
Liko je »gotof«
Ohonica z novo vodo
Pogorela Kranjčeva hiša
Deseti oratorĳ 
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Župan o ukinitvi občin
Z Lipkom na Triglavu
Folkloristi na Madžarskem
Sprejem prvošolcev

Slovo zadrževalnikov?
Živimo zdravo
Čez Šujico po novem asfaltu
Prenovili cerkev. sv. Martina

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Leto XL, 408. številka                                                                                                                                                           30. september 2013

Naslednja, 409., številka bo izšla v 
ponedeljek, 28. oktobra 2013.

Prispevke sprejemamo 
do torka, 15 oktobra.
Uredništvo: 01/750 66 38

Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

Nova ginekologinja
Jeseni končno sprejet OPN?
Pomagali so Miru
Stadion pod ključem

stran od 2 do 13 stran od 20 do 22 stran od 23 do 32 stran od 33 do 37stran od 14 do 19

Župan o ukinitvi občin
Prenova doma DU Log
Prvi šolski dan
Veselo na Športfejstu

40 let z vami

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

Majhni in veliki
Pred slabim mesecem je  iz vladnih 
kuloarjev zavila vest, da se pripravlja 
teren za zmanjševanje števila občin. 
Pravĳo, da bodo na tak način zmanj-
šali stroške javne uprave in pripo-
mogli h konsolidacĳi javnih financ. 
Kmalu za tem se je pojavila še vest, 
da gre morda za namerno ukinjanje 
»podeželskih« občin, kajti v njih ima-
jo večino opozicĳske stranke. Naj bo 
to res ali ne, kdo bi vedel. Vem pa, 
da zmanjševanje občin zagovarjajo 
največkrat tisti, ki živĳo v velikih ob-
činah, kjer  sta komunalna in druž-
bena infrastruktura samoumevni. Iz 
lastnih izkušenj vem, kaj pomeni biti 
periferĳa v velikanski upravno-terito-
rialni tvorbi. Nekoč so bili naši kraji 
del največje slovenske Občine Ljublja-
na Vič - Rudnik, pa vam povem, da 
so figo vedeli, kje je njena zahodna 
meja. Preden je prišel denar do naših 
hribov, se je že izgubil po ravnicah. 
In bojim se, da bo z novimi občinami 
podobno. Ljudje, ki so tako ali druga-
če odrinjeni na podeželju, bodo tako 
še dlje od lokalne prestolnice, kjer se 
cedita med in mleko, do njih pa bodo 
prišle le zgolj drobtinice. Na žalost so 
moje izkušnje take, srčno pa upam, 
da me bo sistem presenetil. Po mojem 
skromnem mnenju bi bilo bolje, da bi 
država zmanjšala invalidno birokra-
cĳo, posledično ne bi bilo tolikšnih 
potreb po občinskih uradnikih, s tem 
pa bi se zmanjšali tudi stroški javne 
uprave. Nenazadnje si je slednje na-
kopala sama z nemogočo birokraci-
jo, sedaj pa s palcem kaže na občine. 
Življenje bo prĳetnejše, gospodarstvo 
konkurenčnejše, država pa bo privar-
čevala. Pustite ljudem vsaj nekaj ma-
lega odločanja, ne pa da se še na tem 
področju izbor tistih, ki imajo škarje 
in platno, zoži na nekaj izbranih. Ta-
kih izbranih smo videli že veliko, 
koliko so dali od sebe, pa naj presodi 
vsak pri sebi. Jaz sem že. 

Gašper Tominc, urednik 

Proti koncu poletja je projekt Čiste Ljubljanice tudi v Borovni-
ci dobil nov zagon. Projekt izgradnje kanalizacĳskega omrežja, 
vreden 2,1 milĳona evrov, je vsaj na območju Stare postaje ste-
kel po načrtih, piše na borovniških straneh Damjan Debevec. 
(Foto: DD)

Vrhnika, 4. september – V Zdravstvenem domu 
Vrhnika je vrata odprla nova ambulanta ženskega 
dispanzerja. Že prve dni se je pokazala upravičenost 
te odločitve, kajti ambulanta je bila zasuta s prošnja-
mi za opredelitev. (Foto: GT)

Optik & očesna ordinacija Jelovčan,
Stara cesta 5, 1360 Vrhnika,

Vam podarja bon v vrednosti 

30 €
ob nakupu novih kompletnih očal: okvir, stekla, delo.

Boni se ne seštevajo in veljajo do 30. 10. 2013.

www.optik-jelovcan.com

Pod Hruševco 48c,  Vrhnika 

F I T N E S S S A V N E �� �� � �

M: 031 373 500 WWW.BJFIT.SI

Pod Hruševco 48c,  Vrhnika 
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�  Turška (parna savna)

SVET SAVN 
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Takole so v polhograjski osnov-
ni šoli v prvi razred dobesedno 
skočili prvošolci. Kako je potekal 
prvi šolski dan, piše dopisnica 
Nadja Prosen Verbič. (Foto: NPV)

Horjulski in ložansko-dragomerski žu-
pan sta do morebitnega združevanja ob-
čin zelo kritična. Kaj menita, si preberite 
na horjulskih oziroma ložansko-drago-
merskih straneh.

Tradicionalna športno-zabavna prireditev Občine Log - Drago-
mer je tudi letos v oba športna parka privabila veliko rekreativ-
nih športnikov, za katere so organizatorji pripravili pestro paleto 
športov. Znova so svoje moči združila društva, ki delujejo v ob-
čini, taktirko pa je tokrat prevzel NK Dragomer. (Foto: AG)
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Spremljajte aktualno dogajanje v vaši občini preko spletnega 
portala www.mojaobcina.si 
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Vabim Vas na 

PREDSTAVITEV UMESTITVE 
PROGRAMOV V NOVI 
KULTURNI CENTER S 

KNJIŽNICO NA VRHNIKI 
(nekdanja šivalnica IUV)

v četrtek, 3. oktobra 2013,
ob 17. uri

 v malo dvorano Cankarjevega doma 
na Vrhniki.

Župan
Stojan Jakin

V novem kulturnem centru bodo poleg 
knjižnice tudi prostori osnovne šole 
in predstavitvenega centra kulturne 
dediščine (Ljubljanice). Ker menimo, 
da je poznavanje programov zanimivo 
tudi za občane, vas toplo vabimo na 

predstavitev.

Kot je pojasnila zdravnica Lucĳa 
Sorč, dr. med. spec. ginekologĳe 
in poroda, je od odprtja minilo ko-
maj dober teden, pa že imajo  več 
kot dvesto opredeljenih pacientk. 
»Današnje odprtje ženskega di-
spanzerja je mogoče majhen korak 
za zdravstvo v Slovenĳi, a velik za 
zdravje žensk v naših treh obči-
nah,« je dejal direktor Zdravstve-
nega doma Vrhnika Tomaž Glažar 

in spomnil, da je bila pred njego-
vim prihodom ginekologĳa pereč 
problem. Država je pred meseci le 
prisluhnila prošnjam zdravstve-
nega doma in zavarovalnica je 
odobrila pol programa. »Že prve 
dni se je pokazala upravičenost 
te poteze, kajti sestra Ivanka in 
zdravnica Lucĳa sta zasuti s proš-
njami za opredelitev.« Želja je, da 
bi urnik ambulante čim bolje »kri-

žali« z urnikom ginekološke am-
bulante Marĳe Ilĳaš Koželj, ki ima 
svoje prostore v Mercatorjevem 
poslovnem centru v središču me-
sta, da bi na tak način pacientkam 
omogočili ginekološke storitve 
ves dan. Še večja pa je želja, da bi 
zdravstveni dom dobil odobritev 
celega programa, kar bi pomeni-
lo še hitrejšo možnost obravnave 
pacientk. 

Za odprtje nove ambulante je bil 
potreben manjši gradbeni poseg, 
ki je pacientom »vzel« veliko ča-
kalnico, kamor se je preselila am-
bulanta družinske medicine Jasne 
Kupljen, v izpraznjeno ambulanto 
pa se je nastanil ženski dispanzer. 
Skupna investicĳa z opremo v vi-
šini skoraj sedemdeset tisoč evrov 
je bila poravnana tudi s strani ob-
čin. Kot je dejal župan Stojan Ja-
kin, so sredstva s strani resornega 
ministrstva vedno manjša, zato 
morajo občine pri investicĳah po-
magati po najboljših močeh. Do-
dal je še, da imajo občine dobrega 
sogovornika v vodstvu zdravstve-
nega doma in izpostavil sedanjega 
direktorja Tomaža Glažarja. 
Občinam in zdravstvenemu domu 
je čestitala tudi v. d. generalne di-
rektorice Direktorata za zdrav-
stveno varstvo Anne-Marie Yaz-
beck, kajti po njenem je »… danes 
velik dan za ženske.«

Gašper Tominc, foto: GT

Izvajanje zimske 
službe 2013/2014
Občina Vrhnika je zaradi ekstremne zime v 
sezoni 2012/13 za izvajanje zimske službe 
porabila  več kot 1.000.000 € proračunskih 
sredstev. Zato je bilo treba prerazporediti 
sredstva iz rednega letnega vzdrževanje cest 
in drugih javnih površin na zimsko služb. 
Posledično so se letos   zaradi pomanjkanja 
sredstev izvajala  na letnem vzdrževanju 
cest le najnujnejša dela, vsa večja vzdrževal-
na dela pa so prestavljena v leto 2014. Poleg 
tega se posledice zime kažejo tudi na večjih 
poškodbah cest, ki jih je ravno tako treba 
čim prej sanirati. Ker v prihodnje lahko pri-
čakujemo le še več ekstremnih vremenskih 
pojavov, smo morali postaviti nova merila 
in prioritete za zimsko službo s tem, da smo 
nekoliko znižali obstoječi standard zimskega 
vzdrževanja cest in javnih površin. Zato je 
Občina Vrhnika skupaj z izvajalcem JP KPV, 
d. o. o., ponovno pripravila sezname vseh 
cest, kjer se bo izvajala zimska služba. Pri 
tem so postavljena enotna merila, ki so upoš-
tevana v nadaljevanju. 

V sezname zimske službe 2013/2014 je vklju-
čeno:
– kategorizirane občinske ceste, ki so do-

ločene na osnovi Odloka o kategorizacĳi 
občinskih cest in kolesarskih poti v Obči-
ni Vrhnika z dne 25. 2. 2013, Naš časopis, 
402/13

– nekategorizirane ceste iz seznamov 20-
12/2013, na katere se priključujejo vsaj  tri-
je  objekti, ki so stalno naseljeni.  Zasebne 
nekategorizirane občinske ceste ostajajo v 
seznamih pod pogojem, da se uredi pre-
nos v javno dobro ter kategorizacĳa.  Če se 
to ne uredi, se jih izloči iz seznamov zima 
2014/2015

– nekategorizirane ceste, ki so javno dobro 
– pot in na katere se priključuje vsaj en 
stalno naseljen objekt

–  javna parkirišča
–  prometne površine gasilskih domov
–  pločniki (razen spodaj navedenih)
–  nekategorizirane ceste do pomembnih ob-

jektov komunalne infrastrukture, npr. do 
vodohranov

–  pomembne peš povezave na Vrhniki
–  površine v sklopu pomembnejših ustanov  

- javnih zavodov (šole, vrtci, zdravstveni 
dom, knjižnica, ZIC)

–  površine okrog ekoloških otokov
Ni vključeno:
– kategorizirane občinske ceste, ki se tudi v 

prejšnjih sezonah niso vzdrževale, to so 
996601, 996611, 996612, 966492, 966501, 96-
6772, 726521, 966192, 966234, 966235, 9663-
63, 966385, 966441, 966442, 966443, 966444, 
966445, 966446, 966447, 966501, 966663

 – kolesarske poti in steze
–  pločnik na Drenovem Griču proti Športne-

mu domu, pločnik ob Ljubljanski cesti od 
Drenovega griča 18 na desni strani proti 
Brezovici do prehoda za pešce

–  kategorizirane občinske ceste, na katerih 
ni stalno naseljenih objektov (npr. viken-
di), to sta 966154, 966083

–  nekategorizirane  zasebne ceste do enega  
ali dveh stalno naseljenih objektov 

–  občinska zemljišča - površine, ki se upo-
rabljajo kot parkirišča v območju večstano-
vanjskih objektov, npr. Vrtnarĳa, Gradišče

– nekategorizirane ceste znotraj Poslovne 
obrtne cone Pod Hruševco

– druge površine lokalnega pomena, npr. 
okrog športnih, kulturnih, ribiških domov 
…

– odseki kategoriziranih občinskih cest, kjer 
ni stalno naseljenih objektov, to so 966701, 
468041, 966572, 966091, 966071, 966661, 
966789, 966321, 966551, 966572, 466552, 
966511

S predstavniki krajevnih skupnosti smo sku-
paj pregledali sezname cest ter drugih povr-
šin za izvajanje zimske službe v letu 2013/14. 
Nekateri odseki, ki smo jih izločili,  bodo v 
zimskem času po potrebi vzdrževani tudi s 
strani krajevnih skupnosti. Občani, ki stanu-
jejo ob poteh, kjer se ukinja zimska služba, 
bodo s strani občinske uprave Občine Vrh-
nika še pravočasno pisno obveščeni, tako 
da bodo sami organizirali zimsko službo še 
pred prvim snegom. 

 Pripravil: Oddelek za okolje in komunalo

Slavnostni trak so prerezali zdravnica Lucĳa Sorč, v. d. 
generalne direktorice Direktorata za zdravstveno var-
stvo Anne-Marie Yazbeck in župan Stojan Jakin. 

Pisarna bo prvič odprla svoja 
vrata v ponedeljek 7. oktobra, 
občani pa se boste lahko zglasili 
v njej vsak ponedeljek med 9. in 
10. uro. Zaradi optimalne organi-
zacĳe sestanka naj občani pred-
hodno pokličejo v pisarno – tel. 
številka 041 283 947 ali 01 2329 
719, zaradi česar se bo lahko tudi 
odvetnica lažje pripravila na pri-
mer oziroma občanu svetovala 
kaj naj še prinese s seboj. V izogib 
morebitnim nesporazumom, naj 
poudarimo, da gre za svetovanje 
in ne za brezplačno pravno vode-
nje primerov. Brezplačna pravna 
pisarna bo domovala v kletnih 
prostorih občine (zraven sejne 

sobe). V kolikor v nadaljevanju 
ne bo več veliko povpraševanja 
občanov po svetovanju, bo sled-
nje potekalo samo še enkrat me-
sečno. (gt)

Ne pozabite: brezplačno 
energetsko svetovanje!
Nikar pa ne pozabite, da na ob-
čini obstaja tudi brezplačna ener-
getsko svetovalna pisarna. Če 
prenavljate hišo ali stanovanje bo 
brezplačni nasvet strokovnjaka 
zagotovo prišel prav. Vrata ima 
odprta vsako drugo sredo od 16. 
do 20. ure, prĳave za svetovanje 
pa sprejemajo na tel. št. 01/7555-
419.

Konec decembra 2012 se je občina s projektom 
Kulturni center s knjižnico prĳavila na razpis 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, v okviru katerega se je potegovala za sred-
stva Evropskega sklada za regionalni razvoj s 
sofinanciranjem države. Kot smo že poročali, je 
občini uspelo. Tako je upravičena do sredstev v 
višini 457.409,70 €, pri čemer predstavljajo na-
menska sredstva Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj 85% delež, 15% pa zagotavlja Repu-
blika Slovenĳa. Navedena sredstva so združena 
sredstva z občinami Horjul, Log – Dragomer in 
Borovnica, ki niso prĳavljale svojega projekta 
in so deleže odstopile v korist našega projekta. 
16. avgusta so bila na račun Občine Vrhnika že 
nakazana sredstva države in EU v višini nekaj 
več kot 429 tisoč evrov, do preostalega zneska, 
nekaj več kot 28 tisoč evrov, pa bo občina v 
skladu s pogodbo upravičeni v letu 2014. Sam 
strošek knjižnice skupaj s stavbo je bil ocenjen 
na 2.018.000,00 EUR z DDV, od tega je nakup 
stavbe IUV v lanskem letu znašal 1,1 milĳon 
evrov. »Konec julĳa 2013 smo uspeli pripraviti, 
uskladiti in objaviti javno naročilo za obnovo 

Kulturnega centra s knjižnico. 26. 8. je bilo tudi 
odpiranje ponudb, 3. septembra pa smo izdali 
odločbo, da javno naročilo zaupamo podjetju 
ZIR d.o.o. za ponudbeno vrednost  820.501,19 
EUR – skupaj z 22% DDV,« je pojasnil podžu-
pan Janko Skodlar. »Dosežena vrednost del je 
nižja od projektantske ocene predvidenih stro-
škov in je v okviru zagotovljenih proračunskih 
sredstev.« Dela po pogodbi zajemajo: ureditev 
dela avle skupaj z vetrolovom, prostorom za 
čistila in stopniščem za potrebe dostopanja do 
knjižnice ter ureditvĳo večjega dvigala; v med-
etaži ureditev upravnega dela knjižnice skupaj 
s skladišče knjig, servisnimi prostori in sanita-
rĳami; ureditev glavnega prostora knjižnice v 
prvem nadstropju, ki ga sestavlja večji glavni 
prostor z izposojevalnim delom, čitalnico, mla-
dinskim in otroškim delom, sanitarni blok s 
čajno kuhinjo, tehnični jašek, dvigalo ter štirje 
prostori namenjeni domoznanstvu predavanju 
in učenju, med katerimi bo tudi računalniška 
učilnica.
Izvajalec mora dela dokončati do 30. aprila 
2014. (gt)

Pri Štirni po novem prostor za kolesa
Vrhnika, 22. september – Pri Štirni na Betajnovi, ki za 
mnoge predstavlja izhodiščno točko za na Planino ali pa 
za v Star Maln, je po novem urejen prostor za parkiranje 
koles. 

Investicĳo je 
izpeljala Ob-
čina Vrhnika v 
okviru letošnje 
akcĳe Dan brez 
a v t o m o b i l a . 
Lani se je na-
mreč odločila, 
da bo namesto 
investiranja v 
i s t o i m e n s k o 

prireditev na Stari cesti, raje izvajala trajnejše projekte. Tako je lani v 
sodelovanju z ZIC Vrhnika med javne zavode razdelila več koles, letos 
pa se je odločila za vzpostavitev kolesarskega »parkirišča« pri Štirni. 
Prav bo prišlo tako pohodnikom, ki se bodo odpravili proti Planini ali 
Staremu Malnu, kakor tudi morebitnim kolesarjem, ki se bodo odžejali 
ali osvežili pri štirni. 
Z omenjenim projektom se je urejanje tamkajšnjega območja zaključilo. 
Naj spomnimo, da je občina že lani na tem območju zgradila parkiriš-
če, javno razsvetljavo in položila asfalt.

Pridobitev zdravstvenega doma

Nov ženski dispanzer tudi uradno odprl vrata
Vrhnika, 4. september – Po zadnjih podatkih, ki upoštevajo stanje iz začetka letošnjega leta, je v občinah Vrhnika, Bo-
rovnica in Log - Dragomer več kot deset tisoč potencialnih kandidatk za uporabo storitev ženskega dispanzerja, a na 
omenjenem območju je delovala le ena ginekologinja. Odprtje nove ambulante v Zdravstvenem domu Vrhnika je zato po 
mnenju številnih velik korak naprej, kar nenazadnje potrjuje tudi veliko zanimanje pacientk že komaj nekaj dni po za-
četku delovanja ambulante. 

Brezplačno pravno svetovanje za 
občane tudi na Vrhniki
Vrhnika – Občina Vrhnika se je odločila, da s pomočjo od-
vetniške pisarne omogoči občanom brezplačno pravno po-
moč, kakršno že poznajo nekatere sosednje lokalne skup-
nosti.

Iz občinske hiše

Začeli so z notranjo obnovo nekdanje šivalnice IUV
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Kot je dejal župan 
Stojan Jakin, je bil 

projekt obnove zelo 
uspešen, saj so  prido-
bili zelo uporabni in 
kakovostni igrišči, ki 
sledita identiteti ob-
močja in kulturni dediš-
čini, hkrati pa otrokom 
omogočata razvĳanje 
sposobnosti vseh ču-
tov, krepitev domišljĳe, 
samozavesti in telesnih 
sposobnosti. V čem sta 

igrišči tako posebni ozi-
roma po čem se ločita 
od ostalih? »Igrišči sta 
plod domačega znanja 
in dela, saj so ga ustvar-
jali priznani domači 
arhitekti in izvajalci, 
z uporabo materialov 
iz okolice,« je pojasnil 
župan. Namesto da bi 
naročili tipska plastična 
igrala iz Kitajske ali Ita-
lĳe in PVC blažilce, so 
projektanti iz Delavnice 

d. o. o. zasnovali inova-
tivni igrišči, za izvajalca 
pa je bil kot najugodnej-
ši izbran domačin Mitja 
Bobnar s. p. Tako je pri 
Slomškovi šoli nasta-
lo igrišče Mostiščar, ki 
otroke s pomočjo lese-
nega pomola, ki se raz-
teza nad namišljenim 
jezerom, levo in desno 
pa sta lesena platoja z 
mostiščarskima hiška-
ma, nevede popelje v 
čas Ostrorogega jelena. 
»Igrišče pri stari šoli smo 
poimenovali Igrišče pal-
čke – za naše malčke in 
je že poprej imelo mo-
čan karakter, ki ga mu 
je dajalo podrto drevo,« 
je pojasnil Uroš Jereb iz 
Delavnice. Propadajoče 
drevo so nadomestili s 
»palčkami« - leseno po-
dolgovato in razvejano 
strukturo, ki ponuja 
polno priložnosti za 
kreativno igro. Dodane 
so še gugalnice, tobo-
gan, didaktične igre, 
spoznavati je mogoče 
celo fiziko zvoka med 
dvema drogovoma, ki 
delujeta kot telefon. 
Na občini so pojasnili, 
da je cena obnove igriš-
če pri Osnovni šoli Iva-
na Cankarja bilo 43 ti-
soč evrov – upoštevajoč 
lanski in letošnji del. Za 
letošnji del obnove, kar 
je približno polovica, 
je občina pridobila EU 
sredstva v višini 50 % 
vrednosti del brez DDV. 
Podobno toliko je stala 
tudi obnova igrišča Mo-
stiščar pri Slomškovi 
šoli in prav tako je tudi 
zanj občina pridobila 
EU sredstva. 

Gašper Tominc, 
foto Simon Seljak in 

Gašper Tominc

Odprtju je seveda prisostvovala množica otrok

Dostop na travnato nogometno igriš-
če, pomožno igrišče in atletsko stezo 
ni več mogoč – razen za organizirane 
skupine. Odgovor smo poiskali na 
Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika, ki 
upravlja z omenjenim objektom. Po-
jasnili so nam, da se je na omenjenem 
območju pojavljal vandalizem – od 
razbĳanja steklenic do divjanja z mo-
torji po atletski stezi. Večkrat se je do-
gajalo tudi, da so na travnatih površi-
nah opravljali svojo potrebo psi. »Kot 

vzdrževalci parka moramo vadbenim 
skupinam omogočiti varno vadbo. V 
kolikor bi se vsi občani zavedali, da je 
občinska lastnina last vseh in se temu 
primerno obnašali, ne bi bilo nikakrš-
ne potrebe po ograjevanju dela parka. 
Ker temu ni tako, smo morali zaradi 
več sto otrok in mladine, ki dnevno 
obišče park, zapreti del parka.« V 
zavodu pravĳo, da so po zamenjavi 
ograje in zaprtju tega dela parka pre-
jeli veliko zahval trenerjev, vaditeljev, 
učiteljev, ki  vsak dan delajo z otroki 
in mladino ter so se soočali s prej ome-
njenimi težavami. Za tiste, ki ne vadĳo 
v organiziranih skupinah, pa je še ved-
no na voljo druga polovica parka s kar 
nekaj zelenimi igralnimi površinami. 
Za najmlajše je v bližini tudi odprto 
otroško igrišče. 

Gašper Tominc, foto: GT

Predsednik KS Jani Krvina in Za-
krajšek sta v naslednjih tednih po 
predhodnem pisnem obvestilu o 
akcĳi potrkala na sleherna vrata 
na Stari Vrhniki. Krajani so pri-
spevali po lastnih močeh  in – ne 
boste verjeli – zbrali so 4800 ev-
rov, s katerimi so kupili invalidski 

skuter, preostalih 2200 evrov pa so 
namenili za tople obroke, ki jih bo 
Miru v naslednjih letih dostavljalo 
Gostinstvo Dolinar.
Miru so skuter predali 14. septem-
bra v domu krajevne skupnosti, 
kjer je Krvina med drugim dejal, 
da je bil odziv zelo pozitiven,  ib 

sicer v moralnem  in finančnem 
pogledu. »Podatki zgovorno opo-
zarjajo, da so med nami še ljudje, 
ki začutĳo tesnobo sočloveka in 
mu pomagajo. Mirko, naj ti skuter 
dobro služi, z njim naredi čim več 
kilometrov v lepem vremenu in 
čim večkrat se oglasi tu med nami, 
kjer se je ideja uresničila.« Tudi 
Anka Grom, predsednica lokalne-
ga kulturnega društva, je menila 
podobno, kajti po njenem ni kultu-
ra samo gledališče in oder, marveč 
je »… kultura najprej v nas samih. 
In na Stari Vrhniki smo dokazali, 
da jo še imamo.«
V uspešni dobrodelni zgodbi je 
poleg krajevne skupnosti in kra-
janov sodelovalo tudi nekaj pod-
jetĳ, ki so pomagali: Molek Servis 
je poskrbel za kopiranje obvestil o 
akcĳi, Soča Oprema je najprej po-
nudila skuter v testiranje, kasneje 
pa dala še velik popust, Gostinstvo 
Dolinar je dodalo še dodatnih  tri-
deset toplih obrokov in priznalo 
popust na že »zakupljene«.

 Gašper Tominc

Člani krajevne skupnosti Franci Petkovšek, Jani in Joži Krvina, Sandi Za-
krajšek in na Miro Kavčič na invalidskem skuterju

Zbrali skoraj 5000 evrov za sovaščana Mira
Stara Vrhnika, 14. september – V KS Stara Vrhnika so se poleti na predlog Sandĳa Zakrajška 
odločili, da bodo zbrali finančna sredstva za sokrajana Mira Kavčiča, ki zaradi težke bolezni 
ne more več hoditi.

Za najmlajše dve prenovljeni igrišči
Od letošnjega poletja dalje je Vrhnika bogatejša za dve prenovljeni otroški 
igrišči: pri stari šoli v središču mesta in pri OŠ AM Slomška. Sicer je del prenove 
stekel že lani, letos pa sta bila projekta dokončno zaključena. Čeravno sta oba 
že v uporabi, sta sedaj doživela še slavnostni odprtji. Najprej, 13. septembra, so 
odprli igrišče pri stari Cankarjevi šoli, 26. septembra, pa še pri Slomškovi. 

Otroško igrišče Palčke 

Zaradi vandalizma športni park pod ključ
Vrhnika – Pred  nedavnim smo že pisali, da je okoli stadiona v 
Športnem parku Vrhnika postavljena nova ograja, a je kmalu za 
tem nekatere zmotilo dejstvo, da je stadion po novem zaklenjen.

Igrišče pri OŠ Martina Slomška
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Ena izmed takih jam z izrazito prevleko jamskega srebra je tudi 
Pajsarjeva jama, ki je med Vrhniko in Podlipo. Jama je horizon-
talna in lahko dostopna, dolga 555 m in globoka 20 m.  Skoznjo 
teče majhen potok, ki ob vhodu v jamo ustvari strugo in teče 
naprej po podlipski dolini. Jama je bila opisana 22. 8.1928 in od 
tedaj jo jamarji in speleologi občasno obiskujejo.
O življenju v Pajsarjevi jami je malo podatkov, znano je, da je 
v njej veliko različnih mikroorganizmov, številne ličinke, po-
stranice … Večjo živalsko vrsto tvori nekaj skromnih kolonĳ 
troglofilnih netopirjev. 

Posebnost  omenjene jame je, da je v njej po nam znanih po-
datkih edino znano nahajališče v Slovenĳi dveh sladkovodnih 
postranic ali bib. Gre za red rakov, v katerega uvrščamo okrog 
7.000 danes živečih opisanih vrst, ki večinoma živĳo v morjih 
in jih prepoznamo po bočno sploščenem telesu. Prva je iz dru-
žine hadziidae (Hadzia fragilis stochi Karaman, 1989), druga 
pa iz družine ingolfiellidae (Ingolfiella beatrice Ruffo & Vonk, 
2001). 
Postranica iz rodu hadziidae je velika približno 5 mm. Očesa 
nima in njeno telo je brez barve. Postranica iz družine Ingol-

fiellidae je manjša, velika komaj 2 mm, mlečno bele barve in 
prav tako brez očesa. Postava telesa je črvasta. Kljub številnim 
poskusom je bilo najdenih le nekaj osebkov te vrste.
Ker imamo le v KS Podlipa - Smrečje v Občini Vrhnika edin-
stveno živalsko vrsto v Slovenĳi, ki živi v temačni globini Paj-
sarjeve jame, nas to še dodatno obvezuje, da ta drobna bitja 
ohranjamo. Najbrž imajo tudi te v verigi naravnega ravnovesja 
svojo vlogo. Pustimo jim  njihov prostor.

Sonja Malovrh

V šolske klopi sedlo 191 prvošolcev
Vrhnika, 2. september – Hrami učenosti  na Vrhniki pokajo po 
šivih kot že dolgo ne. Letos je OŠ Ivana Cankarja sprejela 115 
prvošolcev, podružnična šola na Drenovem Griču 20, Slomško-
va šola pa 65. 
Slednja je tako polna, da se je moralo nekaj učencev vpisati celo na Can-
karjevo šolo. Kot pravĳo, so letos na Lošci še nekako kombinirali oddelke, 
prihodnje leto pa to ne bo več mogoče. Posledično bo nujno treba urediti 
zgornje prostore nekdanje šivalnice IUV v učilnice. 
Sicer pa so letos na obeh šolah sprejeli prvošolce z dramsko uprizoritvĳo, ki 
so jo za Cankarjeve prvošolce uprizorili v Cankarjevem domu (med malčke 
se je sprehodil gusar), za Slomškove pa v njihovi avli (obiskala jih je Pika 
Nogavička). Tradicionalno sta malčke nagovorila tudi prvi dami obeh šol: 
Polonca Šurca Gerdina in Darja Guzelj. 

Gašper Tominc, foto: GT

Cankarjeva osnovna šola je letos sprejela toliko prvošolcev, da je bil še osred-
nji kulturni hram v občini skoraj premajhen za malčke, starše in učitelje. 

Na Slomškovi osnovni šoli je prvošolce pospremila do razredov Pika Noga-
vička.

Povečanje varnosti ranljivih udeležen-
cev cestnega prometa na primarnem 
in sekundarnem cestnem omrežju ter 
ozaveščanje različnih udeležencev 
cestnega prometa o pomembnosti var-
nosti v cestnem prometu, posledicah, 
medsebojnem odnosu in kulturi, s po-
močjo različnih programov in vsebin, 
je bistvo celotnega konzorcĳa projekta 
ROSEE. V projekt je vključenih  sede-
mindvajset partnerskih organizacĳ iz  
petnajstih držav. Aktivno vlogo pri 
projektu imajo Italĳa, Madžarska, Ro-
munĳa, Grčĳa, Bolgarĳa in Slovenĳa. 
Slovenĳa je v projekt vključena kar s 
tremi partnerji: Prometnotehniškim 
inštitutom Fakultete za gradbeništvo 
in geodezĳo Univerze  v Ljubljani, 
Avto moto zvezo Slovenĳe ter Javno 
agencĳo RS za varnost cestnega pro-
meta. Projekt, ki se je začel izvajati s 1. 
oktobrom 2012 in bo trajal do 31.  sep-
tembra 2014, vodi partner iz Italĳe. 
Prometnotehniški inštitut Fakultete 
za gradbeništvo in geodezĳo in Avto 
moto zveza Slovenĳe sta tudi vodji 
delovnih področĳ. Prometnotehniški 
inštitut se bo ukvarjal z infrastruktur-
nimi (tehničnimi) rešitvami za izbolj-
šanje prometne varnosti, AMZS pa s 
področja obnašanja in ravnanja ude-
ležencev v cestnem prometu.  
V četrtek, 28. 8. 2013, je bilo prvo sreča-
nje predstavnikov Prometnotehniške-
ga inštituta Fakultete za gradbeništvo 
in geodezĳo ter članov občinskega 
SPVC (Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu), kjer je bila na seji 
SPV podrobneje predstavljena vsebi-
na projekta ter dogovorjene nadaljnje 
aktivnosti. Občina Vrhnika se je na 

povabilo k sodelovanju odzvala ter se 
priključila projektu ROSEE.
Na izbranih prometno nevarnih loka-
cĳah v Občini Vrhnika se bo obravna-
vala prometno-varnostna problema-
tika z infrastrukturnega – prometno 
tehničnega vidika ter se variantno 
obravnavale možne rešitve v obliki 
raznovrstnih ukrepov za umirjanje 
prometa, s poudarkom na ranljivejših 
udeležencih v prometu, kot so pešci 
in kolesarji.
V okviru projekta ROSEE bodo za  
udeležence na  voljo tudi različna šo-
lanja na infrastrukturnem področju 
na temo prometno-varnostnih pregle-
dov cest in upravljanja s hitrostjo, na 

področju uporabnikov cest pa izbrana 
tečaja različnih vsebin.
Nadaljnje aktivnosti bodo sledile je-
seni, ko bomo začeli s konkretnimi 
koraki, ki bodo obsegali skupni ogled 
problematičnih, prometno nevarnih 
lokacĳ na območju Občine Vrhnika 
ter v nadaljevanju iskanje morebitnih 
rešitev na idejnem nivoju.
Glede na pozitivno vzdušje ter vzpo-
stavljeno zaupanje med povabljeni-
mi ter izvajalci projekta pričakujemo 
uspešno sodelovanje. Več o projektu 
je objavljeno na www.rosee-project.
eu/sl

Jure Kostanjšek, Prometnotehniški 
inštitut FGG in SPVC Občine Vrhnika

VRHNIKA, 4. OKTOBER, OB 19. uri

Postranica iz rodu hadziidae Postranica iz družine Ingolfiellidae

Raziskovanje Pajsarjeve jame okoli leta 1930 (foto: iz diplomske-
ga dela Barbare Kovče: Mikrobna raznolikost prevlek, ki tvorĳo 
»jamsko srebro« v Pajsarjevi jami)

Občina Vrhnika 
je vključena v evropski projekt ROSEE
ROSEE (ROad Safety in South Eastern European regions) je evropski preventivno-izobraževalni 
projekt programa South East Europe Transnational Cooperation Programme, katerega cilj je pri-
spevati dodatne aktivnosti za zmanjšanje števila žrtev prometnih nesreč na cestah JV Evrope in 
skozi pilotski model (med drugimi na območju občine Vrhnika) tudi na slovenskih cestah. 

Ali ste vedeli?

Pajsarjeva jama v Podlipi z edinstvenim rakcem 
V Slovenĳi je znanih več kot 8200 kraških jam. Tudi sicer je Slovenĳa kraška dežela, saj je več kot 40 odstotkov njenega površja iz karbonskih kamnin. V številnih 
jamah Slovenĳe opazimo mikrobne prevleke, pokrite s kapljami vode, ki ob osvetlitvi odsevajo srebrno ali zlato svetlobo. Zato so si take prevleke prislužile ime 
»jamsko srebro«.
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Kot so pojasnili predstavniki Civilne inicia-
tive, je posebno problematično poleti, ko je 
zaradi smradu skoraj nemogoče prezračiti sta-
novanja. »Kako naj prezračim stanovanje? Če 
odprem okno, puhne smrad, če ostane okno 
zaprto, se kuham v sparini!« To poletje naj bi 
bilo, verjetno tudi zaradi visokih temperatur, 
še posebno nevzdržno. Marsikoga sili na bru-
hanje, ponoči se zbujajo, nekatere pestĳo gla-
voboli. »Mislim, da ni samo smrad, ampak je v 
zraku tudi nekaj škodljivega zdravju ljudi,« je 
bilo slišati. Prav tako so imeli pomisleke tudi 
nad količino obdelanih odpadkov, kajti po nji-
hovem jih obdelujejo bodisi več od dovoljene 
količine bodisi preveč naenkrat. 
Glede na obstoječe stanje je Civilna iniciati-
va od župana zahtevala, naj odločno ukrepa. 
»Občini dajemo vse dajatve, pa ne more po-
skrbeti za čisti zrak!« Kot so dejali, se nič ne 
premakne, kvečjemu le še bolj smrdi. Župan 
Stojan Jakin je očitke zavrnil, kajti, kot je dejal, 
se občina vseskozi aktivno trudi za ureditev 
zadeve in da o problematiki na Vrhniki obveš-
ča tako inšpekcĳo RS za okolje kot Ministrstvo 
za kmetĳstvo ter o neprĳetnostih obvešča in se 
pogovarja z domnevnimi povzročitelji. »Vem 
da smrdi, tega se popolnoma zavedam. Toda 
dokler ne bomo imeli uredbe, ki bo urejala, kaj 
je smrad in kaj ni, ne moremo legalno ukrepati 
proti povzročiteljem smradu. Nobene zakon-
ske podlage nimam, da bi od njih karkoli za-
hteval.« Kot je pojasnila direktorica občinske 
uprave Vesna Kranjc, letos inšpekcĳske službe 
še niso odkrile nobene nepravilnosti na kom-
postarnah. 
Civilna iniciativa na eni strani zahteva ukrepa-
nje občine, na drugi pa slednja odgovarja, da 
nima orodĳ, s katerimi bi ukrepala. Pat položaj 
je poskušal reševati Matej Gasperič iz Direkto-
rata za okolje, ki je navrgel primer Kota, kjer 
sta se na koncu nasprotni strani dogovorili, da 
država financira raziskavo smradu po metodi, 
kot jo poznajo v Nemčĳi. 
A četudi bi opravili raziskavo po »nemških 
smernicah«, še vedno manjka krovni doku-
ment: uredba o emisĳah neprĳetnega vonja, ki 
bi postavila  merila, kaj je dovoljeno in kaj ni. 
Kot pravĳo poznavalci, je sprejem le-te  zelo 
pogojen z aktualno politiko in vplivom lobĳev, 
del problema pa je tudi kadrovska podhranje-
nost ministrstva.
Ne glede na vse skupaj so na koncu sestanka 
vendarle sprejeli več sklepov, po katerih mora 
občina čim prej pridobiti informacĳe o mož-
nosti izvedbe meritve smradu po »nemških 
smernicah« in vire financiranja zanje; še na-
prej pritiskati na vlado, da čim prej sprejme 
omenjeno uredbo; da prek inšpekcĳskih služb 
preveri, če so postopki obdelave komposta in 
tehnološka oprema skladni s predpisi, in da 
preverĳo možnosti, da bi se do izgradnje či-
stilne naprave zmanjšal smrad tudi na izlivu 
kanalizacĳe v Ljubljanico.
Četudi bodo opravili olfaktorične meritve, kot 
se strokovno imenujejo raziskave smradu (le-
te navadno  potekajo več mesecev), še vedno 
ne bo jasno, od kje smrdi. V mestu sta namreč 
dve kompostarni, relativno blizu ena drugi, in 
v vsaki pravĳo, da ne smrdi iz njihove … Koga 
torej terjati na odgovornost? Zgodba o smradu 
na Vrhniki  zagotovo še ne bo hitro končana; 
ne glede na to pa številni upajo, da bo do ta-
krat vsaj omiljena. 

Gašper Tominc 
 
Uradni sklepi sestanka

1.  Občina Vrhnika pridobi predračun za ol-
faktorične meritve (meritve za ugotavljanje 
smradu) in skupaj z MKO uskladi način in 
rok financiranja izvedbe meritev. Rok za re-
alizacĳo: dva meseca.

2.  Občina Vrhnika na MKO posreduje zahte-
vo za sprejem predpisov, ki bodo omogočili 
kaznovanje povzročiteljev neprĳetnega vo-
nja. V Evropi namreč obstaja nabor pripo-
ročil oz. predpisov, ki urejajo emisĳo nepri-
jetnega vonja. Rok za izvedbo: takoj.

3.  Občina Vrhnika pozove pristojni inšpekto-
rat Republike Slovenĳe, da ponovno pregle-
da ali domnevni povzročiteljici neprĳetnega 
vonja (kompostarni na območju Vrhnika) 
upoštevata tehnologĳo,  predpise oz. izdano 
okoljevarstveno dovoljenje pri svojem delo-
vanju in poslovanju. Rok za izvedbo: takoj.

4.  Občina pisno pozove JP KPV, d.o.o., da pre-
veri in prouči možnosti, ki bi pripomogle k 
zmanjšanju smradu in  drugih, okolju nepri-
jaznih izpustov v času do izgradnje nove 
čistilne naprave. Rok za izvedbo: takoj.

5.  Občina pisno sporoči Agencĳi RS za okolje 
RS, da se kompostarnama  na Vrhniki zara-
di pojavljanja emisĳ neprĳetnega vonja ne 
dovoli povečevanja količin sprejema biolo-
ških odpadkov. Rok za izvedbo: takoj.

6.  Občina pridobi od Zdravstvenega doma 
Vrhnika odgovor, ali je zaznano morebitno 
povečanje obolenj občanov z območja Vrt-
narĳe in Zlatice.

Konec avgusta me je presenetila 
lepo opremljena konjska vprega 
– zapravljivček, ki se je iz Ligojne 
pripeljala pred Hotel Mantova. 

Prav z zanimanjem sem se usta-
vil in namestil svoj fotoaparat, saj 
sem pričakoval, da se bo nekaj do-
godilo. Na dvorišču restavracĳe 

sem opazil nevesto in ženina ter 
nekaj svatov. Gotovo je okrašen 
voz prišel prav po njĳu. Res sta 
nevesta in ženin prisedla na za-
pravljivček ter se skupaj s pričama 
odpeljala po vrhniških ulicah do 
cerkve sv. Pavla, kjer je bil poročni 
obred. Nevesta Neža Pišek in že-
nin Peter Zdešar sta tako postala 
mladoporočenca. Neža izhaja iz 
velike Ligojne, Peter pa iz Horjula. 
Ženin in njegova družina so se po 
nevesto v Ligojno pripeljali z dve-
ma konjskima vpregama ter nato 
od Mantove na poroko v cerkev 
sv. Pavla. Resnično je bilo užitek 
gledati ter fotografirati ta zanimiv 
dogodek, saj se kaj takega na Vrh-
niki ni dogodilo že več desetletĳ.  
Pri mislim predvsem na vožnjo 
z zapravljivčkom, ki je pritegnil 
veliko pozornost.  Po navadi  po-

roke  potekajo z velikimi in lepimi 
avtomobili. Zato je bila ta poroka 
oziroma vožnja z zapravljivčkom 
res zanimivost, za katero bi se 
mladoporočenci lahko večkrat od-
ločili. Mogoče pa je to le ena nova 
vzpodbuda za obrede porok, ki bi 
pritegnile ljudi in povečale turi-
stično znamenitost. Naj se na tak 
način začne uveljavljati nostalgĳa 
izpred več desetletĳ, saj živimo 
v težkih časih in nas taki dogod-
ki razveseljujejo in spominjajo na 
prelepe stare čase. Zato vsa čast in 
pogum obema družinama, Pišek 
in Zdešar, za vzpodbudo pri obna-
vljanju starih slovenskih poročnih 
običajev. Mladoporočencema Neži 
in Petru Zdešarju pa vse naj naj 
v zakonu in nadaljnjemu življe-
nju.                                  Simon Seljak

Takih porok bi si zagotovo želeli še več.

