
večurno varianto, ki pa nam je omo-
gočila odlične poglede na vse razsež-
nosti Durmitorja. Pazljivo smo pre-
čili oz. se ognili kar nekaj snežiščem, 
med potjo pa smo srečali nekaj dokaj 
slabo opremljenih planincev, ki so se 
vzpenjali proti vrhu Crvene grede. 
Ker so črni oblaki in oddaljeno grme-
nje naznanjali nevihto, jim je vodnik 
Zoran odsvetoval nadaljevanje vzpo-
na. Niso ga poslušali, preveč blizu se 
jim je zdel vrh; pa smo potem zvečer 
slišali, da so morali nekateri celo kli-
cati gorsko reševalno službo. Tudi 
nas je nevihta dosegla, več kot uro in 
pol nas je dobro močilo in nekateri 
bolj drugi nekoliko manj premočeni 
smo prišli do parkirišča pri Črnem je-
zeru, kjer so nas čakali logisti. No ja, 
niso nas ravno čakali, saj so dremali v 
zarosenem kombĳu in smo jih skoraj
morali zbezati ven. A smeha in dobre 
volje ni manjkalo in spet smo zagodli 
marsikatero lintvernovsko. 
Vremenska napoved za naslednji dan 
je bila slaba, zato smo med vožnjo do 
hotela odločili, da načrtovane ture 
po planoti do kanjona Tare ne bomo 
naredili, ampak  bomo Žabljak zapu-
stili en dan prej. Brez dobre večerje 
in druženja po njej seveda ne gre in 
tako smo naše bivanje na Žabljaku 
zaključili s »fešto«, na katero smo po-
vabili tudi našega vodnika Zorana.  
S skromnim darilom smo se mu od-
dolžili za sĳajno vodenje v želji, da se
bomo  v prihodnosti še kdaj srečali. 
Bil je več kot zelo dober planinski 
vodnik.
Da smo imeli prav, ko smo se odlo-
čili, da predčasno zapustimo Žabljak, 
se je pokazalo naslednje jutro, ko smo 
se v dežju odpeljali do kanjona reke 
Tare.  Nekateri prvič, drugi ponovno 
smo se najprej sprehodili po zname-
nitem mostu nad kanjonom Tare v 
kraju Đurđevac Tara ter potem ob 
Tari s postanki za oglede in okrepčilo 
nadaljevali pot do Mojkovca in nato 
preko Kolašina do Podgorice. Tam 
nas je pričakal Mornarjev črnogorski 
kolega, ki nas je vodil po znameni-
tostih glavnega črnogorskega mesta. 
Brez nikšičkega piva, ki je bilo sicer 
naš stalni spremljevalec, seveda ni šlo 
in prav prĳetno smo se z njim ohladi-
li v najbolj znani in zelo stari mestni 

restavracĳi.
Naš naslednji cilj je bilo zgodovinsko 
Cetinje, do katerega smo se podali 
po stari cesti preko Rĳeke Crnojevi-
ća, kjer smo pri Mornarjevem kolegu 
preizkusili izvrstne specialitete Ska-
darskega jezera. Cetinje, kjer nas je 
večina sicer že bila, nas je ponovno 
navdušilo in vsi zadovoljni smo pri-
šli v Njeguše, kjer smo prespali. Ker 
v penzionu ni bilo dovolj prostora za 
vse, so nekatere namestili v lesene, 
t.i. ekohiške in spet se je ob smehu 
oblikovala nova skupina Lintvernov 
– Lintverni iz diaspore. Tudi nasled-
nji dan je bil zelo zanimiv, saj smo se 
povzpeli na znameniti Lovčen in se 
potem po lepo razgledni, a ozki in vi-
jugasti cesti spustili do Kotorja. Kljub 
številnim turistom, ki so prispeli v 
mesto z velikimi turističnimi ladjami, 
nas je Mornar popeljal skozi vse zna-
menitosti tega črnogorskega bisera. 
V prekrasnem vremenu je potem sle-
dila vožnja ob obalah Boke Kotorske 
vse tja do Herceg Novega, kjer smo 
se poslovili od Mornarja. Prenočišče 
smo ponovno rezervirali v Konavlah 
in uspešen izlet po Črni gori izdatno 
proslavili na zaključni večerji, s ka-
tero nas je ponovno razvajal lastnik 
Đuro. Bilo je zelo prĳetno, saj smo ob
spremljavi Špilčkovega ukuleleja pre-
pevali in se veselili pozno v noč. 
Naslednji dan nas je čakala samo še 
dokaj dolga vožnja domov. Vmes 
smo si vzeli tudi čas za kopanje in 
na Bankirjevo pobudo smo zabredli 
v dokaj hladno morje v Promajni na 
Makarski rivieri.
Splošno mnenje vseh udeležencev 
planinskega izleta je, da je bil izlet 
čudovit, kar velja predvsem zasluga 
neutrudnemu Mornarju. Ni bil samo 
organizator, bil je naš vodnik po zna-
menitostih Črne gore ter motor celo-
tnega dogajanja. Iskrena hvala mu za 
vse.  Res nismo osvojili tako želenega 
Bobotovega kuka, najvišjega vrha 
Črne gore, da smo imeli v Durmitorju 
dokaj slabo vreme, a vse skupaj vse-
eno zasluži oceno odlično. In vse to je 

razlog, da smo se že  ob vrnitvi odlo-
čili, da se bomo prihodnje leto v Črno 
goro, in to konec avgusta, spet vrnili. 
Naš prvi gorniški cilj bo spet Bobotov 
kuk, glavnino pohodov pa namera-
vamo opraviti v Prokletĳah, ogledali
pa bi se radi tudi zahodni del Črne 
gore in vzhodni del Albanĳe. Ne dvo-
mimo, da se bo Mornar spet izjemno 
potrudil in nam pripravil odličen 
program in da se ga bo udeležilo še 
več Lintvernov. 
Planinskega izleta smo se udeležili: 
Stari, Povžar, Špik, Betajnov`c, Duno, 
Ligojn`c, Špilč`k, Bankir, B`čar, Cvele, 
Cvičkar in Mornar.
Besedilo: Cvičkar
Fotografije: Cvičkar, Ligojn`c,
Povžar in Špik

