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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla 28. oktobra. 

Gradivo bomo zbirali do 14. oktobra. 

Od prvega oktobra bo za starejše občane Obči-
ne Vrhnika na voljo električno vozilo s šoferjem, 
ki jih bo brezplačno odpeljalo do želene lokacije 
in tudi pripeljalo nazaj. Projekt Prostofer, kot se 
imenuje, je plod sodelovanja občine in zavoda 

Zlata mreža, vanj pa so vključeni še vrhniški pro-
stovoljni vozniki. Občina ugotavlja, da so številni 
občani brez prevoza, sploh v dopoldanskem času, 
ali pa živijo v odmaknjenih predelih občine, zato 
jim je sklenila priskočiti na pomoč. Projekt je že 

zaživel v številnih drugih občinah, od koder po-
ročajo o dobrih izkušnjah. Več o tem, kako najeti 
vozilo in kdo je do njega upravičen, 
pa na vrhniških straneh.
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Te dni se bo na Vrhniki  začel nov 

projekt, imenovan Prostofer, v okviru 

katerega bo starejšim občanom  

na voljo možnost brezplačnega 

prevoza z osebnim avtomobilom. 

Občina je poskrbela za vozilo, zavod 

pa za šoferje prostovoljce. Dober 

ducat prostovoljcev se je javilo, da 

bi sodelovalo, tudi nežnejši spol, kar 

zgovorno dokazuje, da prostovoljstvo 

kljub dobi cenenega materializma 

še zdaleč ni mrtvo. Ko smo jih nekaj 

povprašali, zakaj so se odločili za 

tovrstno prostovoljstvo, so dejali, 

da so v pokoju in da imajo čas, 

ki bi ga radi čim bolj plemenito 

izkoristili. Pohvale vredno je tudi, da 

gre občanom nasproti občanom, 

ki je zanje skladno s smernicami 

trajnostnega razvoja priskrbela 

električno vozilo. Človek ima tako 

končno občutek, da občina tudi 

daje in ne samo jemlje oziroma 

računa. Vemo, da država za jesen 

življenja ni preveč radodarna s 

svojimi pokojninami, zato je vsak 

tovrsten socialni projekt, ki je v 

nekaterih občinah zelo dobro zaživel, 

žebljica na glavico. Kako se prijaviti, 

komu je namenjen in nekaj drugih 

podrobnosti si lahko preberete na 

začetku vrhniških strani. Vabim pa 

vas, da preberete vesti 

tudi iz drugih občin 

ter se tako seznanite z 

dogajanji pri sosedih. 

JSKD OI Vrhnika in KUD Ligojna

vabita na večer ljudske glasbe

ODMEV - ODSEV,
območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije

v soboto, 5. oktobra 2019, ob 19. uri 
v dvorano gasilskega doma Ligojna.

Vstop je prost.

Prostovoljci

Prostofer za starejše občane
Vrhnika – Brezplačni prevozi za starejše občane

Besede Cankarja 
Zadovoljen človek je pravičen pred Bogom in 

pred ljudmi. 

Ivan Cankar, Mladost

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa
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Horjul

Nova direktorica
Krmilo v ženskih rokah

Nova direktorica občinske uprave Urška 
Marolt je nasledila predhodnico Mojco 
Kucler Dolinar in tako nadaljuje s tradicijo, 
kjer je direktorska vloga zaupana ženskam. 
Ob podpisu pogodbe je župan Janko Prebil 
izrazil zadovoljstvo, da bo za zahtevne nalo-
ge, ki jih prinašajo aktivnosti v občini, skrbe-
la direktorica, ki že ima izkušnje s področja 
občinske uprave. Prioritetna naloga nove 
direktorice bo, da že začete projekte čim prej 
pripelje do konca. Več o tem pa na 
horjulskih straneh.

Borovnica

Gradnja 
kanalizacije
Strpno in previdno!
Občina Borovnica  je v drugi polovici sep-
tembra začela z načrtovano izgradnjo ka-
nalizacije na območju dela Ceste pod goro 
od hišne številke 41 do 49 ter od 44 do 40. 
Za potrebe predvidenega optičnega omrežja 
bodo vgradili tudi kabelsko kanalizacijo. V 
tem času bo moten dovoz do objektov, dela 
naj bi bila predvidoma  končana do 
konca novembra letos. Več o pro-
jektu pa na borovniških straneh.

Dobrova - Polhov Gradec

Obnovili 
bodo cesto do 
Dobrove
Rekonstrukcija ceste se nadaljuje

Lani so končali rekonstrukcijo regionalne 
ceste v Srednji vasi. A občina pelje zgodbo 
naprej. Konec poletja je bila podpisana po-
godba z izbranim izvajalcem za izvedbo 1. 
in 2. faze rekonstrukcijo ceste Polhov Gra-
dec–Dobrova. 1.8 milijona evrov 
vreden projekt bo večinsko finan-
cirala država.

Log - Dragomer

Ministrstvo zahteva dopolnila
OPN še ni nared

Zavod RS za varstvo narave in ministrstvo za kulturo se ne strinjata s širitvijo nekaterih stavbnih 
zemljišč v Občini Log - Dragomer, zato sta jo pozvala k dopolnitvi okoljskega poročila. Ker gre za 
strateško pomembno selitev kmetij, je občina izdelala dodatne strokovne podlage. Kot 
pravijo na občini, se trudijo, da bi bilo iz OPN izvzetih čim manj predvidenih širitev 
stavbnih zemljišč. Več o tem si lahko preberete na straneh Občine Log - Dragomer.
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Firence d.o.o.
Tržaška cesta 3a (Bivši DG)
1360 Vrhnika, Slovenija
T: 041 735 100

www.firencekeramika.si

Nov trend
Energieker Heksagon

AKCIJA V
OKTOBRU!

Akcija velja od 1.10.2019 
do odprodaje zalog.
Cena vsebuje DDV.

12,90€/m2

 MONTAŽA 
• SOLARNIH SISTEMOV
• TOPLOTNIH ČRPALK
• PELETNIH KOTLOV
• PREZRAČEVALNIH 
 SISTEMOV

OGREVANJE ŠKRBEC  d. o. o.
040 85 85 92

Dol 42
1353 Borovnica

andrej.skrbec@gmail.com

TOPLOTNE 

ČRPALKE

OGREVANJE ŠKRBEC  d. o. o.

ogrevanje & hlajenje
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Srečanje lastnikov konjskih vpreg v soteski Pekel
V soboto, 7. septembra, se je okoli poldneva skozi Borovnico, malo pozneje pa tudi 
skozi Dražico in Ohonico vila dolga povorka 25 konjskih vpreg. Ustavile so se pri vhodu 
v sotesko Pekel, kjer so si konji, kočijaži, spremstvo in potniki privoščili zaslužen odmor 
in okrepčilo, saj so nekatere vprege prevozile 30 km in več. Konji in tudi vozovi, ki imajo 
dandanes sodobna podvozja, vzmetenje in zavore ter stanejo toliko kot avtomobili 
srednjega razreda, so bili deležni številnih občudujočih pogledov.

Dokumentacija za prvo  fazo kolesarske poti pripravljena
Projekt Barjanskega kolesarskega omrežja se nadaljuje. Občina Dobrova - Polhov 
Gradec je skupaj z zunanjimi izvajalci že pripravila najprimernejšo idejno zasnovo, 
natančno določila odseke, za del že pripravila projektno nalogo in objavila razpis za izbor 
izvajalca za pripravo projekta za izvedbo. Projekt bo  potekal fazno po odsekih in bo 
predvidoma  končan v letu 2025. 

Uspešna prva sezona urbanega čebelarjenja
Sredi maja, dan pred svetovnim dnevom čebel, je horjulski župan in predsednik 
Čebelarskega društva Dolomiti - Polhov Gradec Janko Prebil v družbi ministra za okolje 
in prostor Simona Zajca dobro dosedanje sodelovanje med občino in ministrstvom še 
nadgradil: na strehi stavbe ministrstva v centru Ljubljane je postavili dva nakladna panja. 
Zbrani med bo ministrstvo uporabilo kot protokolarna darila.

Festival športa in dobre volje znova povezal športnike
Pravega športnega duha ne uniči nič, niti kislo vreme ne, ki je prevladovalo na 
tokratno Športfejstovo soboto. Izpeljali so skoraj ves športni del prireditve, nekaj športnih 
aktivnosti so prestavili v dvorane sosednjih občin. Odlično vzdušje se je nadaljevalo tudi 
v večernih urah, ko so se obiskovalci pod odrom v Dragomerju zavrteli v ritmih glasbe 
Ministrov.

Vrhnika Cankarjev trg 4

•  medicinska pedikura,
 (sanacija vraščenih nohtov, otiščancev, kurjih očes, 

glivičnih nohtov, nohtna protetika),

•  estetska pedikura,

•  permanentno lakiranje,

• manikura,

•  conska masaža stopal.

Prve novice
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Vrhnika na Tour de France

Lunakrajc
- JOGA studio na 
   Logu pri Brezovici

- ASTROLOGIJA za preobrazbo
   in življenje z namenom (jyotish)

- Individualna in skupinska joga

Marjeta Cimerman s.p. t: 041 344 399
w: www.lunakrajc.si

B R E Z P L A Č N I 
preventivni pregledi in 
nasveti

Kot vsako leto, tudi letos v oktobru poteka TEDEN 
ZDRAVIH DLESNI. Ker zobozdravstvo LEGAT DENT 
podpira vse preventivne aktivnosti, vam v mesecu 
oktobru od 21. - 25. 10. 2019 nudimo brezplačne 
preventivne preglede v zvezi z ustnim zdravjem. 

Naročite se lahko preko telefona ali preko e-maila. 

Pridite in povprašajte vse kar vas zanima!        

LEGAT DENT D. O. O.
Cesta na polje 2
1358 Log pri Brezovici

01 756 60 03
040 258 331
info@legatdent.si

01 430 46 51
040 149 869
info@geas.si

- novogradnje stanovanjskih,

- legalizacije objektov
- rekonstrukcije
- nadzidave in dozidave
- odstranitve objektov
- gradbeni inženiring

poslovnih objektov

Arhitekturno 
projektiranje:
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Množično vrednotenje 
nepremičnin po novem 
sistemu, ki ga pripravlja 

Geodetska uprava 
Republike Slovenije 

(GURS), je v zaključni fazi. 

Novi predlog modelov vre-
dnotenja nepremičnin s po-
skusnim izračunom vrednosti 
nepremičnin bo javno obja-
vljen od 1. do 31. oktobra 
2019. Lastniki bodo lahko v 
tem obdobju preko portala 
množičnega vrednotenja ne-
premičnin (na spletnem naslo-
vu http://www.mvn.e-prostor.
gov.si/) preverili, kakšna je vre-
dnost njihove nepremičnine 
na dan 27. junij 2019 ter oddali 
pripombe in predloge na mo-
dele. Ogled predloga modelov 
vrednotenja nepremičnin bo 
možen tudi na občini, kamor 
spada posamična nepremič-
nina. V ta namen Občina 
Vrhnika z javnim naznanilom 
seznanja javnost, da bo javna 
razgrnitev predloga mode-
lov vrednotenja nepremič-
nin potekala od 1. do 31. 
oktobra 2019 v prostorih 
Občine Vrhnika, Oddelek za 
prostor, na Cankarjevem trgu 
11, Vrhnika (1. nadstropje) in 

sicer vsak:
- ponedeljek: od 10.00 do 

13.00 ure,
- sredo: od 14.00 do 17.00 ure,
- petek: od 10.00 do 12.00 ure.

Ob tem lastnike nepremič-
nin obveščamo, da bo javno 
predstavitev modelov vredno-
tenja nepremičnin (razlage in 
pojasnila) za območje Geodet-
ske uprave Ljubljana, kamor 
spada tudi Občina Vrhnika, 
izvedla Geodetska uprava Re-
publike Slovenije:
- v četrtek, 17. oktobra 2019, 

od 10.00 do 13.00 ure v pro-
storih občine Litija, Jerebova 
ulica 14, Litija in

- v petek, 18. oktobra 2019, od 
10.00 do 13.00 ure v prosto-
rih Ministrstva za kulturo, 
Maistrova 10, Ljubljana.

Končne vrednosti bodo znana 
do konca marca 2020

V času javne razgrnitve ima-
jo lastniki nepremičnin mo-
žnost dajanja konkretnih in 
obrazloženih pripomb na pre-
dloge modelov vrednotenja na 
pripravljenih obrazcih. 

Pripombe na vrednostne 
cone in ravni se posredujejo 
na Občino Vrhnika, ki se bo 
opredelila do pripomb in stali-

šča posredovala na GURS. Vse 
ostale pripombe se pošlje na 
GURS, ki jih bo obravnaval ter 
pripravil končni predlog mode-
lov vrednotenja. S sprejemom 
uredbe o modelih vrednotenja, 
predvidoma do konca marca 
2020, bodo ti postali dokončni.

Po novem določitev vrednosti 
vsaki dve leti

Pripravo novih modelov vre-
dnotenja od GURS zahtevata 
novelirana zakona o množič-
nem vrednotenju nepremičnin 
in o evidentiranju nepremičnin, 
ki zahtevata tudi, da se modeli 
vrednotenja preverijo vsaki dve 
leti.

Vse informacije v zvezi s pro-
jektom množičnega vrednote-
nja nepremičnin bodo od okto-
bra javno dostopne na portalu: 
www.mvn.e-prostor.gov.si/. Za 
informacije in pomoč se bo 
možno obrniti na elektronski 
naslov vrednotenje@gov.si, na 
naslov: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije – Vrednote-
nje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali 
na brezplačno telefonsko šte-
vilko.

Oddelek za prostor 
Občine Vrhnika

Lani so občinski redarji 
izvedli 3578 ukrepov, 
od  katerih jih je bilo 
skoraj polovica zoper 
nepravilno parkiranje, 
preostala polovica 
(1800) pa zoper 
prekoračitev hitrosti. 

V 1228 primerih so po-
sredovali kazenske točke na 
Ministrstvo za pravosodje. 
20 postopkov je bilo opra-
vljenih zaradi zapuščenih 

vozil, od tega so sedmim 
lastnikom vozil izdali tudi 
plačilni nalog. Dvema vozni-
koma sta bila izdana plačilna 
naloga zaradi uporabe mo-
bilnega telefona med vožnjo. 
Kršitelji so pri prekrškovnemu 
organu vložili 10 ugovorov in 
158 zahtev za sodno varstvo. 
Inšpektorji kot prekrškovni 
organ druge stopnje so iz-
dali 104 odločbe, 15 sklepov 
in 816 dopisov strankam. 51 
zahtev za sodno varstvo je 
bilo predanih v reševanje na 

Okrajno sodišče v Cerkni-
ci. Drugim prekrškovnim 
organom je bilo predanih 11 
pisnih predlogov za uved-
bo prekrškovnega postopka. 
V 1894 primerih so kršitelji 
plačali globo prostovoljno. 
Finančnemu uradu je prekr-
škovni organ druge stopnje 
podal 265 zahtevkov za pri-
silno izterjavo neplačanih fi-
nančnih terjatev. 

Izterjanih je bilo 377 terja-
tev.

GT

Število odkritih rakov še 
ni dokončno, saj so nekatere 
ženske še v obravnavi. Mobil-
na enota programa DORA se 
bo vrnila na Vrhniko čez dve 
leti, predvidoma v začetku leta 
2021.

Mobilna enota programa 
DORA je stala na novi lokaciji 
na parkirišču za Cankarjevim 
domom Vrhnika. Slikanje so 
opravljali posebej za program 
DORA izobraženi in uspo-
sobljeni radiološki inženirji z 
Onkološkega inštituta Ljublja-
na od ponedeljka do petka v 
dopoldanskem času med 8. in 
14.15.

S četrtim krogom slikanja 
žensk med 50. in 69. letom iz 
občin Vrhnika, Borovnica, Do-
brova - Polhov Gradec, Horjul, 
Log - Dragomer in Logatec so v 
mobilni enoti DORA začeli 23. 
januarja letos. 

Do julija so na mamografijo 
v programu DORA povabili 
skupno okoli 6.000 žensk. Na 
slikanje jih je prišlo več kot 78 % 
vseh povabljenih, kar je dobra 
udeležba in je ostala enaka kot 
v predzadnjem krogu leta 2017. 

Dolgoročni cilj programa 
zgodnjega odkrivanja raka dojk 
DORA je do tretjine manj smr-
ti žensk med 50. in 69. letom 

zaradi raka dojk. Za uresniče-
vanje cilja je pomembna ude-
ležba vabljenih žensk, ki mora 
na ravni celotne države skupno 
presegati 70 %. 

Ženskam iz navedenih občin, 
pri katerih je od zadnje mamo-
grafije  minilo več kot 24 mese-
cev, svetujemo, da pokličejo na 
brezplačno telefonsko številko 
080 27 28 vsak dan med 9. in 
12. uro ali pišejo na elektron-
ski naslov dora@onko-i.si ali 
izpolnijo obrazec za naroča-
nje na spletni strani programa 
DORA (https://dora.onko-i.si/
prenarocanje) in se naročijo za 
pregled z mamografijo v pro-
gramu DORA, v katerem od 
drugih stacionarnih centrov 
(Onkološki inštitut Ljubljana, 
Zdravstveni dom Ljubljana ali 
drugi). 

Seznam presejalnih centrov 
na https://dora.onko-i.si/prese-
jalni-centri. 

Onkološki inštitut 
Ljubljana

Na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 
(ZMVN-1, Uradni list RS, št. 77/17, 33/19) in v sodelovanju z 

Geodetsko upravo Republike Slovenije, 
Občina Vrhnika javno naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV in JAVNO PREDSTAVITEV
Predloga modelov vrednotenja nepremičnin 

na območju občine Vrhnika

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin na območju občine Vrh-
nika bo potekala v času od 1. 10. 2019 do vključno 31. 10. 2019. 

Predlog modelov vrednotenja nepremičnin si je možno ogledati na:

- Spletni strani: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/;
- Občini Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika, 1. nadstropje, v:

- ponedeljek: od 10.00 do 13.00 ure, 
- sredo: od 14.00 do 17.00 ure, 
- petek: od 10.00 do 12.00 ure.

Javno predstavitev predloga modelov vrednotenja bo izvedla Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije na območjih Območnih geodetskih uprav za več občin skupaj. Za območje 
Geodetske uprave Ljubljana, kamor spada tudi občina Vrhnika, bo javna predstavitev v:
- četrtek 17. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 ure v prostorih občine Litija, Jerebova ulica 

14, Litija in
- petek 18. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 ure v prostorih Ministrstva za kulturo, Mai-

strova 10, Ljubljana.

Pripombe in predloge na predlog modelov vrednotenja nepremičnin lahko podajo 
lastniki, katerih nepremičnine spadajo v območje občine Vrhnika. Pripombe in predlogi 
se zbirajo od 1. 10. 2019 do vključno 15. 11. 2019.

V kolikor se pripomba nanaša na vrednostne cone ali vrednostne ravni, se pripomba 
pošlje na Občino Vrhnika:
- kot zapis v knjigo pripomb v času uradnih ur na mestu javne razgrnitve: Občina Vrh-

nika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika, 1. nadstropje,
- po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
- po elektronski pošti na naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.

Ostale pripombe se pošlje na Geodetsko upravo Republike Slovenije:
- naslov:  Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
- e-naslov: vrednotenje@gov.si.

Številka: 350-2/2008
Datum: 18. 9. 2019

Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati, l.r.

Vrednotenje
nepremičnin po novem

Zaključek slikanja 
v programu DORA 
na Vrhniki

Julija smo zaključili že četrti krog 
slikanja z mamografijo v mobilni enoti 
programa DORA na Vrhniki. Od januarja 
do julija, ko je bila mobilna enota na 
Vrhniki, smo poslikali 4.411 žensk. Med 
njimi smo zaradi opaženih sprememb 
na mamografiji na dodatne obravnave 
na Onkološki inštitut Ljubljana povabili 
105 žensk, pri 13 smo odkrili raka dojk, 
večino na začetni stopnji. Mus. Mus

Občinski redarji 
izvedli 
3578 ukrepov
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Akcija
Gratis fot

ografija

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

Ob izdelavi
50 fotografij 
vam podarimo 

fotografijo A4

PTC merCatOr VRHNIKA, ROBOVA C. 6

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

Občina Vrhnika bo s prvim oktobrom 
zagnala projekt Prostofer. Gre za 
projekt brezplačnih prevozov za 

starostnike, ki ga bosta izvajala 
občina in Zavod zlata mreža.

Kako deluje projekt? Starejši, ki morajo biti 
izključno iz Občine Vrhnika, pokličejo v klicni 
center, kjer si rezervirajo vožnjo. Ob dogovor-
jenem terminu jih pobere voznik, odpelje na 
želeno lokacijo ter nato tudi pripelje domov. Za 
starostnika je uporaba vozila brezplačna. 

Občina poskrbela za vozilo, zavod pa za voznike
Občina je v ta namen poskrbela za novo elek-

trično vozilo znamke  Renault Zoe, Zavod zlata 
mreža pa za novačenje in izobraževanje vozni-
kov prostovoljcev. »Na Vrhniki se nam je prija-
vilo 14 voznikov prostovoljcev, še štirje pa izka-

zujejo interes, da bi prav tako sodelovali. Tako 
številčna odzivnost me je prijetno presenetila, 
kajti doslej še nisem zabeležil take odzivnosti. 
Še toliko topleje mi je pri srcu, ker je to vendarle 
moj domači kraj,«  je dejal Miha Bogataj, direktor 
omenjenega zavoda. Sredi septembra so prosto-
voljni vozniki, med katerimi so tudi ženske, že 
opravili teoretični in praktični preizkus, tako da 
za prvi oktober načrtujejo zagon projekta.

Pokličite vsaj tri dni prej
Kako deluje Prostofer? Uporabniki, ki bi potre-

bovali prevoz, pokličite vsaj tri dni prej (od 
ponedeljka do petka, med 8. in 18. uro) na 
brezplačno številko 080 10 10. V komuni-
kacijskem centru bodo zabeležili vaše podatke 
in lokacijo prevoza. Po najavi bo prevozni center 
obvestil prostovoljnega voznika o prevozu, le-a 
pa bo vzpostavil stik z uporabnikom. Vožnja 
bo za uporabnika brezplačna, namenjena pa je 

izključno občanom vrhniške občine, predvsem 
tistim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in 
imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše po-
vezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Tako jim 
bo omogočena lažja dostopnost do zdravniške 
oskrbe, javnih ustanov, trgovskih centrov … Vo-
znik in sopotniki so zavarovani.
 
 
Kdo so prostoferji?

Prostoferji so vozniki prostovoljci. Tudi sam 
projekt Prostofer je poimenovan po njih – mi-
mogrede, prostofer je skovanka iz besed pro-
stovoljni in šofer. Zaenkrat potreb po dodatnih 
prostovoljnih šoferjih ni,  je povedal Bogataj, a 
kljub temu velja zapisati, da gre za ljudi, ki jim  
velja zaupati; imajo veljavno vozniško dovoljenje 
in socialno naravnan čut do pomoči sočloveku. 
Tako sopotnika ne dostavijo samo na želeno de-

stinacijo, marveč mu pomagajo tudi izstopiti iz 
avta, ga pospremiti do čakalnice pri zdravniku, 
nesti vrečke iz trgovine … »Prostoferji so ljudje 
z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za 
samoumevno in častno dejanje,« je povedal so-
govornik. 

Je Prostofer družbeno koristen projekt? Da!
S t. i. prostoferstvom se povečuje udeležba 

starejših v cestnem prometu in izboljšuje njiho-
va mobilnost. Poleg tega se izboljšuje varnost v 
cestnem prometu in povečuje socialna vključe-
nost starejših na splošno, obenem pa povečuje 
cenovna dostopnost prevozov. V zadnjem času 
postaja projekt prostoferstva tudi ekološki ozi-
roma prijazen do okolja, saj so vozila električna.

Občina mora tudi dajati, ne samo jemati
Projekt Prostofer je pred časom zakorakal v 

drugo leto starosti. »V projekt je že vključenih 
23 občin, z osmimi občinami pa še vršimo po-
govore,« je pojasnil Bogataj. Omenjeni projekt je 
bil eden od predvolilnih obljub župana Daniela 
Cukjatija, ki je sredi septembra obiskal skupino 
voznikov prostovoljcev in se jim zahvalil za iz-
kazano pripravljenost sodelovanja. Po njegovih 
besedah občina tako krepi svoj socialni čut in 
preprečuje izključenost starejših iz družbe. 

Gašper Tominc, foto: GT

Vabilo 

Društvo Nauportus viva in Cankarjeva knjižnica Vrhnika vabita na 

Proslavo ob dnevu suverenosti. 
Proslava bo na predvečer praznika, v četrtek, 24. oktobra, ob 18. uri  v 
Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice. 

Gost prireditve bo predsednik prve slovenske vlade g. LOJZE PETERLE, ki bo spregovoril, kako smo suverenost 
dosegli in kako jo ohranjamo. 

Vabljeni!

S prvim oktobrom začne voziti prostofer

Vozniki prostovoljci, električno vozilo, župan Daniel Cukjati in Miha Bogataj 



30. september 2019 6
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Vabilo

Svet KS Zaplana vabi vse krajane, da se v čim večjem številu udeležijo 

zbora krajanov KS Zaplana, 
ki bo v petek, 11. 10. 2019 ob 19.00 uri v bivši šoli Zaplana.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti v preteklem obdobju
2. Plan dela za leto 2020 
3. Razno

Vljudno vabljeni
Svet KS Zaplana

A1 Slovenija je 
konec avgusta 
postal 100-odstotni 
lastnik ponudnika 
telekomunikacijskih 
storitev P&ROM, d. o. o., 
z Vrhnike. 

Ob tem nas je zanimalo, 
kaj prevzem podjetja pome-
ni za na uporabnike storitev 
P&ROM? V tem trenutku še 
nič, so nam sporočili. Stran-
ke bodo še vedno lahko pod 
nespremenjenimi pogo-
ji uporabljale iste storitve 
podjetja P&ROM kot doslej. 
Prav tako bodo v podjetju 
P&ROM še naprej skrbeli za 
podporo uporabnikom in iz-

dajo računov. V prihodnje pa 
načrtujejo, da bosta ponudbi 
obeh podjetij vse bolj pove-
zani med seboj, kar naj vam 
bi prineslo številne dodatne 
možnosti in ugodnosti. 

Podjetje P&ROM je na 
trgu prisotno že od leta 1994. 
Uporabnikom na območju 
Vrhnike prek lastnega optič-
nega in kabelskega omrežja 
ponuja kakovostne storitve 
interneta, televizije ter mobil-
ne in IP-telefonije. Z njegovim 
prevzemom A1 Slovenija (po 
lanskem prevzemu podjetja 
TS RPL) nadaljuje s krepitvi-
jo razvoja lastnega fiksnega 
omrežja in  večje prisotnosti 
v izbranih lokalnih okoljih.

Gašper Tominc 

Konec avgusta 
(29.) je v srbsko 

mesto Leskovac na 
povabilo tamkajšnje 

turistične organizacije 
odpotovala delegacija 

vrhniške občine: 
župan Daniel Cukjati 

in predstavniki za 
turizem Zavoda Ivana 

Cankarja Vrhnika. 

Namen obiska je bila izme-
njava izkušenj na področju 
turizma, tkanje prijateljskih 
vezi in vrnitev obiska. Naj spo-
mnimo, da se je delegacija iz 
omenjenega srbskega mesta 
mudila na Vrhniki v času Ar-
gonavtskega festivala in je pri 
gostilni Etno gostilna Leskovac 
na Jelovškovi cesti sodelovala 

pri pripravi trideset kilogram-
ske pleskavice. Obe strani sta 
že tedaj izrazili pripravljenost 
medsebojnega sodelovanja, saj 
ima mesto Leskovac bogate 
izkušnje s pripravo festivalov. 
Največjega, »Roštiljado«, ki 
slovi kot največja gurmanska 
prireditev v jugovzhodni Evro-
pi (letošnja rekordna pleskavi-
ca je tehtala 66,5 kg), v sedmih 

dneh obišče okoli pol milijona 
obiskovalcev. Tako se je vrhni-
ška delegacija z županom Cu-
kjatijem na čelu sestala s tam-
kajšnjim županom Goranom 
Cvetanovićem in lokalno turi-
stično organizacijo. Navezali so 
stike s tamkajšnjim mestnim 
muzejem ter si ogledali nekaj 
lokalnih znamenitosti. Kratek 
obisk je odkril dobre turistične 

prakse ter nakazal priložnosti 
za nadaljnje sodelovanje. Oba 
dneva je vrhniški delegaciji stal 
ob strani lastnik Etno gostile 
Leskovac z Vrhnike Miroslav 
Nešić, sicer domačin iz Leskov-
ca, za kar se mu ekipa iskreno 
zahvaljuje. 

Gašper Tominc   

Nova pridobitev 
v trgovini Depo

V trgovini Depo Vrhnika 
smo poleg obstoječega av-
tomata z ekološkimi čistili, 
na katerem si sami natoči-
te poljubno količino čistila, 
pripravili še eno novost, in 
sicer kotiček Zero Waste, 
v katerem vam  ponujamo 
trajnostne izdelke za dom 
in osebno nego: lesene krta-
če za pomivanje steklenic in 
posode, bakrene gobice, bio-
razgradljive vpojne gobaste 
krpe, vrečke iz blaga za na-
kupovanje sadja in zelenjave, 
trda mila, mazila ter nepa-
kirano in po želji stehtano 
citronsko kislino, pralno in 
navadno sodo.

JP KPV 

Na sprejemu pri županu mesta Leskovac. 

A1 Slovenija
prevzela 

telekomunikacijsko 
podjetje P&ROM 

z Vrhnike

V Leskovac 
po dobre prakse in tkanje 

prijateljskih vezi

Tudi letos se je sredi julija Bojan 
Jesenovec z Vrhnike podal na 
najprestižnejšo in svetovno najbolj 
znano cestno kolesarsko dirko Tour 
de France.

 
Spremljal je 14. etapo, ki je potekala v zname-

nju vzpona na sloviti najvišji francoski prelaz v 
Pirinejih, Col du Tourmalet (2115 m). Kot je dejal 

sogovornik, se moraš za dobro navijaško mesto 
zagrebsti že teden pred samim dogodkom. Tako 
se je v Francijo odpravil 12. julija, čeravno je 
omenjena etapa potekala šele 20. julija. »Dogo-
dek je enkratna izkušnja, kajti v dneh čakanja na 
dirko, se ljubitelji kolesarja veliko družimo. Sam 
sem vedno napravljen v slovenski dres, igram na 
harmoniko, stalno me spremljata slovenska in 
vrhniška zastava. Med številne tujce, za katere 
sem pravi eksot, saj Slovencev na tem delu Toura 
tako rekoč ni, razdelim na stotine promocijskega 
materiala Vrhnike in Slovenije,«  je povedal Jese-
novec, ki se je tokrat v Pirineje odpravil v družbi 
s prijateljem. Slovito francosko dirko obiskuje že 
15 let in ga vedno znova preseneča. »Škoda je, ker 
nimam promocijskega turističnega materiala v 
francoščini in španščini, kajti večina obiskoval-
cev je iz tega govornega območja. Letos sem dal 
tudi izjave za špansko in francosko televizijo ter 
tudi za našo slovensko.« Tokrat se je namestil 4 
km pred ciljem ter vneto navijal, kjer pa na žalost 
ni uzrl Rogliča, saj na njej ni sodeloval. »Če bi 
kolesaril, bi bil pika na i mojemu kolesarskemu 
doživetju.« 

Bojana je nekoliko poz neje vodila pot na pov-
sem drug konec sveta, ki ni imel  nič skupnega s 
kolesarstvom: s kombijem se je odpravil do Baj-
kalskega jezera na vzhodu Rusije. O tem podvigu 
pa mogoče v kateri od naslednjih številk. 

Gašper Tominc, foto: arhiv BJ

Vrhniška zastava na Tour de France
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Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turi-
zem Vrhnika (v nadaljevanju: organizator) ob-
javlja javni poziv zainteresiranim kandidatom – 
gostincem in ponudnikom gostinskih storitev 
(v nadaljevanju: gostinec) za sodelovanje v 
okviru decembrskega obratovanja drsališča v 
Športnem parku Vrhnika.

Poziv zajema sodelovanje s ponudbo gostin-
skih storitev v okviru obratovanja drsališča v 
mesecu decembru na Vrhniki, ki se bo na loka-
ciji Športni park Vrhnika izvedlo predvidoma 
v obdobju od 29. 11. 2019 do 5. 1. 2020. Na 
poziv se lahko prijavijo društva in gospodarske 
družbe oz. samostojni podjetniki posamezniki, 
ki izpolnjujejo zakonska določila s področja go-
stinstva.

Predmet in namen poziva: 
Predmet poziva je gostinska ponudba toplih 
in hladnih napitkov/pijače, lahko tudi hrane,  
v leseni hišici ali lastnem objektu, na lokaciji 

za destinacijo Vrhnika. Prijavijo se 
lahko registrirane pravne in druge 
osebe, ki ponujajo produkte, za 
katere se podeljuje znak kakovosti 
Odlično je, vrhniško je!

Izdelki se bodo ocenjevali na 
podlagi Razpisa, ki določa pogoje 
za sodelovanje in podeljevanje 
pravice do uporabe znaka 
kakovosti Odlično je, vrhniško je!
za naslednjo kategorijo:  
• prehranski izdelki

Zavod Ivana Cankarja  
za kulturo, šport in turizem Vrhnika objavlja
javni poziv za gostinske storitve v decembru  
v športnem parku ob drsališču

Zavod Ivana Cankarja  
za kulturo, šport in turizem Vrhnika  

objavlja 1. razpis za pridobitev  
znaka kakovosti  

Športnega parka Vrhnika, kjer se zagotovi kot 
ponudba zraven obstoječega programa obrato-
vanja pokritega drsališča. 

Termini sodelovanja: 
Predvidoma od 29. 11. 2019 do 5. 1. 2020, v 
času ur obratovanja drsališča. Drsališče bo za 
javnost obratovalo od ponedeljka do četrtka od 
16. do 20. ure, ob petkih od 16. do 22. ure, ob 
sobotah od 10. do 22. ure, ob nedeljah in pra-
znikih pa od 10. do 20. ure. Za zaključene sku-
pine bodo možni termini po dogovoru. 

Navodilo za oddajo vloge: 
Prijave sprejemamo do petka, 18. 10. 2019 na 
elektronski naslov: sport@zavod-cankar.si
Celoten javni poziv je objavljen na spletni strani 
www.visitvrhnika.si.

Dodatne informacije na e-pošti:  
sport@zavod-cankar.si.

Odlično je, vrhniško je!

Rok za prijavo:
Prijava je možna do petka, 15. 11. 
2019 na predpisanih obrazcih. Pred-
vidoma se izdelke dostavi v sejno 
sobo Zavoda Ivana Cankarja na sre-
do, 20. 10. 2019 med 9. in 11. uro. 
Ocenjevanje bo potekalo istega dne.

Razpis in obrazci:
so objavljeni na spletni strani  
www.visitvrhnika.si, dodatne 
informacije na e-pošti:  
turizem@zavod-cankar.si. 

29. 11. 2019–5. 1. 2020
Pokrito drsališče  
v Športnem parku Vrhnika

Vse, ki bi radi nastopili, se predstavili ali  
kako drugače sodelovali. Vaš interes za  
sodelovanje javite čimprej, najkasneje pa  

do petka, 18. oktobra 2019. 

Razstavljavce obveščamo, da je razpis za 
Miklavžev in božično novoletni sejem  

že odprt, objavljen je na www.visitvrhnika.si.

Info: turizem@zavod-cankar.si

Zavod Ivana Cankarja  
za kulturo, šport in turizem Vrhnika

vabi k sodelovanju na prireditvi  
Veseli december na Vrhniki
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Samo srečanje pa je imelo 
poseben namen: podelitev tra-
dicionalnih priznanj blagajana 
za lepo urejene hiše in njihove 
okolice ter za urejene druge 
objekte.Napoved slabega vre-
mena je nekoliko zmanjšala 
število udeležencev. 

Vendar pa je bila celotna 
prireditev nedeljskega popol-
dneva vesela in zabavna, saj je 
bila tudi udeležba dobitnikov 
priznanj skoraj popolna. 

Prireditev sta začela mla-
da harmonikarja Janja Slovša 
in Žan Logar, ki delujeta pod 
vodstvom Primoža Merlaka, 
člana skupine Javor. Nato sta 
zbrane nagovorila predsednica 

društva Mirjam Suhadolnik in 
podžupan občine Grega Kukec. 

Vsem dobitnikom sta iskreno 
čestitala in poudarila pomen 
urejanja hiš, balkonov, vrtov in 
drugih objektov za lepo podo-
bo turistične promocije Vrh-
nike. 

Vsem nagrajencem sta skupaj 
podelila priznanja. 

Blagajano za najlepše urejene 
poslovne objekte so prejeli:
– Vargalant original, d. o. o. 

(Sinja Gorica)
– Barjans, d. o. o. (Vrhnika)
– Trans Felix Prevozi, Trgovi-

na in Servis, d. o. o. (Lesno 
Brdo)

– Gradiarh projektiranje in 
gradnja, d. o. o. (Podlipa)

Blagajano za najlepše urejeno 
tematsko pot je prejel Zavod za 
kulturo, izobraževanje in šport 
Bevke za Pot močvirskih škra-
tov na Mali plac Škrateljc.

Sledila so priznanja za naj-
lepše urejen javni objekt:

– Poslovilni dom Blatna Brezo-
vica

– Poslovilna vežica Zaplana
– Športni park Bevke
– Koča na Planini nad Vrhniko
– otroško igrišče Velika Ligoj-

na

Blagajano za najlepše urejen 
park je prejela Osnovna šola 
Ivana Cankarja Vrhnika.

Blagajano za ohranjanje sa-
kralne dediščine sta prejela 
Rajko Mivšek in Blaž Petkov-

šek za kapelico Lurške Matere 
Božje – Zaplana.

Blagajano za najlepše cvetoče 
balkone so prejeli:

– družina Smrtnik, Med vrtovi 
8

– družina Zajec, Turnovše 18
– Dragica in Jurij Petkovšek, 

Dobovičnikova 90
Blagajano za spodbudo k 

ohranjanju kulturne dediščine 
kozolcev je šla v roke Krajevni 

skupnosti Podlipa - Smrečje za 
naselje kozolcev.

Zadnja podelitev blagajane 
pa je šla v roke Jožefu Fran-
cu Mihaelu Kunstlju za Vilo 
Kunstelj na Tržaški cesti 10 za 
ohranjanje kulturne dediščine 
na Vrhniki. Nato je, že po tradi-
ciji, sledilo skupinsko fotogra-
firanje vseh prisotnih dobitni-
kov priznanj blagajana, zatem 
pa družabno srečanje. Za živo 

glasbo so poskrbeli člani skupi-
ne Trio vsake kvatre, bosonogi 
Andrej Kos, Janez Trček in Sta-
ne Zalaznik ter oba mlada har-
monikarja Nekaj parov je celo 
zaplesalo. Za dobro jedačo in 
pijačo je poskrbela ekipa Stare-
ga malna. Ob tem velja pohva-
liti članice Komisije za lepše 
okolje, saj so delo ocenjevanja 
opravili v letošnjih vročih po-
letnih dneh.         Simon Seljak

Priznanja blagajana podeljena

Dobitniki priznanj blagajana

Priznanja sta podeljevala predsednica društva Mirjam Suhadolnik in podžupan Gregor Kukec, prireditev pa 
je vodila Anita Čretnik.

Stari maln, 8. september – Turistično 
društvo Blagajana Vrhnika je v svojem 
prelepem kotičku Starega malna, kot že vrsto 
let, pripravilo srečanje članov, prijateljev, 
sodelavcev in podpornikov društva. 

Zgodaj spomladi smo člani Turističnega društva Blagajana in ekipa Star maln zapisali, da smo trdno odločeni, da bo 
obiskovalce Starega malna kmalu pozdravila znana melodija mlinskega kolesa. To je bilo takrat, ko se je pomlad vrnila 
z vsem svojim razkošjem. Zdaj, ko se je poletje prevesilo v jesen izpolnjujemo svojo obljubo.

Mlinsko kolo bomo zavrteli 
v soboto, 5. oktobra 2019 ob 14. uri.
 
V primeru slabega vremena bo prireditev predstavljena na drug datum.
Melodijo mlinskega kolesa bodo v pozdrav preglasili Pihalni orkester Vrhnika, Kvartet Mlin in...
Predvajali bomo film o postavitvi starega mlinskega kolesa iz leta 1993 in o pripravah na 
novega. Zgodba pa se tu ne bo končala. 
Nadaljuje se:
»Ob bistrem potoku (je) BO mlin, cin, cin...«

Taka je naša želja in namera. Načrti so, finančne možnosti pa omejene. Tudi za kolo nam še 
malo manjka,  zato še naprej računamo na vašo pomoč in na prizadevno ekipo Starega malna.

Za prispevek in vso podporo se zahvaljujemo KS Vrhnika-Vas, KS Vrhnika-Center, KS Vrh-
nika-Breg, podjetjem Siliko d.o.o. Fortrade d.o.o., VR-Elektronika d.o.o., Tonc trgovina in stori-
tve Jure Ogrin s. p., Avtotrade d.o.o., M-Orel, Boštjanu Dobrovoljcu, ZIC Vrhnika, arhitektom 
Delavnice d.o.o., in ekipam, ki so kuhale  na »Južni na Stari cesti« in prispevale za mlinsko kolo 
in nenazadnje članom ekipe Star maln, članom in  podpornikom TD Blagajana ter številnim 
obiskovalcem Starega malna, ki vztrajno polnite skrinjico z napisom »za mlinsko kolo«. Se-
znam je dolg, mnogi ne želite javne objave, mnogi prispevate »nevidno« pa vendar: ISKRENA 
HVALA ZA VAŠ PRISPEVEK. ŠE NAPREJ SE BOMO TRUDILI, DA BOSTE LAHKO ZA-
DOVOLJNI OBISKOVALCI NAŠE OAZE MIRU.

Turistično društvo Blagajana Vrhnika in ekipa Star maln
Predsednica Mirjam Suhadolnik

Vabljeni!

Turistično društvo Blagajana
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Vabilo

Muzejsko društvo Vrhnika,
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Vas vabimo na odprtje razstave

Potovanje na Vrhniko
Makete in slike Marjana Smrtnika; ob 120-letnici vrhniške proge.

Odprtje bo v torek, 22. oktobra 2019, ob 18. uri
v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Vstop prost.
Vljudno vabljeni!
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Šolsko leto se je 
začelo. Ne le v šolah 
tudi v vrtcih je 
povečan direndaj 
napovedal začetek 
novega cikla vstopa 
otrok v igralnice in 
učilnice. 

Na Vrhniki se lahko pohva-
limo, da imamo po vpisu otrok 
največjo šolo v Sloveniji. Tako 
letos OŠ Ivana Cankarja obi-
skuje 1200 učencev, OŠ Antona 
Martina Slomška 500 učencev, 
v vseh vrtcih na Vrhniki  je več 
kot 900 otrok. Tak količinski 
zalogaj za seboj potegne naše 
dejavnosti, ki morajo vse leto  
potekati po postavljenih ciljih 
in nalogah, kar pri vseh vplete-
nih terja profesionalen in resen 
odnos. V samo zgodbo varova-
nja  v prvih šolskih dnevih se 
kot nosilci akcije vključujemo 
člani ZŠAM Vrhnika in smo 
tako v sodelovanju s PP Vrh-
nika, občinskim redarstvom 
in prostovoljci poskrbeli, da so 
otroci varno zakorakali v šole 
in vrtce.

Skozi leta opazujemo in po-
udarjamo, da Vrhnika poka 
po šivih glede prometne in-
frastrukture. Kolone so nekaj 
vsakdanjega in prava anarhija 
vlada ob nesrečah na avtocesti. 
Žal tudi vsa prizadevanja pri 
obnovitvenih delih in novogra-
dnjah v prometu ne prinesejo 
želenih učinkov. 

Apel seveda velja tako za 
državo kot tudi za lokalno po-
litiko! Tudi te skupine bodo 
morale sesti za eno mizo in za-
četi  uresničevati že postavlje-
ne prometne cilje.

Pohvalno je, da se je avtobu-
sna linija, ki pripelje z Drenove-
ga Griča, »dobro prijela«. Prav 
tako prevozniki opravljajo svo-
je delo korektno in varno. Tudi 
za prevoz otrok iz oddaljenih 
vasi je dobro poskrbljeno. Te-
žave z oznakami šolskih poti 
smo rešili v sodelovanju s SPV 
in JKPV.  Nad varnostjo naših 
potomcev bomo vsi skupaj, se-
veda v prvi vrsti s starši, bedeli 
tudi  vse leto. 

Žal, spoštovani bralci, opa-
žam, da se odgovornost staršev 
vse prevečkrat prelaga kar na 
otroke! Ne morem verjeti, da 
si starši dovolijo puščati prvo-
šolčke kar same, da opravijo 
del poti. No, če je del poti od 
vile Kunstelj pa do prve triade 
poligon za ugotavljanje samo-
stojnosti, pa naj bo to izziv za 
starše. 

Dolgo brado ima  tudi stavč-
na zveza, povedana iz ust mla-
de mamice: »Hčerki ne želita 
nositi zaščitne kolesarske če-
lade.« 

Mladost je norost, ki se toli-
ko bolj kaže pri starejših osnov-
nošolcih, pri katerih je svet oči-
tno raven. Iz tega stališča se jim 
pač ne bo nič dogodilo in jih 
doletelo. Žal ne razumem več 
sistema pravil in zakonov. Oči-
tno deluje le še avtomatika, kot 
je semafor, ki kaže, kdaj je treba 
prečkati cesto, in radar, na ka-

terega sem žal naletel tudi sam. 
Ja kar zadeva semaforja pri 
podjetju Siliko, bo očitno po-
trebno usposabljanje za pešce, 
saj deluje z ročnim vklopom. 
Prav tako opažamo, da je pre-
kratek interval za pešce. 

Občutek, ko prečkaš prehod 
v rdečo luč, je zelo neprijeten, 
toliko bolj za otroke, saj jih 
vzgajamo, da prečkamo cesto 
pri zeleni luči. Opozoriti pa 
moram, da vozniki še vedno 
spregledajo ta pripomoček za 
urejanje prometa, ki se mu reče 
semafor, da o semaforju in no-
vem cestnemu delu za Rasko-
vec sploh ne govorimo.

Zaradi povečanega prometa 
smo tudi letošnje varovanje 
izvajali deset delovnih dni. V 
prvem je  potekalo intenziv-
no varovanje in vključevanje v 
šole, kjer smo otrokom, pred-
vsem najmlajšim, predstavili 
na njim razumljiv način, kako 
naj v spremstvu staršev zako-
rakajo v prometni labirint. Tudi 
odraslim smo povedali nekate-
re koristne informacije. Učenci 
OŠ Antona Martina Slomška 
in učenci POŠ Bevke so bili ob 
uspešno izpeljanem prome-
tnem poligonu deležni sladke 
nagrade. 

V drugem delu varovanja 
učencev smo se člani preo-
blekli v dobro vidna oblačila 
ZZŠAM-a (Zveze združenj 
šoferjevi in avtomehanikov 
Slovenije) in v sodelovanju z 
AVP-jem (Agencije za varnost 
prometa). Namen je bil opazo-
vati promet, vozila in gibanje 

drugih udeležencev v prometu. 
Uporaba telefonov, vožnja v 
rdečo luč, nestrpnost in podob-
no je naš zaključek poročila ju-
tranjega opazovanja voznikov. 

V času slabega vremena, dež-
ja, se prometna situacija samo 
še poslabša. V nevarnosti ste 

tudi vsi kolesarji, ki brez čelade 
vozite po napačni strani ceste. 
Naj opozorimo, da je do 18. leta 
obvezna uporaba čelade. 

Letos smo, v sodelovanju s 
PP Vrhnika in Medobčinskim 
inšpektoratom in redarstvom 
Vrhnika, delovali na 18 ključnih 

točkah z 20 članicami, člani in 
pridruženimi prostovoljci. 

Delujemo preventivno in 
tako bomo delovali tudi v pri-
hodnje. Vsaka naša  odločitev 
ali beseda je namenjena var-
nosti ne glede na pripombe, ki 
smo jih bili nekateri deležni. 

Prometna vzgoja se začne na 
domačem dvorišču ob pomoči 
in zgledu staršev in skrbnikov 
otrok. Vsi  drugi lahko le oza-
veščamo in vam pri prometni 
vzgoji ponudimo roko. 

V prihodnjih dneh in  mese-
cih bomo člani ZŠAM Vrhni-
ka, ob sodelovanju s PP Vrhni-
ka, izvajali preventivne akcije 
nadzora privezanosti otrok v 
vozilih in uporabi avtosedežev 
za otroke. Obiskali bomo oko-
lice vrtcev v Občini Vrhnika 
in preverili, kako poskrbite za 
svoje nadobudneže. 

Sodelovanje s Policijsko po-
stajo Vrhnika, Medobčinskim 
inšpektoratom in redarstvom 
Vrhnika ter prostovoljci, ki so 
priskočili na pomoč v projek-
tu Varovanje ob prvih šolskih 
dnevih, je bilo dobro. Na tem 
mestu se jim zahvaljujem in ra-
čunam na njihovo pomoč tudi 
v prihodnje. Zahvala tudi Ob-
čini Vrhnika, SPVC Vrhnika, 
Osnovni šoli Ivana Cankarja, 
Osnovni šoli Antona Martina 
Slomška in Gostilni Pri Kranj-
cu za podporo ob izvedbi nalo-
ge. Svoj trud in čas smo v naši 
akciji s  sloganom Aktivni za 
varnost v prometu v prvih sep-
tembrskih dnevih vložili:

Marija Zemljič, Ignac Ze-
mljič, Karol Jurjevčič, Slavko 
Jereb, Janez Šuštaršič, Nace Je-
rina, Jože Mesec, Franc Modri-
jan, Dušan Rodošek, Tone Tom-
šič, Franc Turk, Jože Keršmanc, 
Milan Nartnik, Irenka Štefan-
čič, Leon Novak, Marko Mršić, 
Željko Jadanič, Dušan Čurman, 
Franci Sotlar in Franjo Čretnik.

Iskrena hvala za vaš trud.
Vsem voznikom želimo str-

pno vožnjo in ne pozabite na  
pravočasen odhod na pot.
Franjo Čretnik, predsednik 

ZŠAM Vrhnika

Decembra bo 
minilo natanko 

sedem let, ko je 
sredi mesta odprla 

svoja vrata Pekarna 
center.

 Ponudila je prijetno osve-
žitev ponudbe pekovskih iz-
delkov, hkrati pa je omogočila 
nakup sveže hrane tudi tistim 
najbolj ranim jutranjim pti-
cam. »Nekateri se ustavijo 
takoj, ko začnemo obratovati, 

to je ob petih zjutraj. Očitno 
imajo zelo zgodnjo službo,« je 
dejal Flurim Cunaj, lastnik pe-
karne, ki mu le-ta ni prva. Pred 
vrhniško pekarno je skupaj z 
brati imel pekarne še v Celju, 
Sevnici, Senovem in Rogaški 

Slatini. »Vrhnika je bila še ne-
odkrit biser, zato sem se od-
ločil, da preskusim poslovno 
srečo tudi v tem mestu. Ljudje 
so nas dobro sprejeli in veči-
na se jih vrača nazaj, nekateri 
vsakodnevno.« Flurim, ki je 
sicer s Kosova,  je povedal, da 
testo sami pripravljajo in pe-
čejo v pekarni. »Naši izdelki 
so tako vedno sveži.« Dejal   
je, da je največ povpraševanja 
po pici in bureku. »Nekateri 
izdelki imajo rok trajanja dlje, 
so pa tudi taki, ki jih moramo 
iz prodaje izločiti ob koncu 
dneva. Tako dnevno podarja-
mo pekovske izdelke Karitasu, 
Rdečemu križu, kot sponzorji 
pomagamo tudi številnim 
drugim vrhniškim društvom.« 
Pekarna, ki se je med Vrhniča-
ni dobro prijela, že razmišlja o 
novih korakih. »Imam nekaj 
idej, predvsem na obogatitvi 
naše ponudbe, a naj to zaen-
krat ostane še presenečenje,« 
je še dejal naš sogovornik. 

Gašper Tominc 

Sedmo leto Pekarne center

Šolski zvonec se je spet oglasil!



30. september 2019 11
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

V nedeljo, 8. 9. 2019, 
je TD Blagajana v 

Starem malnu priredilo 
redno srečanje članov, 
prijateljev, sodelavcev 

in podpornikov društva. 

Osrednja slovesnost nedelj-
skega popoldneva je bila pode-
litev priznanj blagajana, ki ga je 
med drugimi prejela tudi KS 
Podlipa - Smrečje za ohranja-
nje številnih kozolcev.   

Ko popotnika pot zanese v 

eno najlepših krajevnih sku-
pnosti vrhniške občine, v Pod-
lipo in Smrečje, se že po nekaj 
kilometrih znajde v zeleni do-
lini, ki jo z vseh strani obdajajo 
gozdne brežine, med katerimi 
se kot v zibelki razprostira vas 
Podlipa. S severozahoda nad 
njo bedi smreška romarska 
cerkvica, v okolico med pašni-
ke in travnike pa so posute po-
samezne domačije. Ob pogledu 
nanje se ljubiteljem kulturne 
dediščine prav gotovo ustavi 

oko na številnih kozolcih, raz-
ličnih po obliki, velikosti in 
starosti, ki dajejo podeželju še 
dodaten čar. Predvsem dvojno 
vezane krasijo leseni elemen-
ti – izrezljane line, bogati križi, 
ukrivljene ročice, ki se skladno 
dopolnjujejo z naravo. 

V naši KS je bilo letos zabe-
leženih in fotografiranih 67 
kozolcev. Prevladujejo toplarji – 
dvojno vezani, teh je 48, sledijo 
stegnjeni, stegnjeni s plaščem, 
podaljšani dvojno vezani in 

prislonjeni. Najstarejša ohra-
njena letnica – 1863  – je vre-
zana na prečnem tramu Kov-
trovega kozolca  toplarja, ki je v 
lasti Vinka Železnika Smrečja 
3. Morda je še kateri starejši, 
vendar na mnogih ni vpisanih 
letnic. Večino so gradili doma-
či tesarji, bogati z izkušnjami 
in prirojenim čutom za ustvar-
jalnost, najpogosteje Anton 
Brenčič, Jože Kogovšek in Sta-
ne Končan. Nekaj kozolcev je 
v času vojne ob požigu Podlipe 

zgorelo ali so se zaradi dotra-
janosti zrušili, nekatere pa so 
namensko podrli in na njihovo 
mesto postavili druge objekte.

Kozolec je izdelan pretežno 
iz lesa, nosilni stebri so lahko 
tudi zidani z opeko ali kamni, 
novejši so betonski, kritina je 
najpogosteje opečna ali beton-
ska. Z vseh strani je odprt in 
dobro zračen. Namenjen je su-
šenju in shranjevanju živinske 
krme. V njem so kmetje sušili 
predvsem deteljo, seno in vse 
do mlačve tudi žitne snope, v 
jeseni pa so »štante« obložili s 
steljo.  Po navadi je postavljen 
na sončni in vetrovni legi, ki 
je primerno oddaljena od do-
mačije, da se ob morebitnem 
požaru ogenj ne bi razširil na 
druge objekte.

Zaradi hitrega napredovanja 
kmetijske tehnologije, pred-
vsem zaradi strojne obdelave 
krme, se v zadnjih desetletjih 
prvotni namen uporabe ko-
zolca opušča. Sedaj prostor v 

njem služi za shranjevanje sta-
rejše kmetijske mehanizacije, 
žaganje lesa, shranjevanje desk, 
drv ... 

Morda že generacije za nami 
ne bodo več poznale prvotnega 
namena kozolca in bodo svo-
jim otrokom pripovedovale, da 
so nekoč na slovenskem pode-
želju postavljali hiške brez oken 
in vrat, ki so jim rekli kozolci … 

Upravnemu odboru TD Bla-
gajana se iskreno zahvaljujem 
za podeljeno priznanje »blaga-
jana  za spodbudo k ohranjanju 
kulturne dediščine kozolcev«. 
Ob zavedanju, da je kozolec 
kulturna dediščina, ki pona-
zarja identiteto slovenskega 
podeželja in dopolnjuje sloven-
sko ljudsko kulturo, nam jih bo 
morda uspelo več ohraniti tudi 
zaradi te spodbude.

Iskreno se zahvaljujem tudi 
vsem lastnikom kozolcev, ki so 
mi o njih marsikaj povedali in 
dovolili fotografiranje.

Sonja Malovrh, foto: SM

Vabilo

ŠD LIPA Podlipa - Smrečje in KS Podlipa - Smrečje vabita 
na

POHOD PO OBRONKIH 
PODLIPSKE DOLINE
Pohod bo 5. 10. 2019.
Odhod ob 8.00 izpred gasilskega doma v 
Podlipi.
Smer: Podpesek, Mizni Dol, Plečnikova kapelica, 
mimo Krevca do Podlipe.

– Čas pohoda, 4 ure.
– Za okrepčila poskrbite sami.
– V primeru slabega vremena pohod odpade.

Vabljeni!

Pravijo, da je vsak svoje 
sreče kovač. Sreča je 
tistih nekaj dni počitnic 
ali letnega dopusta, ki 
ga vsak preživi bolj ali 
manj, kakor mu je všeč. 

Pa so poletne počitnice, ki jih 
marsikdo preživi za žvižgajoči-
mi telefoni in računalniki, res 
tista pristna sreča, ki jo kuje-
mo? 

Kako bi klen vrhniški skavt 
odgovoril na vprašanje: »Kaj je 
sreča?« Najmlajši volčiči, ki so 
tabor preživeli na Prežganjah, 
bi za srečo zagotovo rekli, da 
je to lepo spečena hrenovka na 
ognju ali pa razburljiva velika 
igra. Izvidnikom in vodnicam 
so srečni večeri ob tabornem 
ognju v Dolskem, srečen dan 
obljub, ko se po  vem tednu la-
stne kuhe najejo domačih do-
brot, in srečna rutka vrhniških 

barv, ki jo prejme novinec, ko 
obljubi in postane pravi skavt. 
Klanovci bi srečo opredelili 
kot potovalni tabor po Posavju, 
kjer v najboljši družbi prehodiš 
po 20 kilometrov na dan, poješ, 
se nasmejiš, se srečaš s seboj, 
Bogom in svojimi soklanovci. 
Voditelji pa srečo  zagotovo ob-
čutimo, ko vidimo srečo otrok 
in mladine, ki nam je zaupana. 
Prav tako kot oni smo srečno 
skavtsko pot preživeli tudi mi. 