Megataborjenje kot ga Idrĳca še ni videla, je  
bilo le nekaj kilometrov naprej od vasi Reka, 
v bližini Cerknega. Moči smo združili trĳe ro-
dovi: rod Enajsta šola z Vrhnike, rod Staneta 
Žagarja ml. iz Kranja ter rod Zelene sreče iz 
Železnikov, in otrokom pripravili nepozabno 
doživetje, ki ga zlepa ne bodo pozabili. Po treh 
dneh raziskovanja okoliških poti so GG-ji četrti 
dan vkorakali v tabor s plenom prejšnje noči 
kar tremi zastavami, ki so jih ukradli med na-
padom na tabor, ki so ga nadvse pogumno bra-
nili MČ-ki. V naslednjih sedmih dnevih smo 
odkrivali skrivnosti nočnega neba, osvojili cel 
kup veščin ter se zabavali s kemĳskimi posku-
si. Obiskal nas je gospod Benjamin Žnidaršič, 
ki slika z usti, v čemer smo se preizkusili tudi 
mi in nastale so čudovite umetnine. Z  afriškim 
plemenom Veselimi Štajerkami smo plesali in 
peli, Navĳačice so nam pokazale vse svoje tri-
ke, naredili smo kar nekaj dvigov in malo je 
manjkalo do kakšne salte. Obiskala nas je tudi 
gospa, ki nam je predstavila koščeno piščal,  ki 

so jo našli v okolici našega tabora, v jami Div-
je Babe. Vsak dan smo lahko prebirali taborni 
časopis z vedno zanimivimi vsebinami. Seveda 
pa nista manjkalo kopanje  in vožnja s kanuji, 
GG-ji so se celo odpravili na pohod po reki ter 

na koncu skočili s kar nekaj metrov visokega 
mostu. Da bi imeli dovolj energĳe za vse vra-
golĳe, sta za  dvesto lačnih otrok, vodnikov, 
animatorjev, kanarčkov in delavničarjev skrbeli 
dve kuharici. Taborjenje je bilo res nepozabno 
in upamo, da ga bomo še kdaj ponovili.

Petra Jelovšek, Rod Enajsta Šola

Nevesta in ženin na zapravljivčku

Taborjenje treh rodov ob Idrĳci

pripravljata za vas 
2 SUPER nagradni igri!

1. nagradna igra

2. nagradna igra
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ZAGAR

Gas do 
bleščečega
jeklenega
konjička!

Gas do Gas do 

konjička!

Nagradna igra poteka:

www.facebook.com/
mojaobcina.si QR koda

Sililo naj bi jih na bruhanje in pestili glavoboli

Naročili naj bi »vohljače« za smrad
Letošnje poletje ni postreglo samo z rekordno vročino, ampak tudi z močnim 
smradom, ki naj bi domnevno vel iz dveh ali pa vsaj ene od kompostarn v mestu. 
Civilni iniciativi, ki združuje ljudi iz Vrtnarĳe in okolice, torej območja, ki je naj-
bolj na udaru, je tokrat prekipelo in so se oglasili pri županu. Skupaj so sklenili, 
da  bodo najeli »vohljače«, ki naj bi določili intenzivnost in vzrok smradu.
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Adĳo, poletje – Veseljakov 
piknik v Športnem parku Bevke
Prav na petek, 13., sta Radio Veseljak in Športno društvo Bev-
ke organizirala odličen Veseljakov piknik  v Športnem par-
ku Bevke v neposredni bližini pristnega slovenskega kozolca 
toplerja. Veseljakov piknik se je imenoval ADĲO, POLETJE, 
kajti Radio Veseljak  vse poletje organizira Veseljakove pik-
nike na najrazličnejših koncih Slovenĳe. Tokrat smo se za 
zaključek letošnje sezone zbrali  v Športnem parku Bevke.
Poskrbljeno je bilo za dobro hrano in pĳačo ter zelo prĳetno 
glasbo  kakovostnih izvajalcev, kot so bili: Ansambel Nemir, 
Stil, Črna Mačka, duo Sinji Galeb in Saša Lendero. Za prĳetno 
besedo so skrbele voditeljice Radia Veseljak.  Kogar ni bilo z 
nami, mu žal ne moremo dati tistega,  kar bi  v petek, 13., lah-
ko doživel. Vabljeni v prihodnje! 
Vsem sodelujočim pa iskrena hvala za pomoč pri ustvarjanju 
tako čudovite zabave!

ŠD Bevke, foto: arhiv ŠD Bevke

Spoštovani!
Turistično društvo Blagajana Vrh-
nika že četrtič pripravlja koledar 
za  prihajajoče leto z motivi do-
mačega kraja. Prvi koledar je bil 
zapolnjen s fotografijami turistič-
nih znamenitosti domačega kraja, 
drugi z imenitnimi stavbami ob 
Tržaški cesti, tretjega smo posve-
tili krajevnim skupnostim, četrti 
za leto 2014 pa bo nekaj posebne-
ga.
K sodelovanju smo povabili ljubitelje 
fotografiranja in akcĳo naslovili Vaš po-
gled na domači kraj skozi fotografski ob-
jektiv. 24. oktobra bomo odprli razstavo s 
tem naslovom v Cankarjevem domu na 
Vrhniki, obenem pa izbrali fotografije za 
koledar 2014. Skrbno ga bomo oblikovali, 
označili datume s pomembnimi dogodki, 
med katerimi je lahko tudi dogodek, po-
memben za vašo organizacĳo, podjetje ... 
Že vnaprej vas vabimo, da se odločite za 
naročilo koledarjev za leto 2014. Koledar 
prejšnjih let je bil lepo sprejet, saj se je šte-
vilo naklade zaporednih letih  večalo od  
200 izvodov prvega koledarja  do 700 iz-
vodov koledarja za leto 2013. 
Če se boste odločili za naročilo, bo mo-
goče na zadnjo podaljšano stran natisniti 
podatke vaše organizacĳe, podjetja. Če pa 
boste v prihodnjem letu beležili pomem-
ben dogodek, ga bomo z veseljem vpisali 
na ustrezno stran. 
Cena koledarjev je odvisna od števila na-
klade in formata koledarja. Več o tem vam 
bomo sporočali sproti. Dosegljivi smo na 
telefonski številki 01 7551-341, 041 558-
426 in na elektronskem naslovu drustvo.
blagajana@kabelnet.net. Želimo vam lepo 
in uspešno zadnje četrtletje tekočega leta.

Priznanja sta podeljevala župan Stojan Jakin in prva 
dama turističnega društva Mirjam Suhadolnik. 
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Bogata ponudba in prĳazna beseda sta 
odpirali nove poti sodelovanja. Turistična 
agencĳa Argonavt je srečanje popestrila s 
programom, med tem smo imeli tudi čla-
ni Td Blagajana čas za slavnostno podeli-
tev blagajan. S  svojim programom smo 
naše člane, nagrajence in  druge goste 
prireditve popeljali v svet ljudskega petja 
in  svet akrobacĳ. 
Na samem začetku so nastopile Žabice. 
Zagotovo jih dobro poznate. Navdihnile 
so nas z zanimivimi točkami. Trenutno 
so ena  najuspešnejših slovenskih  in ena 
izmed najuspešnejših evropskih cheerle-
ading in cheer plesnih skupin z več kot  
dvesto člani.  
Zbrane je nagovorila predsednica TD Bla-
gajana. 
Srečanje so popestrile tudi Trlice. Dekleta 
ohranjajo bogato izročilo ljudskega pet-
ja. S svojo posebno opravo, ki so jo nosile 
ženske pred približno sto leti, so vzbu-
dile posebno vzdušje. Za trenutek smo 

se vrnili v čas, ko je vse teklo z ritmom 
narave. 
Letos smo podelili  štiriindvajset blaga-
jan. Nagrajenci so dobili priznanja iz rok 
g. Stojana Jakina, župana Občine Vrhni-
ka, in predsednice TD Blagajana, ge. Mir-
jam Suhadolnik. Gostili smo zanimiv trio, 
ki ga sestavljajo Milka, Lili in Jože. Tudi 
oni so ljubitelji ljudskega petja in imajo za 
seboj veliko glasbene kilometrine, saj so 
aktivni tudi v zborovskih vodah. Njihovo 
petje nas je božalo, zvok kitare nas je za-
peljal v posebno prĳetno  vzdušje. 
Letošnja priznanja so bila prav posebna.  
Ustvarili smo namreč novo celostno po-
dobo, ki se je začela  z novim praporom, 
nadaljevala se je z oblikovanjem novih 
priznanj — blagajan. Vse je oblikovala ga. 
Milena Oblak Erznožnik, za tisk blagajan 
so poskrbeli v podjetju Bograf. 
Srečanje smo začeli z akrobacĳami in jih 
prav tako tudi končali. Žabice so v za-
četku našega srečanja, po svoji akrobatski 

točki, povabile medse tudi otroke, ki so se 
z veseljem pridružili in na koncu skupaj 
prikazali nekaj vragolĳ. 
Po našem programu smo si vzeli čas za 
barjansko obaro in prešce ter za klepet. 
Obljubili smo si, da se bomo še srečali. Na 
koncu dodajamo zahvalo. Trdno sodelo-
vanje s podjetjem Unichem in Klubom 
Gaia ostaja, poskrbeli so za nagrade, ki 
so jih prejeli dobitniki priznanja blagaja-
na, Zavod Ivana Cankarja je priskočil na 
pomoč s klopmi in mizami, Gostišče Bajc 
je skrbelo za naše želodčke z barjansko 
obaro in prešcami in  Turistična agencĳa  
Argonavt nas je vpletla v dogajanje. 
Hvala tudi vsem, ki ste priskočili na po-
moč v zadnjem trenutku . Tudi brez vas 
nam ne bi uspelo. Nasvidenje prihodnje 
leto, ko bomo zopet potrkali na vaša vrata 
in iskali najlepše kotičke v občini.

Anita Čretnik, 
predsednica Komisĳe za lepše okolje
Foto: Stane Zalar in Damjan Debevec

Dobitniki priznanja blagajana

V turistični agencĳi Argonavt so 
srečanje organizirali zato, ker se 
bodo v agencĳi in njenih dejavno-
stih osredotočili predvsem na No-
tranjsko in obrobje Dolenjske. K so-
delovanju so povabili društva občin 
na tem območju, da se na stojnicah 
brezplačno predstavĳo s svojo turi-
stično ponudbo. Kulturna društva 
pa so pomagala pri organizacĳi pro-
grama na odru. Obisk je bil  ves dan 
dober, dogajanje pa se je začelo že 
ob 10. uri zjutraj, ko so najprej za-
plesali Vesoljski polžki iz KD Stara 
Vrhnika, sledila je lutkovna pred-

stava za otroke Lutkovnega gle-
dališča FRUFRU, nastopila je tudi 
mlada glasbenica Alenka Mišek na 
harmoniki, Društvo Fran Govekar 
Ig pa je s kratko gledališko predsta-
vo uprizorilo življenje koliščarjev. V 
prireditvenem paviljonu ni manj-
kala niti narodno-zabavna glasba 
z Ansamblom Presenečenje, zaple-
sale so Žabice in Folklorna skupina 
iz Borovnice, zapeli pa so tudi pevci 
Podpeškega okteta, zbor KD Breza 
z Brezovice, ljudske pevke Trlice iz 
Ligojne ter Suhe Češplje iz Gradeža. 
Poleg vseh nastopajočih so bili na 

odru tudi člani Dramske skupine 
Medvedje Brdo in uprizorili kratek 
skeč. Za čudovit zaključek dneva 
sta poskrbeli saksofonistka Simona 
Turk in klaviaturistka Ana Rus.
Dogajanje je bilo pestro tudi za otro-
ke. Poleg lutkovne predstave, ki so 
jo otroci z navdušenjem spremljali, 
so lahko ustvarjali na delavnicah, ki 
sta jih organizirala Atelje Zrno na 
Zrno in Tehniški muzej Slovenĳe. 
Prav tako so se obiskovalci lahko 
sprehodili po gozdni učni poti ali se 
podali na voden izlet po Ljubljan-
skem barju. Posebna  zanimivost je 

bila gotovo tudi kamela Lajka, ki je 
prišla iz Živalskega vrta Rožman.
Okoli 12. ure so se na prireditveni 
prostor pripeljali tudi starodobniki, 
ki so imeli tradicionalno  Srečanje 
starodobnikov z Vrhnike, tokrat  
peto. Turistično društvo Blagajana 
Vrhnika pa je v popoldanskem času 
podelilo svoja tradicionalna prizna-
nja blagajane za najlepše urejeno 
zunanjost in okolico hiš, kmetĳ, ob-
novljenih starih objektov in najlep-
ših javnih zgradb. 
Srečanje so v popoldanskem času 
obiskali tudi nekateri predstavniki 
občin in sponzorjev prireditve.
Pred  nedavnim ustanovljena 
Agencĳa Argonavt je prireditev iz-
koristila tudi za lastno promocĳo 
in prepoznavnost. Predstavila je 
svojo dejavnost in ponudbo, kjer 
so v ospredju predvsem izleti, ki 
jih bodo izvajali: s kolesom po Bar-
ju, Krasu in Primorski, po izvirih 
Ljubljanice s pridihom Cankarja, 
pa spoznavanje Polhograjskega hri-
bovja, Krpanove dežele in tudi pre-
stolnice. 
Prireditev ne bi uspela, če ne bi za 
organizatorji stali tudi širokosrčni 
sponzorji. V prvi vrsti je treba ome-
niti podjetje Avtotrade, d.o.o., in 
njihovi gostilni Bajc in Bistra, nato 
pa so bili še Mivšek, s. p., Pavel Biz-
jan, s. p., Zavarovalnica Maribor, 
Digit, d. o. o., Dvig, d. o. o., Var-
galant, d. o. o., Marolt Beton, s. p., 
Anvina – Trgovina z inštalacĳskim 
materialom, DG69, Pekarna Klasek, 
KP Vrhnika, d. o. o., Blagomix, d. o. 
o., in M-Orel, d. o. o.

Prvo srečanje turističnih in kulturnih društev Dolenjske in Notranjske 
V nedeljo, 8. 9., je nova turistična agencĳa Argonavt organizirala prvo srečanje turističnih in kulturnih društev Dolenjske in 
Notranjske pod sloganom Pokažimo Notranjost! Od 10. ure  naprej so obiskovalci na travniku pri Gostišču Bistra na stojnicah 
lahko spoznavali turistično ponudbo, kjer so lahko dobili navdih za izlet, preizkusili lokalne kulinarične dobrote in kupovali 
različne izdelke lokalnih proizvajalcev. Ob veliki izbiri je organizatorica dogodka pripravila tudi pester kulturni in glasbeni 
program na glavnem odru, kjer so se predstavljala različna kulturna društva iz sodelujočih občin.

Blagajane smo podeljevali v Bistri
V nedeljo, 8. septembra, smo se člani TD Blagajana in letošnji prejemniki priznanja blagajana zbrali v prĳet-
nem okolju Bistre. Tokrat smo se družili s prĳatelji iz sosednjih notranjskih in dolenjskih občin. 
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Na lepo sončno nedeljo, 8. 9. 2013, smo 
se lastniki starodobnih vozil z Vrhni-

ke in iz širše okolice zbrali pred Gostilno Bajc 
v Sinji Gorici. Tako se je začelo naše že peto 
druženje. Po ureditvi začetnih formalnosti 
smo se podali na promocĳsko vožnjo, ki je 
potekala iz Sinje Gorice prek V.in M. Ligoj-
ne, Vrhnike do centra varne vožnje Blagomix 
Zapolje pri Logatcu. Tam so nas pričakali 
inštruktorji varne vožnje  in nam prikazali 
posamezne značilne elemente varne vožnje. 
Prikazali so nam pravilen in varen  položaj 
voznika v samem avtu, vožnjo med stožci, 
s poudarkom pravilnega držanja krmila, 
vožnjo in močno zaviranje na mokri stezi 
ter izogibanje nenadni oviri na cesti. Vse na-
štete primere so nekateri tudi preizkusili na 
testnih vozilih in ni bilo malo presenečenja 
predvsem pri zaviranju na mokri cesti. Tudi 
sam sem preizkusil zaviranje na mokri cesti z 
vozilom, ki ima vgrajeno napravo ABS, toda 
kljub vsej tehniki, močnemu zaviranju vozilo 

se pri 60 km/h kar noče in noče ustaviti. Kaj 
se dogaja še pri višjih hitrostih, pa je bolje, 
da ne razmišljamo preveč, ker zavorne poti 
in sekunde so v takih primerih dolge in tudi 
predolge. Posledice nesreč v takih primerih 
pa so grozljive. Za  konec smo se pomerili še 
v spretnostni vožnji – vĳuganje med stožci – 
z vozilom, ki je imelo namesto zadnjih koles 
le manjša gibljiva kolesca in tako  zaviranje ni 
mogoče. Vožnja s tako prirejenim vozilom ni  
preprosta in pokazati je treba kar nekaj spre-
tnosti, saj se vozilo ob najmanjši napaki lahko 
zavrti kar za 360 ş. Najspretnejšim je g. Jani 
Jazbec, direktor poligona,  podelil simbolne 
nagrade in nam zaželel srečno vožnjo z naši-
mi starodobnimi vozili in tudi v vsakdanjem 
prometu. 
Srečanje je minilo brez večjih težav, razen 
dveh, in sicer: vozilo NSU 1200, letnik 1966, 
našega najstarejšega voznika, ki skupaj z vo-
zilom štejeta že 138 let, kar ni hotelo startati 
in ga je bilo treba malo »poriniti«, pa je že ste-

kel kot stara zlata ur'ca. Drugo nevšečnost 
pa je doživel motorist, ker ni imel vgrajene 
pravilne vžigalne svečke. Tudi to težavo 
smo uredili, saj med motoristi in vozniki 
velja solidarnostna pomoč na cesti, kar je 
zelo pohvalno. 
Tako smo  končali obisk poligona varne 
vožnje in se odpeljali proti Bistri, kjer je bil 
zaključek našega srečanja. Ker pa je tisti 
dan v Bistri potekala tudi prireditev Po-
kažimo notranjost, smo s prihodom naših 
vozil tudi popestrili samo prireditev, saj so 
bila naša vozila kar zanimiva za ogled šte-
vilnih gostov. Na  koncu tega pisanja pa še 
prav prisrčna zahvala vsem, ki ste prišli in 
tako popestrili naše  peto, jubilejno sreča-
nje, ter vsem, ki ste kakor koli pripomogli, 
da je druženje potekalo brez zapletov. Po-
sebna zahvala pa  velja podjetju Avtotrade 
in Centru varne vožnje Blagomix za orga-
nizacĳo in podporo prireditve. 

Franc Klančar, foto: Mateja Bajc

Skupina udeležencev

Starodobniki na poligonu varne vožnje Blagomix

Najstarejši voznik s sovoznicama   

Poletje je čas, ki si ga ljudje vzamemo vsak zase. 
Čas, ko marsikdo odhiti proti morju. Tako smo 
tudi mi skupaj z našimi mladimi gasilci 15. julĳa 
nestrpno čakali avtobus, ki nas je popeljal pro-
ti Savudrĳi. Skupaj z otroki iz Gornjega in Do-
lnjega Logatca, Rovt ter Ligojne smo preživeli 
nepozaben morski teden. Otroci so se čez teden 
spoznavali z različnimi vsebinami gasilske šole, 
ustvarjali na popoldanskih delavnicah, dvakrat 
na dan odšli na plažo in vsak večer preživljali 
tematske večere, kjer se je dogajalo vedno kaj 
novega, vse do desete ure zvečer, ko je v taboru 
nastala tišina. Obiskal nas je tudi skriti gost, ki 

nam je pobliže predstavil potapljanje ter enoto 
poklicnih gasilcev na letališču Jožeta Pučnika. 
Teden, poln smeha, otroške navihanosti, dogo-
divščin v vodi in na kopnem ter vse to prepleteno 
z gasilskim znanjem je hitro minil in morali smo 
se vrniti domov. Vsak posebej s svojimi novimi 
izkušnjami in novimi prĳatelji, ki ostanejo v srcu 
za vedno. Seveda pa je gasilec vedno gasilec ne 
glede na letni čas, vedno pripravljen pomagati. 
Tudi v poletnem času smo imeli doma eno in-
tervencĳo. V sredo, 14. avgusta, smo odhiteli na 
požar delavnice, v kateri je gorel avtomobil. So-
delovalo je  petnajst naših članov, na pomoč pa 

so prihitela tudi društva osrednje enote. V ime-
nu društva se še enkrat zahvaljujemo za pomoč 
pri uspešnem gašenju požara. Poletje je tudi čas 
za veliko nevarnost gozdnih požarov. Eden iz-
med večjih je bil letos na Trstelju, kamor je 11. 
avgusta odšlo tudi pet naših članov z gasilskim 
vozilom GVC 16 – 25. Ponosni smo nanje, da so 
vedno pripravljeni priskočiti na pomoč ljudem 
v stiski.  In sedaj, ko se je počasi vrnilo vse na 
delovne tire, je tudi naše društvo zopet aktivno. 
Letos smo prvič začeli z ''gasilskimi urami'', kjer 
se dobivamo vsak torek ob 19. uri. Tako imamo 
vsak prvi torek v mesecu teoretično obnavlja-
nje znanja iz gasilskih vsebin, vsak drugi torek 
znanje prenesemo v prakso, vsak tretji torek 
poskrbimo za red in čistočo gasilskega doma 
in gasilske  opreme, vsak zadnji torek pa  na-
menimo izobraževanju s področja prve pomoči. 
Ob tej priložnosti bi povabili tudi vse preostale 

člane društva,  naj se nam pridružĳo na torkovih 
srečanjih, kjer se boste lahko  seznanili z novim 
in zanimivim znanjem.
Pred nami je mesec požarne varnosti. Nosilna 
tema letošnjega meseca so sredstva in naprave 
za začetno gašenje požarov, kot so gasilniki, 
požarne odeje in podobno. V sodelovanju med 
Upravo Republike Slovenĳe za zaščito in reše-
vanje, Gasilsko zvezo Slovenĳe in Slovenskim 
združenjem za požarno varstvo  je pripravljeno 
tudi gradivo, kamor spadata zgibanki Gasilnik 
v stanovanju in Gasilnik v avtu. Tudi mi smo se 
odločili, da v sklopu meseca požarne varnosti  v 
nedeljo, 13.oktobra, pripravimo DAN ODPR-
TIH VRAT GASILSKEGA DRUŠTVA BEVKE, 
kamor ste povabljeni prav vsi vaščani. Odprli 
bomo vrata za vse, ki si želite spoznati naše delo 
in se morda vanj tudi vključiti in za vse, ki naše 
delo podpirate in se zavedate, kako pomembno 
je delo gasilcev. Na dnevu odprtih vrat, ki bo po-
tekalo od 14. ure  naprej vam bomo predstavili 
različne vsebine: lahko si boste ogledali predsta-
vitev izolirnih dihalnih aparatov in delo z nji-
mi, radĳske veze in predstavitev komunikacĳe 
z njimi, predstavitev gašenja požara v posodi, 
vaja sestavljanja sesalnega voda, predstavitev 
prve pomoči, kjer bo prikazano tudi delo z avto-
matskim defibrilatorjem, ki je nedaleč nazaj po-
stal last našega društva, predstavili vam bomo 
delo z mladimi, naša vozila in opremo. V okviru 
dneva odprtih vrat bo tudi servis gasilnih apara-
tov. Za konec programa pa bomo za vse prisotne 
pripravili še presenečenje, ki bo resnično vredno 
ogleda. Zato vas še enkrat vljudno vabim v našo 
družbo. Verjamem, da boste videli veliko novih 
in zanimivih stvari. Gasilci res pomagajo v po-
žarih in hitĳo na pomoč tistim, ki jo potrebujejo, 
vendar za vrati gasilskega doma  poteka še ve-
liko drugih stvari, ki so prav tako sestavni del 
gasilstva in prav to vam želimo predstaviti.
Pridite, zagotovo vam ne bo žal, vaše udeležbe 
bomo  zelo veseli.

Za PGD Bevke Petra Dolinar

KER ME ZANIMA KAKO: 
rokovati z defibliratorjem, ki ga imamo v vasi 
pogasiti kuhinjski požar 
gasilci rokujejo z opremo, ki jo imajo 
mladina tekmuje v »FIRE COMBATU« 
članice preživljajo svoj prosti čas pri gasilcih 
gasilci rokujejo z izolirnimi dihalnimi aparati 
se uporablja radijske postaje 

DOBIMO SE V 
VSAKEM VREMENU 

Dan bomo zaključili                                
z VELIKIM 
PRESENEČENJEM 

PGD BEVKE 
vabi  na 

DAN ODPRTIH VRAT 

V NEDELJO 
 13. 10. 2013 ob 

14. uri 
pred GASILSKIM DOMOM 

V BEVKAH 

DAN ODPRTIH VRAT
ZAGOTOVLJEN  

SERVIS  
GASILNIH  

APARATOV 

Peto srečanje starodobnih vozil, Vrhnika 2013

Po poletnih počitnicah bevški 
gasilci spet v akcĳi
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Sedmo tradicionalno druženje članov no-
tranjsko-primorske regĳe  je letos potekalo 
v organizacĳi ZŠAM Logatec.  Člani našega 
združenja smo se z veseljem odzvali povabilu 
naših sosedov in se zadnjo avgustovsko  so-
boto podali na pot.  Ker za nas pot z Vrhnike 
do Logatca ni  velik zalogaj, smo se odpelja-
li  z lastnimi vozili.  Pot je  hitro minila, tako 
da smo se zaradi prehitrega prihoda morali 

ustaviti še na kavi pri Žaklju na Kalcah. S čla-
ni NPR smo se srečali na prečudoviti lokacĳi 
doma TD Grčarevec,  po domače Na ovinku.  
V sproščenem  vzdušju, ob dobri gostinski 
podpori, prĳetni glasbi in srečelovu smo po-
klepetali s prĳatelji  in preostalimi člani NPR. 
Zadnji avgustovski  dan v letu 2013 je minil 
prĳetno in s prĳetnimi  vtisi smo se vrnili na 
Vrhniko.  Hvala gostitelju ZŠAM Logatec.

V prvih septembrskih dneh člani 
ZŠAM Vrhnika posebno skrb na-
menimo za varnost na cesti in v 
okolici šol. Prvošolčki prvič strum-
no zakorakajo proti šolskim vra-
tom, starejše otroke pa opozarjamo 
na  kulturo v prometu. Učimo jih 
pravega ravnanja oziroma obna-
šanja na cesti.  Za  akcĳo varovanja 
otrok na poti v šolo in iz nje se člani 
ZŠAM Vrhnika pripravljamo z ve-
liko mero odgovornosti. Priprave, 
uskladitev del in nalog  se lotimo 
konec avgusta. V akcĳi, ki je pote-
kala od 2. septembra  do 10. sep-
tembra,  je sodelovalo petnajst čla-
nov in članic ZŠAM Vrhnika. Kljub 
spremenjenim šolskim urnikom 
smo dobro uskladili delo na terenu. 
S svojo prisotnostjo na nevarnih 
točkah in semaforiziranih križiščih 
v Občini Vrhnika smo spremljali 
čez cesto najmlajše udeležence. V 
veselje nam  je bilo nuditi tudi po-

moč malo starejšim občanom, ki 
so prav tako navdušeno  prečkali 
cesto ob uniformiranem šoferju. 
Letos smo naše delo razširili tudi 
na lokacĳo Drenovega Griča. Čla-
ni so zagotovili varnost na najbolj 
izpostavljenih delih v naselju, kjer 
se otroci srečujejo z vozili. Sodelo-
vanje s Policĳsko postajo Vrhnika,  
Medobčinskim inšpektoratom in 
Redarstvom  Vrhnika je bilo do-
bro, za kar se jim  zahvaljujemo in 
računamo na njihovo pomoč tudi 
v prihodnje. Zahvala tudi Občini 
Vrhnika, SPVC Vrhnika, Osnovni 
šoli Ivana Cankarja, Osnovni šoli 
Antona Martina Slomška in Gostiš-
ču Kranjc za podporo ob izvedbi 
naloge. Ugotavljamo, da se je na 
Vrhniki promet z motornimi vozili 
povečal. Zaskrbljujoča je predvsem 
nestrpnost voznikov, ki svojo jezo 
kažejo v obliki naglega speljevanja, 
vožnje v oranžno in rdečo luč, s 

trobljenjem itn. BODIMO STRPNI! 
V  preteklosti in v prihodnjih dneh 
ter mesecih  bomo člani ZŠAM 
Vrhnika ob sodelovanju s PP Vrh-
nika izvajali preventivne akcĳe 
nadzora privezanosti otrok v vo-
zilu in uporabi sedežev za otroke. 
Obiskali bomo okolice vrtcev v 
Občini Vrhnika in preverili, kako 
poskrbite za svoje nadebudneže. S 
prikazom vožnje in poznavanjem 
prometnih znakov bomo v pomla-
danskih dneh seznanili najmlajše v 
Športnem parku na Vrhniki. Naše 
delo je delovati preventivno in vas, 
starše ter skrbnike, opozoriti na 
dolžnost, da poskrbite za varnost 

najmlajših in tudi vašo osebno var-
nost. S svojim zgledom in dejanji 
vzgajate najmlajše. Svoj trud in čas 
smo v naši akcĳi  varovanja otrok v 
prvih septembrskih dnevih vložili:  
Marĳa Zemljič, Ignac Zemljič, Ka-
rol Jurjevčič, Janez Šuštaršič, Nace 
Jerina, Jože Leskovec, Marko Boh, 
Rado Petavs, Zlatko Dermota, Ja-
nez Jereb, Anton Berglez, Herman 
Janež, Dušan Rodošek, Tone Tom-
šič in Franjo Čretnik. Iskrena hvala 
za vloženi trud. Vsem voznikom 
želimo strpno vožnjo in ne pozabi-
te na  pravočasni odhod na pot.

Predsednik ZŠAM Vrhnika, 
Franjo Čretnik.

V spomin 

Ciril Brgles
1934–2013
Konec avgusta se je v spomin preselil pes-
nik in prevajalec Ciril Brgles. Vrhničani ga 
poznamo tudi kot dolgoletnega nekdanjega 
režiserja amaterskega gledališča. Ciril je 
kot dĳak in študent leta prebival na Vrhni-
ki. Študiral in diplomiral je iz slovenščine 
in angleščine, študiral pa je tudi gledališko 
režĳo. Leta je na Vrhniki pripravljal gleda-
liške predstave z gledališkimi navdušenci. 
Cirila sem spoznal pred petdesetimi leti v 
Cankarjevem domu na Vrhniki. Po naših 
popoldanskih vajah šolske gledališke skupi-
ne je ob večerih pripravljal gledališko pred-
stavo KRALJ OJDIP. Ta predstava, čeprav 
z amaterskimi igralci, je bila neverjetno 
profesionalno pripravljena kot celota. Ob-
likoval jo je človek gledališča in za vedno 
bodo v meni ostali spomini na to predstavo; 
bila je na začetku razumevanja sveta skozi 
gledališče. Prvo sodelovanje je bilo v pri-
pravi Cankarjeve Lepe Vide. Cankarja nam 
je Ciril približal skozi vaje, njegove poetič-
ne besede – hrepenenja in ljubezni, razoča-
ranja in tujstva. Predstava je nekje vmes 
postala komorna z vso težo na izrečenem 
besedilu, kot ga je lahko napisal samo Ivan 
Cankar. Fant je videl rožo čudotvorno, v 
sanjah jo je videl daljnožarko … Ostaneš 
Dioniz iz Lepe Vide ali se spremeniš v Pol-
janca. Ciril je Cankarja  naselil v nas tako 
s hrepenenjem in sanjami pa tudi tujstvom 
nerazumevanja. Ciril je tudi sam postal 
pesniški sledilec Lepe Vide, desetletja na-
prej pa tudi nerazumljeni umetnik – tujec.
Verjetno zadnja predstava, ki jo je Ciril 
pripravil na Vrhniki, je bila Miklova Zala. 
Predstava z veliko zasedbo igralcev, s ko-
stumi in sceno. Prava velika 'ljudska igra', 
ki navduši občinstvo. In res je bila pred-
stava zelo uspešna. Spomladi leta 1967 
sem odšel v vojsko, gledališka skupina pa 
na majski izlet v večni Rim. Razglednica 
iz večnega mesta mi je povzročila nemalo 
težav; vojna pošta in razglednica iz Italĳe.
Po moji vrnitvi iz vojske se je Ciril že prese-
lil v Ljubljano. Kot profesor je dobil manjše 
stanovanje v bloku v Mostah. Leta nas je 
navduševal za lepo besedo in pesem. Nikoli 
nam ni razkril, da tudi sam ustvarja poezi-
jo. V revĳah je začel objavljati svojo poezi-
jo in prevode iz španščine in portugalšči-
ne. Ciril je deloval kot profesor in kasneje 
kot ravnatelj, obenem pa je v slovenščino 
prevedel mnoge avtorje: Valleja, Herman-
deza, Nerudo, Pessoa, Kavafisa, Albertĳa, 
Cardenala, Lorco, Padrona, Unamuno. 
Leta 1994 je pri Cankarjevi založbi izšla 
njegova antologĳa sodobne špansko ame-
riške poezĳe.
Uredil je prvo antologĳo slovenske zdom-
ske poezĳe, ki je izšla doma v Slovenĳi (To 
drevo na tujem raste – 1990). Ciril Brgles 
je svojo prvo pesniško zbirko objavil petde-
setleten leta 1984. Do leta 2012 jih je ob-
javil več kot petnajst. 
Ciril Brgles je pripravil za objavo tudi po-
ezĳo Vrhničana, pesnika in misĳonarja v 
Indĳi, Jožeta Cukala. Na Vrhniki se je za-
dnjič predstavil na literarnem večeru leta 
2001, ko sta mu Občina Vrhnika in Sklad 
za ljubiteljsko kulturno dejavnost – Izpo-
stava Vrhnika, izdala pesniško zbirko V 
Polifemovem očesu.
Naj bodo ti stavki pesniku Cirilu v spomin, 
kot mi je zapisal sam v posvetilu v knjigi:
Za nekdanje čase
lepe čase naše mladosti
in odrskega ustvarjanja

Pavel Mrak 

V soboto, 14. septembra, smo se  člani Združe-
nja borcev za vrednote NOB Vrhnika in občani 
Občine Vrhnika udeležili osrednje proslave v 
Lipici  in skupaj s Primorci praznovali njihov 
in naš veliki praznik – priključitev Primorske 
k matični domovini. 
Ker je državna oblast že pred časom odpove-
dala financiranje veh državnih proslav zaradi 
»varčevanja«, so primorske občine proslavo 
finančno izpeljale same in dale slovesnosti 
državni pečat. Letošnjo proslavo so tako pri-
pravili Občina Sežana, ZB NOB Sežana in Ko-
bilarna Lipica.
Že na vhodu v Lipico so nas pozdravile rde-
če zvezde, ki so v teh krajih slovenske zemlje 
glavni in edini simbol osvoboditve izpod fa-
šizma. Deset tisoč ljudi, med njimi tudi Vrh-
ničani, smo se ob 11. uri zbrali na hipodromu 
v Kobilarni Lipica, da bi s svojo navzočnostjo 
počastili 70. obletnico ustanovitve IX. Korpu-
sa NOV in POS, ustanovitve Prekomorskih 
brigad NOV in ustanovitve Skupnosti par-

tizanskih učiteljev. Vse ustanovitve so  bile 
po zlomu fašistične Italĳe, ko so Slovenke in 
Slovenci množično odhajali v partizane. Leta 
1947 je Primorska s Pariško mirovno pogodbo 
tudi formalno pravno postala del nove Jugos-
lavĳe in s tem Slovenĳe. Dogodek je počastila 
množica več kot  sto praporov različnih vete-
ranskih in domoljubnih združenj, od TIGR-a, 
borčevskih praporov, do praporov ZVVS in 
Sever. Praproščak ZB Vrhnika Vojko Jerina in 
praporščak Dolomit-
skega odreda Miran 
Štupica sta bila med 
njimi, ki smo jih po-
zdravili stoje z glas-
nim aplavzom. 
Pozorno smo pri-
sluhnili glavni go-
vornici, predsednici 
Vlade Republike 
Slovenĳe Alenki Bra-
tušek, ki je med drugim poudarila, da je boj 
primorskega človeka epohalnega pomena za 
slovenski narod, slovensko državo in med-

narodni mir. Spregovorila je tudi o aktualni 
ekonomski in politični krizi. Jasno je, kaj v 
tem času potrebujemo: pogum, odločnost in 
vero v naše lastne sposobnosti, ne pa strah, 
negotovost in malodušje, je sklenila svoj go-
vor. Na slovesnosti je bil navzoč ves slovenski 
politični vrh na čelu s predsednikom republi-
ke Borutom Pahorjem, prav tako rojenim Pri-
morcem.
Z navdušenjem  smo pozdravili Partizanski 

pevski zbor Pinko Tomažič iz Trsta z orke-
strom, Kraško pihalno godbo Sežana in God-
beno društvo Prosek in vse, ki so sodelovali v 
tej veličastni proslavi. Prava paša za oči so bili 
dresurni konji Kobilarne Lipica, prelet letal in 
športno padalska enota Slovenske vojske. 
Polni vtisov, srečanj s svojimi prĳatelji in po-
govorom ob kozarcu rujnega smo se odpeljali 
še na kosilo, kjer je bilo razpoloženje še vedno 
v duhu proslave  – Primorska za vedno. 
Srečno, tovariši pri naslednjem druženju!

Zapisala:
Andreja Nikolić

Sodelovanje ZŠAM Vrhnika na srečanju 
notranjsko-primorske regĳe v Logatcu

Člani ZŠAM Vrhnika brez nezgod 
popeljali osnovnošolce v novo 
šolsko leto!

Mimohod praporov, v sredini Miran Štupica in Vojko Je-
rina. (Foto: Lado Nikolić)

Padalci Slovenske vojske so se na hipodrom spustili z zastavo Republike Slovenĳe. Na 
fotografiji večkratni svetovni prvak, višji vodnik Domen Vodišek. (Foto: Lado Nikolić)

66. obletnica vrnitve Primorske k matični domovini

Člane združenja in druge občane obveščamo, da 
bomo v ponedeljek, 14. oktobra 2013, ob 17.  uri 
k spomeniku pri Štampetovem mostu položili ve-
nec v čast 70. obletnice rušitve železniškega mo-
stu. S to akcĳo so štiri partizanske brigade XIV. 
divizĳe Narodnoosvobodilne vojske Slovenĳe, in 
sicer Tomšičeva, Šercerjeva, Gradnikova in Loška 
brigada, za  štirinajst dni prekinili nacistični vo-
jaški železniški promet iz tretjega rajha proti itali-
janskim bojiščem.

Prav tako vse obveščamo, da bo osrednja obele-
žitev dogodka v četrtek, 17. oktobra 2013, v sklo-
pu redne letne prireditve Grabeljškov večer. Pri-
reditev bo v mali dvorani Cankarjevega doma z 
začetkom ob 18. 0 uri. Spomnili se bomo dogod-
kov ob rušitvi mostu, v kulturnem programu pa 
bomo prisluhnili delom rojaka in partizana Karla 
Grabeljška.

Uradne ure pisarne združenja so vsako sredo do-
poldne od 10. do 11. ure in popoldne od 16. do 18. 
ure. V času uradnih ur nas dobite tudi na tel. št. 
755-20-01, lahko pa nam pišete tudi na elektron-
ski naslov: zbnob.vrhnika@gmail.com. 
Člane združenja obveščamo, da smo ob izred-
nih primerih zunaj uradnih ur dosegljivi tudi na 
mobilni številki 030 696-818,  na kateri se vam bo 
oglasila podpredsednica ZB NOB Vrhnika.
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Mavrica v 
športu
Konec počitnic. Za nekatere 
že malce dlje časa, za druge 
manj. Letos sem z družino 
preživela večino dopusta na 
morju, in to že v julĳu. Av-
gust je bil seveda rezerviran 

za atletiko. Tokrat je bilo svetovno prvenstvo 
v atletiki v Moskvi. Z velikim zanimanjem in 
navĳanjem sem spremljala tudi naše nastope 
in malce mi je bilo hudo, ker je Primožu le za 
las zmanjkalo, da bi tudi letos domov prinesel 
medaljo z velikega tekmovanja.
Je pa imelo letošnje prvenstvo poleg vsega, 
kar spada k športu, tudi močan politični pri-
dih. V tem času je namreč ruska duma sprejela 
– lahko rečemo kar kontroverzen – zakon o ho-
moseksualnosti, ki prepoveduje izpostavljanje 
mladoletnih oseb »istospolni propagandi«, kar 
koli že to pomeni. Zakon menda prepoveduje 
pogovore o homoseksualnosti pred otroki, pre-
povedano se je v javnosti držati za roke. Zakon 
zagovorjajo s tem, da naj bi mladoletne osebe 
ščitil pred »informacĳami, ki utegnejo škodo-
vati zdravju ter moralnemu in duhovnemu 
razvoju oseb, ki so premlade, da bi omenjene 
informacĳe sprejemale s kritično distanco«.
Seveda je zakon dvignil veliko prahu. Pokonci 
so skočili aktivisti, ostro so se odzvale orga-
nizacĳe za človekove pravice, ki ruski oblasti 
očitajo spodbujanje homofobĳe ter širjenje ne-
strpnosti in sovraštva do istospolno usmerje-
nih. Odločitev dume je zanetila celo medna-
rodno razpravo, predsednik Mednarodnega 
olimpĳskega komiteja pa je po prejemu pet-
icĳe pozval Moskvo, naj jasno pove, kako se 

bo zakon izvajal naslednje leto, ko bo Rusĳa v 
Sočĳu gostila olimpĳske igre.
Govori se celo o bojkotu olimpĳskih iger. Sama 
menim, da tako daleč ne bi smelo iti. Verjamem, 
da tudi večina športnikov ne podpira bojkota 
iger, saj nekateri  vse življenje trdo trenirajo za 
ta nastop in bi bilo od njih nepravično priča-
kovati, da se bodo temu odpovedali. Menim 
tudi, da lahko veliko več naredĳo s svojo priso-
tnostjo na igrah kot z odpovedjo nastopa. 
Na absurdnost zakona sta že letos na atlet-
skem prvenstvu v Moskvi opozorili atletinji, 
ki sta si nohte namazali z mavričnimi barva-
mi … Proti njima in na stran ruske vlade se je 
postavila domačinka Isinbajeva, rekorderka v 
skoku ob palici, ki pravi, da bi morali njihove 
zakone spoštovati.
Še v časih, ko sem sama  tekmovala, sem bila 
prepoznana po svojih barvastih nohtih, vsak 
noht posebej je bil drugačne barve in ker sem 
zelo družabna in odprta, sem tudi  objela in 
poljubila kolegico ali  tekmico, ko sem ji česti-
tala. To pomeni, da bi se danes v Rusĳi brž-
kone kar hitro znašla na drugi strani zakona. 
Če bi bila kazen mila, bi dobila »samo« globo, 
lahko pa bi me zaprli za  petnajst dni ali celo 
izgnali iz države. Jaz pa še vedela ne bi, zakaj. 
Toliko o absurdnosti sprejetega zakona.
Naj raje nadaljujem v športnem duhu: te dni 
Slovenĳa gosti Evropsko prvenstvo v košarki. 
Menim, da smo ne glede na to, kako bo tekmo-
vanje  potekalo naprej, že do sedaj pokazali, da 
smo odlični gostitelji in smo si zaslužili orga-
nizacĳo evropskega prvenstva. Če bodo naši 
osvojili še katero od  medalj, bo to sploh pika 
na »i« in prvenstvo ne bo šlo zlahka v pozabo. 
Držim pesti. Srečno, Slovenĳa!
PS.: Ko to pišem, imajo naši ravno dan odmora 
pred tekmo s Francozi.