23. do 27. 7. 2013 – Pohod 
Triglavk – Lenčevih 
punčk po Slovenski 
planinski poti – Storžič,  
Karavanke
Izpred OŠ Ivana Cankarja se nas je v 
torkovem jutru odpeljalo  štirinajst 
Triglavk s štirimi  vodniki proti iz-
hodišču našega letošnjega pohoda 
– Mače pri Preddvoru, 520 m. Jutro je 
napovedovalo lep sončen dan. Letos 
sta se nam na pohodu pridružili dve 
novi članici: Dušica in Pavla, ki sta 
bili obe polni pričakovanj. 
Po  načrtu pohoda so letos pred nami 
po Storžiču še Karavanke, ki smo jih 
iz smeri Dovjega že prehodile pred 
petimi leti. Po hitro pripravljeni mali-
ci v Mačah nas je polne dobre volje in 
pozitivne energĳe pot vodila po lepi
gozdni stezi proti domu na Kališču. 
Ko smo bili že nekoliko višje, se nam 
je na nekaj mestih odprl prelep po-
gled na Preddvor z jezerom Črnjava 
in v daljavi Kranj, Ško�o Loko in vr-
hove nad njimi. Ob poti so bili lično 
urejeni smerokazi izdelani iz raznih 
korenin dreves, ki so bili prava umet-
niška dela, kar resnično pritegne po-
zornost pohodnikov in polepša že 
tako lepo naravo. Posebno nas je pre-
senetila ura na drevesu, ki je kazala 
točen čas, po katerem smo vedeli, da 
smo že blizu doma na Kališču, kjer 
smo imeli prvi daljši postanek in pre-
krasen razgled s terase. 
Nadaljevanje poti je sledilo na Stor-
žič, 2132 m, kjer smo začeli najprej po 
široki in skoraj ravni poti do Bašelj-
skega prevala, nato pa strmo v hrib 
mimo nizkih borovcev in pozneje po 
skalah. Ob poti smo že občudovali 
gorsko cvetje, prve planike, murke 
in druge rože. Prav vsi pohodniki 
smo se razveselili vrha Storžiča, kjer 
smo lahko občudovali gore, ki so 
nas obkrožale. Vodnik Bogdan nam 
je že kazal vrhove, ki so jih Triglav-
ke osvojile lani, kot so Skuta, Kočna, 
Turska gora. Pred nami je bil spust v 
dolino proti Lomu pod Storžičem. Na 
prvem delu poti je bila potrebna pre-
cejšnja previdnost, zato je bil korak 
pohodnic nekoliko počasnejši. Nebo 
se je začelo oblačiti in upali smo, da 
bo dež še nekoliko počakal, da bomo 
prišli do Doma pod Storžičem in res 
smo imeli to srečo. Ko smo že skoraj 
povečerjali, nas je  poškropilo le nekaj 
dežnih kapelj. Ker smo se zvečer jav-
ljali domačim, so le-ti povedali, da je 
ravno v tistem času doma na Vrhniki 
divjala nevihta z močnim vetrom. Po 
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Iz septembrskega koledarčka

Datum Dogodek Odhod Ur pohoda Organizator / 
vodnik

14. 9. PLANINA RAVNE 
– VELIKI VRH 6.00 5–6 TATJANA PEČLIN

Ožja ekipa na Sedlu (1907 m), v ozadju Bobotov Kuk Na vrhu Crvene grede (2164 m), najvišje naš vodnik Zoran

Topel sprejem v Podgorici Pred Njegoševim mavzolejem na Lovčenu
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večernem druženju v domu je sledilo 
spanje. 
Drugi dan smo se po zajtrku vzpeli do 
Male Poljane. Ob poti prek gorskih paš-
nikov s kravami je bilo poleg cvetja tudi 
precej gozdnih jagod in Bogdan nas je 
presenetil s sveže nabranimi. Na višini 
1715 m je bil pred nami že Tolsti vrh 
in po kratkem postanku za opazovanje 
okolice,  fotografiranje je sledilo tudi
nadaljevanje poti proti Kriški gori. Pot 
je vodila skozi gozd in se je bolj spuš-
čala. Občudovali smo kraje Gorenjske, 
ki so nam jih skupaj z vidnimi vrhovi 
predstavljali vodniki. Po postanku pri 
Koči na Kriški gori, 1471, m je sledil 

spust v dolino. Prek travnikov skozi 
gozd v lepem sončnem vremenu smo 
komaj čakale da bomo v Tržiču. Tam 
nas je poškropilo nekaj dežnih kapelj. 
Ker se je dveh Triglavk lotil prehlad, je 
bila lekarna zelo zaželena, saj smo prav 
vse nameravale opraviti pot do konca. 
Naš končni cilj tistega dne je bila Koča 
na Dobrči, 1478 m, ki pa je bila še zelo 
daleč. Pri večerji ob spremljevalnem 
vozilu nas je rahlo pršenje dežja spom-
nilo, da je treba napolniti nahrbtnike z 
obleko in hrano za naslednja dva dne-
va. V Koči na Dobrči nas je zelo gosto-
ljubno sprejel mlad oskrbnik s svojima 
pomočnicama. Večerni pogled na Bled 

z otokom sredi jezera je bil z balkona 
koče čudovit. Večer se je zaključil ob 
veselem vzdušju, dobri glasbi in celo s 
plesom. 
Naslednje jutro pred odhodom smo po 
zajtrku občudovali balkonsko cvetje, ki 
tam zelo lepo uspeva, kar pa kaže na 
pridne roke osebja v koči. Po lepi gozd-
ni poti smo prišli prek planine Preval 
do Roblekovega doma na Begunjščici, 
1657 m. Pred leti je bilo pogorje Begunj-
ščice bogato z manganovo rudo in so jo 
kopali in odvažali v dolino, na kar spo-
minjajo table ob poti. Ob njej smo ob-
čudovali vse polno rož in ob poti smo 
imeli tudi pitno vodo. Po poti na vrh 
Begunjščice, 2060 m, smo ugotavljali, 
kako lepo so jo uredili. Lepi pogledi na 
okolico in jasno nebo so nam polepša-

li dan. Z vrha se je naša pot vila nav-
zdol in na delih s kamenjem, po poti 
preko melišča, smo morali biti znova 
zelo previdni. Skrb naših vodnikov in 
opozorila so nas stalno spremljala za 
varen korak vseh udeleženk. Dom na 
Zelenici, 1536 m, nam je nudil bivanje 
čez noč v obnovljenih prostorih z zelo 
lepo notranjostjo, vendar z neprĳaznim
oskrbnikom. V domu smo bivali sami. 
Četrti dan smo se na pot odpravili bolj 
zgodaj, saj je bilo treba prehoditi veli-
ko poti pod vročim soncem s strmim 
vzponom po kamniti oz. peščeni poti. 
Ob poti so bile znova cele zaplate rož 
raznih barv: od rumenih, belih, roza 
– prava umetnost narave. Veseli smo 
bili osvojitve vrha Stola, 2236 m, ki je 
bil poln domačih in tujih pohodnikov. 
Razgledi proti Avstrĳi z Dravo in je-
zeri ter gorami so bili prekrasni. Pot 
smo nadaljevali do Prešernove koče na 
Stolu, 2174 m, kjer smo si malo odpo-
čili. Bilo je zelo vroče in pred nami še 
dolga pot do Koče na Golici, 1582 m, 
prek planine Seča, kjer so se pasli konji 
in krave, ki so uživali v gorskem miru. 
Odlična večerja v naravi, po njej pa še 
okusne sladice naših pohodnic so bile 
dobra priprava za odhod v kočo na 
Golici in po večernem klepetu pred njo 
tudi za nočni počitek. 
Zadnji, peti dan pa je bil nekoliko manj 
naporen. Hodili smo tik ob avstrĳski
meji in občudovali pokrajino naših 
severnih sosedov. Prelep pogled je bil 
tudi na naše Julĳce, še posebno lepo