Ta pot pa nas je letos pripelja-
la (tudi s kanuji od Vrhnike 
do Ljubljane) na vseslovenski 
tabor voditeljev Srečanje 2019 
pri Domžalah, kjer smo s pet-
stotimi voditelji odkrili, da je 
sreča v srečanju s tistimi, ki 
srečanje potrebujejo in v iskre-
nem veselju s soskavti.  Pozdrav 
prijateljem v VDC Vrhnika in 
bodite pripravljeni!

Jošt Cankar, 
komentatorski netopir

Obvestilo 

Vrhniški skavti organiziramo 

jesensko zbiralno 
akcijo papirja, 
ki bo v soboto, 26. 10. 2019. 

Vabljeni vsi, da star papir pripeljete na 
parkirišče pri pokopališču na Vrhniki med 9. in 
13. uro. 

Če ga sami ne morete pripeljati, lahko ponj pridemo mi v terminu 
zbiralne akcije.  Pokličite nas na telefonsko številko 030 267 842.
Za podarjeni star papir se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo!

Argonavti – skavti z Vrhnike

KS Podlipa – Smrečje 

Priznanje za spodbudo 
k ohranjanju kulturne dediščine kozolcev

Vinko Železnik, Kovtrov, topler  z letnico 1863 Niša v stebru

Sreča je … skavtsko poletje!
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V tem šolskem letu učen-
ce poučujemo pedagogi: Saša 
Kern, uni. dipl. prof. razredne-
ga pouka, ki se je udeležila tudi 
izobraževanja gozdne pedago-
gike na Danskem, Peter Gan-
tar, dipl. inž. tehniške smeri z 
opravljenim pedagoško-andra-
goškim izobraževanjem in več-
letnimi učiteljskimi izkušnjami 
ter izkušnjami na področju li-
kovne in glasbene umetnosti, 
ter Nina Košir, uni. dipl. pre-
vajalka angleškega jezika, ki 
poučuje že 15 let ljudi na vseh 

stopnjah in vseh starosti (od 
vrtca do upokojencev).

Pogumno smo zakorakali v 
jesen

V september smo radostno 
zakorakali in kar takoj skočili v 
reko učenosti. Po spoznavanju 
in privajanju na pisan vsakda-
njik v prvem tednu smo bili po-
leg predelovanja učnega načrta 
v sklopu zahtev javnega progra-
ma že marsikje.

Večkrat smo brali ob ognju 

v našem sončnem gozdičku, 
bralno urico pa smo razisko-
valno tudi preživeli na enem 
od naših rednih obiskov Can-
karjeve knjižnice Vrhnika. V 
centru »prečudnega kraja« 
smo obiskali tudi Cankarjevo 
hišo Na klancu, kjer smo hodili 
po stopinjah našega največjega 
pisatelja Ivana Cankarja.  

Gospod Ivan Cankar nas je 
prišel tudi pozdravit ter nam 
povedal, kako je preživljal svo-
je dneve življenja: od otroških  
naprej pa vse do bivanja na lju-
bljanskem Rožniku. 

Športno smo bili aktivni v 
plezalnem centru, na okoliških 
igriščih ter v naravi, kjer smo 
že imeli nekaj pohodniških iz-
letov. 

Dnevno se gibljemo tudi v 
našem gozdičku, kjer telova-
dimo, ustvarjamo in si včasih 

nad ognjem pripravimo tudi 
malico.

Osvojili smo Planino nad 
Vrhniko!

Za nami je tudi tridnevna je-
senska šola v naravi, ki smo jo 
razgibano preživeli na Planini 
nad Vrhniko. Večdnevno pre-
življanje časa v naravi nam je 
omogočilo več prvoosebnega 
opazovanja in čutenja narave 
ter vedno navdušujočega spre-
minjanja letnih časov, več stika 
s seboj in skupino. 

Dneve smo preživljali zunaj 
in se učili življenja skozi opazo-
vanje, igro, sodelovanje, giba-
nje, orientacijo ter umetniško 
ustvarjanje. 

Planino nad Vrhniko smo si-
cer že v lanskem šolskem letu 
obiskali večkrat kot del športne 
vzgoje, tokrat pa smo jo imeli 
priložnost spoznavati tudi sko-
zi oči nočnih živali.

Kosilo smo si skuhali 
čisto sami

V Zavodu Sole Libero praksi 
dajemo prednost pred teorijo, 
zato letos učenci sami poskrbi-
jo za pripravo malice, pospra-
vljanje učilnice, garderobe, ku-
hinje, skrb za posodo, čistočo 
in še kaj. 

Mesečno si otroci sami na-
črtujejo jedilnik in si skuhajo 
kosilo. Nazadnje sta bila na 
meniju okusna zelenjavna 
juha in slasten jabolčni zavitek. 
Mmmm … 

To je le nekaj naših utrinkov, 
v resnici smo se imeli še bolj 
pestro in znanja željno. Če vas 
zanima več o našem delu, nas 

najdete na spletni strani:www.
sole-libero.si.

SimonKr, d. o. o., je naš sončni 
sponzor. Če bi želeli biti med 
našimi sponzorji tudi vi, nam 
pišite na info@sole-libero.si.

Obvestilo

VABLJENI NA 

BREZPLAČNO 
MEDGENERACIJSKO 
VADBO 
NA OŠ AMS VRHNIKA
Osnovna šola Antona Martina Slomška v okviru projekta Simbioza giba 
vabi na brezplačno funkcionalno vadbo, namenjeno vsem starostnim 
skupinam. 

Vadba bo potekala 16. 10. ob 16. uri, vodili jo  
bodo učenci prostovoljci z učitelji.

Vljudno vabljeni tudi na medgeneracijski pohod, 
ki bo v soboto, 12. ali 19. 10. 2019. 
Vse informacije o pohodu bodo na spletni strani šole.

Veselimo se vaše družbe!
Učenci prostovoljci

Sole Libero

Veseli september je za nami!

Zavod za naravno izobraževanje Sole 
Libero, ki ponuja alternativno obliko šolanja 
osnovnošolskim otrokom in doživljajske 
dopoldneve za predšolske sončke, je že 
zakorakal v novo šolsko leto 2019/2020. Otroci, 
ki obiskujejo naš program, imajo sicer po 
zakonu urejen status šolanja na domu.

V reviji  Teleks je bil leta 1987 
objavljen obširen članek, kako je 
grafik in slikar Elko Justin (1903–
1966)  pridobil oziroma kupil izvirno 
posmrtno masko Ivana Cankarja. 

V članku sta na detektivski – Sherlock Holmsov – način opi-
sana Justinova trud in sposobnost, kako je prišel do nje. Dve leti 
pred smrtjo  je Justin masko podaril prof. dr. Rajku Sedeju z željo 
»da je očuva slovenstvu«. Ta jo je leta 1986 podaril organizatorju 
akcije Galerija za dobre namene. Posmrtna maska je nato končala 
v podjetju SMELT, ki jo je nato podaril Cankarjevemu domu v 
Ljubljani v trajno varstvo, kjer je še dandanes. 

Sprašujem se, ali je ta posmrtna maska res prvotna, ki jo je Elko 
Justin prejel v svojo last leta 1948 in zapisal, da to ni poznejši od-
litek.

Pred nekaj meseci je naneslo, da mi je prijatelj Marjan, zoboz-
dravnik z Vrhnike, omenil, da je kot študent govoril s prof. Sede-
jem o tej zadevi. Tudi sam sem z njim vzpostavil pisni stik in tako 
izvedel za članek v Teleksu. V reviji je bila objavljena tudi foto-
grafija izseka rokopisne beležnice, v kateri je Justin na 16 straneh 
opisal dogodke, kako je prišel do posmrtne maske Ivana Cankarja. 

Dobrih trideset let po objavi  omenjenega članka sem ugotovil, 
da je Justinova rokopisna beležnica nekje založena  v rokopisnem 
oddelku  NUK-a v Ljubljani. 

Razmišljal sem, ali je bilo v njej kaj zapisanega, kar ni bilo obja-
vljeno v Teleksu in morda ni bilo za javnost. 

Leta 2018 so na televiziji POP TV objavili, da hranijo v Slovan-
ski knjižnici v Ljubljani najstarejšo izvirno posmrtno masko Ivana 
Cankarja.  Še podrobneje je o tej zadevi napisano na spletu, kjer je 
podatke posredoval g. Tomaž Miško, vodja MKL Slovanske knji-
žnice (http:www.sistory.si/11686/3715). 

Vse to me je vzpodbudilo, da sem začel z raziskavo Cankarjeve 

posmrtne maske. Raziskava me je pripeljala do osmih posmrtnih 
mask. Prva je v Cankarjevem domu in naj bi bila izvirna, drugo 
sem videl pri kiparju Kunaverju, tretjo v  zasebni zbirki v Ljublja-
ni, četrto v Slovanski knjižnici, peto v Cankarjevi hiši na Vrhniki, 
šesto pri Miru Masnecu na Vrhniki, sedmo v Mestnem muzeju v 
Ljubljani in osmo v Notranjskem muzeju v Postojni.

Nisem strokovnjak, vendar lahko že laik opazi razlike med 
njimi. Od osmih mask izstopata predvsem maska iz Slovanske 
knjižnice (opredeljena kot tip 1) in maska iz Mestnega muzeja 
Ljubljana (tip 2). 

Ko sem pridobil podatek, da je bila posmrtna maska prvič nare-
jena v mrtvašnici in drugič na mrtvaškem odru, mi je postalo ja-
sno, zakaj  so nastale pomembne razlike. Večina navedenih mask 
spada v skupino tip 2,  samo masko M. Masneca uvrščam  v tip 1, 
kot tudi masko iz Slovanske knjižnice.  Za  obe sklepam, da sta bili 

narejeni v mrtvašnici, saj je samo njiju opaziti na levi strani obraza 
dve majhni izboklini, kar bi bila lahko strjena kri. Poškodba desne 
strani obraza, zlomljena ličnica, arkada in poškodovano oko na 
maskah tipa 1 je manj izrazito.

Na maski tip 2 iz Mestnega muzeja in na  drugih maskah pa je 
nekoliko bolj vidno:  oteklina lica, udrnina desne arkade in šivanje 
desnega očesa. Pri tem je treba poudariti, da je maska iz Mestnega 
muzeja v Ljubljani verjetno prva, narejena kot tip 2. 

Moja ugotovitev je, da v Cankarjevem domu v vitrini predverja 
ni razstavljena izvirna posmrtna maska Ivana Cankarja.

Misterij Cankarjeve posmrtne maske gre zopet od začetka.

Dimitrij Kebe

Leva maska iz Slovanske knjižnice, desna iz  zasebne zbirke Mira 
Masneca z Vrhnike. Gre za masko »tip 1«, ki je bila narejena v 

mrtvašnici. Vidna je strjena kri na levih sencih in arkadi. 

Maska »tip 2«,  narejena na mrtvaškem odru: leva iz Mestnega muzeja 
Ljubljana, desna iz zasebne zbirke v Ljubljani. Vidna je oteklina desne 

ličnice. 

Kje je izvirna Cankarjeva posmrtna maska?
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• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

Dejavnosti bodo sofinancirane tudi s strani RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino; EU, Evropski socialni sklad, Naložba v vašo 
prihodnost in Občine Vrhnika.

V mesecu oktobru vam nudimo kar nekaj zanimivih delavnic oz. preda-
vanj, sicer pa smo za obisk in izvedbo različnih aktivnosti dostopni vsak 
dan v delavniku, izjemoma tudi ob koncu tedna. Prav tako nudimo VSA-
KO DNEVNO UČNO POMOČ ter BRALNI KOTIČEK in UPORABA 
RAČUNALNIKA sedaj izvajamo  v naših prostorih, veseli pa smo tudi 
vsakršnega dodatnega predloga oz. ideje z vaše strani. Vse naše delavnice 
so BREZPLAČNE, vabljeni pa ste vsi – od najmlajših do najbolj zrelih. 

VGC Skupna točka  Vrhnika PON - PET 8.00 – 16.00  na Cankarjevem 
trgu 4 (prvo nadstropje)
Kontaktna oseba: koordinator aktivnosti Eva Ličof, email: eva.licof@zpm-
moste.net in  tel: 064 259 033

Ponedeljek 7., 14., 21,. 28. oktober, od 9.00 do 12.00 – Skupna kvač-
karija
Ponedeljek 7., 14., 21,. 28. oktober, od 17.00 do 18.00 - Program RA-
STEMO SKUPAJ- ustvarjalne delavnice za predšolske otroke in njihove 
starše ( zaželjene prijave )
Torek 1.10 ob 10.00: Ovijanje drevesa (Rožnati oktober -mednarodni 
mesec ozaveščanja o raku dojk.)
Torek 8.oktober ob 9.30: Prebudi svojega notranjega otroka (več o 
dogodku bo objavljeno na naši fb strani)
Torek 15.oktober ob 17.00: Prebudi svojega notranjega otroka (več 
o dogodku bo objavljeno na naši fb strani)
Torek 22.,29. oktobra ob 17.00: Predavanje o TESNOBI (v sodelo-
vanju s CKZ Vrhnika)
Torek 15.oktober ob 9.00: Računalniški tečaj (prijave so zaželjene)
Sreda 9.,16. oktober ob 19.00: Om chanting (resoniraj z zvokom 
OM) (prijave so zaželjene)
Sreda 23. oktober ob 18.00: Predavanje: Telo in barsi - Kaj ti spo-
roča telo?
Sreda 30.oktober ob 18.00: Zaupna in pogovorna skupina za žen-
ske z različnimi temami
Četrtek 17.oktober: Urica za zdravje z Moniko, tema meseca STRES 
IN IZGORELOST
Četrtek 3.,10.,17.,24.,31.: oktober ob 9.30 – Delavnica za iskalce 
zaposlitve   
Petek  4.,11.,18.,25.: oktober  ob 10.00 – Mamice na kavici: pod-
porna skupina. (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) (prijave so zaželjene)

Program dodatnih aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani: VGC 
Skupna točka Vrhnika. Projekt sofinancirata Republika Slovenija – MDD-
SZEM in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Še eno Poletje v bazenu je za 
nami. Hvala ekipi za prijetno 

druženje ob snovanju in 
izpeljavi dogodkov. 

Hvala programskim sodelavcem za 
oblikovanje pestrega dogajanja (Klub 
Vrhniških Študentov Zakon, Huma-
nistično in Umetniško društvo »O«, 
Kino Vrhnika, ARS – 3. program 
Radia Slovenija, Zavod Sploh). Hvala 
seveda tudi vsem  drugim podpor-
nikom (The HumanFish Brewery, 
Cankarjev Hram Vrhnika, Avtošo-
la 3D, Siliko, Avtotrade Vrhnika) in 
nastopajočim. Posebna zahvala tudi 
obiskovalcem, ki ste prišli in podprli 
delovanje festivala. 

Se vidimo naslednje leto!
Več o festivalu: Z željo, da bi ba-

zen prepoznali kot pomembno dru-
žabno središče, smo se lotili projekta 
Poletje v bazenu (od začetka julija 
do konca avgusta, natančneje od 5. 
7. 2019 do 30. 8. 2019). Gre za organ-
ski projekt revitalizacije bazena, ki 
ga mlada in ustvarjalna generacija 
prepoznava kot kulturno-umetniški 
prostor. Več kot 30 dogodkov in več 
kot 2000 obiskovalcev v dveh letih 
je festival postavilo ob bok idejno 
sorodnim projektom v drugih ob-
činah, kot so Zmaj 'ma mlade v Po-

stojni, Novomeški večeri v Novem 
mestu, Teden mladih Kranj ... Z eno 
pomembno razliko. Festival Poletje 
v bazenu ne uživa finančne podpo-
re občine (letos je ZiC primaknil 

nekaj novcev in pokril del plakatov). 
Gre izključno za delo entuziastov, 
ki bi radi mestu – poleg lepih fa-
sad – vlili še pomembne kulturno-
-umetniške vsebine.                HT

Poletje je mimo, mi ostajamo! 
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Z društvom kmečkih 
in podeželskih žena 
Vrhnika  smo se 
odpravili na celodnevno 
ekskurzijo v okolico 
Rogaške Slatine. 

Najprej smo si v vasi Mo-
draže ogledali Učni poligon 
za samooskrbo Dole, kjer nam 
je prof. dr. Ana Vovk Korže na 
svojem 1,5 ha območju pred-
stavila veliko novih možnosti 
za zdravo pridelavo hrane. 

Ogledali smo si različne vrste 
gred za pridelavo hrane, hišo 
zemljanko, rastlinjak, naravni 
WC, mongolsko hišo jurto s to-
plo gredo, hotel za žuželke, vo-
dni bajer za zbiranje vode, itn. 

… Nato nas je pot vodila v Ro-
gaško Slatino na ogled tovarne 
in steklarne Rogaška, kjer smo 
si ogledali celotno proizvodnjo 
vrhunskega ročno izdelanega 
kristalnega stekla. Popeljali so 
nas skozi vse faze proizvodnje 
– od osnovnih surovin, pihanja 
stekla do plemenitenja izdelkov 

in končnega pakiranja.  Sledil 
je ogled Paviljona kaktej v Ce-
rovcu pod Bočem.  

Tam gojijo več kot 7.000 raz-
ličnih kaktusov in  drugih soč-
nic iz vsega sveta. 

Videli smo najstarejši kaktus, 
star več kot 60 let, občudova-
nja vredna sta bila tudi najbolj 
bodičasti ter najmanjši kaktus 
v zbirki. 

Sledila sta odlično kosilo v 
Pivovarni Haler in ogled njiho-
ve mini pivovarne, kjer varijo 
svoje lastno domače pivo. Ker 

smo ženske zelo sladkosnede, 
smo si privoščile še nakup čo-
koladic v Čokoladnici in ogled 
zeliščnega vrta ter nakup zelišč 

v minoritskem samostanu v 
Olimju. Z nasmeški na obrazu 
smo se v večernih urah vračali 
proti domu.

Besedilo in fotografija: 
Ana Pečjak, terenska 
kmetijska svetovalka, 

izpostava Vrhnika

Letos se je prijavilo 22 bali-
narskih ekip iz številnih inva-
lidskih društev širom Slovenije, 
kar je največ doslej.

Odprtje in zaključek turnirja 
sta bila na baliniščih v Sinji Go-
rici. Zaradi udeležbe številnih 
ekip (88 balinark in balinarjev) 
so ekipe igrale še na igriščih 
Društva upokojencev Vrhnika 
in na balinišču ŠD Log - Drago-
mer. Tekmovanje se je zavleklo 
v pozno popoldne, vendar ne 
glede na utrujenost pa so final-
ni  boji potekali zelo napeto in 
borbeno. Tako je vsako bližanje 

balinčku prinašalo veliko ve-
selja in vzpodbujanja. Pri bali-
narkah in balinarjih so prve tri 
ekipe prejele pohvale, balinarji 
pa medalje, ki sta jih podelila 
predsednik DI Vrhnika Ciril 
Podbregar in referent za šport 
Konrad Benkič. 

Vrstna reda sta bila:
ženske: 
1. DI Piran
2. DI Izola
3. DI Dornberk
4. DI Pivka

moški:
1. DI Ilirska Bistrica
2. DI Vrhnika
3. DU Vrhnika
4. MDI Domžale

Iz rezultatov je razvidno, da 
je balinanje doma na Primor-
skem. Vendar so se pri moških 
izkazali tudi Vrhničani, ki so 
se z dvema ekipama borili celo 
za prvo mesto. Dajmo času 
čas in prihodnje leto vrnimo 
Primorcem milo za drago. No, 
tudi drugo in tretje mesto sta 
za Vrhničane lepa uspeha. Vsi 
nastopajoči pa so pohvalili res 
dobro organizacijo članov DI 
Vrhnika.

Simon Seljak

Zbor na balinišču v Sinji Gorici

Vrhniški ekipi DU Vrhnika (rdeči tretje mesto) in DI Vrhnika (plavi drugo mesto)

Spoznavanje in druženje invalidov
Sinja Gorica, 31. avgust – Društvo invalidov 
Vrhnika je v soboto, 31. avgusta, izpeljalo 
že večletni tradicionalni balinarski turnir 
Spoznavanje in druženje invalidov. 

Strokovna ekskurzija

Na Zavodu Ivana Cankarja 
že dvanajsto leto 

nadaljujemo z odličnim 
projektom Poletni vklop.

 Letos je športni program potekal 
v športni dvorani Antona Martina 
Slomška, kjer razveseljujemo osnov-
nošolske otroke in razbremenimo 
njihove starše skrbi, kje in kaj bodo 
v času njihovih služb delali njihovi 
otroci. Vse to je bilo mogoče zara-
di vrhunskih animatorjev, ki so jih 
vodili Tjaša Rus, Gašper Stržinar in 
Lina Celarc. Program smo začeli v 
ponedeljek, 1. 7. 2019 in že prvi dan 
nas je obiskalo 170 otrok. Povpreč-
no se je  vsak dan Poletnega vklopa 
udeležilo 130 otrok. Skupno je bilo 
vpisanih 597 otrok. 

Pridružili so se otroci iz občin 
Horjul, Borovnica in drugih občin. 
Pri načrtovanju Poletnega vklopa 
za leto 2019 smo izhajali iz dobrih 
praks prejšnjih let.

 K sodelovanju smo povabili vrh-
niška društva, ki so se z veseljem 
odzvala povabilu. Uživali smo v ba-
zenih in na morju, se učili nemščino, 
španščino in italijanščino ter poleg 
vsega sklepali nova poznanstva. Le-

tos smo v program vključili tudi no-
vosti. Otroci so namreč spoznali nove 
športe, kot so mešane borilne veščine, 
lacrosse, odbojko ter frizbi. Program 
smo obogatili tudi s kulturno-izobra-
ževalnimi aktivnostmi – uvedli smo 
torkove izlete Spoznaj Vrhniko, branje 
v knjižnici pod krošnjami, obisk arhe-
oloških delavnic na razstavi Moja Lju-
bljanica itn. Obiskali smo Cankarjevo 
rojstno hišo in se sprehodili po an-
tičnih predelih Vrhnike. Gostili smo 
policiste iz Policijske postaje Vrhnika, 
gasilce PGD Vrhnika ter vojake Slo-
venske vojske.

 V Komunalnem podjetju Vrhnika 
smo spoznali ločevanje in predelavo 
odpadkov. V svoji pisarni nas je spre-
jel tudi župan Vrhnike gospod Daniel 
Cukjati. 

Animatorji vsem otrokom želimo 
uspešno šolsko leto. Med počitnicami 
bomo vklopovci zopet poskrbeli, da 
vam ne bo dolgčas. Prvič se namreč 
vidimo že na Jesenskem vklopu. 

Vodja projekta Lina Celarc

Konec 
poletja
in konec

Poletnega 
vklopa
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Letos  konec avgusta 
je Ribiška družina 

Vrhnika organizirala 
že tretji Muharski 

tabor za najmlajše 
člane in nečlane 

ribiške družine.
 
    Potekal je v prelepem narav-
nem amfiteatru Matjaževke v 
Krajevni skupnosti Verd tik ob 
izviru Velike Ljubljanice. Tabor 
je bil namenjen ribiško-špor-
tnim  aktivnostim, v katerih so 
udeleženci  kreativno preživljaji 
zadnje dni poletnih šolskih po-
čitnic. Namenjen je  bil pred-
vsem otrokom med  8. in 16 leti. 
starosti, torej učencem osnov-
nih šol in dijakom srednjih. V 
tabor so bili sicer vabljeni  tudi 

starši mladih nadobudnežev, a 
se ga žal ni nihče udeležil. 

 Cilj tabora je bil  spoznati in 
osvojiti znanje o muharjenju, 
družiti se s sovrstniki pri igri 
in ribolovu ter preživeti tri dni 
na prostem pod šotori. Čeprav 
je bilo zanimanje večje, se je na 
koncu zaradi napovedanega 
slabega vremena tabora udele-
žilo le 14 otrok.Vsak prijavljeni 
je na začetku dobil brezplačno 
majico in novi priročnik za za-
četnike v muharjenju. 

Vodja tabora je bil Aleksan-
der Stevič, predsednik Komi-
sije za delo z mladimi pri RDV. 
Predavatelji so bili član Muhar-
ske komisije pri RZS, Vladimir 
Mikec, ter vezalci umetnih 
muh Simon Urbas in Dušan 
Dolinar. Svojo prisotnost nam 
je obljubil tudi Andy Buckley, 

eden najbolj znanih angleških 
vodnikov  in muharjev, a je žal 
zadnji trenutek, zaradi spleta 
okoliščin, odpovedal sodelo-
vanje. Prvi dan tabora smo 
poskusili  otrokom  v teoriji 
predstaviti, kakšen je stroko-
ven pristop k muharjenju  kot 
najbolj humanemu načinu ri-
bolova, odnos ribiča do narave, 
rib in soribiča. Vse skupaj smo 
v naslednjih dneh nadgradili v 
praksi ob vodi. 

Predsednik Ribiške družine 
Vrhnika g. Mikec je udeležen-
cem v svojem uvodnem govoru 
predstavil  pomembne dejavni-
ke, ki jih ribiške organizacije s 
svojimi aktivnostmi   opravljajo 
na področju ohranjanja  narave, 
vzdrževanju naravnega ravno-
vesja pri ohranjanju pestrosti  
habitatov in ribjega življa v 

naših vodotokih. Nadaljeval je 
s predavanjem o  muharskem 
bontonu, brez katerega ne gre 
za vodo, če hočemo, da nam 
naš ribolov ostane v lepem 
spominu  na preobremenjenih 
muharskih vodah v Sloveniji. 
Seveda je predstavil tudi vse ri-
bje vrste, na katere muharimo, 
ter načine muharjenja in mu-
harsko entomologijo/žužko-
slovje, ki je potrebno vsakemu 
začetniku pri ribolovu. 

Naslednji dan smo se posve-
tili spoznavanju opreme, ki jo 
potrebujemo za muharjenje, 
muharskim metom in seve-
da samemu muharjenju na 
reki Ljubljanici. Otroci so se 
pri tem vrhunsko zabavali in 
uživali v ribolovu in prekrasni 
naravi. Verjamemo, da so se 
med njimi spletle tudi pristne 

prijateljske vezi. Obenem so 
jim izkušeni mentorji pokazali, 
kako vlagamo potočne postrvi 
v Ljubljanico in mladi so rade 
volje sodelovali pri tem. Proti 
večeru nas je po vremenski na-
povedih osvežil obilen naliv, ki 
smo ga preživeli v velikem šo-
toru ob vezanju umetnih muh 
in  v pogovoru glede uspehov, 
ki so jih imeli mladinci za vodo. 

Zadnji dan tabora so se otro-
ci po obilnem zajtrku pripravi-
li na tekmovanje v muharjenju 
na Ljubljanici. Nestrpnost in 
želja po dokazovanju sta bili 
veliki, zato so komaj dočakali 
začetek tekmovanja. 

V nekaj urah so ujeli ujeli kar 
nekaj postrvi in lipanov, tako 
da je večina pokazala svoje 
znanje, ki so ga osvojili v prej-
šnjih dneh. 

Po koncu tekmovanja v ribo-
lovu je potekalo še preverjanje 
teoretičnega znanja, ki ga je vo-
dil naš predsednik. 

Tudi  pri tem je večina udele-
žencev pokazala svoje znanje iz 
entomologije, odnosa ribiča do 
narave in ravnanja z ribami ob 
ujetju, tako da so pretežno vsi 
osvojili zahtevano kvoto točk. 
Po kosilu in ob prihodu staršev 
sta potekali še razglasitev naj-
boljših in predaja zasluženih 
nagrad. 

Najboljši med udeleženci je 
bil Sai Velkavrh Korenčan, ki 
je dobil tudi zasluženi pokal 
in prvo nagrado, ki jo je po-
darilo podjetje Urko fishing 
adventures,in sicer brezplačno 
vodenje po katerikoli izbrani 

muharski vodi v Sloveniji.  Pri 
tem bi se radi zahvalili tudi 
našemu generalnemu spon-
zorju Trgovini  Modest, ki se 
je res izkazalo s svojim prispev-
kom za otroke na taboru, in še 
našemu stalnemu podporniku  
Trgovini Kostevc iz Kočevja ter 
Trgovini Monster Bite iz Dom-
žal in DVD Flyu iz Jesenic. 

Udeleženci taborov in star-
ši so bili z izvedbo in vsebino 
taborov zelo zadovoljni in si 
želijo ponovitve tudi v priho-
dnjem letu. Ocenjujemo, da 
so take oblike izobraževanja 
mladih eden ključnih elemen-
tov pravilne predstavitve dela 
v ribiških družinah širši javno-
sti  in ne nazadnje  ribolova ter 
muharjenja kot panoge.

Ribiška družina Vrhnika  se 
zahvaljuje vsem mladim ude-
ležencem za njihov pogum, da 
so sprejeli izziv in preživeli čas 
v naravi ob aktivnem učenju o 
njenih lepotah in skrivnostih, 
staršem pa za izkazano zaupa-
nje. Obenem se zahvaljujemo 
vsem našim mentorjem, ki so 
sodelovali na taboru za profe-
sionalno in kakovostno opra-
vljeno delo, ter ne nazadnje 
našemu dolgoletnemu kuhar-
skemu mojstru Mihi, ki nas že 
leta razvaja na mladinskih ta-
borih s svojimi kulinaričnimi 
domislicami. 

Za pomoč pri izvedbi pa KS 
Verd, PGD Verd in tabornikom 
11. šole.

Za RD Vrhniko spisal 
Vladimir Mikec Miki

Bili so polni energije  in pri-
pravljeni na nove dogodivščine.

Že prve dni septembra smo 
začeli spoznavati vragolije zna-
ne knjižne junakinje Pike No-
gavičke. 

Otroci so imeli polno idej, 
kako bi lahko naše igralnice 
spremenili v Vile Čira čara in 
kaj bi lahko počeli. Za še več 
idej in predvsem, da bi se sreča-
li s pravo Piko, pa smo se odpe-
ljali na Pikin festival v Velenje. 
Tisto sredo, ko se je končno pri-
peljal pred vrtec velik avtobus, 
smo komaj dočakali. 

Med vožnjo smo si krajša-
li čas tako, da smo prebrali še 
katero zgodbo iz knjige o mali 
rdečelaski. Ob prihodu sta nas 
pričakali dve vodnici, oblečeni 
v Piki. Takoj sta nam razložili, 
da bomo pravo Piko morali 

sami poiskati, saj se zelo rada 
skriva. Na srečanje ni bilo treba 
čakati prav dolgo. Vsa nasme-
jana je priskakljala, poklepetala 
z nami, nam na obraz narisala 
pegice ali pa gusarsko prevezo 
okrog oči in odgovarjala na ra-
dovedna vprašanja otrok. 

Najprej smo si ogledali du-
hovito igrico z naslovom Zve-
rinice iz Rezije, potem pa smo 
se odpravili na preizkušanje 
raznoraznih izzivov: skakali 
smo na trampolinih, narejenih 
iz starih žimnic, se lovili po la-
birintu, metali palačinke v zrak, 

obiskali Pikino lepotilnico, kjer 
je vsaka deklica »dobila« kitke, 
dečki pa gusarske brke in trak 
na glavo. Igrali smo se s pada-
lom, hodili s hoduljami, spleza-
li na gusarsko ladjo, prepevali 
z Indijancema v indijanskem 
šotoru, plezali po igralih in se 

spuščali po ogromnem toboga-
nu in še in še. Čas nam je mine-
val strašno hitro in kmalu je bil 
že čas kosila, potem pa samo še 
sprehod do avtobusne postaje 
in vožnja domov.

Čeprav se je bilo težko umiri-
ti, ker so bile male glavice pol-

ne vtisov, so otroci na avtobusu 
vseeno drug za drugim omagali 
in sladko zaspali.

Preživeli smo res čudovit dan 
in otroci so rekli, da je bil to 
najboljši dan na svetu.

Veronika Novak

Mladinski muharski tabor 2019 v RD Vrhnika

Otroci iz Župnijskega vrtca na
Pikinem festivalu v Velenju

Lune in Plameni 
sta letos najstarejši 
skupini v Župnijskem 
vrtcu na Vrhniki in s 
ponovnim prihodom 
v vrtec po daljših 
počitnicah niso imeli 
večjih težav. 
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V tokratni številki Našega 
časopisa vam  moramo 
napisati še nekaj besed 
o rezultatih z zadnjega 

junijskega tekmovanja v 
lanski sezoni, in sicer 14. 

mednarodnega turnirja v 
avstrijskem Gradcu. 

V kategoriji programa A so nasto-
pile Ana Treven, Kajta in Živa. Ana 
je s svojima sestavama nalogo opra-
vila najbolje in v mnogoboju dosegla 
1. mesto (zlato medaljo je dobila tudi 
brez rekvizita, srebro pa s kolebnico). 
Kajta je v mnogoboju osvojila 4. mesto 
(brez rekvizita tudi 4. mesto in bron z 
žogo), Živa prav tako v mnogoboju 4. 
mesto (z žogo bron in s kiji 5.mesto). V 
programu B smo imeli tudi tri pred-
stavnice: aktualna slovenska državna 
prvakinja Ana Baretič je pometla z 
vso konkurenco in s svojo sestavo z 
žogo zasedla 1. mesto, Klara z žogo 2. 
mesto ter Maša z obročem 11. mesto. 
Rezultati več kot očitno izkazujejo 
dejstvo, da so dekleta lansko leto za-
ključila z odliko, kar jim je dalo nove-
ga zagona v novi sezoni. Velika večina 
naših punc se je udeleževala treningov 
že med poletnimi počitnicami, kar 22 
zainteresiranih punc pa smo peljali 
na petdnevne poletne priprave v Aj-
dovščino. Poudarek je bil predvsem 
na izvajanju novih težin s telesom in 
rekvizitom, sestavili pa smo tudi kar 
nekaj novih tekmovalnih sestav.

S septembrom smo torej zakorakali 
v novo šolsko leto in s tem tudi v novo 
sezono treningov in tekmovanj. V tem 
času se nam je pridružilo kar nekaj no-
vih članov in članic, in sicer pri akro-
batiki in pri ritmični gimnastiki. Naši 
akrobati in akrobatke tekmovalne 
skupine pridno vadijo in pridobiva-
jo znanje pod vodstvom Tine, Ize in 

Jana. V programu ritmične gimnasti-
ke pa tekmovalke programov A in B 
zavzeto trenirajo pod vodstvom Urše, 
Ines, Barbare, Špele, Mete, Nine, Neže 
in Anje. Z obema panogama začetni-
kov bomo začeli v oktobru. Za vse po-
drobne informacije smo vam na voljo 
na spletni strani http://5k.amadeus.
si/gd/. Za lažjo odločitev, ali bi se vaši 
otroci pridružili našim vrstam, vam 
v nadaljevanju posredujemo kratko 
predstavitev našega poslanstva.  

Začetna vadba ritmične gimnastike 
je namenjena dekletom, ki šele zače-
njajo z ritmično gimnastiko in delajo 
prve korake v tem športu. Dekleta 
spoznavajo prvine baleta, plesa, akro-
batike in rokovanja z rekviziti, kot so 
kolebnica, obroč, žoga. Dvakrat na 
leto na društvenem nastopu prikaže-
jo, kaj vse so se naučile. Vadba pote-
ka v telovadnici OŠ Antona Martina 
Slomška.

V tekmovalnih programih A in B 
ritmične gimnastike so vključene de-
klice, ki trenirajo vsaj že eno leto. Čez 
sezono jih čaka kar nekaj napornih 
treningov, prvenstvene tekme, držav-
no prvenstvo in mednarodna tekmo-
vanja. Sodelujejo tudi na vseh nasto-

pih, ki jih  med letom prireja društvo. 
Dekleta trenirajo večkrat na teden. 

Druga panoga, s katero se društvo 
ukvarja, pa je akrobatika, ki je name-
njena deklicam in fantkom. Z osnova-
mi akrobatskih elementov otroci raz-
vijajo različne motorične sposobnosti, 
razdeljeni so v dve skupini. Mlajši se 
igrajo različne elementarna igre, učijo 
se stoje, prevale in lažje skoke na mali 
prožni ponjavi. Starejši pa se že učijo 
težjih skokov na mali prožni ponjavi, 
premetov, sestav na krogih, dvovišin-
ski bradlji in gredi. Najbolj zagrizeni 
se udeležujejo tudi tekmovanj. Vadba 
začetnikov poteka v OŠ Ivana Can-
karja (telovadnica Kulturni center), 
tekmovalci pa v telovadnici OŠ Anto-
na  Martina Slomška.

Zavedamo se, da so za dosego 
odličnih rezultatov potrebni  kako-
vostni treningi in veliko dobre volje 
ter pozitivne energije. Naši otroci so 
željni osvajati nova znanja in pridno 
trenirati. Tudi trenerji in trenerke se 
veselimo novih izzivov, zato gremo vsi 
skupaj s polno paro naprej.

UC

Vabilo

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo vabi vse ljubitelje pravljic na

PRAVLJIČNE URICE.
Pravljične urice so namenjene otrokom v starosti od 4 do 9 let. Srečanja bo vodila 
strokovna sodelavka Cankarjeve knjižnice Vrhnika gospa Darja Arsič. 

Potekala bodo vsak prvi torek v mesecu ob 18. uri v veroučni učilnici 
v gasilskem domu Drenov Grič - Lesno Brdo. 

Na »pravljičnih« druženjih bomo poslušali pravljice, se o njih pogovarjali in ustvarjali na 
temo vsakokratne pravljice … Naše druženje bo trajalo petinštirideset minut.
Zagotovo bo zelo zanimivo in ustvarjalno, zato, dragi starši, pripeljite svoje male 
radovedneže vsak prvi torek v mesecu v pravljično skupino. Sodelovanje je brezplačno.  

Prvo srečanje bo v torek, 1. oktobra 2019, ob 18.00. 

Za KUD Drenov Grič - Lesno Brdo
Karolina Jarc

Prisrčno vabljeni!

Kemis je del rešitve in ne del 
problema 

Ob ustavitvi dejavnosti Kemisa bi 
morali odpreti vprašanje odgovorno-
sti vseh,  ki so vplivali na to odločitev. 
Kemis je družba, ki se ukvarja z zbi-
ranjem, predelavo, odstranjevanjem, 
prevozom ter  posredovanjem in trže-
njem različnih vrst odpadkov. S svojo 
dejavnostjo zmanjšuje vplive odpadkov 
iz proizvodnje, storitev in gospodinjstev 
na okolje. Od leta 2009 deluje v novem 
objektu na lokaciji Vrhnika, in sicer na 
območju, ki je namenjeno komunalni 
dejavnosti in je z okoljskega vidika že 
degradirano. 

Kemis je imel pred požarom vsa po-
trebna dovoljenja in je deloval v skla-
du z zakonodajo ter standardi vodenja 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), 
vpisan je bil tudi v shemo EMAS. 

Rezultati  opravljenih meritev in 
opravljene analize po požaru kažejo, 
da požar, razen v potoku Tojnica, ni 
povzročil okoljske škode, prav tako ne 
zaznanega vliva na zdravje vseh, ki so 
se s požarom in njegovimi posledicami 
neposredno soočali. Zato ne sodi med 
ekološke katastrofe takšnih razsežnosti, 
kot so in jih še vedno prikazujejo posa-
mezniki in vodstvo Občine Vrhnika. 

Kemis je takoj po požaru odgovorno 
pristopil k popolni sanaciji s ciljem, da 
se požarišče in objekt čim prej sanirata 

in da se prepreči gotovo širjenje posle-
dic požara.  V sanacijo je vložil 6,5 mio 
EUR lastnih sredstev, ki jih je namenil 
tudi za nadgradnjo požarne varno-
sti. Z zunanjima strokovnjakoma dr. 
Alešem Jugom in mag. Alešem Glav-
nikom je zastavil protipožarne ukrepe 
za celotno lokacijo, ki so bili vključeni 
v izvedbo gradbenih, strojnih in elek-
troprojektov. Po mnenju dr. Aleša Juga 
je Kemis s  požarnega vidika najbolj 
varen objekt za ravnanje z odpadki v 
Sloveniji in vzor na področju izvedenih 
požarnovarnostnih ukrepov  tudi  v 
mednarodnem merilu.

Pomembna vloga Kemisa v sloven-
skem sistemu ravnanja z odpadki 

V Sloveniji na leto nastane okoli 
130.000 ton nevarnih odpadkov. Pred 
požarom je Kemis kot največje podje-
tje na področju ravnanja z nevarnimi 
odpadki prevzel ali organiziral obde-
lavo 25 do 30 odstotkov na trgu razpo-
ložljivih količin. Po požaru je Kemis še 
vedno poskrbel za približno 15 do 20 
odstotkov nevarnih odpadkov. Slove-
nija je majhna država in nikoli ne bo 
100-odstotno samozadostna na podro-
čju predelave in odstranitve nevarnih 
odpadkov, zato mora uporabiti  lastne 
razpoložljive  zmogljivosti ter poskrbe-
ti, da imajo proizvodna, storitvena in 
komunalna podjetja možnost oddaje 
nevarnih odpadkov. Za zagotavljanje 
zanesljivosti pa je potrebno vsaj ne-
kaj podjetij za ravnanje z odpadki, ki 

imajo ustrezna skladišča, opremo za 
obdelavo, laboratorije in usposoblje-
ne kadre. Delež Kemisa pri ravnanju 
z nevarnimi odpadki torej vsekakor ni 
zanemarljiv do te mere, da bi si lahko 
država privoščila, da poruši temeljne 
pogoje za nadzirano in varno ravnanje 
z nevarnimi odpadki. Te je namreč ne-
dvomno dolžna zagotavljati: gre tako 
za pravno in politično dolžnost  ter 
odgovornost. 

Kemis je odgovorno pristopil  k sa-
naciji posledic požara, nadgradil 
požarno varnost in  je tako  eden naj-
pomembnejših ter tudi najvarnejših  
objektov  za ravnanje z nevarnimi od-
padki v Sloveniji. Predstavlja pomem-
ben dejavnik okoljske odgovornosti na 
ravni države in na ravni vseh tistih,  ki 
ustvarjamo nevarne  odpadke. Zato 
je treba tudi odgovorno in racionalno 
pristopiti k vprašanjem njegove priho-
dnosti na obstoječi lokaciji.  

Kemis, d. o. o.

Učna ura 
iz Kemisa

S temi besedami v naslovu bi lah-
ko ocenil članek g. Tomaža Ogrina 
v  Dnevniku 29. 8. 2019  z naslovom 
Kemis v Ljubljano,  kjer že v prvem od-
stavku napiše, da bi morala okoljska 
neodgovornost biti glede požara v Ke-
misu maja 2017 strogo kaznovana,  saj 
je Kemis igral poker s kemijo in izgubil.

Ko sem kot član Občinskega sveta 
Občine Vrhnika nekaj dni po požaru  
iskal informacije, kako je s samovžigi 
pri razsutem tovoru na ladjah, sem od 
večletnega kapitana,  strokovnjaka za 
razsuti tovor, dobil odgovor, da si na 
ladji ne morejo privoščiti samovžiga, 
ker so posledice znane. Samovžig mo-
rajo pravočasno preprečiti, zato imajo 
vsa fizična (požarna straža) in tehnič-
na sredstva.

Pred dnevi so mediji objavili, da je 
gradbeni inšpektorat z odločbo prepo-
vedal nadaljnje obratovanje Kemisa po 
sanaciji požara, saj zanjo ni imel ustre-
znega gradbenega dovoljenja. Odredil 
je tudi rušenje objektov. Postavlja se 
tudi vprašanje glede okoljevarstvenega 
dovoljenja. Seveda se je kar na enkrat 
drugačni odločitvi  začudil sam mini-
ster za okolje, saj je bilo doslej z dovo-
ljenji vse v redu. Verjetno ga zanima, 
katera nova ugotovitev gradbenega in-
špektorata  je botrovala  izdaji odločbe 

za prenehanje obratovanja Kemisa in 
rušenje objektov. 

Pred seboj imam sklep Okrožnega 
državnega tožilstva v Ljubljani z dne 
27. 10. 2017,  s katerim je tožilka zavr-
gla  kazensko ovadbo Civilne iniciative 
iz Sinja Gorice in Združenja  v giba-
nju OPS zoper ovadene  glede požara 
v Kemisu na Vrhniki. V obrazložitvi je 
državna tožilka napisala: Po zbranih 
vseh dokazih naj bi prišlo v Kemisu do 
samovžiga v muldih in je tuja krivda 
izključena. Napisala je tudi, da je bilo 
ugotovljeno, da je bil postopek skladi-
ščenja nevarnih odpadkov v Kemisu 
pravilen. Če torej dodam, je bil požar 
po vseh ugotovitvah po vseh veljavnih 
predpisih doslej. Se je gradbeni inšpek-
tor premislil, se bo morda tudi tožilec.

Kakorkoli vrhniški občinski svet je 
svoje s sklepom povedal – ne Kemisu 
na Vrhniki. Bi pa predlagal preisko-
valnim  organom, da resno pobrskajo 
po  ozadju požara in zgodovini Kemi-
sa, kateri akterji in lobiji stojijo za vsem 
tem. Naredimo učno uro iz Kemisa.

Vid Drašček, 
Vrhnika

P R E J E L I  S M O

S polnim zagonom v novo sezono
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Društvo Nauportus 
viva je v nedeljo, 

8. septembra, 
organiziralo romanje 

s strokovno ekskurzijo 
na Ptujsko Goro in 
dvorec Štatenberg.

V nedeljskih jutranjih urah se 
je 24 članov in prijateljev dru-
štva Nauportus viva zbralo na 
Vrhniki, da bi odšli na roma-
nje s strokovno ekskurzijo na 
Ptujsko Goro v baziliko Marije 
Zavetnice s plaščem in na Šta-
tenberg v istoimenski baročni 
dvorec. Pobudo za predstavitev 
obeh štajerskih znamenitosti 
je dal član društva, ki izhaja 
iz tistega dela Slovenije. Kljub 
nekaj kapljam dežja na Vrhniki 
je bila skupina odlično razpo-
ložena in pripravljena na nova 
spoznanja. Da ne bi bilo med 
vožnjo z avtobusom dolgoča-
sno, so poskrbeli Polde Rus z 
uvodnimi besedami v imenu 
društva, Jože in Ivanka Kurin-
čič z duhovnim in literarnim 
prispevkom ter Ivan Žnidar s 
predstavitvijo Štajerske.

Še ni bilo konec vseh pred-
stavitev med vožnjo po Dra-
vskem polju,  se je v daljavi 
že pojavila mogočna bazilika 
Marije Zavetnice s plaščem 
na Ptujski Gori, romarsko sre-

dišče Štajerske, kjer je bil naš 
prvi daljši postanek. Pred mašo 
smo imeli nekaj minut časa za 
ogled bazilike in okolice mo-
gočne arhitekture, kmalu pa se 
je začela nedeljska maša ob pra-
zniku Marijinega rojstva. Skrb-
niki bazilike so bratje minoriti, 
katerih predstavnik nam je po 
maši predstavil zgodovino, ar-
hitekturo in vsebino bazilike 
s predvajanjem predstavitve-
nega filma. Sama cerkev je bila 

zgrajena leta 1410, posvečena 
v baziliko pa leta 2009.  Bazili-
ka Marije Zavetnice na Ptujski 
Gori velja za najlepšo celostno 
umetnino srednjega veka v Slo-
veniji,  v kateri so se na svoje-
vrsten način prepletle glavne 
umetnostne zvrsti, arhitektura, 
kiparstvo in slikarstvo. Materi-
al za gradnjo je izviral iz oko-
liških kamnolomov haloškega 
peščenjaka.  Notranjost bazi-
like  je izrazit gotski triladijski 

prostor, ki dviga in razveseljuje 
duha, oltarji, svete podobe in 
druga oprema pa napolnjujejo 
srce. Je prava zakladnica got-
skega kiparstva iz začetka 15. 
stoletja. Marijina podoba je 
v baročnem  glavnem oltarju, 
pod njenim plaščem je upodo-
bljenih 82 oseb, kar predstavlja 
dragoceno zbirko portretov lju-
di takratnega časa.  

Mnogo bi še bilo, kar bi si 
lahko ogledali in podoživeli v 

baziliki, vendar nas je že čakala 
naslednja znamenitost, baroč-
ni dvorec Štatenberg nad Ma-
kolami, ki ga je zelo doživeto in 
na svojstven način predstavil 
gospod Franci. Dvorec je zgra-
dil grof Attems med letoma 
1720 in 1740,  na  zdajšnji loka-
ciji, to je 5 km nižje, kot je stal 
prvotni grad Štatenberg iz leta 
1241 v Starem gradu. Dvorec 
je zasnovan tako, da ga tvorijo 
štirje dvonadstropni trakti s 
poudarjenim osrednjim poslo-
pjem z odprtim stopniščem, v 
katerem je stebrna dvorana v 
pritličju, viteška dvorana pa 
v nadstropju. Levo od viteške 
dvorane je pet ohranjenih sob 
s čudovitimi freskami, ki pred-
stavljajo muzejski del gradu, 
desno je poročna dvorana, kjer 
lahko poteka civilna poroka. 
Dvorec ima svojo kapelo. Na 
dvorišču je park z vodnjakom. 
V okolici gradu je drevored div-
jih kostanjev, nekoliko nižje pa 
ribnik. V dvorcu sta tudi resta-
vracija v zasebnem najemu in 
vinska klet, ki jo urejajo domači 
vinogradniki. Zares je veliko za 
videti in doživeti.

Duhovo in kulturno obo-
gateni smo nadaljevali pot po 
štatenberškem gričevju s ciljem  
spoznavanja štajerske kulina-
rike. Za to je poskrbel kmečki 
turizem Ačko v bližini dvorca, 
kjer nas je lastnik Vinko toplo 

sprejel in postregel z obilnim 
kosilom, ki smo ga zaključili z 
degustacijo vina v njegovi kleti. 
Spoznavanje štajerske kulinari-
ke smo  končali v Starem gradu 
v gostiteljevi zidanici, ki leži v 
bližini prvotnega gradu Šta-
tenberg. Tam nas je pričakala 
81-letna gostiteljeva mama s 
sirovo gibanico, poskrbljeno 
je bilo tudi za kavo in  doma-
čo kapljico. Polde, vodja poti, je 
poskrbel tudi za humanitarno 
noto in se gostiteljevi mami 
zahvalil s primernim darilom. 
Piko na i  je prispeval domači 
muzikant Vlado s frajtonarico 
ter venčkom ljudskih in lastnih 
avtorskih pesmi. Poslovili smo 
se s pesmijo Kam le čas beži, 
saj nas je čakala še vožnja na 
Vrhniko.

Med potjo po dolini poto-
ka Jelovec smo se seznanili z 
opuščenim rudnikom rjavega 
premoga Šega pri Makolah, ka-
terega lastnik je bil gostiteljev 
dedek, po vojni pa tudi oče vse 
do nacionalizacije rudnika.  Na 
Vrhniko smo se varno vrnili v 
večernih urah, nekoliko utruje-
ni, vendar  zadovoljni in polni 
novih vtisov.  Tudi vreme na 
Štajerskem je zdržalo, le med 
vožnjo nazaj je avtobus ujela 
nevihta, ki pa vozniku Oblaku 
mlajšemu ni povzročala težav.

Avtor: Ivan Žnidar, 
foto: Jože Rus

Jutro smo sicer začeli z dež-
jem, vendar je bilo še bolj po-
sebno jutro, ker je prav takrat 
mavrica objela del Planine  in 
Sv. Trojico. Pogled je bil lLep, 
mi pa smo začeli naše potova-
nje. Dež je bil naš spremljeva-
lec kar velik del poti, vendar na 
Ptuj smo prišli brez njega. Na 
Ptuju se nam je pridružil do-

mačin, prijatelj in hkrati tudi 
vodnik Vlado, ki nas je s svojim 
znanjem popeljal v zgodovino 
in v današnji čas Ptuja in Haloz, 
ki smo jih obiskali. Glede na to, 
da je tisti del Slovenije bogat in 
znan po vinorodnem področju, 
nas je popeljal tudi na turistič-
no kmetijo Kozarčan v Cirku-
lanih. Na kmetiji se ukvarjajo 

s pridelavo kakovostnih vin s 
tamkajšnjega območja, pride-
lavo bučnega olja in izdelavo 
suhomesnatih izdelkov. La-
stnik kmetije in enolog sta nam 
povedala vse o trtah, ki rastejo 
na tamkajšnjem območju in so 
zelo kakovostna. Izvedeli smo 
tudi, kako so nekatera vina do-
bila imena. Da pa nismo samo 
sprejemali znanja, smo na kon-
cu imeli tudi degustacijo pred-
stavljenih vin.

Pot smo nadaljevali na ogled 
najstarejše domačije v tistih 
krajih, to je Dominkova doma-
čija, ki je najstarejša obnovljena 

domačija v Sloveniji. Zgrajena 
je bila okoli leta 1700 z značilno 
obliko črke L (na vogal). Stavba 
je lesena »cimprana« ter krita s 
slamo. Domačija je bila stalno 
naseljena vse do leta 1990, ko je 
umrla zadnja prebivalka. Leta 
1989 je bila domačija razgla-
šena za nepremično kulturno 
dediščino Republike Slovenije.

Po ogledu prelepe domačije 
smo se odpravili proti Ptuju, 
kjer nas je v prijetnem gostin-
skem podjetju Gastro z zelo 
prijaznimi gostinci čakalo po-
poldansko kosilo. Glede na to, 
da smo imeli pred sabo še en 

adut, to je ogled najstarejšega 
mesta Ptuj in ogled gradu, smo 
se odpravili najprej na grad. 
Ptujski grad  stoji na obronku 
Slovenskih goric in se razteza 
skoraj do Drave. Ogledali smo 
si notranjost in videli, kako so 
živele različne rodbine. Grad je 
bil v rokah različnih rodbin, in 
sicer je bil do leta 1490 v  ma-
džarskih rokah,  vendar so ga 
morali Madžari predati nem-
škemu cesarju. Pred propadom 
ga je rešila grofica Herberste-
in, ki ga je kupila leta 1873, ga 
obnovila in na novo opremila. 
V njem so ostali do leta 1945. 

Takoj po vojni je bil grad spre-
menjen v muzej, ki si ga ogle-
dujemo še dandanes.

Pot smo nadaljevali in Vlado 
nas je pripeljal v mestno jedro, 
kjer smo si ogledali znameniti 
mestni stolp, ob  katerem stoji 
Orfejev spomenik, ki je bil na-
rejen v 2. stoletju. Povedal nam 
je, da ima  mesto tudi vinsko 
klet, v kateri hranijo najstarejši  
vinski letnik v Sloveniji. Usta-
vili smo se tudi pred mestno 
hišo, pred  katero potekajo 
najrazličnejši dogodki. Za me-
sto je najodmevnejši dogodek 
kurentovanje, ki traja deset 
dni in je kulturno in glasbe-
no obarvano. V letu 2020 bo 
Ptuj ponovno praznoval velik 
jubilej: kurentovanje, največja 
slovenska pustna prireditev, bo 
staro 60 let. Ptuj je znan tudi 
po minoritskem samostanu. Za 
minorite je značilno, da so bili 
odlični vinarji in kletarji in da 
so zaslužni za vinsko kulturo v  
tamkajšnjih krajih.

Žal je ostalo še veliko stvari, 
ki jih je vredno videti in  kaj iz-
vedeti o njih. Vendar se je naš 
čas iztekel in poslovili smo se 
od prijatelja in našega vodnika 
Vlada. Polni novih vtisov smo 
se zadovoljni vrnili v domači 
vrhniški kraj.

Sonja Bevk

Romanje s strokovno ekskurzijo na 
Ptujsko Goro in Štatenberg

Izlet na Ptuj z okolico

Člani Društva ljubiteljev narave 
in običajev Notranjske smo se 
odpravili na izlet v najstarejše 

mesto Ptuj z okolico in v Haloze 9. 
9. 2019. 



30. september 2019 18
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Družabno srečanje 
starejših članic in članov

Tudi letos so članice in člani socialne komisije 
in prostovoljke  organizirali družabno srečanje 
starejših članic in članov na vrtu Pri Kranjcu. 

Prijazno pozno poletno sonce je ravno prav 
ogrelo prostor, tako da so udeleženci uživali ob 
pripravljenem programu.

Letos je komisija za priznanja, imenovanja in 
volitve izkoristila množično prireditev, na kateri 
se zbere več kot  sto udeleženk in udeležencev, 
med katerimi je tudi celoten UO, za podelitev 
priznanj Osrednje pokrajinske zveze nekaterim 

našim najbolj delovnim članicam in članom iz 
različnih področij delovanja. 

Priznanja so prejeli:
Marta Rijavec za področje kulturne dejav-

nosti, posebno za organizacijo in postavitve 
razstav in organizacijo nastopov pevskega zbora,

Ivanka Sluga za  odlično organizacijo in vo-
denje izletov in družabnih srečanj,

Tone Sluga za dolgoletno skrb kot gospodar 
stavbe in strokovni pristop pri upravljanju z 
našo nepremičnino,

Vesna Stare za uspešno vodenje projekta Sta-
rejši za starejše in kot zelo priljubljena in aktivna 
prostovoljka ter 

Jernejka Telban, ki z mnogimi strokovnimi 
nasveti pomaga različnim komisijam, je aktivna 
prostovoljka, ki rada obiskuje bolne in nemoč-
ne, še posebno se angažira na Drenovem Griču 

in Lesnem Brdu. Vsi nagrajenci so poželi bučen 
aplavz in bili deležni številnih čestitk prisotnih.

Sledilo je dobro kosilo z bogračem in štru-
kljem, nato pa so prišli na račun plesalci, saj je 
Ansambel presenečenje poskrbel za vedro do-
mačo glasbo.

Nismo pozabili tudi na šopke presenečenja, ki 
sta jih letos prejela Jožefa Pižmoht in Lojze 
Dobrovoljc, ki sta bila med najstarejšimi udele-
ženci. Tudi zaplesala sta solo ples; voziček ni bil 
nobena ovira, da ga ne bi Tone spretno vrtel v rit-
mu valčka. Preostali udeleženci so celotno sklad-
bo pospremili z bučnim ritmičnim ploskanjem.

Na tak vesel in prijeten način smo sklenili sre-
čanje in si obljubili, da se bomo ob letu osorej 
spet srečali.

Besedilo: Elica Brelih, foto: Željko Jadanić

Spoštovane naše 
upokojenke in cenjeni 
upokojenci

Zakoračili smo v jesenski čas in zdaj se bomo 
lahko večkrat srečevali na različnih dejavnostih. 
Uspešno smo izpeljali dobro obiskano družabno 
srečanje starejših članic in članov, pa še vreme 
nam je bilo naklonjeno. Zaželeli smo si, da bi se 
drugo leto spet srečali in preživeli nekaj uric v 
dobri družbi.