Vaša poslanka, Alenka Bikar

Vonj poletja
Slovenĳo je letos za-
jelo vroče poletje. 
Dnevne tempera-
ture so dosegale re-
kordne višine. Niti 
ob hladni pĳači in 
senci se nismo uspeli 

ohladiti. Komaj smo čakali večera in noči, da bi 
lahko na stežaj odprli okna in končno zadihali 
v svežem zraku. Verjamem, da je to drugim po 
Slovenĳi uspevalo, samo ne na Vrhniki.
Na Vrhniki smo bili to poletje deležni dobršne 
mere smradu. Smradu o katerem starejši pre-
bivalci pravĳo, da je bil močnejši kot smrad iz 
časa usnjarske industrĳe. Smrad, ki se zaleze 
v stanovanja, smrad, ki ti onemogoča mirno 
spanje.
Smrad, ki ga po našem sicer nestrokovnem 
mnenju, širĳo nekatera vrhniška predelovalna 
podjetja. Rečemo nestrokovni, ker se vsi pro-
izvajalci vrhniškega smradu izgovarjajo, da 
se ne da ugotoviti izvora tega, da ne obstajajo 
meritve in da na koncu koncev smrad sploh ni 
strupen. Vendar ko človek stopi v pasji kakec, 
ni potrebno biti biolog ali agronom, da veš od 
česa smrdi in pri vrhniškem smradu je podo-
bno.
Pristojne inšpekcĳe se izgovarjajo, da imajo 
podjetja vsa obratovalna dovoljenja, da delu-
jejo v skladu z zakonodajo in da ni nič narobe. 

Vendar mi pravimo, da dokler so človeku kr-
šene ustavne pravice do zdravega okolja, je še 
kako narobe. S papirji ali brez. Občani, ki za-
radi smradu ne moremo spati, verjamemo, da 
imajo podjetja vse potrebne papirje, dvomimo 
pa v to, da delujejo pravilno; da njihove kapa-
citete niso prekoračene; da delujejo izključno 
v zaprtih prostorih; da je razmerje gospodinj-
skih in zelenih odpadkov pravilen, itd. To pa 
je že naloga pristojnih inšpekcĳskih služb, da 
s svojo strokovnostjo ugotovĳo vzrok smradu. 
Občina mora pri temu aktivno sodelovati kot 
stranka v postopku in uporabiti vse vzvode, 
da podjetja, dokler ne rešĳo problema smradu, 
ne dobĳo podaljšanega obratovalnega dovolje-
nja.
Smrad, četudi ni strupen, je vseeno škodljiv. Če 
ti je zaradi smradu onemogočeno spanje, one-
mogočeno zadrževanje na odprtem ali da sili 
na bruhanje - je škodljivo za človekovo telesno 
in duševno zdravje. Podobno, kot so pred leti 
na pobudo prebivalcev ob prometnih cestah 
ugotovili, da je bivanje ob cestah stresno, je 
stresno tudi življenje v smrdečem okolju.
Občinski odbor Slovenske demokratske stran-
ke vabi prizadete občane, da se aktivno vklju-
čĳo v reševanje perečega problema. Lahko kot 
posameznik ali kot član stranke ali pa kot član 
civilne iniciative, ki že več let aktivno rešuje 
nastali problem. Več ljudi bo vključenih, hitre-
je se bo rešilo.

OO SDS Vrhnika

Sobota, 31. 8 2013, bo marsikateremu članu Dru-
štva zdravljenih alkoholikov Vrhnika ostala za 
vedno v spominu. Bili smo na izletu, polnem 
doživetĳ in adrenalina. Tisto sobotno jutro smo 
se vkrcali v avtobus in vsi s polno mero dobre 
volje  že drveli proti Ljubljani, kjer so se nam 
pridružili še preostali člani društva in tako se je 
potepanje lahko nadaljevalo. Smer vožnje: Šta-
jerska. Ker pa je bil za nami čas dopustov, smo si 
imeli povedati marsikatero izkušnjo, doživetje, 
ki se nam je pripetilo to poletje. Tako, da je bilo 
na avtobusu kakor v čebelnjaku. Vse pogovore 
in smeh je prekinil naš vodnik Peter s prĳaznim 
obvestilom o krajšem postanku na Trojanah. Ne 
vem, če kateri izlet proti Štajerski ali od tam v 
programu ne vsebuje postanka na Trojanah, da 
se ne bi kupilo in zaužilo slastnega in opevane-
ga krofa. Tudi mi nismo bili izjeme, tako da smo 
postanek izkoristili po svojih željah in potrebah. 
Vožnjo smo nadaljevali proti Zrečam, kjer se 
nam je pridružila lokalna vodička Urška, ki nas 
je vodila po zreški Srčkovi učni poti.
Avtobus smo parkirali pri tehniškem  muzeju, 
se preobuli, oprtali nahrbtnike in potep se je 
lahko začel.
 Vodička nas je popeljala nazaj v čas, ko je bila 
tam železniška postaja ozkotirne železnice Polj-
čane–Slovenske Konjice–Zreče. Obratovala je v 
letih 1892–1962. To je edina še ohranjena želez-
niška postaja ozkotirne železnice, ob kateri je 
vlakovna kompozicĳa z lokomotivo, potniškim 
vagonom in dvema tovornima. Ogledali smo si 
še muzejske zbirke, ki so razstavljene v delu ob-
novljene zreške železniške postaje.
 Pot smo nadaljevali s postanki, kjer nas je vo-
dička zasipala s kulturno-zgodovinskimi in go-
spodarskimi podatki tistega kraja mimo tovarne 
Unior, zreških term, skozi park, kjer smo obču-
dovali raznolike ptičje hišice,  proti spodnjemu 
delu jezera. Za krajši čas smo se zaustavili, da 
smo se malo okrepčali pred nadaljevanjem po-
hoda. Mimo ribičev, ki so nemo strmeli v trnke, 
ki so jih namakali v jezeru in sanjali o » krapu 
velikanu«, se je naša odisejada nadaljevala mimo 
Pavlakove jame proti turistični kmetĳi Ančka. 
Po predhodnem naročilu so nas tam postregli 
z najboljšim pohorskim loncem, tradicionalno 
jed na žlico, specialiteto  tamkajšnjih krajev. 
Po naročilu in navodilu gospodinje smo zložili 
krožnike in pot nadaljevali mimo kamnoloma, 
razgledne točke, kjer smo si iz ptičje prespektive 
ogledali Zreče z okolico. Samo še spust v dolino 
in po krajšem sprehodu skozi mestno jedro smo 
prispeli do našega izhodišča pohoda.
Rahlo utrujeni smo se posededli v avtobus in 

že smo drveli proti Rogli. Po strmi in vĳugasti 
cesti smo se približali naši naslednji destinaci-
ji, sankališču Zlodejevo. Vodička nas je med 
vožnjo seznanila o vožnji  po sankališču, ki bo 
pravo adrenalinsko doživetje. Pa še kako prav 
je imela. Pri pogledu na sankališče, verjamem, 
da je imel poleg mene še kdo cmok v grlu. Ker 
pa »korajža« velja, smo skozi bodrenje navidez-
nih junakov posedli po saneh in s prisiljenim 
nasmehom pozirali za čim lepše »fotke«. Še za-
dnja navodila upravnika in start. Prvi metri so 
bili za nami; nič pretresljivega. Pa sem se motil. 
Hitrost sani in adrenalin sta naraščala soraz-
merno eden z drugim. Adrenalin je iz zavoja v 
zavoj naraščal tako, da je bilo za prvi spust treba 
občasno potegniti za zaviralni ročki. Še zadnji 
zavoj in cilj. Zmaga. Občutek, prepoln adrena-
lina, ki  bi ga zelo težko opisali z besedami. To 
je treba preprosto doživeti. Ko te vlečnica vleče 
počasi nazaj proti vrhu proge, že načrtuješ spust 
brez zaviranja. Na vrhu sankališča smo bili vsi 
prešerno nasmejani in še polni adrenalina in že 
smo stali v vrsti za ponoven spust. Da sva progo 
res prevozila brez zaviranja, so bile več kot pre-
pričljive ženine molitvice med vožnjo. Potem pa 
prošnja moje tašče, če lahko opraviva spust sku-
paj. Že na startu smeh, v šalah, ki so kar deževa-
le je bilo slišati tudi eno dobro: »Mili, izberi med 
prepisom imetja na zeta in varen prihod v cilj ali 
pa objem bližnje smreke ob progi.« Spust, kot ga 
je naročila tašča, pelji brez zaviranja, ni šlo, če-
prav je zelo  pogumna ženska. Njeni zvoki iz ust 
so klicali po zaviranju. Po prihodu na cilj je kar 
žarela od sreče in zadovoljstva, saj bi bilo pravi 
greh izpustiti to adrenalinsko preizkušnjo. 
Glede na to, da je bil lep sončen dan, smo spre-
menili načrt izleta, tako da smo namesto kopa-
nja v zreških termah ostali na Rogli in se s štiri-
sedežnico, ki je tisti vikend vozila brezplačno, 
popeljali do Mašin žage in si panoramsko ogle-
dali smučišče v poletnem času. Med vožnjo smo 
si ogledovali pokrajino in gorske kolesarje, ki so 
drveli po pod nami.  
 Sobotni dan se je že krepko prevesil v drugo 
polovico, tako da smo se počasi odpravili proti 
avtobusu, kjer smo se pred odhodom osvežili z 
domačim sokom našega Janeza. 
 Še zadnja kontrola prisotnosti in že smo se od-
peljali v dolino, kjer se je Peter v imenu društva 
zahvalil vodički za prečudovit dan, ki smo ga 
preživeli skupaj.
 Dobra volja se je med vožnjo samo še stopnje-
vala, tako da smo skoraj nevede prispeli na Vrh-
niko.

Za DZA Vrhnika, Miro Železnik

Konec je poletja, konec vročine in začelo se je 
delo v jesenski sezoni! A tudi med poletnimi 
meseci nismo držali križem rok. 3. avgusta 
smo se udeležili 29. Srečanja v okviru Pla-
ninskega dneva invalidov, ki ga vsako leto 
pripravi Društvo invalidov Slovenj Gradec. 
Srečanje poteka pri Grmovškovem domu na 
Kopah na višini 1450  m. Dan je bil vroč, zato 
smo bili zelo hvaležni organizatorjem, da so 
nam rezervirali prĳeten prostor blizu prizoriš-
ča. Srečanja se je sicer udeležilo  več kot  dva 
tisoč obiskovalcev, ki so uživali v dveurnem 
kulturnem programu. Vsi govorniki, med ka-
terimi je bil častni govornik dr. Anton Bebler, 
so se predvsem osredotočili na stanje v državi 
in govorili o težkem položaju invalidov v teh 
hudih časih. Vendar si nismo pustili vzeti ve-
selja, vsaj ta dan ne. Prepustili smo se zabavi, 
ki so nam jo popestrili poskočni strici z odra 
s strašnim imenom Tower Pancers, Ansambel 
Stil in Brestaniški fantje.  Potekale so športne 
igre, poskrbljeno pa je bilo tudi za želodčke. 
V četrtek, 22. avgusta, se je skoraj  štirideset 
članov odpeljalo na kopanje v Izolo. Tako  
smo omogočili obisk slovenske obale in naše-
ga morja tudi tistim članom, ki si tega iz različ-
nih razlogov ne morejo privoščiti. Kopali smo 
se na obali Hotela Delfin, ker ima tudi bazen. 
Vsi so v en glas trdili, da je bilo prĳetno in da 
so uživali. 
Hkrati z nami so se v Izolo odpeljali tudi pevci 
našega MePZ, ki so oskrbovancem Doma upo-
kojencev v Izoli priredili koncert. Tako smo 
združili prĳetno s koristnim.
V začetku septembra je na enotedensko letova-
nje v Biogradu na Moru odpotovalo  šestnajst 

naših članov. V organizacĳi Agencĳe Jereb so 
uživali v ravno prav toplem soncu in morski 
vodi. Pa še to srečo so imeli, da so lahko pri-
sostvovali zaključku Jadranskih iger, ki so  jih 
tiste dni  končali prav pred njihovim hotelom. 
Igre vsako leto organizira Hrvatska RTV. V 
njih  sodelujejo ekipe vseh štirih držav okrog 
Jadranskega morja: Slovenĳe, Italĳe, Bosne in 
Hercegovine in Hrvaške. Našo državo je le-
tos zastopala ekipa iz Slovenskih Konjic, ki je 
kljub močnemu navĳanju naših navĳačev pri-
stala šele na  tretjem mestu.   

Šport
Med našimi športniki so bili to poletje spet naj-
bolj aktivni balinarji, ki so se udeleževali raz-
nih meddruštvenih turnirjev, ki so  potekali v 
bližnji in daljni okolici.
Konec junĳa, 23. 6., so člani ženske in moške 
ekipe sodelovali na meddruštvenem športnem 
srečanju v balinanju v Ilirski Bistrici, kjer so 
moški dosegli  drugo mesto.
V soboto, 30. avgusta, je naše društvo organi-
ziralo balinarski turnir za invalide vseh dru-
štev Slovenĳe. Prĳavilo se je  enajst moških in  
dvanajst ženskih ekip, ki so tekmovale na treh 
igriščih na Vrhniki: v Sinji Gorici, pri Društvu 
upokojencev Vrhnika in pri Gostilni Pri Kranj-
cu. Finale je  bil v Sinji Gorici. V organizacĳo 
je bilo poleg športnikov vključenih tudi precej 
članic in članov, ki so pomagali s peko kolačev, 
strežbo, kuhanjem kave in pri samih tekmova-
njih.

Tekmovalci so dosegli naslednje rezultate:
Ženske:   Moški:
1.mesto: DI Domžale DI Ilirska Bistrica
2.mesto: DU Vrhnika DI Dornberk
3.mesto: DI Piran  DI Koper
4.mesto: DI Ilirska Bistrica DI Žiri   
 
V soboto, 7. septembra, se je moška ekipa ude-
ležila balinarskega turnirja v Logatcu, ki ga je 
DI Logatec priredilo v počastitev svoje 30-let-
nice. Naši tekmovalci so dosegli prvo  mesto. 
Istega dne je na Vrhniki v organizacĳi Društva 
upokojencev Vrhnika  potekal Mamin memo-
rial, na katerem so članice naše balinarske eki-
pe dosegle  prvo mesto. 
Obema ekipama naše čestitke!
Naše društvo je na prošnjo ZIC-a med šolski-
mi počitnicami v okviru počitniških dejavnosti 
pri varstvu predšolskih in šolskih otrok en dan 
sodelovalo s prikazom pikada. V ta namen 
smo ustanovili delovno skupino, ki je prevzela 
to nalogo in jo uspešno opravila, kajti pokaza-
lo se je, da je med otroki zelo veliko zanimanje 
za metanje pikada.

Društvo invalidov Vrhnika

Po srčkovi poti v objem zlodeja

Društvo invalidov Vrhnika
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Spoštovane upokojenke in cenjeni 
upokojenci
Jesen je tu in z njo spet aktivnosti, ki ste jih že vajeni. Najprej pa 
prav, da na kratko zapišemo tudi o dejavnostih, ki so potekale 
v avgustu. Konec avgusta je komisĳa za socialno dejavnost pri-
pravila družabno srečanje starejših od 75 let. Ocenjujemo, da je 
srečanje v celoti uspelo, k čemur je pripomoglo tudi ne prevroče 
vreme. Pohodniška skupina Zimzeleni je uspešno in v zadovolj-
stvo vseh  osemindvajsetih udeležencev  prehodila dvodnevni 
pohod po Dolini Triglavskih jezer  z vrnitvĳo čez Komno. V 
začetku septembra so balinarke organizirale v počastitev vseh 
umrlih balinarjev in balinark Mamin memorial, kamor so pova-
bile balinarke iz Lovrana, s katerimi prĳateljsko sodelujejo. Na 
žalost je odpadel kopalni izlet v Strunjan zaradi premalo prĳav-
ljenih. Sicer pa so uspešno štartale vse skupine pohodnikov, le 
vreme nam malo nagaja.
Ko boste to prebirali, se bodo upokojenci in upokojenke DU 
Vrhnika že vrnili z dvodnevnega izleta v Sarajevo in Mostar. 
Kaj napovedujemo:
V oktobru (16. oktobra, to je sreda) načrtujemo začetek splošne 
telovadbe v društvenih prostorih ob 8. uri eno uro. Mesečni pri-
spevek bo 4 evre. Potrebovali boste podlogo armafleks. Obvezna 
predhodna prĳava, ker je skupina lahko le 15-članska. Če bo za-
nimanje, bosta dve skupini..
Tretji ponedeljek v oktobru pripravljamo kopalni izlet v Šmar-
ješke Toplice.
Konec oktobra pripravljamo družabno srečanje z naslovom 
Martinov kostanj. Več na oglasnih deskah.
Ker bomo kmalu sestavljali program izletov za leto 2014, pri-
čakujemo vaše predloge, kaj si želite obiskati, zato vas vabimo v 
društvene prostore.
V oktobru bosta začela z delom klekljarska delavnica in krožek 
ročnih del.
Balinarke marljivo trenirajo vsak ponedeljek, sredo in petek. Ob 
ponedeljkih lahko od 17. do 18. ure rekreativno mečete pikado. 
Pridružite se!
Pohodi vseh skupin potekajo po ustaljenem urniku oziroma 
programu dela.

Za Upravni odbor: Elica Brelih

Na srečanju starejših od 75 let je bilo tudi 
letos živahno in veselo
Članice in člani socialne komisĳe pri Društvu upokojencev Vrh-
nika vsako leto organizirajo družabno srečanje starejših članic in 
članov. Letos se je druženja udeležilo  več kot sto članov. Vreme 
je bilo prav prĳetno za posedanje na vrtu in prĳeten klepet med 
znanci, sosedi in sošolci, ki se vedno manjkrat srečujejo. Sreča-
nja se vsako leto udeleži tudi župan, ki udeležence nagovori s 

prĳaznimi  besedami. Najstarejši udeleženki je poklonil šopek 
nageljčkov.
Milena Svenšek, predsednica komisĳe, pa je izročila šopek naj-
starejšemu udeležencu.
Veseli smo bili tudi, da se je vabilu prĳazno odzvala predstav-
nica vrhniške Karitas, gospa Marica Štirn, s katero zelo lepo so-

delujemo. Po uvodnem nagovoru predsednice, pozdravnem žu-
panovem govoru in nekaj taktih glasbe se sta dobro ulegla zelo  
okusen bograč in vrhniški štrukelj s slivami. Ko je bilo dovolj 
kalorĳ, so se mnogi veselo zavrteli na velikem plesišču, preostali 
pa obujali spomine.
Ob odhodu smo si zaželeli, da bi se naslednje leto ponovno sre-
čali na taki prireditvi.
Zapis: E. Brelih, Foto: M. Petkovšek

Dejavna balinarska sekcĳa
Z ženskim balinanjem smo nadaljevale vse poletje, bile smo kar 
uspešne. Zasedle smo nekaj četrtih mest, dve tretji, dve drugi me-
sta in na Rakeku smo končno osvojile prvo mesto in zlato medaljo. 

7. septembra smo pripravile že peti Mamin memorial . Gostile 
smo ekipe: Cerknice, Rakeka, Logatca, Lovrana in Društva in-
validov Vrhnika. Me pa smo imele eno ekipo. Prehodni pokal 
so si priborile invalidke Vrhnike, in to že tretjič! Ker pa ni bilo 
zaporedoma, bo drugo leto zelo zanimivo. 
Udeležile se bom turnirja v Lovranu 21. septembra. O tem bom 
pisala v naslednji številki Našega časopisa. Dober met vsem, ki 
balinamo.

Marinka Petkovšek

Vandrovke na Krimu
Tretji torek v mesecu je rezerviran za pohod  zunaj Vrhnike.  
Vandrovke smo vedno v pričakovanju tretjega torka v mesecu in 
ugibamo,  kam nas bo Elica popeljala, da nam bo čim lepše in da 
bo doživetje enkratno.  Ker je bil torek, 18. junĳ,   zelo vroč dan, 
smo se odpravili na Krim. Trideset pohodnic in dva pohodnika 
smo že ob 7. uri  z avtobusom krenili proti Borovnici in  naprej 
proti Rakitni ter po cesti, ki vodi na Krim,  do spomenika padlih 
borcev.  Tam smo  izstopili in začeli z našim pohodom. Kljub 
vročini, ki nam je silila v naša telesa že v dopoldanskem času, 
smo bili dobro razpoloženi. Pot je vodila po lepi makadamski 
poti, visoka drevesa in grmičevje so nam delali senco, tako da 
je bila naša pot lažja. Med potjo smo se velikokrat ustavili in 
prisluhnili Elici, ki je zelo dobra poznavalka botanike. Spoznali 
smo spet nekaj novih cvetlic, ki krasĳo to čudovito naravo (kozja 
brada, orlica, jajčasti repuš, srebrenka, krvomočnica, talin …). 
Milan je povedal, da je tu  območje medveda in se je tudi nekoč 
srečal z medvedko in mladiči. Kar malo nas je prestrašil in po-
stali smo pozorni na okolico. Ampak medveda  k sreči nismo  
videli. Po pol drugi uri smo prispeli na vrh.  Krim je  visok 1107 
m, vzpenja se južno od Ljubljanskega barja. Med letoma 1970 in 
1991 je bil vrh nedostopen za obiskovalce, ker je bila tod vojaška 
postojanka JLA. Na Krimu je planinska koča, kjer smo se okrep-
čali s kavico in osvežilno pĳačo. Televizĳski oddajnik se vidi do 
Ljubljane. Zelo priljubljena pohodniška točka je tudi pozimi, ko 
v ljubljanski kotlini prevladujeta megla in oblačnost, Krim pa 
ponuja sonce. Dobil je tudi vzdevek »ljubljanski vremenski pre-
rok«, saj naj bi oblak – kapa okrog vrha napovedovala slabo vre-
me za okoliške kraje. Z vrha je lep razgled na Ljubljansko barje, 
Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in tudi na del Julĳskih 
Alp. Na Krim vodi več dobro označenih pohodniških poti. Do-
poldne je hitro minevalo in pot v dolino je bila lažja;  ob prĳet-
nem kramljanju smo kar hitro prispeli do avtobusa. Ob koncu bi 
se zahvalila Elici  za res dobro vodenje in organizacĳo pohodov  
in vsem preostalim vodičkam: Viki, Dragici, Zalki in Nadi. Za-
hvala tudi Metki Grom, ki skrbi za finance, ter Milanu in Jožetu. 
Lepa hvala tudi vsem pohodnicam za prĳetna  druženja in do-
bro voljo z željo, da bi se tudi v prihodnje tako lepo imeli.

Zapisala in fotografirala: Fani Šurca

Barjani na Murovici, Ciclju in Sv. Miklavžu

Pismo Ireni
Po vročem poletju in deževnem ponedeljku je prišel 10. septem-
ber. Že aprila sva za ta dan v najin koledar zapisala: pohod Mu-
rovica – Cicelj – Miklavž. Po dveh dopustniških mesecih smo 
bili vsi veseli snidenja in menim, da smo te vsi pogrešali. Točno 
ob 7. uri smo krenili na pot in kmalu prispeli na izhodišče poti 
nad vasico Sveta Trojica. Po poti smo se odpovedali jutranji kavi, 
zato smo nekateri še malo zasanjani krenili v hrib. Blago raz-
giban zahodni del Posavskega hribovja zaradi gozda nudi okr-
njen pogled, občasno pa se le malo posveti med drevesi navzdol. 
Videli smo vasico Vinje, ki je nekoč dobila ime po vinski trti, 
dandanes pa v okolici raste divja vinska trta, ki je nismo videli, 
videli pa smo divje hruške, divji bezeg in morda še kaj divjega.  
Po rahlem vzponu smo prišli na vrh Murovice (743 m), kjer sta 
nas pričakali dve klopci in dva zvončka za srečo. Po zvenu zvon-
čka smo na Sonjino pobudo z enominutnim molkom počastili 
tvoj spomin in se zavedli, da je tudi navidezno varna pot lahko 
usodna. S predramljenimi čustvi smo se previdno odpravili na 
pot. Pred tem smo zmotili močerada, ki nas je s svojo značilno 
barvo opozoril, naj ga pustimo  pri miru. 
Po grebenu smo nadaljevali pot in pod seboj zagledali vasico 
Zagorica pri Dolskem, v kateri se je leta 1754 rodil Jurĳ Vega, naš 
veliki matematik. V vojaški službi je napredoval od navadnega 
topničarja do polkovnika, avstrĳski cesar pa mu je podelil dedni 
baronski stan. Sonja nam je s fotokopĳo njegovega portreta obu-
dila spomine na šolske dni, ko nas je njegov portret vzpodbujal 
z njegovega matematičnega priročnika, ter na leta, ko  smo ga 
imeli v denarnici na bankovcu za 50 tolarjev.
Na mojo srečo na naši poti nismo ugledali prav dosti cvetočih 
rož, saj bi si brez tvoje pomoči težko zapomnil vsa znana in ne-
znana imena. Našo pozornost sta pritegnila lepljiva kadulja in  
gozdni repinec, ki sem ga nevede na hlačah prinesel domov. Po-
skusili smo tudi sladko koreninico, ki ima najprej zelo sladek 
okus, nato pa grenak – kot marsikaj v našem življenju.
Naš naslednji osvojeni vrh je bil Cicelj. Ker z vrha ni razgleda, 
smo se hitro odpravili proti vasici Vrh Svetega Miklavža. Nad 
njo stoji cerkev Sv. Miklavž nad Savo, ki je bila zgrajena v drugi 
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Septembra 2013 so  praznovali naši 
člani okrogle jubileje:
Marĳa Omerzel, Mrakova c., Vrhnika (1915)
Mici Lovrin, Blatna Brezovica, Vrhnika (1917)
Matevž Trček, Dom starejših Vrhnika, (1921)
Anton Lenarčič, Cesta gradenj, Vrhnika (1923)
Francka Baloh, Kopališka ul., Vrhnika (1923)
Terezĳa Nagode, Na livadi, Vrhnika (1923)
Karolina Mikuž, Dom starejših Vrhnika, (1928)
Jože Dimnik, Voljčeva cesta, Vrhnika (1928)
Franc Levec, Verd, Vrhnika (1928)
Matevž Burjak, Delavsko naselje, Vrhnika (1928)
Frančišek Kavčič, Drenov Grič, Vrhnika  (1933)

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

Balinarke z zlatimi medaljami, ki smo si jih priborile na Rakeku.

Skupinska fotografija vseh nastopajočih na Maminem memorialu
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polovici 15. stoletja. Pogled skozi ključavnico nam je razkril del 
lepo ohranjenih poslikav. 
Po kratkem ogledu smo se spustili do bližnje turistične  kmetĳe, 
kjer so nas pogostili z okusno obaro, žganci in skutino potico z 
meto. Prišli smo tudi do zaslužene opoldanske kave, ki nam je 
dala energĳo, da smo se po dokaj strmi poti skozi gozd odpravili 
proti dolini. Na začetku Moravč smo posedli  v avtobus, ki nas je 
ob 15.30 še pred dežjem varno pripeljal na Vrhniko. 
Glede na vreme je bila izbrana trasa pohoda idealna, zato smo se 
pohodniki dobre volje, malo blatni, a zadovoljni vračali na svoje 
domove. Všeč bi ti bilo!

Besedilo: Milan Pavlin, Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Pohod Svizcev na Kokoš
Ti presneta Kokoš! (Kraševci bi rekli k'kuš), Kako si se nam iz-
mikala, pa si komaj vredna imena hrib, saj dosegaš le 674m. 
Po večkratnem prestavljanju je »kura« le prišla na vrsto. Vre-
menska napoved je bila končno dovolj obetavna, da so naši 
predstavniki napovedali ta pohod. Ko pa smo se zbrali na Vrh-
niki pri avtobusu, nas pogled v nebo ni prav nič pomirjal, a smo 
zaupali vremenski napovedi, ki je obetala razjasnitev na zahodu 
Slovenĳe. Vso pot do vasi Lokev, od koder naj bi jo peš mahni-
li cilju naproti, je deževalo. Pri Razdrtem se je celo vlila prava 
ploha. Dobre volje nam dež ni pokvaril –na zahodu se je rahlo 
svetilo. Bo, kar bo! Vodnica Sonja je imela v mislih že rezervni 
scenarĳ, če se dež le ne bi unesel. Pa se je!
V Lokvi smo postali le toliko, da se je večina podprla s kavico. 
Ker pa se je dež še vedno ponujal, smo si ogledali staro gotsko 
kapelico ob farni cerkvi in zunanjost obrambnega stolpa še izza 
turških časov, v katerem je sedaj vojaški muzej.  Dež je ponehal, 
pa smo jo pod vodstvom Sonje mahnili po markirani poti proti 
Gradišču. Med potjo smo se ustavili za kratek počitek in malico 

ob zanimivem kalu, katerega posebnost je, da ima stalni, čeprav 
le »mezeč« dotok vode. Pravĳo, da je nekoč pritekala topla voda 
in zato je dobil ime Vroče. Danes je voda hladna, le mi smo se do 
tu že segreli, saj se nam je, v naše veselje, ponujalo sonce, ki nas 
je nato grelo in spremljalo do konca našega pohoda.
Od kala smo se povzpeli do nekdanjega gradišča – viden je še 
dokaj velik obroč ostankov nekdanjega obrambnega zidu. Za-
grizli smo se proti vrhu vzpetine, ki nosi ime Veliko Gradišče, 
na vrhu ob kamnu smo prebrali, da je ta vrh višji od naše »kure« 
celo za 67m. 
Krenili smo proti našemu cilju po prĳetni stezi skozi gozdič in 
se dokaj hitro znašli pred kočo na Kokoši, kjer so nam prĳazno 
postregli z dobro kraško joto in po želji s kavico. 
Spočiti, siti in dobre volje smo se spustili po hribu navzdol do 
mejnega prehoda Lipica. Tu nas je že čakal avtobus. Med po-
tjo je vodnica Sonja staknila nekaj zanimivih kamnov z dobro 
vidnimi fosilnimi ostanki drobnih lupinic živalic, imenovanih 
luknjičarke. Šli smo tudi mimo  stolpa, ki so ga do naše osamo-
svojitve uporabljali obmejni jugoslovanski stražarji. 
Razšli smo se dobre volje z željo, da se v oktobru spet zberemo  
vsaj v takem številu.
Pa še to: Zjutraj nas je z avtobusom namesto šoferja, čakala pri-
jazna šoferka Katarina. Odlično je obvladala vozilo in nam nu-
dila zelo prĳetno vožnjo. Ženske smo bile nanjo kar ponosne. 
Bravo! 

Besedilo: Irena Velkavrh, Fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Zasavska gora – izhod v sili
Skoraj že pravo jesensko vreme nam je zadnji torek prepreči-
lo lepe sprehode po planinah v okolici Planine Kuhinje. Tudi 
drugod po Slovenĳi nam vremenska napoved ni bila najbolj na-
klonjena, a v planinski skupini Zimzelenih velja moto: »Samo 

da gremo.«
In tako smo kot izhod v sili izbrali pot z Vač na Zasavsko goro. 
Kljub neprestano grozečim oblakom, polnih dežja, smo pot 
opravili brez kapljice dežja, le-te so nas čakale ob  vrnitvi na 
Vrhniko.
Sicer pa je pohod po nam že večkrat prehojeni in znani poti 
minil v vedrem in nasmejanem razpoloženju, za katerega je na 
začetku poti z malico, v Hotiču s kavo in ob  vrnitvi s potico po-
skrbela naša slavljenka Cvetka. Res, hvala ti za vse dobrote in da 
bi še dolgo skupaj hodili  v takem vzdušju.
Kljub soparnemu vremenu je neverjeten tempo pohoda nareko-
val naš »povratnik« Janko, ki je po hudih zdravstvenih težavah 
dokazal, najprej sebi in nato še vsem drugim, da, kljub zdravju 
in letom lahko še marsikoga užene v kozji rog.
»Podlesni črnilec, koprivasta zvončica, ozkolistni vrbovec ali 
ciprje; podlesni črnilec, koprivasta zvončica, ozkolistni vrbovec 
ali ciprje, podlesni ….« je odzvanjalo na repu 28-glave kolone, 
kajti Elica nam je iz svojega bogatega rožnocvetnega zaklada 
tokrat prizanesla in nam predstavila le te tri lepotice iz enega 
samega razloga, da si bomo lahko zapomnili vsaj te tri. In ne 
boste verjeli, res smo si jih.
Seveda pa smo ob poti zaznali vse njene znamenitosti: rojstno 
hišo odkritelja vaške situle – Janeza Grilca, njeno povečano »se-
stro«, novo obeležje vojvodinji Mercklenburški, ki je na tem ob-
močju izkopavala grobišča s skeletnimi grobovi iz železne dobe, 
vedno izstopajočo cerkev Marĳinega rojstva na Zasavski gori in 
v njeni bližini  planinski dom s prĳaznima oskrbnikoma, ki sta 
uspela zadostiti vsaki naši želji.
Da, lep dan nam bo ostal v spominu in ponovno smo dokazali, 
da se ne damo kar tako.

Besedilo: Milan Jerman 

Zaenkrat še maloštevilna skupina Barjanov na Murovici Nasmejani Svizci pred kočo na Kokoši V megli, oblakih in sopari (Foto: Karli Mesarič in Milan Jerman)

 

Številka:  3505-13/2010 (5-08)
Datum:    4. 9. 2013
Na podlagi 60. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12, 109/12) Občina Vrhnika 
javno naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO 
OBRAVNAVO 

OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA CENTER ZA RAVNANJE 
Z ODPADKI CRO VRHNIKA 

- TOJNICE
(del območja urejanja V3M/2 in 

morfološke enote 7E/1)

Javna razgrnitev Dopolnjenega osnut-
ka občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za center za ravnanje z 
odpadki CRO Vrhnika – Tojnice (del 
območja urejanja V3M/2 in morfolo-
ške enote 7E/1) in Okoljskega poročila 
v postopku priprave OPPN za Center 
za ravnanje z odpadki CERO Vrhnika 
– Tojnice bo potekala v času od 13. 9. 
2013 do vključno 12. 10. 2013. Prostor-
ski akt ter okoljsko poročilo bosta v tem 
času na vpogled v prostorih KS Vrhni-
ka - Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika in 
Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, 
Cankarjev trg 11, Vrhnika.
Javna obravnava prostorskega akta bo 
v sredo, 2. 10. 2013, ob 17. uri v pros-
torih KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 
11, Vrhnika.
V času javne razgrnitve in javne obra-
vnave lahko k prostorskemu aktu dajo 
pripombe in predloge vsi zainteresira-
ni organi, organizacĳe in posamezniki. 
Pripombe in predlogi je mogoče podati 
pisno na javni obravnavi ter na mestih 
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov ali  jih posredovati 
na naslov Občina Vrhnika, Tržaška ce-
sta 1, 1360 Vrhnika ali  elektronski na-
slov prostor.obcina@vrhnika.si.

Župan
Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l.r.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) 
in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na 
svoji 20. seji dne 26. 9. 2013 sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA ZA 

LETO 2013

1.
Načrt ravnanja z nepremičnim premože-
njem Občine Vrhnika za leto 2013 se dopolni 
v delu, ki se nanaša na načrt razpolaganja in 
pridobivanja nepremičnega premoženja, in 
sicer pod rubrikami ODKUPI, kot sledi: glej 
preglednico spodaj

2.
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika 
za leto 2013 so sestavni del rebalansa prora-
čuna Občine Vrhnika za leto 2013.

3.
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika 
za leto 2013 začnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Našem časopisu.

Številka: 410-70/2012 (4-01)
Datum:   26. 9. 2013
 Župan
                Občine Vrhnika
                Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 30/07, 108/09, 57/
12) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 

časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine 
Vrhnika na  20.  seji dne 26. 9. 2013  sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 

načrta
za del območja urejanja V 2/S2 Gabrče 2 

na Vrhniki

1. člen

V odloku o zazidalnem načrtu za del območ-
ja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki (Naš 
časopis št. 278/01, 318/05, 395/12),  se besedi-
lo 1. člena spremeni tako, da se za prvim od-
stavkom dodata novi četrti in peti odstavek, 
ki se glasita:
(4) Ob upoštevanju Prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 
1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine 
Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremem-
bami in dopolnitvami (Ur.l. RS, št. 21/90, 
41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, 
Naš časopis, št. 4/87, 13/88, 304/04, 307/04, 
319/05), se sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah zazidalnega načrta za del ob-
močja urejanja V 2/S2 Gabrče 2 na Vrhniki (v 
nadaljevanju besedila Spremembe in dopol-
nitve ZN Gabrče 2).
(5) Spremembe in dopolnitve ZN Gabrče 2 
je izdelal Projektiranje, Svetovanje, Ivan Ma-
tĳević s.p., marec 2013 pod številko naloge 
22/2012.

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se dodata nova 4. 
in 5. točka z naslednjo vsebino: 
4. Grafični del Sprememb in dopolnitev ZN 
Gabrče 2 :
* Prikaz lege območja Sprememb in dopolni-
tev ZN Gabrče 2 na arhitektonski situacĳi ter 
prikaz lege območja na ortofoto posnetku.
* Prikaz lege območja Sprememb in dopolni-

tev ZN Gabrče 2 na grafični karti, s prikazom 
obstoječega prostorskega urejanja območja.
* Geodetski načrt s prikazom obravnava-
nega območja Sprememb in dopolnitev ZN 
Gabrče 2 M 1:250
* Zakoličbena situacĳa s prikazom odmikov  
M 1:250
* Arhitektonsko zazidalna situacĳa M 1:250 
* Prikaz gradbene meje M 1:250
* Komunalna in energetska infrastruktura 
M 1:250
* Načrt parcelacĳe M 1:250
5. Priloga: 
* Geodetski načrt dela C, izdelal: Oral d.o.o., 
Vrhnika

3. člen

Za 4.a členom se doda novi 4.b člen, ki se 
glasi:
4.b člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN Gabr-
če 2 zajema zemljišča s parc.št. 958/4, 958/7, 
958/8, 958/9, 958/11, 958/12, vse k.o. Vrhnika. 
Skupna površina območja Sprememb in do-
polnitev ZN Gabrče 2 meri 2827 m2.
Območje urejanja ima tri sklope in sicer S1-
obstoječa stanovanjska hiša s pripadajočimi 
pomožnimi objekti ter zunanjo ureditvĳo, 
ki obsega zemljiške parcele št. 958/4, 958/11, 
952/12, vse k.o. Vrhnika.
Drugi sklop – S2, obsega zemljiško parcelo 
št. 958/5, k.o. Vrhnika, kjer je predvidena 
gradnja dvojčka ter pred tem odstranitev ob-
stoječega gospodarskega poslopja. 
Tretji sklop – S3 (gradnja stanovanjske hiše), 
obsega zemljiško parcelo št. 958/7, k.o. Vrh-
nika ter dostop do tega zemljišča -parcela št. 
958/9, k.o. Vrhnika.

4. člen

Za 6. odstavkom 5. člena se doda novi 7. od-
stavek, ki se glasi:

(7) V območju so dovoljeni naslednji posegi: 
znotraj območja Sprememb in dopolnitev 
ZN Gabrče 2 je dopustna gradnja enodru-
žinske stanovanjske hiše, odstranitev ob-
stoječega gospodarskega poslopja, gradnja 
dvojčka. Dopustna je rekonstrukcĳa obsto-
ječe stanovanjske hiše, vzdrževanje ali od-
stranitev obstoječe hiše. Dopustna je gradnja 
komunalne in prometne infrastrukture.

5. člen

za 7.b členom se doda 7.c člen, ki se glasi:
7.c člen
(pogoji za arhitektonsko oblikovanje v ob-
močju Sprememb in dopolnitev ZN Gabrče 
2)
(1) Objekti so zasnovani kot podolgovati 
pravokotniki. Dvojček je zasnovan z zami-
kom stranic objekta (2m). 
(2) Dovoljen je gabarit K+P+M za stanovanj-
sko hišo, ter K+P+N za dvojčka. 
(3) Dovoljen je kolenični zid 1,2m pri hiši, ter 
0,5m pri dvojčku. Pri dvojčku je ta višina do-
ločena na skrajni strani objekta.
(4) Streha je simetrična dvokapnica v smeri 
daljše stranice objekta, z naklonom od 35 do 
45 stopinj. Dovoljene so frčade.
(5) Kritina je rdeče ali sive barve. Stano-
vanjski objekti so zidani. Dopustna je tudi 
montažna izvedba. Fasade so obdelane z 
zaglajenim ometom v svetlih tonih, z mož-
nostjo manjših poudarkov v temnejši barvi. 
Del fasade je lahko obložen s kamnom ali 
lesom.(6) Obstoječa stanovanjska hiša S1:
V  sklopu ureditve S1 je predvidena ohra-
nitev obstoječega stanovanjskega objekta, 
skupaj s pomožnimi objekti, ki se nahaja na 
parcelah št. 958/4, 958/11, 952/12, vse k.o. 
Vrhnika. Dopustna je rekonstrukcĳa, vzdr-
ževalna dela ter odstranitev objekta.
(7) Dvojček S2:
Tlorisni gabarit dvojčka znaša 9,00x7,00+-
9,00x7,00m, zamaknjenega tlorisa (zamik 
max.2m) in z dopustno toleranco +-1,00 m 
(10,00x8,00m). Maksimalni tlorisni gabarit 
dvojčka znaša 11,00 x 14,05m, s toleranco 
+-1,00m. Med enotama izdelati diletacĳo 
d=5 cm. Dopustni vertikalni gabarit objekta 
znaša pritličje + nadstropje (P+N). Dopustna 
je gradnja vkopane kleti. Podstrešje je neiz-
koriščeno. Višinska kota koleničnega zidu 
znaša 0,5m na zunanji strani.
(8) Stanovanjska hiša S3:
V sklopu ureditve S3 je predvidena grad-
nja enodružinskega stanovanjskega objekta 
maksimalnih tlorisnih dimenzĳ 8,00 x 12-
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ŠTEV.