je bil viden očak Triglav. Prileglo se je 
posedanje na Hrušenskem vrhu, pod 
katerim je speljan predor Karavanke. 
Lep zaključek poti smo si pričarali na 
planini Rožca, saj smo oskrbnika po-
znali in se nam je pridružil pri kratkem 
klepetu. Čakal nas je še spust proti do-
lini, kjer smo počakali na avtobus. Ven-
dar vsega lepega še ni bilo konec. Malo 
pred domom nas je čakalo posebno pre-
senečenje: sprejem v domači gostilni z 
ansamblom harmonikarjev, najboljšo 
mogočo hrano in pestrim umetniškim 
programom. Vse to je bilo namenjeno 
našemu abrahamovcu vodniku Roma-
nu. Naše želje Romanu še za naslednjih  
petdeset let so bile res iskrene. Vzdušje 
na letošnjem pohodu Lenčevih punčk 
je bilo enkratno; doživele smo veliko 
lepega: hoje, druženja, prĳateljstva.
V imenu Triglavk se zahvaljujem za 
organizacĳo, vodenje, odlično priprav-
ljeno hrano in uspešno izpeljan pohod 
po Karavankah: Bogdanu, Jožetu, Mar-
janu, Romanu, Cilki in Ireni.
Besedilo:  Jana Fabjan 
Fotografije: Irma Krvina, Šte�a Suha-
dolnik, Jože Školc 

Vsa dogajanja v planinskih skupinah 
starejših (Zimzeleni in Sončki) naj-
dete v Upokojenskem 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.

Tik pred odhodom na pohod

Vrh Storžiča osvojen

Krst na vrhu Stola

Na Golici je vedno veselo, v ozadju Julĳske Alpe.

Urnik vadb Studia Forte
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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

Preizkusite
7-dnevni

�����������������
na www.bizi.si

GRADBENA DELA
IN IZKOPI
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Bojan Nadlišek s.p.
Vas 18, 1360 Vrhnika, T: 01 7553 418
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URBANO NASELJE 
V OBJEMU NARAVE
SOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICA

URBANO NASELJE URBANO NASELJE 
V OBJEMU NARAVEV OBJEMU NARAVE
SOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICASOSESKA OB POTOKU - BOROVNICA

Ugoden
najem

stanovanj

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE: www.ssrs.si
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KOLEDAR SVETOVANJ IN NEG:
19.9.������������������������������������������TRILOGY
23.9.������������������������������������������BIORESONANCO
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� PEDIKURO  � IPL LASERJEM � VEČ VRST MASAŽA-
MI � DEPILACIJO � MANIKURO � NEGO OBRAZA ...
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torek- SUPER AKCIJE
� PEDIKURA 60min: 

15 EUR
�  MASAŽA 30min: 14 EUR

�  NEGA OBRAZA  
  60min: 30 EUR

Možnost 
nakupa

 darilnih bonov
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IMUNSKI 
SISTEM

STOPIMO 
V JESEN Z LASERJEM
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� PEDIKURO � IPL LASERJEM �� VEČ VRST MASAŽA
Razvajamo vas z:

NOVO:
VRHUNSKE 

FRANCOSKE BARVE 
ZA LASE Z NARAVNIMI 
PIGMENTI IN EKSTRAKTI

letak-september 2013.indd   1 21.8.2013   12:17:19

V petek 4. oktobra, 
pod dvema velikima 
šotoroma 
v Športnem parku 
Vrhnika. 

Začetek prireditve ob 20 uri

Vstopnine ni

Ansambel Modrijani

Sara Jagrič

Mladi up harmonike Alenka Mivšek

2. 

OBERFEST 

Vrhnika
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Kiina vozila imajo rekordno nizko porabo, 7-letno 
garancijo in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u.

»...Kia je s svojimi globalnimi apetiti dodobra premešala že marsikateri segment, saj njihovi avtomobili predstavljajo 
kakovostno in zanesljivo ter cenovno sprejemljivo alternativo drugim, po imenu bolj »uveljavljenim« znamkam. Kajti danes 
ni več dovolj, da prodajaš zgodovino, danes je treba prodajati čim več za čim manj denarja, da te kupci sploh pogledajo.«
                               Dnevnik, 22. 6. 2013

Sportage
najbolj prodajan športni terenec v Sloveniji*
Stilsko in dinamično najbolj dodelan športni terenec na trgu nudi 
vrhunski dizajn in prostorsko razvajanje, navdušuje z bogato 
serijsko opremo, nepremagljivo ceno, zavidljivo nizko porabo 
goriva in inteligentnim pogonom na vsa štiri kolesa »Dynamax«.

že za 15.990 EUR

cee'd Sportswagon
Družinska oblikovno izstopajoča karavanska izvedenka razvaja z neprema-
gljivim prostorskim udobjem, nudi brezkompromisno varnost ter popolno 
udobje že v osnovni različici, novi, izjemno ekonomični bencinski in dizelski 
motorji pa omogočajo kar 20 % nižjo porabo kot pri svojem predhodniku.

že za 12.490 EUR

goriva in inteligentnim pogonom na vsa štiri kolesa »Dynamax«.

gljivim prostorskim udobjem, nudi brezkompromisno varnost ter popolno 
udobje že v osnovni različici, novi, izjemno ekonomični bencinski in dizelski 
motorji pa omogočajo kar 20 % nižjo porabo kot pri svojem predhodniku.

popolnoma novi
pro_cee'dcee'd Sportswagon

                                                              

cee'd Sportswagon

cee’d SW 1.6 CRDi
POVPREČNA

PORABA GORIVA OD 4,2l/100 km

Sportage 1.7 CRDi
POVPREČNA

PORABA GORIVA OD 5,3l/100 km

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR
AVTOTRADE D.O.O. www.avtotrade.kia.si
Sinja Gorica 11, Vrhnika, 01-750-51-99
Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 95 – 195 g/km.
*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za 2012 in 2013. MPC cene vsebujejo vse danes popuste in prihranke ter ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Vse ostale info. o porabi goriva in emisijah CO2 so na 
voljo v priročniku o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garancije na voljo v garanc. knjižici vozila oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.



NAS CASOPIS 407/26.8. 2013 C M Y K 59

5926. avgust 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Oglasi 

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

Vedežujem 
in rešujem vse vaše probleme v zelo hitrem času. 