Prostovoljke so razdelile 40 humanitarnih pa-
ketov.

Za nami je tudi tridnevni izlet po Italiji, o kate-
rem boste več brali v naslednjem časopisu.

Ravno tako boste več zvedeli o občin-
skem električnem avtomobilu, ki bo na  
voljo za brezplačne prevoze starejših na 
preglede, v knjižnico … Imenuje se PRO-
STOFER. Vabim vas, da vse o tej ponudbi 
preberete v naslednjem našem glasilu.

Spet smo uspeli aktivirati komisijo za zdra-
vstveno dejavnost, in sicer smo se povezali s 
Centrom za krepitev zdravja v ZD Vrhnika in 
pripravili program aktivnosti, o katerih vas 
bomo sproti obveščali. Prvo srečanje bo pred-

vidoma sredi novembra. Izkoristite ponujeno 
možnost in se udeležujte  v čim večjem številu.

V prejšnjem uvodniku smo vas poprosili, da 
sporočite čim več predlogov ali namigov, kam 
bi radi šli na izlete  in za koliko dni. S pripravo 
izletov je veliko dela, a so, razen Italije, vsi odpa-
dli. Škoda! 

Prav zaradi tega zdaj komisija za izlete pripra-
vlja ANKETO o vaših željah za izlete in vas prosi, 
da jo v čim večjem številu izpolnite in oddate 
v društvu. Anketo boste prejeli v društvu, na 
pohodih in izletu. Vaše delo bosta le izpolnitev 
in oddaja. Lahko se boste podpisali, sicer pa je 
anonimna.

Še enkrat prosim za sodelovanje in vaš odziv.
Kaj napovedujemo v oktobru?
Izlet na Koroško (martinov kostanj, 17.) 
Proti koncu oktobra ustvarjalna delavni-

ca za voščilnic.e
Vse dejavnosti, ki potekajo  vse leto, pa so že 

znane.
Pričakujemo vas tudi, da predlagate, katere 

dejavnosti bi  še želeli obiskovati.
Če pa vam je preprosto dolgčas, se oglasite na 

klepetu, ki je tudi velikokrat balzam za dušo. V 
vsakem primeru vam bomo prisluhnili.

Za Upravni odbor:
Elica Brelih

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Terezija Nagode, Na Livadi, Vrhnika (1923)
Marjana Opeka, Verd, Vrhnika (1926)

Branko Fabjan, Vrti, Vrhnika (1927)
Karolina Mikuž, Dom upokojencev Vrhnika (1928)

Ljudmila Seliger, Kolodvorska ul. 4 (1928)
Franc Levec, Verd, Vrhnika (1928)

Matevž Burjak, Delavsko naselje, Vrhnika (1928)
Angela Ogrin, Cesta Gradenj, Vrhnika (1929)
Majda Dovč, Jelovškova ul., Vrhnika (1929)
Nada Pajsar, Verd, Vrhnika (1929)
Ana Dimnik, Voljčeva c., Vrhnika (1934)
Marija Furlan, Stara Vrhnika, Vrhnika (1934)
Francka Dečman, Kuclerjeva c., Vrhnika (1934)
Rozalija Garafolj, Pot v Močilnik, Vrhnika (1934)
Jakob Petkovšek, Bevke, Vrhnika (1939)
Alojz Jereb, Idrijska c., Vrhnika (1939)
Marija Kogovšek, Notranjska c. (1939) 

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

Okrogli
jubileji v

septembru
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U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Barjani na Jeterbenku
Po rekordno vročem poletju smo se Barjani v 

meglenem jutru 10. septembra  polni pričako-
vanj odpeljali skozi Medvode po dolini Ločnice 
do Topola. Med vožnjo nas je Sonja opozorila na 
invazivno rastlino japonski dresnik, ki se mno-
žično razrašča in izpodriva  domorodne rastline. 
Iz Topola smo se povzpeli do Katarine in pod  
Rogom mimo cerkve svete Katarine prišli do 
vznožja Jeterbenka. 

Kmalu smo prišli na vrh Jeterbenka (774 m), 
kjer namesto nekoč stolpastega gradu rodbine 
Hertenberg stoji velik lesen križ. Odprl se nam je 
razgled na megleno morje, iz katerega se je dvi-
gal samo vrh  Rašice, v ozadju pa je dominiral 
markantni Storžič.

Z vrha smo se spustili proti Slavkovemu domu, 
kjer smo se okrepčali, tako da smo kar »težje« 
nadaljevali našo pot. Povzpeli smo se do Golega 
Brda, s katerega smo imeli lep razgled na bližnjo 
Grmado in Šmarno goro ter Kamniško-Savinj-
ske Alpe ter Karavanke.

Ob poti do vrha in nazaj so nas spremljale 
jesenske rože, od vsem znane ciklame do nam 
neznane žlezave nedotike, tudi invazivne rastli-
ne, ter table Učne poti z rastlinami in živalmi 
tamkajšnjega območja.

Sledil je spust do Seničice, kjer smo počakali 
na avtobus, ki nas je varno pripeljal domov.

Hvala Sonji in Frenku za varno izpeljan pohod, 
hvala vsem za izrečene dobre želje.

 
Zapisal: Milan Pavlin

Vandrovke na Volovji 
rebri

Prvi torek v septembru smo se Vandrovke 
odpeljale proti Pivki in naprej v smeri Ilirske Bi-
strice. Pot smo začeli po kolovozu in stezah, ki 
vodijo med delno suhimi travniki, na katerih so 
močni burji kljubovali primorski šetraj, strupena 
preobjeda, ciklame, suha stebla košutnika. Tudi 
listopadna drevesa mokovca, borovci, grmičevje 
rdečega šipka in suha borova drevesa so pono-
sno kazala svojo lepoto. Ponekod so obrasli s 
travo vidni tudi ostanki vojaških objektov.

V prijetnem vzdušju, s krajšimi postanki in z 
novimi pričeskami, ki jih je s svojo vztrajnostjo 
oblikovala burja, smo se povzpeli na vrh Velike 

Milanje, od koder smo gledali Nanos, Vremščico, 
Slavnik, Učko in Kvarnerski zaliv. V naši bližini 
smo lahko pogled usmerili na 948 m visoki vrh 
Milanka in na 1030 m visoki vrh Bele ovce. Na 
njem so bleščeče bele skale, ki so podobne ov-
cam na paši.

Do avtobusa smo se v koloni po travniku, med 
šopi trave in  v spremstvu močne burje spustili 
mimo 10 m visoke mogočne skale, imenovane 
Zob, ki nam je za kratek čas ponudila svoje za-
vetje. 

Zadovoljni nad lepim in lahkotnim pohodom 
po kraškem svetu Notranjske ter s prečiščenimi 
pljuči smo  končali pohod. Hvala vodniku Mila-
nu za prijetne ure druženja.

Besedilo: Vesna Stare, foto: Milan Jerman

Tudi Zimzeleni na Volovji 
rebri

Po dolgih počitnicah se nas je zbralo lepo 
število veselih in zvedavih pohodnikov. Pogre-
šali smo le Jožeta, ki se je žal poslovil. Pot nas je 
vodila proti Ilirski Bistrici, kjer smo zavili levo 
proti Trnovski  bajti v Mrzlem Dolu. Tam smo 
si nadeli nahrbtnike in začela se je naša pešpot. 

Nekaj časa smo hodili po cesti, nato pa zavili na 
travnato pobočje, kjer se lepi pašniki zaraščajo. 
Opazovali smo različne redke cvetice pisanih 
barv, ki so se še razkazovale  v toplem soncu. 
Med prijetnim kramljanjem smo kar naenkrat 
prispeli do vrha Milanje (1099 m), od koder se 
nam je odprl prekrasen razgled na širšo okolico: 
Bele ovce, Milanko, Učko, Vremščico, Mašun, 
Šembije, Kvarnerski  zaliv in  celo na Tržaški.

Uživali smo v prijetno toplem soncu in jasnem 
vremenu. Ko smo se vračali mimo tako imeno-

vanih balvanov, smo opazili naravno okence.  
Nekaj tako nevsakdanjega   ni mogoče videti 
velikokrat.  Dva naša ljubitelja skal sta se hitro 
povzpela na vrh in nas, majhne, opazovala od 
zgoraj navzdol kot dva ptička. Mi pa smo se po-
svetili spoznavanju velikih bogomolk, ki smo jih 
našli v visoki travi.

Med nami je bila tudi pohodnica, ki je prazno-

vala okroglo obletnico in nas je na koncu  pogo-
stila z dobro malico.  Iskrene čestitke in hvala. 
Zahvala  velja Milanu in Elici, da smo preživeli 
prekrasen dan, videli veliko lepega in si napolnili 
baterije za čiste in jasne misli.

Besedilo: Nežka Vihtelič

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 javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2012-ZDIU12) in 
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 433/2015), je 

Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 6. redni seji dne 26. 9. 
2019 sprejel

R E B A L A N S   P R O R A Č U N A 
Občine Vrhnika za leto 2019

1. Splošna določba     
1. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna Občine Vrhnika za leto 2018 so izkazani v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb 
ter v računu financiranja.

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2019 se do-
loča v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                              v EUR

Skupina/Podskupina kontov                                  Rebalans 2019

I
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78)

15.708.359,39

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.248.340,39

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 11.097.364,06

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.440.351,00

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.427.513,06

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 224.500,00

706 DRUGI DAVKI 5.000,00

71
NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714)

3.150.976,33

710   
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA

1.734.719,45

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 16.000,00

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 276.000,00

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 9.000,00

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.115.256,88

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 427.675,00

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 277.675,00

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEO-
PREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

150.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.500,00

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 1.500,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 1.030.844,00

740   
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČ-
NIH INSTITUCIJ

928.602,00

741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORA-
ČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE

102.242,00

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 18.531.706,98

40
TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409)

4.695.984,98

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.164.127,75

401   
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST

180.592,16

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.256.802,92

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 27.221,32

409   REZERVE 67.240,83

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 6.687.715,64

410   SUBVENCIJE 43.500,00

411   
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJ-
STVOM

3.695.362,30

412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM

758.714,60

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.190.138,74

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 6.730.006,36

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.730.006,36

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 418.000,00

432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM

418.000,00

III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)

-2.823.347,59

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
     v EUR

Skupina/Podskupina kontov                                                           Rebalans 2019

IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODA-
JA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODA-
JA 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 SPRE-
MEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA         v EUR

Skupina/Podskupina kontov                                                  Rebalans 2019

VII ZADOLŽEVANJE (50) 2.500.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 2.500.000,00

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.500.000,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 595.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 595.000,00
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 595.000,00

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

-918.347,59

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 1.905.000,00
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 2.823.347,59

XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 
31.12. PRETEKLEGA LETA

918.347,59

2. Končna določba
2. člen

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2019 začne 
veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš ča-
sopis in se uporablja za leto 2019.

Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih pro-
gramov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, 
www.vrhnika.si.

Številka: 410-66/2019 (4-01)
Datum: 26. 9. 2019

 OBČINA VRHNIKA
 ŽUPAN

 Daniel CUKJATI, l. r. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 6. redni seji dne 

26. 9. 2019 sprejel naslednji

SKLEP 
O PRENEHANJU STATUSA JAVNEGA 

DOBRA

I.
Nepremičninam, parc. št. 2855/19, 2855/20 in 2855/21, 

vse k.o. Vrhnika (2002), preneha status javnega dobra.
Lastninska pravica pri zemljiščih, parc. št. 2855/19, 

2855/20, 2855/21 in 2855/22, vse k.o. Vrhnika (2002), se 
vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrh-
nika, matična št. 5883407000.

II.
Nepremičnini, parc. št. 2855/22 k.o. Vrhnika (2002), pre-

neha status grajenega javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi 
zaznamovan pod ID omejitve 18885476.

III.
Sklep prične veljati osmi dan po objavi v občinskem gla-

silu Naš časopis.

Številka: 478-63/2010  (6-03)
Datum:   26. 9. 2019

Župan                                                                                                          
Občine Vrhnika

Daniel Cukjati

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni 

list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS, št. 31/2018) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 6. redni 

seji dne 26. 9. 2019 sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
NAČRTA  RAVNANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vrhnika za leto 2019 se v tabeli

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PRE-
MOŽENJA 

- spremeni naslednja vrstica

ZAP. ŠT.
PARCELNA ŠTEVIL-
KA IN KATASTRSKA 

OBČINA

VRSTA 
NEPREMIČ-

NINE

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

EKONOMSKA 
UTEMELJE-

NOST

O45

parc.št. 184/6, stav-
ba št. 504 in 1894/4, 
vse k. o. Verd (2003), 
OBČINA VRHNIKA

stavba

gozd
700.000,00

Odkup zeml-
jišča s stavbo 
za zaokrožitev 
naravne in 
kulturne 
dediščine v 
Močilniku.

Dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vrhnika za leto 2019 je sestavni del Rebalansa pro-
računa Občine Vrhnika za leto 2019 in začne veljati nasle-
dnji dan po objavi v uradnem glasilu občine.

Številka: 4-01) 66/2018-410)
Vrhnika, dne 26. 9. 2019

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA

Daniel Cukjati, l. r. 

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

besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske 
kulture v občini Vrhnika (Uradne objave občine Vrhnika, Naš 
časopis št. 340/07 – UPB1) je Občinski svet Občine Vrhnika 

na 6. redni seji, dne 26. 9. 2019 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE 
OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020

1. člen
Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2020 

opredeljuje dejavnosti, ki se sofinancirajo s sredstvi občin-
skega proračuna ter predvideno višino in namen sredstev v 
občinskem proračunu.

2. člen
V letu 2020 se iz proračuna Občine Vrhnika predvideva 

sofinanciranje naslednjih področij: nepremične kulturne 
dediščine, knjižničarstva in založništva, umetniških pro-
gramov, ljubiteljske kulture, medijev in avdiovizualne kul-
ture, drugih programov v kulturi.

3. člen
V proračunu Občine Vrhnika za leto 2020 bodo na po-

dročju ljubiteljske kulture predvidoma naslednja sredstva: 
Postavka 18012 Ljubiteljska kultura v predvideni višini 

91.560,00 EUR:
sredstva se namenijo predvidoma za:

 41200010 Delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in 

skupin (60.000,00 EUR), 
 41200011 Sofinanciranje programov območne izposta-

ve JSKD (9.360,00 EUR),
 41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika 

(9.300,00 EUR),
 41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfoni-

ka Vrhnika (6.900,00 EUR),
 41200016 Tekoči transferi – Društvo Big Band (6.000,00 

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 kulturnih društev 

in skupin se bo sofinancirala naslednja redna dejavnost in 
projekti:

1. Redna dejavnost (delovanje) ljubiteljskih kultur-
nih društev in skupin

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

2. Projekti ljubiteljskih kulturnih društev in sku-
pin

Sredstva, namenjena sofinanciranju projektov ljubitelj-
skih kulturnih društev in skupin, znašajo 60 % zneska za 
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Sofinan-
ciranje projektov poteka na naslednjih področjih ljubiteljske 
kulture:
 Glasbena dejavnost
 Gledališka dejavnost
 Plesna dejavnost
 Arheološka, muzejska dejavnost
 Ostalo

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju glasbene dejav-
nosti ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, znašajo 
32 % zneska za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin.

Sredstva, namenjena sofinanciranju gledališke dejav-
nosti 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 5 % zne-
ska za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

Sredstva, namenjena sofinanciranju arheološke, mu-
zejske dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in sku-
pin, znašajo 10 % zneska za delovanje ljubiteljskih kulturnih 
društev in skupin.

Sredstva, namenjena sofinanciranju ostale dejavnosti 
ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, znašajo 5 % zne-
ska za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

5. člen
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrh-

nika mora najpozneje v 40 dneh po sprejemu Letnega pro-
grama kulture objaviti Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje redne dejavnosti in projektov, naštetih v prvi 
in drugi točki tretjega člena Letnega programa kulture Ob-
čine Vrhnika za leto 2020. Zavod izračuna vrednost točke 
glede na predvideno višino sredstev iz proračuna v skladu 
s 15. členom Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kultu-
re v občini Vrhnika v roku dveh mesecev in pol od izteka 
razpisnega roka.

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

V primeru, da se za izvajanje določene vsebine, ki so na-
štete v drugi točki tretjega člena Letnega programa kultu-
re Občine Vrhnika za leto 2020 na Javni razpis ne prijavi 
noben kandidat, se sredstva, namenjena sofinanciranju te 
vsebine, razdelijo v enakovrednih deležih na druge vsebine, 
naštete v drugi točki tretjega člena.

Številka: 610-2/2019 (3-01)
Datum:   26. 9. 2019
 

Župan
Daniel Cukjati

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

Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 
Izvedbenim načrtom Resolucije o Nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep 
vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) je Občinski 

svet Občine Vrhnika na 6. redni seji, dne 26. 9. 2019 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020

1. člen
Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2020 opre-

deljuje programe športa, ki se sofinancirajo s sredstvi občin-
skega proračuna, njihovo vsebino ter predvideno višino in 
namen sredstev v občinskem proračunu.

2. člen
V proračunu Občine Vrhnika za leto 2020 bodo predvi-

doma sredstva za Razpis - šport  na proračunski postavki 
4003 18059001 18019 v višini 250.000 €, namenjena za so-
financiranje:
	Športni programi (85,00 % - 3. člen, točka A) 

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

V primeru, da bo višina postavke v sprejetem proračunu 
drugačna, velja v proračunu določeni znesek.

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

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

A. Športni programi
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

1.1  Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok:
	Programi celoletne vadbe
	»Ciciban planinec«

V okviru teh programov se v programih izvajalcev vre-
dnoti strokovni kader in objekt za izvedbo 60-urnih pro-
gramov celoletne vadbe, v  programu »Ciciban planinec« 
pa strokovni kader in propagandno gradivo.

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

1.2  Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
	Programi celoletne vadbe
	»Ciciban planinec« in »Mladi planinec«
	Pohodi in planinski izleti
	Šolska športna tekmovanja

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih 
vsebin športa, znašajo 13,25 % celotnega zneska pro-
računske postavke 4003 18059001 18019.

1.3  Prostočasna športna vzgoja mladine:  
	Programi celoletne vadbe
	Pohodi in planinski izleti

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin 
športa, znašajo 1,15 % celotnega zneska proračunske po-
stavke 4003 18059001 18019.

1.4 Športna vzgoja otrok v pripravljalnih programih:
Programi športne vzgoje otrok v pripravljalnih progra-

mih v različnih športnih panogah so razvrščeni v dve sta-
rostni kategoriji:
	cicibani in cicibanke
	pripravljalni dečki in deklice

V okviru navedenih programov se vrednoti programe, v 
katere so vključeni športniki, stari največ 12. let, registri-
rani v Nacionalni panožni športni zvezi in tekmujejo v ne-
uradnih tekmovanjih v okviru NPŠZ. V programih vadbe 
cicibani in cicibanke se vrednoti strokovni kader in objekt v 
obsegu do 180 ur programa, v programih pripravljalni dečki 
in deklice pa se vrednoti strokovni kader in objekt v obsegu 
do 240 ur programa. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih 
vsebin športa, znašajo 18,90 % celotnega zneska pro-
računske postavke 4003 18059001 18019.

3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport

3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport

Programi športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport v različnih športnih panogah so razvršče-
ni v dve starostni kategoriji:
	mlajši dečki in deklice
	starejši dečki in deklice

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

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

3.2  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport 

Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kako-
vostni in vrhunski šport v različnih športnih panogah so 
razvrščeni v dve starostni kategoriji:
	kadeti in kadetinje
	mladinci in mladinke

V okviru navedenih programov se vrednoti programe, v 
katere so vključeni registrirani športniki v Nacionalni pa-
nožni športni zvezi in tekmujejo v uradnem tekmovalnem 
sistemu  Nacionalne panožne športne zveze. V programih 
vadbe se vrednoti strokovni kader in objekt v obsegu do 440 
ur programa v vsaki od starostnih kategorij. Dodatno se 
vrednoti kategorizirane športnike z nazivom športnik mla-
dinskega razreda (MLR) ali perspektivnega razreda (PR).

Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih 
vsebin športa, znašajo 19,60 % celotnega zneska pro-
računske postavke 4003 18059001 18019.

4. Kakovostni šport
Program kakovostnega športa v različnih športnih pano-

gah vključuje programe v kategoriji:
	člani, članice

 V okviru navedenega programa se vrednoti programe 
vadbe izvajalcev, v katere so vključeni registrirani športniki 
v Nacionalni panožni športni zvezi in tekmujejo v uradnem 
tekmovalnem sistemu Nacionalne panožne športne zveze. 
V program so vključeni tudi kategorizirani športniki z na-

zivom športnik državnega razreda. V programih vadbe se 
vrednoti objekt v obsegu do 320 ur programa. Dodatno se 
vrednoti kategorizirane športnike.

Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih 
vsebin športa, znašajo 10,80 % celotnega zneska pro-
računske postavke 4003 18059001 18019.

5. Vrhunski šport
Program vrhunskega športa v različnih športnih pano-

gah vključuje programe, v katere so vključeni aktivni špor-
tniki s statusom športnika svetovnega razreda, športnika 
mednarodnega razreda in športnika olimpijskega razreda. 

V programih vadbe se vrednoti strokovni kader in objekt 
v obsegu do 800 ur programa. Dodatno pa se vrednoti kate-
gorizirane športnike glede na naziv.

Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin 
športa, znašajo 2,75 % celotnega zneska proračunske po-
stavke 4003 18059001 18019.

6. Šport invalidov
Športna rekreacija invalidov se vrednoti kot športna re-

kreacija in šport starejših, le da se velikost vadbene skupine 
v vsakem programu zmanjša za 50%. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih 
vsebin športa, znašajo 0,50 % celotnega zneska pro-
računske postavke 4003 18059001 18019.

7. Športna rekreacija
Program športne rekreacije v različnih športnih panogah 

vključuje programe izvajalcev, v katerih so vključene osebe 
v starosti nad 19 let, ki niso vključene v uradne tekmovalne 
sisteme Nacionalnih panožnih športnih zvez. 
	Programi celoletne vadbe
	Planinski izleti, pohodništvo

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh progra-
mov, znašajo 2,70 % celotnega zneska proračunske 
postavke 4003 18059001 18019.

8. Šport starejših
V programe športa starejših so vključene osebe, starejše 

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

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

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh progra-
mov, znašajo 0,35 % celotnega zneska proračunske 
postavke 4003 18059001 18019.

B. Razvojne dejavnosti v športu

1.Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu

Usposabljanje za pridobitev 1. ali 2. stopnje usposoblje-
nosti, ki se izvaja v skladu z veljavnim programom usposa-
bljanja, sprejetim v skladu z Zakonom o športu, se sofinan-
cira izvajalcu športnih programov za največ dva strokovna 
delavca, ki pri izvajalcu v športnih programih opravljata 
vzgojno-izobraževalno delo in izpolnjujeta pogoj za vklju-
čitev v program usposabljanja. Strokovni delavec, katerega 
usposabljanje se sofinancira iz sredstev proračuna se s po-
godbo obveže, da bo pri izvajalcu letnega programa športa v 
občini opravljal vzgojno-izobraževalno delo še najmanj eno 
leto po pridobljenem nazivu.

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

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

C. Organiziranost v športu
Delovanje športnih organizacij
Športnim društvom, ki izvajajo najmanj en športni pro-

gram in športnim zvezam se krijejo osnovni materialni 
stroški in plačilo storitev, povezanih z njihovo dejavnostjo. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh progra-
mov, znašajo 8,95 % celotnega zneska proračunske 
postavke 4003 18059001 18019.

D. Športne prireditve in promocija športa
Sofinancira se materialne stroške športnih prireditev, ki 

niso sofinancirane iz drugih občinskih javnih sredstev. So-
financira se prireditve, namenjene tekmovalnemu športu, 
športno rekreativne prireditve in promocijske prireditve. 
Vsakemu izvajalcu se sofinancira največ dve športni pri-
reditvi, ki nista sofinancirani iz drugih občinskih javnih 
sredstev. 

Sredstva, namenjena sofinanciranju teh vsebin, zna-
šajo 3,05 % celotnega zneska proračunske postavke 4003 
18059001 18019.

4. člen
Občina Vrhnika mora najpozneje v roku 45 dni po spre-

jetju letnega programa športa za leto 2020 oziroma v prvi 
številki Našega časopisa po sprejetju letnega programa 
športa objaviti Javni razpis za zbiranje predlogov za sofi-
nanciranje vsebin in programov, naštetih v tretjem členu 
Letnega programa športa. Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika opravlja strokovna in administra-
tivna dela za potrebe razpisa. Delo zavoda in komisije mora 
biti zaključeno najmanj 5 dni pred 90 dnevnim rokom, z 
ustreznimi odločbami.

Številka: 671-2/2019 (3-01)
Datum: 26. 9. 2019

Župan 
Občine Vrhnika

Daniel Cukjati

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 

časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine 
Vrhnika na ___. redni seji dne ________ 

sprejel naslednji

SKLEP 
O PRENEHANJU STATUSA 

JAVNEGA DOBRA
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Oktobra bodo tako obno-
vljene ceste Breg–Lazi, Kopitov 
grič–Strmec, Laze–Osredek, 
Srebotnik in cesta Ob Prušni-

ci. Na cestah bodo opravljena 
različna dela, od urejanja odvo-
dnjavanja do utrjevanja cestišč 
v skupni dolžini 15 kilometrov. 

To predstavlja dobro tretjino od 
42 km gozdnih cest v občini. 

Vse so na hribovitem tere-
nu, večina jih ima imajo precej 
strm naklon ter številne pre-
puste in odtočne jarke, zato je 
vzdrževanje zahtevno oz. dra-
go. Še posebej, če jih dodatno 

poškoduje hitra vožnja  z mo-
torji za motokros in štirikole-
snimi ATV.  

Občina je letos za obno-
vo gozdnih cest zagotovila 
19.923,66 evra.

Občina Borovnica 

V zadnjih 40 letih v 
gradnjo mostov ob 
Borovniščici v Borovnici 
ni bilo vloženih veliko 
sredstev, kar kaže tudi 
stanje mostov. 

Zato je Občina Borovnica 
fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo iz Ljubljane naročila 
elaborata s podrobnim pregle-
dom, statistično presojo nosil-
nosti in predlogi za nadaljnje 
ukrepe za mosta čez Borovni-
ščico v Borovnici na Poti v Jele  

in pri železniški postaji.
Analiza je     ugotovila, da je 

most v Jele v tako slabem sta-
nju, da ga je treba podreti in 
zgraditi novega. 

Občina je tako za most v Jele 
konec avgusta 2019 sklenila z 
ministrstvom za infrastruktu-
ro, direkcijo Republike Sloveni-
je za infrastrukturo sporazum 
o gradnji mostu čez Borovni-
ščico v Borovnici – Pot v Jele, v 
katerem se je zavezala pripravi-
ti projektno dokumentacijo in 
pridobiti gradbeno dovoljenje, 
ministrstvo za infrastruktu-

ro pa bo financiralo izgradnjo 
novega mostu in uredilo do-
stopno cesto. Ministrstvo za 
infrastrukturo oz. Slovenske 
železnice bodo ta most potre-
bovale za dostop do nove elek-
tronapajalne postaje, ki jo bodo 
zgradile predvidoma leta 2021. 

Most čez Borovniščico v Bo-
rovnici pri železniški postaji pa 
je potreben obsežnejše obnove, 
česar se bo Občina Borovnica 
lotila predvidoma leta 2020. 

  OU 

Septembra 2019 smo 
pristopili k sanaciji 
mostu Dražica.

 
V okviru sanacije se bodo 

obnovili oporniki in krilni zi-
dovi mostu z obbetoniranjem 
ter razširitvijo zahodnega ven-
ca, kjer bo urejen pločnik za 
pešce, širok 1,5 m, asfaltirano 
bo vozišče na mostu (široko 
4 m) in izogibališče (široko 1 
m) pred mostom v smeri proti 
vasi Dražica. Istočasno bo po-
ložena kabelska kanalizacija za 
predvideno širitev optičnega 
omrežja. Rekonstrukcija se bo 
nadaljevala  z ureditvijo asfal-
tne ceste v Dražico. Občina bo 
za celotno naložbo namenila  
90.000 evrov.

Občina Borovnica

Šolarji srečno
V novem šolskem letu 2019/2020 je v 
Osnovno šolo dr. Ivana Korošca Borovnica 
vpisanih 485 otrok. 

Od tega je danes prvič prag  prestopilo 73 prvošolčkov, 37 
dečkov in 36 deklic v treh oddelkih. Ob sprejemu sta prvo-
šolčke  pozdravila ravnatelj Danijel Horvat in župan Občine 
Borovnica Bojan Čebela.  Otroci višjih razredov so jih razve-
selili z igrico Peter Klepec.

Med počitnicami so v šoli potekala vzdrževalna dela. Med 
drugim so bile za 42.546,30 evra v celoti obnovljene sanitarije 
v pritličju. 

Šolarje so prve dni na poti od doma do šole in nazaj varovali 
policisti in upokojenci. Vsi, ki so sodelovali, so bili deležni ko-
sila, ki ga je darovala Gostilna Godec, za kar se zahvaljujemo 
Gostinstvu Dolinar & co d. n. o. 

Občina Borovnica

Ob celoviti gradnji kanalizacijskega omrežja bodo za po-
trebe predvidenega optičnega omrežja vgradili tudi kabelsko 
kanalizacijo. V tem času bo moten dovoz do objektov, saj na-
črtujejo dnevno popolno zaporo ceste. Dela naj bi bila predvi-
doma  končana do konca novembra letos. Občina je za njihovo 
izvedbo namenila dobrih 95.000 evrov.

Občina Borovnica

Gradnja kanalizacije
za odvajanje odpadne 

Občina Borovnica  je v drugi polovici 
septembra začela z načrtovano izgradnjo 
kanalizacije na območju dela Ceste pod 
goro od hišne številke (HŠ) 41 do HŠ 49 ter 

Obnova gozdnih cest
v občini Borovnica

Občina Borovnica je v spomladanskih mesecih 
na predlog zavoda za gozdove potrdila načrt 

vzdrževanja gozdnih cest za leto 2019.

Začeli smo z obnovo mostu Dražica

Mostovi 
čez Borovniščico

Obvestilo

JAVNA RAZGRNITEV 
PREDLOGA MODELOV 
VREDNOTENJA 
NEPREMIČNIN
Občane obveščamo, da bo od 1. do 30 oktobra 
v sejni sobi občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 
Borovnica, v času uradnih ur občinske uprave, potekla 
javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja 
nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava 
Republike Slovenije.
Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen 
tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin 
(Portal MNV) www.mvn.e-prostor.gov.
si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane 
vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega 

predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru 
nepremičnin na dan 27.6.2019.
Javna predstavitev modelov 
vrednotenja bo potekala v petek, 18. oktobra 
2019, od 10.00 do 13.00 ure v prostorih Ministrstva za 
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 
Vsi zainteresirani lahko od 1.10.2019 do 15.11.2019 
podajo mnenja in pripombe k predlogu 
modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno 
obrazložene, in sicer:

- pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con 
in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju 
naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 
na naslov občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 
Borovnica, ali skeniranega na elektronski naslov: 
obcina@borovnica.si, ali izpolnite obrazec v fizični 
obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,

- vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite 
na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov 
Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 
Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov: 
vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju 
javne razgrnitve ali na Portalu MVN. 

OBČINA BOROVNICA

Obvestilo

POMOČ NA DOMU 
Občina Borovnica od leta od 1.1.2014 zagotavlja 
storitev pomoč na domu na podlagi koncesijske 
pogodbe z Zavodom za socialno oskrbo 
Pristan. Njihove socialne oskrbovalke vam  lahko 

nudijo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih 
(pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju), 
gospodinjsko pomoč (prinašanje obrokov, nabava 
živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje 
uporabljene posode, osnovno čiščenje in vzdrževanje 
prostora) ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Ceno storitve občina subvencionira v 
višini 75%, za uporabnike znaša cena 
4 € na uro storitve. Dodatne informacije lahko 
dobite neposredno pri izvajalcu storitve na telefonski 
številki 01 547 95 79 ali na 031 702 698.

Občinska uprava
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Ustavile so se pri vhodu v 
sotesko Pekel, kjer so si konji, 
kočijaži, spremstvo in potniki 
privoščili zaslužen odmor in 
okrepčilo, saj so nekatere vpre-
ge prevozile 30 in več km. 

Pozdravil jih je tudi župan 
Bojan Čebela, ki je spomnil 
na to, da si  včasih brez konjev 
kmetijstva ni bilo mogoče za-
misliti, danes pa te plemenite 

živali dobivajo vse večji pomen 
pri preživljanju prostega časa 
in turizmu. 

Lastnikom je zaželel prijetno 
bivanje in druženje v občini 
in se od njih poslovil s sporo-
čilom, da so vedno dobrodošli, 
še posebej pa na vsakoletnem 
Prazniku borovnic. 

Tako konji kot tudi vozovi, ki 
imajo danes sodobna podvozja, 

vzmetenje in zavore ter stanejo 
toliko kot avtomobili srednjega 
razreda, so bili deležni števil-
nih občudujočih pogledov. Se-
veda tudi ni šlo brez nostalgije 
po časih, ko avtomobilov še ni 
bilo oz. so bili redki gostje na 
podeželskih cestah.

 
Občina Borovnica 

Društvo ZB za 
vrednote NOB 

Borovnica je 
letos organiziralo 

srečanje v 
Šumniku. 

Ta kraj je blizu zemljanke, 
kjer sta v napadu izgubila ži-
vljenje Zalar in Demšar, Kirn 
pa je bil zajet. Program smo 
začeli prav z branjem tistega 
dela spominov Viktorja Kirna, 

ki opisuje tragedijo v Šumni-
ku. Kulturni program so nam  
polepšale članice skupine Od-
sev. Poleg lepo odpetih pesmi 
so nam postregle z recitacija-
mi. Tri pesmi nam je prebral 
tudi predsednik ZB Slovenije 
Tit Turnšek. Tako je izpolnil 
svojo obljubo, ki nam jo je 
dal ob lanskoletni obeležitvi 
dneva spomina v Borovnici.  
Veseli smo bili tudi praporšča-
kov, tako našega kot prapor-
ščakov sosednjih društev, ki 

prihajajo z območja delovanja 
2. čete Šercerjevega bataljo-
na. Po končanem programu je 
sledilo druženje članov, sim-
patizerjev in ostalih občanov. 
Vsem prisotnim sta dobro te-
knila odličen golaž in slastno 
pecivo,  vse izpod rok naših 
pridnih članic.  V Šumniku 
se bomo odslej pogosteje sre-
čevali. 

Za ZB NOV 
Borovnica Matjaž Ocepek, 

foto: Marko Gorenc

Srečanje
lastnikov 

konjskih vpreg v 
soteski Pekel

Spominska svečanost 
na kraju napada na zemljanko
v Šumniku

V soboto, 7. septembra, se je okoli 
poldneva skozi Borovnico, malo kasneje 

pa tudi skozi Dražico in Ohonico vila 
dolga povorka 25 konjskih vpreg.
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Tudi v letošnjem  šolskem letu na 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
deluje vrtnarski krožek pod 
vodstvom mentorice Mateja 
Praprotnik Lesjak. 

Seveda po načelih ekološkega vrtnarjenja. Uje-
li smo jih pri jesenskih vrtnarskih delih na Košu-
tovem vrtu, kjer bodo uredili visoko gredo. Tudi 
v tem šolskem letu jim bodo pri teh in drugih 
opravilih na pomoč priskočili člani Sadjarske-
ga društva Borovnica, ki na mladi rod uspešno 
prenašajo svoja znanja o sonaravnem  in bio-
-dinamičnem vrtnarjenju. Letos poleti so si ob 
podpori Občine Borovnica na Košutovem vrtu 
postavili leseno uto za orodje, tako da le tega zdaj 
ne bo potrebno prinašati od drugod. Naj starim 
in mladim vrtnarjem mati narava njihov trud 
obilno poplača, saj bo tako veselje pri vrtnarje-
nju še večje!

AK

 Vabilo 

VABILO K SODELOVANJU
 

Članice Društva ŽPZ TONJA želimo zbor še malo okrepiti in pomladiti, 
zato v svoje vrste vabimo nove pevke iz Borovnice in okolice. Naš 
program je zelo raznolik, saj prepevamo priredbe ljudskih in umetnih 
pesmi domačih in tujih avtorjev, pa večno zimzelene popevke … 
Nastopamo na različnih odrih, naše koncerte pa popestrimo tudi s 
spremljavo izbranih glasbil. 
Če imate voljo in seveda veselje za lepo petje, redne vaje in nastope, 
potem vas vabimo, da se nam pridružite! Prepevamo z veliko pozitivne 
energije ter v prijetnem vzdušju že devetnajsto leto. Dvakrat na leto si 
za konec tedna vzamemo čas tudi za intenzivne vaje. 

  
Vaje imamo ob četrtkih, od 20.00 do 21.30, v mali 
dvorani vrtca Borovnica, Paplerjeva 5.

Stik: iva.jana@gmail.com ali 041 638 011. 
  Pevke Društva ŽPZ Tonja

Iščemo dopisnika
  
Če se rad udeležuješ prireditev, imaš kanček raziskovalne žilice, ti 
dobro teče pisana beseda ter si točen in vesten, potem nam piši. 
Iščemo namreč dopisnika za občino Borovnica. 
Prijave zbiramo do 11. oktobra 2019 na 
nascasopis@zavod-cankar.si. 
Podrobnejše informacije na omenjeni elektronski naslov ali na 
telefonsko številko 031 392 153. 

  
Gašper Tominc, urednik

Ljubitelji pravljic smo se 
tudi letos poleti trikrat 
srečali na pravljičnih 
uricah na prostem. 

Tik pred koncem šolskega leta smo 
brali in ustvarjali na Košutovem vrtu. 
Naučili smo se, kdo je »čuden ptič« in 
izdelali vsak svojega papirnatega ptič-
ka na vrvici. 

Zabava s spuščanjem pisanih pti-
čev na koncu pravljične urice je bila 
zagotovljena. Julija smo pred hudo 
vročino pobegnili v Pekel, kjer smo 
v prijetnem hladu prebirali morske 

pravljice. Ladjic, ki smo jih izdelali, 
tokrat nismo spuščali po mlinu, saj 
vode ni bilo, so se pa otroci z njimi 
zabavali pri potoku. Tudi prostora za 
igre z žogo je bilo dovolj in čas nas res 
ni preganjal. 

Zadnjo poletno pravljično urico 
smo imeli avgusta na Bregu, na igri-
šču pod kostanji. Prebirali smo slo-
venske pravljice in urico namesto z 
ustvarjanjem zaključili z otroškim 
ljudskim plesom in igranjem na igri-
šču. V eni od pravljic smo izvedeli, da 
si lahko s kopičenjem malih laži na-
kopljemo cel kup dela in je bolje po 

pravici povedati, kdo je pojedel 
čokolado. Da ne bi doma kakšna 
čokolada izginila iz omare, smo si 
jo privoščili kar na igrišču. 

Knjižničarki sva veseli, da ste 
se poletnih pravljičnih uric ude-
ležili v tako velikem številu. Je-
seni pa otroke, stare od štiri do 
sedem let, vabiva na pravljične 
urice v knjižnico. Kot vsako leto 
bodo tudi letos potekale ob po-
nedeljkih popoldan od 17.00 
do 17.45. S pravljičnimi uricami 
bomo začeli v ponedeljek, 7. 
oktobra.

Jesenska opravila na 
šolskem eko-vrtu

Počitniške pravljične urice v naravi
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Županova beseda 

Spremembe so 
del življenja
Za nami je zelo deloven 
mesec september. Otroci 
so zakorakali v novo šolsko 
leto, športniki ste se lahko 
pomerili na gorskem 
teku ali kolesarski dirki na 
Koreno, na Vrzdencu ste 
lahko plesali v latinsko – 
ameriških ritmih, gasilci so 
se pomerili na zahtevnih 
tekmovanjih, skratka 
aktivnosti nikakor ni 
manjkalo. Zelo delavni smo 
bili tudi na občini kjer smo 
se poleg obilice rednega 
dela ukvarjali tudi s 
kadrovskimi spremembami.

Tako ste ob začetku šolske-
ga leta lahko opazili, da smo 
izvajali ukrepe za večjo var-
nost naših najmlajših. Ob tej 
priložnosti se želim zahvaliti 
vsem, ki so s svojim prosto-
voljnim delom pospremili 
otroke na njihovi poti. Tu so 
se tradicionalno izkazali naši 
upokojenci, ki so na izposta-
vljenih mestih kot so prehodi 
za pešce počakali naše otro-
ke in poskrbeli, da so varno 
prečkali cesto. Seveda gre vsa 
zahvala tudi vam voznikom, 
ki ste pozorni na to, da je v 
času ko otroci prihajajo v šolo 
ali pa popoldne ko odhajajo 
domov potrebno biti še ne-
koliko bolj pozoren in pazljiv 
za volanom. Svojo nalogo so 
dobro opravili tudi medob-
činski redarji in policija iz po-
licijske postaje Vič, ki s svojo 
prisotnostjo vedno poskrbijo, 
da se promet umiri. Na prvi 
šolski dan sem vse prvošolce 
tudi osebno pozdravil in jim 
zaželel veliko uspeha na nji-
hovi poti izobraževanja. Ne 
smemo pozabiti, da je znanje 
eden od osnovnih pogojev za 
razvoj vsakega posameznika, 
kot veste pa tudi sami znanja 
nikoli ni premalo, pravzaprav 
se učimo celo življenje. 

Na občini sicer delamo 
s polno paro po končanih 
počitnicah, zadovoljen sem, 
da imamo novo direktorico 
občinske uprave. To je do-
mačinka Urška Marolt, ki 
že zelo dobro pozna delo na 

občini in samo lokalno oko-
lje. Verjamem, da smo dobili 
odlično direktorico za zah-
tevne naloge s katerimi se že 
ali pa se še bomo ukvarjali.  
Žal smo enega od sodelavcev 
tudi izgubili. Jani Jelovšek, ki 
je na občini skrbel za gradbe-
ne in okoljske projekte nas je 
zapustil in odhaja novim po-
slovnim izzivom naproti, ob 
tej priložnosti se mu iskreno 
zahvaljujem za vse delo, ki ga 
je opravil v naši občini, saj je 
bil vpleten v številne velike 
gradbene projekte. 

Lahko povem, da smo 
preko razpisa že našli novo 
sodelavko, ki bo prevzela nje-
gove naloge in z optimizmom 
gledam naprej, saj nas takšne 
spremembe ne ustavijo. Ta-
kšne menjave so del življenja, 
kadri  se menjajo, ljudje želijo 
napredovati in se izobraževa-
ti. 

Na Vrzdencu lahko opazu-
jete, kako lepo napredujemo 
pri gradnji objekta poslovilne 
vežice. Do konca septembra 
se bodo že izvajala obrtniška 
dela v notranjosti tako da lah-
ko rečem, da potekajo dela po 
planu. 

Morda bo vse skupaj kon-
čano kak dober teden kasne-
je kot smo sprva predvideli 
ampak, ko enkrat objekt dobi 
streho je pogled nanj že nav-
dušujoč saj dobiva tisto konč-
no podobo. 

  
Župan Janko Prebil

Nova direktorica občinske uprave 
Urška Marolt je nasledila dosedanjo 
direktorico Mojco Kucler Dolinar in 

nadaljuje s tradicijo kjer je direktorska 
vloga zaupana ženskam.

 
Ob podpisu pogodbe je župan Janko Prebil izrazil 

zadovoljstvo, da bo za zahtevne naloge, ki jih prina-
šajo aktivnosti v občini skrbela  direktorica, ki že 
ima izkušnje s področja občinske uprave. 

 Župan je takole komentiral svojo odločitev: ‘Z 
izborom sem zadovoljen saj se je na razpis prijavilo 
veliko kandidatov. Na razgovor smo povabili tiste, 
ki so najbolje ustrezali zahtevanim kriterijem. Ve-
seli me, da smo kot občina zanimivi za ljudi iz raz-
ličnih panog , ki so bili pripravljeni svojo poslovno 
pot nadaljevati pri nas.  Prišli so iz različnih krajev 
z različnimi izobrazbami. Lahko rečem, da je iz-
bor potekal korektno v skladu s predpisi. Na koncu 
sem se odločil da vodilno mesto v občinski upravi 
zaupam Urški Marolt, ki je izmed vseh prijavljenih 
kandidatov , poleg ustreznih pogojev, ki jih je nare-
koval razpis, imela tudi največ izkušenj s podobnim 
delom , saj je že vrsto let sodelavka na občini. Zelo 
dobro pa tudi pozna lokalno okolje saj je domačin-
ka. Pozna teren, pozna večino prebivalcev in zato 
verjamem, da bo uspešna pri svojem delu.’ Dela 
seveda ne bo zmanjkalo saj je občina v obdobju 
velikih investicij in gradenj. Poleg rednega dela, ki 
ga ni malo, saj država zahteva veliko sodelovanja in 
podajanja informacij za razne dokumentacije pa bo 
prioritetna naloga nove direktorice, da vse projek-
te, ki smo jih že začeli pripravljati v smislu urejanja 
dokumentacije ali pa so že v poteku izgradnje, čim 
prej pripelje do konca.

P.K., foto: Občinski arhiv

Zato bodite pozorni na bistvene 
spremembe in poskrbite da sami 

uredite vse kot zahteva nov odlok. Vsi 
uporabniki, ki še niso vpisani v evi-

denco uporabnikov, se morajo prija-
viti upravljavcu javnega vodovoda v 
roku 6 mesecev po uveljavitvi novega 
odloka o oskrbi s pitno vodo v občini 
Horjul. Vsi ki ste priključeni na javni 
vodovod in ki še nimate vgrajenega 
vodomera, ste zakonsko dolžni vgra-
diti obračunski vodomer v roku 6 
mesecev po uveljavitvi novega odloka 

o oskrbi s pitno vodo v občini Horjul. 
Ukinjajo se takoimenovane vrtne 
pipe, za katere se do sedaj ni plače-
valo obveznosti, ki sledijo iz Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode. 

 Uporabnikom javnega vodovodne-
ga sistema v občini Horjul zato pri-
poročamo, da si ponovno pregledajo 

sprejeti odlok, ter v primeru nejasno-
sti in  vprašanj pokličete na 01-7591-
125. Lahko tudi pošljete elektronsko 
pošto na marko.kersmanec@horjul.
si ali se osebno oglasite na sedežu Ob-
čine Horjul v času uradnih ur. 

  
P.K.

Vse uporabnike javnega vodovoda v občini Horjul 
želimo obvestiti, da je bil v letu 2018 sprejet nov Odlok 
o oskrbi s pitno vodo v občini Horjul, ki med drugim 
prinaša tudi določene spremembe pri obračunu 
omrežnine in porabljene pitne vode.

Horjul 
ima novo direktorico 
občinske uprave

Javna razgrnitev predloga 
modelov množičnega 
vrednotenja nepremičnin

 
V mesecu oktobru 2019 bo, skladno z 19. členom Zakona o 

množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 
in 33/19), po vseh slovenskih občinah potekala javna razgrni-
tev predloga modelov množičnega vrednotenja nepremičnin. 
Geodetska uprava RS v ta namen pripravlja več posvetov za 
vse zainteresirane, ki bodo lahko do 1. oktobra do 15. novem-
bra 2019 podali tudi mnenja in pripombe k predstavljenemu 
predlogu modelov.

 
Občina Horjul bo predlog modelov razgrnila od 1. oktobra 

do 30. oktobra 2019 v prostorih horjulske občinske upra-
ve. V tem času si bodo vsi zainteresirani lahko ogledali javno 
razgrnitev predloga modelov ter od 1. oktobra do 15. novembra 
2019 podali morebitna mnenja in pripombe k predstavljenemu 

predlogu modelov, in sicer na dveh različnih obrazcih: 
 

• JR.MV-1 - pripombe na cone in ravni se pošlje na občino, v 
kateri leži nepremičnina: Občina Horjul, Občinski trg 1, 
1354 Horjul, 

• JR.MV-2 - splošne pripombe se pošlje na: Geodetska upra-
va RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali vre-
dnotenje@gov.si. 
 
Geodetska uprava RS vse zainteresirane vabi na javno pred-

stavitev modelov vrednotenja za območje Območne geodetske 
uprave Ljubljana, kamor spada tudi občina Horjul, v petek, 18. 
oktobra 2019, od 10. do 13. ure v prostorih Ministrstva 
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.  

Na spletni strani Geodetske uprave RS https://www.
mvn.e-prostor.gov.si/ bosta 1. oktobra 2019 javno objavlje-
na tudi predlog modelov in poskusni izračun vrednosti, 
in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov 
nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. junij 2019. 

V primeru dodatnih vprašanj zainteresirani lahko v času od 
1. oktobra do 15. novembra 2019 pokličejo brezplačno telefon-
sko številko Geodetske uprave RS 080 20 09.

Poziv k ureditvi priključkov na javni vodovod
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Sredi maja, dan pred svetov-
nim dnevom čebel, je horjul-
ski župan in predsednik če-
belarskega društva Dolomiti 
- Polhov Gradec Janko Prebil 
v družbi ministra za okolje in 
prostor Simona Zajca dobro 
dosedanje sodelovanje med 
občino in ministrstvom še 
nadgradil in na strehi stavbe 
ministrstva v centru Ljubljane 

postavili dva nakladna panja.
 S tem je želel opozoriti na 

pomen čistega okolja, saj so 
čebele izredno pomemben del 
našega življenja, čeprav se obi-
čajno tega niti ne zavedamo. 

 Njihova ključna naloga pri 
ohranjanju raznovrstnosti 
kmetijskih pridelkov in plo-
dov, ki nam jih daje narava, je 
v opraševanju, ki ga opravijo 

medtem ko letajo s cveta na 
cvet. Na začetku septembra je 
Prebil ministrstvu izročil med, 
ki so ga pridelale prav čebele 
v Ljubljani. Minister Simon 
Zajc je izrazil zadovoljstvo ob 
takšnem sodelovanju, ki pou-
darja pomen čebel in ostalih 
opraševalcev v naših življenjih, 
pa naj gre za urbana središča, 
kot je streha na stavbi ministr-

stva za okolje in prostor sredi 
Ljubljane, ali vasi oziroma na-
ravna okolja, kjer sicer običajno 
vidimo čebelnjake.

Prve paše so bile letos zelo 
slabe zaradi deževnega vre-
mena. Šele po desetem juni-
ju se je za čebele začela prava 
paša. Po tem so medili še gozd 
in kostanjeva drevesa, ki so v 
okolici. Čebele ministrstva s 
strehe stolpnice odletijo proti 
Rožniku, morda dobrih 300 
metrov, kjer očitno najdejo do-
volj hrane. Sicer pa se lahko po 
medičino odpravijo tudi dva 
kilometra daleč, le da ob tem 
ni več takšnega izkoristka. Jan-
ko Prebil je s pomočnikom Iva-
nom Krvino 18. julija natočil 
30 kilogramov medu in pripra-
vil čebele na jesen in prezimo-
vanje. Čebelarska sezona se za 
naslednje leto namreč začne že 
avgusta, ko čebelarji poskrbijo, 
da imajo čebele dovolj hrane in 
zalog za prezimovanje. Ves čas 
jih je treba tudi pregledovati, da 
zajedavci, kot je varoja, ali dru-
ge bolezni ne bi ogrozile panja. 

Namen teh dveh panjev ozi-
roma čebeljih družin seveda ni 
samo v tem, da pridelujejo med, 
ki ga bodo na ministrstvu raz-
delili kot protokolarna darila, 
ampak služijo tudi kot poka-
zatelj čistosti okolja, v katerem 
živimo. Analiza pridelanega 
ljubljanskega medu, ki so jo 
naredili na kmetijskem inšti-
tutu, je pokazala, da med nima 
škodljivih primesi in da so bile 
čebele aktivne v zdravem oko-
lju. “Veseli me, da so na mini-
strstvu na čelu s samim mini-
strom dobro sprejeli to pobudo 
in z zanimanjem spremljali 
potek urbanega čebelarjenja. 
Eden od ciljev je bil tudi ugo-
tovitev kakovosti medu v tem 
mestnem okolju in z rezultati 
smo lahko vsi skupaj več zelo 
zadovoljni. Ministrstvo za oko-
lje in prostor je s tem pokazalo 
tudi dober zgled, kar še pose-
bej pozdravljam,” je ob predaji 
medu povedal Janko Prebil. 

  Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Odvoz kosovnih in nevarnih 
odpadkov bo 9. oktobra

 

Obveščamo vas, da bo 9. oktobra na območju občine 
Horjul organiziran reden odvoz kosovnih in nevarnih 
gospodinjskih odpadkov, električne in elektronske 
opreme ter gum. 

Zbiranje vsega naštetega bo za vse občane na enem zbirnem mestu – 
pri Športnem parku Horjul in na Vrzdencu pri gasilskem domu.

 Zato vas prosimo, da odpadkov ne odlagate pri zabojnikih ali na 
drugih mestih, temveč odpadke pripeljite na dogovorjeno mesto ob 
Vrhniški cesti v Horjulu, kjer bo za to posebej pripravljen prostor. Vse to 
je seveda brezplačno.

Pri Športnem parku Horjul bomo zbirali:
od 9.30 do 17. ure kosovne odpadke, gume ter odpadno električno in 
elektronsko opremo, od 14. do 17. ure nevarne gospodinjske odpadke.

Na Vrzdencu pri gasilskem domu bomo zbirali:
od 10. do 13. ure nevarne gospodinjske odpadke.«

 Prosimo vas, da zgoraj navedena termina dosledno spoštujete, ker 
odlaganje izven navedenega časa ne bo mogoče. Prosili bi tudi, naj 
vas ne moti, če vas bo oseba, ki bo nadzirala odlagališče, vprašala 
po vašem osebnem imenu. To bo storila iz razloga, ker je odlaganje 
kosovnih odpadkov namenjeno samo občanom in občankam 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 elektronskimi 
sestavnimi deli. 

Med nevarne odpadke odlagamo:
 - odslužene akumulatorje;
 - baterije;
 - barve in topila;
 - kemikalije;
 - olja in masti;
 - pesticide;
 - pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi;
 - zdravila;
 - neonske cevi;
 - vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi in njihovo 
embalažo.

Peter Kavčič

V torek, 27. avgusta, sta župan 
Občine Horjul Janko Prebil in 
Zoran Jazbec, direktor prevo-
znega podjetja Prevoz tovora 
in oseb, Jazbec Zoran s.p., pod-
pisala Pogodbo za izvajanje 
prevoza osnovnošolskih otrok 
v Občini Horjul v šolskih letih 
2019/2020 in 2020/2021. 

Pogodba zajema izvajanje 
prevozov za dve šolski leti 
(2019/2020 in 2020/2021), in 
sicer tako prevoze osnovno-
šolskih otrok z določenega po-
stajališča v posameznem kraju 
Občine Horjul do postajališča 
OŠ Horjul, Šolska ulica 44, 
Horjul, ter nazaj, kot izvajanje 
prevozov horjulskih otrok v 
šolo s prilagojenim progra-
mom na Vrhniki.Janko Prebil in Zoran Jazbec

Podpis pogodbe za šolske prevoze

Uspešna prva sezona 
urbanega čebelarjenja

Odgovor na prispevek o mu-
zikalu Mala morska deklica in 
nekaj misli o nujnosti prostorov 
za glasbeno šolo

Julija, v Našem časopisu št. 472, je 
bil objavljen članek z naslovom Občina 
Horjul praznuje 21 let obstoja, v kate-
rem je tudi nekaj lepih in pohvalnih 
besed o ‘’vrhunsko izvedenem’’ – tako 
pravi – muzikalu Mala morska dekli-
ca, ki so ga učenci GŠ Vrhnika – odde-
lek Horjul uprizorili za občinski pra-
znik. V njem je zapisano, da ‘’ je bilo 
kar nekaj nastopajočih tudi članov 
horjulske podružnice’’. Rada bi pou-
darila, da so bili VSI nastopajoči iz 
oddelka v Horjulu, ki sicer deluje pod 
okriljem Glasbene šole Vrhnika.  Prav 
vsi učenci, ki tukaj obiskujejo nauk o 
glasbi in/ali pouk instrumenta, so na-

stopali, nihče ni bil izvzet in to kaže na 
visoko kakovost glasbenega izobraževa-
nja v Horjulu, vrhunski kader, nadar-
jenost, navdušenje, ustvarjalni zanos 
in pripravljenost za delo tukajšnjih 
otrok in vsestransko podporo njihovih 
staršev. Si sploh lahko želimo še kaj 
več v današnjem tehnološko preobre-
menjenem času? Razen tega je precej 
bivših učencev tega oddelka danes že 
uspešnih glasbenikov in učiteljev.

Glede na vse to se mi zdi nujno, da 
se v Horjulu zagotovijo prostori za 
glasbeno šolo, kjer bomo lahko učite-
lji in otroci delali v ustreznih pogojih 
in za katere Glasbena šola Vrhnika 
prosi že veliko let, še od časov, ko je bil 
ustanovitelj in vodja oddelka dragi tast, 
Anton Pucihar, in je tudi zaslužen za 
tako visoko umetniško raven oddelka v 
Horjulu. Na osnovni šoli Horjul se nam 

na vse mogoče načine trudijo zagotovi-
ti nekaj prostorov, a so tudi sami v te-
žavah. Starši ‘’vozačev’’ bi seveda želeli, 
da učenci končajo s poukom glasbene 
šole do zagotovljenih prevozov. To za 
vse nikakor ni mogoče. V učilnicah 
prekomerno odmeva, kar je za sluh 
prisotnih ob igranju instrumenta ško-
dljivo, organizacija pouka je izredno 
zahtevna zaradi vsakodnevnih selitev 
iz prostora v prostor in ker seveda no-
bena od učilnic ni naša. Kot dvorana 
za nastope služi jedilnica oziroma t. i. 
večnamenski prostor, ki pa je popolno-
ma neakustičen in nastopi ne zvenijo, 
kot bi morali. Večina zvoka in dina-
mičnega niansiranja ostane na odru 
in pride do poslušalcev osiromašena. 
Prav tako ni nobenega skupnega pro-
stora za sestanke in ustvarjalno druže-
nje. Učitelji vztrajamo in delamo, kar 

je v naših močeh, ker so tukajšnji učen-
ci res dobri – tako nadarjeni kot tudi 
pripravljeni vlagati svoj čas in trud v 
učenje glasbe in instrumenta – in ker 
čutimo večinsko podporo in sodelova-
nje staršev.  Vendar pa je v takih po-
gojih za visoko kakovostno ustvarjalno 
delo dolgoročno prezahtevno vztrajati.