ŠIFRA
IME K.O.

ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

OKVIRNA 
VELIKOST 
PARC./m2 oz. 
PREDVIDENA 
POVRŠINA

VRSTA 
NEPREMIČNINE

PREDVIDENA 
SREDSTVA (V EUR)  
orientacĳska 
vrednost 

OPOMBA, 
OBRAZLOŽITEV, 
EKONOMSKA 
UTEMELJENOST

O29 k. o. 2003 VERD parc.št. 2 678 m/2 zemljišče 9.500,00
Zemljišče se odkupuje 

za potrebe širitve 
pokopališča v KS Verd.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (URL RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 84/2010, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2012-ZDIU12) in Statuta občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 20. 
redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

R E B A L A N S   P R O R A Č U N A
Občine Vrhnika za leto 2013

1. Splošna določba 
1. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 
2013 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in 
naložb ter v računu financiranja.

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih: 

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

I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 19.428.731,93
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.451.606,47

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 2.137.018,89
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.094.187,94
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 13.000,00
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 172.450,00
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 13.650,00
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 843.730,95

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

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

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 5.734.678,66

740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCĲ 2.026.476,36

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

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 24.118.637,86
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.268.160,09

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 947.595,04
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 150.259,80
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.009.305,25
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 91.000,00
409   REZERVE 70.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 5.524.494,62
410   SUBVENCĲE 202.500,00
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.080.856,25

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACĲAM IN 
USTANOVAM 532.804,38

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.708.333,99
42 INVESTICĲSKI ODHODKI (420) 14.157.919,15

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 14.157.919,15
43 INVESTICĲSKI TRANSFERI (430) 168.064,00

432 INVESTICĲSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 168.064,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) -4.689.905,937

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov                                                                       Proračun leta 
2013

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0,00

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov                                                                        Proračun leta 
2013

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

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

55 ODPLAČILA DOLGA 255.800,00
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 255.800,00

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-
VIII) -1.945.705,93

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 2.744.200,00
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 4.689.905,93

XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA 1.945.705,93

2. Končna določba
2. člen

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2013 začne veljati naslednji dan po ob-
javi v občinskem glasilu Naš časopis in se uporablja za leto 2013.
Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na splet-
nih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Številka: 410-70/2012 (4-01)
  Župan Občine Vrhnika
  Stojan JAKIN l.r.

,00 m. Objekt ima lahko izzidke oz. je lah-
ko členjen. Izzidek lahko izstopa do 2m od 
osnovnega tlorisa. Vertikalni gabarit objekta 
je klet + pritličje + mansarda (K+P+M). Višina 
koleničnega zidu znaša 1,20m od kote tlaka 
v mansardi.Klet je vkopana s treh strani. 

6. člen

za 7.c členom se doda 7.d člen, ki se glasi:
7.d člen
(drugi pogoji za posege v območju Spre-
memb in dopolnitev ZN Gabrče 2)
(1) Višinske razlike med nivoji terena se pre-
mošča z brežinami, izjemoma z opornimi 
zidovi. Dopustna je gradnja opornega zidu 
na Z strani parcele št. 958/8, k.o. Vrhnika, ki 
je lahko visok do 4m.
(2) Odprte, neutrjene površine se hortikul-
turno uredĳo kot odprte zelenice. 
Zasaditev se predvidi z avtohtonimi vrsta-
mi.
(3) Dovoljena je postavitev: ograj, opornih 
zidov, nadstreškov nad parkirnimi mesti, 
pergol nad teraso, senčnic,steklenjakov, ba-
zenov, zbiralnic za kapnico, rezervoarjev za 
utekočinjeni na�ni plin ali na�o in utrjenih 
dvorišč.
(4) Ograje so dovoljene v višini največ 1,20 m 
z žično mrežo, obrasle z živico ali živo mejo. 
Ograje se lahko postavĳo na parcelno mejo 
s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča. 
Ograje, ki mejĳo na cesto, se postavĳo naj-
manj 1,00 m stran od roba cestnega telesa.
(5) Oporni zidovi so dovoljeni do višine naj-
več 1,20 m (razen zgoraj predvidenega). Ob-
loženi so z naravnim kamnom in obrasli s 
popenjalkami. Oporni zidovi morajo biti od-
daljeni minimalno 1,00 m od parcelne meje 
cestnega telesa.

7. člen

V 9. členu se dodata novi 11. In 12 odstavek, 
ki se glasita:
(11) Predvideni objekti v območju Sprememb 
in dopolnitev ZN Gabrče 2, se priključujejo 
na obstoječo prometnico LZ 466013. Pred-
videna sta največ dva priključka na javno 
cesto. Za potrebe dostopa do stanovanjske 
hiše S3 je predvidena gradnja dostopne ceste 
širine do 3,5m in dolžine 29m. Točna lokacĳa 
in dimenzĳe priključkov so razvidne iz gra-
fičnega dela.
(12) Med Občino Vrhnika in Ministrstvom 
za infrastrukturo in prostor je podpisan Pro-
tokol o sodelovanju pri ureditvi prometa na 
odseku regionalne ceste R2 – 409/0301Vrh-
nika - Logatec, št. 2431-13-000871, z dne 20. 
8. 2013, ki določa, da se na mestu sedanjega 
priključka z LC 466502 v km 2.425 uredi kri-
žišče, obstoječi priključek na LC 446502 v km 
2.710 pa se po izgradnji tega križišča ukine. 
Do ukinitve bo prometni režim na tem pri-
ključku desno – desno.

8. člen

V 11. členu se doda novi 3. odstavek, ki se 
glasi:
V območju sprememb in dopolnitev ZN Ga-
brče 2 je predvidena priključitev na javni vo-
dovod, ki poteka v cestnem telesu. Priklju-
čitev naj se izvede v skladu s pridobljenimi 
smernicami. Vodovod je sekundarni, PE 110. 
Vsaka stanovanjska enota mora imeti ločen 
vodomerni števec. Za dvojček se predvidi en 
vodomerni jašek, v katerega sta postavljena 
dva števca.

9. člen

V 12. členu se doda novi 5. odstavek, ki se 
glasi:
Za objekte v območju sprememb in dopol-
nitev ZN Gabrče 2, je predviden priklop na 
obstoječo sanitarno kanalizacĳo. Meteorne 
vode se vodĳo v ponikanje na parcelah in-
vestitorjev.

10. člen

V 13. členu se doda novi 3. odstavek, ki se 
glasi:
Za objekte v območju sprememb in dopolni-
tev ZN Gabrče 2, je predviden priklop na ob-
stoječe elektroenergetsko omrežje, skladno z 
naslednjimi pogoji:
- Za napajanje objektov je potrebno na 

stalno dostopnem mestu-na robu parcele 
postaviti prostostoječo priključno merilno 
omarico PMO za tri odjemna mesta. Ob-
stoječi kabelski vod Al 4x70 mm2, ki služi 
za napajanje gospodarskega poslopja, ki 
je predviden za rušenje, je potrebno po 
potrebi podaljšati s tipizirano spojko in ga 
vpeljati v novo PMO. Napajanje obstoječe 
stanovanjske hiše na parceli št. 958/4, k.o. 
Vrhnika se izvede z vpeljavo obstoječega 
kabelskega vodnika AL 4x35mm2 v novo 
postavljeno priključno merilno omarico 
PMO.

- Zemeljski vodi, ki bodo potekali pod po-
voznimi površinami in bodo namenjeni 
napajanju predvidenih in obstoječih ob-
jektov na obravnavanem območju, naj se 
uvlečejo v PVC cevi. 

- V priključno merilno kabelsko omarico 
predvidenih objektov, je potrebno vgra-
diti prenapetostne odvodnika razreda 1 
in izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je 
potrebno izvesti kontrolne meritve.

- Po trasi priključnega vodnika je potrebno 
položiti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x2-
5mm.

11. člen

V 15. členu se doda novi 7. odstavek, ki se 
glasi:
Za objekte v območju sprememb in dopol-
nitev ZN Gabrče 2, je predviden priklop na 
obstoječe TK omrežje, skladno z izdanimi 
smernicami. Priklop posamičnih objektov je 
prikazan v grafičnem delu.

12. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po ob-
javi v glasilu Naš časopis.

Št.: 3505-14/2012 (5-06)
Vrhnika, dne 26. 9. 2013  

Župan 
Občine Vrhnika            
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 61., 61.a in 4. odstavka 96. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 
RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 
57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) in 22. čle-
na Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 
20. seji dne 26.9.2013 sprejel

O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH 

ZA PLANSKO CELOTO 
V3 VRHNIKA – SINJA GORICA 

(območje urejanja V3S/5, morfološka enota 
2a/3)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in 
dopolnitve Odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika 
– Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, Naš časo-
pis, št. 319/05, 330/06, Ur. l. RS, št. 77/06, Naš 
časopis, št. 374/10, 400/12; v nadaljnjem be-
sedilu: PUP V3).

2. člen

Spremembe in dopolnitve PUP V3 se nana-
šajo na 10. člen odloka, ki določa posebna 
merila in pogoje za območje urejanja V3S/5 
oz. morfološko enoto 2a/3.

3. člen

Spremembe in dopolnitve PUP V3 vsebuje-
jo:
I. Tekstualni del:
- odlok.
II. Priloge:
- izvleček iz hierarhično višjega prostorske-

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

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

4. člen

V 10. členu se pod točko a. in podtočko 
*morfološki enoti 2a/3, 2a/4doda nova druga 
alineja, ki se glasi: »Na parcelah, namenje-
nih gradnji gasilskega doma Stara Vrhnika, 
je možna pozidava, ki presega razmerje 40 
% pozidane nasproti 60 % nepozidane po-
vršine.Pri določanju razmerja se upošteva 
brutoetažna površina pritličja.«.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka 
opravljajo pristojne inšpekcĳske službe.

6. člen

Spremembe in dopolnitve PUP V3 so do-
stopne na vpogled na Občini Vrhnika, na 
oddelku pristojnemu za prostor. 

7. člen

Ta odlok se objavi v Našem časopisu in za-
čne veljati dan po objavi. Odlok se objavi 
tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-3/2013 (5-08) 
Datum:   26.9.2013 

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/20-
08, 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 Občinski svet Občine 
Vrhnika na 20. redni seji dne 26.09.2013 spre-
jel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA 
DOBRA

I.

Na zemljiščih, parc. št. 3102/2, 3102/3 in 31-
02/4, vse k.o. Blatna Brezovica (1997), se uki-
ne status javnega dobra. 

II.

Sklep prične veljati osmi dan po objavi v ob-
činskem glasilu Naš časopis.

Številka: 465-52/1998 (6-03)
Datum:   26.09.2013

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/20-
08, 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 Občinski svet Občine 
Vrhnika na 20. redni seji dne 26.09.2013 spre-
jel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNE-
GA DOBRA

I.

Na zemljišču, parc. št. 1788/8 k.o. Verd 
(2003), se ukine status javnega dobra. 

II.

Sklep prične veljati osmi dan po objavi v ob-
činskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-16/2012 (6-03)
Datum:   26.09.2013

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/20-
08, 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 Občinski svet Občine 
Vrhnika na 20. redni seji dne 26.09.2013 spre-
jel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA 
DOBRA

I.

Na zemljišču, parc. št. 1898/6 k.o. Velika Li-
gojna (1998), se ukine status javnega dobra. 

Lastninska pravica pri nepremičnini, parc. 
št. 1898/6 k.o. Velika Ligojna (1998), se vknji-
ži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.

II.

Sklep prične veljati osmi dan po objavi v ob-
činskem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-23/2012 (6-03)
Datum:   26.09.2013

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07- ZUJIK – UPB 1, 56/08 in 4/10) in 5. 
člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske 
kulture v občini Vrhnika (Uradne objave ob-
čine Vrhnika, Naš časopis št. 340/07 – UPB1) 
je Občinski svet Občine Vrhnika na 20. redni 
seji dne 26. 9. 2013 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2014

1. člen

Letni program kulture Občine Vrhnika za 
leto 2014 opredeljuje dejavnosti, ki se so-
financirajo s sredstvi občinskega proračuna 
ter predvideno višino in namen sredstev v 
občinskem proračunu.

2. člen

V letu 2014 se iz proračuna Občine Vrhni-
ka predvideva sofinanciranje naslednjih 
področĳ: nepremične kulturne dediščine, 
knjižničarstva in založništva, umetniških 
programov, ljubiteljske kulture, medĳev in 
avdiovizualne kulture, drugih programov 
v kulturi.
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3. člen

V proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 
bodo na področju ljubiteljske kulture pred-
vidoma naslednja sredstva: 

Postavka 18012 Ljubiteljska kultura v pred-
videni višini 78.209 EUR:
sredstva se namenĳo predvidoma za:
41200010 delovanje ljubiteljskih kulturnih 
društev in skupin (53.557 EUR), 
41200011 sofinanciranje programov ob-
močne izpostave JSKD (8.520 EUR),
41200012 tekoči transferi - Pihalni orkester 
Vrhnika (9.269 EUR),
41200015 tekoči transferi - Društvo Orke-
ster Simfonika Vrhnika (6.863 EUR). 

V primeru, da bo višina postavk v sprejetem 
proračunu drugačna, se zgoraj navedeni 
zneski avtomatsko spremenĳo in veljajo v 
proračunu določeni zneski.

4. člen

S sredstvi za delovanje ljubiteljskih kultur-
nih društev in skupin se bo sofinancirala na-
slednja redna dejavnost in projekti:

1. Redna dejavnost (delovanje) ljubitelj-
skih kulturnih društev in skupin
Sredstva, namenjena sofinanciranju redne 
dejavnosti (delovanje) ljubiteljskih kulturnih 
društev in skupin, znašajo 40 % zneska za 
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin.

2. Projekti ljubiteljskih kulturnih društev 
in skupin
Sredstva, namenjena sofinanciranju pro-
jektov ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin, znašajo 60 % zneska za delovanje 
ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. So-
financiranje projektov poteka na naslednjih 
področjih ljubiteljske kulture:
Glasbena dejavnost
Gledališka dejavnost
Plesna dejavnost
Arheološka, muzejska dejavnost
Ostalo

Sofinanciranje projektov bo potekalo z na-
slednjimi razmerji med področji ljubiteljske 
kulture:

Sredstva, namenjena sofinanciranju glasbe-
ne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev 
in skupin, znašajo 33 % zneska za delovanje 
ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.
Sredstva, namenjena sofinanciranju gle-
dališke dejavnosti ljubiteljskih kulturnih 
društev in skupin, znašajo 8 % zneska za 
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin.
Sredstva, namenjena sofinanciranju plesne 
dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin, znašajo 7 % zneska za delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev in skupin.
Sredstva, namenjena sofinanciranju arhe-
ološke, muzejske dejavnosti ljubiteljskih 
kulturnih društev in skupin, znašajo 9 % 
zneska za delovanje ljubiteljskih kulturnih 
društev in skupin.
Sredstva, namenjena sofinanciranju ostale 
dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin, znašajo 3 % zneska za delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev in skupin.

5. člen

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika mora najpozneje v 40 dneh 
po sprejemu Letnega programa kulture ob-
javiti Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje redne dejavnosti in projektov, 
naštetih v prvi in drugi točki tretjega člena 
Letnega programa kulture Občine Vrhnika 
za leto 2014. Zavod izračuna vrednost toč-
ke glede na predvideno višino sredstev iz 
proračuna v skladu s 15. členom Pravilnika 
o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini 
Vrhnika v roku dveh mesecev in pol od iz-
teka razpisnega roka.

Delitev sredstev, predvidenih za sofinanci-
ranje redne dejavnosti in projektov ljubitelj-
skih kulturnih društev in skupin med kandi-
date, ki se bodo prĳavili na Javni razpis, se 
bo opravila v skladu z Merili za vrednotenje 
kulturnih programov in projektov za Občino 
Vrhnika, ki so priloga Pravilnika o sofinanci-
ranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika.

V primeru, da se za izvajanje določene vse-
bine, ki so naštete v drugi točki tretjega člena 
Letnega programa kulture Občine Vrhnika 
za leto 2014 na Javni razpis ne prĳavi noben 
kandidat, se sredstva, namenjena sofinanci-
ranju te vsebine, razdelĳo v enakovrednih 
deležih na druge vsebine, naštete v drugi 
točki tretjega člena.

Številka: 610-1/2013 (3-01)
Datum:   26. 9. 2013
 

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Urad-
ni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v 
skladu z Nacionalnim programom športa v 
Republiki Slovenĳi (Uradni list RS, št. 24/00 
in 31/00) in na podlagi 4. člena Pravilnika 

o sofinanciranju športa v Občini Vrhnika 
(Uradne objave občine Vrhnika, Naš časo-
pis št. 340/07 - UPB1, št. 345/08, št. 365/09, št. 
374/10, je Občinski svet Občine Vrhnika na 
20. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE 
VRHNIKA ZA LETO 2014

1. člen

Letni program športa Občine Vrhnika za leto 
2014 opredeljuje programe športa, ki se so-
financirajo s sredstvi občinskega proračuna, 
njihovo vsebino ter predvideno višino in na-
men sredstev v občinskem proračunu.

2. člen

V proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 
bodo predvidoma sredstva za Razpis – šport 
na proračunski postavki 4003 18059001 18-
019 v višini 177.860 €; od tega:

 sofinanciranje programov športa in upo-
rabe športnih objektov (84,5 % - 3. člen, 
točka 1. do 6.) 

 strokovne in razvojne naloge na področju 
športa (15,5 % - 3. člen, točka 7. do 12.)

V primeru, da bo višina postavke v spreje-
tem proračunu drugačna, se zgoraj navedeni 
znesek avtomatsko spremeni in velja v pro-
računu določeni znesek.

3. člen

S sredstvi za Razpis – šport se bodo sofinan-
cirali naslednji programi športa, uporaba 
športnih objektov ter strokovne in razvojne 
naloge na področju športa v občini Vrhnika 
glede na vsebino:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študen-
tov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom 
zunaj obveznega izobraževalnega progra-
ma

1.1  Interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok:

 "Zlati sonček"
 "Ciciban planinec"
 ostali  programi, ki jih organizirajo izva-

jalci športnih programov za predšolske 
otroke

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira propagandno gradivo, strokovni 
kader (v primeru, da se programi ne izvajajo 
v rednem delovnem času) in najem objektov 
za izvedbo največ 60-urnih programov za 
skupine, v katerih je največ 20 otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa, znašajo 1,60 % celo-
tnega zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019. 

1.2  Interesna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok:

 "Zlati sonček"
 "Krpan"
 "Naučimo se plavati"
 mladi planinec, planinska šola, planinski 

tabor

V okviru zgoraj navedenih programov Ob-
čina Vrhnika sofinancira strokovni kader in 
propagandno gradivo, pri programu „nauči-
mo se plavati“ strokovni kader za izvedbo 
10-urnih tečajev plavanja za učence prvih 
razredov osnovne šole za skupine, v katerih 
je največ 10 otrok.

 drugi programi za skladen razvoj gibal-
nih sposobnosti otrok in mladostnikov

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira propagandno gradivo, organizacĳo 
in izpeljavo občinskih, regĳskih in državnih 
šolskih prvenstev ter udeležbo na teh pr-
venstvih, najem objektov za največ 80-urne 
programe za skupine, v katerih je največ 20 
otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa, znašajo 17,00 % celo-
tnega zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

1.3  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport (od 6 do 14 let):

 cicibani in cicibanke
 mlajši dečki in mlajše deklice
 starejši dečki in starejše deklice

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov, strokovni kader ter 
materialne stroške programov. Najvišje šte-
vilo ur sofinanciranja strokovnega kadra in 
najema objektov je opredeljeno v Pravilniku 
o sofinanciranju športa v občini Vrhnika.

Sredstva, namenjena sofinanciranju navede-
nih vsebin športa, znašajo 27,50 % celotnega 
zneska proračunske postavke 4003 18059001 
18019.

1.4  Športna vzgoja otrok s posebnimi po-
trebami:

 programi prilagajanja otrok na vodo
 programi jahanja
 programi iger z žogo
 drugi programi za otroke s posebnimi 

potrebami

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov in strokovni kader 
za izvedbo 80-urnih programov za skupine, 
v katerih je največ 10 otrok.

Sredstva, namenjena sofinanciranju navede-
nih vsebin športa, znašajo 0,20 % celotnega 
zneska proračunske postavke 4003 18059001 
18019.

1.5  Interesna športna vzgoja mladine:

 programi športa, katerih namen je iz-
boljšanje športnih znanj, zagotavljanje 
psihofizičnih sposobnosti mladine, od-
pravljanje negativnih vplivov sodobnega 
življenja, preprečevanje zdravju škodlji-
vih razvad in zadovoljevanje človekovih 
potreb po igri in tekmovalnosti

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov in strokovni kader 
za izvedbo največ  80-urnih programov za 
skupine, v katerih je največ 20 mladih.

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa, znašajo 3,00 % celo-
tnega zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

1.6  Športna vzgoja mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport (od 15 do 18 oz. 
20 let):

 kadeti in kadetinje
 mladinci in mladinke

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov in strokovni kader 
za izvedbo programov,  ki obsegajo največ 
1100 ur.

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa, znašajo 18,00 % celo-
tnega zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

1.7  Športna vzgoja mladine s posebnimi po-
trebami:

 programi športne vadbe, tekmovanj in 
tečajev

 posebni programi za posamezne vrste 
primanjkljajev oziroma ovir

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov in strokovni kader 
za izvedbo 80-urnih programov za skupine, 
v katerih je največ 10 mladih.

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa, znašajo 0,30 % celo-
tnega zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

1.8  Interesna športna dejavnost študentov:

 programi športa, ki so dopolnilo intelek-
tualnemu delu študentov in pripomorejo 
k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu 
njegovega telesnega in duševnega zdrav-
ja ter integriteti osebnosti

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov in strokovni kader 
za izvedbo največ 80-urnih programov za 
skupine, v katerih je največ 20 študentov.

Sredstva, namenjena sofinanciranju nave-
denih vsebin športa, znašajo 0,30 % celo-
tnega zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

2. Športna rekreacĳa
 programi vadbe v različnih športnih pa-

nogah
V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov za izvedbo 80-urnih 
programov za skupine, v katerih je največ 20 
članov in članic. Za socialno in zdravstveno 
ogrožene občane ter občane, starejše od 65 
let pa Občina Vrhnika sofinancira tudi stro-
kovni kader.

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh 
programov, znašajo 4,90 % celotnega zne-
ska proračunske postavke 4003 18059001 
18019.

3. Kakovostni šport

 programi priprav in tekmovanj ekip in 
posameznikov, registriranih športnikov, 
ki nimajo objektivnih strokovnih, orga-
nizacĳskih in materialnih možnosti za 
vključitev v program vrhunskega športa 
in ki jih program športne rekreacĳe ne 
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik 
razvoja športa

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov za izvedbo največ 
320-urnih programov. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh 
programov, znašajo 8,50 % celotnega zne-
ska proračunske postavke 4003 18059001 
18019.

4. Vrhunski šport

 programi priprav in tekmovanj športni-
kov, ki imajo status mednarodnega, sve-
tovnega ali perspektivnega razreda

V okviru teh programov Občina Vrhnika 
sofinancira izvedbo programov v obsegu 
največ 1200 ur za vrhunske športnike v in-
dividualnih športnih panogah ter za ekipe v 
kolektivnih športnih panogah, katerih člani 
so kategorizirani vrhunski športniki. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh 
programov, znašajo 2,50 % celotnega zne-
ska proračunske postavke 4003 18059001 
18019.

5. Šport invalidov

 programi z namenom ohranjanja gibal-
nih sposobnosti in zdravja, revitalizacĳe, 
resocializacĳe, razvedrila in tekmovanja 
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom

V okviru teh programov Občina Vrhnika so-
financira najem objektov in strokovni kader 
za izvedbo 80-urnih programov za skupine, 
v katerih je največ 10 invalidov.

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh 
programov, znašajo 0,70 % celotnega zne-
ska proračunske postavke 4003 18059001 
18019.

 6. Športni objekti

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine 
Vrhnika o določitvi športnih objektov za ob-
jekte občinskega pomena in na podlagi Pra-
vilnika o sofinanciranju športa v Občini Vrh-
nika, se upravljavcem teh športnih objektov 
sofinancira objekte, ki jih lahko uporabljajo 
vsi občani – v času, ko se na teh objektih ne 
izvaja letni program športa.

Občina Vrhnika v letu 2014 ne predvideva 
sredstev za sofinanciranje tovrstne  dejav-
nosti.

7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopol-
njevanje strokovnih kadrov v športu

Občina Vrhnika sofinancira izobraževanje in 
usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo 
pri izvajalcih športnih programov v Občini 
Vrhnika in se obvežejo, da bodo pri teh izva-
jalcih opravljali strokovno delo še najmanj tri 
leta ter izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 
ki delajo pri izvajalcih športnih programov 
v Občini Vrhnika že najmanj eno leto. Izob-
raževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov poteka s sodelovanjem 
Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.
 
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh 
vsebin, znašajo 2,50% celotnega zneska 
proračunske postavke 4003 18059001 18019.

8. Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Občina Vrhnika lahko sofinancira znanstve-
noraziskovalne projekte, katerih izsledki 
imajo aplikativno vrednost na področju 
športa v Občini Vrhnika. Hkrati morajo biti 
finančna sredstva, namenjena kritju preosta-
lega dela stroškov za posamezen projekt iz 
drugih virov, zagotovljena v celoti.

Občina Vrhnika v letu 2014 ne predvideva 
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavno-
sti.

9. Založniška dejavnost

Občina Vrhnika lahko sofinancira dejavnost 
izdajanja strokovne literature in drugih pe-
riodičnih in občasnih športnih publikacĳ ter 
propagandno gradivo za športne dejavnosti 
v Občini Vrhnika.

Občina Vrhnika v letu 2014 ne predvideva 
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejav-
nosti.

10. Velike mednarodne, državne, medob-
činske in občinske športne prireditve

Občina Vrhnika sofinancira materialne stro-
ške športnih prireditev, ki jih opredeljuje  52. 
člen Zakona o športu, medobčinske in občin-
ske prireditve, ki imajo namen pospeševati 
motivacĳo za šport in športno aktivnost ter 
imajo promocĳski učinek na šport, gospo-
darstvo in turizem. Med te prireditve se ne 
štejejo šolska športna tekmovanja.

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh 
vsebin, znašajo 3,00 % celotnega zneska 
proračunske postavke 4003 18059001 18019.

11. Informacĳski sistem na področju špor-
ta

Občina Vrhnika lahko za svoje potrebe so-
financira programe izdelave informacĳskih 
baz na področju organizacĳe športa, šport-
nih objektov, financiranja športa in športnih 
programov ter razvide, ki so določeni z Za-
konom o športu, prav tako pa tudi nakup za 
to potrebnih tehnoloških pripomočkov. V 
letu 2014 Občina Vrhnika sofinancira izdela-
vo in vzdrževanje lastne spletne aplikacĳe.

Sredstva, namenjena sofinanciranju te vse-
bine, znašajo 1,00 % celotnega zneska pro-
računske postavke 4003 18059001 18019.

12. Delovanje društev in športnih zvez, ki 
opravljajo na ravni lokalne skupnosti stro-
kovne,  organizacĳske in razvojne naloge 
v športu

Občina Vrhnika s sredstvi za kritje osnovnih 
materialnih stroškov in plačilo storitev, po-
vezanih  z njihovo dejavnostjo, sofinancira 
delovanje športnih društev in zvez, ki na ob-
činski ravni opravljajo strokovne, organiza-
cĳske in razvojne naloge v športu.

Sredstva, namenjena sofinanciranju tega 
delovanja, znašajo 9,00 % celotnega zneska 
proračunske postavke 4003 18059001 18019.

4. člen

Občina Vrhnika mora najpozneje v roku 40 
dni po sprejetju letnega programa športa 
za leto 2014 objaviti Javni razpis za zbiranje 
predlogov za sofinanciranje vsebin in pro-
gramov, naštetih v tretjem členu Letnega 
programa športa. Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika mora po-
dati predlog delitve razpoložljivih sredstev 
iz 14. člena Pravilnika o sofinanciranju špor-
ta v občini Vrhnika v obravnavo komisĳi v 
roku dveh mesecev in pol od izteka razpis-
nega roka.

Delitev sredstev, predvidenih za sofinancira-
nje posameznih vsebin oziroma programov 
med kandidate, ki se bodo prĳavili na Javni 
razpis, se bo opravila v skladu s Pravilnikom 
o sofinanciranju športa v občini Vrhnika.

V primeru, da se za izvajanje določenega 
programa oziroma vsebine pod točko Letne-
ga programa športa, na Javni razpis ne pri-
javi noben kandidat, se sredstva, namenjena 
temu programu oziroma vsebini, razdelĳo 
v enakovrednih deležih na druge programe 
oziroma vsebine, naštete v tej točki.

Številka: 671-2/2013 (3-01)
Datum:   26. 9. 2013

Župan
   Občine Vrhnika

             Stojan Jakin l.r.

Na podlagi 34. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 – ZUJF), 22. člena Statuta Občine Vrh-
nika (Naš časopis št. 365 z dne 26.10.2009) in 
Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje 
funkcĳe občinskega funkcionarja ter o sejni-
nah zunanjih članov delovnih teles občin-
skega sveta in članov drugih občinskih orga-
nov ter o povračilih stroškov (Naš časopis št. 
387 z dne 24.10.2011- UPB2, Naš časopis št. 
404/13 z dne 26.4.2013,) je Občinski svet Ob-
čine Vrhnika na svoji 20. seji redni seji dne 
26.09.2013 sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
O PLAČAH IN PLAČILIH ZA 

OPRAVLJANJE FUNKCĲE 
OBČINSKEGA FUNKCIONARJA TER 

O SEJNINAH ZUNANJIH ČLANOV 
DELOVNIH TELES OBČINSKEGA 

SVETA IN ČLANOV DRUGIH 
OBČINSKIH ORGANOV TER O 

POVRAČILIH STROŠKOV

1. člen

Prvi stavek 17. člena Pravilnika o plačah in 
plačilih za opravljanje funkcĳe občinskega 
funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov – UPB 2 (v nadaljevanju: pravilnik) 
se spremeni tako, da se glasi:
» Plače se izplačujejo mesečno, sejnine in 
druga plačila se izplačujejo trimesečno za 
pretekle tri mesece najkasneje do 10. dne v 
mesecu izplačila, razen v izjemnih primerih 
na prošnjo člana občinskega sveta ali zuna-
njega člana delovnega telesa Občinskega 
sveta ter  člana Nadzornega odbora, ko se 
izplačuje mesečno.« 

2. člen

Za 1. odstavkom 18. člena pravilnika se doda 
nov drugi odstavek tako, da se glasi:
» Osnova za izplačilo sejnin je mesečna 
osnovna plača župana iz prvega odstavka 
11. člena pravilnika za mesec, v katerem je 
bila seja. 

3. člen

Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
začne veljati 15 dni po objavi v občinskem 
glasilu Naš časopis.

Številka:103-1/2003(2-01)
Datum:  26.9.2013

  Župan
 Občine Vrhnika
 Stojan Jakin l.r.
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Septembrska povodenj
 
17. septembra je znova obilno deževalo. Bo-
rovniščica se je v enem dnevu povzpela sko-
raj do roba regulirane struge in nato prav tako 
hitro upadla. Nič bolje se niso obnašali njeni 
pritoki; brezoviške gasilce so ljudje zaradi 
pobezljanih hudournikov klicali na kar nekaj 
koncev zgornjega dela borovniške doline. 
Pestro pa je bilo tudi na Pakem, točneje na Iz-
virku, kjer so pred dobrimi tremi leti številni 
izviri krepko zdelali regionalno cesto. Pred 
časom je neki pavliha, kot v posmeh temeljiti 
popoplavni sanacĳi ceste, na isti lokacĳi na-
sul za nekaj tovornjakov gramoza. Ko so ta 
dan znova oživeli vsi paški izviri, pa je kup 
gramoza v posmeh človeški naivnosti končal 
malce na okoliškem travniku, v precej večji 
meri pa v barjanskih kanalih, ki jih bo treba 
zato znova očistiti. 

Damjan Debevec, foto: DD

Paških izvirov ni mogoče ustaviti.

Še 138 brezposelnih 

"Liko je gotof!"
 
Stečaj borovniškega Lika Erles, 30. av-
gusta, je na cesto pognal 138 delavcev in 
delavk. Liko Vrhnika, d. d., je pred pri-
silno poravnavo, obeta se stečaj. Z več 
kot 140-letno tradicĳo lesne industrĳe
na Vrhniki in v Borovnici je konec.
Liko Erles zapira svoja vrata 
Novica o stečaju je med 138 zaposlenih v Liku 
Erles v Borovnici treščila kot strela z jasnega 
neba. Po izjavah delavcev naj namreč nič ne bi 
nakazovalo takšnega scenarĳa. Prispevki so se
menda pod budnim nadzorom Dursa redno iz-
plačevali, naročila so bila, plače so sicer zamu-
jale in prihajale v obrokih, a tako že dlje časa 
– avgusta so na primer delavci dobili 150 evrov 
za julĳsko delo. Resda je marsikoga zaskrbelo,
ko so sredi avgusta v peč na Verdu vrgli za-
dnje poleno, novih pa direktor Jože Hrovat ni 
naročil, a to je bilo v kompleksu na Verdu, od 
koder so ravno selili zadnje stroje z namenom 
centralizacĳe proizvodnje v Borovnici. Žalost,
jeza, razočaranje in kar je še negativnih občutĳ
– vse to je prevevalo vrste delavk in delavcev, 
ko so prvi septembrski teden v roke prejemali 
delovne knjižice, še zadnjič stopali skozi vrata 
tovarne, kjer so mnogi pustili najboljša leta svo-
jega življenja, in nato na pot približno 117.000 
sodržavljanov – na zavod za zaposlovanje. 
Direktorja Hrovata ni bilo več na spregled, 
"grobarske posle" je prevzel stečajni upravitelj 
Radovan Triplat. Manjši skupini je podaljšal 
delovno razmerje do konca meseca, dokler se 
ne zaključi in odpremi zadnja pošiljka stolov 
in se preselĳo osnovna sredstva z Verda v Bo-
rovnico, s tem pa bodo poskrbeli za čim večjo 
stečajno maso, iz katere bodo poplačani upniki 
– dobavitelji, delavci in seveda stečajni upravi-
telj. Leto dni staro podjetje namreč prav dosti ni 
imelo, ne nazadnje je prostore v Borovnici in na 
Verdu najemalo od Lika Vrhnika, d. d. Uradno 
naj bi zanje na mesec odrinilo krepkih trideset 
tisočakov, v realnosti je šlo za kompenzacĳo za
ogrevanje, vzdrževanje in varovanje prostorov, 
od maja letos pa menda še to ne več. 

Čigavi so stroji? 
Prav posebna zgodba je tudi lastništvo strojev, 
ki naj bi jih Liko Erles od Lika Natur "odkupil" 
za približno 800.000 evrov, kar pa zdaj s sodnim 
postopkom izpodbĳa Igor Bončina, stečajni 
upravitelj Liko Pohištva oz. HD projektov. Stro-
ji so bili namreč lani skupaj z zalogami "pro-
dani" Preudarni firmi (še teden pred tem v po-
sredni Lahovi lasti) za 3,9 milĳona evrov, ki jih
menda nikoli nihče ni videl. Ta firma je bila nato
januarja letos preudarno izbrisana, stroji pa so 
vmes priromali v last Lahovega Lika Natur. 
Samo ugibamo lahko, od kod direktorju Hro-

vatu naenkrat krepkih 800 tisočakov za nakup 
strojev, saj še v decembrskem poročilu o stanju 
Lika Vrhnika, d. d., piše, da bo Liko Erles stroje 
odplačeval po obrokih, nadaljnjih 60 mesecev, 
še posebej z ozirom na to, da tekoče poslovanje 
podjetja naj ne bi bilo pozitivno. Kakorkoli, lani 
se je na stroje usedla država in do pravnomočne 
odločitve sodišča so vsi posli z njimi račun brez 
krčmarja. 

Konec 140-letne tradicĳe na Vrhniki
in v Borovnici 
Usoda treh Likovih hčerinskih podjetĳ, ki so
lani pristala v "nevidnem nabiralniku" na Brav-
ničarjevi ulici 11 v Ljubljani, je leto dni pozneje 
daleč od zapečatene, k čemur je verjetno pripo-
mogla tudi intenzivna medĳska obdelava spo-

rnega početja z njimi, še bolj pa delo davčnih 
organov in upnikov. Liko Trade oz. t. i. Lestr-
go (ki je lastnik HD projektov) v lasti srbskega 
brezposelnega brezdomca Daliborja Hemĳa od 
30. avgusta ni več v "postopku izbrisa iz sodne-
ga registra brez likvidacĳe", sprememba pa je
doletela tudi Liko Vrata oz. t. i. RVC projekte, 
ki od 29. maja niso več v postopku likvidacĳe,
temveč na zahtevo upnika Đorđa Damjanića v 
stečajnem postopku, ki ga vodi slovenjgraški 
odvetnik Miran Ocepek. 
Izbris Lestrga je bil verjetno preprečen kot del 
stečajnega postopka HD projektov, ki ga je 28. 
decembra lani sprožilo pet upnikov, dobavi-
teljev Lika Pohištva. Od upnikov največ, 5,5 
milĳona evrov terja Gorenjska banka, sledi
država z 1,23 milĳona evrov, preostanek do 11

milĳonov evrov terjatev, kolikor jih je priznal
stečajni upravitelj Igor Bončina, pa zasedajo 
delavci in druga podjetja. Ker v ožetem in za-
vrženem podjetju Bončina ni našel niti centa od 
domnevne prodaje 3,9 milĳona evrov vrednih
"osnovnih sredstev", je sprožil sodni postopek 
razveljavitve posla, predmet katerega so zdaj 
tudi zapečateni Erlesovi stroji. Od bivših direk-
torjev podjetja, Iztoka Svetina, Albina Rožma-
na in Štefana Borina, pa bo zaradi nevložitve 
stečaja oz. prisilne poravnave HD projektov 
terjal še 50 tisočakov odškodnine. 
Upniki Lika Vrhnika, d. d., se medtem še ved-
no niso odločili, ali gre nekoč mogočno krovno 
podjetje v prisilno poravnavo, čeprav je masa, 
iz katere bi potegnili vsaj delno poplačilo svo-
jih terjatev, iz dneva v dan manjša in je predla-
gani načrt poplačila sedemmilĳonskega dolga
postal že povsem nerealen. Zelo verjetno lahko 
v kratkem pričakujemo stečaj podjetja, banka 
bo pobrala zemljišča, vsi preostali pa si bodo 
lahko razdelili drobtinice, pod pogojem, da jih 
bo kaj. 
S 140-letno tradicĳo lesne industrĳe, ki je v 
zlatih časih v Borovnici in na Vrhniki dajala 
kruh stotinam ljudi in je svoje izdelke izva-
žala v desetine svetovnih držav, pa bo s tem 
tudi formalno nepreklicno konec. Preživela je 
marsikaj: naravne ujme in požare, recesĳe in
hiperinflacĳo, vojne in letalska bombardiranja
… Igorja Laha pač ne. 

Damjan Debevec

V Ohonici, kjer se je pred nekaj leti občina 
enostransko odrekla vodni pravici in so pre-
bivalci zaradi oporečnih vodnih virov obtičali 
v limbu, gredo gradbena dela na težko pri-
čakovanem vodovodu, ki so se začela poleti, 
hitro h koncu. Pri 170.000-evrskem projektu, 
ki se prestavlja že nekaj proračunov, a so le-
tos k njemu vendarle dejansko pristopili (tudi 
zaradi polovičnega financiranja s strani drža-
ve), ima taktirko v rokah Komunalno podjetje 
Vrhnika. Eno od večjih preglavic, še posebno 
znotraj vasi, so pred in med izvedbo projekta 
povzročala odstopanja med katastrom in sta-
njem v naravi, ki so se ponekod končala zgolj 
z novimi meritvami, spet drugod s kompenza-
cĳami zasebnih za občinska zemljišča, nekate-
ri primeri pa bodo epilog dočakali na sodišču. 
Slab kilometer ceste od železniškega podvoza 
do konca Ohonice so sicer po začetku del že 
v kratkem prekopali, položili cevi za vodo in 
cev za optični kabel, namestili hidrante, 16. 
septembra pa je voda iz Borovniškega vršaja 
pritekla do konca vasi. 25. septembra naj bi ce-
sto asfaltirali, po vseh normativih, kjer bo to 
seveda mogoče. Ohoničani bodo dobili čisto, 
pitno vodo, internetno povezavo in lepo cesto, 

Borovničanom pa ne bo treba več zardevati 
pred domačimi in tujimi obiskovalci znameni-
te soteske Pekel. 

Damjan Debevec, foto: DD

Ob vodovodni cevi se polaga še cev za optični 
kabel.

Čista Ljubljanica je dobila zagon
 
Proti koncu poletja je projekt Čiste Ljubljanice tudi v Borovnici dobil nov zagon. Projekt izgradnje 
kanalizacĳskega omrežja, vreden 2,1 milĳona evrov, je vsaj na območju Stare postaje stekel po
načrtih. Trda skala se je izkazala za predvidljivejšega nasprotnika kot zahrbtna barjanska pod-
laga. Delo na tem odseku, kjer so obenem polagali optični kabel, se je že prevešalo v zaključno 
fazo, ko so na Dolu podizvajalci Gorenjske gradbene družbe šele postavili gradbeno obvestilno 
tablo in začeli tipati teren. Da prav hudih izkušenj s polaganjem cevi na barju nimajo, se je po-
trdilo že v prvih tednih, ko je enega od delavcev nenadoma zasulo v gradbeni jami. Možakarju 
menda na srečo ni bilo nič, so pa od tedaj precej previdnejši, a tudi počasnejši, kar v slabo voljo 
spravlja borovniško občinsko upravo. Zaradi evropskih sredstev občino preganjajo tesni roki. Ta 
del projekta se mora namreč končati že junĳa 2014. Zapleta pa se tudi pri izbiri izvajalca gradnje
centralne čistilne naprave, saj je dal najcenejši ponudnik za projekt, ocenjen na 3 milĳone evro-
v, skoraj še enkrat višjo ponudbo. Sledi ponovitev javnega razpisa. Naj bi se pa zato že oktobra 
gradil predobremenilni nasip za center za ločeno zbiranje odpadkov.             Damjan Debevec 

Delo na Dolu se je pospešilo po večtedenskem 
postavljanju table.