Rešujem tudi zakonske probleme, 
zato pokličite, ne bom vam žal. 

Tel: 051 251 489
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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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Ostra, temna črta je zarezala v življe-
nje, da je postalo pokrajina bolečine in 
žalosti. Stojimo nemi in brez moči, da 
bi stopili onstran, kamor je odšel naj-
dražji. Nobena beseda nas ne more več 
združiti, le misel, da je bilo z njim nekoč 
lepo, naj pomaga tolažiti. 

ZAHVALA
Odšel je

DRAGO 
BRENČIČ

1948 – 2013
Toplo se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, tolažilne 
besede, darovali cvetje in sveče ter skupaj z njim prehodili nje-
govo zadnjo pot. Iskrena hvala tudi Vojnim veteranom RS in pri-
jateljici Vidi Stržinar za v srce segajoče poslovilne besede, osebju 
Onkološkega inštituta, pevcem za lepo zapete njemu ljube pesmi 
in Slovenski vojski za izkazan poslednji poklon s pogrebom z vo-
jaškimi častmi: častna straža, glasba vojaške godbe, poslednje sal-
ve in prelet njemu večno ljubih vojnih letal so njegovo slovo pre-
želi z odločnostjo, ki ga je krasila tudi za časa njegovega življenja. 
Bil je načelen, pogumen, iskren in srečen človek, ki je živel pol-
no življenje. Njegova ljubezen bo vedno ostala z nami in naša z 
njim.

Njegovi najbližji: žena Meta, hči Irena z Ljubom, sin Aleš z 
Natašo, vnukinje Rosa, Niki, Sofia, Isa in Lana Marica, sestra

Jelka z družino in drugi sorodniki

Ko se prebujalo je jutro, 
tiho si odšel,
pustil si le sledi tvojih rok.
Zdaj dom tvoj sameva
ves tih in v žalosti. 

ZAHVALA
V 84. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, ata, dedek, pradedek in 

brat

ANDREJ TROBEC,
po domače Guglev ata,

z Loga pri Polhovem Gradcu
(1929–2013)

Z žalostjo in bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prĳateljem in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih
stali ob strani. Hvala za izrečeno sožalje, tolažilne besede, daro-
vano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen cerkveni obred, pevcem za poslovilne pesmi, troben-
taču in Pogrebni službi Vrhovec. Iskrena hvala vsem, ki ste ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi
Log pri Polhovem Gradcu, julĳ 2013

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

V 58. letu starosti nas je za vedno 
zapustil naš dragi sin, mož, oči, stari 

ata, stric, tast in dober prĳatelj

PETER 
LUŽAR

z Vinjega Vrha pri Škocjanu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečeno sožalje, tople stiske rok, besede tolažbe, 
za podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše. Iskrena hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

 
Vsi, ki smo ga imeli radi

Vsak človek je zase svet,
poseben, svetel in lep,
kot zvezda na nebu.

ZAHVALA
V 65. letu starosti nas je mnogo 
prezgodaj zapustila naša mama, 

sestra in babica

MARĲA
PEČAN

(1948–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in vašča-
nom za darovano cvetje in sveče. Še posebno velja naša zahvala 
dr. Janji Pirc, ki nam je svetovala ob mamini bolezni in si vzela 
čas za pogovor. Zahvaljujemo se tudi Pogrebni službi Vrhovec, 
župniku Alojzĳu Golobu, Društvu upokojencev Vrzdenec in
Domu upokojencev Vrhnika.

Žalujoči: otroci z družinami in brat Janez z družino

Bila si sončni žarek dneva 
in zvezdica noči.
Ljubezen tvoja mila
nikoli ne zbledi. 
Mari

ZAHVALA
Ob slovesu zlate mamice in ljubeče 

soproge

URŠKE 
BUKOVEC

18. 2. 1977 – 8. 8. 2013 

se iskreno zahvaljujemo duhovniku g. Lojzetu Golobu za poslo-
vilni obred, gospe dr. Ireni Grecs za nesebično pomoč, samostan-
skim sestram, osebju Zdravstvenega doma Dobrova in Polhov 
Gradec, pevcem, Osnovni šoli Dobrova, gasilcem PGD Dobrova 
in Pogrebni službi Vrhovec. Posebna zahvala vsem sorodnikom, 
prĳateljem in sosedom, ki ste nas bodrili, vlivali upanje in tolaži-
li. Hvala za darovano cvetje, sveče, izraze sožalja in tolažbo. 

Iztok in Baja

Za velikim oltarjem v cerkvi sv. Trojice zabuči 
pokopano jezero. Kdor leže na mrzli kamen, 
pod tisto strahotno lobanjo za oltarjem, sliši 
zamolklo pesem skritega jezera. In ko vsta-
ne, ko ugleda to čudežno vrhniško dolino in 
to belo nebo nad njo, se zamisli v čudno tihe 
zgodbe, ki jih uho ni slišalo in oko ne videlo.  
Ivan Cankar

ZAHVALA
Rojen na klancu siromakov, a je le 

dočakal skoraj 94 let. 

IVAN OBLAK
(1919–2013)

Iskrena hvala vsem, ki so izrekli sožalje, prinesli cvetje in molili. 
Hvala gospodu za lepo opravljeno sveto maziljenje in pogreb. 
Posebej hvala vsem nekdanjim sodelavcem Parketarne Verd. 
Hvala tudi Domu upokojencev Vrhnika za dolgoletno nego. 

Vsi njegovi
Vrhnika, avgust 2013

Zdaj se spočĳ, izmučeno srce, 
zdaj se spočĳte, zdelane roke,
zaprite se utrujene oči, 
le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
Tiho je odšla od nas draga mama in 

stara mama

MARĲA
JURCA,

Štritofova mama iz Zaklanca 5a

Z žalostjo v srcu smo se poslovili od nje na pokopališču pri sve-
tem Urhu. Vsem, ki so nam ob boleči izgubi stali ob strani, se 
iskreno zahvaljujemo. Vsem lepa hvala tudi za darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi Pogrebnemu podjet-
ju Marjan Žvokelj, s. p., in gospodu župniku za lepo opravljen 
obred. 

Pogrešamo jo: hčere Janja, Mihaela in Mari z družinami

Bog te k sebi je vzel, 
angel pesem ti zapel. 
Tu žalujemo mi vsi, 
čeprav na boljšem zdaj si ti. 

ZAHVALA
V 82. letu nas je zapustila draga 

mama, teta

PAVLA 
PODGORNIK, 

rojena HITI
Maravcova mama

27. 6. 1931 – 4. 8. 2013
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prĳateljem in znancem za
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, molitve in darove za 
svete maše. Zahvala duhovnemu pomočniku Francu Hočevar-
ju za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Vrhovec, pevcem in 
vsem, ki ste nam stali ob strani. 