Tako lepa, raznovrstna in bogata ob-
čina, kot je Horjul, si zasluži glasbene 
prostore in koncertno dvorano, ki bo 
zagotovo spodbudila še druga kultur-
noumetniška dogajanja. Ne samo za-
služi, ampak tudi nujno potrebuje za 
širši kulturni razvoj občine, saj vemo, 
da različne oblike umetniškega ustvar-
janja in kulturnega udejstvovanja zna-
tno izboljšajo kakovost življenja obča-
nov in prispevajo k njihovi duhovni 
blaginji. Zato sem vesela, da po vsem 
tem času sedaj le potekajo obetavni 

dogovori za lepe prostore v Prosvetnem 
domu, ki bo lahko na ta način še veliko 
bolj zaživel in bogatejše služil svojemu 
namenu. Srčno upam, da se ta predlog 
občine, ki je pokazala razumevanje po-
ložaja in pripravljenost aktivne vplete-
nosti, čim prej uresniči.

Glasbena šola Vrhnika

P R E J E L I  S M O
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Na župnijskem dvorišču 
v Horjulu je bilo v 

zadnjem tednu počitnic 
veselo in razigrano. 

99 horjulskih otrok je pod 
mentorstvom 25 animatorjev 
in domačega župnika pisalo 
oratorijsko zgodbo leta 2019.

 Dvig zastave in zgovorna 
ter nadvse odmevna himna 
letošnjega oratorija je vsako 
jutro, med 28. avgustom in 
1. septembrom, zbrala mlada 
razigrana srca. Sledil je ogled 
dramske igre v prosvetnem 
domu, ki so jo animatorji vsak 
dan zaigrali otrokom, z njo pa 
predstavili življenje glavnega 
letošnjega oratorijskega juna-
ka Petra Klepca. Vselej je bila 
izpostavljena ena od njegovih 
lastnosti in dobrih del, o kateri 
so se kasneje na katehezah tudi 
pogovarjali. Spoznali so, da je 
bil Peter Klepec šibak fant, ki 
je s svojo mamo živel v kraju 
Osilnica, kruh pa si je služil kot 
pastir. Ker je bil šibke postave, 
so mu drugi pastirji radi naga-
jali ter zahtevali od njega, da je 
delal namesto njih. Zato si je 
Peter izredno želel postati mo-
čan. S prošnjo se obrne na Boga 
in On ga usliši, ter mu podari 
moč, s katero dela samo do-
bro. Pogovoru je sledila malici 
in po njej je bil čas za zabavne 
in ustvarjalne delavnice, ki so 
si jih otroci izbrali že ob prijavi 
na oratorij. Na likovni so nasli-
kali sliko in zanj izdelali leseni 
okvir; za na pisalno mizo so 
si sami izdelali podstavek za 
svinčnike; nadvse zabavno je 
bilo na poslikavi majic, kjer so 
enobarvnim majicam nadeli 
vsebino oziroma sliko; na ku-
harski so preizkusili svoje zna-
nje v izdelavi in pripravi oku-
snih sladic, ki so jih ob koncu z 
veseljem zaužili; na izdelovanju 
peharčka iz lesa in špage pa 
so urili svoje ročne spretnosti; 
tudi na izdelovanju obešalnika 

so se morali odrezati otroški 
prstki, ki so zvijali žico v pra-
vilne oblike; s klobukom Petra 
Klepca, ki so ga izdelali sami, 
pa so postajali prave močne 
in pogumne osebe; malo ve-
čji pa so se lahko preizkusili v 
novinarski, plesni, dramski ali 
eksperimentalni delavnici, ki 
je trajala več dni ter s katerim 
od svojih talentov prispevali k 
ustvarjanju oratorijskih dni ali 
le zapisu lepih spominov nanj. 
Delavnicam je sledilo kosilo, 
po njem pa je bil čas za vodna 
doživetja, velike igre in celo 
izlet na Koreno. Tekom dneva 
pa ni manjkalo časa za klepet 
s prijatelji, igro in prepevanje 
himne ter tudi drugih pesmi. 
Te so glasno odmevala tudi v 
petek, ko so se otroci, skupaj z 
animatorji in nekaterimi starši 
odpravili na izlet. Ustavili so 
se v Tržiču, kjer so imeli mašo, 
nato pa se podali na vrh prela-
za Ljubelj. “Imaš moč, dano od 
Boga, moč, da premaga vsakega, 
moč, ki pomaga ti, da z njo rešiš 

vse ljudi,« je odmevalo tistikrat, 
ko so proti vrhu pojenjale moči, 
pa tudi v nedeljo, ko so oratorij 

zaključili s sveto mašo v župnij-
ski cerkvi. Prav veselo prepeva-
nje otrok in bogato sodelovanje 

je mašo naredilo posebej doži-
veto. Izrečena je bila tudi lepa 
zahvalna beseda voditelja ani-
matorjev, ki se je zahvalil vsem 
sodelavcem oratorija in spon-
zorjem, ki so oratorij omogočili 
ter vsem otrokom, ki so soobli-
kovali oratorijsko zgodbo. Ne-
kje tiho v srcih vseh nas staršev 

pa je zgolj odmevala hvaležnost 
vsem vam prostovoljcem – ani-
matorjem, župniku in drugim 
prostovoljcem, ki ste našim 
otrokom pričarali zares pester 
in prijeten zaključek počitni-
ških dni ter prijazen uvod v 
šolsko leto. Boglonaj vam. 

Nadja Prosen Verbič

Skupina mladih 
zakoncev iz horjulske 
župnije je na sončno 

nedeljo 15. septembra 
organizirala »Dan 

družin«. 

Po sveti maši, ki jo je daroval 
domači župnik Janez Smrekar, 
je v prosvetnem domu sledilo 

pričevanje zakoncev Doljak 
iz Logatca. Sara in Bojan sta 
poročena osemnajst let in sta 
starša dveh otrok. Pred deveti-
mi leti je Sara zbolela za mul-
tiplo sklerozo, ki je spremenila 
dotedanji način življenja dru-
žine. Za nameček ji je bolezen 

pred dvema letoma vzela še 
govor. Težke preizkušnje so 
postavile obstoj njune družine 

pod vprašaj, a z razumevanjem 
drug drugega, spoštovanjem in 
zaupanjem v Boga, se je nju-
no življenje povezalo bolj kot 
kdaj koli prej. Sogovornika sta 
predstavila svojo zgodbo, kako 
v solidarnosti gradita odnos za 
katerega je vredno živeti in ga 

predajati naprej. Sara, ki ko-
municira preko elektronskega 
komunikatorja, tako še vedno 
dela v svoji odvetniški pisarni v 
Logatcu, zastopa svoje stranke 
na sodišču, predava študen-
tom Evropske pravne fakultete 
v Novi Gorici in Ljubljani ter 

deluje kot mediatorka. 
Predavanje je bilo name-

njeno staršem, medtem pa so 
organizatorji poskrbeli za var-
stvo njihovih otrok. Ti so pred 
pastoralnim domom lahko 
ustvarjali, se igrali ali se »zgolj« 
družili z animatorji. Po koncu 

predavanja je za vse navzoče 
sledilo kosilo: najmlajši so po-
segli po palačinkah in picah, 
starši pa po domačih klobasah. 
Manjkalo ni niti peciva in oma-
mne črne kave. Skrb za nedelj-
sko kosilo je tako ta dan odpa-
dlo. Družinski dan se je sklenil 
s sproščenim druženjem, orga-
nizatorji pa so že kovali načrte, 
da podobno srečanje pripravijo 
tudi v prihajajočem adventnem 
času. 

  
Zahvala 

Organizatorji se iskreno za-
hvaljujejo kmetiji Bitenc za 
mesne dobrote, kmetiji Jurhc 
za mlevske izdelke, Klemenu 
Černigoju in občini Horjul za 
tehnično pomoč ter župniku 
Janezu Smrekarju za siceršnjo 
pomoč.  

Gašper Tominc, foto: GT

Vabilo 

Vabljeni v knjižnico Horjul
 

Za otroke: 
- Ura pravljic: torek, 1. oktober, ob 18.00  
- Ustvarjalna delavnica: Dežela konjičev – (Izvajalec: KUD Galerija C. C. U.) 

17. oktober ob 17.00  
Ustvarjali bomo unikatne konjičke in druga pravljična bitja, ki nas bodo 
razveseljevala in nam prinašala srečo.  

  
Za odrasle: 
Kako z začimbami izboljšati zdravje otroka? – (Predava: Sabina Topolovec)  

3. oktober ob 18.00  
  Ko zboli otrok, boli vso družino. Kako mu z začimbami pomagati pri 
vedno pogostejši sladkorni bolezni, motnjah pozornosti, depresiji, astmi, 
alergijah in mnogih drugih tegobah, boste izvedeli na predavanju 
Sabine    Topolovec, avtorice knjige Zdravilna moč začimb za otroke in 
soavtorice trilogije o z začimbah Ščepec. 

  Vstop na vse prireditve je brezplačen, prijave niso potrebne!

Aktiven dan brezplačno
 

Center starejših Horjul zgodaj jeseni odpira svoja vrata in navezuje 
stike z lokalnim okoljem. 
15. oktobra ob 9.30 vas vabi na dan odprtih vrat.

Predstavili vam bomo program Aktiven dan. To je socialnovarstveni pro-
gram, namenjen dvigu kakovosti življenja najstarejše skupine prebivalstva, 
ki še biva v svojem domačem okolju. Pridite in izkusite, kako poteka aktiven 
dan. 
Poskrbeli bomo za dobro počutje, razmigali telo in duha.

Več informacij lahko dobite osebno na recepciji Centra starejših Horjul, po 
telefonu 041 401 106 ali po elektronski pošti spela.lipold@deos.si 

Slavi Kosec 

Dan družin v Horjulu

“Imaš moč, dano od Boga”
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A letos je zadeva prerasla v 
večji problem zato je nujno, da 
tako kmetje kot lovci naredijo 
vse kar je v njihovi moči, da ne 
pride do večje gmotne škode. 

Divjad v letošnjem letu pov-
zroča nenavadno veliko škode 
na travnikih in koruznih poljih. 
Kot opažajo v Lovski družini 
Horjul so najbolj problematični 
divji prašiči, ki so konec poletja 
povzročili veliko razdejanje na 
Samotorici in Koreni, škodo pa 
so povzročali tudi na koruznih 
poljih v dolini. 

O trenutni situaciji, ki vse-
kakor ni enostavna ne za 
kmetovalce kot tudi za lovsko 
družino smo se pogovarjali  z 
Andrejem Bastarda, starešino 
lovske družine Horjul. 

Poudaril je, da lovci v dani si-
tuaciji delajo vse kar je v njihovi 
moči, da skrbijo za preventivo.

 Z delavnimi akcijami tudi 
pomagajo kmetom popraviti 
škodo. V primeru kot je ta na 
Samotorici so sanirali travno 
rušo in posejali novo travo. Le-
tos so že do sedaj presegli leto-
šnji plan odstrela divjih praši-
čev, da bi omilili škodne vplive 
tropa, ki je z iskanjem hrane 
izven gozda dela veliko škodo. 
Hrana, ki se skriva v travni ruši, 
ki jo z ritjem povsem uničijo in 
koruza je za njih prava poslasti-
ca in jih je zelo težko, če ne že 
nemogoče odvrniti od tega, da 
bi se divjad zapodila v hrano. 
Kot je povedal mladi kmeto-

valec na Samotorici Silvester 
Žakelj je praktično neverjetno 
kako čez noč nastane tako ve-
lika škoda. 

Tam kjer je prej rasla trava, ki 
je nudila pašo govedu, ki se je 
tam paslo od spomladi do da-
nes, so zjutraj opazili ogromne 
zaplate obrnjene ruše. Divje 
svinje so dobesedno preorale 
površine v bregu, ki vodi na 
Kožljek in v dveh vrtačah le ne-
kaj sto metrov stran od kmetije 
in povsem uničile travno rušo. 
To seveda pomeni manj pašnih 
površin kar kmetje odpravijo z 
dodanimi balami sena, da na-
domestijo travo, ki bi jo sicer 
živali v normalnih razmerah 
same sproti popasle. 

Lovci, ki imajo s strani dr-
žave v rokah skrb za divjad so 
seveda v takšnih primerih dol-
žni nastalo škodo pregledati, jo 
oceniti in kolikor je v njihovi 
moči tudi sanirati. 

V primeru, da opazite nastalo 
škodo morate v treh dneh pisno, 
oziroma po elektronski pošti to 
javiti pristojni lovski družini na 
staresina.ld.horjul@gmail.com 
in gospodar.ld.horjul@gmail.
com , kontaktirate jih z vsemi 
informacijami ali vprašanji. 

Čudežne rešitve za situacije, 
ki jih kmetje doživljajo v leto-
šnjem letu seveda tudi oni ni-
majo. Odstrel je samo en korak, 
saj tega določa država oziroma 
njene pristojne institucije, ki 
tudi nadzirajo populacijo div-

jadi. Divjad je last države in ne 
lovcev. 

Lovska družina se namreč 
financira s prodajo uplenjene 
divjadi in s tem denarjem, ki ga 
žal ni veliko upravlja delovanje 
družine in pa seveda poskrbi za 
povračilo škodnih primerov, ki 
jih občanom povzroči divjad 
na lovnih površinah. V prime-

ru lovske družine Horjul je tak 
letni proračun od 2 do 3 tisoč 
evrov. Kot je povedal stareši-
na, pa so letos za škode izdali 
nadomestila v mnogo večjem 
znesku kot so bili dolžni po 
zakonu. 

V kolikor je nastala škoda 
tako velika, da to presega pro-
račun lovske družine, bi mo-

rala pomagati država in v teh 
primerih bi se kmetje morali 
obrniti na pristojne državne 
inštitucije. 

Dejstvo je, da je letošnje leto 
populacija divjih prašičev na 
območju, ki sega od ljubljan-
skega barja do polhograjskih 
dolomitov zelo številna. Živali, 
ki živijo v tropih se pa lahko v 

eni sami noči preselijo po več 
kilometrov daleč in skrijejo tja 
kjer jih nihče ne moti. Posku-
sili so tudi s pogoni, ki so tako 
organizacijsko kot fizično zelo 
zahtevni a večjega uspeha ni 
bilo. 

Kljub intenzivnemu lovu 
divjih prašičev ti še vedno pri-
hajajo v bližino kmetij ali na 
polja po hrano. 

Andrej Bastarda zato pou-
darja, da lahko poleg lovcev še 
največ za preventivo pred ško-
do naredijo kmetje sami. Ena 
od rešitev je, da se izpostavljena 
zemljišča kjer so sicer pašniki 
ali njive s pridelki ogradi z ele-
ktričnim pastirjem, ki pa ima 
nižjo žico kakšnih 20 centime-
trov nad tlemi, da mladiči ne 
uhajajo pod žico. Kajti potem 
odraslih živali nič več ne ustavi 
ker jih za njimi žene nagon. 

Pastir, ki je nastavljen za pašo 
goveda je namreč previsok, da 
bi zaustavil divje prašiče. Lovci 
tudi opažajo, da koruzna polja, 
ki so delno požeta, se pravi, ko 
so vmes prežeti pasovi nudijo 
toliko slabše zavetje divjadi, da 
se ta na takem polju ne počuti 
varno in bo raje šla drugam. 

Človek in divjad sta na tem 
prostoru sobivala že od nek-
daj in tako bo tudi v prihodnje 
tako. Na nas pa je, da najdemo 
pravo ravnovesje in storimo 
vse kar je v naši moči za sožitje.   

  
Besedilo in foto: 

Peter Kavčič

Maratonec iz 
Horjula, Jože 
Marolt, bo zadnji 
septembrski vikend 
prebil v nemški 
prestolnici, kjer se 
bo udeležil enega 
najbolj uglednih 
maratonov na 
svetu – berlinskega. 

»Zadnjih petnajst tednov 
sem treniral samo za berlin-
ski maraton: dvakrat na teden 
na stadionu, preostale dni pa 
doma. Na vrhuncu treninga 
sem na teden odtekel tudi po 
120 ali 130 km,« pravi Jože, za 
katerega je to šesti maraton. 
»Glede na rezultate vem kam 
sodim, ne maram pa napove-
dovati časa oziroma uvrstitve.« 

Na naše vztrajanje vendarle 
pojasni: »Moj osebni rekord na 
maratonu je dve uri in 53 mi-
nut. Želim si, da bi tokrat bil še 
hitrejši, mogoče celo 2:45. 

To pa je čas, ki me lahko ka-
tapultira med prve tri v moji 

kategoriji nad 50 let,« in hkrati 
dodaja, da je napovedovanje 
časa zelo nehvaležno opravilo, 
saj je odvisno od vrsto dejav-

nosti, nenazadnje tudi od sreče. 
»Upam na najboljše, pripravljal 
sem se zelo dolgo in vztrajno, 
ob strani mi stoji ogromno 
ljudi. Še posebej moram iz-
postaviti glavnega sponzorja 
podjetje BMC avtodeli, ki mi 
res ogromno pomaga.« Sicer 
pa je Jože konec avgusta in v 
začetku septembra odtekel tudi 

nekaj krajših tekov: na Vrhniki, 
v Ljubljani in Kranjski Gori. 

V svojih skupinah je pobral 
najžlahtnejša odličja, skupin-

sko pa se je najbolje odrezal v 
Ljubljani, kjer je osvojil drugo 
mesto. Nedvomno gre pripisati 
uspeh rednemu in pravilnemu 
treningu, morda pa tudi družbi 
tigrov, ki ga vsakodnevno opa-
zujejo, ko teče mimo vrzden-
škega živalskega vrta. 

 
 Gašper Tominc

Škodo, ki jo povzroča divjad lahko 
omilimo s pravimi ukrepi

Jože zaradi družbe tigrov še hitrejši?

 Vsako leto pride do tega, da divjad povzroči 
nekaj škode kmetom, torej to je nekaj s čemer so 
kmetje navajeni živeti. 
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Salsa in glasbena 
podlaga za zumbo 
morda res nista prva 
izbira glasbenega 
okusa domačinov na 
Vrzdencu. 

Kljub temu se je v soboto, 14. 
septembra, na igrišču poleg 
gasilskega doma zbralo lepo 

število ljubiteljev živahnih la-
tinskih ritmov in plesa, pri ka-
terem se razmiga celotno telo. 

Idejna vodja in organizatorka 
Andreja Mrzlikar je navdušeno, 
še nekoliko zadihana od plesa 
povedala, zakaj so se skupaj s 
prijatelji odločili, da organizi-
rajo prvi tovrstni dogodek na 
Vrzdencu: “V to dolino sem 
želela pripeljati nekaj novega, 

saj se ni še nikoli zgodil kak 
podoben dogodek, ki bi bil 
namenjen predvsem ženskam. 
Želela sem si preproste zabave 
zunaj, na zraku ob glasbi in ple-
su. Ker sem članica športnega 
društva Vrzdenec,  sem seveda 
to naredila pod okriljem dru-
štva.  Zato da na pravi način 
približam ta ples in vadbo žen-
skam in dekletom v našem kra-

ju, sem povabila k sodelovanju 
inštruktorico Sabino Supan, 
pri kateri sicer plešem že 10 let. 
Ker je zelo energična oseba, se 
mi je zdela kot nalašč za to, saj 
koreografija ni tako pomemb-
na. Bolj pomembno je, da uži-
vaš v gibanju. 

Najprej nam je predstavila, 
kaj sploh je zumba, nato pa je 
ob živahnih ritmih, za katere 

je poskrbel D. J. Aleš Sečnik, 
vodila skupino, ki so jo sesta-
vljale ženske vseh starosti, od 
majhnih deklic do starejših 
gospa. Posebno vzdušje sta pri-
pravila tudi Domen in Saša iz 
Cubana Ljubljana, ki sta nam 
predstavila lepote salse.”

Ob teh latino ritmih so se de-
kletom pridružili tudi najbolj 
pogumni možje in fantje, ki so 
se prav tako naučili prvih ko-
rakov in plesa, drugačnega od 
valčka in polke. Smeha in nav-
dušenja je bilo veliko, pa tudi 
nasmejanih obrazov na in ob 

plesišču.  Glede na to, kakšen 
je bil odziv domačinov, ki so 
z zanimanjem prišli pogledat, 
kaj se dogaja na dvorišču ga-
silskega doma, in tudi, da so 
se številni kljub temu, da je bil 
ta dan poln raznih aktivnosti, 
pogumno udeležili plesa, je 
vsekakor spodbuda za Andrejo 
in najtesnejše sodelavce, da tak 
zumbastičen večer pripravijo 
še kdaj. 

  
Besedilo in foto: 

Peter Kavčič

Ena izmed aktivnosti 
v našem vrtcu je tudi 
sodelovanje z domom 
starejših občanov 
Horjul. 

Letošnje druženje je po-
tekalo ob družabnih igrah, 
pustnem rajanju, obiskih 
in obdarovanju za prazni-
ke marca. Interakcije med 
najmlajšimi in najstarejšimi 
člani družbe so bile v starih 
časih nekaj povsem samo-
umevnega, saj so bili otroci  
varovani in vzgajani doma, 
največkrat s pomočjo starih 
staršev. Danes hodijo otroci v 
vrtec, starši so velik del dneva  
v službi, naši dedki in babice 
pa velikokrat preživijo svoja 

zadnja leta v domu ostare-
lih. S takimi  projekti, kot je 
projekt sodelovanja z domom 
starejših občanov, izboljšamo 
aktivno udeležbo starostni-
kov v družbi, saj prenašajo 
dragocena znanja in izkušnje 
na mlajše generacije. Otro-
ci ob takšnem sodelovanju  
razvijajo empatijo, krepijo 
socialne veščine, pridobivajo 
izkušnje in gradijo osebnost. 
Otroci starejšim prinašajo 
pozitivno energijo in optimi-
zem, starejši niso osamljeni 
in se bolje počutijo. Sožitje 
in socialne vezi se med gene-
racijami tako krepijo, mlajši 
spoznavajo in sprejemajo pro-
ces staranja kot del življenja. 

Barbara Popit

Leto je hitro naokoli 
in na naši ulici vsi 

dobro vemo, da je prva 
sobota v septembru 
rezervirana za ulični 

piknik. 

Naši otroci se ga zelo veselijo, 
kljub temu da vsak dan, vsako 
prosto sekundo preživijo sku-
paj, na raznih kotičkih ulice. 
Prav zaradi njih smo sosedje 
na ulici vedno bolj poveza-
ni. Otroci res ne morejo eden 
brez drugega. Ko bi se rada 
katera od družin odpravila na 
družinski izlet, zgleda to tako, 
da otroci vprašajo, kdo pa še 
gre? In če ne gre zraven vsaj še 
ena družina z ulice, potem je 
vse brez veze in bi bili oni raje 
doma. Iz tega lahko sklepate, da 
smo zelo veliko na ulici, ko pa 
gremo od hiše, pa iz ulice od-
pelje kolona avtomobilov. To so 
res prave dogodivščine.

Otroci so zdaj večinoma že 

dovolj stari, da staršem res ni 
treba vsako sekundo gledati, 
kje so. S tem smo zadovoljni 
tako mi – starši, ker res lahko 
v miru poklepetamo, kot tudi 
otroci, ker imajo svoj mir in 
vedo, da jih nimamo vsako se-
kundo pod kontrolo. In sedaj 
so se zanje šele začele prave 
dogodivščine. Razne ideje in 
neumnosti … kolikokrat se na-
smejimo. Ko ti rečejo, da so za 
ulični piknik pripravili srečelov 
in naj vzamemo denar. Potem 
pa šele ugotoviš, kaj vse so od 
doma odnesli za srečelov. Pa 
potem »pozdrav« enega izmed 
otrok: »Pozdravljeni na ulič-
nem pikniku, kmalu se bo za-
čelo tekmovanje za starše, po-
kaži, kaj znaš,« res se zabavamo. 

Ulični piknik vsako leto 
poteka enako. Ena od družin 
je zadolžena za informiranje 
prebivalcev ulice, da bo kmalu 
naš piknik, in zbiranje denarja. 
Najlepši del za moške je seveda 
sobota zjutraj, ko grejo na ka-

vico, kjer se morajo dogovoriti, 
kam bodo šli kupit meso. Ta 
nabava se po navadi malo za-
vleče, ampak glede na to, da 
začnemo ob dvanajstih za ko-
silo, prav dosti manevra spet 
nimajo. Vsaka družina prinese 
svojo pijačo, ki jo seveda pri-
jazno deli z drugimi. Poleg pa 
prinese še vsak, kar ima doma 
oziroma kar pripravi ali spe-
če. Razne solate, sladice, sadje, 
zelenjava z domačega vrta … 
Skratka, ni nam hudega. Naš 
izbrani prostor za ta dogodek 
je vsako leto isti. In to je na sre-
dini ulice, ravno na Nuškinem 
dvorišču. In hvala ji za gosto-
ljubje ter poslušanje prepeva-
nja in glasnega govorjenja in 
hihitanja tistih nekaj, ki osta-
nejo/mo malo dlje. Stalnica 
to soboto je zagotovo vlečenje 
vrvi, tekmovanje med zgornjim 
in spodnjim delom ulice. Letos 
smo ugotovili (beri: spodnji del 
ulice), da bo nekako treba najti 
drugo taktiko ali pa drugačno 

razporeditev moči. Vsa leta nas 
tile z zgornjega konca povleče-
jo k sebi. 

Tudi tokratni ulični piknik je 
minil z obilico smeha in dobre 
volje, tudi slabo vreme, ki nas 
spremlja vsako leto, nas ne 
zmoti. Mi se imamo fino, od 
najmlajše, še ne dvoletnice, do 
najstarejšega 76-letnika. Vse 
nas povezuje rdeča nit – dru-
ženje in dobri sosedski odnosi. 
Veseli smo, da se razumemo in 
da vsak izmed nas prispeva k 
tem super odnosom, ki vlada-
jo v naši ulici. To je res posta-
la redkost, zato to toliko bolj 
cenimo. Dobre volje in smeha, 
kot vidite, na naši ulici res ne 
zmanjka. To ve vsak, ki je kdaj 
na obisku ali pa jo je samo 
prečkal. Če ne verjamete, pa 
pridite pogledat, zagotovo vas 
postrežemo že pri prvi hiši. 

  
Pozdrav z Vrzdenške ulice! 

Andreja Mrzlikar

Sodelovanje 
vrtca z domom 
starejših 
občanov

Ritmi salse na Vrzdencu 

Ulični piknik – petič
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V soboto 14. Septembra se 
je že devetnajstič jurišalo 

na Koreno, priljubljen 
gorski cilj med cestnimi 

kolesarji. 

V odlični organizaciji domačega ko-
lesarskega društva Zapravljivček se je 
med seboj pomerilo kar 63 udeležen-
cev. Poleg kolesarjev so letos zopet na-
padli vrh gorski tekači. Najmočnejši so 
po teku zajahali še kolo in vrh osvojili 
kar dvakrat. Verjetno se strinjate, da 
so prav vsi, ki so prišli do vrha zma-
govalci.

Na 6 kilometrov dolgem vzponu 
kjer je treba premagati kar 360 višin-
skih metrov se je zbralo tudi precej 
tekmovalcev iz drugih krajev kar priča 
o tem, da se dober glas o tej rekreativ-
ni dirki širi tudi izven meja horjulske 
doline. 

Med kolesarji je slavil domačin 

Miha Alič s časom 14.65, ki kolesari 
predvsem zaradi sprostitve in uživa-
nja. Letos je z vrtenjem pedal prevozil 
že več kot 9000 kilometrov kar pome-
ni, da se štirikrat do petkrat na teden 
za kakšni dve uri odpravi na kolo po 
okoliških cestah n hribih, saj kot pravi 
sam živimo v prijetnem okolju za tre-
ninge saj so na dosegu roke Polhograj-
ski dolomiti, pozimi pa Ljubljansko 
barje. Kolesarjenje je zelo družaben 
šport in je v dobri družbi prijetno saj 
si skupaj s kolegi na soncu na vetru 
ali v dežju. No naj vam zaupamo, da 
je zmagovalec dirke na Koreno letos 
zmagal tudi na malem maratonu Fra-
nja, ki tekmovalce prav tako vodi skozi 
Horjul. 

Med junaki, ki so premagali str-
mino smo opazili tudi znan obraz iz 
smučarskih skokov. Na pobudo sode-
lavca Anžeta Obreza se je  dirke ude-
ležil nekdanji trener skakalcev sicer 
pa sedanji glavni trener za nordijske 
kombinatorce Goran Janus. Očitno 

je nekaj na tem, da so skakalci dobri 
kolesarji in ta trend poletnih trenin-
gov ter priprav na kolesu, se je očitno 
dobro prijel. No morda pa je k temu 
nekaj pripomogel tudi Primož Roglič, 
ki je najboljši ambasador kolesarstva 
pri nas, ne samo med skakalci, da ne 
bo pomote. 

Med tekači, ki jih je vsako leto več je 
po dobrih dobrih 19 minutah prvi pri-
tekel na cilj Primož Jereb, sicer predse-
dnik kolesarskega kluba Zapravljivček. 

Po prvih čestitkah za zmago v gor-
skem teku smo ga vprašali kakšen je 
občutek, ko kot predsednik kluba, ki 
organizira to tekmovanje prehitiš 
konkurenco? ‘To mi seveda pomeni 
veliko, sem zelo vesel, da mi je uspelo, 
saj je treba kar dobro pritisniti v kla-
nec. Merilec srčnega utripa je kazal 
pulz okrog 180 udarcev na minuto 
kar je že precej dobra obremenitev. 
Ob temu mi ta zmaga pomeni veli-
ko tudi ker sicer nisem tekač, ampak 
predvsem kolesar in sem za priprave 

na vzpon peš in s kolesom predvsem 
kolesaril. V povprečju nekje trikrat na 
teden. Ker pa na kolesu in pri gorskem 
teku delajo podobne mišice lahko re-
čem da je kar šlo’ je povedal Primož 
Jereb, ki je poleg zmage v teku osvo-
jil prvo mesto tudi v duatlonu, torej 
kombinaciji teka in kolesarjenja. Med 
ženskami je z obema nastopoma zma-
gala Trček Alenka. 

Kljub vrhunskem rezultatu je Pri-
mož poudaril, da je to tekmovanje 
namenjeno rekreativcem. Tako do-
mačim kot vsem, ki pridejo od blizu in 
daleč, saj je cilj, druženje in rekreacija. 

Zato z navdušenjem pozdravlja vse, ki 
so si zadali za cilj, da se pripravijo in 
pritečejo na vrh, oziroma se z redni-
mi vzponi na Koreno pripravljajo za to 
sklepno dejanje. Kot vsako leto so tudi 
tokrat podelili nagrade najbolj vztraj-
nim kolesarjem. 

Od 1. maja do 1. septembra je največ 
vzponov zbral Matic Filipič, ki se je v 
knjigo na Koreni vpisal kar 121-krat.  

Vse rezultate in galerijo slik najdete 
na www.zapravljivcek.si 

  
Besedilo in foto: Peter Kavčič

Vabilo 

Vabljeni na 20. Samčev memorial – 
12 ur košarke v horjulu
 
Letos obeležujemo okroglo 20. obletnico tradicionalne občinske košarkaške prireditve 12 
ur košarke v Horjulu - Samčev memorial. 
Prireditev bo potekala v soboto 23.11.2019 v športni dvorane OŠ Horjul. Vabljeni vsi občani 
in občanke Horjula, da se pomerite v košarkaški igri in preživite aktiven dan ob druženju 
s sovaščani. Letos ob posebni obletnici prireditve še posebej lepo vabimo tudi vse bivše 
igralce in igralke, da se nam pridružite. Vabljeni tudi vsi navijači in gledalci, da skupaj 
ustvarimo super vzdušje v dvorani. 

Se vidimo, vaš ŠD Extrem 
040/506-700 (Maša)

19. Kolesarska dirka na Koreno 

Juriš na Koreno uspel, zmaga je šla v domače roke

Tudi sedmi Red Bull 
400 v Planici je za 
nami, letos še kot 
finale nove serije 

štirih lokacij 4TITUDE 
CHALLENGE. 

Tek na letalnico bratov Go-
rišek je spet pokazal, zakaj 
velja za najzahtevnejšo tovr-

stno preizkušnjo na svetu. 202 
višinska metra vzpona v 400 
metrih teka je namreč zalogaj, 
ki nedvomno loči najboljše od 
dobrih. In zopet so sam vrh v 
kategoriji poklicnih štafet kro-
jili gasilci iz Žažarja!

 Ti so sicer na velikanki do 
sedaj kar trikrat okusili slast 
zmage. Kljub temu da jim je 
za četrto zvezdico zmanjkalo 

čisto malo, si zaslužijo vse če-
stitke za vrhunsko 2. mesto, ki 
je rezultat trdega dela in nad-
človeških naporov ob vzponu 
na vrh. Ta je trajal manj kot 3 
minute in pol!

Zmago med posamezniki je 
sicer slavil domači as Luka Ko-
vačič, ki že nekaj let sodi med 
najboljše, s tokratno izjemno 
predstavo je domov odnesel 

tretjo zaporedno zmago v Pla-
nici in za 3 sekunde izboljšal 
svoj lanski rekord. Na vrh letal-
nice je pritekel s časom 4 minu-
te in 56 sekund. Med poklicni-
mi štafetami so slavili v gasilski 
ekipi z imenom FCC 1, drugo 
mesto pa so zasedli gasilci 
PGD Žažar. Na tekmah Plani-
ca Red Bull 400 je sicer PGD 
Žažar prisotno že od samega 

začetka. Za tekmovalce pome-
ni preizkus vzdržljivosti in se-
veda dokaz, da zmorejo s tako 
težko progo opraviti še bolje 
kot v prejšnjih letih. Hkrati pa 
nastopati v ekipi pomeni še do-
datno motivacijo za uspeh tako 
posameznika kot društva. Ne-
nazadnje pa prvo mesto pri-
nese tudi denarno nagrado, ki 
jo potem s pridom uporabijo 
pri nakupu opreme za društvo. 
Seveda pa se uspeha veselijo 
tudi ostali člani društva in va-
ščani Žažarja, kar dokazujejo 
vestni navijači, ki so bodrili 
tekmovalce pod in ob planiški 
velikanki. Na to tekmovanje se 
tekmovalci pripravljajo kar ne-
kaj časa, predvsem z vzdrževa-
njem kondicije in seveda tekom 
v strm klanec. Pomembna pa 
je tudi taktična priprava, da se 
na tekmi tekmovalci pravilno 
razporedijo in določijo pravi-
len tempo teka. Ob prihodu na 
vrh ob koncu tako napornega 
teka pa je pogled že usmerjen 
v naslednje leto. Motivacije ne 
manjka, zato v ekipi že sedaj 
vedo, da bo treba še bolj treni-

rati in doseči še boljši rezultat.
Kot dokaz o izjemni uigranosti, 
taktični in fizični pripravljeno-
sti tekmovalcev si lahko ogle-
date vse dosedanje dosežke 
poklicnih štafet Planica Red 
Bull 400: 
2019: 2. mesto PGD Žažar 1, 
čas 3:29.0, 15. mesto PGD Ža-
žar 2,  čas 4:28.1 (štafeta 4 tek-
movalcev), 
2018: 3. mesto PGD Žažar 1, 
čas 3:33.6 , 11. mesto PGD Ža-
žar 2, čas 4:40.5 (štafeta 4 tek-
movalcev), 
2017: Žažar, 1. mesto (štafeta 
8 tekmovalcev), ni podatka o 
času, 
2016: Žažar, 1. mesto (štafeta 8 
tekmovalcev), čas 2:34.5, 
2015: Žažar, 1. mesto (štafeta 8 
tekmovalcev), čas 2:36.0, 
2014: tek ni bil organiziran za-
radi prenove skakalnice, 
2013: Žažar, 2. mesto (štafeta 8 
tekmovalcev), 
2012: (gasilske štafete še niso 
nastopale).

Peter Kavčič, 
foto: Mojca Jazbar

Zmagovalec med tekači in duatlonci 
Primož Jereb

Ekipa PGD Žažar 1 osvojila vrhunsko 2. mesto 
na letošnjem vzponu na planiško velikanko
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 Seje sta se tokrat udeležili tudi 
dve gostji, zato je župan Franc 
Setnikar, ki je vodil sejo, pred-
nostno obravnavo točk dnevne-
ga reda s strinjanjem svetnikov 
namenil točkam, na katerih sta 
gostji sodelovali. Pravnica Neža 
Vodušek je sodelovala pri obrav-
navi točke Odlok o financiranju 
Krajevnih skupnosti, ki so ga 
svetniki večinsko potrdili. Pred 
glasovanjem je spregovorila Ana 
Oblak, predsednica statutarno 
pravne komisije, in povedala, da 
gre za 2. obravnavo predloga, ki 
natančneje opredeljuje finan-
ciranje in delovanje krajevnih 
skupnosti in dviguje standard 
delovanja le-teh, saj je želja obči-
ne, da krajevne skupnosti redno 
podajajo predloge in pobude za 
vključitev v programske sklope 
občine. Dodala je, da so upošte-
vali vse podane pobude oziroma 
na njih odgovorili, ki so bili po-
dani s strani krajevnih skupno-
sti Črni Vrh, Šentjošt in Polhov 
Gradec, medtem ko se Dobrova 
ni odzvala. 

Sledila je obravnava točke In-
formacije o virih in možnostih 
pridobivanja evropskih sredstev 
za občinske projekte, na kateri 
je sodelovala direktorica RRA 
LUR mag. Lilijana Madjar. Žu-
pan je uvodoma svetnike sezna-
nil, da je občina na Ministrstvo 
za finance poslala dopis z zah-
tevo po pravilnem tolmačenju 
in podajanju podatkov javnosti 
glede pridobivanja evropskih 
sredstev na strani občin, vendar 
odgovora iz njihove strani še ni 
prejela. Nato je besedo predal 
gostji. Ta je pozdravila navzoče 
ter že uvodoma povedala, da gre 
pri črpanju evropskih sredstev 
za razkorak med teorijo in pra-
kso. Preko predstavitve je pred-
stavila 7-letni razrez evropske 
kohezijske politike, ki mu sledijo 
še dodatne tri leta možnosti za 
koriščenje sredstev. 

Dotaknila se je nekaterih bi-
stvenih zakonitosti dodeljeva-
nja sredstev, in sicer geografskih, 
kjer se regija deli na V in Z ko-
hezijsko regijo in kjer bistveno 
vlogo igra razvitost in nerazvi-
tost, zato so odstotki podeljenih 
sredstev zelo nesorazmerni, saj 
se V regija smatra kot prikraj-
šana in nerazvita in ima za 
kandidiranje bistvene predno-
sti pred zahodom, kamor sodi 
tudi Občina Dobrova – Polhov 
Gradec. Kot eno izmed bolečih 
področij je navedla tudi okoljsko 
politiko, kjer bistveni faktor igra 

aglomeracija oziroma število 
populacijskih enot, te morajo v 
eni aglomeraciji presegati 2000 
PE, ki pa jih občina ne dose-
ga, zato tudi ni upravičena do 
sredstev za gradnjo kanalizacije. 
Madjarjeva je poudarila, da tre-
nutna evropska perspektiva ne 
podpira infrastrukturnih pro-
jektov, česar si občine želijo in 
potrebujejo, pač pa so njena vi-
zija mehke vsebine, povezane z 
inovacijami, kompetencami ipd. 
Takšen trend je po njenih be-
sedah pričakovati tudi v priho-
dnje. Dejala je, da je RRA LUR 
pridobila 54 milijonov evrov za 
regijske razvojne projekte, ven-
dar se ta denar deli na 26 občin, 
ki sodijo pod njeno okrilje. V 
sklopu tega se tudi občina Do-
brova – Polhov Gradec poteguje 
za sredstva namenjena za izgra-
dnjo kolesarskega omrežja, saj 
je ena od prednostnih osi tudi 
trajnostna mobilnost. Ob tem 
je poudarila, da so pogoji jasni 
in zahtevni, namreč potrebno je 
zagotoviti dokumentacijo, ure-
diti lastništva, zato je potrebno 
delo in skupna volja vseh, ne le 
župana in uprave. 

Zastavljeno je bilo tudi sve-
tniško vprašanje, v smislu po-
dajanja nasveta, kje bi po nje-
nem mnenju bila lahko občina 
učinkovitejša. Gostja je dejala, 
da je občina Dobrova – Polhov 
Gradec aktivna, saj se je poslala 
osem projektnih predlogov, ki 
bi sicer močno izboljšale infra-
strukturo na njenem območju, 
vendar pa ti ne izpolnjujejo kri-
terijev za izvedbo – razvitost, 
aglomeracija, poselitev, razve-
janost ipd. Poleg tega pa višina 
razpoložljivih sredstev, teh je za 
občino Dobrova – Polhov Gra-
dec zgolj 565.229 evrov, niti ne 
omogoča izvedbe več kot ene-
ga projekta. Aktualna finančna 
perspektiva namreč ne namenja 
sredstev za urejanje občinske 
infrastrukture, predvsem ne v 
občinah, ki nimajo status mesta. 
Vezano na svetniško vprašanje 
je dodala, da so pri oblikovanju 
projektov z mehkimi vsebinami, 
ki so prioriteta te perspektive, 
in posledično pri kandidiranju 
za sredstva lahko uspešna tudi 
društva, zato je svetovala naj 
se povezujejo in sklepanja par-
tnerstva ter pripravljajo vsebine. 
V zaključku je dejala, da je po-
trebno vztrajat in se povezovat 
ter zaželela uspešno realizacijo 
projekta kolesarske steze, ki je 
na dobri poti. 

Nadalje so se svetniki sezna-
nili s Program oskrbe s pitno 
vodo za obdobje 2019-2022. Po-
ročilo je podal vodja režijskega 
obrata Franci Petkovšek. Ta je 
med drugim navedel nekaj pra-
vil, ki se jih v občini držijo, jih 
upoštevajo in so skladna z zako-
nodajo. Župan je prisotne nato 
seznanil s Poročilom o izvrševa-
nju proračuna Občine Dobrova 
– Polhov Gradec za obdobje od 
01.01.2019 do 30.06.2019, na-
vedel nekaj bistvenih podatkov 
in podal nekaj pojasnil. Za tem 
so svetniki z enim vzdržanim 

glasom sprejeli v gradivu pre-
dlagani Sklep o določitvi cen 
programov v vrtcih na območju 
Občine Dobrova – Polhov Gra-
dec. Razloge za podražitev cene 
vrtca in nekaj statističnih po-
datkov na obravnavano temo je 
podala predsednica Odbora za 
družbene dejavnosti Ana Zorc. 

Za starše se cene v vrtcih niso 
povečale že vse od leta 2009. 
Tokratna podražitev gre na ra-
čun uskladitev cen z dejanskimi 
stroški. Povprečno povečanje 
zneska na položnici občana za 
otroka, ki obiskuje javni vrtec 
na območju Občine Dobrova – 
Polhov Gradec, tako v mesecu 
juliju 2019 znaša za 11% več kot 
v preteklem mesecu, je razvidno 
iz izračuna pristojnih v občinski 
upravi. Ti so namreč pripravili 
temeljito analizo in kot dodatek 
temu še primerjavo cen pro-
gramov predšolske vzgoje v 157 
drugih javnih vrtcih po Slove-
niji. Iz te je razvidno, da je nova 
cena vrtca v javnih zavodih na 
območju Občine Dobrova – 
Polhov Gradec, ob upoštevanju 
olajšave, ki jo občina nudi svo-
jim občanom, še vedno med 
najnižjimi.  

Obravnavani sta bili še posle-
dnji dve točki na dnevnem redu, 
in sicer Seznanitev o razpolaga-
nju s presežkom prihodkov nad 
odhodki zavodov, katerih usta-
noviteljica je Občina Dobrova-
-Polhov Gradec ter obravnava 
in seznanitev z Letnim poroči-
lom o izvedenih ukrepih iz ak-
cijskega načrta lokalnega ener-
getskega koncepta in o njihovih 
učinkih za leto 2018. Dotična 
poročila so dostopna javnosti 
tudi na občinski spletni strani. 

Pri točki Pobude in vprašanja 
svetnikov je bilo izpostavljeno 
vprašanje: glede graditve doma 
za starejše občane v Polhovem 
Gradcu, o čemer je župan dejal, 
da je bil izražen interes s strani 
enega potencialnega investitor-
ja, prav tako je prostor pri če-
belarskem domu v občinskem 
prostorskem načrtu namenjen 
tej dejavnosti, to pa je za enkrat 
vse; o rekonstrukciji državne ce-
ste je župan podal aktualne po-
datke, ki so navedeni v ločenem 
prispevku; na temo pločnika 
Dobrova zahod je bilo rečenega 
zgolj to, da se projekt pripravlja, 
potrebno bo zagotoviti sredstva 
ter urediti dogovore z lastniki 
zemljišč glede odkupa, pri če-
mer je župan prosil dobrovske 
svetnike za pomoč. 

Ob koncu formalnega za-
ključka seje je župan občinske 
svetnike seznanil, da je konec 
junija z mesta predsednika Kra-
jevne skupnosti Dobrova od-
stopil Marjan Pograjc. Dejal je, 
da bodo v najkrajšem možnem 
času uredili ustrezne postopke 
in sklicali svet krajevne skupno-
sti, da na mesto predsednika 
imenujejo novega člana. 

Nadja Prosen Verbič

Terme Briše imajo tudi prostor za igre z 
žogo, ne le kopanje, domačini so napeli profe-
sionalno mrežo za odbojko. A najboljša vzgo-
ja je zgled, zavrtimo kolesa, žogo na prtljažnik 
in aktivno druženje. 

 20. septembra je predviden zaključek vseh 
del okoli šolskega poslopja. Podjetje Eurograd 
iz Ljubljane bi po pogodbi z občino Dobrova - 
Polhov Gradec kot investitorjem tega 1,04 mi-
lijona evrov vrednega projekta urejanja okoli-
ce osnovne šole moralo z deli zaključiti sicer 
že sredi junija letos. Direktor podjetja Mirsad 
Letić nas je zadnje dni avgusta, ko sem tudi 
fotografiral, peljal po gradbišču, kjer vsak 
dan dela 20 delavcev in pojasnil razloge za 
zamudo; prvi zaplet je bil z glavnim opornim 
zidom – geomehanske raziskave so pokazale, 
da morajo biti nosilni piloti globoki 11 in ne le 
8 m (premer 80 cm in medsebojni razmik 80 
cm), prav tako je sprednji vidni betonski zid 
zdaj ulit beton, ne pa le tanjši betonski obrizg. 
Predenj bodo postavili montažne tribune, za 
kar pa niso odgovorni oni, za to bo poskrbel 
naslednji izvajalec. 

Dodatne skrbi in stroške jim je povzročala 
stalna podtalna voda za tem zidom, zaradi 
česar so morali postaviti dodatne drenažne 
cevi. Zaplet je nastal tudi pri igrišču, saj so 
predvidevali izkop materiala do globine 50 

cm, vendar je geomehanik po izvrtanih vzor-
cih zemljine predlagal izkop 70 cm podlage 
in nasutje prav take količine čvrste peščene 
podlage pred asfaltiranjem. In še tretje; šol-
sko parkirišče nasproti glavne šolske stavbe 
je dodatno utrjeno na zunanjem robu s t. i. 
armirano zemljino. 

Gre za tehniko gradnje bregov, kjer se na-
sutje peščenega materiala utrdi z vmesnimi 
plastmi jeklenih mrež, kakršne se uporabljajo 
pri armiranju betonskih tal pri gradnji stavb, 
na zunanji del pa se dodatno pritrdi še koko-
sove mreže, ki preprečijo drsenje materiala. 
Ob pisanju članka konec avgusta je izvaja-
lec na parkirišču, ki sta mu manjkala skoraj 
meter nasutja in asfalt, ravno razpeljeval cevi 
za kanalizacijo in meteorne vode z lovilci olj. 
Parkirišče bo zaključeno z betonskimi rob-
niki brez dodatne ograje, saj bodo pustili še 
dovolj bankine, da varnost uporabnikov ne 
bo ogrožena.

Obnovljeno obstoječe nogometno igrišče, 
urejena atletska steza in parkirišče ter do-
stopna pot, košarkarsko igrišče, igrišče za 
suvanje krogle, igrišče za odbojko na mivki 
in površina za skok v daljino, otroška igrala 
na robu parkirišča pa še niso vse novitete, v 
novem objektu na skrajni desni strani grad-
bišča bosta kotlovnica in shramba zabojnikov 
za smeti, na njej pa bo ravna uporabna zelena 
streha, kjer te dni zaključujejo s polaganjem 
hidroizolacije po klasični metodi z varjenim 
izotektom. Konec avgusta delavci polagajo 
tlakovce na robu osrednjega igrišča ter kon-
čujejo odvodnjavanje na parkirišču in spo-
dnjem delu igrišča … Domačini pa odšteva-
mo dneve in se veselimo slavnostnega odprtja 
in zakuske. 

  Sebastjan Vehar

Delavno tudi med 
počitnicami

Veselimo se novega 
šolskega igrišča

Tu bosta kotlovnica in shramba zabojnikov za smeti, zgoraj pa bo ravna uporabna zelena streha.

Saj veste, najboljša droga je 
žoga, ekrani pa novodobna 

odvisnost. Vaški otroci se lahko 
zdaj igrajo z žogo na travi pri 

gostilni Pograjski dom, a je 
tam le malo prostora in še 

košarkarski koš so za potrebe 
postavitve šotora veselice 

nespretno odrezali! 

Občinski svet Občine 
Dobrova – Polhov 
Gradec se je sredi 
počitniških dni, 10. 
julija, zbral na 6. 
redni občinski seji 
ter obravnaval devet 
točk dnevnega 
reda, med njimi tudi 
možnosti pridobivanja 
evropskih sredstev, o 
kateri je spregovorila 
direktorica RRA LUR.



30. september 2019 31
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Dobrova-Polhov Gradec

Projekt Barjanskega 
kolesarskega omrežja se 

nadaljuje. 

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec je skupaj z zunanjimi 
izvajalci že pripravila najpri-
mernejšo idejno zasnovo, na-
tančno določila odseke, za del 
teh že pripravila projektno na-
logo in objavila razpis za izbor 
izvajalca za pripravo projekta 
za izvedbo. 

 Poročali smo že, da je Ob-
čina Dobrova – Polhov Gradec 
skupaj s preostalimi šestimi 
občinami že konec leta 2017 
z Ministrstvom za infrastruk-
turo podpisala Dogovor o so-
delovanju pri urejanju in gra-
dnji Barjanskega kolesarskega 
omrežja. Na podlagi podpisa-
nega dogovora Občina Dobro-
va-Polhov Gradec intenzivno 
pripravlja osnovne podlage za 
načrtovanje in gradnjo projek-
ta, ki nosi naziv projekt držav-
nega in regijskega pomena in je 
uvrščen v Resolucijo o nacio-
nalnem programu razvoja pro-
meta in javne infrastrukture v 
Republiki Sloveniji do leta 2020 
z vizijo do leta 2030 ter v Načrt 
razvojnih programov državne-
ga proračuna. 

Do leta 2025 v občini skoraj 40 
kilometrov kolesarskih poti 

Projekt se bo izvajal fazno po 
odsekih in bo predvidoma za-
ključen v letu 2025. Urejanje in 

gradnjo kolesarskega omrežja 
je občina razdelila na 7 različ-
nih odsekov, in sicer: odsek 1: 
Dobrova - Polhov Gradec, v 
dolžini 13,1 kilometra; Odsek 
2: Dobrova - občinska meja 
MOL, kjer se na Tržaški cesti 
naveže na obstoječo daljin-
sko kolesarsko povezavo, tu v 
dolžin 1,5 kilometra; Odsek 3: 
Polhov Gradec – Ljubljanica v 
dolžini 8,9 kilometra; Odsek 4: 
Ljubljanica - Suhi dol oziroma 
do občinske meje z Gorenjo 
vasjo, kjer je dolžina odseka 3,9 
kilometra; Odsek 5: Ljubljani-
ca - občinska meja in se nada-
ljuje v smeri Horjul regionalna 
cesta R2-407/1145, tu gre zgolj 
za dolžino 180 metrov; Odsek 
6: Dobrova – Brezje - občinska 
meja Horjul v dolžini 7,5 kilo-
metra; odsek 7: Stranska vas 
– Dobrova – Podsmreka – ob-
činska meja MOL, ki pa meri 
kar 4,2 kilometra. 

Projektna naloga usklajena z 
Direkcijo za infrastrukturo 

V avgustu 2019 je bila na 
strani Ministrstva za infra-
strukturo potrjena Projektna 
naloga za prvo fazo oziroma 
dva odseka. Projektna naloga 
je podlaga za izdelavo Projek-
tne dokumentacije za izvedbo 
(PZI) del na območju občine. 
Izbrana je bila najprimernejša 
idejna zasnova oziroma izbrana 
varianta, ki jo je izdelalo podje-
tje Boson d.o.o. Gre za varianto, 

ki obsega dva odseka, in sicer 
odsek 1 (v odstavku zgoraj kot 
del odseka 1) od naselja Gabrje 
do naselja Dobrova, in odsek 2 
(v odstavku zgoraj kot odsek 2 
in odsek 7) od naselja Dobro-
va do občinske meje z Mestno 
občino Ljubljana ter navezavo 
na regionalno kolesarsko pove-
zavo na Tržaški cesti v Ljublja-
ni. Na podlagi izdelane idejne 
zasnove in opravljenega teren-
skega ogleda Projektna naloga 
že predvidi potek kolesarske 
ceste in dela. 

Glede na to, da je zasledi-
ti, da je izbrana varianta tudi 
najugodnejša, se lahko prepri-
čamo, da se bo v precejšnjih 
delih izdelala enostranska 
dvosmerna kolesarska steza, 
ki bo zgolj zarisana z zelenim 
pasom minimalne širine 1,5 
metra, saj širina cestišča na teh 
mestih to dovoljuje, drugod pa 
se enostranska dvosmerna ko-
lesarska steza načrtuje izdelati 
na pločniku. Naloga omenja 
tudi številna druga dodatna 
dela, ki se bodo morala izve-
sti predvsem na premostitvah 
vodotokov, kjer bodo potrebne 
razširitve obstoječih konstruk-
cij, izgradnja brvi za kolesarje, 
tudi podporni zidovi. 

Na delih kolesarske poti se 
predvidevajo tudi počivališča 
za kolesarje, ki bodo opremlje-
na z napravami za parkiranje 
koles, s košem za smeti ter in-
formacijsko tablo.

Direkcija bo izvajal odkupe ze-
mljišč 

Podatek, da bo dobršni del 
kolesarske poti potekal ob regi-
onalni cesti prav gotovo vzbu-
di upanje na resnično izvedbo 
le-te, kar pa se bo izkazalo že 
v naslednjem koraku, ko se bo 
Direkcija RS za infrastrukturo 
z lastniki zemljišč dogovarja-
la glede odkupov zemljišč. Ti 
bodo glede na izbrano varian-
to pogosto nepotrebni, saj je 
na nekaterih delih lastnica ze-

mljišč država, na nekaterih lo-
kacijah so območja manj obse-
žna in zato sprejemljivejša kot 
bi bilo to v primeru samostoj-
ne izgradnje kolesarske steze, v 
tako obsežnem projektu pa se 
najdejo tudi situacije, kjer bo 
za čim prejšnjo realizacijo pro-
jekta z javnim interesom po-
treben konstruktiven pogovor 
in razumevanje med državo 
in posameznikom – lastnikom 
zemljišča. Tudi občina upa na 
dobro sodelovanje vseh vple-
tenih, saj mora svoj del vsebi-
ne sporazuma izvesti do 20. 9. 
2020. To je namreč rok za od-
dajo predpisane dokumentaci-
je, s katero je prijavila projekt 
za sofinanciranje iz sredstev 
Evropske unije. 

Pomemben del bo opravila 
že v začetku naslednjega leta, 

ko se pričakuje da bo v priho-
dnjih dneh izbrani izvajalec 
izdelal celosten Projekt za iz-
vedbo, rok za prijavo na razpis 
se je namreč iztekel 20. 9.2019. 
O nadaljnjih korakih pa vas 
bomo obveščali v naslednjih 
številkah Našega časopisa. 

Ne pozabimo 
Ureditev Barjanskega kole-

sarskega omrežja oziroma ko-
lesarskih povezav je projekt v 
javnem interesu, saj bo z njim 
zagotovljena večja prometna 
varnost, razvoj kolesarskega 
turizma in ne nazadnje omo-
gočena bo uporaba koles za re-
kreacijo in dnevne migracije, ki 
izboljšujejo kakovost življenja 
posameznikov in spodbujajo 
zdrav način življenja. 

Nadja Prosen Verbič

Podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije 
je bilo izbrano na razpisu za izbiro 
izvajalca izredno zahtevnega dela 
rekonstrukcije ceste Polhov Gradec 
– Dobrova, in sicer 1. faze, ki vključu-
je območje ceste od mostu na Belici 
do kraja Log pri Polhovem Gradcu v 
dolžini 655 metrov ter 2. faze, ki po-
teka od Loga pri Polhovem Gradcu 
do kamnoloma Hrastenice in meri 
1119 metra. 

V sklopu obeh faz se bosta uredi-
li dve avtobusni postajališči, znotraj 

naselja Log se bo zgradil tudi hodnik 
za pešce ter javna razsvetljava, tako 
bo vsem prebivalcem omogočen va-
ren dostop do avtobusne postaje. 

Najbolj zahtevna pa bo rešitev in 
izvedba del na najbolj nevarnem od-
seku te ceste – v ovinku pod skalami, 
kjer  se pogosto kruši kamenje ter ob 
strugi Gradaščice, kjer pogosto po-
plavlja. 

Projekt vreden nekaj več kot 1,8 
milijona evrov je tako na strani 
naročnika – Ministrstva za infra-

strukturo, in sicer v delu več kot 1,6 
milijona evrov, kot tudi sofinancerja 
– Občine Dobrova – Polhov Gradec, 
in sicer v delu dobrih 148 tisoč evrov. 
Podpisana pogodba pa ne vključuje le 
vrednost, temveč tudi številne obve-
znosti izvajalca ter izredno pomem-
ben rok za dokončanje. 

Izvajalec del je po pogodbi dela 
dolžan opraviti v skladu s termin-
skim planom izvajanja del, in sicer v 
roku 400 dni po sklenitvi pogodbe, z 
uvedbo v delo pa je že pričel. 

V kolikor bodo vremenske razme-
re dopuščale lahko pričakujemo, da 
bomo, tako vozniki kot pešci, že na-
slednjo jesen potovali varneje.

Vredno pa je omeniti tudi podatek, 
da sta pripravljena že oba projekta za 
preostali fazi, in sicer 3 fazo na od-
seku ceste Dvor – Belica, kjer se bo 
izvedla rekonstrukcija v dolžini 620 
metrov in projekt za izvedbo 4 faze, 
kjer se bodo izvajala dela na odseku 
ceste Hrastenice – Žirovnik, in to v 
dolžini 1204 metra. 