Izkopi na barju zahtevajo posebno tehniko. Kanalizacĳsko omrežje se bliža čistilni napravi.

Delo na Stari postaji je hitro steklo.

Delavcem je Liko Erles dolžan še skoraj dve pla-
či (foto: ST).

Simbolni pokop Lika Vrhnika (foto: ST)

Vse se je začelo s Kotnikovim parketom. (Foto: 
Liko Vrhnika)

V Ohonico je sredi septembra pritekla voda iz 
Vršaja
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Ogenj pa se ni dal in se je kljub 
vsemu trudu gasilcev blisko-
vito razširil na celotno ostrešje 
ter skozi strešnike šinil proti 
temnemu nebu. Prav hitro je iz 
Logatca prihitel tudi dežurni 
vzdrževalec Elektra, ki je nato 
po navodilih vodje intervenci-
je odklapljal glavne električne 
vode, ki se križajo ravno na tej 
hiši. Gašenju so se v kratkem 
pridružili še gasilci PGD Breg 
- Pako, PGD Verd s termoka-
mero, PGD Vrhnika z avtole-
stvĳo ter PGD Blatna Brezovi-
ca s cisterno. Vseh gasilcev je 
bilo 61, prišli so z dvanajstimi 
vozili. Požar so ukrotili šele po 
delnem razkritju strehe, požar-
na straža pa je morala zaradi 
tlečega ostrešja vztrajati do do-
poldneva, ko so lahko tudi iz-
praznili spodnjo trgovino z ob-
lačili Stik, kamor se sicer ogenj 
na srečo ni razširil. 
O vzroku požara se še ugiba; 
goreti naj bi sicer začelo na le-
senih stopnicah v prvem nad-

stropju, kamor pa se je mogoče 
povzpeti le prek terase ali na 
kak drug alpinističen način. 
V deloma zapuščeni stavbi so 
gasilci v preteklosti že dvakrat 
intervenirali po prĳavi, da se iz
nje kadi. Zadnjo besedo na to 
temo bodo imeli kriminalisti, 
svoje pa je že povedal gradbeni 
inšpektor, ki je odredil rušenje 
nevarnih delov stavbe. 

V Kranjčevi hiši je bila že pred 
drugo svetovno vojno trgovina, 
iz Kranjčeve družine pa izvira 
tudi znani borovniški pisatelj 
in dramatik Jože Kranjc. V 70. 
in 80. letih prejšnjega stoletja 

je imela borovniška mladina v 
stavbi klubske prostore s ple-
siščem, ki je bilo znano daleč 
naokoli. 

Tekst in foto 
Damjan Debevec

Pogorela je Kranjčeva hiša 
V petek, 6. septembra, je malce pred polnočjo skozi okno prvega nadstropja Kranjčeve hiše, nasproti osnovne 
šole v Borovnici, nenadoma siknil ogenj. Gostje bližnje gostilne, ki so prvi opazili plamene, so te sicer posku-
šali pogasiti, a prav nesrečno – s praznimi gasilskimi aparati, ki so se nahajali v bližini, še od gasilske vaje 
dan pred tem. Vsi poskusi, da bi ustavili do tedaj že dodobra razdivjani požar, so bili tako neuspešni. Na kraj 
požara so medtem prihiteli gasilci PGD Borovnica in začeli gasiti z Zalarjeve ceste, po prihodu PGD Brezovi-
ca pri Borovnici pa še s Paplerjeve ulice. 

V Borovnici so oddali tretjino 
stanovanj
Januarja 2014 naj bi v novem naselju odprli dva od-
delka vrtca. Januarja 2014 naj bi v novem naselju 
odprli dva oddelka vrtca.
V novem naselju Ob Borovniščici, kjer je Stanovanjski sklad 
Republike Slovenĳe maja letos na prosti trg dal 186 novih
najemnih stanovanj, je še vedno na voljo 119 stanovanj. Hitro 
so pošla dvosobna stanovanja, na voljo pa je še 28 enosobnih 
stanovanj (34–40 m˛ za 231–278 EUR/mesec), šest trosobnih 
stanovanj (67–86 m˛ za 408–500 EUR/mesec) in 85 štirisobnih 
stanovanj s kabinetom ali brez (88–105 m˛ za 510–520 EUR/
mesec). Tri- in štirisobna stanovanja imajo na voljo po dva 
parkirna prostora, preostala pa po enega. Vsako stanovanje 
ima tudi svojo klet, medtem ko je v podzemni garaži skupna 
zaprta kolesarnica. Stanovanja niso opremljena.
Največ oddanih stanovanj je v stolpičih ob Borovniščici, med-
tem ko bloki na notranji strani naselja bolj ali manj samevajo. 
Oddajanje stanovanj naj bi sicer potekalo po prednostnih ka-
tegorĳah (mlade družine z enim šoloobveznim otrokom, mla-
de osebe, ki prvič rešujejo stanovanjsko stisko itn.), a v praksi, 
glede na majhen interes, lahko stanovanje dobi vsak državljan 
katerekoli države Evropske unĳe z dovoljenjem za stalno bi-
vanje v Republiki Slovenĳi, ki je pripravljen vplačati varščino
v znesku šestih najemnin in s skladom skleniti najemno po-
godbo za dobo petih let.
Resda se širĳo govorice, da naj bi najemnino – glede na splošno
gospodarsko stanje in interes države, da odda vsa stanovanja 
– srednjeročno precej znižali, a tega pred prihodnjim letom 
ne gre pričakovati. Imajo pa najemniki z nizkimi življenjskimi 
prihodki vedno možnost, da center za socialno delo zaprosĳo
za subvencĳo najemnine.

Sklad je pravzaprav tako zelo zainteresiran za oddajo svojih 
stanovanj (vse za manjše stroške), da borovniški občini nove-
ga direktorja dr. Žigo Andoljška sploh ni bilo treba kaj dosti 
prepričevati glede najema enega od štirisobnih stanovanj za 
potrebe vrtca. Po minimalni adaptacĳi naj bi dva nova oddel-
ka odprli že januarja prihodnje leto. Gre za pritlično stanova-
nje na južni strani naselja z izhodom na občinsko zelenico, na 
kateri se je še v davnih časih risanja drugega OPPN-ja "Ob Bo-
rovniščici" načrtovala gradnja drugega borovniškega vrtca.

 Damjan Debevec, Foto: DD

VRHNIKA, 4. OKTOBER, OB 19. uri

Januarja 2014 naj bi v novem naselju odprli dva oddelka vrtca.

Nov smerokaz in nov 
smerokaz
Borovniška občina si je letos že precej pred slavjem svojega 
praznika privoščila skromno pozornost oz. darilce v obli-
ki dveh novih, ličnih smerokazov. Tabli z napisom v velikih 
belih črkah na rjavem pravokotnem ozadju, ki ju nosĳo štirje
valjasti drogovi kovinske barve, so strokovni delavci zapičili 
v zemljo ob regionalni cesti na Bregu pri Borovnici, vse nove 
prišleke pa vsaka iz svoje smeri opozarjata na bližnji obcestni 
"Plečnikov spomenik spomenik NOB". Zdaj se po vasi govo-
ri, da naj bi prihodnje leto podoben smerokaz postavili v kri-
žišču Zalarjeve ceste in Mejačeve ulice, opozarjal pa naj bi na 
– "steber steber viadukta". Za vsak slučaj, da ga turisti ne bi 
po nesreči zgrešili. 

Damjan Debevec 
Foto: DD

Da bi ne zgrešili "Plečnikovega spomenika spomenika".

Peklenšček svari
V zadnjem tednu avgusta je narava znova pokazala svoje na-
brušene čekane. Sicer je večinoma le precej deževalo, v svojem 
domovanju v soteski Pekla pa je peklenšček zakuhal pravcati 
orkan. Orkanski veter je kot za šalo pometel z orjaškimi "sto-

letnimi" smrekami, ki zdaj proti nebu molĳo svoje gole kore-
nine. Vsaj deset dreves pa je zrušil tudi na pot skozi sotesko, 
kar je po hudi zimi morda še kar normalen prizor, poleti pa še 
zdaleč ne. Podrto drevje je še isti teden odstranila "intervencĳ-
ska skupina" Turističnega društva Borovnica: Ivo Mršič, Uroš 
Jelovšek in spodaj podpisani. Poti v Peklu tako do nadaljnjega 
ostajajo prehodne. 

Damjan Debevec 
Foto: DD

Peklenšček je spet zaprl vrata Pekla. 

Požar je hitro zajel ostrešje. Gasilo je 61 gasilcev.

Logotip predvojne Kranjčeve 
trgovine
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Spomenik 1. četi Šercerjevega bataljona spo-
minja na taborjenje te čete na tem kraju leta 
1942. Po letu 1991 je bil spomenik močno po-
škodovan. Na pobudo našega društva ga je v 
preteklem letu obnovila Občinska zveza ZB za 
vrednote NOB Cerknica, saj je lokacĳa spome-
nika na njihovem območju. 
S kratko recitacĳo je prireditev začel Matjaž
Ocepek, nato pa sta oba predsednika s kratkim 
nagovorom pozdravila navzoče. Tov. Mlinar 
se v nagovoru ni mogel izogniti omembi po-
dobnega poškodovanja spomenika na Židov-

niku pri Logatcu. Tov. Drašler je v nagovoru 
povedal, da so na tem mestu leta 1944 ubili 
borca NOB Jakoba Debevca. Njegova nečaki-
nja Marjeta Suhadolc je k spomeniku položila 
cvetje. Župan Andrej Ocepek je na kratko opi-
sal  dogajanje in razvoj partizanskih enot na 
Notranjskem v letu 1942. Navzoče je pozdravil 
tudi predsednik OZVVS Vrhnika - Borovnica 
Nikolaj Stražišar. 
Kot v svojem zapisu "Nastanek in delovanje 
Borovniške čete v letu 1941" v prilogi Naš ča-
sopis 1981 navaja Franc Pase�a, je bilo na ob-
močju Kožljeka leta 1941 in 1942 več partizan-
skih taborišč. Prvo taborišče Borovniške čete je 
bilo med Gredo in Suhim hribom, na pol poti 
navzdol proti Kožlješkemu logu. Njeno drugo 
taborišče je bilo "Za Robom" nad izvirom Pruš-
nice. Taborišče Kožlješke čete in potem Šercer-
jevega bataljona je bilo v gozdu, ki se imenuje 
"Planinca"; ta del gozda je bil last Turšičevih 
(Hren) iz Brezovice. Na mestu v Kožlješkem 
logu, kjer je postavljeno obeležje, je leta 1942 
taborila Lukova – četa Šercerjevega bataljona. 
Poleg navedenih pa sta bili v Vidvarjih še tabo-
rišče Pokojiškega voda iz leta 1942 ter taboriš-
če Milanove čete. 
Po kratki slovesnosti smo se še dolgo zadržali 
v prĳetnem druženju. Želeli bi, da prireditev
postane tradicionalno srečanje združenj ZB za 
vrednote NOB notranjskega območja. 

Občinsko društvo ZB za vrednote NOB 
Borovnica

Ob žegnanju konj na štefanovo smo vsako leto 
iskali novo lokacĳo. Prvo in drugo žegnanje sta
potekali za šolo, na današnjem parkirišču, po-
zneje pa smo prireditev preselili na novo loka-
cĳo, pred trgovino Tuš. Z vidika varnosti sicer
ta prireditveni prostor predstavlja velik izziv, 
ker je blizu glavne ceste. Počasi je zorela ideja o 
lastnem prostoru za družabne dogodke in leta 
2005 smo se odločili za gradnjo kozolca toplarja. 
Prvi korak do novega kozolca smo naredili še 
isto leto, z zbiranjem lesa in finančnih sredstev.
Do leta 2009 se je nabralo dovolj materiala, da 
smo začeli graditi. Marca 2009 se je začel izkop 
gradbene jame in betoniranje temeljne plošče, že 
oktobra pa tudi tesarska dela. Do 12. decembra 
je bil kozolec postavljen in prekrit z začasno 
kritino, ki jo je že naslednje jutro pobelil sneg. 
Za dokončanje strehe nam je namreč zmanjkalo 
finančnih sredstev.  
Cela tri leta smo zbirali sredstva za kritino, med-
tem pa je zasilna kritina že prenehala tesniti. Pri 
zbiranju sredstev za kritino sta najbolj pomaga-
la borovniški župan Andrej Ocepek in podjetje 
Komunalne gradnje, d. o. o., iz Grosupljega ter 
še številni posamezniki in člani društva. Za po-
stavitev kozolca in pripravo lesa za ostrešje smo 
potrebovali 1.600 ur prostovoljnega dela, ki so 
ga opravili člani društva. 

Letos smo zbrali dovolj sredstev, da smo kupili 
še tradicionalno slovensko opeko – bobrovec, ki 
edina sodi na kozolec. Prekrivati smo ga začeli 
22. avgusta in 3. septembra je bil že pod streho. 
Za samo streho smo porabili dodatnih 400 pros-
tovoljnih delovnih ur. Vendar kozolec s tem še 
ni končan. Treba je opraviti še nekaj zahtevnih 
del; objekt je treba zaščititi pred vetrom in ga 
polepšati s slovenskimi motivi, značilnimi za 
kozolce toplarje, predvsem pa je treba izdelati 
dva stropa in gank, brez katerega pravega slo-
venskega kozolca ni. 
Verjamemo, da vas bomo lahko kmalu povabili 
pod naš kozolec, kjer bomo organizirali dru-
štvene prireditve. Ob tej priložnosti se želim za-
hvaliti vsem dobrotnikom, ki so z materialom, 
denarjem ali dobro voljo pomagali pri gradnji. 
Prav tako ne želim pozabiti na prizadevne člane 
društva, ki so svoj čas porabili za skupno korist. 
Še vedno pa v svoje vrste vabimo vse ljubitelje 
konj, ki bi s svojim prispevkom želeli pomaga-
ti našemu društvu, da bi čim hitreje dokončali 
društvene prostore. Še posebno so vabljeni ro-
kodelci, ki imajo znanje in smisel za okrasitev 
kozolca, ne bomo pa se branili niti denarnih pri-
spevkov, ki jih bomo v celoti namenili za obnovo 
in ohranitev kulturne dediščine tega prostora. 

 Za KD Borovnica Ciril Cerk  
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Pet ur dela pozneje je bila maketa pripravljena 
na zaključno fazo prenove, okrepljeni so bili te-
melji informativne table, les sveže prebarvan, ta-
bla očiščena, nov zaščitni sloj je dobil tudi kozol-
ček s smerokazi, pod stebrom je bila iztrebljena 
bujna podrast, park pa je bil očiščen smeti. "Ker 

je center Borovnice privlačen za turiste, smo 
morali poskrbeti, da bo imel privlačnejši videz. 
Vsem prostovoljcem se najlepše zahvaljujem za 
pomoč pri brušenju, barvanju, čiščenju …" je 
namen poletne delovne akcĳe pokomentirala
predsednica TD Borovnica Nadja Debevec. 
Seveda vse naštete izboljšave ne bi prišle tako 
zelo do izraza, če ne bi ravno v zadnjih mesecih 
domači pogodbenik g. Rahne temeljito (pre)u-
redil občinskih zelenih površin in jih naredil še 
bolj prĳetne tako za domačine kot obiskovalce
našega kraja. Kar prelepo pa bi bilo, ko bi tudi 
občina že enkrat pristopila k sanacĳi največje
borovniške znamenitosti, tehniškega spomeni-
ka – stebra borovniškega viadukta. 

Damjan Debevec

Kozolček je dobil nov temelj … … nato nov zaščitni premaz …

… in nazadnje še infotablo. Za delo pod stebrom so potrebna primerna za-
ščitna sredstva.

Maketa se pripravlja na barvanje. Borovniški parki že dolgo niso bili tako urejeni.

Pod stebrom delavno, na stebru nič novega 

Za turiste prĳaznejša Borovnica
Zadnjo avgustovsko soboto so zaznamovali člani borovniškega turističnega dru-
štva in drugi ljubitelji urejene Borovnice, ki so v parku pod stebrom viadukta 
urejali turistično infrastrukturo in njeno okolico. Letošnja druga delovna akcĳa
omenjenega društva si je za cilj zadala prenovo informacĳskega kozolčka, turi-
stičnega smerokaza in makete viadukta, obenem pa očiščenje okolice stebra, raz-
bohotene podrasti ter številnih odpadkov. 

Končno pod svojo streho 
Konjeniško društvo Borovnica je bilo ustanovljeno leta 2003 in spada med 
manjša društva v naši občini. Na ustanovnem občnem zboru je bilo navzočih 
18 ljubiteljev konj iz Borovnice, danes pa društvo šteje 20 članov iz Borovnice 
in okolice. 

Srečanje pri spomeniku 
1. čete Šercerjevega bataljona v 
Kožlješkem logu 
 
Ob koncu poletja smo skupaj z Občinsko zvezo ZB za vrednote NOB Cerknica 
priredili tovariško srečanje članov in simpatizerjev. Prireditve so se poleg več 
kot 80 članov in simpatizerjev obeh društev udeležili tudi predstavniki  Občin-
skega društva ZB za vrednote NOB Logatec, Združenja veteranov vojne za Slo-
venĳo Vrhnika - Borovnica in Policĳskega veteranskega združenja Sever, odbor
Vrhnika - Logatec.
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Obiskali smo Franca Lebna
 Na sončen julĳski dan je del članov društva HUD Karel Bar-
janski v domu starejših občanov na Vrhniki s posebnim na-
menom obiskal našega sovaščana Franca Lebna. Ure smo mu 
krajšali tudi že kdaj prej in še jih bomo, a na ta dan smo mu 
podarili sliko Jožeta Stražišarja, člana naše likovne sekcĳe. Ta
je zanj naslikal brunarico nad petim slapom, ki jo je gospod 
Franc s prĳatelji zgradil pred več kot pol stoletja.   
Franc Leben je kljub svojim visokim letom še vedno živa en-
ciklopedĳa borovniške zgodovine. Marsikaj že vemo o njej, a
smo tudi med tem obiskom izvedeli veliko zanimivosti iz pre-
teklosti, razglabljali pa smo tudi o sedanjosti. 

Za HUD Karel Barjanski: Jože Zorman, Foto: Bojan Čebela 

Vabilo na likovni tečaj
 Humanistično-umetniško društvo Karel Barjanski 
vas vabi, da se udeležite tečaja Likovna artikula-
cĳa risbe. Tečaj bo potekal od oktobra do maja, in
sicer enkrat na teden po šest šolskih ur. Cena tečaja 
je 25 EUR na mesec. Prĳavite se čim prej, najpozne-
je 4. oktobra oziroma do zapolnitve skupine (naj-
več osem tečajnikov).
 
Na tečaju lahko sodelujete vsi, ki želite izpopolniti svoje zna-
nje iz risanja tihožitĳ in tudi anatomĳe človeškega telesa. Prav
tako ste na tečaj vabljeni poznavalci s kakršnimkoli predzna-
njem in vsi, ki se s to dejavnostjo ljubiteljsko ukvarjate oziro-
ma se nameravate ukvarjati. 
Na tečaju se bomo seznanili z osnovnimi pristopi risanja ali jih 
bomo le ponovili. Vsa predavanja bodo podkrepljena s stro-
kovnimi uvodnimi in tudi posameznimi pristopi. V sklopu 
tečaja si bomo v galerĳah ogledali določena dela, ki nam bodo
v oporo pri našem ustvarjanju. Seznanili se bomo z različnimi 
žanri, ki jih bomo pozneje upodobili na papirju. Vsekakor bo 
tečaj zajemal tudi korekture, ki so nujno potrebne za izvedbo 
študĳ, krokĳev in tudi končnih izdelkov. Predvidene so sku-
pinske razstave del, ki jih bodo tečajniki med letom izdelali 
doma ali v sklopu tečaja. Ves potreben material bodo udele-
ženci dobili na tečaju, prav tako so v ceno všteti ogledi galerĳ.
Ob koncu bodo tečajniki dobili potrdilo. 
Prĳavite se lahko pri predsedniku društva HUD Karel Bar-
janski Jožetu Zormanu (tel.: 041 548 926, elektronski naslov: 
leples@siol.net).                                        Foto: Jože Pristavec

V goste prihaja Ana Balantič
V nedeljo, 27. oktobra 2013, bo ob 16. uri v galerĳi
Barje na Rimski cesti literarni popoldan s pisate-
ljico in pesnico Ano Balantič, ki prihaja iz Idrĳe.
Naše druženje bo poimenovano po naslovu njene 
zadnje knjige Odrezana sreča. 
Resnejše literarno ustvarjanje je začela kot pesnica leta 2000. 
Že od začetka se je udeleževala natečajev ter objavljala v raz-
ličnih zbornikih in revĳah. Dobila je vrsto nagrad in priznanj,
izostale pa niso niti pozitivne ocene že uveljavljenih literatov. 
Od leta 2010 se posveča tudi pisanju proze. Poznamo jo po 
delih Jesenski brst, Modra srebrnina, Globina praznine, Slana 
vitica življenja, Moja poletja, Odrezana sreča, skoraj desetlet-
je je članica logaškega literarnega društva Zeleni oblaki in od 
leta 2008 tudi idrĳskega Literarnega društva Ris. Piše za Idrĳ-
ske novice in Primorske novice, obiskuje literarne kolonĳe in
poletne literarne šole. 
V svoji zadnji knjigi Odrezana sreča, ki jo je izdala letos, v 
zgodbe poveže pripovedovanja domačinov, ob tem pa ne po-
zabi omeniti tudi starih, večinoma že pozabljenih idrĳskih
izrazov. Knjiga ima zato še posebno zgodovinsko in etnolo-
ško vrednost.                                  HUD Karel Barjanski

Ugnali so sršene
Prostovoljnim gasilcem dela prav nikdar ne zmanjka. Kadar 
po strehah ne preganjajo rdečega petelina in premoženja 
občanov ne rešujejo pred hudournimi potoki, pa iz okolice 
človekovega domovanja preganjajo nevarno nadlogo druge 
vrste, sršene. Zmagovalce evolucĳe med insekti, ki že v manj-
ši skupini lahko napadejo tako močno, da odraslega človeka 
zlahka pošljejo na urgentni blok kliničnega centra (ali še malo 
dlje), so izkušeni gasilci PGD Brezovica pri Borovnici avgusta 
preganjali iz hiše v Zabočevem. Sršeni so si namreč gnezdo 
napletli v opuščeni cevi dimnika, ki je že nekaj časa služila za 
zračenje. Iz svojega prĳetnega domovanja pa so nato nepovab-
ljeni hodili h gospodinji v kuhinjo "na jutranjo kavico". Naši 
gasilci so se zato – v nekakšnem križancu opreme čebelarja 
in dimnikarja – povzpeli na streho in nemile goste najprej iz-
datno zaprašili s pesticidi, nazadnje pa gnezdo poslali v klet 
z dimnikarsko kroglo. Prihodnje jutro sršenov menda ni bilo 
več na kavico. 
Tako je uspešno minila še ena od tovrstnih intervencĳ, ki jih
skozi leto menda sploh ni malo, naša gasilska društva pa jih 
izvajajo na lastno odgovornost, saj jim vrli zakonodajalci za-
nje niso zagotovili kritja v zakonih. Pogumnim fantom zato 
na tem mestu še enkrat namenjamo veliko pohvalo za njihovo 
požrtvovalno človekoljubno delo. 

  Damjan Debevec

Čebelar na strehi? Ne, gasilec preganja sršene.

A preden nabrusite krampe in lopate, po-
tegnete na plano detektorje kovin in se 
lotite okolice cerkvice v Zabočevu, vedite, 
da se skrivnostni zaklad po mnenju naše 
pisateljice Marjete skriva drugod, povsem 

na očeh: "Gre za skrivnost, ali so tu svoj-
čas bivali kartuzĳani in od tod nadzorovali
gradnjo bistriške kartuzĳe. Vinogradniške
police, ki so ostale med Niževcem in Za-
bočevom, so eden od njihovih najvidnejših 
ostankov, kar pomeni, da je bila prisotnost 
kartuzĳanske dejavnosti v teh koncih moč-
na. Potem je tu še starodavna cerkev sv. 
Janeza Krstnika. Zapustili so nam bogato 
kulturno dediščino." 
Knjižico z naslovom Zaklad na Borovi rav-
nici je izdalo in založilo Kulturno društvo 
Borovnica, javnosti pa jo je predstavilo 15. 
septembra s kratko gledališko igro. Novela 
nas nagovori z zgodovinskimi zrni resnice 
o bistriških kartuzĳanih, skrbno ovitimi v
mladinsko pustolovsko zgodbo, v kateri se 
trĳe najstniki ob skrivnostni najdbi v ob-
zidju zabočevske cerkve naenkrat znajdejo 
v tragični ljubezenski povesti o Frideriku 

Celjskem in Veroniki Deseniški. "Friderik je 
pred besom svojega očeta, celjskega grofa 
Hermana II., v Benetkah iskal zavetje zase 
in za svojo ženo. Benečani so ga zavrnili, 
ker je bil Herman podpornik oglejskega 
patriarha, tedaj še 
pod oblastjo Benetk. 
Ostal je praznih rok. 
Medtem naj bi se 
Veronika skrivala v 
kartuzĳi Jurklošter.
Vemo še, da sta leta 
1426 bistriški kartu-
zĳi darovala mašni
plašč, nekaj denarja 
in kelih. Tako da so 
se poznali. Od tu 
naprej pa je podla-
ga zgodbi moja do-
mišljĳa. Ker so Fri-
derika v Benetkah 
zavrnili in ker je šlo 
tu za silno ljubezen, 
Zabočevo pa tudi 
pod kartuzĳo Bistra,
sem si zamislila, da 
mu je morda eden 
od prĳateljev kartuzĳanov pripravil posest
v Zabočevu, kjer bi se par lahko skril pred 
jezo Hermana II. Kdo na svetu je pa v 14. 
stoletju vedel za neko Zabočevo? In tu ju 
tedaj, vsaj jaz sem prepričana, zagotovo ne 
bi našli. No, v moji zgodbi trĳe najstni-
ki med košnjo v obzidju cerkve odkrĳejo

skrinjico, ki odpre vrata duhovom starega 
sveta in pomeša preteklo s sedanjim. Fri-
derik spozna, da mu Veronika ni zamerila, 
ker je ni pravi čas rešil – bila je umorjena, 
medtem ko je on iskal pomoč … Preostalo 

je treba pa prebrati," skrivnostno zaklju-
čuje Marjeta Debevec. Kako se zgodba 
konča, kaj je res o zabočevskem zakladu in 
kaj ne, boste morali ugotoviti sami – z na-
kupom najnovejše knjižne pridobitve naše 
doline, ki se prodaja v Trgovini Kocka za 
borih 5 evrov.                   Damjan Debevec 

Marjeta Debevec, avtorica knjižice Zaklad 
na Borovi ravnici (foto: DD) Utrinek s predstavitve knjižice (foto: IT)

V PGD Borovnica se veliko dogaja
Prvo septembrsko nedeljo je v Bohinjski Bistrici potekalo tek-
movanje veteranov in veterank. Udeležili sta se ga kar dve 
ekipi PGD Borovnica – ekipa veteranov, ki se takšnih tekmo-
vanj redno udeležuje, prvič pa je odšla tekmovat tudi nova 
ekipa veterank. Veterani so se v močni konkurenci uvrstili na 
odlično 5. mesto, veteranke pa so se s svojega prvega tekmo-
vanja vrnile kar s pokalom, dosegle so namreč 2. mesto! To jim 
je dalo še več zagona za prihodnje tekme, trenutno se namreč 
obe ekipi pod budnim očesom mentorja Vilĳa vestno priprav-
ljata na tekmovanja v jesenskem delu. 
Borovniške ekipe pa se lahko odslej na tekmovanja pripelje-
jo v novem, sodobnem in lepem moštvenem vozilu, ki smo 
ga prevzeli na letošnjem Dnevu borovnic. Ob tem se želimo 
člani PGD Borovnica še enkrat zahvaliti vsem, ki ste si pri-
šli ogledat naš program in ste kupili gasilske srečke. Hvala, 
ker nas podpirate! Oktobra se bodo sicer spet začele vaje za 
mlade gasilce, na katerih izvajamo gasilske veščine in pona-
vljamo gasilsko tematiko. Oktober je mesec požarne varnosti, 
ki je letos še posebej namenjen ozaveščanju ljudi o ravnanju z 
gasilniki, čemur bomo v PGD Borovnica tudi pri vzgoji mla-
dih namenili posebno pozornost. Vse mlade, ki vas gasilstvo 
veseli, vabimo, da se nam pridružite. Za več informacĳ nam
lahko pišete na e-naslov pgdborovnica@gmail.com ali pokli-
čete poveljnika Jaka Mihevca na 031 818 470.  

  Za PGD Borovnica Saša Mevec 

Skupinska fotografija veterank s pokalom in mentorjem Vili-
jem Mevcem

Pravljični zaklad pod zabočevsko cerkvĳo
Borovniška pisateljica Marjeta Debevec se s svojo novo knjižico, ki je luč sveta ugledala sredi septembra, po-
daja v svet prepovedane ljubezni med Friderikom Celjskim in Veroniko Deseniško. Zgodba poteka v idilični 
vasici Zabočevo, kjer naj bi se skrival tudi starodavni zaklad pravljičnih razsežnosti.

Zahvala 
V imenu Kulturnega društva Borovnica se zahvaljujem: 
–  nastopajočim za lepo predstavitev pod vodstvom scenaristke in režiserke priredit-

ve, ki jo je nadgradila in oplemenitila odlično izbrana glasba glasbenikov; 
–  oblikovalki knjižice (postavitev, naslovnica) in lektorici, ki sta pripomogli k ustvar-

janju čara novele Marjete Debevec, da je zaživela – v nas. 
Spoštovani, hvala, ker ste imeli pogum in ste si v nedeljo, 15. septembra, popoldne 
vzeli čas ter ga preživeli v naši družbi. Hvala vsem in vsakemu posebej. 

Milena Škulj
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Njegova zgodovina sega v čas sv. Janeza Boska, ki je živel idejo preventivnega 
vzgojnega sistema. Tako pa je bilo letos tudi v naši župnĳi. Letošnji oratorĳ v 

Borovnici je bil nekaj prav posebnega – bil je že jubilejni, deseti, nanj pa se je prĳa-
vilo rekordno število otrok – skoraj 80. Animatorji smo se na enotedenski dogodek 
začeli pripravljati že spomladi, ko smo v roke dobili gradiva, ki jih pripravljajo sa-
lezĳanci s pomočniki. Kaj pravzaprav je oratorĳ in kakšno vlogo opravlja animator,
najbolje pove opis s spletne strani Oratorĳ.net: oratorĳ kot vzgojno okolje ima štiri
značilnosti, to so dom, šola, župnĳa in dvorišče; oratorĳski animator pa svojo vzgoj-
no držo živi na način asistence, njegov vzgojni odnos vključuje razumnost, vernost 
in ljubeznivost. 

 In vse to smo imeli animatorji pred očmi, ko smo se pripravljali na ta pomemben 
dogodek za našo župnĳo. V sodelovanju z gospodom župnikom Janezom Šilarjem
je 22 animatorjev pod budnim očesom naše voditeljice Sare Štempelj pripravilo te-
den, ki še dolgo ne bo šel v pozabo. 

Vodilo oratorĳa je, da na privlačen način navdušuje za vrednote, veselo krščansko
življenje, ustvarjalnost in poštenost v družbi. Nepogrešljive vsebine so molitev, pet-
je, delavnice, igre in kateheze, v katerih se otrokom približa življenje po evangelĳu.
Letos smo se družili pod naslovom "Bog je z nami, nismo sami", katerega osrednje 
sporočilo je bilo zajeto iz knjige Cliva Staplesa Lewisa Zgodbe iz Narnĳe: Potovanje
Jutranje zarje. Tako smo otrokom lahko približali nauk, da se moramo v letu vere 
na valovih življenja še posebej zavedati, da nas vodi Božja roka. Pa naj spregovorĳo
fotografije.

S kolesom po 
borovniški okolici
Kolesarjenje je, kot kaže, med Slovenci eden od rekre-
acĳskih hitov, pri čemer Borovničani nismo nikakrš-
na izjema. Naj torej temu ob rob nanizam nekaj idej 
za enodnevno (ali krajšo) kolesarsko turo v slikovito 
okolico Borovnice.

Meniševska kolesarska pot 
Kolesarska pot po Menišĳi je krožna, dolga okrog dvajset kilo-
metrov, z višinsko razliko 200 metrov. Začne se v Begunjah pri 
Cerknici z nekdanjo taborsko cerkvico sv. Jerneja, kjer zavĳemo

z regionalne na občinsko cesto 
proti Bezuljaku. Tu je zanimiva 
cerkev Marĳinega vnebovzetja.
Po asfaltni cesti nadaljujemo pot 
skozi čudovito vasico Dobec, kjer 
se v bližini nahaja cerkev sv. Le-
narta z zdravilnim vodnjakom 
ter naravoslovna učna pot, in se 
po približno štirih kilometrih 
skozi Kožljek (tu kraljuje cer-
kev sv. Ane) spustimo po ma-
kadamskem cestišču v gozdnati 
Kožlješki graben. Tu se srečamo 
s potokom Otavščico, ki po ne-
kaj kilometrih preide v čudovite 
slapove v Peklu pri Borovnici. Po 
krajšem vzponu nas pot pripelje 

iz Kožlješkega grabna do Padeža. Sledi spust proti Begunjam, 
kjer se krog sklene. Ob poti se srečujemo z neokrnjeno naravo 
notranjskih gozdov, staro podeželsko arhitekturo in številnimi 
sakralnimi objekti. Pot je dobro označena s kvadratnimi tabli-

cami modre barve. Žejni ali lačni kolesarji bodo "prvo pomoč" 
našli v gostilni v Begunjah, na turistični kmetĳi na Kožljeku ali z
manjšim ovinkom pri brunarici na Pokojišču. 

Borovniška kolesarska pot 
Kolesarska pot z izhodiščem na železniški postaji v Borovnici je 
krožna, dolga okrog 20 kilometrov, z višinsko razliko 430 me-
trov. Iz Borovnice se mimo zadnjega stebra borovniškega via-
dukta podamo po asfaltni cesti ob Borovniščici proti južnemu 
koncu doline, kjer si lahko ogledamo cerkev sv. Janeza Krstni-
ka v Zabočevu z znamenito fresko sv. Krištofa, nakar se mimo 
Brezovice, čez Kopitov grič in Strmec po makadamski cesti 
povzpnemo na planoto Menišĳa. V Kožlješkem grabnu pridemo
na meniševsko kolesarsko pot, od katere se ločimo pri Padežu, 
kjer smo znova na asfaltni podlagi. Na poti do Pokojišča si lahko 
ogledamo spomenik ognjenemu krstu Šercerjeve brigade, nad 
planoto se pne cerkev sv. Štefana, nas pa pod vasjo čaka dolg 
spust proti Borovnici. Popotovanje zaključimo v starem vaškem 
jedru Borovnice pred cerkvĳo sv. Marjete. Pot, ki je prav tako bo-
gata z različnimi znamenitostmi, je deloma označena z rdečimi 
smernimi tablicami. Lačni in žejni se lahko okrepčajo v gostilni 
ali bifeju v Borovnici ter v brunarici na Pokojišču. 

Po barjanskih kolesarskih poteh 
Obstaja pa še tretja možnost za kolesarski izlet, ki jo je letos 
enkrat že preizkusilo društvo Rekreatur v sodelovanju s Kra-
jinskim parkom Ljubljansko barje. Izlet so poimenovali Varuh 
zakladov, začel pa se je na Dvornem trgu v Ljubljani, kjer so se 
udeleženci s kolesi vkrcali na ladjico. Po izkrcanju na Livadi so jo 
ubrali po Poti spominov in tovarištva vse do Malega grabna na 
Viču, kjer so zavili proti poplavnemu gozdu. Od tod do osamel-
ca v Vnanjih Goricah so se peljali mimo barjanskih travnikov, 
njiv in mejic, nato po asfaltni cesti skozi Notranje Gorice, Podpeč 
in Preserje, dokler se niso znova znašli v objemu barjanske rav-
nice. Tu so si ogledali Goriški mah in se skozi Pako povzpeli na 
panoramsko traso stare proge, ki so jo zapustili šele v Borovnici. 
Glavni prometnici so se izognili po poljskih poteh čez borovni-
ški Mah vse do gradu Bistra. Sledila je še vrnitev proti Borovnici, 
kjer so svoje konjičke vkrcali na vlak za Ljubljano. Pot je dolga 
približno 35 kilometrov in žal ni posebej označena, zato kolesar-
jem priporočam zemljevid Krajinskega parka Ljubljansko barje.

 Je pa zato na poti več točk kolesarske "prve pomoči". 

Damjan Debevec 
Foto: DD

Meniševci za svoje oznake lepo 
skrbĳo, Borovničani pač ne.

TD Menišĳa drugo nedeljo v junĳu organizirano kolesari po me-
niševski kolesarski poti. Žepni vozni red vlakov vam bo prišel prav.

 Jubilejni 10. oratorĳ v Borovnici
 

Poletje je predvsem za otroke čas brezskrbnih dni, saj imajo vse do septembra po-
čitnice. Kako si zapolnĳo čas dvomesečnih počitnic, je odvisno od interesa otrok
pa tudi staršev. Tako se marsikdo od počitnikarjev udeleži tudi oratorĳa, ki ga v
Slovenĳi organizira čedalje več župnĳ.
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V spomin Sašu Kuzmi 
(18. 2. 1971–14. 8. 2013)

 
Včasih ti beseda ne gre z jezika, glas se ti za-
trese, roka obnemi in iz oči ti kane solza. Iščeš 
tiste prave besede. Ni jih. Iščeš jih pri pesnikih 
in v drugih knjigah. Preprosto jih ni. Bolečina 
je prevelika, žalost pregloboka.
   
Pred dobrimi 42 leti si prĳokal na svet v ve-
selje staršem, ki sta pridno in skrbno gradi-
la dom za vašo srečo. Sama sem te spoznala 
deset let pozneje, ko sem postala tvoja sose-
da. Naslednja štiri leta sva se videvala vsak 
dan, saj sem ti v hiši učenosti vlivala znanje. 
Bil si prĳazen, miren fant, lepih, iskrivih oči
in rahlo skodranih las. Nikomur nisi storil nič 

žalega. Mladostniška leta so ti hitro minila in že si si ustvaril družino in začel 
graditi dom. 

Tvoja življenjska barka ni plula prav mirno po mogočnem oceanu, mnogo 
je bilo viharjev, ki si jih uspešno premagoval. Najhujša izkušnja je bilo prav 
gotovo slovo od hčerke Katarine, ob kateri si našel svoj zadnji dom. Tudi ta 
trpka izkušnja te ni zlomila, zakopal si se v delo in optimistično zrl v prihod-
nost. Imel pa si občutek tudi za sočloveka, vedno si znal priskočiti na pomoč. 
Pa tudi poveseliti si se znal. Tako je bilo tudi tistega zadnjega dne. Dolgo v 
večer smo posedali na klopci in kramljali. Pozno smo legli k počitku. V mrzlo 
in deževno jutro nas je iz spanja zdramil glas sirene. Že spet nekaj hudega, 
smo si mislili. Na tebe nihče niti v sanjah ni pomislil. Slaba novica se je kmalu 
razširila, kruta usoda te je strgala od nas. 
Nemo smo strmeli v neznano, jok se je združil z debelimi deževnimi kaplja-
mi. In že je izginilo vozilo, ki te je odpeljalo na zadnjo pot. 

Zvezda. Gledaš jo. Večno. Tedaj se utrne. (Marko Pavček) 

Tvoja se je mnogo prezgodaj. 
Metka Pristavec Repar

Kulturno društvo Borovnica 
Ženski pevski zbor BARJANKE

 
Vabimo na 

letni koncert
 

v soboto, 19. oktobra 2013, ob 19. uri 
v Osnovni šoli Borovnica. 

Program bodo popestrili gostje. 
  

Pridite, ne bo vam žal.

V Borovnici še vedno 
klekljamo ob četrtkih

U v o d n a 
klekljarska 
urica v novi 
sezoni bo 
v četrtek, 
3. oktobra 
2013, ob 18. 
uri v OŠ dr. 
Ivana Ko-

rošca Borovnica (vhod s parkirišča za šolo). 
Vabljene vse aktivne članice, še posebej pa 
vabim vse, ki bi se nam želeli pridružiti na 
novo. Na četrtkovih srečanjih se bomo učili 
in obnavljali znanja te lepe slovenske obrti 
in tako kakovostno preživljali svoj prosti 
čas. 

Za KD Borovnica, 
klekljarsko sekcĳo Punkeljc

Liljana Kogovšek (tel. 041 588 696)
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PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA

U9
(P. Drašler)

17:00 - 18:30
TVD PARTIZAN

BOROVNIŠKA 
LIGA

(D. Matijasević)
18:00 - 23:00

OŠ BOROVNICA

U9
(P. Drašler)

15:00 - 16:30
OŠ BOROVNICA

U19 FANTJE
(A. Pristavec)
10:00 - 12:00

OŠ BOROVNICA

U15 FANTJE
(A. Pristavec)
19:30 - 21:00

OŠ BOROVNICA

U15 FANTJE
(A. Pristavec)
18:00 - 19:30

OŠ BOROVNICA

ČLANI A + B
(A. Kržič)

21:00 - 22:30
OŠ BOROVNICA

ČLANI A + B
(A. Kržič)

20:30 - 23:00
VRHNIKA

U19 DEKLETA
(B. Gabrovšek)
18:00 - 19:30

OŠ BOROVNICA

U11
 (T. Bizjak)

15:00 - 16:30
OŠ BOROVNICA

U11
 (T. Bizjak)

15:00 - 16:30
OŠ BOROVNICA

ČLANI A
 (A. Kržič)

19:30 - 21:00
OŠ BOROVNICA

U15 DEKLETA
 (P. Drašler)

18:00 - 19:30
OŠ BOROVNICA

U15 DEKLETA
 (P. Drašler)

16:30 - 18:00
OŠ BOROVNICA

ČLANICE
(B. Bajec)

19:00 - 20:30
VRHNIKA

ČLANICE
(B. Bajec)

19:30 - 21:00
OŠ BOROVNICA

FBC BOROVNICA VABI NA FLOORBALL
TERMINI TRENINGOV 2013/2014

Urnik je informativen, v kolikor pride do sprememb, bodo objavljene na naši spletni strani 
www.fbc-borovnica.net. 