Vsi njeni
Stara Vrhnika, avgust 2013

V pretekli številki je pri zahvali za pokojno Jano Kršmanc bilo 
navedeno napačno leto smrti. Umrla je v 69. letu in ne 79.
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www.usluge-lavanda.si

Ugodno oddam v najem prostor za obrtne dejavnosti, skladiš-
čenje, pisarniške prostore, 200 m2, v Mali Ligojni. Tel.: 01 755 
2294/040 250 473.
V Borovnici ali okolici najamem prostor cca 50 m2 (garažo, de-
lavnico) za mirno obrt. Klemen, tel.: 041 575 261. 
Najamem večjo garsonjero ali enosobno stanovanje v pritličju 
oziroma prvem nadstropju na Vrhniki ali v bližnji okolici. Tele-
fon: 031 401 310.
Na Dolu pri Borovnici prodam zazidljivo parcelo, veliko 1100 
m2. Telefon: 041 649 011.
Kupimo zazidljivo parcelo, od 500 do 600 m2. Tel.: 041 441 961.
Prodam popolnoma obnovljeno dvosobno stanovanje v centru 
Vrhnike, v bloku, v drugem nadstropju, veliko 55m2. Parkirnih 
mest je dovolj. Cena je 80.000,00 evrov. Telefon: 031 255 621.
Zbiram stare gramofonske plošče in kasete narodnozabavnih 
ansamblov ter tudi  drugih izvajalcev. Kdor bi jih podaril ali pro-
dal po simbolični ceni, naj me pokliče na št. 041/321-320. Pri večji 
količini dam v ceno računalnik ali računalniške komponente.
Tričlanska družina najame starejšo hišo na Vrhniki ali njeni bliž-
nji okolici. Lahko tudi tako, ki je potrebna adaptacĳe. Telefon:
070 640 537
Kupim star mizarski ponk,voziček kripo ali lojtrnik,skrinjo in 
ostale stare predmete.Tel: 031878351
Prodam knjigo o ročnih delih s slikami iz leta 1802, v nemškem 
jeziku. Prav tako tudi prodam po polovični ceni 200 kom preje 
razne barve. Tel: 01 755 1018, Vrhnika
Podarite odvečne knjige, priročnike …? Pokličite, z veseljem 
pridem, jih odpeljem in ohranim. Pokličite na št. 030 996 225.
Na Vrhniki (Klis) oddam enosobno stanovanje v bloku,  drugo 
nadstropje. Stanovanje je v celoti opremljeno, svetlo, centralno 
ogrevano, z balkonom, v kleti shramba, skupna kolesarnica, par-
kirišče. Tel.: 051-232-499.

Mali oglasi
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Bilo je samoumevno,
da smo se pogovarjali,
skupaj razmišljali in se smejali.
Vse je bilo samoumevno, samo konec ne.

ZAHVALA

DORE 
ŽEROVNIK

(1957–2013)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje, tolažilne besede in darovane sveče. 
Zahvaljujemo se gospodu kaplanu Petru Nastranu za lepo 
opravljen pogrebni obred ter Pogrebni službi Vrhovec. Posebna 
zahvala tudi LD Dobrova, gospodu Milanu za lepe poslovilne 
besede in sosednjim lovskim družinam, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na zadnjo pot.

Vsi njegovi
Babna Gora, julĳ 2013

ZAHVALA

ANTON 
MELE

19. 6. 1937 – 16. 7. 2013

Ob smrti moža, očeta in dedka se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, prĳateljem in sosedom za izraze sožalja, cvetje, sveče
in darove za svete maše. Iskrena hvala vrhniškemu župniku za 
lep obred. Hvala Pogrebni službi Vrhovec, in vsem, ki ste ga po-
spremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za vse. 

Vsi njegovi
Vrhnika, julĳ 2013

ZAHVALA
V ravnokar dopolnjenem 81. letu 
starosti se je junĳa 2013  poslovila

IVANA 
KRŠMANEC, 

roj. Seliškar, po domače 
Tinetova Ivanka iz Dragomerja.

Zahvaljujem se Pogrebni službi Pieta in gospodu župniku Gre-
goriču za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, vsem sorodni-
kom, prĳateljem in sosedom, ki so Ivanko v velikem številu po-
spremili na njeno zadnjo pot ter zanjo darovali cvetje, sveče in 
svete maše. Še posebno se zahvaljujem vsem sorodnikom, ki so 
mi v teh težkih trenutkih stali ob strani ter mi pomagali uresni-
čiti Ivankino zadnjo željo, da je do ure, ko smo jo položili k več-
nemu počitku, ležala na domačem domu. 

 Žalujoč mož Ivan

ZAHVALA

MAJDA 
SKVARČA

1936 – 2013
Vsak dan, ko grem mimo tvoje slike v 
moji sobi, ti porečem: mnogo prezgo-
daj si odšla. Tudi zdravnik, ki je skrbel 

zate, je dejal, da boš okrevala, a se je žal motil. Kar verjeti nisem 
mogel, ko sem izvedel, da te ni več. Še ne dolgo nazaj si bila 
zdrava in še polna življenja. Velikokrat se ti je kam mudilo, a s 
slovesom ti res ni bilo treba tako hiteti. Kakšna praznina je ostala 
za teboj. Praznina v tvoji sobi in praznina v moji duši. A vem, da 
me gledaš in si srečna v tistem očem skritem kraju kamor mi še 
ne moremo. Prosim odpusti mi, ker sem te mnogokrat razočaral, 
a vedi, mama, rad te imam in v mojem srcu boš živela vekomaj.  
Hvala gospodu dekanu Gregorcu za lepo opravljen obred, po-
grebni službi Vrhovec, socialni delavki doma upokojencev, pev-
cem in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti ter vsem, ki ste 
prispevali cvetje, vence in sveče. 

Mami v slovo, Vito

Nisem odšla, 
ker bi želela. 
Odšla sem,
da ne bi več tako trpela.

MARĲA
MALOVRH, 

roj. Nartnik
4. 10. 1927 – 2. 7. 2013

s Korene nad Horjulom 15

Zahvaljujemo se sorodnikom, prĳateljem in znancem, zvezi upo-
kojencev ter pogrebni službi Vrhovec za izrečeno sožalje, poda-
rjeno cvetje in sveče. 

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila 
naša mama, stara mama, sestra in 

teta

MARĲA
MARTA 

DRAŠLER
10. 9. 1927 – 5. 6. 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času njenega slovesa 
stali ob strani. 

Vsi njeni

ZAHVALA

ROBERT 
ŽLEMPERGAR

1943– 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prĳate-
ljem ter znancem za izrečeno sožalje in darovano cvetje ter sveče. 
Zahvala tudi gospodu župniku, pevcem, trobentaču, KS in po-
grebni službi Vrhovec. 