Na izvedbo da je čaka tudi projekt 
za nadaljevanje del v Srednji vasi, in 
sicer v dolžini 150 metrov. 

Ob pridobivanju informacij za iz-
vedbo kolesarske steze pa smo prišli 
do podatka, da se bodo v sklopu le-te 
na celotnem odseku Ljubljana – Do-
brova – Gaberje prav tako urejala 
potrebna dela na celotni trasi ter ho-
dniki za pešce.

Nadja Prosen Verbič

Dokumentacija za 1. fazo
kolesarske poti pripravljena

Po pogovoru s 
predstavnikom Direkcije 
RS za infrastrukturo pa 
smo izvedeli, da projekt 
rekonstrukcije državne 
ceste Polhov Gradec – 
Dobrova ni edini naš 
projekt, ki ga ima država 
oziroma njeni uslužbenci 
trenutno v rokah. 

Ponovno naj bi se začel obujati pro-
jekt rekonstrukcije ceste Ljubljanica 
– Briše. 

Direkcija RS za infrastrukturo je 
namreč dne 11. 6. 2019 s projektant-
skim podjetjem Geoportal d.o.o. iz 
Ljubljane in njegovima partnerjema 
Gorenjsko gradbeno družbo d.d. iz 
Kranja ter Tempos d.o.o. iz Ljubljane 
podpisala pogodbo za izdelavo pro-
jektne dokumentacije PZI moderni-
zacija ceste R3-641/1369 od km 0,720 
do km 1,250 in od 1,400 do km 2,540, 
gre torej za območje obstoječega ma-
kadama. 

Pristojni na direkciji je povedal, da 
bo PZI dokumentacija deloma upo-
števala tudi rešitve PZI-ja iz leta 2011, 

hkrati pa bo kot nujno morala upošte-
vati vse usmeritve in smernice, ki jih je 
podal Zavod za varstvo narave. 

Snovalci so predvideli čim manjše 
posege v območje naravne vredno-
te Male vode, vse v skladu s pogoji 
ARSO. V projektu PZI bo tako ob-
delana ureditev trase ceste, odvo-
dnjavanje meteornih in zalednih 
voda, izgradnja podpornih in opornih 
konstrukcij, ureditev krajinske arhi-
tekture, zaščito oziroma prestavitev 
tangiranih komunalnih vodov, zame-
njavo prometne signalizacije in opre-
me, za pridobitev vodnega soglasja pa 
bo potrebno izdelati še posebno PZI 
ureditev Male vode s hidravličnimi 
presojami in dinamičnimi analizami.   

Projektna dokumentacija PZI je po 
sogovorčevih besedah v fazi projekti-
ranja, predvideva pa se, da bo projekt 
pred recenzijo oddan še do konca leta 
2019. 

Potrjena projektna dokumentacija 
PZI bo tako osnova za odkup zemljišč, 
izgradnja pa bo odvisna od državnega 
proračuna, ki pa mu ekonomski kazal-
ci ne obetajo rožnate prihodnosti. 

Nadja Prosen Verbič

Makadamski odsek pri Ljubljanici 

Ponovno bo potrebno 
izdelati dokumentacijo

Podpisana pogodba
za nadaljevanje del 
na regionalni cesti

 V lanskem letu se je uspešno zaključila 
rekonstrukcija regionalne ceste v Srednji vasi. 

Občina Dobrova – Polhov Gradec pa skupaj 
z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo 

RS za investicije  pelje zgodbo naprej. Konec 
poletja je bila namreč podpisana pogodba z 

izbranim izvajalcem za izvedbo 1. in 2. faze 
rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec

 – Dobrova.

Obvestilo

Občina Dobrova – Polhov Gradec 
zainteresirano javnost obvešča, da 
bo potekala

JAVNA RAZGRNITEV 
predlogov modelov 
vrednotenja 
nepremičnin
Javna razgrnitev bo od 1. 10. do 
vključno 30. oktobra v sejni sobi 
občine (Stara cesta 13, Dobrova) 

vsak ponedeljek, torek in četrtek 
od 9.00 do 14.00 ure, ob sredah od 
9.00 do 17.00 ure in ob petkih od 
9.00 do 13.00 ure.

Predlog modelov vrednotenja bo od 1. do 30. oktobra 
2019 dostopen tudi na Portalu množične-
ga vrednotenja nepremičnin (Portal 
MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.
gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izraču-
nane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega 
predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru 
nepremičnin na dan 27. 6. 2019.
Vsi zainteresirani lahko podajo pisna mnenja in 
pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 
2019 do 15. novembra 2019, na Občini Do-
brova - Polhov Gradec, 1356 Dobrova, na predpisanih 
obrazcih JR.MV-1 in JR.MV-2. Obrazca bosta 
dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN.

Lepo vabljeni!
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Vseslovenska preventivna 
akcija Pešec oz. Bodi preViden, 
ki jo Javna agencija Republike 
Slovenije za varnost prometa 
v sodelovanju z lokalnimi sveti 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu organizira tudi 
letos, bo potekala od  1. 10. do 
13. 10. 2019. 

S sklopom terenskih ak-
cij, plakatov ter drugih pre-
ventivnih dejavnosti bodo 
opozarjali na problematiko 
in položaj peščev v prometu. 
Akcija je namenjena vozni-
kom ter spremljanju njihovega 
upoštevanja cestno prometnih 
predpisov, omejitev hitrosti v 

prometu ter odstopanja pred-
nosti pešcem pri označenih 
prehodih. S sloganom Posveti 
mi pozornost pa akcija oza-
vešča tudi pešce o primernih 
oblačilih, pozornosti na pro-
met, upoštevanju prometnih 
predpisov ter uporabi odsevnih 
predmetov, kot so kresnička, 
odsevni trak, oblačila ter drugi 
predmeti z odsevno površino. 
Akcija Pešec jih bo tako spo-
mnila na uporabo prometnih 
površin namenjenih hoji pe-
šcev ter ravnanja, ko slednjih ni, 
varno prečkanje cestišča in na 
ravnanje ob zmanjšani vidlji-
vosti ter posebnih vremenskih 

razmerah. Lani se je na sloven-
skih cestah smrtno ponesreči-
lo 91 udeležencev prometa, 15 
izmed njih je bilo pešcev. Na 
uspeh ter nujnost preventivne 
akcije kaže podatek, da je bilo 
še v letu 2016 smrtnih žrtev 
med pešci kar 22, že samo leto 
kasneje pa 10. Akcija si prizade-
va, da bilo število nesreč s smr-
tnim izidom med pešci, ki jih 
največkrat povzročijo neupo-
števanje oz. odvzem prednosti, 
neprilagojena hitrost voznikov 
ter nepravilno ravnanje pešcev, 
čim nižje.   

Akcija še posebno pozornost 
namenja najranljivejšim skupi-
nam v prometu; starejši pešci 
so zaradi pešajočih psihofizič-
nih sposobnosti ter pogosto 
temnih oblačil ter posledično 
slabše opaznosti v prometu še 
posebej ogroženi. V letu 2017 

je bila kar polovica vseh smr-
tnih žrtev med pešci starejša 
od 65 let. V isto kategorijo 
ogroženosti spadajo tudi otro-
ci, ki se svoje izpostavljenosti v 
prometu pogosto ne zavedajo. 

Občina Dobrova-Polhov 
Gradec se bo akciji Pešec pri-
družila tudi letos. V sredo, 3. 
10. 2019, bo na različnih lo-
kacijah v Polhovem Gradcu, 
Črnem Vrhu, Šentjoštu in 
na Dobrovi med 16. in 19. 
uro potekala terenska pre-
ventivna akcija. V sodelova-
nju s Policijo in MIRED-om 
bodo podporniki akcije spre-
mljali pravilno ravnanje voz-
nikov in pešcev ter hkrati vse 
udeležence prometa ozaveščali 
z deljenjem odsevnih predme-
tov in letakov.    

  SPVCP Občina
Dobrova – Polhov Gradec 

Obvestilo

Jesenski odvoz 
kosovnih odpadkov
Za uporabnike storitev v Občini Dobrova - Pol-
hov Gradec je odvoz kosovnih odpadkov enkrat 
letno brezplačen. Jesenski odvoz bo potekal v 
obdobju od 1. oktobra do 30. novembra 2019. 

  
Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov? 
Odvoz kosovnih odpadkov lahko uporabniki Občine Dobrova - Polhov 
Gradec izberete znotraj razpisanega termina (med 1. oktobrom in 30. 
novembrom 2019). 
Odvoz je treba predhodno naročiti s posebno na-
ročilnico, ki jo v elektronski ali pdf-obliki najdete na spletni strani 
JP VOKA SNAGA d.o.o. http://www.mojiodpadki.si/narocanje/kosovni-
-odpadki. Ko bodo na Snagi prejeli vašo naročilnico, vas bodo poklicali 
in se boste skupaj dogovorili za datum odvoza. Na dan, dogovorjen 
za odvoz kosovnih odpadkov, jih pripravite na prevzemna mesta za 
komunalne odpadke. Ko Snaga prevzema kosovne odpadke, mora biti 
njihov lastnik obvezno dosegljiv po telefonu, če pa želi, je lahko tudi 
fizično navzoč. Če ste možnost brezplačnega odvoza že izkoristili, lah-
ko kosovne odpadke odpeljete v zbirni center ali pa se s podjetjem JP 
VOKA-SNAGA dogovorite za prevzem in odvoz, kar pa je treba plačati v 
skladu s cenikom. Za dodatne informacije pišite na e-naslov kosovni@
vokasnaga.si. 
Kako pripraviti kosovne odpadke? 
Kosovne odpadke zložite poleg zabojnikov in jih razvrstite glede na vr-
sto (kovine, les itd.). Odpadkov, ki niso kosovni, JP VOKA-SNAGA d.o.o. 
ne bo odpeljala in bo o njih obvestila pristojne inšpekcijske službe. 
Kosovne odpadke pripravite po 20. uri pred dne-
vom odvoza oziroma do 6. ure na dan odvoza. Če 
je določena natančnejša ura, pa do dogovorjene 
ure. 
Med kosovne odpadke spadajo kopalniška oprema, 
leseno pohištvo, oblazinjeno pohištvo, športni rekviziti (smuči, 
jadralne deske, kolesa ipd.), orodje, oprema, igrače (sodi, samokolnice, 
otroški vozički), vrtna oprema iz plastike in lesa (mize, stoli, senčniki 
ipd.), vzmetnice in preproge, svetila in senčila, veliki gospodinjski 
aparati (gospodinjska bela tehnika: hladilniki, pralni in pomivalni stroj, 
štedilniki ipd.). 
Med kosovne odpadke se ne sme odlagati preostanka (gospo-
dinjskih) odpadkov, stavbnega pohištva (okna, vrata itd.), gradbenih 
odpadkov, zemlje, listja in vej, nevarnih odpadkov, avtomobilskih gum. 
V pomoč in na razpolago vam je tudi center za podporo in pomoč 
uporabnikom, dosegljiv na tel. št. 01 477 96 00 ali snagalj@vokasnaga.
si. Delovni čas ima vsak delovnik od 8. ure do 14.30, ob torkih pa od 8. 
do 16. ure. 

OBČINSKA UPRAVA

Že 7. sezona projekta 
Zdravje na vsakem koraku 
prinaša delavnice, ki bodo 
učile, kako skrbeti zase in za 
druge. Izobrazili se bomo 
lahko na področju prehrane, 
okoljevarstva, vzgoje ter skrbi 
za ohranjanje vitalnosti naše-
ga telesa in uma. 

V sodobnem času, ko smo 
preobremenjeni ter nenehno 
hitimo, lastno zdravje pogo-
sto postavimo na stranski tir. 

A zdravje je že pregovorno 
naše največje bogastvo, zato 
si moramo zavzeto prizade-
vati za dosego dobrega po-
čutja. Le tako bomo lahko še 
dolgo izpolnjevali zastavljene 

cilje. V ta namen vas obči-
na Dobrova-Polhov Gradec 
od oktobra 2019 do februar-
ja 2020 vabi, da obiščete niz 
enajstih brezplačnih delavnic. 
Delavnice, ki bodo z izje-
mo zadnje delavnice potekale 
ob četrtkih, se bodo izmenič-
no izvajale na Dobrovi in v 
Polhovem Gradcu.

Lepo vabljeni, da se nam 
pridružite!

Pod okriljem Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Obči-
ne Dobrova – Polhov Gradec, Agencije za varnost v prometu RS (AVP) 
in Policije bomo v ponedeljek, 21. oktobra 2019, med 16. In 19. uro na 
ploščadi pred gasilskim domom na Dobrovi, Ulica Vladimirja Dolničarja 11, 
izvedli preventivno akcijo »Pešec, bodi viden, bodi previden«. 
Preventivna akcija poteka v sklopu akcije Pešec, ki jo v okviru Nacional-
nega programa varnosti cestnega prometa koordinira Javna agencija 
Republike Slovenije za varnost prometa, ki vsako leto poteka v jesenskih 
in zimskih mesecih, ko je ogroženost pešcev največja. Akcija je namenjena  
vsem udeležencem v prometu, še posebej pa vabljeni starejši  in otroci, 
ki ste najbolj ranljivi in ogroženi v prometu. Vsi udeleženci boste lahko 
preverili uporabno vrednost odsevnih teles v temačnem prostoru demon-
stracijskega šotora »Vidko«, prejeli pa boste tudi odsevna telesa. 

SPVCP Občina Dobrova
-Polhov Gradec

 Naziv podeljen s strani 
Evropske unije omogoča izbra-
ni evropski prestolnici kulture, 
da svojo kulturno in naravno 
dediščino ter turistično po-
nudbo predstavi širši evropski 
javnosti. Z izbiro prestolnice 
leta Evropska unija hkrati po-
udarja kulturno raznolikost ter 

pomen medsebojnega spošto-
vanja med vsemi evropskimi 
narodi, kot tudi potrebo po 
medkulturnem dialogu. Za 
leto 2025 je predvideno, da se 
naziv podeli enemu sloven-
skemu ter enemu nemškemu 
mestu. 

Občina Dobrova-Polhov 

Gradec se je poleg podpore 
kandidaturi zavezala tudi k 
sodelovanju pri tem obširnem 
projektu. Mestna občina Lju-
bljana se je na razpis namreč 
prijavila v imenu vseh partner-
skih občin – v primeru, da bo 
Ljubljani dodeljen želeni naziv, 
se bodo pod okriljem Mestne 
občina Ljubljana vse partner-
ske občine zavzemale za to, da 
bo najmanj ena tretjina vseh 
dogodkov v okviru kulturnega 
programa izvedena na obmo-
čjih drugih občin Ljubljanske 
urbane regije. Glavni cilj kan-

didature pa je prav kreativni 
razvoj celotne regije. Kandida-
tura Mestne občine Ljubljana 
oz. podpis sporazuma je za 
našo občino odlična priložnost, 
da se usmeri v nadaljnji razvoj 
kulturnega področja ter z njim 
povezanimi dejavnostmi, kot 
so turizem, izobraževanje in 
socialna kohezivnost. Je tudi 
spodbuda k oblikovanju ce-
lostne podobe občine, ki bi 
občino lahko uvrstila tudi na 
evropski zemljevid. 

Občinska uprava 

PROGRAM
brezplačnih delavnic
24.10.2019 ob 19.00 - Dobrova
ZDRAVJE NAM RASTE PRED NOSOM
Margita Vehar, Dežela zelišč

Vsi želimo biti zdravi, imeti popolno ali vsaj idealno postavo, biti srečni v 
krogu svojih najdražjih... Na trgu se iz leta v leto pojavljajo nova in nova do-
polnila in sredstva za naše zdravje. Ne zavedamo pa se, da so ravno zelišča, 
zdravilne rastline in pripravki iz njih, ki nam rastejo dobesedno pred nosom, 
naša največja podpora našemu zdravju. Uživanje sveže hrane in
prehranjevanje z lastno pridelano hrano nam omogoča, da bo naše zdravje 
še naprej v ravnovesju. Kopriva, regrat, trpotec, rman, arnika, šentjanževka, 
ameriški slamnik, sladki pelin, jagodičevje – predvsem aronija in borovni-
ce...; vsa zelenjava in sadje, ki rastejo na naših vrtovih...vse in še več je naše 
superživilo in vsak si lahko doma pripravi odlična živa iz zdrava hranila.

Župan podpisal sporazum z MOL 

Družno za naziv
Evropska prestolnica kulture 2025

Spoštovane 
občanke, spoštovani 
občani!

Pešec, bodi viden – bodi previden
Občina Dobrova-Polhov Gradec se bo 
3. oktobra 2019 pridružila vseslovenski 
preventivni akciji Pešec, ki bo opozarjala na 
ogroženost pešcev v prometu.

V petek, 13. 9. 2019, je župan v ljubljanski 
Mestni hiši skupaj s še 24 drugimi župani občin 
Ljubljanske urbane regije podpisal Sporazum o 
sodelovanju pri skupnem projektu kandidature 

Mestne občine Ljubljana za naziv Evropska 
prestolnica kulture 2025. 

Tudi letos si prizadevamo za ohranjanje 
vašega zdravja v naši občini. 
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V leta 2018 je občina Dobro-
va – Polhov Gradec nadaljevala 
s projektom celostne prenove 
infrastrukture. Na svoj račun 
so tokrat prišli prebivalci Sela 
oziroma krajani Hruševa. Pred 
začetkom te več kot 157.500 
evrov vredne investicije se je 
kraj namreč soočal s kar nekaj 
problemi, med drugim tudi z 
dotrajanostjo cestišča. Danes 
pa je njegova podoba popolno-
ma drugačna – lepša, varnejša 
in hkrati bogatejša za nove ra-
zvojne možnosti. To so omogo-
čili izvajalci del -  podjetje Sto-
ritve s TGM Andrej Trobec s.p., 
HNG Hidrotehnika, nizke in 

komunalne gradnje d.o.o., Jav-
na razsvetljava, Telekom Slove-
nije, Energetika Ljubljana ter 
nenazadnje občina Dobrova – 
Polhov Gradec in posamezniki, 
ki so bdeli nad projektom in ga 
finančno omogočili. V sklopu 
projekta je bilo na novo asfalti-
ranega 530 metrov cestišča in 
postavljen nov oporni zid ob 
vodotoku s spremljajočo var-
nostno ograjo, v delu 680 me-
trov je položen tudi plinovod 

in na novo postavljena javna 
razsvetljava, nova kabelska ka-
nalizacija pa omogoča priklop 
v dolžini 300 metrov. 

Novih posodobitev in prido-
bitev so posebej veseli krajani, 
ki so izrazili pobudo in skupaj 
z občino pripravili svečano 
otvoritev. Na njej je spregovo-
ril župan Franc Setnikar, ki se 
je ob tej priložnosti zahvalil 
vsem izvajalcem za odlično 
opravljeno delo, krajanom za 

strpno prenašanje razmer ob 
samih izvedbah, zaposlenim v 
občinski upravi za spremljanje 
in koordinacijo ter vsem posa-
meznikom, ki so pripomogli k 
uspešnemu zaključku del. Ob 
tem je dodal, da ga žalosti le 
to, da se skupaj s projektom ni 
uspelo zagotoviti tudi poti za 
pešce. Povedal je, da se inve-
sticijo načrtuje peljati naprej v 
enakem obsegu storitev, če le 
bodo ljudje imeli voljo in pri-

pravljenost za skupen cilj. Sle-
dil je simboličen prerez traku, 
pri katerem so sodelovali žu-
pan Franc Setnikar, predsednik 
KS Dobrova Franc Smrtnik ter 
predsednik vaške skupnosti Ja-
nez Rozman. 

Pred povabilom na druženje 
in pogostitev, ki ga je spremlja-
la tudi harmonika, je uradni del 
zaključila povezovalka Lucija 
Rus, in to z besedami: “ Otvo-
ritve so vedno lep dogodek. 

Srečajo se tisti, ki so prispevali 
k izvedbi projekta ter tisti, ki 
jim bo projekt služil. Srečajo 
se vsi sosedje, ki se drugače 
zaradi pomanjkanja časa ali 
drugih razlogov ne bi. In prav 
to je smisel vsakega projekta 
za katerega si občina Dobro-
va-Polhov Gradec prizadeva – 
napredek, ki združuje ljudi.” 

  
Besedilo in fotografija: 

Nadja Prosen Verbič

V ponedeljek, 2. 
septembra, je šolski 

zvonec prvič zazvonil za 
92 prvošolcev iz občine 

Dobrova – Polhov Gradec. 

Na vseh štirih šolah so starejši učen-
ci svojim novim prijateljem pripravili 
prijazno dobrodošlico, ravnatelja sta 
jim namenila spodbudne besede, nji-
hove učiteljice pa so jih toplo sprejele 
v prvi razred. 

Pozorno darilce in lepo misel jim je 
namenil tudi župan Franc Setnikar.

 
Vstop v »carsko« šolo 

Na pot učenosti se je na prvi sep-
tembrski ponedeljek zgodaj zjutraj 
najprej podalo 5 prvošolcev iz Podru-
žnične osnovne šole v Črnem Vrhu, 
nato so s pesmijo starejši učenci med-
se sprejeli 4 prvošolce na Podružnični 
osnovni šoli v Šentjoštu, 32 pa jih je 
prvič prestopilo prag Osnovne šole v 

Polhovem Gradcu. Ravnateljica Ilinka 
Kucler je skupaj z županom Francem 
Setnikarjem, predsednikom Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Stanislavom Dvanajščakom in 
predstavnico občine Simono Kostrevc 
obiskala vse tri lokacije in prvošolcem 
zaželela, da bi se v šoli dobro počutili 
ter da bi se jim prvi šolski dan vtisnil 
v spomin. 

Dobrega sodelovanja je zaželela 
tudi učiteljem in staršem, ki imajo 
prav tako izredno pomembno vlogo 
na otrokovi poti. 

Zelo zanimiv in pester prvi dan pa 
so svojim 51 najmlajšim prijateljem 
pripravili učenci in učitelji na Osnovni 
šoli Dobrova. Ravnatelj Viljem Kova-
čič je sprva svojim najmlajšim učen-
cem zaželel dobrodošlico v »taveliki 
šoli«, nato pa besedo predal učencem, 
ki so vsak na svoj način povedali in 
pokazali kaj vse se v tej »carski šoli« 
dogaja. 

Nagovoru ravnateljev se je vselej 

pridružil tudi župan Franc Setnikar, 
ki je prvošolcem svetoval, naj bodo 
radovedni in naj veliko sprašujejo, saj 
se bodo le tako veliko naučili. 

Vsem je zaželel, naj jim dnevi mine-
vajo lepo, da se bodo radi vračali, za 
konec pa jim je podaril še sladek pri-
grizek ter knjigo Ti si moje srce. 

Po prijaznem sprejemu so prvošolci 
spoznali še svoje učitelje ter prostore, 
kjer bodo v prihodnjih letih preživeli 
precejšen del svojega časa. 

  
Pozorno na cesti 

Začetek šole pomeni tudi več otrok 
na cesti, zato je nujna še večja pazlji-
vost vseh udeležencev v prometu. 

Najmlajše udeležence je Agencija za 
varnost prometa letos, poleg rumenih 
rutic, opremila še z rumenimi baloni, 
vse to v sklopu akcije Varno v šolo. 
Občina pa jim je podarila še kresnič-
ke oziroma odsevnike, da bodo vidni 
tudi v mraku. Na območju občine 
Dobrova – Polhov Gradec je za boljšo 
varnost poskrbel Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, ki je v pr-
vih dveh tednih šolskega pouka zago-
tovil, da je bilo na ključnih izpostavlje-
nih mestih v okolici šol organizirano 
varovanje otrok na šolskih poteh. 

Otroke so prve dni spremljali člani 
društva upokojencev in gasilci prosto-
voljnih gasilskih društev, delavci Poli-
cije in redarji MIRED-a. 

Na posebno previdnost pa še da-
nes opozarjajo transparenti in pla-
kati »Spet smo tu…«, na nevarnejših 
mestih, kjer učenci v večjem številu 
hodijo v šolo, pa tudi opozorilne table 
ŠOLSKA POT in triopan prometni 
znaki ‘’Šolska pot’’,  ki bodo voznike 
opozarjali na začetek šole še ves me-
sec september. 

Besedilo in slike: 
Nadja Prosen Verbič

Na občinskih cestah letos 92 rumenih rutic

Zahvala
 Avgusta 2015 se nam je v gozdu smrtno ponesrečil ati in mož Daniel. 

Že takrat se je izkazalo, da obstajajo dobri ljudje, saj so tako ali dru-
gače priskočili na pomoč vaščani, sosedje, sorodniki, prijatelji, znanci 
in neznanci. Dve leti po nesreči je prišla pobuda s strani sokrajanke za 
organizacijo dobrodelnega koncerta. Po uspešno izpeljani prireditvi in z 
zbranimi sredstvi sta hčerki dobili svoji novi sobi, ki sta ju neizmerno ve-
seli. Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v teh letih. Hvala 
za vaš trud, finančno, fizično pomoč in moralno podporo. Hvala tudi žu-
pniku, gospodu Bogdanu Oražmu za blagoslov hiše.

“V času, ko ljudje gledamo predvsem nase, nas toliko bolj razveselijo 
in se nas dotaknejo plemenite odločitve, ki pričajo, da so med nami še 
ljudje, ki jim je mar za sočloveka.” 

  
Darja Burjek s hčerkama in mama Francka 

Del naselja Hruševo z novimi pridobitvami
Hruševo, 12. 

september – Na 
območju Sela, v 

kraju Hruševo, so bili 
prebivalci v letošnjem 

letu deležni 
mnogih pridobitev 
– plinovoda, javne 

razsvetljave, 
kabelske kanalizacije, 

obnovljenih cest. 
Zato so izkazali 

interes in pripravili 
slovesno otvoritev.
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Občina Dobrova – Polhov 
Gradec je v juniju objavila 

Javni razpis za podelitev 
koncesije za opravljanje 

javne službe pomoč družini 
na domu v Občini Dobrova - 

Polhov Gradec. 

Na njem je bil izbran Zavod Pristan, 
ki je z 9. 7. 2019 podpisal pogodbo za 
dobo 10 let.

 Poročali smo, da je Center za soci-
alno delo Ljubljana, ki je na območju 
občine Dobrova – Polhov Gradec v 
preteklih letih opravljal storitve po-
moči na domu, s 26. 7. 2019 zaradi re-
organizacije zaključil z opravljanjem 
javne službe in s tem prekinil pogod-
bo. Zato je bila občina dolžna izbrati 
novega izvajalca, ki bo še naprej nudil 
storitve za vsaj 32 obstoječih uporab-
nikov na območju občine. 

Tako je že v mesecu aprilu na sple-
tni strani in v Uradnem listu objavila 
Javni razpis za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe pomoč druži-
ni na domu v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec. Nanj so se do razpisnega roka 
prijavili trije izvajalci. Poleg izbranega 
izvajalca še podjetje DEOS d.o.o. ter 
CCO d.o.o. Razlog za izbor izvajalca 
Zavoda Pristan je bil tako na strani 
vseh izpolnjevanih razpisnih pogojev, 
kot tudi v popolnosti vloge. 

Zavod Pristan je tako s podpisom 
pogodbe 9. 7. 2019 za dobo 10 let po-
stal novi izvajalec za opravljanje javne 
službe pomoč družini na domu v Ob-
čini Dobrova – Polhov Gradec. Kon-
cesija pa se na predlog koncesionarja 
lahko podaljša, vendar največ za čas, 
za katerega je bila sklenjena konce-

sijska pogodba. Tudi župan Franc 
Setnikar je z izbranim ponudnikom 
zadovoljen, saj je izpolnjeval vse pogo-
je: “Glede na velikost podjetja, vzorno 
opravljanje službe, ki jo izvajajo tudi 
po mnogih drugih občinah (Kamnik, 
Postojna, Ajdovščina, Log - Drago-
mer, Borovnica, Horjul in drugod) 
in glede na podatek, da razpolagajo 
z zadostnim številom zaposlenih, kar 
pomeni, da se več ne bomo srečevali 
z izpadom storitev v primeru bolni-
ških odsotnosti, s čimer je imel pre-
tekli koncesionar prepogosto težave 
in hkrati dejstvu, da je Zavod Pristan 
tudi lastnik Centra starejših Pristan v 
Vipavi menim, da je podjetje zelo so-
lidno in zato z njim ne bi smeli imeti 
nobenih težav, kvečjemu pričakujemo, 
da se bodo storitve in kvaliteta le-teh 
še izboljšala.” 

V vednost: Kaj pomoč na domu 
obsega in kdo je do nje upravičen? 

Pomoč na domu pomeni veliko 
olajšanje in razbremenitev tako za 
uporabnike kot za svojce. Prilagaja pa 
se potrebam in željam posameznega 
uporabnika, ki je upravičen do štirih 
ur pomoči dnevno oz. dvajset ur te-
densko pri naslednjih opravilih: po-
moč pri temeljnih dnevnih opravi-
lih, kamor spada pomoč pri oblačenju, 
slačenju, umivanju, hranjenju, opra-
vljanju osnovnih življenjskih potreb;  
gospodinjska pomoč, kamor spadajo: 
prinašanje enega pripravljenega obro-
ka ali nabava živil in priprava enega 
obroka hrane, pomivanje uporabljene 
posode, osnovno čiščenje bivalnega 
dela prostorov z odnašanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrževanje 
spalnega prostora; pomoč pri ohra-

njanju socialnih stikov, kamor spa-
dajo: vzpostavljanje socialne mreže z 
okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, 
spremljanje upravičenca k zdravniku 
ali pri opravljanju drugih nujnih obve-
znosti, informiranje ustanov o stanju 
in potrebah upravičenca. 

Do pomoči na domu so upravičene 
osebe, starejše od 65 let, ki imajo za-
gotovljene bivalne in druge pogoje za 
življenje v svojem bivalnem okolju in 
se zaradi starosti ali hude invalidno-
sti ne morejo oskrbovati in negovati 
same, njihovi svojci pa take oskrbe in 
nege ne zmorejo ali zanju nimajo mo-
žnosti. Gre torej za osebe s statusom 
invalida ter druge invalidne osebe, ki 
jim je priznana pravica do tuje po-
moči in nege. Nadalje so do storitve 
upravičeni kronično bolni in osebe 
z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki 
so po oceni centra za socialno delo 
brez občasne pomoči druge osebe ne-
sposobne za samostojno življenje. Do 
pomoči na domu so upravičeni tudi 
hudo bolni otroci in otroci s težko 
motnjo v duševnem in telesnem ra-
zvoju, ki niso vključeni v organizirane 
oblike varstva. 

Kako do pomoči na domu? 
Storitev pomoč na domu v Občini 

Dobrova – Polhov Gradec bo vodila 
strokovna delavka, zaposlena v Zavo-
du Pristan. Vsi, ki bi na novo želeli ko-
ristiti pomoč na domu lahko pokličete 
na telefonski številki 015479579 in 031 
702 698. Koordinatorica se bo z vami 
pogovorila o potrebah in željah, vas 
obiskala na domu ter skupaj z vami 
poiskala za vas najustreznejšo rešitev. 

Nadja Prosen Verbič

Polhov doživljajski park 
Pisana jesen nas z največjim nav-
dušenjem vabi v Polhov doživljajski 
park, kjer boste polhu pomagali najti 
novi dom in se naučili veliko zanimi-
vih reči o njegovih prijateljih. Vsak 
dan med 10. in 16. uro. Vsto-
pnice lahko kupite v graščini.  V 
primeru slabega vremena imamo 
zaprto.  Odpiralne čase preverite 
na: spletni strani  http://visitpolho-
vgradec.si/prireditve ali http://www.
grad-polhovgradec.si/polhov-dozi-
vljajski-park,  na FB strani Polhograj-
ska graščina ter na Instagram profilu 
Polhograjska graščina. 
  
Hiša v parku (prej: Grajska pralnica) 
Hiša v parku z začetkom oktobra za-
pira svoja do konca aprila. 
  
Voden ogled dvorske cerkve
V nedeljo, 6. oktobra, od 16. do 18. 
ure vabljeni na brezplačno vodenje 
po dvorski cerkvi sv. Petra, ki velja za 
eno najlepših cerkva pozne gotike 
pri nas. V notranjosti si lahko ogle-
date lesen strop, ki z okrasom po-
snema gotsko obokanje, renesančno 
oblikovana kamnita baldahina ter 
reliefno okrašene empore, na katerih 
je ob obredih sedela gosposka. Vodil 
bo vodnik Marjan Malovrh. 
  
Na ogled dvorske cerkve in Polhove-
ga Gradca vabljene tudi skupine
Po dogovoru je možen ogled dvorske 
cerkve in drugih znamenitosti Pol-
hovega Gradca. Primerno za šolske 
skupine, vrtce, upokojence, dobro 
družbo. Polepšajte si dan z izle-
tom v Polhov Gradec. Za podrob-
nejše informacije nas pokličite ali 
pišite. 
  
205. Mozartovi družinski dnevi - Fe-
stival ljubiteljev klasične glasbe 
V nedeljo, 27. 10. 2019 ob 17. uri 
vljudno vabljeni na že 205. Mozar-
tove družinske dneve. Organizator 
dogodka je KUD Serafin. 
  
Bučijada
V četrtek, 31. 10. 2019 vabljeni v 
graščino in grajski park na bučijado, 
ki jo organizira TD Polhov Gradec. 

Poroka v romantični Polhograjski 
graščini, le korak iz Ljubljane
Ljubezen v zraku… vabimo vaju v 
objem grajskega parka, ki ga obdaja-
jo okoliški hribi, stran od mestnega 
vrveža in gneče? Svojo ljubezen po-
trdita pri nas v Polhograjski graščini. 
Možen je dogovor za cerkveni obred 
v  župnijski cerkvi Marijinega rojstva 
ali v znameniti gotski cerkvi sv. Petra 
v Dvoru. Termini porok se usklajuje-
jo glede na prvo prijavo para za po-
samezno soboto. Pokličita nas, veseli 
bomo vajinega obiska. Uradne ure za 
poroke so ob sredah od 12. do 18. ure 
(obvezna je predhodna najava). 
  
Čaj z grofom Blagajem
Na druženje z grofom Blagajem vas 
vabimo vsak petek popoldan. Spo-
znajte grofico, poskusite grajske 
dobrote, privoščite si nekaj novega. 
Obvezna je predhodna najava. 
  
GRAJSKA knjižnica Polhov Gradec 
Vrata grajske knjižnice so odprta 
vsak četrtek od 17. do 19.  ure in v 
soboto od 10. do 12. ure.   
V knjižnici velja članarina Mestne 
knjižnice Ljubljana, zato vabljeni 
tudi vsi člani MKL, ki obiskujete 
ostale enote. V knjižnici je na voljo 
veliko literature, ki je priporočena za 
domača branja (za osnovne in sre-
dnje šole) in bralne značke, zato va-
bljeni tudi šolarji in dijaki. Članarine 
za mlade do 18. leta ni. 

  
Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na 
voljo: 
T: 031 776 259 
 E: info@grad-polhovgradec.si 
 www.grad-polhovgradec.si    
www.visitpolhovgradec.si

 Spremljajte nas tudi na FB in Instagram 
profilu Polhograjska graščina 

Pripravile:  
Julija Buh, Ana Oblak, Nina Slana 

Dogodki in novosti v oktobru

Mesec oktober 
je tu in z njim tudi lepa, pisana, raznobarvan jesen, polna 
navdiha. Ujemite še tople sončne žarke, povabite svojo 

družino, prijatelja, soseda, znanca v grajski park. Vabljeni, 
da se naužijete vseh lepot narave in sonca, ter dogajanja v 

parku in Polhograjski graščini. 

Novo na Dobrovi in v 
Polhovem Gradcu: klasični balet!

Katera deklica si ni vsaj enkrat zaželela postati balerina? Plesalke ki 
bi si rade nadele prave baletne copatke in čudovita baletna krilca, se 
bodo letošnje šolsko leto lahko v njih zavrtele tudi v Občini Dobrova-
-Polhov Gradec. Klasični balet bodo osnovnošolke plesale vsak 
torek, 16:45-17:30, v plesni dvorani OŠ Polhov Gradec, ter vsak 
četrtek, 14:40-15:25, v plesni dvorani OŠ Dobrova, najmlajše 
baletke iz vrtca pa v prostorih vrtca Polhov Gradec, vsak torek, 
15:45-16:30. Na uvodne ure (prva dva tedna v oktobru) so vabljene 
prav vse deklice, ki želijo izvedeti kako plešejo baletke in se tudi same 
prepustiti pravljičnosti klasičnega baleta. Več informacij na tina@da-
giba.si ali 040 418 605 

Zavod Pristan – nov izvajalec za
opravljanje pomoči na domu

Na sliki smo zbrani 
mladeniči in mladenke, ki 

smo stopili v prvi razred 
leta 1945.

 

Izračunajte koliko let ima-
mo? Vzdušje je bilo prijetno. Debata 
pa: kaj koga boli in kaj še postorimo 
za svoj dom. Demenca je na srečo 
še skromna ... Z molitvijo smo se 
spomnili tistih, ki jih žal ni več med 

nami. Zaključno vprašanje pa: ali se 
ponovno srečamo čez 10 let ali čez 
leto dni. Kaj mislite, kakšen je bil od-
govor? 

  
Učenke in učenci iz leta 1945

Srečanje sošolcev prve 
povojne generacije na Brišah
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Tradicionalna slovenska kulinarična 
razstava Dobrote slovenskih kmetij 
je letos na Ptuju obeležila jubilejnih 
trideset let. Tudi tokrat je postregla 
s številnimi odličnimi kulinaričnimi 
dobrotami, ki jih izdelujejo pridne 
roke slovenskih kmetic in kmetov, z 
edinstvenim izdelkom – vloženim 
česnovim cvetom pa se je letos prvič 
predstavila tudi Vida Škof iz Izletni-
ške kmetije Bitenc in zanj med izdelki 
konzervirane vrtnine prejela Zlato 
priznanje Dobrot slovenskih kmetij. S 
tem je prejela potrditev za kakovostni 
izdelek in spodbudo za nadaljnje delo 
v gostinstvu in turizmu. 

Postrežejo doma pridelano 
Na kmetiji Bitenc so se s turizmom 

- dopolnilno dejavnostjo na kmetiji 
začeli ukvarjati pred 25 leti. Živina, 
kokoši in zajci so bili na kmetiji ves 
čas, ker pa so domače izdelke želeli 
ponuditi skozi gostinsko dejavnost so 
odprli tako imenovano kmetijo odpr-
tih vrat. Vse skozi so se trudili, da je 
bilo na njihovem  krožniku čim več 
domačih proizvodov. Vsako leto so 
dodali kaj novega, da je bila dodana 
vrednost jedi večja, kvalitetnejša, bolj 
zdrava. K temu vseskozi stremijo, zato 
imajo ekološko kmetijo, ki sicer zaradi 
zahtevnih postopkov in predpisov ni 
registrirana, je pa na ta način vodena 
– brez posebnih škropil, silaž in gno-

jil. Na kmetiji so z lastnimi proizvodi 
intenzivneje pričeli leta 2015, ko so 
domačim jajcem ter mesnim in mese-
nim izdelkom dodali še lastne mlečne 
izdelke in razširili ponudbo zelenjav-
nih pridelkov in izdelkov. Doma so 
začeli izdelovati različne vrste sira 
– z zelišči, orehi, takšnega za pečenje. 
Prav tako se je razširil nabor domačih 
sokov, med katerimi najpogosteje po-
strežejo tistega iz mete, bezga, ribeza, 
celo aronije in robide, kar pač ponuja 
letni čas in narava. Na krožniku ali 
pladnju tako postrežejo večina doma 
pridelane surovine, nekatere stvari pa 
kupijo od lokalnih predelovalcev in 
jih predelajo v končne produkte. Ve-
lika pridobitev letošnjega leta je trajni 
nasad raznovrstnega jagodičevja in 
drugega sadja ter špargljev. Postavitev 
velikega rastlinjaka, s katerim bodo 
lahko prehiteli sezonske pridelke in 
hkrati sezono doma pridelane zele-
njave zamaknili oziroma podaljšali, pa 
prinaša še več dela, a tudi večje zado-
voljstvo strank, saj bo gost na kmetiji 
pri Bitenc lahko dobil tisto, česar na 
domačem vrtu še ni ali pa je že pošlo.

Blagajeva potica vselej na voljo 
Vida Škof, ki danes na kmetiji drži 

vsaj tri vogale, predvsem pa je gonilo 
razvoja in napredka na kmetiji pravi: 
“Vedno gledam, da pri nas gosti dobijo 
nekaj česar drugod ne morejo dobiti. 

Sama rada eksperimentiram in po-
strežem z novostmi na krožniku.” Pri 
Bitenčevih na Brišah se pestrost in ra-
znolikost izraža že pri postrežbi potic. 
Ne pečejo le orehove, pač pa tudi me-
tino, pehtranovo, makovo, ocvirkovo, 
v stalni ponudbi pa je tudi Blagajeva 
potica. Blagajevo potico je slovenski 
etnolog Janez Bogataj namreč uvrstil 
med tradicionalne jedi na Polhograj-

skem in prav to bi morala ponujati 
vsaka domača gostilna v polhograjski 
dolini. No, pri Bitenčevih jo imajo, in 
sicer ji gospodinja poleg orehov doda 
še nadev iz jabolk in suhih sliv. Po-
skusite jo lahko vsak konec tedna, ko 
Izletniška kmetija Bitenc odpre svoja 
vrata. Zaželena pa je vnaprejšnja naja-
va, posebej če gre za večje zaključene 
skupine.

Eksperiment je bil tudi češnjev cvet 
Pred petimi leti so se na kmetiji 

intenzivneje začeli ukvarjati tudi s 
česnom. Lastnica kmetije Vida Škof 
pojasni, da jo je izredno motilo, ker 
je vsak kupljen česen čez noč postal 
moder oziroma zelen, zato je začela 
s sajenjem lastnega česna, ki nespre-
menjen zdrži tudi po teden dni in več. 
Poskušala je in prvo leto posadila pet-
najst vrst česna, naslednje leto osem, 
dokler ni prešla le na tri najodpornejše 
in primerne sorte česna. Tako danes 
pridelajo česen za lastno porabo – 
koline, salame, klobase – kot tudi za 
prodajo. Ob pridelovanju česna pa se 
ji je porodila koristna ideja: “Vsakič, 
ko so zrasli poganjki med česnovimi 
listi, ki jih je potrebno odrezati, se mi 
je zastavljalo vprašanje, na kakšen na-
čin naj to uporabim? Tako sem zače-
la vlagati te česnove cvetove, in to na 
različne načine, vendar so se najbolje 
obnesli tisti, vloženi v alkoholni kis in 
ustrezno začinjeni. Te sem dodala kot 
prilogo na narezke in gosti so bili nad 
njegovim specifičnim okusom navdu-
šeni.”  In kar je navdušilo gosta, je nav-
dušilo tudi strokovno žirijo na razsta-
vi Dobrote slovenskih kmetij, kjer so 
izdelku namenili vseh dvajset možnih 
točk. Priznanje zanj je avtorica izdelka 
prejela na slovesni podelitvi priznanj 
Dobrote slovenskih kmetij v mesecu 
maju na Ptuju. Naslednje leto pa se bo 
za zlato priznanje potegovala vnovič, 
saj ob pridobitvi treh, kmetija za po-
samezen izdelek lahko pridobi Zlati 
znak kakovosti, ki se ga ne gre braniti.

Besedilo in fotografija: Nadja Prosen Verbič

Zdravje je naše največje bo-
gastvo, pravi pogosto slišani 
slovenski rek. Vendar se njego-
vega pomena pogosto zavemo 
šele, ko začutimo njegovo od-
sotnost, zbolimo ali se srečamo 
z raznimi bolečinami svojega 
telesa. Ljudje še vedno prepo-
gosto posegamo po izdelkih, ki 
največkrat le kratkoročno zdra-
vijo. Trg pa nam danes ponuja 
mnogo več – bolj učinkovite in 
zadovoljujoče metode, le spo-
znati jih moramo ter jim dati 
priložnost. 

  
O Bownovi terapiji 

Ena teh je Bownova terapija. 
Gre za nežno in edinstveno 
manualno tehniko, pri kateri 
terapevt stimulira telo tako 
fizično kot energijsko. Z upo-
rabo svojih prstov izvaja tako 
imenovane Bownove poteze, 
ki predstavljajo osnovo terapije. 
Z izvajanjem potez na specifič-
nih lokacijah na mišicah, fasci-
ji, sklepih, tetivah in posredno 
živčnih ovojnicah se sproži 
proces samouravnavanja in 
samozdravljenja. Te hitro iz-
zovejo zmanjšanje napetosti v 
mišičnih vlaknih in mišičnih 

ovojnicah. Prične se vzposta-
vljati ravnovesje na mišičnem, 
nevrološkem, hormonalnem, 
limfnem in energetskem siste-
mu. 

Terapija je tako učinkovita 
pri bolečinah v hrbtenici, išiasu, 
bolečinah v vratu, pri proble-
mih s sklepi, zamrznjeni rami 
in teniškem komolcu, športnih 
poškodbah, bolečinah v če-
ljustnem sklepu, vrtoglavicah, 
zvonenju v ušesih, akutni in 
kronični utrujenosti ter stresu, 
glavobolih, migrenah, men-
strualnih motnjah in boleči-
nah, menopavzi (motnje spanja, 
vročinski oblivi itd.), rehabilita-
cijah po operacijah, motnjah v 
dihalnem, prebavnem sistemu, 
duševnih napetostih, blažjih 
depresijah, anksioznostih, ne-
vrodegenerativnih obolenjih 
(Multipla skleroza, Parkinso-
nova bolezen), v nosečnosti 
(bolečine v križu, zatekanje 
nog, zgaga, slabost itd.), pri 
dojenčkih (kolike-krči, refluks, 
razvojne motnje, travmatično 
rojstvo), tudi neplodnosti (ka-
dar ni infekcij ali fizičnih blo-
kad). Terapija je blagodejna in 
varna, zato jo lahko uporabimo 

pri vseh starostnih skupinah, 
od novorojenčkov do starejših 
z različnimi težavami ter pri 
športnikih in nosečnicah. 

  
O Sandri 

Eden ključnih faktorjev pri 
uspešnosti terapije pa je prav 
terapevt, s katerim mora »paci-
ent« ustvariti zaupanje. Sandra 
Kozjek je ena tistih oseb, ob ka-
teri človek začuti mir in ravno-
vesje že ob njeni prisotnosti. Po 
poklicu je delovna terapevtka. 
Po opravljeni delovno-terapev-
tski praksi, kjer je pridobila bo-
gate izkušnje z vsemi starostni-
mi skupinami, je svoje znanje 
dodatno nadgradila s strokov-
nimi usposabljanji. Z Bownovo 

terapijo se je prvič srečala pred 
sedmimi leti, ko je na njo od-
šla iz radovednosti,  saj je imela 
redne glavobole, ki pa so po 
nekaj terapijah popolnoma iz-
zveneli. To jo je tako navdušilo 
in odločila se je, da tudi sama 
pomaga drugim. Danes je San-
dra  terapevtka z mednaro-
dnim certifikatom za izvajanje 
Bownove terapije, na Ministr-
stvu za zdravje pa je pridobila 
licenco za opravljanje zdravil-
ske dejavnosti. Usposobljena 
je tudi za izvajanje kineziota-
pinga. Zase pravi, da z dobrim 
poznavanjem in občutkom za 
telo svojo pozitivno energijo 
rada prenaša na svoje stranke, 
hkrati pa svoje novo delo čuti 

kot svoje življenjsko poslan-
stvo, saj s svojim dotikom po-
maga premagovati bolečine in 
stiske ljudi na poti zdravljenja, 
ki mora biti vedno odločitev 
in izbira posameznika, ob tem 
pa doda: “Ko smo bili še otroci, 
nismo poznali omejitev. Vse je 
bilo mogoče. Ponovno uzrimo 
lesket tega sveta, kot da ga vi-
dimo prvič. V življenju nas še 
čakajo dogodivščine, radost 
in pravljičnost; moramo jih le 
obudi.” 

Sandro dobite na tel.: 
041/516-086. 

  
Nadja Prosen Verbič, 
fotografije: Sandrin

 osebni arhiv 

Zgovorne izkušnje strank 

Išias: Stranka je imela hude 
bolečine v križu, ki so se širile 
v levo nogo. Začelo se je z ra-
hlim mravljinčenjem, potem 
pa se je to spremenilo v hudo 
bolečino, ki je stranko ovirala 
pri vsakodnevnih opravilih. Na 
koncu je bilo že tako hudo, da se 
ni mogla več obračati v postelji. 
Prvo terapijo sva izvedli v sede-
čem položaju, saj se stranka ni 
mogla uleči na masažno mizo. 
Do druge terapije so bolečine 
toliko pojenjale, da se je lahko 
normalno ulegla. Po petih te-
rapijah je bolečina izzvenela in 
stranka se je lahko normalno 
gibala. Ob zadnjem srečanju je 
stranka objela terapevtko in re-
kla, da je začela ponovno živeti. 

  
Teniški komolec: V službi je 

stranka vsakodnevno za raču-
nalnikom. Drža je slaba in tudi 
gibi rok se ponavljajo. Bolečina 
se je začela stopnjevati. Po pol 
leta toleriranja bolečin se je 
stranka odločila za Bownovo 
terapijo. Po tretji terapiji je bo-
lečina izzvenela in tudi vratna 
hrbtenica se je znatno izboljšala. 

  
Krči pri dojenčku: Enomeseč-

ni dojenček je imel čez dan moč-
ne krče, čez noč pa se je stanje 
še poslabšalo. Mamica je bila 
po mesecu neprespanih noči iz-
črpana. Po treh terapijah je spo-
ročila, da so krči izginili in da je 
otrok sedaj vedno nasmejan.

Zlato priznanje za vloženi česnov cvet 
Na letošnji državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij 

se je predstavila tudi Izletniška kmetija Bitenc iz Briš pri 
Polhovem Gradcu in za vložen česnov cvet prejela Zlato 

priznanje Dobrot slovenskih kmetij.

Šepet zdravju ob vonju kave
V Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, nad 
kavarno Bambi, je v preteklem mesecu 
svoja vrata zdravja odprla Aleksandra 
Kozjek, ki s svojim dotikom pomaga 
premagovati bolečine in stiske ljudi na 
poti zdravljenja, izvaja namreč Bownovo 
terapijo.
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Start sobotnega 
teka 7. septembra 
je bil ponovno pred 
Čebelarskim domom v 
Polhovem Gradcu, cilj 
pri cerkvi sv. Lovrenca 
na 824 m. n. m. 

Dolžina teka: 1,36 km in 420 
metrov višinske razlike, nov 
rekord znaša 14 minut in 1 se-
kundo, katerega povprečna hi-
trost je kar 5,91 km/h!

 Spremembo in napredek so 
prizadevni organizatorji, člani 
TD Polhov Gradec, pokazali ob 
začetku in zaključku prireditve, 
ki se je odvijala pod velikim 
šotorom in ob še večjem odru 
na prireditvenem občinskem 
prostoru pri gostilni Pograjski 
dom. Tu so imeli dovolj pro-
stora za pripravo tekmovalnega 
poligona za otroke, ki so se pod 
mentorstvom neutrudnega 

dolgolasca Rajka Tominca, ki 
brez adrenalina in vrvi ne zmo-
re, pomerili na posebni progi in 
ob premagovanju ovir po voja-
ško in to čim hitreje: hoja v pre-
velikih lesenih smučeh, lovlje-
nje ravnotežja na vrvi, preskoki, 
tek med ovirami, plazenje pod 
pajkovo mrežo, hoja po ovirah. 
Druga letošnja nežna poslasti-
ca tekaške prireditve, osnovna 
jed je bila golaž, kakopak, je 
bila odmaknjena od glavnega 
šotora, kjer je odmevala glas-
ba z odra preko celega dne do 
večernega finala, koncerta Šun-
dr. Utrujeni tekači, ki so prišli 
z vrha Lovrenca in opravili še 
dodatnih 400 m od startnega 
mesta do prireditvenega pro-
stora, so za posladek raje izbra-
li masažo in Bownove terapije 
profesionalnih maserk na dveh 
masažnih mizah, prijazno od-
maknjenih od gneče in hrupa.

 

Tekmovalni del
Na isti dan sta bili v Sloveniji 

še dve večji tekaški prireditvi, 
pa tudi slaba vremenska napo-
ved je po mnenju organizator-
jev zmanjšala število pričako-
vanih prijav. 

No, dežja skoraj ni bilo, vre-
me je grozilo, a zdržalo. V kro-
nometrski različici tekme s 
posamičnim startom je slavil 
Miran Cvet s časom 14:01 in 
izboljšal čas lanskega zmago-
valca Jošta Lapajneta (14:56). 
“Planiral sem tek na Črno prst 
iz Podbrda, a se zaradi vremena 
odločil za Lovrenc,” je povedal 
Miran Cvet, legenda gorskega 
teka. 

Drugo mesto je pripadlo Da-
vidu Vogrinu (15:47), tretje pa 
Juretu Jarcu, domačinu z Bab-
ne Gore. Med ženskami je spet 
prijetno presenetila domačin-
ka Polonca Mlinar z odličnim 
časom 18:12 (tri sekunde manj 
lani) in s tem dosegla absolutno 
peti čas. 

Kapo dol, saj je v gorskote-
kaških krogih neznano ime, a 
sama v smehu pove: »Števec na 
kolesu bo letos verjetno znova 
pri 11.000 kilometrih.” Več re-
zultatov je nanizanih v spodnji 
tabeli.

  Za 25 evrov startnine na 
dan tekmovanja oz. 15 v pred-
prijavah je skoraj 50 prijavljenih 
tekmovalcev poleg zadovolj-
stva ob premaganem lovren-
škem izzivu prejelo še kosilo, 
tekaško majico in promocijska 
darila donatorjev in sponzor-
jev, brez katerih si organizacije 
takšne prireditve, kot je Rekord 
Lovrenca, ne bi mogli predsta-
vljati. Organizator se posebej 
zahvaljuje Gradbeništvu Peklaj 

s.p. ter ostalim pokroviteljem, 
ki so natisnjeni na majicah in 
so omogočili izvedbo dogodka. 

Zahvaljujejo se še Gorski 
reševalni službi Ljubljana in 
osebju medicinske pomoči Pa-
cient. Njihova intervencija na 
srečo ni bila potrebna. Hvala 
tudi Metodu Močniku za hitro 
objavo prispevka in fotogra-
fij na najbolj ažurni Facebook 
strani Slo maraton. 

Po dogodku je kar nekaj 
tekačev izrazilo željo po po-
daljšanju trase in skupinskem 
startu, ki bi se premaknil h 
Gostilni Pograjski dom. Orga-
nizatorji obljubljajo, da bodo 
vse pobude preučili in jih, če bo 
želja tekmovalcev takšna, tudi 

upoštevali (pišete jim lahko 
na tek.na.lovrenc@gmail.com). 
Za najmlajše so letos otroški 
Polhkov tek transformirali v 
polhkov oviratlon oz. Polha-
tlon. Skoraj trideset prijavlje-
nih je dobilo medaljo, majico 
in darila. Organizator bo to 
disciplino definitivno ponovil 
naslednje leto. 

Za še mlajše in manj tekmo-
valno nastrojene otročaje pa 
je skrbela glavna animatorka 
društva; indijanka in pustoval-
ka Alja Vintar je z najmlajšimi 
risala, pisala in plesala. Med 
organizatorji velja omeniti 
njenega brata Žiga Vintarja in 
neutrudno Barbaro Cankar in 
seveda še veliko ostalih, ki so 

bili ta dan zaposleni na »dveh 
frontah«, koncertu Šundr in 
Teku na Lovrenc. 

Dodati velja, da gre za ekipo, 
ki v okviru društva TD Polhov 
Gradec dogodke organizira 
na prostovoljni bazi v svojem 
prostem času in kljub trudu se 
včasih vseeno pripeti kakšna 
napaka. 

A vendar, kjer je volja, tam je 
pot, zato verjamem, da se bo 
dogodek Rekord Lovrenca v 
prihodnjih letih le še izpopol-
njeval in postal nepogrešljiv del 
Pograjske tradicije. 

Se vidimo naslednje leto! 

Sebastjan Vehar

Dogodki, prireditve v septembru in oktobru 2019 

Športna dvorana 
Dobrova
 
Ponedeljek, 30. 9. 2019 ob 20:00 
Spoznaj PRP v ponedeljek. PRP je preizkušen sezon-
ski program Plesne Rekreacije in vodene Prehrane, ki 
prinaša rezultate! Brezplačno spoznavno srečanje. Potre-
bujete lahka športna oblačila, športne copate za dvorano 
in dobro voljo. Izvajalec: Katja Simič, www.dietetik-pri-
poroca.si , FB Dietetik priporoča
 
Sreda, 2. 10. 2019 ob 20:00
Spoznaj PRP v sredo. PRP je preizkušen sezonski pro-
gram Plesne Rekreacije in vodene Prehrane, ki prinaša 
rezultate! Brezplačno spoznavno srečanje. Potrebujete 
lahka športna oblačila, športne copate za dvorano in do-
bro voljo. Izvajalec: Katja Simič, www.dietetik-priporoca.
si , FB Dietetik priporoča

Četrtek, 3. 10. 2019 ob 14:40
Letos balet tudi na OŠ Dobrova. Na uvodne ure (prva 
dva tedna v oktobru) vabljeni vsi zainteresirani osnovno-
šolci. Izvajalec: Zavod Dagiba, tina@dagiba.si

Sobota, 5. 10. 2019 ob 19:00
3 Nations Floorball League – IFL: FBC Borovnica : 
SU Wiener FV
Organizator: FBC Borovnica, FB FBC Borovnica
Prost vstop !

Sobota, 19. 10. 2019 ob 17. uri 
Plesni klub Briljantina vabi na 18. Memorial Primoža 
Bizilja, Pokal Slovenije  v akrobatskem rock’n’rollu. Pri-
družite se nam in uživajte v energičnih ritmih rock’n’rolla, 
drznih akrobacijah in posebni energiji plesnih formacij 
oz. skupin. Z vami bodo najboljši slovenski plesalci RRa 
in nekaj gostov iz tujine, nekateri med njimi krojijo  tudi 
svetovni vrh. S tem obvestilom si na dan dogodka zago-
tovite vstopnice po znižani ceni 7 €  (namesto 10 €). Or-
ganizator: PK Briljantina, www.briljantina.si , FB Plesni 
klub Briljantina 

Petek, 25. 10. 2019 ob 20:00
Koncert Noč godbe 2019
Organizator: Godba Dobrova – Polhov Gradec 

Nedelja, 27. 10. 2019 ob 15:00
3 Nations Floorball League – IFL: FBC Borovnica : 
VSV Unihockey
Organizator: FBC Borovnica, FB FBC Borovnica
Prost vstop ! 