Za vse dodatne informacije se obrnite na info.fbcborovnica@gmail.com

*U9 pomeni otroci 
do 9. leta starosti; 
podobno za ostale 
sekcije

Jesenske počitnice 
v znamenju
floorballa

Kdaj?
28. - 30.10.2013

Kje?
Telovadnica OŠ 

dr. Ivana Korošca 
Borovnica

Paplerjeva 15
1353 Borovnica

Cena?
Brezplačno!

* Prispevek bo le, če bo otrok naročil malico. (cca. 5€)

Prijave zbiramo do 21.10.2013 na spletni naslov 

info.fbcborovnica@gmail.com
Podatki: ime in priimek, naslov, starost, razred, kontakt staršev

Kdo?
Osnovnošolci
predznanje ni potrebno

Spoštovana pokojna! 
"Težko je pozabiti človeka, 
ki ti je bil drag, še težje je izgubiti ga za vedno, 
a najtežje je naučiti se živeti brez njega. 
Na svetu nimamo ničesar, 
kar bi bilo naša last, 
vse nam je dano le za določen čas – 
tudi ljudje, ki jih imamo radi." 
(M. Klevišar) 
  
Ljudje prihajamo, obstanemo, v bistvu pa smo ved-
no v odhajanju. Kam? V večnost, ki nima ne začetka 
ne konca, v neznano – absurden pojem, v skrivnost, 
kamor si vsi sledimo v nam nepoznanem in nerazu-
mljivem vrstnem redu. Smrt je pač kljub svoji neiz-
prosnosti sestavni del našega življenja. V življenju 
pa niso dnevi, ki so minuli, temveč dnevi, ki smo jih 
zapolnili. 
Danes, ko se poslavljamo od zakoncev Stanke in Ci-
rila Molek, imamo tisti, ki smo ju poznali, v mislih 
njuno življenjsko pot od samega otroštva na Faškari-
ji do skupnega odhoda. 
Pokojnega Cirila je vihra 2. svetovne vojne krepko 
prizadela. Izhajal je iz delavsko-proletarske družine, 
ki je bila takrat, kot mnoge na Bregu, zaznamovana 
kot rdeča in preveč, celo nevarno zavedna slovenska 
družina. Molkova družina ima velike zasluge v od-
poru proti okupatorju. Tudi Ciril je doživel usodo 
prebivalcev Brega in Pakega, ko sta bili 5. avgusta 
1942 obe vasi popolnoma izseljeni, vaščani izgnani 
– internirani. 
Oče je bil v partizanih, mama v italĳanskem zaporu.
Cirila, brata in še veliko sovaščanov so internirali v 
Treviso. Tam je Ciril ostal do kapitulacĳe Italĳe. Bil je

priznan krojaški mojster, natančen in pošten, pošten 
do sebe, strank in družbe. Miren in preudaren v svo-
jih odločitvah, ki so temeljile na njegovem življenj-
skem nazoru in izkušnjah. Spoštovan je bil med so-
sedi, krajani in člani Društva ZB za vrednote NOB, 
kjer je bil prizadeven in dobrodošel član. 
  
"Živeti-umreti je usoda naša, 
a cilj nam je visoko posejan. 
Glej drevo: za usodo nič ne vpraša, 
a večno se bori za svoj namen."                  
(Oton Župančič) 
            
Draga Stanka in Ciril. Kruta bolezen vama je močno 
otežila zadnje leto življenja. Mirno sta to prenašala, 
seveda ob veliki pomoči otrok in ožjih sorodnikov. 
Tiho sta odšla, odšla skupaj, kot sta bila skupaj dol-
gih 52 let, z roko v roki v slabem in dobrem. 
            
Hvala vama za vajin prispevek in za čas, ki smo ga 
preživeli skupaj. 
  
"Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro, 
le v nas se preselĳo
in naprej, naprej živĳo,
so in tu ostanejo …"                                    
(J. Medvešek) 
  
"Najboljših in najlepših stvari na svetu 
ne moremo videti ne otipati … 
ampak jih čutimo v srcu." 

Občinsko društvo ZB za vrednote NOB Borovnica

V slovo Stanki in Cirilu Molek
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•Certifikat Zlati kamen podeljen Občini Horjul
Občini Horjul je bil podeljen »Certifikat Zlati kamen«, ki ga 
prejme občina, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven živ-

ljenja, ki jih odlikuje solidna in 
uravnotežena stopnja doseže-
nega razvoja. Izhodišče za po-
delitev certifikata so konkretni 
in merljivi podatki, združeni v 
Indeks ISSO 2013. ISSO je se-

stavljen iz 43 kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih 
in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo 
razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost 
delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje 
na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, 
stopnjo socialne kohezĳe in stopnjo okoljske osveščenosti v 
občini. 

•V oktobru organiziran odvoz kosovnih 
odpadkov 
V oktobru bo organiziran odvoz kosovnih odpadkov elek-
trične in elektronske opreme ter gum. Zbiranje odpadkov bo 
možno v ponedeljek, 28. oktobra, od 9. do 21. ure pri Šport-
nem parku Horjul. Več o odvozu odpadkov in kaj spada med-
nje pa v posebnem obvestilu o odvozu. 

• Nova cena za vodo 
Pred časom smo vas že seznanili, da nova državna Uredba o 
oskrbi s pitno vodo in Uredba o metodologĳi za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva 
okolja predpisuje, kako se oblikuje cena oskrbe s pitno vodo. 
Cena pitne vode mora biti tako sestavljena iz omrežnine (ti-
sti del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture - stroške 
amortizacĳe, stroške obnove in vzdrževanja…) in vodarine 
(tisti del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo - stroške materiala, stroške dela..). 
Pri naslednjih položnicah za vodo bo cena že sestavljena po 
državni uredbi,  ki jo na zadnji seji potrdil tudi občinski svet. 
Vodarina bo znašala 0,32 €/m3, omrežnina pa je odvisna od 
dimenzĳe vodomera, kar je prikazano v spodnji tabeli. 

(V ceno pitne vode ni vključen 9,5 % DDV.) 

 Občinski svet je na zadnji seji sprejel tudi sklep, da bo za go-
spodinjstva in nepridobitno dejavnost občina subvencionirala 
50 % cene omrežnine, kar posledično pomeni, da bo za občane 
cena omrežnine prepolovljena. 

• Občinski prostorski načrt 
Na septembrski seji občinskega sveta je bila predvidena obra-
vnava občinskega prostorskega načrta. Kljub temu, da so bila 
vsa soglasja za potrditev pridobljena, smo po intenzivnem 
pregledu ugotovili, da določeni predlogi, ki jih je občina pod-
pirala, niso bili upoštevani. Ministrstvo za kmetĳstvo in okolje 
namreč ni potrdilo pobude, s katero bi do zazidljivosti prišla 
povezovalna cesta med osnovno šolo in vrtcem. Prav tako so 
izključili predlog za zazidljivo zemljišče, s katerim bi se omo-
gočilo nadaljnji razvoj in obstoj kmetĳe v občini. Ker občina 
podpira ohranitev in možnost razvĳanja kmetĳ, je župan po-
novno zaprosil za pregled pobud. Na razgovoru na ministr-
stvu za kmetĳstvu in okolje so obljubili, da bodo omenjene 
pobude še enkrat obravnave, svoje mnenje pa bodo sporočili 
v roku do dveh mesecev. Takoj, ko bo prejeto mnenje, se bo 
znova sestal občinski svet za obravnavo občinskega prostor-
skega načrta.

• Občinske novice • Občinske novice • 

V preteklih dneh smo v slovenskih me-
dĳih večkrat prebrali ali slišali novico o 
zmanjševanju slovenskih občin. Zgolj z 
namenom varčevanja bi današnjih 212 
občin zmanjšali na 120, in to glede na 
število prebivalcev, ki mora po mnenju 
ministra za notranje zadeve dr. Gregor-
ja Viranta presegati 5000 prebivalcev. 
Glede na kriterĳ, ki ga na ministrstvu 
obravnavajo kot absolutnega, bi do na-
slednje jeseni ukinili tudi Občino Horjul. 
Župan Občine Horjul Janko Jazbec se s 
tem kriterĳem niti najmanj ne strinja. 
Sam pravi: »Strinjam se, da bi lahko do 
zmanjšanja števila občin prišlo, vendar 
naj se najprej ukine takšne, ki se same 
niso sposobne financirati«, in dodaja: 
»Kako bi to izgledalo v gospodarstvu, 
če bi politika predlagala, da je potrebno 
ukiniti vsa podjetja, ki imajo manj kot 10 
zaposlenih. Dejstvo je, da so lahko zelo 
uspešna tudi manjša podjetja in enako je 
z občinami.« 
Predlog, ki ga je podal notranji minister, 
je bil s strani koalicĳskih strank pozitiv-
no sprejet, večji del opozicĳe pa predlo-
gu močno nasprotuje. Splošna javnost je 
razdeljena. Res da se minister rad opira 
na rezultate javnih anket, ki so pokazale, 
da je večina državljank in državljanov 
mnenja, da je v Slovenĳi preveč občin. 
Toda pri tem pozabi povedati, da večina 
teh anketirancev živi v večjih mestih, ki 
pa jim niti malo ni mar za manjše, pa naj 
si bo občine ali občane, manjše po stan-
dardu. A prav standard, infrastruktura, 
izobraževalni in zdravstveni sistem in 
podobno je tisto, kar so prav manjše ob-
čine približale bolj odročnim krajem in 
njihovim prebivalcem. Dejstvo je, da je 
tudi občina Horjul v 15. letih svojega ob-
stoja naredila več kot v vseh letih odkar 
kraj Horjul obstaja. »Občina je v tem času 
iz popolnoma iz slabše razvitega slabše 
razvitega kraja postala ena najbolj raz-
vitih občin v Slovenĳi«, zatrjuje župan. 
Njegovo izjavo pa je z naštevanjem iz-
vedenih projektov podkrepila Joži Žitko 
Pirc, zaposlena v občinski upravi. »V le-
tih samostojnosti so se uredile praktično 
vse ceste na območju občine, zgradil se je 
nov dom za ostarele, vrtec, nova športna 
dvorana in športni park, izvedeno je bilo 
kanalizacĳsko omrežje na Vrzdencu in v 
Podolnici, ki je tik pred zagonom, pre-
novila se je šola, zgradili sta se mrliški 
vežici v Horjulu in na Urhu, uredila se 
je oskrbo s pitno vodo, in to z izgradnjo 
dveh novih vrtin, uredili so se novi pros-
tori za občinsko upravo, preuredil se je 
občinski trg, prenovila javna razsvetlja-
va z energetsko varčnejšimi svetilkami 
in še bi lahko naštevala«, je povedala za-
poslena. Dejstvo torej je, da ima občina 
na svojem območju ne le tisto kar mora 
za delovanje in obstoj imeti, pač pa še 
marsikaj, česar druge, tudi večje, občine 
nimajo. »Vsa sredstva, ki jih dobimo kot 
samostojna občina so racionalno porab-
ljena in usmerjena v dejanske potrebe 
našega območja. Pri tem pa moram po-
udariti tudi velik pomen solidarnosti, ki 
vlada v naši občini. To je velika prednost 
manjše občine, saj ljudje pogosto delajo 
zastonj, za dobrobit vseh občanov, za 
dobrobit našega kraja«, je poudaril žu-
pan. 
S to izjavo bi župan lahko podučil mar-
sikoga in marsikomu, grdo rečeno, zaprl 

usta. Tudi ministru Virantu, ki pravi, da 
je reorganizacĳa lokalne samouprave 
nujno potrebna, saj naj bi na dolgi rok 
prinesla stomilĳonske učinke. Z direk-
tnimi prihranki, kot so plače občinskih 
funkcionarjev in občinske uprave ter 
sejnine svetnikov, pa bi po ministrovih 
izračunih v državni blagajni ostalo okoli 
10 milĳonov evrov. No od stroškov, ki 
jih horjulska občina nameni za takšne 
potrebe bi v državnem proračunu osta-
lo bore malo. Župan je namreč izredno 
varčen tudi pri sebi in svojih uslužben-
cih. Dovolj zgovorni so že sami podatki: 
Občina Horjul je v letu 2012 imela reali-
ziranih 2,339.820 EUR prihodkov in 2,-
029.897 EUR odhodkov. Od tega je bilo 
za plače občinske uprave porabljenih 
134.454 EUR oz. 6,62% vseh odhodkov; 
za sejnine svetnikov in nadzornega od-
bora je bilo porabljenih 4.229 EUR; za 
delovanje občinske uprave (pisarniški 
material, stroški poslovnih prostorov, 
telefona, elektrike, čiščenja, varovanja 
itd.) pa je bilo porabljeno 20.944 EUR. 
Večina sredstev je občina, kot vsako 
leto, namenila za investicĳe (35,89 %) 
in za financiranje šole ter vrtca  (38%), 
precejšen odstotek tudi za vzdrževanje 
in gradnjo cest in javne razsvetljave (12-
,98%), ostalo pa za vzdrževanje in grad-
njo kanalizacĳe in odlagališč za smeti, za 
oskrbo s pitno vodo ter za financiranje 
delovanja društev. V zadnjem letu pa so 
prihodki v občinski proračun še nekoli-
ko višji, saj ta poleg denarja iz državnega 
proračuna, ki ji pripada glede na število 
prebivalcev, prejme še okoli 30.000 EUR 
sredstev iz naslova sončnih elektrarn, ki 
so postavljene na različnih občinskih ob-
jektih. »Občina ne zapravlja nikjer, vsa 
sredstva so racionalno porabljena, tudi 
razpisov se lotevamo premišljeno, in to 
tako, da nikoli ne zahtevamo visokih 

kriterĳev. S tem pa omogočimo manj-
šim ponudnikom oziroma podjetjem, ki 
so pogosto kar lokalci, da se na razpis 
lahko prĳavĳo. Izkazalo se je, da delajo 
veliko bolj kvalitetno in ceneje, kar je za 
nas najpomembnejše«, je še enega od 
ukrepov navedel župan Jazbec. 
Glede na zgornje navedbe lahko trdimo, 
da Občina Horjul še zdaleč ne sodi med 
tiste manjše občine, ki po mnenju mi-
nistra Viranta le trošĳo, razvojnega de-
narja pa ne znajo učinkovito porabljati. 
Prav tako se v Horjulu lahko pohvalĳo 
z nekaterimi projekti, ki so bili izvedeni 
s pomočjo evropskih sredstev, in sicer je 
to ureditev občinskega trga in celotna 
energetska sanacĳa šole. Na projekte fi-
nancirane s strani Evropske unĳe bi bilo 
potrebno opozoriti tudi vladne pred-
stavnike, ki všečno predlagajo zmanjša-
nje stroškov na račun ukinjanja občin. V 
kolikor bi do združevanja občin prišlo, 
bi vsi projekti, ki so še v teku, in teh ni 
malo, potonili v vodo, saj denarja zaradi 
reorganizacĳe lokalne samouprave ne bi 
bilo. Za kolikšno milĳonsko škodo bi v 
tem primeru šlo, lahko le ugibamo. Če 
pa tej škodi prištejemo še stroške reorga-
nizacĳe in stroške referenduma, ki bi v 
primeru podpore poslancev, po vsej ver-
jetnosti moral biti izveden, smo kaj hitro 
celo pod magičnim zneskom, ki ga, kot 
privarčevani denar, minister obeša na 
velik zvon. 
Občina Horjul je upravičila svoj obstoj. V 
dobrih petnajstih letih je doživela izred-
ni napredek, ki ga bo lahko nadaljevala 
samo z ohranitvĳo samostojnosti. O tem 
je prepričan njen župan Janko Jazbec. 
Tako pa bi po njegovem mnenju, v pri-
meru referenduma, menila tudi večina 
občanov in če je tako, se Občini Horjul 
za svoj obstoj ni bati. 

Nadja Prosen Verbič 

Enota mere Cena€
(100%)

Premer vodomera faktor Na mesec

(DN </= 20) 3/4") 1,00 4,9634

3/4" (20<DN<40) 6/4" 3,00 14,8903

6/4" (40</=DN<50) 2" 10,00 49,6343

2" (50</=DN<65) 2,5" 15,00 74,4514

65</=DN<80 30,00 148,9028

80</=DN<100 50,00 248,1713

100</=DN<150 100,00

150</=DN 200,00
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 »Ukinejo naj občine, 
ki se same ne morejo financirati«
 
Novica o možnosti ukinjanja manjših občin, ki so jo sprožile vladne stranke, v zadnjih tednih buri 
duhove v nacionalni in lokalni javnosti. Tudi Občina Horjul je med tistimi, ki bi se ji potemtakem 
šteli dnevi. Le kaj poreče na to njen župan Janko Jazbec?

Folklorna skupina Klas
 
vabi
 
k vpisu novih 
plesalcev in godcev 
  
2. oktobra 2013 ob 20. uri 
  
NA ODRU 
Prosvetnega društva Horjul 
  
Zaplešite in zaigrajte z nami!
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Občina Horjul se je konec septembra lani 
prĳavila na javni razpis za sofinanciranje 
operacĳ za energetsko sanacĳo stavb v 
lasti lokalnih skupnosti, v okviru Ope-
rativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–
2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna 
raba energĳe, prve prednostne usmeritve 
Energetska sanacĳa javnih stavb, ki ga je 

objavilo ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, in sicer s projektom "Energetske 
sanacĳe OŠ Horjul". Na prĳavo je dobi-
la pozitivno mnenje in takoj začela po-
stopke. Potrebna je bila namreč natančna 
opredelitev in razdelitev del po sklopih, 
ki so bili opredeljeni v prĳavi in jih je za-
hteval razpis, in sicer sklop A (okna na lu-
pini stavbe, vrata na lupini stavbe), sklop 
B (gradbeno-obrtniška dela – fasada in 
podstrešje), sklop C (vgradnja sistemov 
za centralno prezračevanje, toplozračno 
ogrevanje in klimatizacĳo, energetski mo-
nitoring, sistemi za proizvodnjo energĳe, 
vgradnja kotla za biomaso). Projekt za iz-
vedbo del je izdelalo podjetje Kvinta, d. o. 
o., iz Ljubljane. V maju je občina prek po-
rtala javnih naročil začela postopek zbi-
ranja ponudb. Na javni razpis je prispelo 
6 ustreznih ponudb. Na občini so pove-
dali, da jim je z javnim naročilom uspelo 
znižati cene za kar 20 % od predvidene 
vrednosti investicĳe. Ob upoštevanju 

vseh meril iz razpisne dokumentacĳe so 
izmed vseh ponudb izbirali najugodnej-
šega ponudnika po posameznih sklopih. 
Za sklop A – menjavo oken in vrat je bila 
izbrana družba Satler okna in vrata, d. o. 
o., iz Slovenskih Konjic, najugodnejšo po-
nudbo za sklop C, torej za izvedbo cen-
tralnega prezračevanja, klimatizacĳe in 
ogrevanja, pa je predložilo podjetje SBS 

TIM Inženiring, d. o. o., iz Ljubljane, ki je 
skupaj s podjetjem Lesnina Inženiring, d. 
o. o., iz Ljubljane prav tako ponudilo naj-
ugodnejšo izdelavo fasade in podstrešja 
na osnovni šoli (sklop B). 
Realna finančna konstrukcĳa bo sicer 
znana po zaključku operacĳe. Glede na 
ugodne cene, ki jih je občini uspelo prido-
biti na javnem razpisu, pa se predvideva, 
da bo energetska sanacĳa stala nekaj več 
kot 400.000 EUR (z DDV); od tega je ob-
čina upravičena do nepovratnih sredstev 
v višini 100 % upravičenih stroškov ope-
racĳe (brez zneska DDV). 
Dela so se začela v počitniških mesecih. 
Avgusta so zamenjali okna in vrata v šoli. 
Oktobra bodo vgradili kotel za lesno bio-
maso, ki bo zamenjal že zelo dotrajani si-
stem za kurjavo na olje. Osnovna šola se 
bo namreč od letos grela na sekance, ki 
so naravi mnogo prĳaznejši vir energĳe. 
Za ta namen pa je bilo treba izgraditi tudi 
zalogovnik, ki bo služil za skladiščenje 

sekancev, a ta ni del navedene investicĳe. 
Avgusta so se začela tudi dela za vgrad-
njo sistema za prezračevanje, toplozračno 
ogrevanje in klimatizacĳo. Ta postopek je 
bil najzahtevnejši, saj je bilo treba sisteme 
speljati po vseh prostorih osnovne šole. Iz 
tega razloga so se dela nekoliko zavlekla 
tudi v september, zaradi česar so imeli 
horjulski osnovnošolci teden več poletnih 

počitnic. Ker dela na nekaterih mestih še 
vedno potekajo, so tri razrede preselili 
v zgornje prostore občinske stavbe, kjer 
lahko pouk poteka nemoteno. Kar pa je 
težko trditi za pouk v učilnicah osnovne 
šole, saj dela še vedno potekajo v učilni-
cah predmetne stopnje, v naslednjih dneh 
pa se bodo začela zunanja gradbeno-obrt-
niška dela in izboljšave toplotne izolacĳe 
ter preplastitev fasade.   
Ni kaj, za lepoto je pač treba potrpeti, pa 
čeprav gre za lepši videz osnovne šole, 
ki sicer ni bistvo investicĳe, ampak le del 
energetske sanacĳe. Učenci in učitelji ter 
drugi šolski delavci bodo morali še za ne-
kaj časa stisniti zobe. Vse v zakup lepši, 
toplejši in prĳaznejši osnovni šoli, s ka-
tero se bodo lahko kmalu ponašali in bo 
najmanj naslednjih 30 let nudila prĳeten 
prostor, kjer se bodo lahko izobraževale 
nove generacĳe Horjulcev. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv
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Odvoz kosovnih odpadkov,  
električne in elektronske 
opreme in gum 
Obveščamo vas, da bo v torek, 29. oktobra 2013 na območju 
občine Horjul organiziran reden odvoz kosovnih odpadkov,  
električne in elektronske opreme in gum.
Zbiranje kosovnih odpadkov, električne in elektronske opre-
me ter gum bo za vse občane na enem skupnem zbirnem me-
stu – pri Športnem parku Horjul. Zato vas naprošamo, da od-
padkov ne odlagate pri kontejnerjih ali drugih mestih, temveč 
odpadke pripeljite v Horjul, kjer bo pri ŠPORTNEM PARKU 
HORJUL (ob Vrhniški cesti) za to posebej pripravljen prostor. 
Na lokacĳi pri ŠPORTNEM PARKU HORJUL se bodo ko-
sovni odpadki,  električna in elektronska oprema ter gume 
lahko odložili izključno: 
• v ponedeljek, 28. oktobra 2013 med 9. in 21. uro, 
Dne 29. 10. 2013 odlaganje več ni dovoljeno, saj bo podjetje 
Snaga pričelo izvrševati odvoz odpadkov. 
Prosimo vas, da zgoraj navedena termina dosledno spoštuje-
te, ker odlaganje izven navedenega časa ne bo mogoče. 
Prosili bi tudi, naj vas ne moti, če bo oseba, ki bo nadzirala 
odlagališče povprašala po vašem osebnem imenu. To bo stori-
la iz razloga, ker je odlaganje kosovnih odpadkov namenjeno 
samo občanom občine Horjul. 
Med kosovne odpadke odlagamo: 
- kopalniško opremo; 
- pohištvo; 
- preproge; 
- oblazinjeno pohištvo in vzmetnice; 
- svetila in senčila. 
Med odpadno električno in elektronsko opremo spadajo: 
-  velike in male gospodinjske naprave; 
-  televizĳski in računalniški zasloni; 
-  IT in telekomunikacĳska oprema; 
-  zabavna elektronika; 
-  električno in elektronsko orodje; 
- oprema za razsvetljavo; 
- zapestne ure in budilke; 
-  električni aparati za nego telesa; 
-  elektronske igrače in športna oprema z električnimi ali elek-

tronskimi sestavnimi deli. 
 Občina Horjul

Teniški turnir v Horjulu
 
Teniški klub Horjul je 14. septembra pod taktirko 
predsednika kluba Jurĳa Janeža st. organiziral že tra-
dicionalni, vsakoletni teniški turnir posameznikov. 
 
Udeležilo se ga je 12 tekmovalcev iz širše okolice. Ves dan so se 
ob lepem vremenu odvĳali zanimivi in napeti teniški dvoboji, po-
skrbljeno pa je bilo tudi za prĳetno vzdušje in druženje ob navi-
jaški klopi. Mesta najboljših treh so zasedli Boris Zuljan (3.), Jurĳ 
Janež ml. (2.) in Iztok Škof, ki je osvojil glavno lovoriko. 

  TK Horjul

Z leve proti desni: Jurĳ Janež st., organizator in predsednik Teni-
škega kluba Horjul, ter najboljši trĳe –Boris Zuljan, Iztok Škof, 
Jurĳ Janež ml. 

Ekstremovci z Lipkom zabili prvi 
koš na Triglavu
Lipko, uradna maskota letošnjega evropskega prvenstva v košarki, se je ob 
začetku prvenstva odločil, da bo košarkarsko vročico zakuhal tudi na Tri-
glavu. Ker je koš, narejen posebej za to priložnost, kljub temu tehtal skoraj 
100 kg, je za pomoč prosil nekaj fantov iz Ekstrema, da so mu pomagali 
izpeljati to noro zamisel.
Skupina šestih fantov se je odpravila na pot v petek, 30. avgusta. Vsak od 
njih si je na hrbet poveznil kar 20-kilogramski tovor in se z obteženim ko-
rakom podal proti cilju. Odprava se je že do večera povzpela na Kredarico, 
kjer je tudi prenočila, potem pa je naslednji dan ob šestih zjutraj zavzela 
vrh Triglava. Tam so ekstremovci postavili košarkarski koš in najbolj nora 
zamisel se je uresničila – Lipko je že v prvem poskusu zadel koš, ki je bil 
obenem tudi prvi doseženi koš na Triglavu doslej. Video in fotografije z 
odprave si je mogoče ogledati na različnih spletnih straneh, npr. na www.
kzs.si in www.ekstrem.eu. 
Koš na Triglavu pa ni bil ne prvi ne zadnji spektakularni dogodek letoš-
njega košarkarskega prvenstva v organizacĳi Ekstrema – pred tem so pri-
pravili že košarkarske tekme ob žrebanju skupin v Postojnski jami in na 
splavu v Koprskem zalivu, 300 metrov od obale. Ekstrem je tako odločno 
pripomogel k temu, da se bo Eurobasket 2013 vsem dobro vtisnil v spomin 
– ne le po odličnih rezultatih slovenske reprezentance, temveč tudi po iz-
virnih spremljajočih dogodkih. 

VM

Energetska sanacĳa Osnovne šole Horjul 
 
Osnovna šola Horjul letos v počitniških dneh ni samevala, kot je za ta čas navadno, temveč so v njej potekala 
številna dela v sklopu projekta energetske sanacĳe osnovne šole, za kar je Občini Horjul uspelo pridobiti tudi 
nepovratna evropska sredstva.

Notranjost šole med izvajanjem del za 
vgradnjo sistema za prezračevanje, toplo-
zračno ogrevanje in klimatizacĳo

Zalogovnik bo služil za skladiščenje sekan-
cev, na katere se bodo odslej greli v šoli.

V energetsko sanacĳo spada tudi izboljša-
nje toplotne izolacĳe.

Delavci podjetja Satler okna in vrata, d. o. o., pri menjavi oken na šoli Zunanji videz osnovne šole bo kmalu popolnoma drugačen.
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Organizacĳske priprave je tako kot prejšnje leto prevzel predsed-
nik Prosvetnega društva Horjul Jaka Gabrovšek. Ker pa je vsako 
gostovanje tudi velik finančni podvig, smo se s pismom obrnili na 
podjetnike v Horjulu in ti so našo pot finančno podprli. Tako se naj-
lepše zahvaljujemo podjetjem Kovinos, d. o. o., Metrel, d. d., Metrel 
Mehanika, d. o. o., Valentin Čepon, s. p., Excenter, d. o. o., Kvader, 
d. o. o., in Janez Marolt, s. p. 
Skupina se sicer trenutno ne more pohvaliti z velikim članstvom, 
imamo pa po drugi strani zelo prizadevne nove člane, s katerimi 
smo zapolnili vrste za odhod na turnejo. Z nami so odšli naslednji 
bruci: Tinka Grdadolnik, Alenka in Tine Gerjolj, Peter Hribernik, 
Gregor Končan in Matic Petrovčič. Za glasbeni del programa pa sta 
poskrbela harmonikar Luka Čepon in basist Tone Gerjolj. 
Z nestrpnostjo smo pričakovali dan odhoda, 17. avgust, ko smo se 
sredi noči zbrali v Prosvetnem domu Horjul. Zaradi rane ure in za-
upanja v zagotovila nekaterih plesalcev, da imajo zagotovo vso gar-
derobo s seboj, smo šele na poti, ko je bilo že prepozno, opazili, da je 
par čevljev ostal doma, vendar je garderober Andrej Marolt zadevo 
ugodno rešil. Naš prvi postanek je bil ob Blatnem jezeru, kjer smo se 
prepričali, da je to res blatno. Luka, Nejc, Peter in Blaž so se vseeno 
okopali, plavati pa žal niso mogli, saj jim je voda segala le nekoliko 
čez kolena. Pot smo nadaljevali proti Budimpešti, kjer smo se naj-
prej povzpeli na Citadelo, si ogledali trdnjavo, spomenik svobode 
in bunker iz časa druge svetovne vojne. Sledila sta spust v mesto in 
vožnja po visečem mostu, ko pa smo se postavili v vrsto za ogled 
parlamenta, ki je največji na svetu in ima 27 vhodov, smo ugotovili, 
da je zmanjkalo vstopnic. Tako smo se raje odpeljali do cerkve sv. 
Štefana, se povzpeli na kupolo in od tam v hostel, kjer smo se osve-
žili. Nato smo se sprehodili do centra mesta in se povzpeli na preču-

doviti Budimski grad. Tu je ravno potekal Folk art festival, tako da 
smo si lahko ogledali nastope madžarskih folklornih skupin, kupili 
izdelke domače obrti in pokusili domačo hrano. Sprehodili smo se 
tudi do cerkve sv. Matĳe in Ribiške trdnjave. 
Naslednje jutro smo se odpeljali do Trga junakov, kjer stoji spome-
nik neznanemu junaku ter 36 m visok steber s kipom nadangela Ga-
brĳela, se sprehodili skozi mestni park do Sedmograškega gradu, 
kjer je kmetĳski muzej, in nadaljevali oglede v muzeju transporta. 
Ta dan nam je uspelo kupiti vstopnice za obisk parlamenta, ki je s 
691 sobami res impozanten in vreden ogleda. Od tam smo se znova 
povzpeli v Budim in si ogledali vojni muzej, kjer so predstavljeni 
orožje, vojaške uniforme in glavne osebnosti madžarske vojaške 
zgodovine. 
Popoldne smo nadaljevali pot proti mestu Czegled, v katerem smo 
se nastanili za čas festivala. Zvečer smo se v mestu Abony, kjer je bilo 
glavno prizorišče festivala, na skupni večerji zbrale vse nastopajoče 
skupine, bilo nas je kar 13. Poleg nas je iz Slovenĳe prišla Folklorna 
skupina Marko iz Beltincev, sicer pa je bila udeležba pestrih med-
narodnih barv: po dve skupini iz Turčĳe (Izmir in Istanbul), Polj-
ske, Italĳe in Izraela, po ena skupina iz Grčĳe in Češke ter skupina 
Madžarov iz Vojvodine. Po vročem golažu – lahko bi rekli, da smo 
ga tekom turneje kar veliko pojedli, saj je bil pogosta hrana – smo 
se vrnili v penzion in ponovili svoj program za prihodnji dan. Ker 
pa folklorne skupine ne hodĳo zgodaj spat, je temu sledil zabavni 
program. Za harmoniko so poprĳeli Blaž Judež, Nejc Čepon, Matic 
Petrovčič in Tone Gerjolj, za kitaro Luka Čepon, na trobento pa je 
igral Domen Čepon. 
Naslednjega dne smo zgodaj vstali, predvsem dekleta, da so si obli-
kovala pričeske, ki zahtevajo veliko dela in pripomočkov. Odpeljali 

smo se v mesto Öcsöd, kjer smo po paradi na mestnih ulicah nasto-
pili s prvim spletom plesov iz okolice Ljubljane. Dan je bil zelo vroč, 
tako da so morali plesalci kar potrpeti v oblačilih, kar je posebno 
težko za dekleta, saj imajo na sebi popolno opravo, sestavljeno iz 
kratkega krilca, dveh spodnjih kril, dolgih volnenih ali bombažnih 
nogavic, žametnega ali volnenega krila, predpasnika ter bluze ozi-
roma jakne. Po končanem nastopu smo se odpeljali v Abony na ko-
panje; zaradi številnih termalnih izvirov je tam veliko kopališč, tako 
da številni Madžari v Abonyju preživĳo počitnice. Prĳetna ohladi-
tev v bazenih je ublažila neznosno vročino. 
Torek, 20. avgusta, je bil glavni festivalni dan. Na ta dan Madžari 
praznujejo god sv. Štefana in je njihov državni praznik. Jutro smo 
seveda začeli z vajo, kajti tako obseg kot izvedbo plesov je treba vsa-
kokrat prilagoditi zahtevam organizatorja. Nato smo se v športnem 
centru v Abonyju folklorne skupine pomerile med seboj v nogome-
tu; našo ekipo so sestavljali kapetan Nejc Čepon, vratar Peter Hri-
bernik, napadalca Blaž Judež in Gregor Končan, v obrambi sta bila 
Matic Petrovčič in Tone Gerjolj, na sredini pa Tine Gerjolj. Po več 
zaporednih tekmah so zasedli izjemno četrto mesto. Tekmovanja v 
šahu sta se udeležili Alenka Gerjolj in Barbara Čepon, v hudi konku-
renci samih lokalnih šahistov sta zasedli 7. in 8. mesto. Vse skupine 
smo se potem zbrale pred športnim centrom, kjer smo imeli fotogra-
firanje, sledila pa sta parada in koncert. Pred nastopom nas je precej 
skrbelo, kako bo z glasbo, saj je imela večina skupin posneto mu-
ziko, vendar so nam nato vseeno uredili mikrofone za živo glasbo. 
Naš nastop je publika izjemno dobro sprejela; gledalci so med ple-
som ploskali in vriskali, pa tudi plesalci so žareli, kot že dolgo ne, 
se smejali in dovršeno izvedli svojo točko. Vsem je bil všeč občutek, 
da nastopajo pred 700 gledalci, ki jim glasno ploskajo in vriskajo. Ob 
koncu koncerta je sledil ognjemet, s katerim se je festival zaključil. 
Srečnim in zadovoljnim nam je ostala le še vrnitev domov. 

Pred novo sezono imamo mesec dni počitka, jeseni pa sprejemamo 
nove člane, in sicer tako plesalce in plesalke kot glasbenike. Vabi-
mo vas, da se nam od 18. septembra pridružite na vajah ob sredah 
in petkih ob 19.30 v Prosvetnem domu Horjul.  

 Mentorica Marĳa Čipić Rehar   
  

Horjulski hokejisti 
bodo kmalu trenirali 
na novi podlagi
Konec avgusta je v Športnem parku 
Horjul potekala sanacĳa in izravna-
va igralne površine, konec septembra 
pa bo staro podlago igrišča, na kate-
rem horjulski hokejisti in hokejistke 
trenirajo in dosegajo športne uspehe, 
zamenjala nova. 
Horjulski hokejisti in hokejistke, starejši in 
mlajši, so si po uspešno zaključeni sezoni pri-
služili novo podlago na igrišču v Športnem 
parku Horjul, kjer potekajo treningi in večina 
tekem v inline hokeju. Celotna obnova podla-
ge poteka v dveh delih. V prvi fazi, od 19. do 
26. avgusta, je potekala sanacĳa in izravnava 
površine obstoječega igrišča, ki je zajemala iz-
vedbo sanacĳe neravnin, diamantno brušenje 
podlage do oprĳema na osnovno podlago, 
nanos osnovnega premaza, šivanje stikov, 
krpanje lukenj od ograje ob igrišču in vrtanje 
novih lukenj za čvrstejšo postavitev ograje ob 
igrišču. Dela je izvedlo podjetje Conto, d. o. o., 
iz Grosuplja, ki so ga izbrali na razpisu. Izved-
bena dela druge faze pa bo opravilo podjetje 
Fortrade, d. o. o., z Vrhnike, ki bo predvidoma 
konec septembra dobavilo popolnoma nove 
plošče za podlago. Cena celotne izvedbe del bo 
skupaj z DDV znašala 47.766,66 EUR. Kar lep 
delež teh sredstev, 22.530 EUR, bo prispevala 
Fundacĳa za šport, od koder je Občini Horjul 
uspelo pridobiti nepovratna sredstva. Preosta-
li del sredstev, 25.236,66 EUR, pa bo iz svojega 
proračuna zagotovila Občina Horjul. Hokejska 
dvorana Športnega parka Horjul, ki je sicer že 
v uporabi, se bo tako konec meseca ponašala 
z novo podlago. Do takrat pa se začasno upo-
rablja stara podlaga, ki je sicer že zelo izrablje-
na, vendar zaradi dobro izvedenih sanacĳskih 
del začasno še lahko služi svojemu namenu. V 
dneh po dopustniških mesecih, ko se za hor-
julske hokejiste in hokejistke intenzivno zače-
njajo treningi inline hokeja, bodo ti nove pod-
lage še kako veseli. Naj jim dobro služi, tudi 
kot motivacĳa za uspešno sezono. 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv

Letos horjulski osnovnošolci skozi šolska vrata niso stopili skupaj z vrstniki 
iz drugih slovenskih osnovnih šol. Energetska sanacĳa šole, ki je potekala vse 
počitnice, se je še nekoliko zavlekla in učencem onemogočila reden  začetek 
šolskega leta. A kdo bi si belil glavo? Večina učencev prav gotovo ni zamerila 
nikomur, ko je bilo treba počitniške dni podaljšati v september. Nekoliko 
slabše volje pa so bili prvošolci, ki so morali en teden več čakati na svoj tako 
težko pričakovani prvi šolski dan. 
Pa je le prišel 9. september. Nič kaj prĳazno jutro jih ta dan ni pričakalo. A v 
šoli so jih pozdravili prĳazni in nasmejani obrazi učiteljic in nekoliko zbegani 
obrazi sošolcev in sošolk, ki so kaj kmalu postali njihovi prĳatelji. Nekaj več 
kot lani, 37 prvošolcev se je zbralo vsak v svojem razredu, ki bo naslednjih 
deset mesecev njihov prostor učenosti. Prĳetna igrica, s katero so se nekoli-
ko sramežljivo predstavili in povedali svoje ime, skupinska fotografija, in že 
je bil čas za lutkovno predstavo. Lutkovno gledališče Fru-fru je za učence 
prvih, drugih in tretjih razredov zaigralo prĳetno predstavo o deklici Zlato-
laski, ki se zaradi prevelike zvedavosti izgubi v gozdu in se znajde v med-
vedjem brlogu. Konec je bil srečen, tako kot se je zaključil tudi prvi šolski dan 
za prvošolce – s sladkim prigrizkom. Zatem so jih že čakali ponosni starši, 
ki so imeli medtem organizirani sestanek za starše, na katerem so izvedeli 
vse podrobnosti o šolskem delu, urniku, prevozu otrok idr. Za prvošolčke 
vstop v šolo pomeni veliko prelomnico, predvsem zaradi novosti, ki jih ta 
prinaša. A prej ali slej tudi te postanejo del njihovega vsakdanjika. Kar nekaj 
sprememb pa je letošnje šolsko leto prineslo za nekatere druge razrede. V 
program za osnovne šole jih je uvedlo ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. Nekaj sprememb se je pojavilo pri poimenovanju predmetov, in si-
cer na šolskih urnikih ni več športne vzgoje, ki se po novem uradno imenuje 
šport, tako tudi likovna vzgoja, ki se je preimenovala v likovno umetnost, in 
podobno glasbena vzgoja. Dosedanja državljanska in domovinska vzgoja ter 
etika pa se je preimenovala v domovinsko in državljansko kulturo in etiko. 
Ena od večjih sprememb so tudi številčne ocene za tretješolce, ki so do sedaj 
poznali le opisne ocene. S temi bodo sicer še vedno ocenjevali drugošolce in 
prvošolce. Nacionalno preverjanje znanja, ki so ga doslej poznali le deveto-
šolci, pa se z letošnjim šolskim letom uvaja tudi v šesti razred. Elektronska 
redovalnica in dnevnik, ki sta novost ne le za učitelje, temveč tudi za starše, 
bosta prispevala k neposrednemu pretoku informacĳ. Tako bodo prav vsi 
starši do ocen svojega otroka in drugih informacĳ lahko dostopali prek sple-
ta, od koderkoli. Staršem je novost prav gotovo všeč, mnenja otrok pa so naj-
verjetneje deljena. Podobno je z mnenjem stroke, učiteljev, staršev in učencev, 
ko govorimo o uvedbi uniform v slovenski šolski sistem, ki v javnosti vse 
bolj buri duhove. 
Z uniformami ali brez, prav gotovo pa z rumenimi ruticami okoli vratu, bodo 
prvošolci še naprej stopali po šolskih poteh in opozarjali na prisotnost naj-
mlajših udeležencev v prometu. V začetku šolskega leta je posebej poskrblje-
no za prometno varnost šolarjev. Opozorilni znaki, policisti in druge oznake 
voznike opozarjajo, da na cesti niso sami, temveč so se jim pridružili tudi 
najmlajši udeleženci, katerih odzivi so najpogosteje nepredvidljivi. V okolici 
horjulske osnovne šole so, kot je že nekaj let v navadi, prve dni najmlajše 
v prometu usmerjali člani društva upokojencev in voznike opozarjali nanje. 
Včeraj še v spremstvu, danes pa šolarji že sami stopajo po šolskih poteh. Naj 
bo njihov korak preudaren, naj se počutĳo varne, tako na cesti kot v šolskih 
klopeh. 

  Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv

1. B; učiteljica Irena Čadež, pomočnica Marĳa Kovač, učenci: Tilen Cupar, 
Urh Čepon, Tinkara Grdadolnik, Sara Istenič, Valerĳa Janič, Viktorĳa Ja-
nič, Ema Kogovšek, Lara Končan, Tjuš Kozina, Aljaž Malavašič, Klara Ma-
lavašič, Hana Meden, Ambrož Prebil, Sebastĳan Samotorčan, Mia Sečnik, 
Nik Slovša, Rok Slovša, Lara Trček, Neja Trček, Anže Zdešar.