Žalujoči: žena Štefanĳa, hči Mojca z družino in sin Boštjan

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši ...
(J. Medvešek)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega očeta, deda 

in pradeda 

FRANČIŠKA 
ZIBELNIKA

1. 12. 1930 - 22. 7. 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom
in sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Za-
hvaljujemo se gospodu kaplanu za lepo opravljen obred, pev-
cem, trobentaču, Pogrebni službi Vrhovec ter vsem, ki ste ga po-
spremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,
izčrpal sem svoje moči,
zaprl sem trudne oči.
                                                              

ZAHVALA

FRANČIŠEK 
VONČA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prĳa-
teljem za izrečeno sožalje. Zahvala gospodu župniku, pevcem, 
gasilcem in pogrebni službi Vrhovec.

Žalujoči: žena Jožefa in ostali sorodniki

»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame 
veruje, bo živel, tudi če umre.« (Jn 11, 25)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

AVGUŠTINA 
CEGLARJA 

z Brezĳ pri Dobrovi 
1936–2013

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovane sveče in mašne namene. Še 
posebna zahvala vsem sosedom in prĳateljem za pomoč in oporo
v težkih trenutkih, onkološkemu inštitutu ter g. župniku Alojzu 
Golobu za lep obred darovane svete maše. Hvala vsem, ki ste ga 
v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot. 

Vsi njegovi

Po hudi bolezni smo se poslovili od 
dragega moža, ata in starega ata

ROBERTA 
JAZBECA

1942–2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob najtežjih trenutkih 
namenili toplo besedo in z nami sočustvovali, darovali cvetje in 
sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem in 
vsakemu posebej, ki ste ga poznali in spoštovali.

Vsi njegovi
Vrhnika, julĳ 2013

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA
Nepričakovano in mnogo prezgodaj 

nas je zapustil naš dragi mož, ati, 
dedi in tast

MARJAN 
ŠVIGELJ

2. 2. 1952 – 24. 6. 2013

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem in znancem, ki ste ga imeli radi in ga spoštovali ter ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam stali 
ob strani v težkih trenutkih, hvala za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje in sveče ter denarno pomoč.

Žalujoči: Vsi njegovi
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Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

Žal si morala od nas, draga  

IRENA 
PAVLIN

(21. 9. 1952 – 20. 7. 2013)

Vsem, ki ste z Ireno križali svojo pot, jo spoštovali in imeli radi, 
se iskreno zahvaljujemo za izkazano sočutje in vso podporo ob 
njenem odhodu. Pogrešamo Te. 
Mož Milan, hčerka Sabina s Klaro in Gašperjem, sin Denis s 

Tanjo, Lovrom in Kajetanom  
Vrhnika, julĳ 2013

V 76. letu se je poslovila

MARĲA
PETROVEC

(1938–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳateljem
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, hvala tudi dr. 
Primožu Kušarju, župniku Bogdanu Oražmu, Moškemu pev-
skemu zboru TD Briše ter Vidi in Slavcu Škofu. 

Vsi njeni
Briše pri Polhovem Gradcu, junĳ 2013

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice in 

prababice

ANE URANA
1922 - 2013

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna za-
hvala Marĳi in Bogu Vajnhandel za vso njuno skrb in pomoč.
Hvala dr. Marĳi Munda in sestri Mateji, Pogrebni službi Pieta,
župniku Janezu Šilarju in pevcem. 

Vsi njeni

»Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero 
ohranil.«  2Tim 4,7

Umrl je 

MARKO 
KAVČIČ,

oče sedmih otrok – restavrator iz 
Šentjošta 

14. 5. 1940  –  6. 7. 2013

Od njega smo se poslovili v nedeljo, 7. julĳa. Vsem, ki ste ga imeli
radi in ste ga pospremili na zadnjo pot, se iskreno zahvaljujemo. 
Spominjajmo se ga v molitvi. 

Hvaležni vsi njegovi

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

Tiho in mirno, kakor je živela, nas je 
zapustila

ANICA 
TOPIĆ

iz Črnuč

Na njeno željo smo se poslovili v ožjem družinskem krogu 26. 
6. 2013 na pokopališču na Dobrovi poleg njenega moža Draga. 
Radi bi se iskreno zahvalili vsem njenim sostanovalcem, poseb-
no Božičevim, Senki, Tanji, Francĳu, Kresetovim in vsem  dru-
gim neimenovanim. Posebno bi se zahvalili g. Alojzĳu Golobu za
lepo opravljeno pogrebno slovesnost, Pogrebni službi Vrhovec, 
pevcem in sorodnikom.

Vsi njeni, ki smo jo imeli radi.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame in 

babice

TEREZĲE
MARTINE 

DOBROVOLJC
z Vrhnike
1929–2013

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prĳateljem in
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Zahva-
ljujemo se dr. Prebilovi, sestri Mojci in patronažni službi ZD 
Vrhnika. Zahvala tudi g. kaplanu, Pogrebni službi Vrhovec in 
trobentaču. 

Žalujoči: sin Dušan z ženo Tatjano in vnuka Tilen ter Miha

Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep,
kot zvezda na nebu.
(Tone Pavček)

ZAHVALA
Obnemeli in neizmerno žalostni smo 

se poslovili od našega dragega 

SEBASTĲANA
BARETIČA

(15. 3. 1973 – 9. 7. 2013)
Iskreno in od srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v tem tež-
kem času stali ob strani, nam izrekali besede tolažbe in sožalja, 
za pisne izraze sožalja, za cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi  zadnji poti. Hvala 
g. župniku Janezu Komparetu za prĳazne besede in opravljeno
mašo, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste kakor koli pomagali in 
omogočili, da smo se od našega Sebastĳana poslovili. Ostal bo v
naših srcih in mislih.

Žaljujoči: vsi njegovi

Pride čas, ko si izmučeno
srce želi le spati,
v sen večni potovati,
ko življenje je zaključeno.     

ZAHVALA
JANEZ 

VRHOVEC
Ančetn Ivan iz Horjula
1. 5. 1918 – 18. 7. 2013

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prĳateljem, sosedom, osebju
Doma starejših občanov v Horjulu in vsem, ki ste ga pospremi-
li na njegovi zadnji poti. Hvala za vse sožalje, cvetje, sveče in 
svete maše. Iskrena hvala gospodu župniku Janezu Smrekarju 
za opravljen pogreb in cerkvenim pevcem ter Pogrebni službi 
Vrhovec za opravljene pogrebne storitve.

Žalujoči: vsi njegovi

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši, 
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah, le da korak se tvoj nič več 
ne sliši ...
(J. Medvešek)

ZAHVALA
V 81. letu nas je zapustil dragi

FRANC 
HROVAT

z Dobrove

Ob nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prĳateljem, znancem in sosedom za izrečeno sožalje in darovane
sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hva-
la gospodu župniku Alojzĳu Golobu za tolažilne besede in lepo
opravljen pogrebni obred, hvala tudi pevcem in trobentaču.