Za vas smo na voljo na: T: 01/3601 – 806
E: simona.kostrevc@dobrova-polhovgradec.si 

www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=640

Že četrto leto zapored 
so člani TD Briše in nekaj 
prijateljev ročno kosili 
naše strmine v Mali vodi.

 Njihovo pomoč vedno zno-
va z veseljem sprejmemo, saj 
jim gre košnja dobro od rok. 
Po petih urah trdega dela so 
košnjo uspešno končali ter se 
nato še poveselili ob kozarcu 
točenega piva in dobri hrani. 

Domači se jim za opravljeno 
delo in prijetno družbo lepo 
zahvaljujemo.          Cpinovi

Padel rekord

Ročna
košnja
pr’ Cpin
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Pod krošnjo mogočne 
lipe v parku pri 

polhograjski graščini se 
je v petek, 30. avgusta, 
igralo, smejalo in pelo. 

Potekalo je tradicionalno sre-
čanje moških pevskih skupin, 
pred tem pa je bila ponovitev 
igre Spet se je mlek zlil.

Kulturno obarvan večer Pod 
grajsko lipo 2019 se je začel s 

ponovitvijo igre na prostem 
Spet se je mlek zlil, v izvedbi 
dramske skupine Neptun, ki 
je obudila spomin na poletni 
Dan pod Lovrencem. Igralci 
so čas zavrteli še nazaj, ko so 
kmetje v mlekarno pr’ Leben 
nosili mleko in tam modro-
vali, klepetali o aktualnih po-
litičnih situacijah ter spletali 
vaške zgodbe. Dolgi so znali 
biti dopoldnevi, ko so čakali 
inšpektorja, da vzame vzorce, 

oceni mleko, ugotovi kakovost 
in celo goljufijo z vodo ter jih 
nagradi z dinarji ali sirom. Po-
govori so vodili v zaplete, ki so 
iz občinstva pogosto izvabili 
glasen smeh ali pa le strinjanje: 
»Ja, ja … prav tako je bilo.« Tudi 
prevažanje mleka v kanglah in 
kanglicah s kolesom je obudilo 
nostalgijo na stare čase, kaj šele 
avto Zastava 101, s katero se je 
pripeljal sam tovariš inšpek-
tor. Mlajša in starejša zasedba 

dramske skupine Neptun sta 
ponovno pokazali dobro in 
predvsem pristno igro ter si za 
to zaslužili močan aplavz.

Podoknice in druge pesmi v 
izvedbi moških pevskih zborov 
pa so zaznamovale drugi del 
večera. Dopolnil ga je le pri-
kupen ženski glas povezovalke 
Lucije Rus, ki je z izbranimi 
besedami spretno nizala točke 
programa in dogodku dala svoj 
pečat. Občinstvo je prisluhni-

lo sedmim moškim zasedbam, 
in sicer Moškemu pevskemu 
zboru KUD Oton Župančič iz 
Sore, Cerkvenemu moškemu 
pevskemu zboru župnije Pre-
ska, Logaškemu oktetu, Kvarte-
tu Škrip iz Borovnice, kvartetu 
Bitenc, skupini Klapa iz Bevk 
in seveda gostiteljem srečanja – 
moškemu pevskemu zboru TD 
Briše. Vsaka skupina je zapela 
tri pesmi, na koncu pa so mož-
je in fantje zapeli še  skupno in 

prireditev zaključili z mogočno 
Odpiraj dekle kamrico. Ni pa 
bila ta zadnja. 

Po zaključku uradnega dela 
je sledilo sproščeno druženje, 
kjer je ob prigrizku in kozarčku 
fantovska pesem še enostavne-
je in glasneje zazvenela. 

  Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

Sredi dopustniških dni, 
4. avgusta pri maši ob 
9.30, je bil na Dobrovo 
umeščen duhovnik, g. 
Janez Kvaternik. 

Pri maši se je zbralo lepo šte-
vilo dobrovskega občesta, ki so 
novega župnika sprejeli z veli-
kim veseljem. 

Dobrodošlico mu je zapel 
Mešani pevski zbor Dobrova, 
pozdravil ga je predstavnik Žu-
pnijskega sveta, Robi Kržič, do-
brote z domačih krajev pa sta 
mu izročila zakonca Čemažar. 

Razveselili smo se tudi nje-
gove prijazne gospodinje Mare, 
ki ga spremlja na njegovi poti 
že 23 let. Novega župnika je 
umestil in mu uradno predal 
v oskrbo gospodarsko in du-
šnopastirsko vodstvo župnije 

Dobrova arhidiakon monsinjor 
Franci Petrič. 

G. Janez Kvaternik, ki bo 
zdaj vodil dobrovsko župnijo 
in župljane duhovno oskrboval 
prihaja iz župnije Šmartno pri 
Litiji, sicer pa je duhovnik že 27 
let. 31. oktobra bo obhajal 53. 
rojstni dan. 

Doma je iz Starega trga pri 
Ložu, sin mame Darinke in 
očeta Janeza. Po mašniškem 
posvečenju v ljubljanski stol-
nici leta 1992 je bil kaplan v 
Domžalah in nato na Kapitlju 
v Novem mestu. 

Leta 1997 je postal župnik 
v Jaršah pri Domžalah in tam 
ostal do leta 2011, ko je odšel 
za župnika v Šmartno pri Liti-
ji, kjer je soupravljal še župnijo 
Javorje. 

Bil je tudi dekan dekanije 
Domžale. Znan je po svojem 
dobrohotnem značaju, ne mara 
konfliktov in je pregovorno 
miroljuben mož, tako da se so-
delovanja z njim lahko nadvse 
veselimo. 

V teh časih žal ni več samo-
umevno, da ima vsaka župnija 
svojega župnika. Zato moramo 
biti novemu župniku župljani v 
pomoč pri njegovem delu, obe-
nem pa prositi za nove delavce 
v Gospodovem vinogradu. 

Spoštovani g. Janez Kvatrnik, 
želimo vam dobrega počutja v 
naši sredi! 

  
Magdalena Tehovnik, 

foto: Robi Kržič

Novi župnik bod’ 
pozdravljen!

Slovenski klub za 
terierje je v Polhovem 

Gradcu v soboto, 
31. avgusta, že 

četrtič  organiziral 26. 
specialno razstavo 

terierjev. 

V središču zgornje Gradaške 
doline, v kraljestvu polhov in 
blagajevega volčina in neokr-
njene idilične narave Polho-
grajskega hribovja, so zapisali 
v spremljevalni brošuri. 

Na istem mestu sta isto-
časno potekali dve specialni 
razstavi psov, in sicer letos 26. 
specialna razstava terierjev in 

23. klubska razstava retriever-
jev (prinašalcev), ki imajo svoj 
klub, posledično pa povabijo 
tudi sodnike, ki so specializi-
rani zanje. 

Prireditev pri Pograjskem 
domu je potekala ves popol-
dan v treh ocenjevalnih ringih, 
kjer se je skupaj s ponosnimi 
lastniki sprehajalo oz. teklo re-
kordno število 108 psov. Pred-
stavilo se je 24 različnih pa-
sem terierjev, videli smo lahko 
tudi tako zelo redke pasme 
kot sta glen of imaal terier in 
sealyhamski terier, ki sta tudi 
na velikih mednarodnih raz-
stavah prava redkost. Vse to 
pred strogimi očmi ocenjeval-

ne žirije in še najmanj strogim 
očesom župana naše občine 
Franca Setnikarja. 

Ob 18. uri smo ob prefinjeni 
glasbeni spremljavi, kakršno 
bi jim zavidali tudi med nasto-
pi lipicancev kobilarne Lipica, 
spremljali finalne nastope te-
rierjev pod budnim očesom 
obeh sodnikov; to sta bila Tina 
Sterguljc Krušič in Finec Veli 
Pekka Kumpumaki. Oba sta 
specialista za terierje in med-
narodna sodnika, ki imata dol-
goletne izkušnje tako z vzrejo 
psov kot tudi s sojenjem.  

Vodja prireditve je bil g. Go-
razd Gregor Namestnik, stro-
kovna vodja ga. Špela Židan. 

Isti večer je Slovenski klub za 
terierje praznoval še 25. oble-
tnico, v naslednjih nekaj dneh 
pa so imeli še vzrejne preglede 
in telesno oceno terierjev ter 
predavanje za člane in ostale 
prijavljene slušatelje dveh pro-
fesorjev biotehniške fakultete 
in svoje članice, sicer veteri-
narske tehnice. 

Organizator je pripravil tudi 
mesne poslastice na žaru in 
dovolj domačega peciva za vse 
udeležence. 

Pogled na občinski priredi-
tveni prostor je bil mešanica 
kampa in arboretuma … pol-
no malih šotorov, v katerih so 
lastniki, no, večinoma skrbne 
lastnice, skrite pred dežjem ali 
soncem, nikakor pa ne pogledi 
številnih obiskovalcev, krtači-
le in negovale svoje ljubljenčke 
na namenskih mizicah s stoja-
lom za privez. 

Zgledno urejena razstavna 
prostora, tekmovalna ringa, 
sta bila ograjena z lesenimi 
ogradami brez pretiranega 
oglaševanja – reklamni panoji 
so bili postavljeni kot ozadje 
zmagovalnega podija in to ve-
likega estetskega formata. Po-
hvalno in lepo.

 Morda bi privabili še več 
obiskovalcev, če bi na koncu 
izbirali še najlepše predstavni-
ce med rejci … Saj veste, kruha 
in iger oz. za vsakogar nekaj … 

Se vidimo naslednje leto!

 Sebastjan Vehar

Pod grajsko lipo

Razstava terierjev 
prava paša za oči in ušesa
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V nedeljo, 14. 7. 2019, 
se je na parkirišču v 
Šentjoštu spet slišal 
vrvež razigranih otrok, 
ki so komaj čakali, da se 
odpeljejo na planinski 
tabor v Robanov kot. 

Še zadnji objem staršem in 
avtobus je odpeljal novim do-
godivščinam naproti. Po dolgi 
vožnji nam je čudovit pogled 
na Ojstrico naznanil, da smo 
na tabornem prostoru. Za en 
teden smo udobne postelje 
zamenjali za bivanje v šotorih, 
ki so že prvo popoldne dobili 
zanimiva imena, ravno tako 
kot štiri skupine otrok. Kljub 
nočnem vrvežu v šotorih, smo 
se že navsezgodaj zbudili in 
odpravili na prve pohode. Naj-
mlajši so se odpravili na Roba-
novo planino, ostale skupine pa 
so osvojile Krofičko, Olševo in 
Strelovec. V naslednjih dneh 
smo se prebujali v vsak dan lep-
še jutro in osvojili še Okrešelj, 
Raduho, Ledinski vrh, Potoč-
ko zijalko. Najmlajša skupina, 
v kateri je bilo tudi 5 bodočih 
prvošolcev iz vrtca Šentjošt, je 
bila najbolj ponosna na osvoje-
ni vrh Okrešelj, od koder je bil 
pogled na »velike gore«, kot so 
povedali. Da je bila pot lažja 
smo se ohladili ob slapu Rinka, 
se igrali igrice in občudovali 

lepoto gorske narave. Najmlajši 
so si poleg pohodov prislužili še 
ogled Pravljične dežele, v kateri 
so se srečali s kar 21 pravljični-
mi liki. Najstarejša skupina je 
letos zbrala pogum in se sredi 
noči odpravila na sončni vzhod 
na Raduho. Zaspanost otrok se 
je razblinila ob navdušenju nad 
hojo s svetilkami po temi in ob 
nepozabnem doživetju, da so 
sončni vzhod doživeli na vrhu 
Raduhe. Poleg razgledov z vr-
hov smo spoznavali Solčavsko 
v katero spadajo Robanov kot, 
Logarska dolina in Matkov kot. 
Vse te podrobnosti smo izve-
deli v Centru Rinka, kjer imajo 
stalno razstavo o zanimivostih 

in življenju v Solčavi. Dneve 
smo si popestrili s kopanjem, 
sladoledom, skritim zakladom 
za najmlajše in Veliko igro za 
starejše otroke. Ob tabornem 
ognju smo prepevali ob kitari, 
pekli hrenovke in penice in lo-
vili zajca, ki nam je iz kuhinje 
ukradel Nutelo. 

Seveda pa je vsak planinski 
tabor namenjen tudi izobraže-
vanju mladih planincev. Gorski 
reševalci iz Gorske reševalne 
postaje Celje so nam s psičko 
Juno prikazali reševanje v go-
rah in nas opomnili na varnost 
v gorah. Vodniki so otroke učili 
samovarovanja na vrvni ograji, 
vozlov in plezanja po balvanih. 

Zadnji večer je tradicionalno 
namenjen krstu novopečenih 
mladih planincev in taborni 
poroki, ki je vedno polna sme-
ha ter seveda ognju in petju. 
Nekateri so prespali kar ob 
ognju, drugi kartali v šotorih, 
vsi pa smo se prebudili v lepo 
nedeljsko jutro in čakalo nas je 
pospravljanje, analiza tabora, 
nagrade za »naj pospravljen šo-
tor« in slovo. 

Še zadnji pogled na Ojstrico 
in že smo se zadovoljni, polni 
novih vtisov, odpeljali proti 
domu. Leto bo hitro okoli in 
spet bo planinski tabor. Kje in 
kdaj pa še ne vemo. 

M. Maček

Glasno grmenje kitar 
se je to leto razlegalo 
po Polhovem Gradcu 
že osmič, kar potrjuje 

dejstvo, da tudi 
tovrstne prireditve v 
naši okolici dobivajo 
svoj pomen in svojo 

publiko. 

Organizacija je potekala v 
okviru dejavnosti Turističnega 
društva Polhov Gradec. Šundr, 
ki si želi prerasti v pravi festival, 
je bil tokrat združen s športno 
prireditvijo Rekord Lovrenca 
in s tem postal kot celodnevna 
športno-zabavna prireditev še 
prepoznavnejši. 

Na odru so se zvrstili Erik 
Hudnik s svojima prijateljema, 

dobrovski Rooster’s Cocktail, 
MC Žika in DJ Sushi ter lokal-
na Šundrbanda, piko na i pa 
so pribili v Sloveniji vse bolj 
priznani in popularni rokerji 
Lumberjack, ki so s tem nasto-
pom začeli jesensko turnejo. 

Erik Hudnik, Blaž Zoubek 
in Aleš Jamnik so z akustično 
interpretacijo znanih rock hi-
tov odprli letošnji Šundr in s 
tem pripravili prostor za bolj 
udarne Rooster’s Cocktail, ki 
so nam pripravili ciklus avtor-
skih skladb in s tem predvsem 
navdušili mlado občinstvo. 
Medtem se je spustila noč in 
oder je bil pripravljen na tež-
ko pričakovan nastop lokalne 
skupine Šundrbanda, ki je ime 
dobila ravno po tej prireditvi. 
Na odru so skupaj z gostjo 
Lauro in Petro suvereno pred-

stavili svoj repertoar znanih 
rock priredb in s tem publiko 
v hipu postavili na noge. Skoraj 
dveurni nastop so zaključili z 
znano himno Keep on rocking 
in the free world in dokazali, 
da glasba in pozitivna energi-
ja premikata srca ljudi. Glavni 
gostje Šundr odra so bili seve-
da Lumberjack, ki so ženski del 
občinstva ogrevali že v zaodr-
ju, sami sebe pa pod odrom ob 
nastopu Šundrbande. Fantje so 
vzhajajoče zvezde, to jim je vse-
kakor pripisati. Njihova energi-
ja je bila nalezljiva, oder jim ni 
bil tuj, komunikacija s publiko 
pa na nivoju, ki jim ga lahko 
zavidajo tudi največji bendi. 
Predstavili so repertoar svojih 
največjih uspešnic in dožive-
li veliko odobravanje publike, 
predvsem oboževalcev, ki jih 

spremljajo po nastopih širom 
Slovenije. Po koncertnem delu 
prireditve sta se na oder zasu-
kala DJ Sushi in njegov pajdaš 
MC Žika. Že dodobra ogreto 
občinstvo sta pripeljala do vr-
hunca s svojimi ritmi. Oživela 
je tudi tista peščica ljudi, ki 
jim rock glasba ni najbolj pri 
srcu ter skupaj s preostalimi so 
vztrajali do jutranjih ur.

7. september 2019 se bo tako 
v zgodovino polhograjske rock 
prireditve zapisal kot eden naj-
bolje obiskanih Šundrov doslej. 
Pohvali se lahko tudi s tem, da 
je na odru gostil kar štiri za-
sedbe, ki delujejo v naši obči-
ni. Keep on rocking, Šundr,  se 
vidimo naslednje leto! 

  
Sebastjan Vehar

Trajnostna mobilnost 
predstavlja takšen 
potovalni način, ki 
ima majhen negativen 
vpliv na okolje in ljudi. 

Sem prištevamo hojo, kole-
sarjenje, javni potniški tran-
sport, okolju prijazna vozila 
in odgovorna uporaba avto-
mobilov (na primer več ljudi 
v avtomobilu). Lahko rečemo, 
da predstavlja takšen način 
transporta, ki zadovoljuje 
potrebe sedanjega človeškega 
rodu, ne da bi ogrozil možno-
sti prihodnjih generacij, da 
zadovoljijo svoje potrebe. S 
projektom želimo prispevati k 
spreminjanju potovalnih na-
vad otrok od 1. do 9. razreda 
in njihovih bližnjih ter posle-
dično k zmanjševanju motor-
nega prometa v okolici šole. 
Na ta način želimo prispevati 
k zmanjšanju okoljskih obre-
menitev, k spodbujanju giba-

nja otrok in s tem h krepitvi 
njihovega zdravja. Izvajali 
bomo različne aktivnosti, ki 
spodbujajo hojo, kolesarjenje 
in druge trajnostne prihode v 
šolo. Aktivnosti bodo prilago-
jene starostni skupini 1., 2. in 
3. triade osnovne šole. Poleg 
sodelovanja v glavnih aktiv-
nostih projekta bomo orga-
nizirali tudi druge dejavnosti 
s področja prometa, okolja 
in zdravja, ki so del omenje-
nega projekta: predavanje s 
področja prometne varnosti, 
analiza dostopa poti v šolo, 
sodelovanje z občino pri ure-
janju šolskega okoliša za ve-
čjo varnost otrok in vnašanje 
vsebin s področja trajnostne 
mobilnosti v učni proces za 
nadaljnje osveščanje otrok. 
Pri projektu bodo sodelovali 
vsi učenci šole.

 Barbara Kokot, 
koordinatorica projekta 

Trajnostna mobilnost na 
OŠ Polhov Gradec

MO PD Šentjošt 

17. Planinski tabor v Robanovem kotu

Šundrbanda

Rock koncert Šundr 2019 OŠ Polhov Gradec 

Gremo peš 
s kokoško Rozi
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Za nami je 6. izvedba 
Noči z gasilci, ki se je 
odvijala od petka, 23. 
do nedelje, 25. avgusta. 

Tokrat se je zbralo 16 mladih 
gasilcev, ki so torej tri dni pre-
živeli v gasilskem domu.

 
Petek, 23. avgust 

Aktivnosti so se pričela v pe-
tek ob 18.00, ko smo se najprej 
razdelili v štiri skupine, ki so 
veljale vse dni. Tudi v letošnjem 
letu smo imeli interno pošto, 
kjer so se zbirale vse misli ude-
ležencev. Sledile so tri zanimi-
ve igre, kjer se je že pokazal 
ekipni duh, saj so bile boljše 
ekipe nagrajene z večjim števi-
lom točk. Prva igra je preverja-
la predvsem gasilsko spretnost, 
saj je bilo potrebno s pomočjo 
požarne metle spraviti žogico 
mimo ovir ter skozi sesalno cev. 
Tudi najmlajša udeleženka je z 
na videz lahko, v resnici pa do-
kaj zahtevno nalogo, opravila 
samostojno. Preostali dve igri 
pa sta bili splošnega značaja.

Kaj hitro je bila na vrsti ve-
čerja, katero so si otroci pripra-
vili sami. Pekli smo palačinke 
ali šmorn, odvisno kdo je pekel, 
na odprtem ognju pa koruzo in 
hrenovke. Za tem pa je sledilo 
težko pričakovano prenočeva-
nje v gasilskem domu. Dvorana 
gasilskega doma je bila polna 
podlog za spanje, spalnih vreč 
in otrok. Nekateri so zaspali 
hitro, drugi so bili po konci ne-
koliko dlje.

Sobota, 24. avgust 
Da bi se naši možgani pripra-

vili na naporen dan, ki nas je 
čakal, smo pred zajtrkom izve-
dli telovadbo. Takoj zatem smo 
odhiteli v Babno Goro k kozol-
cu, kjer se tudi pripravljamo na 
tekmovanja. Do Babne Gore 
smo odšli peš po cesti preko 
Dolenje vasi. Zaradi vročine 

so vsem prijale vodne igre. Ob 
vodnih igrah so se vsi nadvse 
zabavali, saj niso bili najboljši 
tisti, ki so najmočnejši, temveč 
je bilo potrebno uporabiti tudi 
nekaj iznajdljivosti. Sledilo je 
preizkus tako imenovanega 
“spolzkega Janeza”, improvizi-
ranega tobogana po travi. Na 
travno površino je položen 
povinil, za boljšo drsnost pa 
se uporablja voda, tako kot na 
pravem toboganu. Otroci so ob 
spustih po “spolzkem Janezu” 
nadvse uživali.

Slastni čepavčiči, ki sta jih 
spekla mladinca, smo skupni-
mi močni pripravili gasilski 
poligon, kjer so ekipe čakale 
različne naloge. Najprej so med 
seboj speli dve C cevi in ročnik, 
v nadaljevanju so se prvič spo-
padli s spajanjem sesalnih cevi, 
sledil je prenos ponesrečenca 
in traktorske gume, tik pred 
koncem poligona pa so morali 
premagati še vrvni labirint ter 
izbrati pravilno gasilsko orod-
je. Druga dvojica pa je nato vso 
opremo čim hitreje pospravila 
v začetno pozicijo. 

Gasilski poligon smo kon-
čali tik pred nevihto. Da smo 

razgibali naše možgane smo 
poskrbeli s igro pantomima v 
tri, kjer na tri načine ugibamo 
znane slovenske in svetovne 
osebnosti.

V večernem delu pa smo iz-
vedli tombolo. Otroci so prejeli 
lističe in vneto črtali izžrebane 
številke. Tisti z največ sreče so 
prejeli tudi simbolične nagrade.

Nedelja, 25. avgust 
Nedeljski program se je za 

nekatere pričel že ob štirih 
zjutraj. Na lastno pobudo so 
mladinci zaprosili, če lahko 
odidejo na Grmado, delno tudi 
v želji po nabiranju kondicije 
za državno tekmovanje v ori-
entaciji. Tako so vstali ob 4.00 
ter se v temi odpravili na vrh 
Grmade. Skupinsko sliko so iz 
vrha mentorju Klemenu poslali 
ob 5:45. Bravo mladina za idejo 
in pogum!

V dopoldanskem delu smo 
se razdelili v dve skupini ter se 
odpravili na dva različna kraja. 
V Dolenji vasi smo spoznali ter-
mokamere. V praktičnem delu 
so morali otroci v hiši v različ-
nih prostorih najti skrite črke, 
ki jih je bilo moč videti le s po-

močjo termokarmere. Lahko bi 
rekli, da so bili otroci gasilski 
detektivi. Z ogledom poizku-
sov pa so spoznali kako izrazito 
zagori že majhna količina olja, 
če ga pogasimo z vodo, ter za-
kaj je nevaren leseni prah. Spo-
znali so tudi kakšna je oblika in 
barva plamena.

Druga skupina pa je pri ga-
silskem domu spoznavala dvi-
žne blazine s pomočjo katerih 
lahko dvignemo različna bre-
mena, tudi gasilsko cisterno. 
Za popestritev dogajanja so se 
pomerili v “gasilskem labirintu”, 
to je majhnem lesenem labirin-
tu, kjer so morali s pomočjo 

dvigovanja/spuščanja zračne 
blazine žogico spraviti iz enega 
na drugi konec.

Prvi del popoldneva so izko-
ristili za skriti zaklad. Mentor 
Klemen je pripravil številne 
vmesne namige, mladina pa 
je poskušala, kar se da hitro 
priti do končne rešitve. Kje se 
je skrival zaklad, pa vprašajte 
otroke, ki so ga iskali.

Zadnjo urico srečanja smo 
izkoristili za podelitev prav 
posebne nagrade. Za najbolj 
vestno obiskovanje vaj od 
lanskoletne Noči z gasilci do 
letošnje je posebno priznanje 
(lesen Krtko) prejel mladinec 
Jan Jesenovec. V enem letu je 
bil prisoten kar na 73 vajah, za 
preostalih 14 vaj pa se je opra-
vičil. Po dogovoru to pomeni 
100% udeležbo. 

Posebno nagrado pa je pre-
jela tudi pionirka Ema Peklaj, 
ki je bila prisotna na 89 vajah 
(96,97 %), kar je daleč največ 
med vsemi.

Klemen Zibelnik, 
PGD Dvor

 Preko občinskih in regijskih 
nivojev smo se na državno tek-
movanje uvrstili s pionirkami, 
mladinkami in mladinci.

Kot kaže so nam državna 
tekmovanja v orientaciji, ki po-
tekajo na smučiščih, pisana na 
kožo, saj so pionirke pred tre-
mi leti na Golteh osvojile tre-
tje mesto, tokrat pa so njihov 
uspeh nadgradile še mladinke. 
Sara, Nika in Ema so namreč 
postale državne prvakinje. 

Tek je odlična rekreacija, če 
pa vključimo še iskanje kon-
trolnih točk na terenu s pomo-
čjo karte in kompasa, pa posta-
ne vse skupaj še bolj zabavno. 
Medtem, ko so drugi obisko-
valci Kop nabirali gobe ali se 
le sprehajali, se je naša mladina 
spopadla z zahtevnim terenom, 
saj je bilo na progi kar nekaj 

klancev. Kaj drugega pa lahko 
pričakujemo na smučišču? 

  
Pionirke na progi odlično 

Pa pojdimo lepo po vrsti. 
Prve so se na progo podale pi-
onirke Ema, Nina in Katja. Na 
progi jih je spremljal Marko. 
Malenkostno se je zataknilo 
že na vaji pred štartom – vaji 
z vedrovko. Dekleta to ni zme-
dlo in so se zavzeto podale na 
progo, kjer so vknjižile enega 
najboljših časov teka. Na dr-
žavnem nivoju odloča vsaka 
malenkost, zato tudi odličen 
tek ni bil dovolj za popravo na-
pak. Uvrstili so se na 11. mesto 
med 32. nastopajočimi. 

  
Mladinci do 14. mesta 

Od naših ekip so se nato na 
progo podali mladinci. Peter, 

Miha in Jan so svoj nastop 
pričeli z vajo z vedrovko, kjer 
so zaradi živčnosti povsem 
zamešali, na kakšen način vajo 
pričeti. Kljub vsemu so štopari-

ce pokazale, da so vajo izvedli 
zelo hitro. Na progi večjih te-
žav niso imeli, pridelali so si le 
kazenske točke na zvijanju cevi, 
za katere pa je kriv mentor Kle-

men, saj jih je nekoliko napač-
no naučil. Ob dobrem teku je 
pogled na rezultate razkril, da 
so naši mladinci končali na 14. 
mestu izmed 33 ekip. 

  
Višje ne gre 

Sledil je le še nastop mladink. 
Sara, Nika in Ema so dorasla, 
saj so na državnem tekmovanju 
v enaki zasedbi nastopile tretje 
leto zapored. Če v predho-
dnih dveh nastopih ni šlo vse 
po željah, se je tokrat izšlo do 
popolnosti. Natančno izpiljeni 
postopki izvedbe vaj in številni 
kondicijski teki po bližnji in šir-
ši okolici so privedli do naslova 
državnih prvakinj. Mladinke 
so si pred tekmovanje želele le, 
da bi bile pred ekipo Horjula, ki 
so lani postale državne prvaki-
nje, pa tudi če bodo predzadnje. 
Želja se jim je uresničila, saj so 
se tik za njimi uvrstile Horjulke 
in tako praktično sosednjemu 
društvu predale državni naslov. 

Ob čakanju na razglasitev 
rezultatov so vse preračunava-

le številke ter ugotavljale kam 
se bodo uvrstile. Ob razglasi-
tvi pa so jih prebrali čisto na 
koncu, kar je pomenilo, da so 
bile med 31. ekipami najboljše. 
Veselje se je lahko pričelo. Na 
zmagovalnem odru so si mla-
dinke skočile v objem ter po-
točile tudi nekaj solz sreče ob 
zgodovinskem uspehu. Morda 
so naše mladinke prejele tudi 
kakšen nasvet s strani Horjulk, 
kako priti do naslova, saj so se 
na Kope odpravili s skupnim 
prevozom.

Ob vrnitvi v domačo vas so 
se tekmovalke presedle v GVC 
16/25, ki jih je z lučkami in sire-
no pripeljal pred gasilski dom. 
Tam jih je že čakala množica 
navijačev, ki so jih bučno spre-
jeli. Čestitat so jim prišli tudi 
župan občine Dobrova-Polhov 
Gradec Franc Setnikar, pred-
sednik Gasilske zveze Dolomi-
ti Franci Zibelnik in poveljnik 
Gasilske zveze Dolomiti Filip 
Božnar. 

Klemen Zibelnik, PGD Dvor

Mladinke PGD Dvor državne prvakinje v orientaciji

Presrečne mladinke na zmagovalnem odru [foto: Marko Zibelnik]

16 mladih gasilcev na “Noči z gasilci”

Dolgo pričakovana sobota, 14. septembra, 
je končno le prišla. Ta dan je namreč na 
Kopah potekalo državno tekmovanje v 

orientacijskem teku.
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Bilo v petek 6. 9. 2019. Vstati 
sem morala zelo zgodaj, zato 

sem bila dovolj zaspana, da 
sem na avtobusni postaji 

zehala kot nilski konj. 

Še nekaj časa sem čakala v mrazu, 
kdaj se bomo vsi zbrali in se med tem 
čudila nekaterim, ki so bili kar v krat-
kih rokavih. Ko smo bili končno vsi 
zbrani, je avtobus speljal proti Rimu. 

Na avtobusu smo imeli seveda ve-
liko družbe, še hvala bogu, ker bi bila 
vožnja zelo dolga in dolgočasna. Pe-
ljali smo se približno osem ur (če se 
še prav spominjam), seveda pa smo 
naredili vmes tudi kratke postanke za 
stranišče, ali pa da smo si pretegnili 
noge. Ko smo prispeli, smo si najprej 
ogledali cerkev Sv. Pavla s čudovitim 
stropom in temačne katakombe, nato 
pa smo se razporedili v sobe in od-
šli na večerjo. Priznam, testenine so 
bile zelo okusne, mogoče za nekatere 
ne. Nato smo morali iti spat ob 22.00, 
ampak večina se seveda tega ni držala. 

Vstati smo morali malo pred sedmo 

zjutraj, da smo imeli še dovolj časa, da 
se pripravimo in gremo na zajtrk. Tudi 
ta je bil odličen. Nato smo se odpravili 
v živahni Vatikan. 

Pregledati so morali naše nahrbtni-
ke in tudi nas, zaradi varnosti. Ogle-
dali smo si predvsem veliko cerkva, 
med njimi tudi baziliko Sv. Petra, ki 
je imela vrtoglavo visok strop. Šli smo 

tudi na njeno kupolo, kjer se je odprl 
veličasten pogled na cel Rim, papeža 
pa smo zamudili, ker je šel na obisk k 
našemu Pedru Opeki. Videli smo tudi 
švicarske gardiste, ki so nepremično 
stali in se niso zmenili za mimoidoče. 
Morali smo imeti posebne slušalke, da 
smo med množico slišali učitelja, ki 
nam je povedal kar nekaj zanimivih 

stvari. Ogledali smo si še Sikstinsko 
kapelo, kateri je bilo toliko ljudi, da 
nismo videli meter pred nosom in 
Angelski grad z mostom, iz katerega 
se ta zelo dobro vidi. Občudovali smo 
te velike znamenitosti in se med tem 
zelo zabavali. Seveda smo si vmes pri-
voščili še malo prostega časa za kosilo 
in kupovanje spominkov. Po koncu 
ogleda smo spet odšli na metro in te-
kli k hotelu, ker smo si želeli samo še 
večerje in spanja. 

Ravno sem sanjala, da sem bila v 
plastični vrečki, s katero sem se pelja-
la po cesti hitreje kot z avtom, ko sem 
zaslišala trkanje na vrata. Kar izstreli-
lo me je iz postelje. Bila je učiteljica in 
nam povedala, da je ura pet minut do 
sedmih, ob sedmih pa je bil zajtrk. Vse 
punce smo v paniki stekle v kopalnico. 

Ko smo se končno pripravile, smo 
šprintale po hodniku, ker so bili vsi že 
v jedilnici. Po zajtrku smo odšli na dol-
gi pohod po Rimu, tem večnem mestu. 
Da pa smo sploh lahko prišli do tja, nas 
je metro hitro pripeljal tja. Tokrat smo 
si ogledali cerkev posvečeno Mojzesu 
in občudovali kipe Michelangela ter 

prišli tudi do veličastnega koloseja ter 
ostankov rimskega foruma, kjer je bilo 
meni najlepše. Videli smo še orjaški 
panteon z ogromnimi stebri in sma-
ragdni vodnjak Trevi, v katerega smo 
metali kovance čez levo ramo. Nato 
smo si šli  ogledat Španske stopnice in 
razgled na Rim. Nato smo se zahvalju-
joč metroju hitro vrnili v hotel in po 
dobri večerji utrujeni zaspali. 

  »Še zadnji dan,« sem si rekla v mi-
slih, ko sem se zbudila. Po okusnem 
zajtrku smo se z avtobusom pripeljali 
do starega Etruščanskega mesta. Tam 
je bilo za spremembo veliko hladne-
je, kot v Rimu, zato je bilo toliko laž-
je hoditi. Ogledali smo si visoko ter 
veličastno gotsko cerkev, ki je imela 
pisane stebre, raznobarvna okna, in 
zanimive, čudovite poslikave. Nato je 
sledila vožnja domov, ki pa ni bila dol-
gočasna, saj smo pogledali dva filma 
in jedli čips s prijatelji. 

V Polhov Gradec smo prispeli okoli 
21.30 in se poslovili drug od drugega. 
Le edino nekaj mi je manjkalo, da bi 
lažje spala na avtobusu: blazina. 

Ana Jankovec, 8. a

Izlet Avstrijska 
Koroška - Ljubelj 
- grad Ojstrovica 
- Klopinsko jezero 
- Železna kaplja – 
Jezersko. 

 
Na pot smo se odpravili 10. 

septembra 2019. Zapeljali smo 
se v sosednjo Avstrijo do gra-
du Ostrovica. V eno najlepših 
dolin koroške dežele je narava 
postavila strmo, v nebo molečo 
in 150 metrov visoko apneni-
ško skalo, ki ima dober pregled 

nad sosednjimi gorami, hribi 
in pokrajino, ki je na seznamu 
UNESCO-ve svetovne dedišči-
ne. 

Njegova značilnost je 14 
obrambnih vrat, s petimi dvi-
žnimi mostovi nad »volčjimi 
jamami«, ki so služili zaščiti 
pred turškimi vpadi. V arhitek-
turni podobi, kakršna je od 16. 
stoletja do današnjih dni, grad 
ni bil nikoli premagan. 

Ogledali smo si razkošen 
muzej in okolico. Na gradu 
nas je sprejel vodič slovenskega 
rodu. Popeljal nas je skozi bogat 

muzej in nam briljantno opisal 
zgodovino gradu in življenje v 
tistih časih.  

Nadaljevali smo potovanje 
po dolini skozi Wildenstein 
do Klopinskega jezera. Jeze-
ro je precej visoko in doseže 
v poletju temperaturo vse do 
30 stopinj. Sprehodili smo se 
okrog jezera, se razgibali. Ver-
jemite mi, ni dobro kar sedeti 
in sedeti.  

Ogledali smo si še Železno 
Kapljo in okolico njihovih term. 
Preko sedla smo se po vijugasti 
gorski cesti pripeljali na Jezer-

sko, do planšarskega jezera, kjer 
nas je pričakalo bogato kosilo. 
Preko Kranja smo se  polni le-

pih vtisov vrnili domov.  Z iz-
leti nadaljujemo v oktobru, pa 
tudi martinovali bomo v no-

vembru. Do takrat pa ostanite 
zdravi. 

Zapisal: Lado Nartnik

Na podlagi 9. člena Pravilnika o uporabi špor-
tnih objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec  

(Uradni list RS, št. 26/2011) Občina Dobrova 
- Polhov Gradec objavlja

JAVNI RAZPIS 
O KORIŠČENJU DRSALIŠČA

V LASTI OBČINE DOBROVA - POL-
HOV GRADEC

V SEZONI 2019/20

1. Predmet javnega razpisa so prosti termini za 
najem in koriščenje drsališča v ŠRC Gabrje 
v sezoni 2019/20.

2. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni 
zavodi, organizirane skupine občanov, posa-
mezniki, organizacije in podjetja s sedežem v 
Občini Dobrova - Polhov Gradec in zunaj nje.

3. Na drsališču je mogoča vadba, treningi in re-
kreacija vse dni v tednu predvidoma od 19.15 
do 23.00, ob sobotah in nedeljah pa tudi dopol-
dne od 10.00 do 13.00.

4. Pri oddaji športne površine v uporabo imajo 
prednostno pravico uporabniki po naslednjem 
vrstnem redu:

a) osnovne šole v Občini Dobrova - Polhov Gra-
dec za izvajanje obveznega šolskega pouka 
športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih 
otrok (vrtca) in šolskih interesnih dejavnosti

b) športni programi izvajalcev, ki jih v javnem 
interesu sofinancira Občina Dobrova - Polhov 
Gradec

c) programi športnih društev in klubov za otroke 
in mladino, usmerjeni v kakovostni in vrhunski 
šport iz Občine Dobrova - Polhov Gradec

d) programi športnih društev in klubov za odra-
sle, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport iz 

Občine Dobrova - Polhov Gradec
e) drugi klubi, društva in skupine iz Občine Do-

brova - Polhov Gradec, ki izvajajo športno re-
kreacijo

f) društva in klubi  zunaj občine
g) drugi uporabniki

5. Cenik in vloga za koriščenje drsališča sta obja-
vljena na spletni strani Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec: www.dobrova-polhovgradec.si. 
Vlogo lahko dvignete tudi  v sprejemni pisarni 
v času uradnih ur in izpolnjeno pošljete do 
srede, 6. novembra 2019, na naslov: Občina 
Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 12, 1356 
Dobrova ali na e-naslov: simona.kostrevc@do-
brova-polhovgradec.si

6. Rok prijave: 6. november 2019.

7. Začetek sezone je predviden:  sobota, 30. no-
vember 2019.

Zaključek sezone je predviden: nedelja, 1. marec 
2020.

8. Na osnovi prejetih vlog bo pripravljen predlog 
koriščenja drsališča. Med Občino Dobrova 
- Polhov Gradec in uporabniki drsališča bo 
sklenjena pogodba o najemu.

9. Informacije v povezavi z javnim razpisom je 
mogoče dobiti na Občini Dobrova - Polhov 
Gradec, tel. 01/3601-800, in sicer ob ponedelj-
kih in petkih od 8.00 do 12.00 ter sredah od 
8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00. Vprašanja je  
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti 
na naslov info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 17. september 2019 
Šifra: 430-0024/2019-1

Župan
    Občine Dobrova - Polhov Gradec

      Franc Setnikar, l. r.

 Kljub temu, da smo ve-
deli, da ti zahrbtna bole-
zen vztrajno jemlje moči, 
nismo mogli doumeti, da 
ti ni bilo dano, da bi se 
borila proti njej, ampak te 
je premagala v zelo krat-
kem času, kar nas je vse 
zelo potrlo. Žalostni smo 
poslušali vest o tvojem 
odhodu in se spraševali, 
ali bi bilo možno še kaj 
narediti.

Draga Marija, v naše 
balinarske vrste si prišla 
pred  desetimi leti, se hitro vključila  v ekipo 
in postala dobra balinarka in prijateljica. 
Velikokrat smo se skupaj veselili uspehov, 
ki smo jih dosegli na turnirjih prijateljskih 
društev, pa tudi na naših rednih treningih 
smo bili zelo tekmovalni, vendar smo se ve-
dno razveselili dobrega meta, pa naj je bil v 

naši ali nasprotnikovi eki-
pi. Prav ti si bila tista, ki ji 
je met največkrat uspel in 
si ob pohvali skromno do-
dala: “Glej, ratalo je.” Zato 
smo ob tvojem  tihem slo-
vesu še toliko bolj žalostni, 
ker vemo, da tvojih besed 
in nasmeha ne bomo več 
slišali in videli in da je to 
nekaj dokončnega. Vedno 
pa boš ostala v naših sr-
cih in naših mislih, kakor 
smo tudi v tvoj spomin in z 
mislijo nate balinarke dan 

po tvojem odhodu balinale na turnirju, ki 
ga je organiziral GIP v Ljubljani in osvojile 
prvo mesto.  

Draga Marija, hvala za prijateljstvo, 
hvala, da si bila z nami, počivaj v miru. 

  
Balinarke in balinarji DU Polhov Gradec

V slovo 
Mariji 

Gruden

Polhograjski osnovnošolci so za štiri dni odpotovali v večno mesto

Društvo upokojencev Polhov Gradec
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Za tako stanje je več razlo-
gov. Zagotovo največji je ta, da 
še vedno nimamo priključka 
na avtocesto za katerega je 
na Lukovici in Brezovici od-
kupljenih že skoraj 90 odstot-
kov potrebnih zemljišč in za 
kar so zagotovljena tudi vsa 
finančna sredstva. 

V medijih smo lahko ve-
liko prebrali o vzrokih za 
nastalo situacijo, ki naj bi 
gradnjo za nas prepotrebne-
ga infrastrukturnega objekta 
odmaknili za nerazumljivo 
dolgo v prihodnost. Skupaj s 
kolegom in prijateljem  Me-
todom Ropretom županom 
občine Brezovica sva ugoto-
vila, da je možno premakniti 
birokratske ovire le z strpnim 
dialogom vseh vpletenih, ki 
ga do sedaj po najini oceni 
ni bilo. Na lastno pobudo 
sva kot predstavnika lokal-
nih skupnosti, ki trpita vsled 
vsega kar se dogaja na naših 
cestah, pristopila k povezova-
nju pristojnih akterjev na tem 
projektu. Z veseljem in op-
timizmom lahko povem, da 
smo se že srečali praktično na 
najvišjih ravneh in konstruk-
tivno pristopili k reševanju iz-
zivov, kar bi nas lahko hitreje 
pripeljalo do izdaje veljavne 
gradbene dokumentacije za 
izvedbo priključka na avtoce-
sto na Lukovici. O tem bom 
še poročal. 

Z veseljem in velikimi pri-
čakovanji pa v naši soseščini 
kljub težavam s podtalnico 
zaključujemo dela pri ob-
novi objekta stare šole. Na-
črtovana posledica tega je 
tudi to, da se bodo v sedanje 
prostore občine vnesle nove 
vsebine, kar bo zagotovo tudi 
popestrilo kulturno življenje 
in pripomoglo k še večjemu 
povezovanju med občani. V 
ta namen tudi ustanavljamo 
delovno skupino, ki se bo še 
posebej poglobila v pripravo 
aktivnosti praktično v sredi-
šču naselja Dragomer. 

V neposredni bližini doma 
krajanov pa je tudi center TC, 
kjer smo z bivšim lastnikom 
in posestnikom uspeli izve-

sti končno sodno poravnavo, 
česar bodo zagotovo najbolj 
veseli naši malčki iz bližnjega 
vrtca, saj bodo spet lahko te-
lovadili v prijetnih prostorih 
tega športnega centra. Ravno 
tako pa je v fazi priprave na 
odprtje tudi gostinski lokal v 
pritličju objekta, ki je v pre-
teklosti združeval predvsem 
športno aktive občane, ki so 
še vedno mladi po srcu. 

Mladi po srcu pa so tudi 
člani glasbene skupine, ki je 
pred nekaj dnevi nastopala 
med drugim tudi na tradici-
onalnem krompirjevem pi-
kniku , ki ga organizira požr-
tvovalna in kreativna skupina 
znotraj Društva upokojencev 
Log. Letos so organizatorji na 
dogodek povabili tudi člane 
Društva upokojencev Dra-
gomer-Lukovica. Glede na 
videno bi lahko rekel, da smo 
s takimi dejanji na resnično 
pravi poti medsebojnega po-
vezovanja, posebej zato, ker 
so ložanski upokojenci že 
dobili povabilo na kostanjev 
piknik v Dragomer. Mogoče 
je pa k temu pripomoglo tudi 
predavanje profesorice Vesne 
Godine, ki nas je na povabi-
lo društva Dvig nagovorila 
in nam pokazala kakšna bi 
utegnila biti prava pot k iz-
gradnji trdne in povezane lo-
kalne skupnosti. Nekateri ste 
manjkali. 

V ustanavljanju je tudi de-
lovna skupina za izgradnjo 
pokopališča v Dragomeru, 
zaključuje se postopek izbire 
izvajalca za gradnjo kanali-
zacijskega omrežja s čistilno 
napravo. Tako imamo poleg 
rednih nalog vsi za jesen in 
zimo vrsto izzivov, ki nas vse 
navdihujejo in nam vlivajo 
novega upanja, da znamo in 
skupaj zmoremo doseči ne-
kaj, kar se je včeraj zdelo še 
nemogoče. 

Vsem, ki se trudite za sku-
pno dobro se iskreno zahva-
ljujem. 

Vaš Miran Stanovnik, 
župan

Županova beseda 

Spoštovane in 
spoštovani!
Takorekoč še včeraj 
smo se po opravkih 
odpravljali s prižganimi 
klimatskimi napravami v 
svojih vozilih, danes pa 
nas na jutranjih poteh 
že spremlja megla in 
nepredvidljive razmere 
na cestah, ki nemalokrat 
zagrenijo življenje 
marsikomu izmed 
nas. Velja si zapomniti, 
da nihče na cesti ni 
popolnoma varen.  Sedaj, 
ko je pojenjala turistična 
gneča na cesti, pa v 
našem okolju še vedno 
nastajajo zastoji.

Temelji objektu Stare 
šole so v izjemno 

slabem stanju. To se je 
pokazalo ob izkopih 

za umestitev male 
komunalne čistilne 

naprave. 

A si projektanti s to težavo 
preveč ne belijo glave, saj so že 
našli rešitev in sicer v dobetoni-
ranju zunanjega dela betonske-
ga temelja in izvedbi ustrezne 
vertikalne hidroizolacije na 
stiku stene in temeljev, s čimer 
naj bi preprečili zatekanje pod-
talne vode v kletne prostore. 
Rešitev proračuna občine ne bo 
dodatno obremenila, šlo naj bi 
le za nekaj dodatnih tisočakov, 
ki jih bodo pokrili v okviru po-
stavke nepredvidenih del. Ak-
tivnosti tako še vedno potekajo 
v predvidenih časovnih okvirih, 
končane naj bi bile novembra.

Delavci Delta skupine d. o. 
o, nadaljujejo z aktivnostmi na 
preostalih delih. Kot smo že 
poročali je podjetje kot edini 
ponudnik na javnem razpisu 
za izbiro izvajalca preostalih 
del dobil še ta posel, potem, ko 
so na gradbišču pred tem izva-
jali že nujna dela. 

Kot so nam pojasnili na Ob-
činski upravi trenutno pote-
kajo pospešene aktivnosti na 
zaključevanju obrtniških del in 
zunanji ureditvi v sklopu pre-
ostalih del. »Izvajalec trenutno 
pospešeno izvaja operativne 
aktivnosti na slikopleskarskih 
delih, izvedbi keramike v sa-
nitarijah, finalizaciji tlaka v 
ostalih prostorih, izvedbi spu-
ščenih stropov in fini montaži 
opreme ter naprav na elektro 
ter strojnih instalacijah. 

V kleti se izvaja fina montaža 
strojne opreme v klima strojni-
ci in toplotni postaji,« smo še 
izvedeli. 

Pestro je tudi na dvorišču, 
kjer se ureja okolica. »Na zu-
nanji ureditvi se zaključujejo 

razvodi elektro in strojnih in-
stalacij s pripadajočo opremo 
v sklopu priključevanja objek-
ta in pripravo na finalizacijo 
zunanjih površin. Na zunanji 
ureditvi so se uredili priključki 
za sanitarno kanalizacijo s pri-
padajočo MKČN. 

Vzporedno z izvedbo pre-
bojev skozi zunanje stene za 
priključevanje sanitarne kana-
lizacije, meteorne kanalizacije, 
elektro razvodov, vodovoda se 
izvaja statična sanacija obsto-
ječih temeljev s predpisanim 
do betoniranjem temeljev in 
vertikalno hidroizolacijo.« 

Vzporedno so na Občini do-
bili tudi že prve tehnične reši-
tve za umestitev ambulante in 
lekarne v pritličje tega objekta. 
»Te rešitve bodo v nadaljevanju 
kompletirane v projektni do-
kumentaciji za izvedbo (PZI),« 
še dodajajo.. 

Sicer pa preostala dela obse-
gajo aktivnosti zaključevanja 
slikopleskarskih del, izvedbo 

finalnega tlaka, keramike v sa-
nitarijah, izvedbo suho monta-
žnih stropov, lesena notranja 
vrata, zaključevanje fasade 
– »cokla«, elektro in strojne 
instalacije (ogrevanje, prezra-
čevanje, vodovod, moč, raz-
svetljavo, strelovod in ožičenje) 
in zunanjo ureditev (priključki 
elektrike, vode, meteorne in 
fekalne kanalizacije, asfalter-
ska dela, polaganje betonskih 
tlakovcev ter vso elektro in 
strojno opremo zajeto v zuna-
nji ureditvi 

  
Vlage se naj bi znebili 
z dobetoniranjem temelje 

Pri obnovi objekta pa v za-
dnjem času ni šlo vse po planu. 
Kot nam je pojasnila direkto-
rica Občinske uprave Marje-
ta Strnad Kuharič se je v kleti 
pričela zadrževati vlaga. »Ob 
izvedbi izkopa za umestitev 
male komunalne čistilne na-
prave se je ugotovilo zelo slabo 
stanje obstoječih pasovnih te-

meljev objekta. Ob pregledu s 
strani projektanta in nadzora 
je projektant podal rešitev za 
dobetoniranje zunanjega dela 
betonskega temelja in izvedbo 
ustrezne vertikalne hidroizola-
cije na stiku stene in vključno 
temeljev.« S temi ukrepi naj bi 
preprečili zatekanje podtalne 
vode v kletne prostore, kjer so 
nameščene strojne naprave, 
arhiv... »Izvedba del je bila ugo-
tovljena kot nujna za statično 
sanacijo obstoječih temeljev, ki 
so bili izvedeni iz kamnitega 
materiala pomešanega s ce-
mentom (brez armature). 

Pri izvedbi je sanacija vklju-
čevala tudi vgradnjo armature 
s sidranjem v obstoječe temelje 
z enostranskim opaženjem pod 
nivojem obstoječe talne vode,« 
še pravijo na Občini in poja-
snjujejo, da so ta dela časovno 
zamudnejša zaradi fazne izved-
be dobetoniranja in s tem za-
gotavljanja statične stabilnosti 
objekta. Gre sicer za dodatna 
dela, ki niso bila načrtovana in 
tudi ne predvidena. 

Kot so nam povedali na obči-
ni so z vlago v tem objektu ime-
li težave že takrat, ko je v njem 
domoval vrtec, a niso pričako-
vali, da so te tako obsežne. »Teh 
del zato ni bilo mogoče predvi-
deti pred globokim izkopom za 
MKČN.« 

Za rešitev, ki so jo predlagali 
projektanti naj bi odšteli okoli 
sedem tisočakov, a to projek-
ta ne bo podražilo, saj , kot je 
še povedala direktorica, jih 
bodo vključili med nepredvi-
dena dela. »Tako da se skupna 
vrednost investicije dejansko 
zaradi tega ne bo povečala in 
dodatna rezervacija proračun-
skih sredstev ne bo potrebna.« 

Z deli naj bi zaključili novem-
bra, še vedno pa naj bi bila na 
varnem tudi pridobljena evrop-
ska sredstva. 

  
  V. L., foto: 

Občinska uprava

Našli rešitev za vlago
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Ker gre za strateško po-
membno selitev kmetij, je 
občina izdelala dodatne stro-
kovne podlage.

»Vezano na nove pobu-
de in strateške usmeritve je 
bil pripravljena in oddana 
Dopolnitev okoljskega po-
ročila.  Zavod RS za varstvo 
narave in Ministrstvo za kul-
turo se ne strinjata s širitvijo 
nekaterih stavbnih zemljišč,« 
nam je pojasnila občinska 
uprava. Dodajajo, da se trudi-
jo, da bi bilo iz OPN izvzetih 
čim manj predvidenih širi-
tev stavbnih zemljišč. Med 

zemljišči, za katere je treba 
pripraviti dodatne strokovne 
podlage, so tudi zemljišča, ki 
so strateškega pomena in so 
namenjena širitvi in selitvi 
kmetij. Zato je občina izde-
lala dodatno strokovno pod-
lago za širitev in preselitev 
kmetij, ki jo bo ob ponovni 
oddaji  dopolnitve okoljskega 
poročila priložila temu doku-
mentu. Ko bo dopolnjenemu 
okoljskemu poročilu prižgana 
zelena luč, bo občina pripra-
vili še drugo javno razgrnitev. 

  
V. L.

Na Darsu menijo, da je odlo-
čitev prenagljena in se bodo na 
sklep pritožili.

 Agencija RS za okolje je ko-

nec maja prejela vlogo Dars za 
podaljšanje veljavnosti okolje-
varstvenega soglasja za nov av-
tocestni priključek in zahodno 

obvoznico Brezovica. »Med 
postopkom je DARS zaradi 
spremembe posega spremenil 
tudi vlogo, in sicer v vlogo za 
izdajo novega okoljevarstve-
nega soglasja. Ker je bila vloga 
za izdajo okoljevarstvenega so-
glasja nepopolna, je ARSO po-
zval DARS k dopolnitvi. DARS 
je zaprosil za podaljšanje roka 
za dopolnitev vloge, čemur 

je ARSO ugodil,« so zapisali 
na Agenciji za okolje. Kjer so 
še pojasnili, da so po drugem 
zaprosilu za podaljšanje roka 
ugotovili da podani razlogi za 
podaljšanje niso upravičeni, 
zato roka niso podaljšal. Poleg 
tega pa so zavrgli tudi vlogo za 
izdajo okoljevarstvenega so-
glasja. 

Za komentar smo poprosili 
tudi Direkcijo za avtoceste RS, 
kjer menijo, da je sklep Arso o 
zavrženju vloge za podaljšanje 
roka za dopolnitev vloge za iz-
dajo okoljevarstvenega soglasja 
za zgraditev novega izvennivoj-
skega priključka Dragomer na 
avtocestnem odseku Ljublja-
na-Vrhnika prenagljen. 

»Trenutno smo namreč v 
postopku pridobivanja s strani 
ARSO zahtevanih dopolnitev. 
Ključni korak pri dopolnitvi 
vloge je uskladitev hidrološko-
-hidravlične študije (HHŠ) z 
Direkcijo RS za vode, ki poteka 
že dobro leto. 

Po uskladitvi HHŠ bo možno 
dokončno zaključiti projektno 
dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (t. i. 
PGD dokumentacija), na pod-

lagi katere se bo lahko izdelala 
dokumentacija za podaljšanje 
okoljevarstvenega soglasja v 
skladu z zahtevami ARSO,« so 
sporočili z Darsa . 

Pojasnili so še nam, da je 
bilo vlogo zaradi dolgotrajnega 
usklajevanja hidrološko hidra-
vlične študije nemogoče dopol-
niti z zahtevano dokumentaci-
jo, zato so ARSO zaprosili za 
podaljšanje roka do 30. 4. 2020, 
kar je glede na dosedanji potek 
dogodkov po njihovi ceni rea-
len datum. 

Dars se bo na sklep pritožil, 
če pa bo ta vseeno obveljal, na-
meravajo pridobivati gradbeno 
dovoljenje po integralnem po-
stopku, ki po novi zakonodaji 
združuje postopek izdaje grad-
benega dovoljenja in okoljevar-
stveno soglasje. 

»Zaradi pomanjkanja kon-
kretnih primerov iz prakse je 
težko oceniti do kakšnega ča-
sovnega zamika bo zaradi tega 
prišlo,« še dodajajo. 

»Začetek gradnje novega 
priključka je vezan na pridobi-
tev vseh soglasij na projektno 
dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja - PGD 

(predvsem vodnega soglasja 
in okoljevarstvenega soglasja), 
pridobitev nepremičnin, izdajo 
gradbenega dovoljenja in potr-
ditev investicijskega progama 
na Ministrstvu za infrastruk-
turo ter na uspešno izveden 
postopek javnega naročila za 
izvedbo del, » so zapisali na 
Dars. 

Ko bodo enkrat zakopali 
lopate bo gradnja zaradi zah-
tevnih barjanskih tal in temu 
prilagojene tehnologije gradnje, 
trajala najmanj dve gradbeni 
sezoni. »Trenutno se »vrtimo« 
samo okoli vodnega soglasja in 
okoljevarstvenega soglasja,« še 
pravijo. 

Vrednost gradbenih del je na 
podlagi projektne dokumenta-
cije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ocenjena na pribli-
žno 27 milijonov evrov Izvedeli 
pa smo še, da ima Dars trenu-
tno pridobljenih 75 odstotkov 
potrebnih zemljišč za gradnjo 
priključka. 

Vsa zemljišča pa bodo pred-
vidoma pridobljena do konca 
leta 2019. 

  
V. L.

Zahvala
V nesreči spoznaš prijatelja, pravi stari slovenski pregovor. To smo na 
lastni koži občutili mi, ki nam je požar v noči na 17. avgust 2019 skorajda 
uničil dom. Kako se dovolj zahvaliti gasilcem PGD Dragomer - Lukovica, 
Log, Vrhnika in še vsem ostalim, ki so se do jutranjih ur borili z ognje-
nimi zublji? Kako se oddolžiti sosedom, ki so nam nudili prenočišče in 
hrano še vrsto dni po nesreči? Kako se zahvaliti vsem športnim društvom, 
balinarjem, rekreativcem, kulturnikom, občini, piceriji Siciliana, vsem 
ljudem, ki so v okviru društev ali kot posamezniki kakorkoli prispevali 
k sosedski  pomoči, ki smo jo prejeli? Ostajamo brez besed, solidarnost, 
ki ste jo pokazali Vi, naši sokrajani, sosedje, prijatelji ali zgolj znanci s 
sosednje ulice, je neizmerljiva. Iz vsega srca: HVALA VAM! 