1. A; učiteljica Mojca Potrebuješ, pomočnica Marĳa Kovač, učenci: Ažbe 
Čepon, Tajda Černigoj, Adam Jelovšek, Job Jerala, Zala Končan, Tina Leš-
njak, Anže Letonja, Maja Logar, Nelly Marolt Nagode, Amina Mujić, Petra 
Petkovšek, Eva Radešič Korenčan, Erika Rožmanec, David Tome, Mark Ve-
sel, Rok Vogrin, Anita Žerovnik

Pred parado Skupaj s FS Beltinci Nastop v Abonyju

Teden dni počitnic več za 
horjulske osnovnošolce
Horjul, 9. september – Letošnje šolsko leto se je za horjulske 
osnovnošolce zaradi energetske sanacĳe šole začelo teden 
pozneje, vendar bodo morali učni program tekom šolskega 
leta nadoknaditi.

Horjulski folkloristi na mednarodnem festivalu na Madžarskem   
Po lanskem uspešnem gostovanju na festivalu v Ohridu v Makedonĳi smo se tudi letos odločili, da se predsta-
vimo pred tujim občinstvom. Izbrali smo si Mednarodni festival sv. Štefana na Madžarskem, ki poteka od 18. 
do 21. avgusta v več mestih, in začeli pripravo dveh spletov: Neuresničene sanje mladega dekleta s plesi okolice 
Ljubljane (v oblekah, ki so se nosile v Horjulu na začetku 20. stoletja) in splet plesov z Razkrižja.
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S sprejetjem Uredbe o državnem prostorskem 
načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugo-
zahodnega dela Ljubljane in naselĳ v Občini Do-
brova - Polhov Gradec se "vojna" glede zadrže-
valnikov še ni končala, vendar se počasi umirja. 
Državni prostorski načrt, ki ureja poplavno var-
nost in podaja načine reševanja najspornejših 
območĳ, že vse od leta 2003, ko se je projekt na
strani okoljskega ministrstva začel pripravljati, 
buri duhove oziroma različne vpletene igralce. 
Prav gotovo, tudi po mnenju različnih medĳev,
je eden od najzahtevnejših vladnih pogajalcev 
prav Občina Dobrova - Polhov Gradec, ki vse-
skozi bdi nad predlogi in spremembami ome-
njenega dokumenta ter morebitna nestrinjanja 
vedno znova izraža v številnih amandmajih, 
pobudah, pojasnilih in še čem. 
V letu 2005 je okoljsko ministrstvo pripravilo 
Program za izdelavo državnega lokacĳskega
načrta (DLN) za zagotavljanje poplavne varno-
sti JZ dela Ljubljane, ki je predvideval izgrad-
njo kar treh zadrževalnikov na območju Občine 
Dobrova - Polhov Gradec (Razori, Brezje, Šuji-
ca), s čimer pa se ta nikakor ni strinjala. Maja 
tega leta je na podlagi omenjenega programa 
občinski svet sprejel jasen sklep, da nasprotuje 
gradnji vseh treh zadrževalnikov, ker onemogo-
čajo nadaljnji prostorski razvoj občine, ogrožajo 
kmetĳsko dejavnost in kmečko prebivalstvo,
ne rešujejo pa poplavne varnosti na območju 
občine ter ne upoštevajo smernic občine, pred-
vsem pri ohranjanju krajinskih prvin območja 
in značilne podobe krajine, značilnega pogleda, 
obdržanja naravnega reliefa ter krajinske tipike 
vodotokov in obrežnega prostora. Poleg tega 
je občinski svet predlagal, naj se prvenstveno 
uredĳo struge Malega grabna v Ljubljani in se
izvede čiščenje jarkov na Ljubljanskem barju 
skupaj z obvezno izdelavo razbremenilnika na 
Barju; na Gradaščici in Horjulki gorvodno od 
Vrhovcev pa naj se zgradi več bistveno manj-
ših zadrževalnikov od predvidenih različic, in 
sicer naj se velikost zadrževalnikov prilagodi 
teritorĳu glede na velikost poplavnega zaledja.
V letu 2008 je potekala javna razgrnitev osnut-
ka državnega prostorskega načrta (DPN) za za-
gotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane 
in naselĳ v Občini Dobrova - Polhov Gradec, in
ker ta ni upošteval mnenj in predlogov, poda-
nih s strani Občine Dobrova - Polhov Gradec, je 
občinski svet decembra 2008 razpisal posveto-
valni referendum za vse stanujoče na območju 
predvidene gradnje zadrževalnikov. Občani so 
takrat jasno, z več kot 98 % glasov, izrazili svoje 
mnenje in zavrnili takratni osnutek DPN za za-
gotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, 
ki je predvideval izgradnjo dveh zadrževalni-
kov. Volja občanov je bila zavezujoča tako za 
občino in župana kot za vpletene v pripravo 
in izdelavo DPN. Razmere so se še nekoliko 
bolj zapletle leta 2010, ko so predvsem JZ del 

Ljubljane zajele močne poplave in povzročile 
ogromno škode. Obljube takratnih državnih 
uradnikov glede ureditve poplavne varnosti 
z DPN-jem so kar deževale, a do realizacĳe ni
prišlo. Tudi mnenja stroke, ki sicer niso najbolj 
usklajena, so pritiskala. Toda lokalni interes 
občanov Občine Dobrova - Polhov Gradec je 
bil močnejši. Ves čas so vztrajali pri prvotnem 
mnenju in predlogih. 
Okoljsko ministrstvo je vsa ta leta, sicer pod raz-
ličnimi imeni, vladami, ministri in potemtakem 
znotraj različnih delovnih skupin ter skupaj z 
različnimi izdelovalci, pripravljalo dokument, 
proučevalo različice, se pogajalo in iskalo kom-
promise z udeleženci. V začetku letošnjega leta 
pa si je takratni okoljski minister Bogovič celo 
vzel čas in si poplavno območje, območje, kjer 
bi morali zgraditi zadrževalnike, ogledal na 
lastne oči. Ob obisku ga je župan Franc Setnikar 
seznanil s predlogi in rešitvami, ki jih občina 
ves čas ponavlja in bi bili po njegovih besedah 
za vse vpletene veliko primernejši, poleg vse-
ga pa ugodnejši za državo; posebej je izpostavil 
faznost reševanja poplavne varnosti. Vse pred-
loge in pripombe je delovna skupina za sprem-
ljanje postopkov priprave prostorske dokumen-
tacĳe DLN za zagotavljanje poplavne varnosti

JZ dela Ljubljane in naselĳ v Občini Dobrova
- Polhov Gradec posredovala še na ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor. Srečanje je očitno 
naletelo na plodna tla, saj se je večina podanih 
predlogov in pripomb upoštevala, med njimi 
tudi faznost oziroma etapno izvajanje načrto-
vanih ukrepov poplavne varnosti, ki je bistvena 
predvsem za morebitno izgradnjo zadrževalni-
ka Razori, kateremu občina še vedno oporeka z 
vidika predhodne preveritve potrebne izgrad-
nje. Ta se namreč s sprejeto uredbo predvideva 
izvesti šele v 2. fazi. Uredba v 1. fazi pa vklju-
čuje, da se sanirajo obsežna zavarovanja, ure-

dĳo sotočja s hudourniki, da se korita očistĳo
naplavin in odvečne zarasti na Gradaščici, Hor-
julščici in njunih pritokih ter da se uredi Mali 
graben in razbremenilnik 6a. Uredba tudi zago-
tavlja, da se, v večini kar z visokovodnimi nasi-
pi, zagotovi poplavna varnost vsem ogroženim 
stanovanjskim, poslovnim in drugim objektom 
ter prav tako vsej javni infrastrukturi, cestam, 
vodovodom, kanalizacĳskemu omrežju idr.
Sprejeta Uredba o DPN za zagotavljanje poplav-
ne varnosti JZ dela Ljubljane in naselĳ v Občini
Dobrova - Polhov Gradec je, čeprav še vedno ni 
povsem sprejemljiva niti s strani Mestne občine 
Ljubljana niti s strani Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, ki je vlado in oba ministra pred spre-
jemom uredbe na seji vlade znova opozorila na 
pomembnost 36. člena, od 13. septembra 2013 
veljavna in zavezujoča. Župan Franc Setnikar 
meni, da je uredba kljub nekaterim neupošte-
vanim pripombam pomembna tako za občino 
kot za njene občane. Prinaša veliko potrebnih 
ureditev na območju občine, ki se z rednimi dr-
žavnimi sredstvi za vzdrževanje ne bi izvedle. 
"Potrebno je, da se projekti iz prve faze začnejo 
izvajati, ker so na občinskem seznamu nujnih 
zadev že nekaj časa," je dejal in poleg tega po-
jasnil: "Prva faza zajema kar 75–80 % celotne 

investicĳe oziroma vseh ukrepov, zato bo iz-
vajanje te faze potekalo kar nekaj let. Vprašljiv 
je tudi zaključek, saj bo treba odkupiti mnogo 
zemljišč, zato se lahko celo zgodi, da izvedbe 2. 
faze sploh ne bo." 
Kdaj se bodo projekti zares začeli izvajati, ne 
vedo niti na ministrstvu. Po pisanju nekaterih 
medĳev pa je izvedba ukrepov poplavne var-
nosti celo pod velikim finančnim vprašajem.
Dejstvo je, da je država oziroma ministrstvo za 
zdaj zagotovilo zgolj sredstva za pripravo pro-
jektne dokumentacĳe, drugih sredstev pa za ta
namen še nima. Projekti, ki jih predvideva Ured-

ba o DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ 
dela Ljubljane in naselĳ v Občini Dobrova - Pol-
hov Gradec, so ocenjeni na 33 milĳonov evrov
brez DDV. Na ministrstvu pa računajo, da bi 
sredstva lahko pridobili iz evropske finančne
perspektive 2014–2020. Zgodba gre sicer počasi 
h koncu, a še zdaleč ni končana. V primeru, da 
država do sredstev iz kohezĳskih skladov ne bo
upravičena ali bo upravičena le v manjšem ob-
segu, lahko projekt znova ostane le na papirju, 
toliko časa, da ga bodo, kdo ve, reševali nasled-
nji rodovi. 

  Nadja Prosen Verbič 

Občina Dobrova - Polhov Gradec še vedno upošteva voljo ljudi (foto: gt).

Zgodba z zadrževalniki kljub sprejeti uredbi še ni zaključena
Vlada je konec avgusta sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselĳ v Občini Dobrova
- Polhov Gradec, ki je nastajala in se usklajevala več let. Sprejeta različica, s katero se je v začetku septembra, ko je tudi začela veljati, seznanil občinski svet, je zelo 
omiljena varianta tistega, kar so predstavili pred leti. Večletna pogajanja, usklajevanja, pojasnjevanja in oporekanja tako le niso naletela na gluha ušesa.

Prosta mesta v vrtcih
Vrtci na območju Občine Dobrova - 
Polhov Gradec razpolagajo s še pro-
stimi mesti tako za otroke prvega 
kot za otroke drugega starostnega 
obdobja. 
  
Trenutno stanje prostih mest po posameznih 
enotah je naslednje: 
–  2 mesti za otroka I. starostnega obdobja 

(letnik 2011 ali 2012) v Šentjoštu, 
–  5 mest za otroke II. starostnega obdobja 

(letnik 2008 ali 2009) v Polhovem Gradcu, 
–  7 mest za otroke II. starostnega obdobja 

(letnik 2008, 2009 ali 2010) v Brezju in 
–  7 mest za otroke II. starostnega obdobja 

(letnik 2008, 2009 ali 2010) na Dobrovi. 
Vse zainteresirane starše vljudno naproša-
mo, naj se obrnejo na uprave posameznih 
enot vrtcev, in sicer: 
za enoti Dobrova in Brezje na OŠ Dobrova, 
Cesta 7. maja 20, Dobrova, T: 01/360 12 20; 
za enoti Polhov Gradec in Šentjošt na OŠ Pol-
hov Gradec, Polhov Gradec 95, Polhov Gra-
dec, T: 059 082 658. 
Prosta mesta so posledica odločitve staršev, 
da otroka ne vključĳo v vrtec, čeprav so od-
dali vlogo in so s strani vrtca prejeli obvestilo 
o sprejemu otroka v vrtec. 

  Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Živimo zdravo je projekt promocĳe
zdravega življenjskega sloga, s poudar-
kom na sodelovanju posameznika, ki 
naj bi prevzel aktivno vlogo v procesu 
varovanja in krepitve zdravja. 
Živimo zdravo ponuja: 
• izobraževanje odraslih o dejavnikih 

tveganja, 
• druženje, 
• zadovoljstvo, 
• spodbudo, da preizkusite osvojeno 

znanje in veščine, ter 
• motivacĳo.
Program bo potekal v obliki 13 delav-
nic, na katerih bomo predstavili bo-
lezni sodobnega časa (bolezni srca in 
ožilja, rakava obolenja, sladkorno bole-
zen, osteoporozo idr.) ter dejavnike, ki 
vplivajo na njihov razvoj. Vključeval bo 
tudi merjenje dejavnikov tveganja (krv-
ni tlak, krvni sladkor, holesterol, tele-
sna masa). Pripravili bomo delavnice o 

zdravi prehrani in na njih tudi prikaza-
li pripravo zdravih obrokov. Spodbuja-
li vas bomo k pogostejšemu uživanju 
sadja in zelenjave, kar bomo poskušali 
doseči tudi s pomočjo agronoma, ki bo 
udeležencem delavnice svetoval o pri-

delavi sadja in zelenjave na domačem 
vrtu. Predstavili bomo pomen telesne 
dejavnosti za zdravje in spodbujali k 
aktivnejšemu življenjskemu slogu, pri 

čemer nam bodo v pomoč vaje, ki nam 
jih bo predstavila fizioterapevtka.
Spregovorili bomo o preprečevanju in 
zgodnjem odkrivanju raka. V spomla-
danskem času bomo izvedli še pohod 
na Gradišče, pri čemer boste lahko pre-
verili svojo telesno pripravljenost. 
Pri izvedbi delavnic bodo sodelovali 
zdravniki, fizioterapevti, medicinske
sestre, agronom, kuhar idr. 
Delavnice bodo za udeležence v ce-
loti brezplačne. Sledile si bodo v te-
denskem razmiku, ob istem času, iz-
menično na Dobrovi in v Polhovem 
Gradcu, začele pa se bodo 17. oktobra 
2013.  
Za dodatne informacĳe se lahko obrne-
te na Sandro Nartnik: tel. št.: 01/360 18 
00, e-naslov sandra.nartnik@dobrova-
polhovgradec.si. 
Vabimo vas, da se nam pridružite. 

Aleksandra Nartnik

Razpored brezplačnih delavnic 
 
17. oktober - Športna dvorana Dobrova - Zdravje in dejavniki tveganja 
24. oktober - Športna dvorana Polhov Gradec - Merjenje dejavnikov 
tveganja (krvni tlak, holesterol, delež telesnih maščob, indeks tele-
sne mase) in delavnica za obvladovanje stresa
7. november - Športna dvorana Dobrova - Pridelava sadja in zele-
njave za lastne potrebe
14. november - Športna dvorana Polhov Gradec - Preprečevanje 
kroničnih bolezni in lokalna problematika, pogovor z lokalnim 
zdravnikom in zobozdravnikom
21. november - Športna dvorana Dobrova - Osnove zdravega pre-
hranjevanja
28. november - Športna dvorana Polhov Gradec - Praktičen prikaz 
zdrave priprave jedi in pokušina
12. december – Športna dvorana Dobrova – Pomen gibanja za 
zdravje
19. december - Športna dvorana Polhov Gradec – Predavanje o var-
ni hrani in praktična priprava namazov s pokušino
9. januar - Športna dvorana Dobrova - Zelišča 
16. januar – Športna dvorana Polhov Gradec – Zdrava telesna teža
23. januar - Športna dvorana Dobrova – Folklora
30. januar - Športna dvorana Polhov Gradec - Preprečevanje in 
zgodnje odkrivanje raka ter ponovitev meritev dejavnikov tveganja
1. februar – Športna dvorana Polhov Gradec - Zaključna delavnica 
– druženje ob gibanju
 
Delavnice bodo potekale ob četrtkih, z začetkom ob 19. uri (oktober) 
oz. ob 18. uri (november in naslednji meseci).
Dodatno eno pomladansko soboto pohod na Gradišče.

»Živimo zdravo« v Občini Dobrova - Polhov Gradec
V skrbi za vaše zdravje se je Občina Dobrova - Polhov Gradec povezala z Zavodom za zdravstveno 
varstvo Ljubljana, da bi skupaj izvedli program ŽIVIMO ZDRAVO, s katerim vas želimo pritegniti 
k še aktivnejši skrbi za lastno zdravje, saj je cilj programa spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 
Ker ste prebivalci Občine Dobrova - Polhov Gradec zelo dejavni na različnih področjih ter odprti za 
dobre in koristne informacĳe, upamo, da bo ta program lepo zaživel tudi pri nas.
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Zgodba Mercatorja v Pol-
hovem Gradcu se je začela 
kmalu po vojni, ko je bil za-
družni dom še ljudski oz. 
krajevni in ne v lasti cerkve, 
trgovina pa je bila na sedanji 
lokacĳi obrnjena malo dru-
gače – trĳe vhodi so gledali
proti spomeniku padlim bor-
cem in le srednji je bil name-
njen kupcem. V notranjosti je 

ob daljši steni kraljeval dolg 
pult, saj se je blago nekdaj (v 
prejšnjem stoletju) ponujalo 
iz roke in z nasmehom trgov-
ca, ne pa samopostrežno … 
Še malo, pa nas bodo stregli 
kar roboti! Včasih je bil stik 
trgovca s kupcem veliko pri-
stnejši. 
Za nekaj mesecev se je Mer-
cator umaknil celo v pritlične 
prostore graščine in proda-
jalna na sedanjem mestu se je 
prenovila v samopostrežno 
obliko. No, 8. septembra le-
tos pa smo dočakali prenovo 
notranje opreme; okoli 30 
trgovcev in mizarjev je vse 
izdelke zložilo iz prodajalne, 
tudi na parkirišče, ki je bilo 
to noč zelo dejavno, nakar 
so gole stene skrbno pomili 
in namestili povsem nove 
prodajne police ter zamenjali 
dotrajani mlečni hladilnik, ki 
je puščal vodo kot star avto 
olje. Prav menjava hladilnika 
je zahtevala razstavljanje ce-
lotnih sredinskih polic in alu-

minĳastega vetrolova, hkrati
pa razširitev vhoda, da so ga 
ponoči mojstri umestili na za-
četek trgovine, kjer so bili ne-
koč sladoledi. Bistvo prenove 
je tudi v tem, da so zdaj vsi 
prehodi za kupce deset cen-
timetrov širši, trgovina pa je 
bolje prehodna in Pograjcem 
prĳaznejša. Trgovke imajo si-
cer zdaj nekaj več dela zaradi 

pogostejšega polnjenja polic. 
Mimogrede: unikum med 
slovenskimi trgovinami je 
sistem Bauhausovih trgovin, 
kjer je vse blago zloženo do 
višine 8 metrov in posebnih 
skladiščnih prostorov za za-
logo sploh ne potrebujejo. 
Kako pa je z odprtjem no-
vega Mercatorja? Pred leti 
smo pisali o načrtih poslov-
ne stavbe na mestu sedanje 
avtobusne postaje, kjer pa se 
je zatikalo tako pri odkupu 

zemljišč kot pri številu parki-
rišč. Danes aktualna lokacĳa
za novo poslovno stavbo pa 
je na travniku ob cesti, ravno 
nasproti uvoza k šoli. Občina 
je že spremenila namembnost 
zemljišča in to je zdaj zrelo za 
investitorja, ki bi zgradil več-
namenski trgovsko-poslovni 
objekt, a zatika se seveda pri 
denarju. Tudi Mercator nam 

ni znal odgovoriti na vpra-
šanje, kdaj, če sploh, bo tam 
stala trgovina, saj trenutno 
ne investira v gradnjo no-
vih centrov, temveč jih raje 
najema. Da je prihodnost 
Mercatorja negotova zaradi 
ogromnega dolga in menjave 
lastništva, pa je tudi znano. A 
naše pridne mravljice trgov-
ke ne gredo nikamor, mi jih 
ne damo! Še na mnoga leta in 
hvala vam za vaš trud!    

  Sebastjan Vehar 

"Niti na poročno noč nisem 
bila tako dolgo pokonci," je 
dejala poslovodkinja.

Cerkev je nad Mercatorjem tako in drugače.

Na križišču "pri Lipi" se je 
zbralo lepo število vaščanov, 
ki so kljub zadnji avgustovski 
vročini komaj čakali na od-
prtje nove, asfaltirane ceste. 
Slavnostni trak sta prereza-
la župan Franc Setnikar in 
predsednik vaške skupnosti 
Robert Bizjan. Tako sta cesto 
slovesno predala v uporabo 
vsem vaščanom, ki naj jo s 

pridom uporabljajo in hkrati 
na njej skrbĳo za svojo varnost
in varnost drugih. Vaščani so 
druženje ob okusni hrani in 
pĳači nadaljevali na dvoriš-
ču okrepčevalnice in gostilne 
Pr' Prek ter ob dobri glasbi 
ansambla Ponos poskrbeli za 
zabavo. 
Vrednost izgradnje pločnika v 
dolžini 300 m, s sočasno ure-

ditvĳo meteorne kanalizacĳe,
je 34.616,53 EUR. Skupna dol-
žina zgrajenega plinovodne-
ga omrežja je 1.860 metrov, od 
tega primarni plinovod obse-
ga 1.204 metre. Skupno števi-
lo priključnih plinovodov do 
zdaj je 33, vrednost investicĳe
(izgradnje plinifikacĳe) pa
295.119,10 EUR. 
V sklopu odprtja je prosto-

voljno gasilsko društvo pred-
stavilo starodobno in sodo-
bno gasilsko opremo. Gasilci 
so prikazali delovanje stare 
črpalke, s katero so pred pri-
bližno sto leti gasili požar na 
Šujici. Črpalka je bila izdelana 
leta 1983 na Češkem. Pohvali 
se lahko z ročnim in motor-
nim pogonom, pa seveda z 
dobro ohranjenostjo in delo-
vanjem, za kar so zaslužni ve-
terani. Poleg črpalke je ohra-
njeno tudi vreteno za cevi. Da 
so gasilci ustvarili vzdušje iz-
pred več deset let, so si nadeli 
obleke, ki so jih gasilci nosili 
takrat. Krojaštvo Rožman jim 
je pred tremi leti sešilo obleke 
iz lanenega platna. Material 
za obleke je imelo društvo 
samo, saj so ga nabavili leta 
1997, ko so praznovali stolet-
nico. K uniformi sicer spadajo 
tudi čelade iz tistih časov, a jih 
žal še nimajo. Veterani se s to 
izjemno črpalko radi pokaže-
jo na raznih prireditvah, kot 
so obletnice v PGD, poroke 
in vaške prireditve. Nazadnje 
so se 14. septembra udeležili 
tekmovanja ob srečanju starih 
delujočih brizgaln na Lavrici. 

  Besedilo in fotografije:
Špela Arh 

Vaščani pa so lahko preizkusili, kako težko je bilo gašenje na 
ročni pogon.

Dokaz, da črpalka še kako deluje.

Slavnostni prerez traku Rajanje je trajalo dolgo v noč.

Čez Šujico po novem asfaltu
Zadnji avgustovski dan je bil za Šujičane praznično obarvan, saj so slovesno 
odprli novo cesto.

Najboljši (in edini) sosed je osvežen
Marsikdo se je na prvo septembrsko nedeljo začudil in debelo pogledal, ko je 
že ob zgodnji 8. uri pred trgovino stala vrsta stojnic, nasmejane trgovke pa so 
mimoidočim delile krofe in sendviče, ta resnim tudi kozarček rujnega, mladini 
pa sok in balone. 

Vabilo na 5. spominski 
pohod po poti Pavleta 
Kozjeka
 
Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec vabi na 5. po-
hod po spominski poti Pavleta Kozjeka, ki bo 20. oktobra 
2013. Zbor pohodnikov bo ob 9. uri pri osnovni šoli v Pol-
hovem Gradcu. Pohod se zaključi na Setnici, kjer bo ob 
12. uri v cerkvi sv. Uršule sveta maša v spomin Pavletu 
Kozjeku. 
Dodatne informacĳe:
Stane Dvanajščak, 041 514 397

Zakon o javnih financah zavezuje žu-
pana, da mora poročati o izvrševanju 
proračuna v prvem polletju tekočega 
leta. Iz tega razloga se je svet seznanil z 
realiziranimi prihodki in odhodki, ki so 
bili vplačani in izplačani od 1. 1. do 30. 6. 
2013. Leto hitro teče in čas za realizacĳo
se izteka. Kako uspešno bo drugo pollet-
je, bodo pokazali rezultati ob koncu leta.
Razlog za sklic izredne seje pa je bila po-
treba po sprejetju rebalansa proračuna za 
leto 2013. Župan je kot glavna razloga za časovno stisko navedel 
nujnost uskladitve projektov s proračunskimi sredstvi, predvsem 
za projekte, ki so vezani na pridobivanje evropskih in državnih 
sredstev.
Prihodki bodo od sprejetega proračuna višji kar za 255.000 EUR, 
glavnica tega denarja pa bo namenjena za nadaljnje plačilo od-
škodnine zaradi nezmožnosti uporabe premoženja župnĳi Pol-
hov Gradec, za Kulturni dom Jakoba Trobca.   

Župan je izrazil zadovoljstvo, da se je 
dolgoletni problem rešil zunajsodno, 
torej z dogovorom z vsemi vpletenimi 
igralci. "Mislim, da je to ugodna rešitev, 
tako za nas kot za župnĳo. Tu ne gre le
za pravni, temveč tudi moralni vidik, saj 
je kulturni dom namenjen dejavnostim 
vseh občanov," je dejal.
Rebalans vsebuje tudi nekatere preraz-
poreditve, in sicer na postavki izobraže-
vanja, kjer se bo več sredstev namenilo za 

izgradnjo in dokončanje del na igrišču vrtca Šentjošt ter na po-
stavki režĳski obrat, kjer se bodo sredstva, predvidena za izgrad-
njo mrliške vežice v Polhovem Gradcu, ki še niso v teku, prenesla 
na izgradnjo vodovoda Praproče–Zalog, ki pa se že izvaja.
Skladno s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o proračunu občine se bo spremenil tudi Načrt razvojnih 
programov občine za leto 2013.

 Nadja Prosen Verbič

Proračun občine se je povečal za 255.000 EUR
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec je na svoji izredni seji 11. septembra 2013 sprejel Polletno 
poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 ter Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu občine.
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Novo šolsko leto prinaša veliko skrivnosti. 
Osnovnošolci in srednješolci nekatere že pozna-
jo, zato so v prvi šolski dan zakorakali z nekoliko 
mešanimi občutki. Za vse prvošolce, ki so prag 
šole prestopili prvič, pa je bil to poseben dan, saj 
ga je večina izjemno težko pričakovala. Nekateri 
so komaj čakali, da spoznajo nove prĳatelje, dru-
gi so se veselili srečanj z vrtčevskimi prĳatelji,

kar nekaj pa je bilo takšnih, ki so zvedavo čakali 
na nova znanja, spoznavanja črk in številk. Ve-
doželjni so morali sicer ta dan še malo počakati, 
saj je bil prvi dan namenjen spoznavanju. 
Prvi so si "dober dan" zaželeli učenci v podru-
žnični šoli Črni Vrh, ki so medse sprejeli eno 
prvošolko. Ta bo v šolski klopi sedela skupaj z 
drugošolci in tretješolci, v kombiniranem od-

delku. Sošolci in učiteljica so obljubili, da ji bodo 
prĳazno pomagali, da jih v znanju kmalu dohiti.
Tudi dva prvošolca podružnične šole Šentjošt 
bosta morala pridno slediti, poslušati in se učiti, 
da bosta kos sošolcem drugega razreda. Letoš-
nja generacĳa prvošolcev v podružničnih šolah
je nekoliko manjša od prejšnje, kar pa na srečo 
ne drži za glavni osnovni šoli. Tako Dobrova kot 
Polhov Gradec sta letos vrata odprla več prvo-
šolcem kot lani. Ti so prav na vseh lokacĳah do-
živeli prĳazen sprejem učiteljic ter dobrodošlico,
ki sta jo zaželela ravnatelj in župan. Polhograjski 
ravnatelj Jernej Klemen je s prvošolci in njihovi-
mi starši podelil prvi šolski dan, ki ga je doživel 
ob spremstvu svojega otroka. Otrokom je zaže-
lel, da bi postali radovedni in zvedavi učenci, 
staršem pa, da bi stvari spremljali kritično, ter 
dodal: "Svoje otroke vestno spremljajte, pohva-
lite jih in pograjajte, vedno, ko si to zaslužĳo."
Prvošolce in njihove starše je pozdravil tudi žu-
pan Franc Setnikar ter jim zaželel veliko veselja 
in igre pri usvajanju novih znanj, veliko novih 
prĳateljev in lepih spominov na šolska leta. V
spomin na prvi šolski dan jim je podaril sladko 
presenečenje in otroško knjigo, ki bo le ena od 
mnogih, s katerimi se bodo srečali tekom šolske-
ga leta. 
Kar nekaj novosti in sprememb, s katerimi se 
bodo srečali osnovnošolci, pa se je letos pojavilo 
v nacionalnem vsebinskem programu. Na nji-
hovih urnikih namreč ne bo več športne vzgoje, 
ta se po novem uradno imenuje šport. Likovna 
vzgoja se je preimenovala v likovno umetnost, 
podobno tudi glasbena vzgoja. Dosedanja dr-
žavljanska in domovinska vzgoja ter etika pa se 
je preimenovala v domovinsko in državljansko kul-
turo in etiko. Ena od večjih sprememb so tudi šte-
vilčne ocene za tretješolce, ki so do zdaj poznali 
le opisne ocene. Te sicer ostajajo v ocenjevanju 
drugošolcev in prvošolcev. Nacionalno preverja-

nje znanja, ki so ga doslej poznali le devetošolci, 
pa se z letošnjim šolskim letom uvaja tudi v šesti 
razred. Elektronska redovalnica in dnevnik, ki 
sta novost ne le za učitelje, temveč tudi starše, 
bosta prispevala k neposrednemu pretoku infor-
macĳ, saj bodo prav vsi starši do ocen svojega
otroka in drugih informacĳ lahko dostopali prek
spleta, od koderkoli. Staršem je novost prav go-
tovo všeč, a za mnenje ni nihče vprašal otrok. 
Je že res, da šolska redovalnica pri nekaterih 
otrocih vzbuja strah. Za starše pa je bolj kot re-
dovalnica skrb vzbujajoča pot njihovega otroka 
v šolo, še posebej v prvih dneh, ko še ni najbolj 
utečena. V zavedanju tega in v želji, da se šolar-
jem omogoči prĳeten začetek šolskega leta, so
šole, kot je praksa zadnjih nekaj let, poprosile 
domača društva upokojencev in gasilcev, naj po-
skrbĳo za usmerjanje prometa. Občina Dobrova
- Polhov Gradec pa je tudi letos izvedla nekatere 
dejavnosti na področju varnosti v cestnem pro-
metu. Simona Kostrevc iz občinske uprave nam 
je sporočila, da je občina letos v okviru akcĳe Za-
četek šolskega leta dala v pregled vse šolske poti: 
"V bližini šol so postavili nove, vidnejše plakate 
'Šolska pot', prav tako so postavili mobilne pro-
metne troznake 'Šolska pot – vozite previdno', 
osvežili oziroma znova so zarisali nekatere talne 
cestne oznake, zamenjali so in dodatno postavili 
nekaj prometnih znakov, obnovilo pa se je tudi 
nekaj avtobusnih postaj." Dodala je, da želĳo
s tem "otrokom zagotoviti varno pot v šolo na 
območju naše občine, voznike pa pravočasno 
opozoriti na pešce, ki šele pridobivajo izkušnje 
v prometu".
Večino otrok so prve dni v šolo pospremili star-
ši, že jutri pa bodo po šolski poti stopali sami, 
z rumeno rutico ali brez nje. Vozniki, bodimo 
posebej pozorni na najmlajše udeležence v pro-
metu. Njim pa želimo srečno na šolskih poteh 
in v šolskih klopeh.             Nadja Prosen Verbič

Prvi šolski dan je na OŠ Dobrova 
potekalo krajše slavje ob predaji no-
vega vozila v uporabo. Župan Franc 

Setnikar je novo kombinirano osebno 
vozilo VW transporter kombi predal 
v uporabo za prevoze predšolskih in 

šoloobveznih otrok. Ob predaji vozila 
se je ravnatelj Viljem Kovačič v ime-
nu učencev, zaposlenih, predvsem pa 
osebja, ki bo vozilo uporabljalo, za-
hvalil vsem. Vozilo je v skladu s Pra-
vilnikom o posebnih pogojih za vo-
zila, s katerimi se prevažajo skupine 

otrok, med drugim opremljeno tudi 
z zapisovalno opremo v cestnih pre-
vozih (tahografom). 
Delo pa bodo lažje opravljali tudi 
šolski kuharji in kuharice, saj so v po-
čitniškem času pridobili prepotrebno 
hladilno omaro, parno konvekcĳsko
peč z generatorjem pare in havbni po-
mivalni stroj, hkrati pa so se predelale 
površine vhodnih in izhodnih miz. 
Končal se je projekt ureditve prostora 

za smeti. Prostor je zdaj lično opre-
mljen z zaprto nadstrešnico za po-
stavitev raznih zabojnikov za ločeno 
zbiranje odpadkov ter večjega indu-
strĳskega zabojnika za preostale od-
padke. Nekaj novosti bo delo olajša-
lo tudi vzgojiteljicam VVE Dobrova; 
kopalnica v vrtcu je namreč bogatejša 
za novo prho, vsak prostor pa je obo-
gaten z novim umivalnikom. 

Besedilo in foto: Špela Arh

Sprejem prvošolcev in njihovih staršev je potekal v avli osnovne 
šole.

1. A; učiteljica Tanja Metež Omrzel; učenci: Jakob Čepon, Jošt 
Dolinar, Jan Govejšek, Anže Hari Čamernik, Blaž Jankovec, Lara 
Jarc, Taj Kovačič, Gregor Kozjek, Borut Kutin, Timotej Mrzlikar, 
Anuška Nartnik, Živa Rus, Gregor Škof, Lucĳa Škof, Tea Škof,
Laura Trnovec, Manca Trnovec, Nik Zorc 

1. B; učiteljica Simona Mihalic; učenci: Žiga Čepon, Andraž Ger-
jol, Petra Golc Plazar, Hana Grbec, Črt Janša, Ilonka Krivokapič, 
Tim Klarič Dolinar, Domen Levičnik, Klemen Oblak, Marcel 
Osredkar, Teodor Peklaj, Kristina Plestenjak, Luka Skopec, Ožbe 
Stanovnik, Kim Šubert, Jerneja Založnik, Nina Žagar

POŠ Šentjošt: učiteljica Jana Prebil, prvošolca 
Talita Demšar in Marcel Kavčič

POŠ Črni Vrh: učiteljica Simona Planinc, prvo-
šolka Tina Buh

Lično opremljeni prostor za smeti

Zaradi povečanega števila otrok v šoli 
in vrtcu so se v zadnjih letih pokazale 
potrebe po nakupu dodatnih elemen-
tov v kuhinji OŠ Dobrova.

OŠ Dobrova so predali v uporabo novo, sodobno vozilo.

Nova prha za najmlajše v vrtcu na Do-
brovi

Skrb za čistočo ob novih umivalnikih

Novosti na OŠ Dobrova
Novo šolsko leto je v Osnovno šolo Dobrova prineslo tudi nekaj 
novosti.

V osnovnih šolah spet živahno
2. september – Hodniki in učilnice osnovnih šol Dobrova, Polhov Gradec in pod-
ružničnih Črni Vrh in Šentjošt so spet polni otroškega smeha in razigranosti. Za 
163.914 slovenskih osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega kar 20.368 prvošolcev, 
se je začelo novo šolsko leto. Občina Dobrova - Polhov Gradec se letos ponaša s 
86 prvošolčki, kar je kar za 11 več od lanskega leta. V prvi šolski dan pa sta prvo-
šolčke, skupaj s starši in učitelji, pospremila tudi ravnatelj in župan.
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Na pobudo setniških ključarjev so se dela za-
čela v začetku leta 2012. Pod mentorstvom g. 
župnika Bogdana Oražma in vodstvom klju-
čarjev so potekala do julĳa letos, ko je obnovo
blagoslovil novomašnik Branko Setnikar. Do 
dne blagoslova smo opravili veliko del. Vašča-
ni so darovali les za obnovitev zvonika, ki smo 
ga namestili z novo bakreno pločevino vred. 
Stari omet se je odstranil do surovih skal, s ka-
terimi je zidana cerkev. Zidarji so nametali no-
vega, pleskarji pa so lepo prepleskali zunanjost 
cerkve. Zvezali, injicirali in utrdili smo zidove, 
ki so kazali znake razmikanja in propadanja. 
Namestil se je tudi nov portal z lepo izdela-
nimi vhodnimi vrati. Naj povemo, da nam je 
prihajajoči novomašnik vse leto dajal zagona in 
moči, da smo vztrajali do konca obnove. Novo-
mašnik je 7. julĳa 2013 blagoslovil sv. Martina.
25. avgusta smo imeli žegnanje in hkrati sloves-
nost ob zaključku obnovitvenih del. Slovesnost 
je poleg svete maše vsebovala veliko zahvale za 
storjeno in tudi prošnje za naprej, da bi nas sv. 
Martin povezoval za skupno dobro. Naša pod-
ružnična cerkev je zdaj res čedna. Vendar sami 
zidovi in zvonik ne pomenĳo ničesar brez lju-
di. Še naprej jo bomo napolnjevali s svojo pri-
sotnostjo, molitvami in druženjem med seboj. 
Tudi ko tega rodu ne bo več, bo sv. Martin kazal 
podobo vere, dobrih del in spoštovanja do de-
diščine. Včasih je vsako stvar težje vzdrževati 

kakor zgraditi. Naj nas ta cerkev tudi v prihod-
nje spominja, da bomo verjeli v delo svojih rok, 
Boga in vsak vase. Za potek obnovitve pod-
ružnične cerkve velja zahvala predvsem naši-
ma ključarjema Tonetu Janši in Pavletu Buhu. 
Vseskozi sta bila prisotna na gradbišču, pri 
vseh delih in tudi drobnih opravkih. Kot pra-
va gospodarja sta ob pomoči vaščanov obno-
vo pripeljala do konca. Zahvaljujemo se vsem 
prebivalcem Setnika ter drugim dobrotnikom 
za darovana sredstva. Od večjih darovalcev bi 
omenili Prostovoljno gasilsko društvo Zalog in 
se zahvalili za znatna finančna sredstva in vse-
stransko pomoč. Turistično društvo Briše pa je 
plačalo novi portal vhodnih vrat. Izdelan je iz 
marmorja, je zelo lep in lahko si mislimo, da to 
ni bil majhen denar. Naj se ve, da društva na 
našem območju ne znajo samo škropiti z vodo 
in pripravljati veselic, ampak se njihovo delo 
tudi nekje pozna. 

Hvala tudi novomašniku Branku za blagoslov 
in župniku Bogdanu Oražmu, da nam je vse 
skupaj uspelo. Ob tej priložnosti pa vas lepo 
vabimo na praznovanje godu sv. Martina, ki bo 
10. novembra. V cerkvi bo potekala sveta maša, 
sledila pa bosta blagoslov novega vina in vese-
lo druženje pred cerkvĳo.

  Za Setnik zapisal 
Janez Gerjolj
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Kot vsako leto pa je bilo treba tudi letos poskr-
beti za varnost otrok na poti v šolo. V sklopu 
akcĳe Začetek šolskega leta občina obe osnovni 
šoli, OŠ Dobrova in OŠ Polhov Gradec, vsako 
leto opremi z novimi, vidnejšimi plakati “Šol-
ska pot”. Ti plakati se izobesĳo na šolske poti, 

kjer voznike opozarjajo na začetek šolskega 
leta. Plakati so trikotne ali pravokotne oblike, 
prepoznamo pa jih po značilnem motivu šo-
larjev, ki tečejo iz prometnega znaka. V kolikor 
niste vedeli: ilustracĳe na plakatu so delo zna-
nega ilustratorja Boža Kosa.
Lani je občina na začetek šolskega leta dodat-

no opozorila z nakupom in postavitvĳo mobil-
nih prometnih troznakov “Šolska pot – vozite 
previdno”, ki so bili izdelani po priporočilih 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Republike Slovenĳe. “S tem dodatnim 
obvestilom želimo otrokom na območju naše 

občine zagotoviti varno pot v šolo, voznike 
pa pravočasno opozoriti na pešce, ki šele pri-
dobivajo izkušnje v prometu,” je dejal Franc 
Setnikar. Te znake so tudi letos postavili na 
vse glavne vpadnice v okolici posameznih šol. 
Seveda pa na šolarje v prometu popazĳo tudi
upokojenci, ki ob “šolskih vpadnicah” poskrbi-
jo za primerno prometno signalizacĳo.

Besedilo in foto: Špela Arh

Na Dobrovi je v šolske klopi sedlo kar 48 prvošolčkov.

Prenovili cerkev sv. Martina
Setničani so trdni in pridni ljudje. Verjamejo samo v delo svojih rok in včasih tudi 
v Božjo pomoč v življenju. Na hribu, sredi Setnika stoji cerkev sv. Martina. To 
je zgradba, postavljena za Boga ter za nas, Setničane, in je poleg naših domačĳ
edina stvar, ki nam je dana v last. Ponosni smo nanjo, imamo jo radi in ne bomo 
pustili, da propade, če so jo ohranjali in obnavljali toliki rodovi naših prednikov. 
Notranjost cerkve je bila obnovljena že v prejšnjih letih, zunanja podoba pa je kar 
klicala po obnovi. Tudi zato, ker je iz vasi Setnik letošnje leto izšel novomašnik 
Branko Setnikar.

Župan je vsakega prvošolčka prĳazno sprejel
in mu zaželel uspešno pot šolanja.