Žalujoči: žena Justi in hčerka Anita z možem

Zahvale 
Bi radi obeležili slovo od pokojnika tudi v 
Našem časopisu? Zahvale sprejemamo do zaključka 
redakcije. Pošljite jih po elektronski pošti na naslov 
nascasopis@zavod-cankar.si, lahko pa tudi preko 
klasične pošte kot priporočeno pošiljko. 
Informacije na tel. 031 392 153.
Cena zahvale: 68,72 z DDV. 

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš.
Ujet v naša srca z najlepšimi spomini
vsak boš naš korak spremljal v tišini.

ZAHVALA
V 85. letu se je od nas poslovil

ANTON 
DOBROVOLJC

(1929–2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prĳate-
ljem, sodelavcem ter znancem za izrečeno sožalje in tople sti-
ske rok, besede tolažbe, za podarjeno cvetje, sveče in darovane 
sv. maše. Zahvala osebju Doma upokojencev Vrhnika za skrb in 
nego, Pogrebni službi Vrhovec, g. župniku,  cerkovniku, pevcem 
in gasilcem za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Verd, avgust 2013

ZAHVALA
V 85. letu se je od nas poslovila

MARĲA
KAVČIČ

(1928–2013)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prĳateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje in darovane sveče. Posebna zahvala 
tudi Pogrebni službi Vrhovec, gospodu Andreju Severju za lepo 
opravljen pogrebni obred in Bredi Kavčič za poslovilne besede. 
Hvala vsem, ki ste jo v tako  velikem številu pospremili na za-
dnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni
Šentjošt, maj 2013



NAS CASOPIS 407/26.8. 2013 C M Y K 63

6326. avgust 2013
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Nagradna križanka

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

Križanka Našega časopisa
Prejeli smo veliko rešitev pretekle križanke, katere 
geslo se je glasilo: Hud izgled, dober pogled. Po-
krovitelj križanke je bila Optika Jelovčan, ki ima 
svoje prostore na Stari cesti 5, na Vrhniki. Srečni iz-
žrebanci, ki bodo po pošti prejeli bon v vrednosti 30 
evrov za nakup v omenjeni trgovini, so: Frančiška 
Igličar iz Notranjih Goric, Marinka Perpar z vrhni-
ške Betajnove in Nada Švigelj Demšar iz Borovni-
ce. Vsem nagrajencem čestitamo. 

Pokrovitelj tokratne križanke je OK Fit Center z 
Dobrove, kjer bodo poskrbeli za vaše dobro počut-
je. Nagrade so: 15-dnevna karta za neomejen obisk 
skupinskih vadb in fitnesa ter obisk finske in IR sav-
ne (do dveh ur), 15-dnevna karta za neomejen obisk 
skupinskih vadb in fitnesa ter majica OK fit centra
ter 15-dnevna karta za neomejen obisk skupinskih 
vadb in fitnesa. Gesla križank nam pošljite najkas-
neje do 17. septembra na naslov: Naš časopis – na-
gradna križanka, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. 

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 

Spominki I feel Slovenia
Otroške majice (or�������
�enske in moške majice 
(z�������������������

(odprto v����������������������������������������

Vrhniške iskrice

PRaVI  TRIGLAVCI
(Izbrisani praznujejo 30 let)
Sm  zanč slišov, d sma zdej ratal IZBRISA-
NI. Je djav Miiznca, k je biv na občnm zboru 
Planincov na Vrhnk. Pol sm pa tud u cajtngu 
Našm  časapisu prebrav, d sa nas res ukinl,

likvidiral! N ja, sej je tu na Vrhnk modern. S 
prej sa že vse ta velke vrhnške fabrke, kt
sa Kovinarska, IUV, LIKO paspravl, zdej sma 
pa drug pršl na vrsta, d se niz ne prekine.
Pa sm djav, s bo drug let že štrdeset pohod 
z Vrhnke na Triglav. PRaVI  TRIGLAVCI 
pa  letas obhajamo TRIDESET letnca ob-
stoja in tradicionalnih pahodov na Triglav. 
Pa nas kr ukinejo, zbrišejo. Pa sma djal ta 

PRaVI Triglavci, d se ne damo kr taku . Sma  
rjekl, boma pa  zdej »civilna inicjativa«, sej 
je zdej tu u mod. Pa na boma šli pred par-
lament u Lublana demonstrirat. Sma rjekl, 
boma šli kr na Triglav peš, na najviši slo-
venski položaj, d nas boje ja vidl, d sma še. 
Pa tud slišal nas še boje. Kr dobr poslušte. 
Ja.

 SUlc  
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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

ČEKITOUT! 
kdo je močnejši?

PAKETI
MESEČNA 

NAROČNINA
MINUTE ZNOTRAJ 

OMREŽJA SMS/MMS
PRENOS MB 
PODATKOV

MINUTE V OSTALA 
OMREŽJA

MINGL 12 12,99 € neomejeno neomejeno                300                                   300

MINGL 17 17,99 € neomejeno neomejeno neomejeno                400

Telekom 
Slovenije, d.d.
DŽABEST 250

12€* 250 enot**

DŽABEST 2000 20€* 2000 enot**

Si.mobil, d.d.
ORTO U NULO

12,20€ 1001 1001sms in 

1001 mms
100 0

ORTO SMART 20,33€ neomejeno neomejeno 1000 201

Naročniška paketa MINGL za mlade
Primerjaj s konkurenco! Neomejeno razlogov zakaj biti MINGL:

Cene in vsebina paketov, prikazanih v primerjalni tabeli, so javno objavljene cene paketov primerjanih ponudnikov na dan 09. 08. 2013, dostopne na spletnih straneh www.tusmobil.si za paketa MINGL 12 in MINGL 17 operaterja Tuπmobil d.o.o.,  
www.mobitel.si za paket DÆABEST 250 in DÆABEST 2000 operaterja Telekom Slovenije d.d. in www.simobil.si za paketa ORTO U NULO in ORTO SMART operaterja Si.mobil d.d. Navedene blagovne oz. storitvene znamke so registrirane znamke 
njihovih lastnikov. Paketi MINGL so namenjeni mladim od 12 do vkljuËno 30 let. VkljuËene koliËine storitev (klici, SMS in MMS) med uporabniki veljajo v radijskem omreæju Tuπmobila (prikaz omreæja: Tusmobil), storitve opravljene iz radijskega 
omreæja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omreæja: Tusmobil Mobitel ali znak za gostovanje) in storitve po porabi vkljuËenih koliËin v radijskem omreæju Tuπmobila pa se obraËunajo loËeno, po ceniku. VkljuËene vsebine oz. storitve ne 
obsegajo prenosa podatkov v omreæju ponudnika nacionalnega gostovanja, klicev na posebne in komercialne πtevilke, klicev v tujino in odhodnih in dohodnih klicev v tujini, poπiljanje SMS v tujini ali v tujino ali poπiljanje SMS v donatorske ali 
komercialne namene. Hitrost prenosa podatkov paketa MINGL 17 v radijskem omreæju Tuπmobila se po porabljenih 2 GB omeji na najveË 128 kbit/s. Cene terminalov veljajo ob sklenitvi naroËniπkega razmerja za navedeni MINGL paket in Aneksa 
za razπirjeni paket z Opcijo za obdobje 24 mesecev. Z izbiro Opcije se naroËniku za dodatno naroËnino dopolni meseËna koliËina zakupljene koliËine prenosa podatkov ali SMS in omogoËi viπja stopnja popusta za terminal. Stroπek prikljuËnine je 
12EUR. Vse cene vkljuËujejo DDV. VeË informacij v Ceniku, na www.tusmobil.si, na brezplaËni πtevilki 080 700 700 ter v vseh poslovalnicah Tuπmobila. Vseh aparatov morda ne bo na voljo na vseh prodajnih mestih.

080 700 700 | www.mingl.si
 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

Akcijska cena 

Akcijska cena 

Akcijska cena 

469

419

699

00

90

00

529, 00

469,00

759,00

MEGA Fire i5-4430

MEGA Extra i3-3220

MEGA Turbo i7-4770
Procesor Intel  Core  i7-4770® ®
Osnovna plošča B85-G41  
Pomnilnik 8 GB DDR3 1600MHz
Grafična kartica Intel® HD 4600 
Trdi disk 1TB 
DVD+/-RW DL
Čitalec karti usb 3.0, 
USB 3.0 vhod spredaj
Igra Civilization 5
 

 
 

Procesor Intel  Core  i5-4430® ®
Osnovna plošča B85M-E33  
Pomnilnik 4 GB DDR3 1600MHz
Grafična kartica Intel® HD 4600  
Trdi disk 1TB 
DVD+/-RW DL
Čitalec kartic, USB 2.0 

 
 

Procesor Intel  Core  i3-3220® ®
Osnovna plošča H61M-P20
Pomnilnik 4 GB DDR3 
Grafična kartica  GT 630 1GB
Trdi disk 1TB  
DVD+/-RW DL
Čitalec kartic, USB 2.0 

 
 

PC -5980G4

PC -3580G4

PC -3433

PRODAJA NA OBROKE DO 24 MESECEV! SERVIS RAČUNALNIKOV IN PRENOSNIKOV

Prenosni računalnik Acer V3-771 

Intel i3-3120M (2.50 GHz), 43,9 cm (17,3”) HD+ 
LED svetleč (1600x900)
RAM 4 GB DDR3, 500 GB disk, DVD-Super Multy
Wlan, spletna kamera, Bluetooth, USB 3.0, HDMI
Intel(r) GMA 4000 s podporo dvema zaslonoma
Acer Crystal Eye HD kamera do 1280 x 720 resolucije
WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 + HS
čitalec kartic: SD, MMC
Microsoft(r) Windows 8(tm)
RAM DDR3, 1 od 2. rež zasedeni, do 8GB
1 x HDMI port with HDCP support, 2 x USB 2.0, 2 
x USB 3.0,1x VGA
Avtonomija baterije: do 4 ure
Garancija: 2 leti

Tablični računalnik Dream 7   

7’’ (17,78 cm) kapacitativni zaslon 800x480 
Procesor ARM CORTEX A8 1.0Ghz
Android 4.1 ICS operacijski sistem
4GB spomina, 512MB RAM
Podpora micro SD karticam do 32GB
Vgrajena kamera, mikrofon in zvočnik
Podpora video formatom: ASF, AVI, MP4, MOV, 
WMV, RM RMVB, VOB, DAT
Podpora audio formatom: MP3, WMA, APE
Podpra slikovnim formatom: JPEG, BMP, PNG, GIF
Garancija 12 mesecev

Tablični računalnik  
XORO PAD 9716DR   

diagonala zaslona: 9,7” - 24,6 cm
Retina LED-backlit kapacitivni   
10-točkovnizaslon, ločljivost 2048 x 1536
spletna kamera: 2 MP (zadaj), 2 MP (spredaj)
procesor: ARM Cortex A9 Dual-Core (1,5 GHz)
pomnilnik: 1 GB DDR3, notranji spomin: 16 GB
grafična kartica: Mali 400 QuadCore GPU
WLAN, bluetooth: DA
podprti multimedijski formati:  
MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, 
MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV, JPG, BMP, GIF, PNG
AVI, DAT, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP,?
priključki: 1x microUSB, 1x slušalke, 1x napajanje
operacijski sistem: Android 4.1 (Jelly Bean)
baterija: 10.000 mAh Li-Polymer
Garancija: 12 mesecev

 akcijska cena:

 akcijska cena:

 akcijska cena:
 akcijska cena:

 redna cena:

 redna cena:

 redna cena:
 redna cena:

70 €

552 €

69 €208 €

89 €

599 €

78 €249 €

M: 070 21 08 14

NA ZALOGI:
- DODATNA OPREMA ZA TABLICE: torbice, ovitki, pisala ... 
- DODATNA OPREMA ZA TELEFONE -10% V SEPTEMBRU

AKCIJA - ZA ŠOLARJE IN 
ŠTUDENTE 10 % POPUST NA 

FOTOKOPIRANJE!

HP PSC 2515 Advantage All-in One 

Idealen za domačo uporabo 
funkcije: tiskanje/skeniranje/kopiranje
format in tehnologija: A4, brizgalna
ločljivost tiskanja: do 4800 x 1200 dpi
hitrost tiskanja (ISO): do 8 čb, 5 barvno
Garancija: 1 leto

UGODNA CENA KARTUŠ!!!

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščen posrednik Telekom Slovenije d.d.. Cene vključujejo DDV. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne. 

Paket Eurobasket lahko sklenete kot zasebni uporabnik v promocijskem obdobju od 20.06.2013 do vključno 30.09.2013.

TC Mercator, Robova cesta 6, Vrhnika | T: 01 755 71 61 | M: 041 342 000 | mega.phone@siol.net

Samsung
Galaxy S4
mini LTE

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

• neomejeni klici v vsa slovenska omrežja
• neomejena SMS/MMS-sporočila
• paketni prenos podatkov 200 MB
  (1 GB v promocijskem obdobju do 30.09.2013) 

Akcija
na obroke24 x 16€*

*Sklenitev novega naročniškega razmerja ali podaljšanje obstoječega za 24 mesecev.

Za naročnike SiOL storitev že za 21 ¤
za ostale naročnike 27 ¤