Družini Drofenik in Remškar       

Ob koncu dvotedenske ak-
cije je misli o preventivnih 
aktivnostih strnil prostovolj-
ni gasilec, govorili smo tudi z 
osnovnošolkama.

 »Ob začetku vsakega šol-
skega lata je na cesti veliko raz-
igranih otrok, ki še ne poznajo 
nevarnosti v prometu. Zato je 
zagotavljanje varnosti otrok v 
prvih septembrskih dneh ena 
najpomembnejših nalog,« pra-
vijo na Policiji. Tega se dobro 

zavedajo tudi v obeh prosto-
voljnih gasilskih društvih, PGD 
Dragomer-  Lukovica in PGD 
Log, ki vsako leto pristopita 
k preventivni akciji varovanja 
otrok na najbolj izpostavljenih 
mestih v okolici osnovne šole. 
Tokrat so otrokom pomagali 
pri prečkanju regionalne ceste 
na šestih lokacijah ter poskrbeli 
za bolj varen prihod in odhod 
iz šole, ob tem pa so otrokom 
prijazno delili še nasvete za bolj 

varen korak v šolo. Za dodatno 
opozarjanje voznikov na naj-
nevarnejša mesta, kjer učenci 
v večjem številu hodilo v šolo 
oziroma, tudi v bližini vrtca, 
kjer se giblje veliko najranlji-
vejših udeležencev prometa, 
so postavili opozorilne table 
»šolska pot«.. V okolici šole 
pa so policisti v prvih šolskih 
dneh izvajali poostren nadzor 
prometa  s kontrolami hitrosti 
ter umirjanjem prometa, zlasti 
med prihodom učencev v šolo 
in odhodom domov. 

Prostovoljni gasilci so za 
varen prehod čez cesto skr-
beli na šestih lokacijah, eni v 
Dragomerju in petih na Logu 
(prehod za pešce v Dragomer-
ju pri odcepu za osnovno šolo, 
prehod za pešce pri Molski 

cesti, pri avtobusni postaji na 
Logu in pri prehodu za kole-
sarje, pri avtobusni postaji Log 
vas in pri prehodu za pešce v 
Jordanovem kotu). Pogovarjali 
smo se z Borisom Smirnovom 
iz PGD Dragomer – Lukovica, 
ki je prva dva tedna pri prečka-
nju ceste pomagal otrokom na 
prehodu v Dragomerju. »Pre-
senečen sem, ko gledam otro-
ke, predvsem kolesarje, kako 
pravilno hodijo čez ta prehod. 
Se ustavijo, pogledajo in stopi-
jo s kolesa. Vidim pa tudi, da se 
tudi vozniku ustavijo, ko vidijo 
otroke, ki želijo prečkati cesto,« 
nam je povedal naš sogovornik. 
Ta je dejal, da ne ve ali vozniki 
spustijo pešce čez cesto zato, 
ker ob njej v odsevnih jopičih 
stojijo gasilci, ali to počnejo 
tudi običajno. 

Odgovor na to vprašanje 
smo dobili pri sedmošolkah. 
Ti sta nam dejali, da je takšno 
ravnanje prej izjema kot pravilo 
voznikov. »Eni ustavijo, večina 
avtomobilov pa ne. Gasilci so 
zelo prijazni in nam pomagajo 
pri prečkanju ceste in dajejo 
nasvete,« sta še dodali osnov-
nošolki. 

Smirnov nam je še povedal, 
da je bilo v teh prvih šolskih 
dneh na cesti veliko kolesarjev, 
predvsem iz višjih razredov 
osnovne šole, manj pa je bilo 
pešcev. Opazil je še, da mlajše 
otroke starši v šolo večinoma 
pripeljejo svojih jeklenih ko-
njičkih. 

  
V. L., foto: V. L. 

Ministrstvo pozvalo 
k dopolnitvi okoljskega 
poročila za OPN
Zavod RS za varstvo narave in ministrstvo 
za kulturo se ne strinjata s širitvijo nekaterih 
stavbnih zemljišč, zato sta občino pozvala k 
dopolnitvi okoljskega poročila.

Za varen začetek 
šolskega leta

Rdeča luč priključku Dragomer

Pri gradnji novega izvennivojskega 
avtocestnega priključka Dragomer se 

zapleta. Agencija RS za okolje je zavrgla 
Darsovo vlogo za okoljevarstveno 

soglasje.

Na šestih najbolj prometno izpostavljenih 
točkah so ob začetku novega šolskega 

leta pri prečkanju regionalne ceste 
otrokom pomagali člani obeh občinskih 
gasilskih prostovoljnih društev, v okolici 

vrtca in šole pa so promet poostreno 
nadzirali tudi policisti. 
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Odlikovanje je prof. Lovru 
Sodji, dolgoletnemu nekdanje-
mu profesorju in pedagoškemu 
vodji slovenske Glasbene šole 
v Celovcu ter dolgoletnemu 
predsedniku Društva sloven-
sko-avstrijskega prijateljstva 
Ljubljana, v okviru slovesnosti 
v avstrijski rezidenci svečano 
izročila avstrijska veleposlanica 
v Sloveniji Sigrid Berka. 

  
Republika Avstrija Sodjo 
odlikovala že drugič 

Veleposlanica je ob tem po-
udarila, da podelitev visokega 
avstrijskega odlikovanja ni po-
gost dogodek in še redkeje se 
zgodi, da je ena in ista oseba 
te časti deležna dvakrat. Av-
strija je profesorja Lovra Sodjo 
za njegove zasluge za kulturne 
odnose med Slovenijo in Av-
strijo, zlasti kot profesorja in 
pedagoškega vodjo slovenske 
Glasbene šole v Celovcu, že 
decembra 2005 odlikovala z 
avstrijskim častnim križem za 
znanost in umetnost. Velepo-
slanica je Sodji, ki že vrsto leto 
nadvse uspešno povezuje ljudi 
z obeh strani meje, še zlasti 
med avstrijsko Koroško oz. Juž-
no Koroško in Slovenijo, tokrat 
izročila Zlati častni znak za za-
sluge za Republiko Avstrijo, s 
katerim  ga je odlikoval zvezni 
predsednik Republike Avstrije 
Alexander Van der Bellen.. 

  
Z neutrudnim osebnim 
prizadevanjem sooblikoval 
odnose med državama

 »Na veleposlaništvu smo 
zelo veseli, da smo imeli v 

preteklih letih priložnost in 
možnost, da ob podpori Av-
strijskega kulturnega foruma 
Ljubljana, skupaj s profesorjem 
Lovrom Sodjo zmeraj znova iz-
peljemo Koroške kulturne dne-
ve v Ljubljani,« je dejala velepo-
slanica Berka. V nadaljevanju je 
poudarila, da Republika Avstri-
ja profesorju Lovru Sodji tako 
izreka priznanje za njegova 
neutrudna osebna prizadeva-
nja in osebno vnemo, s katero 
je desetletja glasbenikom, pisa-
teljem in likovnim umetnikom, 
zlasti iz vrst slovenske manjši-
ne na avstrijskem Koroškem, 
ponudil ustrezen oder v Lju-
bljani in tako sooblikoval od-
nose med Slovenijo in Avstrijo. 

»Ne bom skromen in bom 
povedal, da sem ponosen na 
prejem tako visokega avstrij-
skega priznanja, saj je že drugo 
priznanje Republike Avstrije za 
moje delo,« je ob tej priložnosti 
povedal profesor Lovro Sodja. 
Ta se je v svojem nagovoru za-
hvalil za priznanje in odlično 
sodelovanje s sosednjo državo 
ter se sprehodil skozi svoje plo-
dno delovanje na kulturnem 
področju 

Tvorni prispevek h krepitvi 
dvostranskih odnosov

 Kot je med drugim navede-
no v utemeljitvi, je leta 1938 ro-
jeni  Sodja od leta 2005 zelo 
aktiven član upravnega odbora 
Društva slovensko-avstrijskega 
prijateljstva v Ljubljani,. Od leta 
2011 je tudi predsednik dru-
štva. V tem času je pomembno 
in tvorno prispeval h krepitvi 

dvostranskih odnosov med 
Avstrijo in Slovenijo. Poleg vsa-
koletne organizacije Koroških 
kulturnih dni v Ljubljani, dru-
štvo organizira tudi strokovne 
ekskurzije v sosednjo Avstrijo 
in skrbi za sodelovanje z dru-
gimi sorodnimi društvi in klu-
bi iz Celovca, Dunaja, Gradca, 
Maribora in Ljubljane. Letos je 
Sodja prejel tudi častno prizna-
nje Zveze kulturnih društev 
Ljubljana za izjemen prispevek 
na področju medkulturnih 
izmenjav in krepitev vezi med 
Slovenijo in sosednjo Avstrijo. 

  
Več kot 540 avtorskih člankov, 
vesti in intervjujev 

Sodja je od leta 1979 do 2004 
poučeval flavto na slovenski 
Glasbeni šoli na avstrijskem 
Koroškem in je bil od leta 1986 
do 1997 njen pedagoški vodja. 
Za svoje delo na avstrijskem 
Koroškem je prejel tako na-
grade kot priznanja v Avstriji, 
nekaj priznanj pa tudi v Slove-
niji. Tudi danes pa še organizi-
ra koncerte slovenske Glasbene 
šole na Koroškem v Ljubljani. 

Poleg svojih dejavnosti v 
okviru društva je Lovro Sodja 
tudi publicistično zelo dejaven 
– že od leta 1962 je dopisnik za 
medije v Sloveniji, od leta 1985 
je pa tudi dopisnik za avstrijske 
slovenske medije (Naš tednik, 
Slovenski vestnik, Nedelja) in 
od leta 2003 tudi dopisnik ce-
lovškega tednika Novice, v ka-
terem poroča o mednarodnih 
kulturnih dogodkih v Ljubljani. 
Do danes so mu mediji v Slo-
veniji, Avstriji, Italiji in Nemčiji 
objavili skupno prek 540 avtor-
skih člankov, vesti in intervju-
jev. Izdal je še tri knjige, med 
njimi Mojih dvajset glasbenih 
let na Koroškem. Ter Glasba, 
ples in gore, ki jo je med dru-
gim občinstvu predstavil tudi v 
večnamenski dvorani Osnovne 
šole Log – Dragomer. 

Pred izidom je pa tudi nje-
gov obširen zbornik Enotni 
slovenski kulturni prostor v 
besedi in sliki, v katerem je 
zbral 1.550 raznih člankov s 

kulturnega področja Alpe–Ja-
dran, od leta 1957 do 2019, ki 
ga posveča vsem novinarjem in 
fotografom tega področja. 

Kot smo še lahko izvedeli, 
pa je profesor Lovro Sodja še 
veliko več, je tudi zlat element 
čezmejnega sodelovanja kate-
rega družbena angažiranost in 
predanost je v preteklih dese-
tletjih pomembno zaznamova-
la odnose med Avstrijo, zlasti 
avstrijsko Koroško, in Slovenijo. 

  
Več kot šest desetletij zbiranja 
člankov 

Ljubljana 10. september 
2019 – 1552 povzetkov član-
kov, poročil, vesti, intervjujev 
in knjižnih recenzij je Lovro 
Sodja zbral v 130 strani dol-
gem zborniku »Enotni kulturni 
prostor v besedi in sliki«. Tega 
je predstavil v ljubljanskih Kri-
žankah, posvetil pa ga je vsem 
novinarjem in fotografom ter 

vodstvom kulturnih ustanov. 
V zborniku so predstavljeni 

članki iz področja vokalne in 
instrumentalne glasbe, glas-
benega  in baletnega šolstva, 
zborovodstva, baletnega in 
opernega ustvarjanja, uredni-
kovanja, dopisništva, medna-
rodnih glasbenih tekmovanj 
v okviru Evropske zveze glas-
benih tekmovanj za mladino, 
kulturnega delovanja zamej-
skih Slovencev, mednarodnega 
delovanja prijateljskih društev 
in klubov planinske publicisti-
ke in fotografije od leta 1957 do 
začetka leta 2019. 

»Te članke sem pričel izrezo-
vati in shranjevati za namen, da 
se zgodovini ohrani razdobje 
kulturnega sodelovanja Slove-
nije in srednje Evrope zadnjih 
dvainšestdesetih let v pisni 
obliki. Poizkušam biti kronist 
kulturnih dogodkov ustvarja-
nja v slovenskem kulturnem 

prostoru, » je pojasnil Sodja, ki 
zase pravi, da je časopisni in 
knjižni molj. 

Podatke je črpal iz 63-ih ča-
sopisov, revij, zbornikov, slo-
venskih TV in radijskih postaj 
iz Slovenije, Avstrije in nekaj 
tudi iz Italije, objavljenih so še 
povzetki člankov iz še petnaj-
stih časopisnih hiš in lokalnih 
glasil iz Italije, Nemčije, Češke, 
Nizozemske, Norveške in Ma-
kedonije, kjer je Sodja deloval. 

Dobra tretjina objavljenih 
člankov, uvodnikov in inter-
vjujev ter pisem bralcev je plod 
Sodjevega avtorskega dela, ob-
javljeni pa so bili od leta 1962 
dalje v različnih slovenskih 
časopisih, od leta 1986 dalje pa 
v slovenskih časopisih v avstrij-
ski Koroški. 

  
V. Lovrenčič, Foto: V. L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovru Sodji zlati častni znak
za zasluge za Avstrijo

Ljubljana, 27. avgust 2019 – Avstrijski 
predsednik je dolgoletnemu 

predsedniku Društva slovensko 
avstrijskega prijateljstva Ljubljana, 

Ložana prof. Lovra Sodjo, odlikoval z 
zlatim častnim znakom za zasluge za 
Republiko Avstrijo. Visoko priznanje 

je dobil za njegovo dolgoletno in 
neumorno delo v društvu in zasluge za 
poglobitev sodelovanja med Avstrijo in 

Slovenijo.
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Pravega športnega 
duha ne uniči nič, niti 

kislo vreme ne, ki 
je prevladovalo na 

tokratno Športfejstovo 
soboto. 

Izpeljan je bil skoraj ves špor-
tni del prireditve, nekaj špor-
tnih aktivnosti so prestavili v 
dvorane sosednjih občin. 

Odlično vzdušje se je nada-
ljevalo tudi v večernih urah, ko 
so se obiskovalci pod odrom v 
Dragomerju zavrteli v ritmih 
glasbe Ministrov.

 Prvi vikend v septembru v 
občini Log – Dragomer tradi-
cionalno mineva v znamenju 
športa in druženja. Tudi letos 
ni bilo nič drugače. Občina je 
že devetnajstič zapored gosti-
la športno-zabavno priredi-
tev Športfejst. Znova so moči 
združila številna društva, ki 
delujejo v občini, taktirko pa 
je ponovno prevzelo Športno 
društvo Dragomer – Luko-
vica. Kljub temu, da je letošnji 
dogodek zaznamoval siv in de-
ževen dan, so se mu športniki 
postavili po robu. Izpeljali so 
skoraj ves športni program in 
to kljub temu, da so dežne ka-
plje prizorišči zmočile večkrat. 

  
Pestro v obeh športnih parkih 

Že zjutraj so se na družin-
ski pohod v Škratovo deželo 
odpravili pohodniki. Kot nam 
je pojasnila predsednica DU 
Log je bil obisk kljub dežju zelo 
velik. »Prišlo je okoli štiride-
set pohodnikov, ki so iz Dra-
gomerja in Loga krenili proti 
Malemu placu in se sprehodili 
skozi Škratovo deželo do Špor-
tnega parka v Bevkah. Ljudje 
so od doma odšli v dežju, kar 
je resnično spodbudno. K sreči 
kasneje ni več deževalo, tako da 
je bil pohod res lep, pa tudi po-
učen.« Medtem se je v loškem 
športnem parku začelo tudi 
tekme državnega prvenstva v 
balvanskem plezanju. Na steni 
so na dvodnevnem tekmova-
nju gostili kar 190 tekmovalcev 
v različnih starostnih katego-
rijah, od najmlajših cicibank 
in cicibanov do članic in čla-
nov. Podeljenih je bilo dvanajst 
kompletov medalj, bronasto 
v kategoriji mlajših dečkov je 
domov odnesel tudi Matevž 
Margon iz domačega društva 
ŠPD Korenjak, ki je poskrbelo 
za organizacijo tekem. Na no-
gometni zelenici je medtem 
potekal turnir v nogometu za 
otroške selekcije v organizaciji 
NK Dragomer, popoldan pa še 
nogometna tekma občinskih 
veteranov, ki so jo pripravili v 
ŠD Log. Kot nam je povedal 
Simon Strgar je bila ta tekma 
prijateljske in družabne narave, 
rezultati zato niso bili v ospred-
ju, pomerile pa so se tri ekipe. 
Izvedeli smo še, da je slabo vre-
me odplaknilo demonstracijo 
igre »Štrbunk«, Žabje cheer de-

lavnice in show nastop cheer 
skupine Žabic pa so prestavili 
v telovadnico osnovne šole. 

Pestro je bilo tudi v Drago-
merju, kjer se je ravno, ko so 
športniki hoteli začeti s špor-
tnimi tekmovanji vsul dež. Ba-
linarji so se odpeljali v Radno, 
kjer so tekmovanji izpeljali pod 
pokritima baliniščema, tenisa-

či pa so nadaljevali s pripravo 
in pivnanjem teniških igrišč. 
»Prvi del teniškega turnirja 
Naš časopis je potekal v Dra-
gomerju, polfinale in finale pa 
so tenisači zaradi dežja odigrali 
na pokritih igriščih na Dolgem 
mostu,« nam je povedal pred-
sednik ŠD Dragomer Lukovica, 
Mark Winterleitner. Kot smo 
še izvedeli se na turnirju vsako 
leto pomerijo moški, želeli pa bi 
si tudi ženskih obračunov. Prvi 
žarki upanja že sijejo, kot nam 
je povedal Winterleitner je spo-
mladi s treningi začelo  okoli 
dvanajst žensk, ki se enkrat 
tedensko pomerijo na igrišču. 
Morda bodo prihodnje leto na 
Športfejstu lahko podelili tudi 
pokale v ženski kategoriji. Sicer 
pa je bilo tudi letos v ospredju 
prireditve športno dogajanje, 
ki so ga kljub slabemu vreme-
nu spravili pod streho. Poleg 

turnirja v tenisu je bil izpeljan 
še turnir v nogometu, ki bi mo-
ral potekati na asfaltni plošča-
di v Dragomerju, a so ga zaradi 
spolzke podlage raje prestavili 
na umetno travo na Logu. Na 
svoj račun so prišli tudi ljubite-
lji košarke, ki so si najprej lahko 
za športnike navijali na tur-
nirju, nato pa so se ti pomerili 
še za naziv najboljšega strelca 
v atraktivnem tekmovanju v 
metanju trojk. Winterleitner je 
povedal, da je kislo vreme od-
plaknilo le turnir v odbojki na 
mivki, ki pa so ga izpeljali teden 
dni kasneje, ko je bilo igrišče 
obsijano s soncem.   

  
Del športnega tekmovanja 
preselili pod streho 

Tudi tokratni praznik športa 
ni minil brez tradicionalnega 
memorialnega balinarskega 
turnirja. Na njem je sodelovalo 

kar šestnajst ekip, osem moških 
ter prav toliko ženskih. Tako 
kot običajno je bil moški turnir 
posvečen preminulim članom 
društva. »Letos smo se spo-
mnili vseh treh predsednikov 
društva Franca Čudna, Franca 
Kocipra in Cveta Gubanca, kot 
tudi legend Slavka Vindišarja 
in Živka Šajkiča. Ženski tur-
nir pa je bil organiziran ob 7. 
obletnici začetka ženskega ba-
linanja v Dragomeru,« nam je 
povedal Branko Šefran iz BŠD 
Dragomer. Takoj po otvoritvi 
jim je ponagajalo vreme, zato 
so se preselili na pokrito balini-
šče na Brezovici, kjer je bil odi-
gran prvi del turnirja. Marljivi 
delavci so med tem časom pri-
pravili domače balinišče, tako 
da smo turnir nadaljevali po 
kosilu v Dragomeru. Tudi v na-
daljevanju je dež ponagajal, kar 
pa ni motilo zagnanih balinark 
in balinarjev. Zaključili smo ga 
v večernih urah s podelitvijo 
pokalov,« je zaključil Šefran. 

Selile so se tudi Žabice. Svo-
je cheer plesne delavnice so 
pripravile v športni dvorani 
osnovne šole, kjer je potekal 
tudi njihov atraktiven show 
nastop. 

  
Zanimiv spremljevalni 
program 

Na lov za skritim zakladom 
so se tako kot lani, tudi letos 
podali otroci. Na poti ob obro-
bju gozda so srečali celo velike-
ga bobra, pokali balone, iskali 
namige in se vmes neizmerno 
zabavali. Kljub temu, da jih je 
namočil dež, malih nadobu-
dnih pustolovcev to ni ustavilo. 
Našli so zaklad in izkopali pri-
služene čokoladne zlatnike. Za 
otroke so v PD Rega pripravili 
še umetniške delavnice s po-
slikavo obraza ter športnimi 
igrami. 

Tudi večerni, zabavni del 
prireditve je bil kljub kislemu 
vremenu lepo obiskan, je naša 
opažanja potrdil Mark Win-
terleitner, ki je dodal, da so 
prišli tudi obiskovalci iz sose-
dnjih občin. »Navdušili so nas 
tamburaši iz Borovnice, po 
uradni podelitvi pokalov pa so 
za odlično vzdušje skrbeli še 
Ministri, ki jih občani že do-
bro poznajo.« Tudi letos so za 
obiskovalce pripravili srečelov 
z bogatimi nagradami. Naš so-
govornik je še ocenil, da je bila 
tudi letošnja prireditev odlično 
izpeljana ter se zahvalil vsem 
društvom, ki pri tem dogodku 
že vrsto let odlično sodelujejo, 
občini ter športnikom, ki so 
vztrajali kljub slabemu vreme-
nu. Organizacija tega praznika 
športa je sicer zahteven zalogaj, 
in po besedah predsednika 
ŠDDL, ga ne bi mogli izpeljati 
brez sodelovanja članov raznih 
društev in njihovih sekcij ter 
posameznikov. 

  
Rezultati: 
Ženski balinarski turnir: 
 • Tičnica (Rakek) 
• 2. Cerknica 

• Loška dolina (Stari trg) 
• Cesta (Cesta pri Ajdovščini) 
 
Moški balinarski turnir: 
 • Košana 
• Dragomer Kociper 
• Blagajana (Polhov Gradec) 
• Bičevje (Ljubljana) 
 
 Tenis dvojice – Naš časopis: 
 • Simon Japelj in Aljoša Kucler 
• Jauh Primož in Mesojedec 

Uroš 
• Kavčič Peter in Bevk Matej 
• Petrič Tadej in Petrič Uroš 
 
 Košarka 
• Nadpovprečneži 
• Astronavti 
• Flajing koks 
 
Naj strelec, met trojk: Kovač 
Uroš 
  
Nogomet: 
 • FC Zala 
• Oldtajmerji 
• Ekipa Log 
 
Naj strelec: Zala Vindišar 
Naj vratar: Iztok Novak 
  
Odbojka na mivki: 
Pari: 
 
• Borut Benko in Anže Njivar 
• Boris Erklavec in Rok Mele 
• Jan Vrabec in Dejan Foltyn 
 
 Trojke: 
• Mladiči 
• Divjaki 
• Frače 

 
V imenu Športnega društva 

Dragomer Lukovica (ŠDDL), 
se iskreno zahvaljujem vsem 
sponzorjem in donatorjem. 
Mark winterleitner 

  
Sponzorji in donatorji: 

Glavni pokrovitelji: Špan 
d. o. o., DM Drogerie markt Brezovica, 
Agencija Kapital, zavarovalno zasto-
pniška družba d. o. o., Telekom Slove-
nije d. d., Sign &Supply d. o. o., Kašča 
Mrlačnik, Pizzerija Sicilijana, Pizzerija Pr 
Pavlet, Pizzerija Grebenčeva klet, Spin 
bar Brezovica s. p., Super pšanc. 

Sponzorji in donatorji: 
Pizzerija Boter, Woody cafe, JP Vodovod 
kanalizacija, Mercator IP, V. i. p. lepotni 
salon, GS spirits, Magic shop, Obnova 
d. o. o., Gostilna Kavčič, Meritt Inter-
national, Muzej Bistra, Gostilna Bajc, 
Trgovina Biobrazda, Mapa d. o. o., Na 
pot d. o. o., Hotenjka d. o. o., Frizerski 
salon Irena Jug, Fast food Gricko, vov-
ko d. o. o., Trans Felix d. o. o., Pekarna 
Kovač Brezovica, Postonjska jama d. d., 
Zavarovalnica Triglav d. d., Zobni raj d. o. 
o., Javno podjetje vodovod kanalizacija, 
A2u – eBike store d. o. o., Kema d. o. o., 
Logo bencinski servis Brezovica, Venera 
kozmetika d. o. o., ZZI d. o. o., Lekarna 
Ljubljana, A banka d.d., BKS leasing d. 
o. o., Hostel Celica, Beauty station koz-
metični salon, Sberbank d. d., Trgovina 
Kocka Vrhnika, Cvetličarna Anna, Avto-
hiša Klemenčič, OK fit center Dobrova, 
Kamen Kociper Dragomer

Festival športa in dobre volje 
znova povezal športnike
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Člani krožka smo se sestaja-
li od maja do konca septembra 
in iskali odgovore na vpraša-
nje, kaj je identiteta našega 
kraja, kaj si želimo in če sploh 
znamo vzpodbuditi spremem-
be. Ker smo imeli veliko zami-
sli pa jih nismo znali povezati 
v skupne predloge, smo pova-
bili priznano strokovnjakinjo, 
da nam odstre tudi strokovni 
in znanstveno utemeljeni po-
gled na to področje, ki ga je iz-
črpno opisala v knjigi Zablode 
postsocializma. O vsem, kar 
nam je povedala, bomo člani 
študijskega krožka razpravljali 
na posebnem srečanju in na-
pisali članek. Tokrat pa samo 
vrednotenje in nekaj statistike 
o izvedenem predavanju.

Tako kot v vseh DVIG-ovih 
programih, smo tudi tokrat 
zaprosili poslušalce, da so iz-
polnili vprašalnik in povedali 
svoje mnenje o predavanju ter 
dali priporočila, kako naprej. 

Socialno ekonomske značil-
nosti obiskovalcev predavanja

Predavanja se je udeleži-
lo 28 občanov, 9 zaposlenih 
in 19 upokojencev. Izpolnjen 
vprašalnik je vrnilo 23 obča-
nov (82,1% prisotnih). 

Največ občanov je prišlo iz 
Dragomerja-15, iz Loga 5 in z 
Lukovice 2. Običajno na na-
ših predavanjih prevladujejo v 
visokem odstotku starejši od 
65 let, zelo malo pa prihajajo 
mlajši od 45 let. Tokrat je bilo 
drugače: kar 10 vseh prisotnih, 
ki so izpolnili vprašalnik, je 
starih od 45-64 let in 12 sta-
rejših od 65 let. Žal nismo 
uspeli pritegniti mlajših ge-
neracij; 14 prisotnih občanov 

ima univerzitetno izobrazbo, 
magisterij ali doktorat, višjo 
strokovno izobrazbo 5 in sre-
dnješolsko 4 (brez odgovora 
na ta vprašanja 1).

Mnenja poslušalcev o pre-
davanju 

Na vprašanje, zakaj so prišli 
na predavanje, je bilo zapisa-
nih 40% odgovorov, da zato, 
ker so želeli zvedeti, kaj lahko 
storijo za večjo pripadnost lju-
di naši občini, 29% odgovorov 
zaradi osebne želje po novem 
znanju in 29% zaradi preda-
vateljice. (možnih je bilo več 
odgovorov) 

Na vprašanje, ali je predava-
nje izpolnilo njihova pričako-
vanje, jih je 15 odvrnilo, da je 
predavanje prispevalo k bolj-
šemu razumevanju odnosov 
v okolju, 13 pa, da so na pre-
davanju pridobili novo znanje. 

Poslušalci so predavanje 
tudi ocenili, tako, da so na 
vprašanje Ali so se vaša pri-
čakovanja uresničila, izbirali 
med 4 možnimi odgovori:

- da je odgovorilo 14 poslu-
šalcev

- nad pričakovanj 5 
- delno 3 
- ne 1. 
Zelo dragoceni so za nas 

opisni odgovori poslušalcev, v 
katerih so nam 

1. Opisali vsebine iz preda-
vanja, ki so jim bile posebej 
všeč

2. Povedali, kaj jim ni bilo 
všeč

3. Svetovali, katere teme in 
predavanja naj pripravimo v 
bodoče, ter kaj lahko izbolj-
šamo

Vsebine, ki so se jih najbolj 

dotaknile, so: tradicija nepo-
sredne demokracije pri nas, 
opredelitev in zgodovinski 
pregled v »mi« skupino, zgo-
dovinsko ozadje demokracije 
po slovensko (vsi odločajo in 
to soglasno); celotna predsta-
vitev; zgodovina fevdalizma, 
zgodovinska obrazložitev slo-
venske mentalitete, celoten 
zgodovinski pregled. 

Kot slabost so izpostavili 
to, da je bilo premalo časa za 
izmenjavo mnenj poslušalcev, 
pogrešali so opredelitev vloge 
društev pri oblikovanju iden-
titete skupnosti, preveč zgo-
dovine, zelo kritični pa so bili 
do slabe akustike v dvorani, pa 
tudi do neučakanosti čistilk.

Navedli so različne teme za 
bodoča predavanja, vse so po-
membne za oblikovanje iden-
titete skupnosti: 

- Kako uresničiti »mi« sku-
pino za celotno občino

- Kako novo znanje preliti v 
prakso

- Tradicionalne vrednote
- Etika
- Takšne teme, ki bodo 

združevale ljudi, in omogoča-
le sodelovanje

- Konkretne nasvete za po-
vezovanje

- Nekaj o prehrani, ker je 
tudi to del identitete.

- In še konkreten nasvet za 
bodoča predavanja: trajajo naj 
največ uro in pol, ostali čas pa 
nameniti razpravam in vpra-
šanjem.

Iskrena hvala vsem, ki ste 
izpolnili vprašalnik in nam 
tako pomagate, da izboljšuje-
mo kakovost svojega dela ter 
nas usmerjate k vsebinam, ki 
so za naše skupno dobro po-
membne.

 
Olga Drofenik in Nika 

Gams, DVIG- univerza za 
tretje življenjsko obdobje. 

Vabilo 

Vabimo k vpisu v programe
Bralni študijski krožek (ŠK): 

- v katerem se ljubitelji slovenskih avtorjev srečujemo enkrat mesečno, razpravljamo o prebranem literarnem delu in se 
enkrat letno odpravimo po poteh literarnih junakov pod vodstvom avtorja (mentorica Alenka Logar Pleško). 

ŠK Enajsta šola o antiki: 
- v ŠK spoznavamo ob izbranih primerih arheoloških najdb v Sloveniji antične teme in mite, ki so pustili sledi v naši 
kulturni dediščini. Spoznavamo tudi slovenske pravljice, ki imajo globoke korenine v antični mitologiji (mentorica dr. 
Verena Vidrih Perko). 

ŠK Živeti z rakom: 
- kjer pod vodstvom naše sovaščanke Darje Rojec izmenjujemo izkušnje o reševanju stisk, ki jih prinese v družino 
bolezen, premagovanju ovir pri zdravljenju, pomenu pogovorov z družinskimi člani in prijatelji ter načinu življenja v 
času zdravljenja in po njem. 

Tečaji tujih jezikov: 
- angleščine v dveh skupinah, 
- španščine, 
- francoščine, 
- nemščine in 
- ruščine 
- ter na priprave na mednarodne izpite. 
  
Prijave sprejemamo na dvig@iold.si ali po telefonu 031 349 888 (Irena). Vsi, ki ste že obiskovali katerega od programov, 
se lahko prijavite pri mentoricah Alenki Logar Pleško in Darji Rojec, za tuje jezike pa pri Olgi Drofenik in Niki Gams. 
  

SPOŠTOVANI SOKRAJANI! 
Vabimo vas tudi, da spremljate naša vabila na izobraževalna srečanja v Našem časopisu in na spletnem portali 
mojaobcina.si. Na naši spletni strani iold.si/program-dela-2019/ pa si oglejte DVIG-ov program dela 2019. Veseli bomo, 
če se nam boste pridružili v naših študijskih krožkih, kjer raziskujemo vodne vire v našem okolju in iščemo dejavnosti, 
ki bi nam vsem polepšale življenje. 

Veselimo se skupnega učenja.
Nika Gams, predsednica društva DVIG 

Vabilo 

Jesenska zelemenjava
Menjali bomo pridelke, semena, posušena zelišča in začimbe, marmelade 
in vložene dobrote, zelene nasvete in prijazne nasmehe. 

V torek, 15. oktobra, 17.30–18.30, OŠ Log - Dragomer, uč. št. 10 

Za več informacij pobrskajte po spletni strani www.zelemenjava.si 
ali pošljite sporočilo na premus.mojca@gmail.com. 

Vljudno vabljeni, denar pustite doma!

BOLŠJAK

SOSEDU
SOSED

KDAJ
12. 10. 2019
od 9. do 12. ure

KJE
Pri gasilskem domu 

v Dragomerju

ZA PONUDNIKE - OBVEZNE PRIJAVE!
01 750 77 00 ali obcina@log-dragomer.si

več na www.log-dragomer.si

V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen 
na naslednjo soboto.

Predavanje 
dr. Vesne Vuk 

Godine
Predavanje dr. Godine, dne 21.9. 2019, 

Kako oblikujemo identiteto kraja/
skupnosti je del programa študijskega 

krožka Iskanje identitete kraja. 
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Sredi poletja me 
je poklicala Olga 
Drofenik in me 
vprašala, če bi 
želela sodelovati v 
študijskem krožku 
Identiteta kraja. 

In ker me skoraj vse, kar lah-
ko pripomore, da naš lepi kraj, 
naša občina Log- Dragomer, 
polno zaživi in postane kraj 
opolnomočenih, zdravih, sreč-
nih in zadovoljnih ljudi, prite-
gne, sem rekla ja. 

Študijski krožek vodi Dari-
jan Novak, mentorica je Nika 
Gams. V študijskem krožku 
smo zelo heterogena skupi-
na; gre za neformalno obliko 
učenja, sodelovalnega učenja 
in doživljanja. Spoznavamo se 
med seboj, izmenjujemo zna-
nja, stališča ter se ob tem uči-
mo in razvijamo sodelovalne 
spretnosti: komunikacijo, spo-
štovanje različnosti in spošto-
vanje dogovorov. 

Začeli smo z vprašanjem, kaj 
identiteta (istovetnost) kraja 
pravzaprav je, kaj jo določa, ali 
je identiteta stabilen, trajen ali 
spreminjajoč pojem in podob-
no. Pri osebni identiteti gre za 
občutenje, za sidrišče človeko-
vega obstajanja, za pripadanje, 
za človekovo ukoreninjenost. 
Sodoben človek se je znašel v 
zbeganosti, obupno išče svojo 
osebno, etnično, religiozno in 
druge identitete .Tako Stane 
Južnič v svoji knjigi Identiteta 
(1993).

 Zastavljali smo si vprašanja: 
smo res zgolj spalno naselje, ali 
se priseljenci lahko identifi-
ciramo s krajem, kjer živimo? 
Po čem smo prepoznavni, po-

sebni? Smo zadovoljni s svo-
jim krajem, z dogajanjem, smo 
razvili občutek pripadnosti, 
se čutimo varni in vključeni? 
Spraševali smo se, kaj si mi kot 
posamezniki želimo spreme-
niti, vnesti v naše okolje. Iskali 
smo priložnosti, ki bi naše ob-
čane pritegnile k sodelovanju, 
razmišljali smo o dejavnostih, 
ki bi nas bolj povezale, da bi 
začutili potrebo po medgene-
racijskem sožitju in po naklo-
njenosti drug drugemu. 

Namreč, v sožitju ne gre 
zgolj za to, da ljudje bivamo 
skupaj, da smo povezani. Lju-
dje se družimo, ker potrebu-
jemo bližino drugega, da se 
pogovarjamo, si pomagamo, 
se poslušamo, smo povezani, 
odvisni drug od drugega; smo 
v odnosih. V sožitju ljudje raz-
vijamo sami sebe in skupnost. 
In življenje postane lepše.

Člani krožka smo prejeli raz-
lično literaturo in jo prebirali. 
Darijan nas je dobesedno zasul 
s knjigami in spletnimi poveza-
vami. 

Mene je pritegnil članek na 
temo temeljnih človekovih 
potreb. (Human Scale Deve-
lopment) avtorja Manfred A. 
Max- Neefa. Želela sem poglo-
biti in razširiti svoje vedenje, 
kaj človek pravzaprav potrebu-
je, da se čuti izpolnjenega in da 
osmisli svoje življenje. Morda 
boste tudi sami kaj malega iz-
vedeli ali obnovili.

 Avtor navaja, da so temeljne 
človekove potrebe ontološke 
in izhajajo iz stanja biti človek. 
Ni jih veliko, so maloštevilne 
in stalne v vseh kulturah, ča-
sih; spreminjajo se le strategije, 
poti in sredstva za njihovo za-
dovoljevanje. Gre za človekovo 

potrebo po eksistenci oziroma 
preživetju, po varnosti, potrebo 
po naklonjenosti, po razume-
vanju, sodelovanju, po prostem 
času, po ustvarjalnosti, identi-
teti in svobodi. Skupaj devet. 
Avtor Manfred A. Max-Neef 
pravi, da je potrebno temeljne 
človekove potrebe razumeti kot 
sistem, med seboj so povezane 
in interaktivne. S sodelavci je 
razvil postopek, s katerim lah-
ko različne skupnosti prepo-
znajo »svoje bogastvo oziroma 
svojo revščino« glede na to, v 
kolikšni meri so zadovoljene 
osnovne človekove potrebe. Če 
želimo svoje okolje definirati in 
oceniti v luči človekovih potreb, 
ni dovolj, da poznamo in razu-
memo priložnosti, ki obstajajo 
za posameznike ali skupino, 
da aktualizira svoje potrebe. 
Potrebno je analizirati, kako 
okolje stimulira, tolerira ali 
morda zavira priložnosti. Kako 
je okolje kreativno, odzivno na 
človekove potrebe, kako daleč 
je ljudem omogočeno, da vpli-
vajo na strukture, ki vplivajo na 
priložnosti.

Max Neef v pričujočem član-
ku poudarja,« razvoj so ljudje, 
ne gre za predmete.« To je bi-
stveno. Kako pa lahko vemo, da 
je nek razvojni proces boljši od 
drugega? Tradicionalen odgo-
vor bi se glasil, tisti, ki vpliva na 
višji bruto družbeni proizvod. 
To je v količinskem smislu. Na 
ravni kakovosti pa je dober ti-
sti razvojni proces, ki vpliva na 
izboljšanje kakovosti življenja 
ljudi. Kaj pa določa kakovost 
življenja ljudi? Gre za možnost, 
kako ljudje lahko adekvatno 
zadovoljujejo svoje temeljne 
človekove potrebe.

In če poizkušam odgovoriti 

na vprašanje, kaj pa si jaz želim 
spremeniti, izboljšati v svojem 
okolju, razmišljam takole: člo-
vek ima malo temeljnih potreb. 
Te so vedno in povsod enake. 
In vedno in povsod so najpo-
membnejši ljudje ter odnosi 
med ljudmi. Zato mislim, da je 
izgrajevanje sožitja med gene-
racijami, med sosedi, prijatelji, 
skupinami, z lokalnim vod-
stvom, ključno. Prostovoljna 
pomoč, oskrba starejših, po-
moč med sosedi, vse to bogati 
naše življenje. In že prijazno 
dobro jutro mimoidočega ali 
dober dan, ti lahko polepša dan. 

Da pa bi se ljudje dobro po-
čutili v svojem kraju, da bi bili 
ponosni na svoj kraj, pa je po-

membna tudi določena soci-
alna in druga infrastruktura. 
Zato si želim, da bi uresničili 
že zasnovan medgeneracijski 
center, ki bi z dnevnim var-
stvom in domom za starejše 
povezoval vse generacije, že-
lim si knjižnico, ki bi obogatila 
naše skupno kulturno življenje, 
želim si urejene sprehajalne in 
kolesarske poti, sodobno otro-
ško igrišče, klopi za počitek 
starejših na poti iz trgovine in 
za posedanje v senci. Želim si, 
da bi bili obdelovalci zemlje 
povezani med seboj in deležni 
strokovnih usmeritev glede ze-
lene in trajnostne naravnanosti.

Močno pogrešam vsako-
dnevno skrb za čisto in ureje-

no okolje. Skratka, kot občanka 
spoštujem vse domačine, ki so 
zaznamovali našo preteklost, 
kot priseljenka gojim naklonje-
nost tudi do vseh drugih. Iden-
titeto kraja, občine, si želim 
graditi na lepih medsebojnih 
odnosih in na potrebni socialni 
in drugi infrastrukturi. Želim 
si, da bi bile moje potrebe kot 
občanke, za katere verjamem, 
da niso samo moje, slišane in 
postopno udejanjene. In pri 
tem sem pripravljena sodelo-
vati, pomagati. Prijazno vablje-
ne vse občanke in občani vseh 
generacij. Le skupaj, z dobro 
energijo, lahko uspešno izgra-
jujemo identiteto svojega kraja. 

Erna Kos Grabnar

Skupino za 
kakovostno staranje 

sva ustanovili in 
jo vodiva šolani 

prostovoljki  Inštituta 
Antona Trstenjaka 
Valerija Smirnov in 

Erna Kos Grabnar. 

V skupini nas je 12, povpreč-
no nas je prisotnih 10. Naše 
prvo srečanje je bilo 9. oktobra 
2017 in tedaj smo skupino po-
imenovali  Druženje starejših 
Dragomer Lukovica. 

V  dveh letih  so se neopazno 
razvijali naša pripadnost, za-
upnost, sočutje in  veselje ob 
druženju in postali smo pravi 
prijatelji. V letošnjem letu je 
skupina dobila novo ime po 
francoskem filozofu (Albert 
Camus)  HODI OB MENI. 

Hodi ob meni, bodi moj 
prijatelj. Poimenovanje je po-

membno, saj se z imenom sku-
pina identificira, se poistoveti 
ter začuti   medsebojno naklo-
njenost. 

 Družimo se  vsak ponede-
ljek, za  uro in pol, z namenom 
biti skupaj, dobre volje, se po-
govarjati, učiti drug od drugega, 
ponuditi ramo ali objem, ko ti 
je hudo; predvsem pa,  imeti se 
lepo. Pogovarjamo se o prepro-
stih vsakdanjih rečeh, za katere 
se zdi, da so v mladosti samo-
umevne, z leti pa  lahko  zelo 
vplivajo na kakovost našega 
življenja. 

Kako poskrbeti za ustrezno 
prehrano, kaj in kako skuha-
ti, kje nakupovati, kako priti 
do zdravnika in podobno. V 
modrih letih je učenje drug 
od drugega ali kot pravimo 
socialno učenje nekaj najbolj 
žlahtnega, saj je vsak človek vir 
neizmernega znanja in življenj-
skih izkušenj. 

Tudi biblio edukacija blago-
dejno vpliva na naš um, zato 
redno kaj naglas preberemo 
in se o tem pogovarjamo. Tudi 
pišemo. 

Vsakdo je z roko napisal pi-
smo dragi osebi in nastale so 
prelepe osebne izpovedi mami, 
očetu, hčeri. Za popestritev  
smo  nekaj srečanj posvetili  
našemu največjemu pesniku 
Valentinu Vodniku ob 200. 
obletnici njegove smrti. 

Aprila in maja  smo spozna-
vali zanimivosti iz življenja 
celjskih grofov. Ivan Sivec nam 
je v svojih knjigah zelo nazorno 
prikazal čas 14. in 15. stoletja, 
ko so bili celjski grofje resnič-
no bleščeče zvezde, po človeški 
ravni pa velikokrat kruti, saj je 
vedno prevladal pohlep po oze-
mlju in večanju bogastva. 

Razveselili smo se mlade Re-
beke, ki nam je ob praznično 
pogrnjeni mizi povedala veliko 

zanimivosti o beli jelki, ki vse-
buje številne zdravilne učinko-
vine. Semester smo zaključili z 
obiskom Volčjega potoka. 

 Oktobra se spet začenja 
naše šolsko leto. Toda brez na-
šega Jožeta. Tistega Jožeta, ki 
smo ga vsi spoštovali zaradi 
njegove samodiscipline, trdnih 
prepričanj in  občudovali nje-
gov izgled športnika in ureje-
nega starejšega gospoda. 

Dragi Jože, svoja čustva si le 
redko pokazal, toda vedeli smo, 
da je globoko v tebi tista prava 
toplina, ki si ji pustil na plano 
le ob redkih, tebi najdražjih 
trenutkih. V nas si pustil sledi. 
Rad si prihajal in vsakič smo te 
bili veseli. 

Bodi z nami še naprej. 

Hvala ti za vse, kar si nam dal.

 Erna Kos Grabnar , 
Valerija Smirnov

Temeljne človekove potrebe 
so maloštevilne

Vabilo 

JESENSKA PREDAVANJA V 
SEMINARSKEM PROSTORU 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV

 
Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Vrhnika in Društvo 
upokojencev Dragomer - Lukovica vabita na jesenska predavanja: 

8. 10. 2019 ob 9.30 – Spoprijemanje z depresijo, 
1. del 
15. 10. 2019 ob 9.30 – Spoprijemanje z depresijo, 
2. del 
12. 11. 2019 ob 9.30 – Možganski trening 
10. 12. 2019 ob 9.30 – Kronične bolečine pri 
starejših 
8. 10. 2019 ob 9. uri –  Merjenje krvnega 
sladkorja in krvnega tlaka

Vljudno vabljeni!

Skupina
“Hodi ob meni”
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NOVICE

Na poplavnem svetu Ljubljanskega barja je bilo v močvirskih sedimentih in v strugi Ljubljanice doslej odkritih okoli 
60 deblakov, kar ga uvršča med območja z največjim številom dokumentiranih najdb tovrstnih plovil v Evropi. Čolni 
deblaki, za katere se v slovenščini uporabljajo tudi izrazi drevak, izdolbenec, redkeje brunik, celak in dolbenka, so 
skozi prazgodovino, antiko in večji del srednjega veka najštevilneje dokumentirano plovilo za prevoz po rekah in 
jezerih. Okoli 14,5 m dolg, do 1,38 m širok in do 0,68 m globok deblak iz struge reke Ljubljanice na Vrhniki, je izdelan 
iz približno 200 let starega hrasta in sodi v konec 2. stoletja pr. n. št. Poleg velikih dimenzij in zmogljivosti izstopajo 
predvsem njegove tehnološke značilnosti. 

Poleti 2015 so arheologi iz Ljubljanice dvignili deb
lak. Gre za plovilo iz predrimskih časov, datirano v  
konec 2. stoletja pred našim štetjem. Takrat so na 
območju današnje Vrhnike živeli keltski Tavriski. 
Deblak, izdelan iz enega hrastovega debla, je bil 
dolg osupljivih 14,5 m in širok do 1,38 m. Odlikuje ga 
predvsem izredno kakovostna izdelava. Izdelan je 
bil iz debla, ki je v premeru merilo približno 1,5 m 
in je pred posekom raslo približno 200 let. Števil
na popravila, tako s kovinskimi spojkami kot tudi s 
tesnili iz v smoli namočene volne, kažejo na to, da 
je bil deblak dragocen predmet in najverjetneje v 
uporabi več generacij. Nahajal se je na dnu reke 
Ljubljanice na Vrhniki. Ob najdbi je bila večina lesa 
prekrita z rečnim sedimentom, le krmni del je bil 
bolj izpostavljen toku reke in organizmom v vodi, 
zato je bil les tam bolj razgrajen in tanjši kot na 
bolje ohranjenem premcu. Deblak je bil najden v 
več kosih, saj se je od potopitve večkrat prelomil. 
Naj manjši kosi deblaka merijo le nekaj centimet
rov, najdaljši pa je dolg več kot 6 metrov.

Takoj po dvigu so vse kose deblaka prepeljali na 
Restavratorski center Zavoda za varstvo kul
turne dediščine Slovenije (ZVKDS), kjer smo jih 
hranili v namensko izdelanih bazenih. Les naj
den v mokrih okoljih (ali t.i. mokri les) je namreč 
v celoti prepojen z vodo in tako razgrajen, da bi 
ob prehitrem nenadzorovanem sušenju razpo
kal in se močno deformiral, s tem pa bi se izgu

št.35
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

bile dragocene informacije o obliki, zgradbi in 
površinski obdelavi predmeta, pomembne tako 
za strokovno kot tudi za laično javnost. Les deb
laka sodi v kategorijo srednje do najbolj razgra
jenega arheološkega lesa. Za tako razgrajen les 
je značilno, da je izgubil elastičnost pa tudi me
hansko trdnost po večini svoje debeline (bolje 
ohranjeno je le jedro). Ob močnejšem pritisku se 
lahko površina nepovratno preoblikuje – struk
turo tako razgrajenega lesa pogosto primerjamo 
s piškotom, ki smo ga namočili v čaj.

Na površini lesa je bila vidna plast sedimenta, ki 
smo ga odstranili mehansko, z mehkimi krtača
mi in tekočo vodo. Za kose daljše od 0,5 m smo 
izdelali tudi kapsule iz epoksidne smole, armirane 
s tkanino iz steklenih vlaken. Večji kosi lesa zara
di razgradnje osnovnih gradnikov, predvsem 
celuloze, ki lesu daje mehansko trdnost in elas
tičnost, ne bi mogli nositi lastne teže. Vse kose 
deblaka smo tri leta namakali v demineralizirani 
vodi, ki smo jo redno menjavali. Demineralizirana 
oz. »mehka« voda je s postopkom osmoze tudi iz 
globine lesa odstranila vodotopne snovi, ki bi lah
ko motile postopek utrjevanja, predvsem soli in 
kisline. Soli so večinoma v les prišle iz sedimenta, 
kisline pa so pretežno produkti razgradnje lesa. 
Z merjenjem prevodnosti in pH raztopine smo 
spremljali kakovost vode. Na podlagi rezultatov 
smo se odločali, kdaj je potrebna menjava vode 

PROgRAm
27. 9. 2019-3.12.2019
TOR.-NED.  10.00-18.00
ObčAsNA RAZsTAVA
Podvodne arheološke raziskave v 
morju in celinskih vodah v sloveniji
Prve podvodne arheološke raziskave so pri nas 

potekale že leta 1884, ko jih je po naročilu Deželne-

ga muzeja v Ljubljanici na Vrhniki izvedla avstro-

ogrska mornarica. Več o sodobnih podvodnih 

raziskavah, ki zaobjemajo morja, reke, jezera, 

močvirja in potopljene jame ter tehnikah doku-

mentiranja, si boste lahko ogledali na občasni raz-

stavi Zavoda za podvodno arheologijo. 

3. 10. 2019
18.00
PREDAVANjE
Konservacija deblaka iz Ljubljanice
mlajšeželeznodobni deblak, ki smo ga leta 2015 

dvignili iz struge Ljubljanice, je trenutno še ved-

no v konservatorski delavnici Restavratorskega 

centra ZVKDs. Konservatorka dr. Katja Kavkler 

bo predstavila postopke kompleksnega posega 

z melaminsko smolo, ki je v zaključni fazi. Deblak 

pred razstavljanjem čaka še zadnja faza – sušenje.

17. 10. 2019
18.00
PREDAVANjE
Podzemni tok reke Ljubljanice
Dr. Franci gabrovšek, raziskovalec z Inštituta za 

raziskovanje krasa ZRC sAZU je v zadnjih letih vodil 

več raziskav o podzemnem toku Ljubljanice med 

Planinskim poljem in Vrhniko, kjer so s sodelavci 

odkrili in pojasnili marsikaj novega. Na predavan-

ju se boste seznanili z novimi izsledki raziskav, 

umeščenimi v celovito zgodbo kraške Ljubljanice. 

24.-26. 10. 2019
Dnevi odprtih vrat v bivši vojašnici 
26. oktober na stari Vrhniki
Z vzgojno-izobraževalnimi programi ter programi 

za širšo javnost se bomo tudi letos pridružili Dne-

vom odprtih vrat v bivši vojašnici na stari Vrhniki, 

ki bodo potekali med 24. in 26. oktobrom v orga-

nizaciji društva Avtosport jazon in sodelovanju 

s številnimi partnerji. Program spremljajte na  

www.mojaljubljanica.si.

in kdaj je postopek »globinskega čiščenja« zak
ljučen. Spremljali smo tudi prisotnost mikroorga
nizmov v vodi, da bi preprečili njihovo razrast ter 
posledično prehitro razgradnjo lesa.

Po zaključenem postopku čiščenja smo pripravi
li raztopino melaminske smole za utrditev lesa. 
Deblak je prvi večji predmet, ki ga v Sloveniji kon
serviramo z melaminsko metodo. Pred tem se je 
metoda uporabljala na manjših najdbah. Gre za 
enak postopek kot je bil uporabljen tudi za kon
serviranje najstarejšega kolesa z osjo na svetu, 
ki so jo izvedli v Rimskogermanskem muzeju v 
Mainzu (Nemčija).  

Vodotopna melaminska smola se uporablja kot 
utrjevalec za mokri les. Poleg vodotopnosti je 
njena prednost tudi relativno nizka koncentracija 
smole, potrebna za utrditev strukture lesa. Pred
met tako še vedno ohrani izgled in zračnost 
lesa. Postopek v primerjavi z drugimi sorodnimi 
metodami (npr. konserviranje s polietilen glikoli ali 
s saharozo) poteka relativno hitro, saj so moleku
le melamina relativno majhne in lažje prodrejo v 
globino. Deblak smo v smoli namakali 15 mesecev. 
V tem času se je celotna debelina lesa prepojila 
s smolo, kar smo potrdili tudi z infrardečo spek
troskopijo na izvrtkih, ki smo jih naredili v izbrane 
kose lesa. 

V času pisanja tega članka poteka polimerizaci
ja smole v lesu pri temperaturi 60 °C. Sledilo bo 
sušenje deblaka. Ker bi kljub utrditvi s smolo les 
ob prehitrem sušenju lahko pokal ali pa bi celo 
prišlo do mehanskih deformacij, bomo sušenje 
upočasnili tako, da bomo vsak kos zavili v paro
propustno folijo. Leta bo upočasnila izparevan
je vode in s tem zmanjšala možnost mehanskih 
poškodb lesa. Pri ohranjanju strukture lesa nam 
bodo v pomoč tudi kapsule, ki smo jih naredili po 
meri vsakega kosa posebej in bodo prepreče
vale premikanje lesa ter s tem večje mehanske 
poškodbe.

Deblak bo po zaključku posegov razstavljen v 
razstavišču Moja Ljubljanica na Vrhniki, kjer bo 
hranjen v posebni komori z nadzorovanimi kli
matskimi pogoji. Leti bodo preprečili prehitro 
propadanje lesa ter tako omogočili številnim 
gene racijam opazovanje vrhunskega izdelka iz 
obdobja mlajše železne dobe.

Avtorica: Katja Kavkler, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Restavratorski center

KONsERVIRANjE DEbLAKA IZ LjUbLjANICE NA VRHNIKI

Največji kos deblaka v nosilni konstrukciji med pripravo na utrjevanje (foto: K. Kavkler) Čiščenje kosa deblaka z mehko krtačo in vodo (foto: N. Saje).
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Stalno prebivališče morate 
prijaviti v osmih dneh od nase-
litve oziroma od vročitve dovo-
ljenja za stalno prebivanja tujca 
upravni enoti ali krajevnemu 
uradu. S prijavo novega stalne-
ga prebivališča staro preneha.

Posamezniku, ki ni poslov-
no sposoben, prijavita stalno 
prebivališče starša ali eden 
od staršev s soglasjem dru-
gega oziroma drugi zakoniti 
zastopnik na naslov, kjer po-
sameznik stalno prebiva. V 
določenih primerih soglasje ni 
potrebno. Prijavo prebivališča 
lahko izvede tudi druga oseba, 
ki ima pisno pooblastilo.

Začasno prebivališče
Začasno prebivališče je na-

slov v Republiki Sloveniji, na 
katerem posameznik začasno 
prebiva zaradi dela, šolanja ... 
Posameznik ima lahko samo 
eno začasno prebivališče v Re-
publiki Sloveniji ali en začasni 
naslov v tujini.

Državljan ali tujec z dovolje-
njem za stalno prebivanje, ki 
začasno prebiva zunaj naslova 
stalnega prebivališča, vendar 
ne pri stanodajalcu ali gostite-
lju, in bo na tem naslovu prebi-
val več kot 90 dni, mora prijavi-
ti začasno prebivališče.

Vlogo za prijavo začasnega 
prebivališča se vloži pri uprav-
ni enoti. Začasno prebivališče 
je treba prijaviti v primeru, ko 
bo državljan ali tujec z dovo-
ljenjem za stalno prebivanje, ki 
začasno prebiva zunaj naslova 
stalnega prebivališča, vendar 
ne pri stanodajalcu ali gostite-
lju, na tem naslovu prebival več 
kot 90 dni. Začasno prebivali-
šče se prijavi za čas do dveh let 
oziroma za čas veljavnosti do-
voljenja za začasno prebivanje, 
potrdila o prijavi prebivanja ali 
vizuma za dolgoročno bivanje, 
če je le-ta krajši od dveh let.

Posamezniku, ki ni poslov-
no sposoben, prijavita začasno 
prebivališče starša ali eden od 

staršev s soglasjem drugega 
oziroma drug zakoniti zasto-
pnik na naslov, kjer bo posa-
meznik začasno prebival. V 
določenih primerih soglasje ni 
potrebno. Prijavo prebivališča 
lahko izvede tudi druga oseba, 
ki ima pisno pooblastilo.

Začasno prebivališče odja-
vite najpozneje v osmih dneh, 
začasni naslov v tujini pa v 15 
dneh po odselitvi. Začasno 
prebivališče v Republiki Slove-

niji ali začasni naslov v tujini 
lahko odjavite tudi pred odse-
litvijo, če navedete datum od-
selitve.

Posamezniku, ki ni poslov-
no sposoben, odjavita začasno 
prebivališče starša ali eden od 
staršev s soglasjem drugega 
oziroma drug zakoniti zasto-
pnik. V določenih primerih 
soglasje ni potrebno. Odjavo 
začasnega prebivališča lahko 
izvede tudi druga oseba, ki ima 

pisno pooblastilo. Začasno 
prebivališče je treba odjaviti 
najpozneje v osmih dneh po 
odselitvi.