Naj bo čarobna in radovedna
Z začetkom septembra so prvošolci prvič prestopili prag šole in sedli v šolske 
klopi. Na Dobrovi je slavnostni pouk začelo 48 prvošolcev, ki so tako stopili na 
dolgo in zanimivo pot šolanja. Kar 26 % več jih je kakor lansko leto. Prvošolčke 
je čakal zanimiv sprejem, saj so jih poleg ravnatelja Vilĳema Kovačiča in župa-
na Franca Setnikarja pričakali tudi devetošolci, ki so jim s sladko in zabavno 
pozornostjo olajšali prvi vstop skozi šolska vrata.
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Takrat nam svoje strme bregove, grape in zavetje gostih dreves 
ponudi Polhograjska Grmada, ki se ošabno šopiri pred zarašče-
nim sosedom Toščem; ta se sicer po višini lahko pohvali z ne-
kaj metri prednosti (1.021 m), vendar star pregovor pravi, da 
je strup v majhnih stekleničkah. Tako je tudi z nekoliko nižjo 
Polhograjsko Grmado (899 m), ki se vsemu navkljub postavlja z 
velikim številom pohodnikov; ti na njenih bregovih krepĳo srč-
no mišico, izmenjujejo kisik v pljučnih alveolah ali pa si spočĳejo
oči s pogledom na obilico zelenih drevesnih vrst in z razgledom, 

ki ga ponujajo Kamniško-Savinjske in Julĳske Alpe, Karavanke
ter mnogo drugih vrhov. Imena okoliških gora nam na vrhu raz-
krĳe kovinski obroč, na katerem so po straneh neba vpisani vsi
višji in tudi nekoliko nižji vrhovi osrednje in daljne Slovenĳe.
Pogled nam tako v lepem vremenu seže tudi do Snežnika, Po-
savskega hribovja, Nanosa ter mnogih drugih, katerih imena iz-
vemo šele takrat, ko prispemo na vrh. 
Polhograjska Grmada je tako ena izmed krasotic Zahodne-
ga Predalpskega hribovja, ki v svoje zavetje privablja številne 
pohodnike različnih starosti, med katerimi je veliko družin z 
otroki. Je namreč njihov priljubljen cilj prav zaradi vpogleda v 
pravi gorski svet, pri čemer pohodnik ni preveč utrujen, vendar 
kljub temu daje občutek prave gorske ture. Nanjo se je mogoče 
povzpeti iz Polhovega Gradca čez Mačkov graben ali Ravnek, 
po grebenu mimo "Mehačka", iz bližnje vasi Dvor pri Polhovem 
Gradcu in vasi Belca. Od vseh pa je najbolj obiskana prav pot čez 
greben, pred katero se lahko okrepčamo na izletniški kmetĳi Pr'
Mehačk, kjer gospodar Klemen Setnikar ob koncih tedna ponuja 
prave domače slovenske jedi, za prĳetno žgečkanje požiralnika
pa poskrbi s kozarčkom ozkega grla, po katerem rad poseže 
marsikateri planinec. Klemen nam tudi zaupa, da je veliko go-
stov že stalnih, in ti vedo, da je kmetĳa odprta le ob koncih ted-
na; takrat je tudi največ pohodnikov, ki jih vonj po domači hrani 
in pĳači ter prĳazna postrežba privabita v svoje zavetje. Tu smo
že na višini 650 metrov, tako da je del vzpona že za nami, ven-
dar se pred nami odpira razgledni greben, ki ga dobro poznajo 
ljudje, ki se vsak dan vozĳo iz Ljubljane proti Dobrovi in na-
prej proti Polhovemu Gradcu. Prav tu se namreč začne prĳetno
doživetje gorske narave, polno skalovja, žgočega sonca, pano-
ramskih pogledov in seveda grizenja kolen. Vendar se z vsakim 
premaganim metrom lahko zahvalimo lepotam, ki jih ponuja ta 
pot. Ob poti lahko opazujemo ptice, ki krožĳo nad mogočnim
skalovjem, če pa se na pot podamo zelo zgodaj zjutraj, nas lahko 
presenetĳo tudi gamsi. Seveda ne gre pozabiti na floro, saj je tu
polno pravih gorskih rož; še posebno znan je blagajev volčin, 
ki zelo dobro uspeva prav v Dolomitih in na apnencu. Seveda 
je tu prisotna tudi cvetlica, ki nas zaradi svojega imena morda 
spomni na žulj, ki smo ga utrpeli zaradi nepravilne obutve – to 

je kranjski čeveljc. No, 
ali pa nam le pričara 
nasmeh na obraz, saj je 
sicer njegovo nahajališ-
če le še v Alpah. 
"Opla, tule pa s palica-
mi ne bo šlo," zaslišim 
starejšega planinca, ki 
je palice vrgel naprej in 

se z rokami povzpel prek večje skale. Teh je na poti kar nekaj, še 
posebno v zadnjem delu, tik pod vrhom. Zadnji del poti postane 
utrujajoč tudi za nadledvično žlezo, saj nam pogledi strmo proti 
dolini močno povišajo koncentracĳo adrenalina v krvi. Toda ta-
koj za tem se pokaže lesena klopca, ki stoji na samem vrhu, in 
nam presenečenim ponudi počitek po naporni, strmi poti. Od tu 
se pogled odpre na vse strani "sveta", da o sosednjem Sv. Lov-
rencu nad Polhovim Gradcem ne izgubljamo besed, saj ga lahko 
skoraj primemo z roko, tako blizu se zdi. 
Na vrhu se moj pogled ustavi na starejšem možaku, ki je srednja 
leta že davno pustil za seboj, z majico pa si briše pot s čela. Go-
spod Anton Krizmanič mi kasneje v pogovoru zaupa, da šteje 
že celih šestinosemdeset pomladi in je na Grmadi letos že petič. 
Takih sicer na tej poti ne manjka, a je starost povprečnega po-

hodnika kljub temu nekoliko nižja. 
Na vrhu postane napor le še preteklost, za spust pa imamo več 
možnosti, med katerimi je seveda tudi pot čez Mačkov graben, 
kjer se lahko osvežimo s pravo studenčnico. Pot čez Polhograj-
sko Grmado je tudi del razširjene planinske poti in marsikatere-
ga pohodnika čeznjo zanese le zaradi žiga, ki se kasneje sveti v 
planinski knjižici. Še pogled na cerkvico sv. Uršule pri zaselku 

Setnica, mimo katere smo se vzpenjali, in strm klanec se prek je-
klenic spusti do Gont; tam naša pot strmo zavĳe levo proti Mač-
kovemu grabnu, po katerem si je kondicĳo pridobival tudi sve-
tovno znani alpinist Pavle Kozjek, čigar korenine segajo prav v 
zaselek pod Polhograjsko Grmado. Spust do Polhovega Gradca 
je tukaj hladnejši, saj nas ves čas spremlja omenjeni graben. Tu 
je pohodnikov nekoliko manj, vendar je pot prav tako zanimiva, 
saj lahko ves čas opazujemo strme bregove Dolomitov. Grmada 
s te strani daje občutek pravega planinskega očaka, saj nas njene 
skale in strma pobočja utegnejo spomniti na kakšnega dvatiso-
čaka v Julĳcih, vendar kljub temu ohranja skromnost nižje gore
Predalpskega hribovja. Še zanimivejša je v mesecih, ko so vrša-
ci Julĳcev, Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank pokriti z belo
kapo in nanje lahko priplezajo le izkušeni gorniki ali alpinisti. 

Planinsko društvo Blagajana 
Še skok v Planinsko društvo Blagajana, ki se lahko pohvali, da so 
Grmada in bližnji hribi tako dobro označeni, da nobena noga ne 
zaide na pota, ki bi pohodniku utegnila povzročiti težave ali ga 
spraviti v življenjsko nevarnost. Predsednik društva Stane Dva-
najščak nam pove, da se pri društvu zelo zavzemajo za vzgojo 
mladih, tako da se od 276 članov društva skoraj sto članov uvršča 
v otroško sekcĳo, dobro sodelujejo tudi z osnovno šolo v Polho-
vem Gradcu in podružnično šolo na Črnem Vrhu. Ljubezen do 
gora je treba gojiti od mladih nog, pravi Dvanajščak in doda, da 
imajo tudi močan mladinski in markacĳski odsek. Prav zadnji je
ključnega pomena, kar se tiče belih krogov z rdečim robom, ki 
so dobili ime po Alojzu Knafelcu in planincu pri osvajanju gora 
služĳo kot nekakšen svetilnik na poti. Društvo ima v svojih vr-
stah tudi planinske vodnike, ki planinca varno pripeljejo na cilj 
in mu hkrati postrežejo z obilico koristnih informacĳ. Nekateri
na Grmado tečejo, nekateri gredo počasi, najdejo pa se celo taki, 
ki poskušajo na vrh kar prikolesariti, in prav ti velikokrat stezice 
poškodujejo do te mere, da jih je treba potem popravljati, saj jih 
naknadno poškodujejo še meteorne vode in hudourniški nalivi. 
No, za konec Dvanajščak pove, da je treba vedno zgodaj na pot, 
s seboj pa vzeti dobro opremo. Pa srečno! 

Besedilo in fotografije: Blaž Uršič 

Fotoreportaža 

Na Polhograjsko Grmado 
mimo "Mehačka"
Vroče sonce, hladen vetrič, razgledi daljnih razsežnosti, potne srage ter kan-
ček adrenalina. Da, prav berete; govorimo o priljubljeni pohodniški točki, 
ki je le streljaj oddaljena od Vrhnike in sosednjih občin in jo prebivalci 
teh krajev prav zaradi tega obiskujejo za nabiranje kondicĳe, rekreacĳo,
prĳetne krajše izlete in pohode v jesenskem in zimskem času, ko višjim
vrhovom svojo obleko že zgodaj popoldne nadene skrivnostna tema.
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"Glej, Bog je z nami, nismo sami, ko je jutro in 
večer. On blagoslavlja naše delo, moji duši daje 
mir," je večkrat na dan odmeval glas množice 
otrok na župnĳskem vrtu. Z odpeto oratorĳsko
himno in slovensko državno himno ter dvigom 
oratorĳske in slovenske zastave se je za 105 otrok
začel oratorĳski dan. Sledila je predstava oziro-
ma dramatizacĳa zgodbe, ki se je navezovala na
knjigo C. S. Lewisa Potovanje jutranje zarje. V 
njej se otroci Evstahĳ, Lucĳa in Edmund znova
znajdejo v čudežni deželi Narnĳi in se s starimi
prĳatelji odpravĳo iskat Aslana. Aslan predstav-
lja Boga, ki ga ljudje vztrajno iščemo. V skupi-
nah, ki so sledile, so otroci spoznavali, da je vsak 
posebej Bogu dragocen, da tudi On išče vsake-
ga posebej in da prav tako vsakega spremlja na 
vseh poteh. Odkrili so, da takšno razmišljanje 
zmore le pogumen kristjan, zato so se odločili, 
da to postanejo. Dopoldan se je zaključil s skup-
no molitvĳo v cerkvi. "Prav poseben občutek je,
ko se zbere več kot sto otrok in tiho molčĳo – to
je potrditev, da imajo otroci naraven občutek za 

duhovnost," je enega od posebnih doživetĳ opi-
sala vodja oratorĳa Ema Nartnik.
Na vrsti so bile delavnice, za večino otrok eden 
izmed najzanimivejših delov dneva. Animatorji 
so tudi letos pripravili izjemno pestro izbiro de-
lavnic. Po besedah vodje so pri organizacĳi izha-
jali iz želje, da bi otroci skozi delavnice razvĳali
svoje sposobnosti in se kaj novega naučili. Na 
letošnjem seznamu delavnic so bile: Mečevanje 
s Kaspĳanom, kjer so se otroci srečali z pravim
mečem in sabljo ter se naučili osnov mečevanja; 
Babičin kruhek, tu je dišalo po domačem kruhu, 
ki so ga otroci zamesili in spekli sami; Barvanje 
majic; Izdelovanje jutranje zarje, kjer so otro-
ci ustvarjali papirnate ladjice in druge izdelke 
iz papirja; Skriti zaklad, tu so preizkusili svoje 
orientacĳske veščine; Športni otočki; Okraski za
princa – nakit, ki so ga izdelovali tudi dečki, ne 
le deklice; Novinarske novičke –  njihovi izdel-
ki naj ostanejo skriti pred javnostjo, saj so no-
vičke vsebovale kar precej ljubezenskih tračev; 
Narnĳske slaščice pa so delavnice, na katerih so

nastali sladki prigrizki za popoldansko druže-
nje. Res je, da so si nekateri ob hrani opomogli 
že pri delavnicah, a večina želodčkov je bila do 
srede dneva že prazna, tako da se je kosilo pred 
aktivnejšim delom dneva zelo prileglo. Kratek 
počitek po kosilu pa je bil namenjen pripravi 
na športne igre, ki so sledile. Tudi ta del dneva 
je imel poseben namen, in sicer so se igre pri-
pravile v želji, da sodelujejo vsi otroci. "Saj smo 
skupnost, kjer mora veljati 'vsi za enega, eden 
za vse'. Tudi oratorĳ je skupnost, kamor pridejo
najrazličnejši otroci. Igra je idealna situacĳa, kjer
se otroci naučĳo sodelovanja med sabo – vsak je
boljši in slabši na določenem področju. In ekipa, 
v kateri vladajo medsebojno spodbujanje, strp-
nost in sodelovanje, bo uspešnejša," je poudarila 
animatorka Ema. In glede na to, da so bili rezul-
tati iger včasih mokri, drugič blatni in prepoteni 
otroci, je bil to primeren zaključek dneva. Sledil 
je le še protokol – oratorĳska in državna himna
ter spust obeh zastav. Tako je bil videti popolno-
ma običajen oratorĳski dan. Nekoliko drugačna

sta bila četrtek in petek. Četrtek je bil namreč 
dan za vodna doživetja, ki so ga preživeli v Ter-
mah Briše. Petek pa je bil zadnji oratorĳski dan,
zato so ga zaključili skupaj s starši, z mašo in 
predstavitvami. 
Teden je bil poln dogodivščin, preizkušenj, iz-
zivov, smeha, veselja, petja, molitve in še mar-
sičesa. Same prĳetnosti, za katere je odgovorna
"super ekipa" – župnik, animatorji in preostali 
pomočniki. Ema je o njih dejala: "Kljub svojim 
pomanjkljivostim smo bili super ekipa. O tem 
so pričali srečni obrazi otrok." Hvaležnost pa 
ne gre le ekipi, temveč tudi otrokom, ki znajo s 
svojo prisrčnostjo, neposrednostjo in iskrenostjo 
poplačati ves trud. 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv

Med izdelovanjem narnĳskih slaščic

Lov na skriti zaklad je zahteval timskega duha.

Mečevanje s Kaspĳanom – nekaj popolnoma novega za otroke S spustom zastave in himno se je zaključil oratorĳski dan.

Osvežilni prigrizek se je v poletnih dneh prilegel. Vodne igre so bile zares mokre.

Oratorĳ 2013 v župnĳi Polhov Gradec

"Glej, Bog je z nami, nismo sami!"
Polhov Gradec, 19.–23. avgust – Župnĳa Polhov Gradec je kot že nekaj let zapored tudi letos pripravila pester, igriv, zabaven in
duhoven počitniški teden za otroke. Letos ga je oblikovalo kar 105 otrok in več kot 30 animatorjev ter drugih pomočnikov. 

Nekdanja pralnica v polhograjskem parku je 
prenovljena in pripravljena na svojo novo, tu-
ristično podobo. Obsežno so prenovili njeno 
zunanjost, o čemer smo že pisali, notranje pros-
tore pa opremili s pohištvom in vitrinami. Prve 
dni septembra je objekt pri upravni enoti na Vi-
ču pridobil tudi uporabno dovoljenje, natanko 
sredi septembra pa je v prenovljenih prostorih 
usnjeni stol zasedla nova sodelavka naše obči-
ne, ki bo obiskovalcem kraja vsak delavnik po-
skušala kar najbolje predstaviti zanimivosti in 
krajevne ponudnike. 
V septembru sicer potekajo še zadnja dela v po-
vezavi z vsebinsko postavitvĳo. V pritličju bo
levi prostor namenjen muzejski predstavitvi 
etnološke zbirke in delavnicam (v sodelovanju 
s tehniškim muzejem), desni prostor pa pro-
daji spominkov. Pozabili niso niti na večje sku-
pine; na občini so med drugim nabavili stole 

(primerne za vsako vreme), ki bodo služili ob 
prireditvah oz. obiskih večjih šolskih skupin. 
Te bodo tu začenjale ogled tematske Blagajeve 

poti. Tudi ta krožna pot, ki obišče Kalvarĳo, sta-
ri center Polhovega Gradca in obronke gozda 
pod sv. Lovrencem, se posodablja, saj je občina 
v sodelovanju z Osnovno šolo Polhov Gradec 
pripravila načrt postavitve tematskih tabel in 
morda tudi trimsteze, ki bi pritegnila več ob-
iskovalcev in s tem tudi državna sredstva za 
njeno dokončno ureditev. Aktivni turizem je 

vendarle nadgradnja pasivnega turizma. Na 
eni strani so torej dobrodošli upokojenski in 
podobni izleti, v katere se prav dobro vključu-
jejo ogledi grajskega izvira, graščine in muzeja 
ter nato še obložena miza pograjskega doma, a 
turizem se trži pri aktivnem prebivalstvu, kar je 
naša občina tudi spoznala in v tem duhu lepo 
napreduje. Le tako naprej!         Sebastjan Vehar  

V ozadju so sodobne vitrine za muzejske eksponate.
Prizorišče ob grajskem parku in ribniku bo zaživelo predvsem ob sobot-
nih porokah.

Grajski turizem se razvĳa
Občina na področju turizma zelo uspešno sodeluje na mednarodnih razpisih.
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Knjižnica pod krošnjami v 
Polhovem Gradcu se počasi 
in lepo razvĳa. Letos sta jo
organizatorja, Javni zavod 
Polhograjska graščina in Div-
ja misel iz Ljubljane, še pope-
strila in obarvala s prĳetnim
spremljevalnim programom. 
V goste sta povabila Zvonka 
Čoha in Mašo Kozjek, lokal-
na ustvarjalca oziroma ilu-
stratorja, nekaj sobot je gospa 

Helga Kuclar otrokom prebi-
rala pravljice Kristine Brenko-
ve, priredili so še tri glasbene 
dogodke, kjer so se prav tako 
predstavili lokalni glasbeni 
ustvarjalci, skupaj z Muzejem 
pošte in telekomunikacĳ pa
so v okviru Poletne muzejske 
noči pripravili delavnico za 
otroke. 
Nekaterih dogodkov se je 
udeležila tudi Tina Popovič, 

idejna vodja knjižnice pod 
krošnjami, ki je povedala: 
"Knjižnico pod krošnjami po-
leg Polhovega Gradca orga-
niziramo v mnogih mestih; 
samo v Ljubljani letos na 
šestih lokacĳah in skozi po-
letje organiziramo ogromno 
dogodkov. Zato na vseh žal 
ne morem biti navzoča. V Pol-
hovem Gradcu, kjer je vedno 
mirno in lepo, sem bila letos 

na glasbeno obarvanem odprt-
ju in zaprtju ter na pogovoru z 
Zvonkom Čohom, ki je bil res 
super, prav tako kot glasbeni 
nastopi, kjer odkrivam, da ste 
pri vas zelo muzikalni. Imate 
cele družine, ki se ukvarjajo z 
glasbo, in to je res lepo videti 
in slišati!" 
Ta ugotovitev se je potrdila 
tudi ob zaključnem koncertu. 
Pripravile so ga Fčelice oziro-

ma Vokalno-instrumentalni 
kvartet Fčelice – štiri diplomi-
rane muzikologinje, ki uresni-
čujejo svojo željo po glasbeni 
ustvarjalnosti. Ingrid Mačus, 
študentka klavirja na akade-
mĳi za glasbo, je pianistka in
aranžerka. Ljudskim pesmim, 
ki jih izvajajo, je dala svoj skla-
dateljski pečat, saj je za večino 
teh priredbo napisala sama. 
Flavtistka Eva Žagar, pevka 
Mirjam Jelnikar in violinistka 
Ema Nartnik, Polhograjčanka, 
pa glasbo na papirju skupaj o-
budĳo v življenje. Dekleta so
zaigrala in zapela pisan šopek 
ljudskih pesmi ter jim vdihni-
la nekaj svojega. To smo obču-
tili tudi poslušalci, ki nam je 
bil šopek podarjen. Glasbeno 
razpoloženi smo po koncu 
koncerta prelistali katero od 
knjig, poklepetali z udeleženci 
in dekleti ter si polepšali dan 
v Knjižnici pod krošnjami. 
Da se Knjižnica pod krošnja-
mi v Polhovem Gradcu pojavi 
tudi naslednje poletje, je zelo 
verjetno, saj ta kraj spoznava 
vse več domačinov, ki si v pri-
jetnem in mirnem ambientu 
Polhograjske graščine privoš-
čĳo čas za knjigo. Tu se ustavi
tudi mnogo naključnih turi-
stov, ki si zaželĳo trenutek po-

čitka na udobnem ležalniku, 
s knjigo oziroma revĳo v roki
ali pa tudi brez nje. Najzani-
mivejši pa so mladoporočenci, 
ki ta kraj pogosto izkoristĳo
za zanimive, igrive in včasih 
tudi nagajive fotografije. Kraj
je tudi po mnenju Popovičeve 
zelo prĳeten in primeren za
dogodke, povezane s knjigo. 
Za naslednje leto želi le, da bi 
se projekt in dogodki v kraju 
predstavili bolj načrtno, ljudi 
pa bi aktivneje vabili k ude-
ležbi. Prav tako si želi več so-
delovanj in povezovanj z dru-
gimi organizacĳami v občini.
Skupni projekti lahko, glede 
na njene izkušnje, dogodek 
le še obogatĳo in poglobĳo.
Avtorica Knjižnice pod kroš-
njami še poudarja, da so vsi, 
ki knjižnico obiščejo, naj si 
bodo domačini ali obiskoval-
ci iz drugih krajev, nad njo 
navdušeni in se radi vračajo. 
Glede na izkušnjo iz Ljublja-
ne, kjer branje pod krošnjami 
Divja misel organizira že de-
vet let, si lahko obetamo, da 
bo obiskovalcev in bralcev 
v grajskem parku vsako leto 
več. Naj se izkušnja res pono-
vi tudi v Polhovem Gradcu. 

Nadja Prosen Verbič 
Foto: npv 

Zbrani na zaključnem, glasbeno obarvanem dogodkuVokalno-instrumentalni kvartet Fčelice je postregel s šopkom ljudskih.

Veterani so se 14. septembra na Lavrici udeležili 
tekmovanja ob srečanju starih delujočih brizgaln. 
Prĳavilo se je 13 ekip nekdanje občine Vič - Rud-
nik in celo ekipa z Vranskega. Razporedile so se 
glede na dve disciplini: tekmovanje z motorno 
brizgalno in tekmovanje na ročni pogon. Vetera-
ni so postavili na ogled povsem izvirno opremo, 
kot v starih časih – obleke, čelade, motorke ter 
vozove z motorkami na konjsko vprego. Iz naše 
okolice so bili na Lavrici prisotni PGD Dobrova, 

Horjul in Vrzdenec. Dobrovci so v disciplini na 
motorni pogon zasedli 4. mesto in v disciplini na 
ročni pogon 9. mesto. Po razglasitvi rezultatov so 
domačini tekmovalcem postregli z malico, ki jo 
je pripravil mesar Blatnik. Anton Tomšič, veteran 
Dobrove, je ob koncu tekmovanja dejal: "Vzduš-
je je bilo super, saj bilo mišljeno bolj kot srečanje 
gasilcev veteranov in stare, še delujoče gasilske 
opreme." 

 Besedilo in fotografije: Špela Arh

Nesreča žal nikoli ne počiva, zato reševalci radi rečemo, da je le 
vprašanje časa, kdaj in kje bo nastala. Nesreča se največkrat zgo-
di zaradi človeške nepazljivosti, nezbranosti ali vpliva opojnih 
substanc. Pogosto je vzrok nesreče tudi nerealno oziroma zmot-
no prepričanje o sposobnosti vožnje, izkušnjah ali poznavanju 
domačega terena oz. cest. K temu pogosto prispevajo tudi za-
gotovitve o varnosti pri proizvajalcih jeklenih konjičkov, ki na-
vajajo širok spekter varnostnih elementov, kot so varnostne bla-
zine, ojačitve vozil in boljše zavore, vozniku pa ponujajo veliko 
udobja in s tem dopuščajo neosredotočenost na vožnjo, cesto in 
druge udeležence v prometu. Za nesrečo pa niso vedno krivi le 
vozniki, cestna infrastruktura pogosto ne omogoča kakovostne 
in s tem varne vožnje, tak primer je tudi cesta Ljubljana–Polhov 
Gradec. Na varnost in kakovost vožnje pa seveda poleg zgoraj 
navedenega vplivajo tudi vremenske razmere, npr. dež, led, me-
gla. 
V zadnjih nekaj letih se je na cesti Ljubljana–Polhov Gradec pri-
petilo kar nekaj trkov, ki so se končali zgolj z zvito pločevino, 
žal pa tudi nekaj hujših prometnih nesreč s poškodbami. Zelo 
pomembno je, da če se nesreča zgodi, poskušamo prvi posredo-
valci omiliti nastalo situacĳo, jo oceniti in se predvsem pravilno
odzvati. 
Katerakoli nesreča (prometna, delovna) se pripeti, moramo naj-
prej poskrbeti za lastno varnost in varnost poškodovanca oz. 
okolice te nezgode, da se izognemo novi nesreči in poškodbam 
(na cesti npr. naletu vozil), nuditi prvo pomoč, poleg naštetega 
pa je zelo pomembno obveščanje interventnih služb prek regĳ-
skih centrov za obveščanje ali policĳe (v nadaljevanju RECO
– številka 112 ali policĳa – številka 113). Interventne službe so
npr. reševalci, gasilci, gorski in jamarski reševalci, nujna veteri-
narska pomoč … 
V primeru prometne nesreče so prisotni reševalci, gasilci in 
policĳa, ki imajo vsak svoje naloge. Reševalci izvajajo prvo me-
dicinsko pomoč in transport do bolnišnice z reševalnimi vozili. 
Gasilci izvajajo prometno in požarno varovanje (požar vozila 

ob trku), tehnično pomoč (odklop el. napajanja, tehnični poseg 
odpiranja vozil in omogočanje dostopa reševalcem), varovanje 
okolja (preprečevanje iztekanja goriv, absorbiranja olja). Policĳa
pa izvaja prometno zavarovanje, fotografiranje in ogled kraja
nezgode, popis podatkov, sporočanje sorodnikom ... Ob vsakem 
klicu v sili na številko 112 (RECO) je zelo pomembno, da ope-
raterju sporočimo vse potrebne informacĳe o nesreči, ki smo jo
opazili oz. smo v njej udeleženi:           

- KDO kliče, 
- KAJ se je zgodilo, 
- KJE se je zgodilo, 
- KDAJ se je zgodilo, 
- KOLIKO je ponesrečencev, 
- kakšne so POŠKODBE, 
- kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne 

snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ...), 
- kakšno POMOČ potrebujemo. 

Najprej se operaterju predstavimo z imenom in priimkom, po-
vemo, od kod kličemo, in natančno opišemo, kje in kdaj se je ne-

sreča zgodila, koliko je udeleženih oz. poškodovanih, kakšne so 
poškodbe in v kakšnem stanju so poškodovanci (dihanje, zavest, 
krvavitve, položaj telesa …). Navedemo okoliščine nesreče, ko-
liko vozil je udeleženih in kaj se z njimi dogaja (požar vozila). Ti 
podatki morajo biti zanesljivi in točni (točna naj bo lokacĳa me-
sta dogodka – je to na cesti ali zunaj cestišča, npr. travnik, reka, 
potok). Če smo navedene informacĳe podali operaterju (RECO),
bo na podlagi teh aktiviral interventne službe po alarmnem na-
črtu za omenjeni kraj oz. občino (za vsako občino alarmni načrt 
podpiše župan). Najprej bo aktiviral NMP (nujno medicinsko 
pomoč – reševalce), nato koncesionarja za tehnične intervencĳe
– gasilce (našo občino pokriva GBL – Gasilska brigada Ljubljana, 
ki ima za to v stalni pripravljenosti poklicne gasilce in opremo 
za tovrstne tehnične intervencĳe). Aktiviral pa bo tudi lokal-
no prostovoljno gasilsko društvo (PGD), ki pokriva omenjeno 
območje. Lokalna gasilska enota (PGD) je dolžna prometno in 
požarno varovati mesto dogodka, nuditi prvo pomoč in pomoč 
drugim interventnim službam, posredovalcem. Lokalni gasilci 
večinoma delujemo v sistemu tihega alarmiranja, kar pomeni, 
da pri sebi nosimo pozivnike, ki nas z besedilom in zvokom ob-
vestĳo o nastalem dogodku. Za hiter odziv in kakovostno po-
moč pa je zelo pomembno hitro in kakovostno obveščanje; s tem 
se krajša tudi naš odzivni čas in izvoz na intervencĳo.

Res je, da smo lokalni gasilci vse bolje opremljeni (prva pomoč, 
defibrilator, tudi tehnična oprema …) in da sta znanje in uspo-
sobljenost prostovoljnega gasilca vse boljša. Zavedati pa se mo-
ramo, da bomo gasilci in reševalci najučinkovitejši takrat, kadar 
bomo o dogodku obveščeni hitro, s pravimi informacĳami, da se
bo na kraj dogodka poslalo dovolj moštva in tehnike. K temu pa 
lahko prispeva prav vsak izmed nas, saj nikoli ne vemo, kje in 
kdaj se bomo prav mi kot prvi znašli na kraju nesreče in bomo 
morali poklicati na pomoč. 

Damĳan Plestenjak, poveljnik PGD Polhov Gradec

Prometna nesreča v julĳu 2013 na Pristavi pri Polhovem Gradcu

Fčelice zaključile Knjižnico pod krošnjami
Polhov Gradec, 7. september – Prvo soboto meseca kimavca je v grajskem parku svoja, sicer namišljena, vrata 
zaprla Knjižnica pod krošnjami, ki že drugo leto zapored bogati poletni kulturni program Polhovega Gradca. 
S tem pa se je končal tudi letošnji pester spremljevalni program, ki mu je jagodo na smetani dodal zaključni 
koncert štirih prĳetnih instrumentalistk po imenu Fčelice.

Veterani na ogled postavili svojo 
staro brizgalno

Aktiviranje interventnih služb ob prometnih nesrečah
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Nevarnosti v gorah 
Koristne nasvete življenjskega pome-
na nam je podal gorski reševalec Jani 
Bele, ki predava tudi v alpinistični 
šoli v Nepalu, kjer Slovenci domači-
ne učĳo alpinizma.  
  
- Večina nesreč se zgodi med 13. in 

15. uro, med sestopom, saj je "glava 
že pri pivu v dolini", noge pa trpĳo
večje obremenitve kot pri vzponu. 

- Oprema naj ne bo najcenejša in ne-
znanega porekla, še pomembnejše, 
ne izdelujmo je sami, na podlagi 
debatnih forumov! Prav to je storil 
eden od nesrečnikov iz črne kroni-
ke; pri zdrsu se je usodno poškodo-
val, saj domača oprema ni vzdržala 
sunka in sta se obe vrvici strgali. 

- Vremenska napoved je zato, da jo 
vzamemo na znanje. 

- Obvestimo domače o smeri vzpona, 
v vpisni knjigi planinske koče ali na 
armaturi v avtu pa lahko pustimo 
zapis smeri, še posebno če je pot 
tvegana in hodimo sami. 

- Hodimo zmerno, da ne lovimo sape 

in se ne utrudimo prehitro. 
- Na poti opazujmo in poslušajmo 

okolico; z družbo nam ni treba ved-
no "zavzeto opravljati vseh sosedov 
in telenovel". 

- Ko hodimo navzgor, je bolje, če nas 
malo zebe, kot pa da nam je vroče, 
toda na vrhu se nato dobro obleci-
mo. 

- Palice so opora, vendar pozor: če je 
teren drsljiv, rok ne imejmo v zan-
ki, saj se nam lahko palica zaplete v 
noge. Palice naj bodo teleskopske, da 
se ob nerabi lahko nemoteče zložĳo
v nahrbtnik. Predvsem naj ne bodo 
"strelovod, ki kot antena išče strele". 

- Na poteh, opremljenih z jeklenica-
mi, uporabljajmo samovarovalni 
komplet; otroke varujmo z vrvjo. 

- Poškodbe glave so po pogostnosti 
šele na tretjem mestu, pri planincih 
so najpogostejše poškodbe okončin. 
Toda poškodba glave je najresnejša 
poškodba – zato uporabljajmo čela-

do, ki glavo varuje pred padajočim 
kamenjem in v primeru padca. 

  
Ukrepi ob nesreči 
Statistično se o nesrečah v 99 % pri-
merov obvestimo prek mobilnega 
telefona, zato naj ima telefon dovolj 
napolnjeno baterĳo, ki bo zdržala do
konca poti. Baterĳa se hitreje prazni v
mrazu (telefon imejmo v notranjem, 
toplejšem žepu) in tam, kjer ni signala 
operaterja; v tem primeru preventiv-
no izklopimo povezavo, pri čemer bo 
telefon še vedno uporaben kot foto-
aparat ali glasbeni predvajalnik. Klic 
na nujno številko 112 deluje, tudi če 

pozabimo PIN-kodo. Tudi če ni sig-
nala, pošljimo SMS s podatki o kraju 
in času poškodbe na številko 112, saj 

bo SMS oddan takoj, ko bo na voljo 
minimalni signal. 
Najprej poskrbimo za svojo varnost, 
potem zavarujemo poškodovanca, da 
ne bo dodatno zdrsnil, najlažje z vrv-
jo. Nato mu šele nudimo prvo pomoč 
in ga zavarujemo pred podhladitvĳo.
Ko pride helikopter, s telesom poka-
žemo mednarodni znak Y (yes) tako, 
da dvignemo obe roki poševno nav-
zgor. Pred pristankom helikopterja 
zaradi močnega piša vetra umakne-
mo opremo. 
  
Vsebina nahrbtnika 
Kaj mora vsebovati pohodniški na-
hrbtnik, je razložil znani alpinist An-
ton Sazonov - Tonač iz Ljubljane. 

Zaščitna obleka: spodnje perilo, sraj-
ca, hlače, pulover, flis, vetrovka, kapa,
rokavice, čevlji, nogavice (copati) 
Za bivak: alufolĳa, bivak vreča, spal-
na vreča (slonova noga, puhovka), 
armafleks, sveča, vžigalice
Za sonce: krema, očala, kapa 
Tehnična oprema: plezalni pas, vpon-
ke z matico, čelada, varovalni kom-
plet, nož 
Prva pomoč: elastični povoj, prvi po-
voj, tablete, obliž, krema 
Hrana: tekočina, sadje, kruh, meso 
idr. 
Orientacĳska oprema: zemljevid, vod-
niki, kompas, višinomer, kurvimeter 
(mehanski kolešček z merilom za raz-

dalje na zemljevidu) 
Dokumenti: osebna, planinska in zdrav-
stvena izkaznica, vozniški izpit, zavaro-
vanje Coris, bančna kartica, denar 
Drugo: fotoaparat, telefon s polnilni-
kom in radiem (vremenske informa-
cĳe)
Poleti, v zimskih razmerah: cepin, de-
reze 
Večdnevne ture: toaletne potrebščine, 
za spanje – pižama, rjuha 
  
Predstavitev knjige Cirila Velkavrha 
Od štajerskih goric do strme tržaške 
obale 
Knjiga ima podnaslov Spomini in go-
vori z odpiranja razstav fotografij na-
ravne in kulturne dediščine od l. 2006 
do 2012. Vsebuje tudi svojevrsten sez-
nam pomembnih slovenskih javnih 
delavcev, ki so odpirali Cirilove raz-
stave, od županov in kulturnikov do 
cerkvenih dostojanstvenikov.   
Avtor ima svoje korenine na Babni 
Gori pri Polhovem Gradcu, kakor naš 
župan, ki se mu je Ciril kot prvemu 
zahvalil za prihod na Ravnek, pa tudi 
Milki Bokal za pomoč pri ustvarjanju 
knjige. V duhovitem nagovoru je po-
jasnil njuno naključno spoznavno sre-
čanje. Ko je vozil proti Mehačku pod 
Grmado, je planinke na poti vpraša-
l, ali morda potrebujejo prevoz, pa ga 
niso; no, na domačĳi je nato prav te
planinke vprašal, ali poznajo Milko 
Bokal, pa je dobil začuden odgovor: 

"Seveda, saj to sem jaz!"  
Cirilovo življenje je eno samo ustvar-
janje, kar nam daje vedeti že ob nago-
voru, ki kar pĳe našo pozornost. Pa ne
le zaradi duhovitih anekdot, temveč 
predvsem zaradi neverjetne izvirnosti 
in energĳe hvaležnosti, kakršne zlepa
ne srečaš pri pol mlajšem človeku! Pri 
zahvali ni pozabil niti na ženo, ki ob 
njuni 25-letnici ni izbrala najdražjega 
hotela, ampak najlepšega. Izbrala je 
namreč planinsko kočo na Kredarici 
... pa pustimo to malenkost, da je bil 
Ciril tistega zimskega januarja že tri-
krat tam … 
Po poklicu je matematik in je uredil 
že skoraj tisoč knjižnih del za društvo 
matematikov. Kar se fotografiranja
tiče, je najprej fotografiral gore in
cvetje, potem pa zaradi radovedno-
sti svakinje tudi kapelice in sakralne 
objekte. Začutil je tisto univerzalno 
lepoto in ljubezen, ki jo predstavlja 
širom Slovenĳe s slikovnimi razsta-
vami. Kar 500 jih je že pripravil, tudi 
k planincem na Ravnek je prinesel 
čudovite posnetke s hribov, pripravil 
pa je tudi 600 različnih razglednic, od 
tega polovico po naročilu, polovico 
pa za lastno dušo. Izstopa 60 cm dol-
ga razglednica s pogledom s Šmarne 
gore, ki se kar dvakrat prepogne, en 
meter dolgo uokvirjeno izvedenko pa 
Ciril vedno vozi s seboj v avtu, saj je 
idealno darilo za obletnice. 
Ustvarjalno je zelo prisoten tudi v 
naši občini, saj je večkrat razstavljal v 
polhograjski graščini, na Babni Gori, 
Dobrovi, v Dvoru in tudi v Borovni-
ci v bifeju železniške postaje. Veliko 
fotografij izvira prav iz naše občine, a
v zadnji knjigi je namenoma izpustil 
fotografijo blagajevega volčina.
Zadnja točka dnevnega reda so bili 
diapozitivi s potepanja po Aljaski, 
ki nam jih je predstavil popotnik in 
predavatelj Jani Bele. Beseda organi-
zatorja s strani PD Blagajana izraža 
zadovoljstvo nad dogodkom in stro-
kovnima predavateljema, čeprav je 
Stane kljub polno zasedeni jedilnici 
pričakoval več ljudi in ne le prisotnih 
članov planinskega društva. Druženje 
se je zavleklo v pozno popoldne, ko 
je dobil "besedo" planinski ričet, za 
katerega je zaslužna zvesta planinka 
Mari. 

Sebastjan Vehar 

Družbeno-politične spremembe v 
zadnjem desetletju so omogočile 
lažje prehajanje državnih meja, in 
tako imamo ob potovanju v kra-
je (beri: na hribe) sosednjih držav 
manj opravkov. Tako so se planin-
ci PD Blagajana že večkrat napotili 
tudi na gore avstrĳske Koroške. Za-
dnji tak izlet je bil vzpon na Setiče 
(Freiberg), 1.922 metrov visoko goro 
nad vasjo Sele pod Košuto, ki sta ga 
vodila Tone in Anica Kavčič.
Vzpon na Setiče je kar strm, a več-
inoma se steza vĳe v okljukih. Skri-
vajo jo smreke, ki proti vrhu posta-
nejo krivenčaste, tudi leporaslim 
macesnom se upognejo veje, vrh se 
jim razkroji na dvoje, ponekod pa se 
majhne smrekice sprimejo v gosto 
kopico drobnih vej in tako kljubu-

jejo neprĳaznemu vremenu, kadar
jih ne greje sonce. Mogoče je čaša-
sti sviščevec zadnja roža, ki nas je 
pozdravljala ob poti, preden bosta 
prišla megla in deževje ter se bodo 
pokončne bilke trav morale ukloniti 
zimskim vetrovom. 
Po dobrih dveh urah in pol smo pre-
magali višino 1.000 metrov in se po-
sedli po travnati preprogi. Z vrha je 
bil lep razgled na slovenski Korotan; 
Celovec je bil sicer nejasen v megli-
časti daljavi, a vrhov Obirja in Pece 
še niso zakrivali oblaki, kar smo pa 
že opazovali na Košuti. Na poti nav-
zdol smo posedeli na počivališču z 
jerebikovcem in se čudili lepo rde-
čim plodovom, da bi jih skoraj za-
menjali za češnje, ob črnih jagodah 
na grmu, podobnem bezgu, pa nam 

je zmanjkalo botaničnega znanja. 
Odmaknjena gorska vas Sele - Cer-
kev ni znana le po visoki pevski 
kulturi, temveč tudi po visokem 
odstotku slovensko govorečih pre-
bivalcev. Podatek s spleta pravi na-
slednje: po popisu iz leta 2001 živĳo
v Selah 703 ljudje, od tega kar 626 
(89,1 %) slovensko govorečih. O tem 
smo se planinci PD Blagajana pre-
pričali sami. Naključni obiskovalci 
gostilne so prĳazno prisedli k nam,
z nekaj planinci, ki smo jih srečali, 
pa smo se tudi sproščeno zapletli 
v pogovor. Še posebej pa mora na 
nadebudno mladež dobro vplivati 
napis "ljudska šola". Napis v slo-
venščini ni nič manjši od nemškega. 
Lepo je bilo. 

Milka Bokal

Samovarovalni komplet ima dve 
vponki za pripenjanje na jeklenice 
ter poseben blažilnik padca. Pripne se 
obvezno na plezalni pas. Cene pasu in 
samovarovalnega kompleta se začnejo 
pri 50 € za posamezni del, cene alpini-
stične čelade pa pri 35 €.

Planinci PD Blagajana na Setičah – nekateri na vrhu, drugi pred njim, tretji za 
njim (foto: Jerca Škrlj)

Ciril Velkavrh, legenda planinske fo-
tografije

Nova knjiga in v ozadju sodelavca pri 
ustvarjanju, Milka Bokal in Ciril Vel-
kavrh

Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec 

Setiče (1.922 m) nad vasjo Sele na avstrĳskem Koroškem

Planinski dan na Ravneku
Lepo sončno soboto se je pred planinskim domom PD Blagajana na Ravneku trlo avtomobilov. 
Na razpete vrvice je nekdo obesil planinske fotografije na platnu, pa ni bila "žehta", temveč so
fotografije zaznamovale obisk fotografa, pisatelja in duhovitega predavatelja Cirila Velkavrha,
ki nam je prišel predstavit svojo novo knjigo. Izkušena alpinista pa sta podala nekaj navodil za 
planinarjenje.