Začasno prebivališče je tre-
ba prijaviti v osmih dneh od 
dneva začasne naselitve. Za-
časno prebivališče se prijavi 
za čas do dveh let oziroma za 
čas veljavnosti dovoljenja za 
začasno prebivanje, potrdila o 
prijavi prebivanja ali vizuma za 
dolgoročno bivanje, če je le-ta 

krajši od dveh let. Posameznik 
ima lahko le eno začasno pre-
bivališče v Republiki Sloveniji.

Začasno prebivališče je 
treba ponovno prijaviti pred 
njegovim prenehanjem, če bo 
posameznik po poteku roka 
na naslovu še naprej začasno 
prebival.

Stanodajalec prijavi začasno 
prebivališče posameznika, ki 
pri njem začasno prebiva več 
kot sedem dni, in sicer v osmih 
dneh od dneva naselitve.

Izpis podatkov o osebah, 
prijavljenih na mojem naslovu

Lastnik ali solastnik nepre-
mičnine na določenem naslo-
vu je upravičen do podatkov 
o vseh posameznikih, ki imajo 
oziroma so imeli prijavljeno 
stalno ali začasno prebivali-
šče na tem naslovu, in sicer za 
obdobje, za katerega podatke 
zahteva, vendar največ za ob-
dobje njegovega lastništva ali 
solastništva te nepremičnine.

Če ste lastnik ali solastnik 
stavbe na določenem naslo-
vu, lahko zaprosite katerokoli 
upravno enoto v Republiki Slo-
veniji ali ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve, da vam po-
sreduje podatke o posamezni-
kih, ki imajo prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče na tem 
naslovu.

Upravna enota Vrhnika

Deluje.
Kot nekoč.

Ob visokem jubileju Lekarne Ljubljana 
so v Galenskem laboratoriju oživili 

nekatere stare recepture in jih posodobili 
z novimi znanji. Ustvarili so posebno 
linijo izdelkov, ki združuje tradicijo in 

sodobnost - nekoč in danes.

Pri izboru receptur za grenčico, 
eliksir in tonično vino so upoštevali 

tradicionalno poznavanje ugodnega 
vpliva določenih zdravilnih rastlin.

Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo 

in raznovrstno prehrano.
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Luka, podjetnik in učitelj joge

Zvesta vašemu zdravju.

Že 70 let.

Prebivališče – stalno in začasno
Stalno prebivališče je naslov v 
Republiki Sloveniji, na katerem 
posameznik stalno prebiva, in 
je ta naslov središče njegovih 
življenjskih interesov, kar se presoja 
na podlagi njegovih družinskih, 
partnerskih, delovnih, ekonomskih, 
socialnih in drugih vezi, ki kažejo, 
da med posameznikom in 
naslovom, kjer živi, obstajajo tesne 
in trajne povezave.
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Avtor,  inž. kmetijstva Uroš 
Cerkovnik, je poleg vrste pod-
lage, na katero je sorta cepljena, 
med  merila uvrstil odpornost 
proti najpogostejšim boleznim 
in spomladanski pozebi, skla-
diščenje, okus, bujnost rasti 
in količino rodnosti. Če se 
odločate za dopolnitev vašega 
sadovnjaka, članka ne smete 
zamuditi. 

Za bralce Našega časopisa 
je isti avtor pripravil članek, v 
katerem pojasnjuje, zakaj se 
nekatere sorte imenujejo 'stare 
sorte' jabolk.

So stare sorte res odporne 
proti boleznim?

Dr. Boštjan Godec v priroč-
niku Jablanove sorte travniških 
sadovnjakov (2006) omenja, da 
so stare jablanove sorte pri lju-
deh pogosto zapisane kot sorte, 
ki so odporne proti boleznim 
in škodljivcem in jih zato ni 
treba škropiti, vendar to ni res. 
Če se v literaturi poizveduje po 
dveh pomembnih lastnostih, 
tolerantnosti na škrlup in pepe-

lovko, je opaziti, da med stari-
mi sortami ni nobene povsem 
odporne  proti škrlupu, edina 
povsem odporna proti pepe-
lovki, štajerski mošancelj, pa je 
zelo občutljiva za škrlup, pozno 
zarodi in je nagnjena k izme-
nični rodnosti. Za veliko starih 
sort je značilno, da postanejo 
užitne šele čez nekaj mesecev 
po obiranju, ko postanejo ule-
žane, ali pa so primernejše za 
predelavo v sokove in mošt. Na 
splošno torej stare sorte niso 
skupina, znotraj katere bi iska-
li za vrtičkarje primerne sorte. 
Je pa prednost teh sort dobro 
skladiščenje, čeprav se tudi 
vsaka poznejša sorta dobro ali 
celo odlično skladišči. Mnoge 
stare sorte imajo prijetno aro-
mo, vendar se okusnost najde 
tudi pri novejših sortah, ki so 
primernejše zaradi drugih la-
stnosti.

Stare sorte na starih kmetijah
Sicer je, tako Godec, težko 

postaviti neko smiselno meri-
lo ali definicijo, ki bi določeno 

sorto opredelilo za staro. Ena 
možnost je postaviti mejno leto 
in reči, da so sorte, ki so starej-
še od mejnega leta, stare sorte. 

Drugo mogoče merilo je, da 
se za staro sorto označi tisto, ki 
je nastala kot naključni sejanec 
– take sorte niso nastale  z na-
črtno vzgojo, le-ta se je začela 
šele v 20. stoletju. Kot naključ-
ni sejanec so nastale vse stare 
sorte, takšna definicija se zdi 
ustreznejša, vendar  je nekaj 
izjem. 

Tudi sorti rdeči in zlati de-
lišes sta nastali kot naključna 
sejanca, a sta časovno gledano 
nastali konec 19. stoletja. Ven-
dar ju ne štejemo za stari sorti. 

Verjetno je tako zaradi njune 
uveljavljenosti v plantažni pri-
delavi na šibko rastočih pod-
lagah oz. najbrž prav zaradi 
naslednjega morebitnega me-
rila, ki ga omenja Godec: »Pri 
ljudeh se je termin stara sorta 
uveljavil predvsem za sorte, ki 
so bile (in so še) zastopane na 
kmetijah do prodora nizko-
debelnih jablanovih dreves in 
prvih plantažnih sadovnjakov 
v obdobju 1946-52. 

V to obdobje sovpada tudi 
prodor takrat novih ameriških 
sort kot sta rdeči in zlati delišes 

z njunimi različki. Sledile so še 
ostale nove sorte, kot so idared, 
jonagold, elstar, gala, mutsu ...« 

Skratka, ko govorimo o starih 
sortah, so mišljene predvsem 
oz. med drugim naslednje: be-
ličnik, bobovec, damasonski 
in boskopski  kosmač (rdeči 
ali boskop), carjevič, dolenjska 
(ali sevniška) voščenka, gori-
ška sevka, grafenštajnc, jakob 
lebel, skupina renet (kanadska 
(ali kanadka), koksova oranžna, 
ananasova in šampanjska), le-
pocvetka, londonski peping, 
ontario, pisani kardinal, štajer-
ski mošancelj, zlata parmena, 
zvončasto jabolko itn. 

Dve dobri izbiri
Če je vrtičkar posebej nave-

zan na stare sorte, lahko izbere 

sorti carjevič ali goriško sev-
ko, saj imata nekaj ugodnih 
lastnosti. Prednosti carjeviča 
so odpornost proti zimskemu 
mrazu; šibka do srednje bujna 
rast in majhna občutljivost za 
pepelovko, zmerna do obilna 
rodnost, prijeten, sočen, slad-
ko-vinski okus, glede zemlje ni 
izbirčen. Slabosti pa so obču-
tljivost cvetov za spomladan-
ski mraz, srednja občutljivost 
za škrlup in nagnjenost k izme-
nični rodnosti. 

Zori septembra ali na za-
četku oktobra, užiten postane 
kmalu po obiranju, v navadni 
sadni kleti zdrži do januarja. 
Plod je majhen do srednje ve-
lik z osnovno rumeno barvo, 
na sončni strani je rahlo rdeč. 
Prednosti goriške sevke so, da 

je malo občutljiva tako za škr-
lup kot za pepelovko (kar je 
izjema pri starih sortah), ni 
občutljiva za krvavo uš in hitro 
vstopi v rodnost,  ki je polna že 
v 4. ali 5. letu, je obilna, vendar 
žal izmenična. 

Žal je rast pri njej zelo bujna. 
Zori konec septembra ali na za-
četku oktobra, dozori januarja, 
v navadni kleti zdrži do junija. 
Plod je srednje velik do velik z 
osnovno svetlo zeleno ali ru-
meno barvo, na sončni strani 
prižasto do popolnoma rdeč. 

Po okusu spada med manj 
kakovostna jabolka.

 Meso je sočno, sladko, z 
malo kisline.

Pripravila 
Ana Mrzlikar

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

Stare sorte jabolk, jih poznate?

Carjevič Goriška sevka

V novi številki Biobrazde boste našli 
članek o desetih najbolj priporočenih 

sortah jabolk za vrtičkarje. 
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Širok zorni kot – zdrave odločitve
Ali v vašem življenju obstaja kaj, za 

kar se vam v tem trenutku zdi, da bi 
moralo biti drugače? Gre morda za 
delovno mesto, partnerja, kraj bivanja, 
prijateljstvo? Se vam zdi položaj težko 
dosegljiv ali preveč oddaljen? Vedno 

imate izbiro. Vedno obstaja možnost 
spremembe, ki vas lahko popelje v 
drugo smer. Lahko gre za spremembo, 
ki vam spremeni življenje ali pa samo 
za spremembo zornega kota.

Če se v življenju spoprijemate s si-
tuacijo, ki je ne morete spremeniti, 
lahko svoj zorni kot spremenite tako, 

da stvar sprejmete, namesto da se za-
letavate z glavo v zid in nenehno upate, 
da se bo kaj spremenilo.

Ste se kdaj vprašali, kaj vas zadržuje? 
Se bojite neznanega? Vas skrbi mne-
nje drugih? Nimate dovolj samozave-
sti? Če veste, da boste s spremembo 
odklenili notranjo srečo, potem lahko 
verjamete, da je vredno poskusiti.

Če slutite, da se vam obeta velika ži-
vljenjska sprememba in vam je težko 
narediti prvi korak v neznano, se za 
začetek odločite za majhne, premišlje-
ne korake. Ni se vam treba takoj po-

gnati v prepad. Ugotovite, kaj bi radi 
spremenili, in odločitve prilagodite 
temu. Odločite se, prek katerih drob-
nih kamnov bi lahko začeli prečkati 
reko, ne da bi doživeli prevelik šok. Če 
veste, da boste s spremembo spreme-
nili svojo notranjo srečo, le zgrabite 
priložnost za roge.

 Če bi vprašali ljudi, koliko je polo-
vica od osem in bi vam odgovorili ‘nič’, 
bi najprej pomislili, da ne vedo, kaj ste 
jih vprašali. Zdaj pa si predstavljajte 
številko, ki jo sestavljata dve majhni 
ničli druga nad drugo. Če potegnete 
navpično črto čez osmico, bi dobili 
dve trojki, ki si stojita nasproti. Iz tega 
zornega kota je polovica od osem tri.

Ocenite možnosti
»Žal« ne moremo nadzirati vsega, 

kar se nam zgodi v življenju. Ne gle-
de na naše trdne odločitve in načrte 
bodo vedno prisotni različni dejavni-
ki, ki vplivajo na določene situacije. V 
življenju se bodo namreč stvari vedno  
dogajale drugače, kot smo načrtovali.

Kadar pa se v življenju težko odloča-
te in veste, kje je pravi cilj, vam morda 

spanec krati pomembna življenjska 
odločitev ali vas muči kaj drugega. Ne 
glede na to, ali gre za veliko ali majhno 
stvar, jo lahko zapišete. Nato pa izpol-
nite stolpca s prednostmi in slabostmi, 
da bi videli, kaj pretehta. 

ŽIVLJENJSKA ODLOČITEV

PREDNOSTI SLABOSTI

Če potrebujete osebo, ki vam bo po-
magala poiskati in zgraditi nove mo-
žnosti v medsebojnih odnosih, potre-
bujete spodbudno besedo, nasvet ali 
imate vprašanje, lahko stopite v stik 
z mano. Prisrčno vabljeni, da skupaj 
vnesemo več sproščenosti v naša ži-
vljenja!

Ana Podlipnik, mag. 
psihosocialnega svetovanja, mag. 

socialnega dela
ana@motivacijainsvetovanje.si, 
www.motivacijainsvetovanje.si

Tel: 040 126 826

Ana svetuje

Kognitivno vedenjska terapija
Kognitivno vedenjska terapija navaja, da ni 

dogodek tisti, ki povzroča naša čustva, ampak 
je to naša interpretacija ali razlaga dogodka 

– to, kar mislimo, ali pomen, ki ga dajemo 
dogodku ali situaciji.

Leto, ki se preveša v lepo 
jesen, je Gozdni šoli Hosta 
z vašo podporo, branjem in 
sodelovanjem prineslo novih 
moči in navdihov. 

Veseli smo, da nas radi berete in 
obiskujete poučno-sprostilne dogod-
ke, ki se vas resnično dotaknejo. Že 
dolgo pa v ozračju brbota globoka 
potreba po vrnitvi k pomenljivemu 
zagonu življenja in  kakovosti bivanja, 
ki vrača žar v oči. Kakor je nemogoče 
slišati za razmere, v katerih delujemo, 
je pristna radost nad bivanjem mogo-
ča, ne glede na to, v kakšnem življenj-
skem položaju ste. Če bi bilo mogoče 

kakovost bivanja prenesti na drugega 
z besedo, bi bili že vsi blaženi in zemlja 
bi bila zdravo rivalsko napeta, v kateri 
se človekovo udejstvovanje ozira na 
vse oblike življenja, ne da bi izgubilo 
ustvarjalni naboj. Kdor se je udele-
žil katerega izmed petih brezplačnih 
študijskih krožkov, ki smo jih v so-
delovanju z Andragoškim centrom 
in Ministrstvom za izobraževanje 
izpeljali letos, potem ste se vsaj malo 
dotaknili duhovnih lepot, ki osvoba-
jajo vsakodnevnih pritiskov. Z osebno 
odličnostjo je tako kot z mišico: vsak 
dan in kar naprej jo je treba uriti, da 
ostaja v formi. Še veliko bolj je to res 
za osebno zorenje, ki je edini resnični 
smisel našega obstoja na Zemlji.

Buden človek je bolj duhovno kot 
telesno bitje, je človek nove zemlje in 
edini pravi svetilnik otrokom, ki jih 
težka neresnična vsebina starih šol ne 
zanima več. Otroci potrebujejo iz ži-
vljenja vzete vsebine in načine osvaja-
nja teh vsebin. Če ne gre drugače, jim 
mora biti vsaj  zunaj pouka dovoljena 
ustvarjalnost brez pravil v odprtem 
okolju gozda in narave.

Prisrčno vabljeni na obisk predstavi-
tve in Hostinih izobraževanj Podoži-
vljanje, Vzgoja telesa in Zasledovanje 
vrline, na treninge šamanskih kretenj, 
na Gozdni pouk za mlade in številne 
druge sprotne dogodke, ki vas dregajo 
k pristnejšemu.

Marjeta Šumrada

Za obdobje od 15. 
septembra do 31. 12. 2019

Pozdravljeni člani, ki kljub teža-
vam pri organizaciji pridno sodelu-
jete in skupaj ustvarjamo našo pre-
poznavnost. Zgodilo se je kar nekaj 
zanimivosti, ki   jih lahko zasledite 
na naši spletni strani.

 Sklenili smo , da bomo nosili le 
ime Kneipp Slovenija in tako  zaje-
mali dogajanje v širšem slovenskem 
prostoru.

Program.
Obiskali bomo jezero Jasna v 

Kranjski Gori, si malce namočili 
noge in se osvežili. Ob  vrnitvi se 
bomo ustavili še na Zabreznici v za-
ledju Žirovnice in se sprehodili. Ob 
koncu meseca nas bo obiskala sku-
pina vzgojiteljic iz vrtca Ringa raja 
iz Gorice v Italiji – zamejstvo. Pre-
gledali bomo zemljevid Kneippovih 
točk po Sloveniji, zemljevid dali na 
splet z besedilom, ki bo v kratkih 
besedah opisal kraje na zemljevidu. 

Začenja se mala šola Kneippa, 12. 10. 
2019. Udeleženci bodo prejeli pro-
gram in se seznanili z lokacijo. Bo 
plačljivo. Prijavite se lahko na e na-
slov: kneippdv@gmail.com ali nas 
pokličete na 041 833 238.

Šola bo potekala še v novembru, 
drugo soboto v mesecu, tja do fe-
bruarja naslednjega leta. Vedno ob 
sobotah. VABLJENI. 

S Terezijo Nikolčič bomo nabi-
rali rastline po dogovoru, glede na 
vremenske razmere. Organizirali 
bomo tudi dan kneippanja v  Starem 
Malnu. Še naprej se udeležujemo 
seminarjev pri NVO v Ljubljani. V 
oktobru – prvi teden bomo  glede 
na vremenske razmere ob vodenju 
Marije Ane Kolman obiskali Park in 
ledeniško jezero ter poslušali o fito-
terapiji na naših tleh. 

Vsi datumi in dodatni dogodki 
bodo objavljeni sproti. Pestro bo. 
Do popolnega kneippovca velja naš 
pregovor: »Česar se Janezek nauči, to 
tudi zna.« In prav gotovo tudi upora-
blja pravo pot.

A. M.

Hosta bližje ljudem in njihovi 
resnični stiski

Program aktivnosti
Društva Kneipp Vrhnika
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Najbrž ste tudi vi kdaj pomislili, da 
bi rezervirali enosmerno vozovnico 
na konec sveta in se nikoli ne bi vr-
nili? Tam bi lahko imeli mir in ne bi 
se vam bilo treba ukvarjati z vsemi 
izzivi vsakdana. A preden rezervirate 
letalsko vozovnico, se morate vpraša-
ti, ali bi taka radikalna poteza zares 
rešila vse vaše težave. Kaj pa če vam 
sploh ne bi bilo treba zamenjati okolja, 
pa bi še vedno lahko živeli mirno in s 
smislom? Kako lahko to dosežete? Za 
začetek poizkusite z majhnimi koraki, 
ki jih navajam v nadaljevanju.

Sprejmite spremembe, prema-
gajte strahove. Veliko ljudi se na vso 
moč otepa različnih sprememb. Nau-
čite se sprejeti, da so vse spremembe, 
tako majhne kot velike, del življenja. 
Sprememba ni zgolj nekaj slabega, am-
pak nam pogosto pomaga, da osebno-
stno zrastemo ter postanemo močnej-
ši. Spremembe lahko v naše življenje 
prinesejo drugačne, boljše izkušnje. 
Prav tako nas zavedanje o nenehnem 
spreminjanju spomni, kako pomemb-
no je, da znamo ceniti, kaj nam prina-
ša življenje.

Previdno s pritoževanjem, manj 
se pritožujte.

Na veliko stvari v življenju ne more-
te neposredno vpliva in jih ne morete 
kar tako spremeniti, lahko pa se nauči-
te, kako jih sprejeti. Vsako spremembo 
sprejmite z odprtimi rokami ter bodi-
te hvaležni za vse, kar imate.

Sprejemanje vodi v srečno in izpol-
njeno življenje, večno pritoževanje pa 
v zagrenjenost in obžalovanje. Zato 
premišljeno sprejemajte odločitve.

Manj pričakovanj, več zadovolj-
stva. 

Namesto da ves čas pričakujete 
neke rezultate, se osredotočite na sam 
proces. Opazujte se. Nikar se preveč 
ne oklepajte nekih rezultatov, ki vas na 
dolgi rok vodijo le v razočaranja.

Da se ne bomo narobe razumeli: 
pomembno je, da imate cilje in sanje, 
ampak ne bodite nanje preveč naveza-
ni. Bodite veseli za vse, kar imate zdaj, 
in se veselite drobnih stvari.

Manj kopičenja, več poenosta-
vljanja.

Nehajte si postavljati preveč zaob-
ljub ali kopičiti preveč stvari. Če ste 
v življenju vpeti v preveč različnih 
odnosov in zaradi tega nimate dovolj 
časa zase, postavite meje. Če imate 

preveč različnih aktivnosti in zato 
popolnoma natrpan urnik, postavite 
prioritete ter se odpovejte stvarem, ki 
niso pomembne.

Kar zadeva materialnih stvari, je do-
bro vedeti, da več stvari, ki »okupira« 
vaše življenje, manj možnosti imate, 
da bi se osredotočili na tisto, kar re-
snično nekaj šteje. Premislite in pre-
mišljujte o tem. Poenostavite izdatke, 
nakupe, garderobo ... Življenje.

Izberite resnico.
Ste tudi vi med tistimi, ki se na vso 

moč trudijo ugajati drugim? Namesto 
da naokoli hodite z neko masko in že-
lite biti všeč vsem, bodite raje zvesti 
sami sebi.

Jasno definirajte, kakšne so vaše 
vrednote in prioritete, nato pa živite 
v skladu z njimi. Za to, da bi vas imel 
nekdo rad, se vam ni treba spreminjati 
in prilagajati.

V zadnjem času je v svetu veliko 
katastrof, ki človeštvu pomenijo opo-
zorilo, da smo se preveč oddaljili od 
narave in njenih zakonov, da smo po-
rušili ravnovesje. Pozivi,  naj se obrne-
mo nazaj k naravi in ponovno vzpo-
stavimo stik z njo, kličejo h korenitim 
spremembam. Vendar pa moramo 
začeti pri sebi, saj  le sebe lahko spre-
menimo. Na druge lahko vplivamo 
le z lastnim zgledom.  Naši notranji 
občutki vedo, kako je živeti z naravo. 
Poslušajmo jih.

Če delamo napake, dobimo opo-
zorila skozi različne težave. Žal smo 
ljudje taki, da se začnemo spreminjati 
šele, ko nas nekaj prizadene. Dokler 
nam je lepo, ne bomo slišali klica po 
spremembi. Moramo se zavedati, da 
vse naše težave vedno izvirajo iz nas 
samih, vse  drugo so izgovori.

Da smo, kar smo ter da jasno 
izrazimo, v kaj verjamemo in to 
tudi živimo,  terja nekaj poguma. 
A je vredno. In kaj je bistvo življe-
nja?

Ljubezen!
O tem več drugič.

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in družinskih 

študijev, zakonska in družinska 
terapija

jesenovecurskagmail.com, 
031544095

Kaj je smisel
in kako si 
osmisliti 
življenje?

Verjetno ni človeka, ki si ne bi že 
kdaj postavil takega vprašanja. 
Nekateri ostanejo samo pri 
vprašanju, drugi  pa ga poglobljeno 
raziskujejo. Pričakovanja so velika, 
resnica pa je zelo preprosta. Tako 
zelo preprosta, da potrebujemo čas, 
da jo razumemo.
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JSKD OI Vrhnika in KUD Ligojna
 
vabita na večer ljudske glasbe

ODMEV - ODSEV,
območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije,

v soboto, 5. oktobra 2019, ob 19. uri v dvorano gasilskega doma Ligojna.

Vstop  bo prost. 

Predstavile se bodo skupine pevk: Trlce iz Ligojne, Pevke iz Loške doline,
Grlice iz Logatca, Rovtarska dekleta iz Rovt in Jezerska tršca z Dolenjega Jezera.
Prav posebno doživetje bo nastop ljudske pevke Marije Baraga iz Cerknice, 
večer pa bodo zaokrožili Tamburaši Borovnica.

Vabimo vas v prijetno domače vzdušje, ki ga bodo ustvarile domačinke Trlce in KUD Ligojna!

Vstop na prireditev  bo prost!

Bralci in poslušalci 
Cankarjevih del že tri 

leta vsako sredo berejo 
v Močilniku. 

Pričeli so 14. septembra 2016 
na pobudo Turističnega društva 
Blagajana Vrhnika, z namenom 
protestirati proti neljubim do-
godkom, ki so pričeli delovati v 
Cankarjevemu in našemu Mo-
čilniku. 

Jubilej tretjega leta in obenem 
že 160. branje v Močilniku se 
je dogodil 18. septembra 2019, 
ob vpihu 3 svečk in z odprtjem 

šampanjca. Vsakega branja se 
povprečno udeleži od 10 do 15 
zvestih bralcev in poslušalcev. 
Ob branju se spomnijo na lepe 
romantične in zabavne dneve v 
našem Močilniku. Prav tega je 
tudi Cankar večkrat omenjal v 
svojih delih. Vsi pričakujejo in 
upajo, da se bo Močilnik vrnil 

v vrhniške roke, da bo ponovno 
kraj obiskov izvira reke sedmih 
imen ter kraj zaljubljencev na 
sprehodih. To so resnične sanje 
in želje vseh bralcev in tudi šir-
še Vrhnike. Naj se to čim preje 
uresniči in dogodi.

Simon Seljak

Letos je bil  posvečen spo-
minu na dr. Vlasto Meden 
Klavoro, psihiatrinjo in veliko 
ljubiteljico umetnosti »artbrut« 
ter aktivno soustvarjalko prej-
šnjih simpozijev. 

Osrednji predavatelj dr. Jure 
Mikuž je orisal širok vpliv ter 
povezanost  psihiatrije z likov-
no ustvarjalnostjo. 

Na simpoziju je ustvarja-
lo trinajst  domačih in tujih 
umetnikov in umetnic, ki so 

z različnimi likovnimi, slikar-
skimi in kiparskimi tehnikami 
ustvarjali dela, ki bodo v janu-
arju že tradicionalno predsta-

vljena širši javnosti na  razstavi 
v CD Vrhnika. Letošnji simpo-
zij je pridobil tudi oznako Mini 
simpozij, saj ga je vsebinsko 

obogatilo Gledališče Kamišbaj 
z izjemno animatorico Simono 
Nagode. Z vključenostjo naših 
najmlajših vaščanov je Simpo-

zij Zaplana še dodatno utrdil 
medgeneracijske vezi in odprl 
vrata širši skupnosti v doživlja-
nju in sprejemanju  drugačnih 
in enkratnih posameznikov ter 
njihovih del. 

Zahvaljujemo se podporni-
kom, brez katerih ne bi mogli  
kakovostno izvesti načrtovane-
ga simpozija; to so bili: Občina 
Vrhnika, Albatros-pro, Marolt 
Beton, DG 69, Anvina, Eniko, 
kmetija Rupa, Pekarna Vrh-
nika, Gostilna Pri Kranjcu in 
Dom bratstva na Zaplani.

Katica Pevec Semec

Vabilo 

KUD Drenov Grič - Lesno Brdo vabi vse ljubitelje literature v

BRALNI KLUB
Prvič se bomo v novem bralnem letu dobili 30. septembra 
2019 ob 18. uri v veroučni učilnici gasilskega doma 
Drenov Grič - Lesno Brdo. 

Kaj brati? Kako brati? Kako literaturo analizirati? 
Na naših srečanjih teče beseda o knjigah, ki bogatijo naša življenja. Vsaka 
od njih se nas dotakne na svoj način, vsem pa je skupno, da živijo v nas 
še dolgo potem, ko obrnemo zadnji list. Razpletali bomo zgodbe in nizali 
bralne predloge za različne okuse.
Srečanja so namenjena odraslim in starejšim ljubiteljem dobrih knjig. 
Dobivamo se vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 18.00 v prostorih KUD 
Drenov Grič - Lesno Brdo. V maju smo bralno leto zaključili z izredno 
prijetno in poučno ekskurzijo v Celje. V letošnji jeseni pa nameravamo 
obiskati  Trst z zamejstvom, saj smo se odločili, da bomo prebrali ne le zelo 
znano delo staroste slovenski literatov Borisa Pahorja Nekropolo, ampak 
tudi dela drugih piscev iz zamejstva.  
 Voditeljica skupine je mag. Karolina Jarc, prof. slovenščine. 
Srečanja  potekajo od septembra do konca maja.

Prisrčno vabljeni!

Za KUD Drenov Grič - Lesno Brdo
Karolina Jarc

Trlce KUD Ligojna

Berejo že tretje leto

Šesti Simpozij Zaplana
V zadnjih 

avgustovskih 
dneh je v Domu 

bratstva na 
Zaplani potekal 

že šesti Simpozij 
Zaplana. 



K U L T U R A 30. september 2019 53
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 66 70, www.tms.si, info@tms.si

Odprto: od torka do petka: od 8.00 do 17.00, sobote, nedelje in prazniki: od 9.00 do 
19.00, ponedeljki: zaprto. Zadnji vstop v muzej je eno uro pred zaprtjem muzeja. 

Vljudno vas vabimo na odprtje stalne razstave Mašine za kovine v sredo, 2. 10. 2019, 
ob 18. uri v Tehniški muzej Slovenije v Bistro pri Vrhniki. Na razstavi bo s stroji delavnice Kunaver 
iz Rožne doline v Ljubljani predstavljena tehnologija obdelave kovin z odrezovanjem.

Občasne razstave:

Človek na Luni
V letu 2019 mineva 50 let od pomembnega mejnika v zgodovini človeštva, ko je prvi človek 
pristal in stopil na Luno. Na občasni razstavi, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Muzejem no-
vejše zgodovine Slovenije in drugimi strokovnjaki,  predstavljamo, kako so dogodek spremljali 
v našem prostoru, kakšen odmev je imel v takratnih medijih in kakšen vpliv je imel na razvoj 
znanosti in tehnike. Predstavimo tudi prispevek slovenskih strokovnjakov k raziskovanju vesolja. 
Na ogled do decembra 2019.

Vzhodno od raja – Jugoton 1947–1991
Na gostujoči razstavi umetniške organizacije Kultura umetnosti in Tehničnega muzeja Nikola 
Tesla iz Zagreba predstavljamo zgodovino največje jugoslovanske glasbene založbe ter unikatne 
naprave za proizvodnjo kaset in plošč. Obogatili smo jo s pregledom različnih predvajalnikov 
zvoka in akustične tehnike druge polovice 20. stoletja ter izdajo obsežnega kataloga o zgodovini 
založbe Jugoton. Na ogled do decembra 2019. 

Znanje brez meja
Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razširjanja in soustvar-
janja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet, in tiste, ki jih je zaneslo k nam od 
drugod. Na ogled do decembra 2020.

Spored prireditev:

Sobota, 5. 10., ob 11.00:  delavnica Glasba iz škatle 
Izdelali bomo preprosto napravo za prenos zvoka in jo preizkusili na pravem gramofonu. Delav-
nica je primerna za otroke od 2. do 7. razreda OŠ. Pridružite se nam z nakupom muzejske vstopnice.

Ob 16.00:  voden ogled občasne razstave Vzhodno od raja – Jugoton 1947–1991

Nedelja, 6. 10., ob 16.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle

Sobota, 12. 10., ob 11.00: voden ogled za slepe in slabovidne 
Vodstvo in vstop v muzej bosta za slepe in slabovidne ter spremljevalce brezplačna. 
Obvezne prijave do četrtka, 10. 10.: 01 750 66 72 ali programi@tms.si 

Soboti, 12. 10. in 19. 10., ob 9.30: mini tečaj oblikovanja gline (obvezne predhodne prijave)

Nedelja, 13. 10.: Z igro do dediščine (med 9.00 in 18.00 prost vstop za družine)

Ob 11.00: Voden ogled izbranih zbirk za družine
Nedelja, 20. 10., med 14.00 in 18.00: prikaz tehnike »raku« 
Nedelja, 20. 10., ob 16.00: voden ogled občasne razstave Znanje brez meja

Od torka, 22. 10., do petka, 25. 10., med 9.00 in 13.00 in v nedeljo, 27. 10., 
med 11.00 in 18.00:  DNEVI FIZIKE
Dnevi fizike so rezultat sodelovanja Fakultete za matematiko in fiziko (UL), Pedagoške fakultete 
(UL), Fakultete za naravoslovje in matematiko (UM),  Tehniškega šolskega centra Maribor in TMS. 
Organiziramo jih z namenom, da bi mladim na zanimiv in praktičen način približali to osnovno 
naravoslovno vedo, predvsem s pomočjo zanimivih in poučnih eksperimentov, ki jih predstavlja-
jo študentje omenjenih institucij.

Za sobotne delavnice so obvezne prijave preko telefona 01 750 66 72, 041 957 146 ali elektronske 
pošte programi@tms.si. Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice, 
sobotne delavnice so plačljive.

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si

Odprto: od torka do petka, nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00. Zadnji vstop v muzej je eno uro 
pred zaprtjem muzeja.  

Občasne razstave: 

Zgodbe iz šolske torbe 
V sodelovanju z zgodovinskim krožkom Osnovne šole Polhov Gradec smo pripravili občasno 
razstavo o zgodovini šolstva na Polhograjskem, vse od njenega začetka leta 1852 do časov, ko so 
učenci pouk obiskovali v polhograjski graščini, kjer ima zdaj prostore Muzej pošte in telekomu-
nikacij. Letos mineva 50 let, odkar je v graščini zadnjič zazvonil šolski zvonec. Na ogled do 24. 11. 
2019.

Spored prireditev:

Nedelja, 6. 10.: praznovanje 150-letnice izdaje prve dopisnice  
Ob 150-letnici izdaje prve dopisnice bomo v »mini vitrini« razstavili dopisnice iz naše zbirke. 
14.00: Moja prva dopisnica, delavnica za otroke  
15.00: voden ogled muzejskih zbirk s poudarkom na razstavljenem filatelističnem gradivu
Sreda, 9. 10.: praznovanje svetovnega dne pošte (med 10.00 in 16.00 prost vstop)
Ob 15.00: Voden ogled muzejskih zbirk
Nedelja, 13. 10.: Z igro do dediščine (med 10.00 in 16.00 prost vstop za družine)
Ob 11.00: Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine
Nedelja, 20. 10., ob 15.00: voden ogled za seniorje
V nedeljo, 27. 10., in od torka, 29. 10., do četrtka, 31. 10. med 10.00 in 13.00: 
Počitniške delavnice
Preskusili boste lahko ročno in avtomatsko telefonsko centralo, si ogledali demonstracijo Ko udari 
strela! in na delavnici Kaj se skriva v telefonu? sestavili pravi Iskrin telefon. Pridružite se nam z 
nakupom muzejske vstopnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Oktober v TMSNAPOVEDUJEMO 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2018/19 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

ČETRTEK, 28. november 2019, ob 18. in 20. uri
MARKO HATLAK & FUNtango s posebnim 
gostom IZTOKOM MLAKARJEM

Koncertni večer
Zasedba Marko Hatlak & FUNtango je bila v reviji Elle 
označena za skupino, ki ti ponudi katarzično koncertno 

doživetje in te hočeš nočeš izstreli v drugo dimenzijo. 
Marko Hatlak je skupino zasnoval leta 2004 po vzoru 
zasedbe Astorja Piazzolle. Pionirji izvajanja tango glas-
be v slovenskem prostoru Marko Hatlak & FUNtango 
z ognjevito in sentimentalno interpretacijo ustvarjajo 
svojo razpoznavnost. V letu 2016 sta Iztok Mlakar in 
Marko Hatlak prvič skupaj stopila na oder in z izbrani-
mi skladbami iz Mlakarjevega repertoarja, podprtimi z 
bogato spremljavo zasedbe Marko Hatlak&FUNtango, 
navdušila nabito polno dvorano Mlakarjevega domačega 
gledališča. Kritiki so koncert opisali kot »pašo za ušesa 
in dušo tako poznavalcev kot ljubiteljev tovrstne glasbe«.

Vljudno vabljeni!
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Do 21. oktobra 2019.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

BELE NOČI
Razstava ilustracij Klare Jager

TOREK, 1. 10. 2019, ob 19. uri.
Vstop prost.
FOTOKLUB OKULAR VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

OKULAR

Izbor fotografij za koledar Blagajana 
2020
Fotografska razstava  bo na ogled do 20. oktobra 2019.

PETEK, 4. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TAČKE NA PATRULJI
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO, 66 min, ZDA, 3+

PETEK, 4. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

AD ASTRA: POT DO ZVEZD
Pustolovska drama, 122 min, Brazilija, ZDA, Kitajska

SOBOTA, 5. 10. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TAČKE NA PATRULJI
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO, 66 min, ZDA, 3+

SOBOTA, 5. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BOLEČINA IN SLAVA
Drama, 113 min, Španija

SOBOTA, 5. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JOKER
Kriminalna drama, 122 min, ZDA, Kanada

NEDELJA, 6. 10. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TAČKE NA PATRULJI
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO, 66 min, ZDA, 3+

NEDELJA, 6. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BINTI
Družinski film, 90 min, Belgija, Nizozemska

NEDELJA, 6. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

112
Kriminalna drama, 85 min, Danska

TOREK, 22. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstop prost.
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, ZAVOD 
IVANA CANKARJA VRHNIKA

POTOVANJE NA VRHNIKO
Razstava maket in slik Marjana Smrtnika bo v Galeriji odprta do 16. 
novembra, dokumentarna razstava ob 120-letnici vrhniške železnice v Avli 
pa do 15. decembra.

ČETRTEK, 24. 10. 2019, ob 19.30.
Vstopnina: 18 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

David Ives: VENERA V KRZNU
Drama
Režija: Primož Ekart
Igrata: Borut Veselko in Vesna Pernarčič
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 25. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
Družinska avantura, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 25. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREBOJ
Vojni film, 90 min., Slovenija 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 26. 10. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI JETI 3D
Animirana družinska pustolovščina, 92 min, ZDA, 6+

SOBOTA, 26. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LETO OPICE
Politična satira, 113 min., Severna Makedonija, Slovenija, Srbija, Kosovo 

SOBOTA, 26. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DVOJNIK
ZF triler, Kitajska, ZDA

TOREK, 8. 10. 2019, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: IGOR IN 
ROSA
Drama, 80 min, Slovenija, Italija

TOREK, 8. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DOWNTON ABBEY
Zgodovinska drama, 122 min, Velika Britanija

SOBOTA, 12. 10. 2019, ob 11. uri.
Vstopnina: 6 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
OTROŠKI ABONMA 11. ŠOLA in IZVEN
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CONA 8

Aleksandra Naumosvski Potisk: LA 
FONTAINOVE BASNI
Baletna predstava za otroke
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 12. 10. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JAZ SEM WILLIAM
Družinski film, 80 min, Danska, 8+

SOBOTA, 12. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ALICE IN ŽUPAN
Komična drama, 103 min, Francija, Belgija

SOBOTA, 12. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JOKER
Kriminalni triler, 122 min, ZDA, Kanada

NEDELJA, 13. 10. 2019, ob 18. uri
Vstopnina: 10 €, otroci 5 €.
ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA

KLASIČNO IN DRUGAČNO
Koncert
Dirigent: Marko Fabiani
Gostje: člani MePZ Mavrica Vrhnika, Trio Rupnik, kvartet rogov HoRoRn
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA, 16. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, ZVEZA BORCEV ZA VREDNOTE NOB 
VRHNIKA, OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA, GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

GRABELJŠKOV VEČER
z Bronjo Žakelj in SaxLadies
Grabeljškova dvorana v Cankarjevi knjižnici Vrhnika

ČETRTEK, 17. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

IGOR IN ROSA
Drama, 80 min, Slovenija, Italija

PETEK, 18. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI JETI
Animirana družinska pustolovščina, 92 min, ZDA, 6+

PETEK, 18. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DEŽEVEN DAN V NEW YORKU
Romantična drama, 92 min, ZDA

SOBOTA, 19. 10. 2019, ob 19.10. 
Vstop prost.
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PODLIPA-SMREČJE, SEKTSTET ODOICA

TRADICIONALNI 1. POSLOVILNI 
KONCERT
Povezuje: Boštjan Trček z neimenovanim sovoditeljem 
Gostje: vokalna skupina Šelestet
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 20. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI JETI 3D
Animirana družinska pustolovščina, 92 min, ZDA, 6+

NEDELJA, 20. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZATON, Zgodovinska drama, 142 min, Madžarska, Francija

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

NEDELJA, 27. 10. 2019, ob 16. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI JETI 
Animirana družinska pustolovščina, 92 min, ZDA, 6+

NEDELJA, 27. 10. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

112 
Kriminalna drama, 85 min, Danska

NEDELJA, 27. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DEŽEVEN DAN V NEW YORKU 
Romantična drama,92 min, ZDA

ČETRTEK, 31. 10. 2019, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: ALICE IN 
ŽUPAN
Komična drama, 103 min, Francija, Belgija

ČETRTEK, 31. 10. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREBOJ
Vojni film, 90 min., Slovenija 
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NAPOVEDUJEMO:
PETEK, 8. 11. 2019, ob 19.30.
Vstopnina: 14 €.
LIONS KLUB VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

DOBRODELNI KONCERT
Lions Orchestra (Big Band Vrhnika, Simfonika, Lions Band), družina Juvan, 
Legat - Juvan Tango Project, Bassless, Lea Bartha, Blaž Vrbič, Uroš Perič, Lado 
Jakša, Alenka Godec, 
odlomek iz muzikala Nune v akciji …
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve: Turistični informacijski 
center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9. Tel.: 01 755 10 54, 
e-pošta: tic@zavod-cankar.si. Ponedeljek – petek: od 8. do 
18. ure, sobota: od 8. do 14. ure in pol ure pred predstavo na 
blagajni Cankarjevega doma Vrhnika. Nakup vstopnic preko 
spleta: www.mojekarte.si. Vse kino predstave potekajo v 
veliki dvorani Cankarjevega doma. Dodatne informacije o 
prireditvah in morebitne spremembe: www.zavod-cankar.si, 
www.vrhnika.si
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Program
prireditev 
oktober 2019

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Otroški abonma 11. šola 
in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

SOBOTA, 12. oktober 2019, ob 11. uri
KULTURNO UMETNIŠKO 
DRUŠTVO CONA 8
Po motivih Jeana de La Fontaina 
Aleksandra Naumovski Potisk

LA FONTAINOVE BASNI
Baletna predstava

Besedilo, ideja, priredba in režija: Saša Potisk
Glasba: Aleksandra Naumovski Potisk
Plesalci: Urša Vidmar / Metka Beguš, Petar 
Đorčevski, / Filip Viljušić
Igralec: Jan Bučar / Gregor Prah

La Fontainove basni so izvirna baletna 
predstava za otroke vseh starosti, ki temelji 
na treh izbranih basnih Jeana La Fontaina, 
z naslovi: Miška in lev, Nečimrna vrana ter 
Zajec in želva. Balete povezuje igralec v vlogi 
samega La Fontaina, ki vsebino basni pred-
stavi občinstvu.

Otroško razumevanje metafore se prvo-
tno vzpostavi ravno skozi igro in pravljico, 
prevladujoči liki pa so velikokrat prav živa-
li. Basen je torej poučna ne samo na svoji 
dobesedni ravni (zgodba in nauk), temveč 
tudi formalno, kot vzorec prenesenega pri-
pisovanja pomenov oz. metafor. Predstava 
gre v abstrakciji še korak dlje – vzpostavlja 
neposredno vez v izražanju iste vsebine skozi 
dva povsem ločena medija – besedo in gib. 
Pred otroškim občinstvom bo prikazana 
primerjava, kako skozi gib, balet izraziti in 
povedati isto vsebino.
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Do 21. oktobra je v avli na ogled 
razstava ilustracij 

Klara Jager: BELE NOČI.

V torek, 1. oktobra 2019, ob 19. uri Vas vljudno vabimo na 
odprtje fotografske razstave Fotokluba Okular

OKULAR.
Izbor fotografij za koledar Blagajana 2020 v galeriji bo na ogled do 20. 

oktobra 2019.

Muzejsko društvo Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Vas vljudno vabimo na odprtje razstave maket in slik Marjana Smrtnika

POTOVANJE NA VRHNIKO
in dokumentarne razstave ob 120-letnici vrhniške železnice.

Odprtje bo v torek, 22. oktobra 2019, ob 18. uri. 
Razstava slik v galeriji bo na ogled do 16. novembra, 

dokumentarna razstava in makete v avli pa do 15. 
decembra 2019.

Razstave v Cankarjevem domu si je mogoče ogledati od 
ponedeljka do petka od 10. do 13. ure (ob delovnih dneh) 

in ob nedeljah od 10. do 12. ure ter ob drugih priredi-
tvah. 

Stalno razstavo akad. slikarja Florisa Oblaka v prostorih 
Rokodelskega doma, Tržaška cesta 23, lahko obiščete ob 

predhodni najavi (TIC Vrhnika). 

Vljudno vabljeni!

R A Z S T A V E
v Cankarjevem domu

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

BOLEČINA IN SLAVA
Drama / Dolor y gloria / režija in sce-
narij: Pedro Almodóvar / Španija / 113’
Salvador Mallo, sloviti režiser v jeseni življenja, se vrača 
k poglavjem svoje preteklosti; k nekaterim skozi spo-
mine, k drugim skozi vnovična srečanja. Od otroštva v 
Valencii v 60. letih do prvega poželenja, prve odrasle 
ljubezni v Madridu 80. let in bolečine ob njeni izgubi. 
Od pisanja kot edine utehe do prvega srečanja s filmom 
in neskončne praznine, ki včasih prepreči ustvarjanje 
filmov. Med ponovnim odkrivanjem preteklosti Salva-
dor začuti, da gre za zgodbo, ki jo mora povedati. In v 
svoji izpovedi najde odrešitev.

112
Kriminalna drama / Den skyldige / 
režija: Gustav Mölle / scenarij: Gustav 
Möller, Emil Nygaard Albertsen / Dan-
ska / 85’
Operater v klicnem centru, nekdanji policist Asger Holm, 
prejme klic ugrabljene ženske. Ko se zveza nenadoma 
prekine, Asger začne mrzlično iskati žrtev in njenega 
ugrabitelja. A kmalu ugotovi, da je primer veliko bolj 
zapleten, kot je mislil sprva. Eden najbolj nagrajenih 
prvencev  minulega leta; minimalističen danski krimič,  
v katerem ima policist v napeti tekmi s časom na voljo 
le eno orodje: telefon.

DEŽEVEN DAN V NEW YORKU
Romantična drama /A Rainy Day in New 
York / režija in scenarij: Woody Allen / 
ZDA / 92’
Gatsby in Ashleigh načrtujeta romantični vikend na 
Manhattnu, kjer naj bi Ashleigh za šolski časopis nare-
dila intervju s slavnim režiserjem Rolandom Pollardom. 
Gatsby, rojeni Newyorčan, bi rad izkoristil priložnost in 

dekletu razkazal svoje mesto. A njuni načrti se podrejo 
tako hitro, kot sonce prekrijejo oblaki. Kmalu se ločita 
in znajdeta vsak v svojem v vrtincu naključnih srečanj 
in komičnih dogodivščin.

ZATON
Zgodovinska drama / Napszállta / 
režija: László Nemes / scenarij: László 
Nemes, Clara Royer, Matthieu Taponier 
/ Madžarska, Francija / 142’
Mlada Írisz leta 1913 prispe v Budimpešto, da bi se zapo-
slila kot modistka v klobučarskem salonu, ki je bil nekoč 
v lasti njenih staršev, ki sta tragično preminila v požaru. 
Ko jo novi lastnik zavrne, se Írisz v iskanju svojega brata 
poda na mračne ulice mesta v srcu Evrope. László Ne-
mes nasledi z oskarjem nagrajeni prvenec Savlov sin z 
enigmatično zgodovinsko dramo o rojstvu 20. stoletja, 
a hkrati o civilizaciji na predvečer njenega zatona.

PREBOJ
Vojni film / Preboj / režija: Dejan Ba-
bosek / scenarij: Dejan Babosek, Martin 
Horvat / Slovenija / 90’
Marec 1945. V težki zimi se je na visokogorsko planoto 
umaknila skupina 500 partizanov, ki jih je v dolinah ob-
kolila divizija SS z 12.000 vojaki. Komandant Franc Sever 
Franta se znajde pred nemogočo nalogo, ko mora iz 
neprepustnega obroča rešiti svoje borce. Po celodnevni 
krvavi bitki se jim je v težkih razmerah uspelo prebiti 
skozi obroč na svobodo. To je zgodba preživelih herojev.

LETO OPICE
Politična satira / Godina na majmunot 
/ režija: Vladimir Blaževski / scenarij: 
Vladimir Blaževski, Dušan Spasojević, 
Catherine Maximoff / Severna Make-

donija, Srbija, Slovenija, Kosovo / 112’
Glavna protagonista črne komedije sta Cobe, reven 
čuvaj v živalskem vrtu v Skopju, in šimpanz Koko, pre-
bivalec tega istega živalskega vrta. Filmsko zgodbo 
zaplete Kokov pobeg iz »ujetništva v svobodo«. V času 
gospodarske krize Cobe dobi odpoved, a tudi obljubo, 
da se bo v službo lahko vrnil takoj, ko mu uspe izslediti 
šimpanza Koka in pripeljati nazaj v živalski vrt. 

Aktualne informacije o dogajanju v kinu najdete na 
spletni strani kino-vrhnika.si in facebook.com/kino-
vrhnika. Na spletni strani se lahko prijavite tudi na e-
-novice. Zaradi dinamičnosti ponudbe filmskih naslovov 
so mogoče spremembe v programu, zato spremljajte 
naše objave v prej omenjenih glasilih.

Kino Vrhnika

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2019/20 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

ČETRTEK, 24. oktober 2019, ob 19.30
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

David Ives: VENERA V KRZNU
»Venus in Pelz«, drama

Režija: Primož Ekart; igrata: Vesna Pernarčič (Wanda) 
in Borut Veselko (Thomas)

Venera v krznu je ena izmed najslavnejših novel avstrij-
skega pisatelja Leopolda von Sacher-Masocha. Delo je 
napisal leta 1870, v njem je avtor opisoval razmerje med 
dominantno žensko in šibkim, ponižanim in podrejenim 
moškim, kar je bilo za tiste čase nekonvencionalna in 
šokantna podoba moško-ženskega razmerja. Na gleda-
liški avdiciji se med Wando in režiserjem splete nevarna 
erotična zveza, ki plast za plastjo razkrije pasti mešanja 
fikcije in realnosti ...

NAGRADE: Vesna Pernarčič je za vlogo Wande pre-
jela nagrado Žlahtna komedijantka (2019) na festivalu 
28. Dnevi komedije v SLG Celje. 

Trio L'Anima

Duo Jocif - Košir
Z njim je želel zadovoljiti tudi 

nekoliko zahtevnejše okuse na 
področju klasične glasbe in zbo-
rovskega petja. 

Prizorišče dogajanja je po-
stavljeno v cerkev sv. Trojice 
nad Vrhniko, ki je, kot je na 
letošnjem odprtju v nagovoru 
zbranih ugotavljal župan Dani-
el Cukjati, navduševala že slav-
nega vrhniškega rojaka Ivana 
Cankarja. 

Tridnevni festival sta odprli 
zasedbi Trio L'Anima in Duo Jo-
cif-Košir, dogajanje je z branjem 
Cankarjevih besedil popestril 
še Franci Bozovičar. Soboto so 
obarvali kitarski zvoki Maria 
Kurtjaka in vokali Seksteta 
Odoica. Nedelja se je zaključi-
la s Triom Dolce in SaxLadies. 
Umetniški vodja festivala je bila 
Ida Treven. (gt)

Festival 
Vrhnika
dobro
sprejet
Zavod Ivana 
Cankarja je pred leti 
začel s festivalom 
klasične glasbe, 
imenovanim 
»Festival Vrhnika«. 
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Napovednik za 
oktober 2019

Svetovalno središče na 
Vrhniki
Enkrat mesečno, brezplačno in zaupno 
informiranje ter svetovanje odraslim 
pri odločitvah za izobraževanje in 
učenje v Malavašičevem kotičku ali v 
računalniški učilnici Kemis. 8.00–9.00 
skupinsko: priprava prijavne doku-
mentacije za delovno mesto (življe-
njepis) in 9.00–11.00: individualno 
svetovanja in informiranje. Dodatne 
informacije in prijava na tel.: 01 510 22 
70. Prva sreda v oktobru (2. oktober, 
8.00–11.00) 
 

Beremo z županom

V sodelovanju z Občino Vrhnika in 
bralci Cankarjevih besedil (TD Blaga-
jana) vas v okviru projekta Nacionalni 
mesec skupnega branja vabimo na jav-
no branje z vrhniškim županom Dani-
elom Cukjatijem. Prireditev bo vodila 
Mirjam Suhadolnik. Albert Einstein je 
nekoč dejal: »Če želite, da so vaši otro-
ci inteligentni, jim berite pravljice. Če 
želite, da so še pametnejši, jim berite 
še več pravljic.« Pravljice, Cankarjeva 
besedila in še kaj bomo brali v sredo, 
2. 10. 2019, ob 17.00 v Grabeljškovi 
dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhni-
ka. Lepo vabljeni.

Z otroki po nacionalnih 
parkih ZDA
Klub vrhniških študentov v četrtek, 
3. oktobra, ob 18.00 v Grabeljškovi 
dvorani organizira potopis Andreje 
Obal, ki je 21 dneh je z najetim avto-
mobilom obiskala deset nacionalnih 
parkov: Joshua tree, Grand Canyon, 
Antelope Canyon, Bryce, Arches, Ca-
nyonlands, Yellowstone, Death Valley, 
Sequioa in Kings Canyon. Roadtrip z 
otrokoma je bil pravo doživetje. Videli 
in doživeli so ogromno. 

Predstavitev programov 
gozdne šole Hosta
Vabljeni na brezplačno predstavitev v 
četrtek, 3. 10. 2019, ob 17.00 v ra-
čunalniško učilnico v Cankarjevo knji-
žnico Vrhnika, kjer se boste lahko  tudi 
letos – zaradi ugodnega odziva nad 
vsebinami, ki jih ponuja gozdna šola 
Hosta –, seznanili z  izobraževanji in 
novimi  delavnicami za jesen in zimo. 

Odprtje razstave 
Dejavnosti Društva Dvig
Vabimo vas na slavnostno odprtje raz-
stave Dejavnosti Društva DVIG, ki bo 
v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ob 
18.00 v Grabeljškovi dvorani. Razsta-
vo bomo odprli z medgeneracijskim 
bralnim dogodkom, s katerim bomo 
počastili tudi nacionalni mesec sku-
pnega branja. Na odprtju bodo so-
delovali predšolski otroci in prebirali 
svoja literarna dela, ki so jih likovno 
obogatili in ustvarili v študijskem 
krožku  Od pravljice do lutke. Odrasli 
člani bralnega krožka pa bodo prebrali 
svoja literarna dela ali odlomke iz del 
svojih  najljubših slovenskih avtorjev. 

Srečanje mamic z 
dojenčki v knjižnici 
Mirna mama – miren 
otrok
Srečanje bo v torek, 8. oktobra 2019, 
10.00–12.00 v Grabeljškovi dvorani. 
Milena Oblak Erznožnik, likovna pe-
dagoginja, oblikovalka vidnih sporočil, 
voditeljica joge in osebna trenerka na 
področju osebnostne rasti bo predsta-
vila tehnike umirjanja. Knjižničarka 
Barbara Kuzmič bo predstavila knjigo 
Vzgajanje sreče. 

Najstniki: Razprimo krila 
ustvarjalnosti
V sodelovanju z likovno pedagoginjo 
in oblikovalko vidnih sporočil Mileno 
Oblak Erznožnik vabimo najstnike,  
naj se nam pridružijo pri ustvarjanju 
z različnimi tehnikami v petek, 11. 
oktobra 2019, 17.00–19.00 v Mala-
vašičev kotiček. Knjižničarka Barbara 
Kuzmič bo predstavila knjigo 7 navad 
zelo uspešnih najstnikov, katere avtor 
je Sean Covey.

Razstava: Potovanje na 
Vrhniko
V sodelovanju z Muzejskim društvom 
Vrhnika in Zavodom Ivana Cankarja 
Vrhnika pripravljamo razstavo z naslo-
vom Potovanje na Vrhniko. V galeriji 

Cankarjevega doma na Vrhniki bomo 
razstavili makete vlakov in letal ter 
slike Vrhničana Marjana Smrtnika, 
v avli pa dokumentarno razstavo ob 
120-letnici vrhniške železnice. Odpr-
tje razstave bo v torek, 22. oktobra 
2019, ob 18.00.

Grabeljškov večer z 
Bronjo Žakelj, avtorico 
knjige Belo se pere na 
devetdeset
V sredo, 16. 10. 2019, ob 18.00 
vas vabimo v Grabeljškovo dvorano. 
Osrednja gostja večera bo diplomi-
rana novinarka in pisateljica Bronja 
Žakelj. Njena knjižna uspešnica Belo 
se pere na devetdeset je duhovit in nav-
dihujoč roman, ki opisuje življenjsko 
zgodbo pripovedovalke, odraščajoče 
v sedemdesetih in osemdesetih letih. 
Njen otroški svet sestavljajo starši, 
brat Rok, babica Dada, tete in strici, pa 
benko, keksi Albert, Oddaja o morju 
in pomorščakih, Gavrilović in prenos 
sarajevskih olimpijskih iger. A čeprav  
piše o naštetem, je avtobiografski ro-
man predvsem pripoved o odrašča-
nju, soočanju z izgubo in boleznijo, 
pripoved o udomačevanju strahu in 
o vsem tistem, česar nočemo videti, 
dokler se s tem nismo neizbežno soo-
čimo. V glasbenem delu bodo nastopile 
članice skupine SaxLadies. Prireditev 
bo povezovala Mirjam Suhadolnik. V 
sodelovanju z ZB za vrednote NOB 
Vrhnika, Založbo Beletrina, ZIC, GŠV 
in OŠ ICV. 

Proslava ob dnevu 
suverenosti
V sodelovanju z društvom Nauportus 
Viva vas vabimo na proslavo ob dne-
vu suverenosti. Slavnostni gost bo prvi 
predsednik slovenske vlade Lojze 
Peterle. Vabljeni v četrtek, 24. 10. 
2019, ob 18.00 v Grabeljškovo dvorano. 

RAZSTAVE V CANKARJEVI 
KNJIŽNICI VRHNIKA

Ilustracije Nikolaja Mašukova
Vabljeni na ogled ilustracij Nikolaja 
Mašukova iz knjige Vilijema Gogale 
POTopis, ki bo do konca oktobra na 
ogled v Malavašičevem kotičku.

Razstava društva Dvig (Občina Log - 
Dragomer)
Septembra in oktobra se bo v naši knji-
žnici predstavilo najmlajše društvo iz 
Občine Log - Dragomer. Društvo 
DVIG  je univerza za tretje življenjsko 
obdobje, ki  se po dobrih treh letih de-
lovanja lahko pohvali s ponudbo šte-
vilnih izobraževalnih aktivnosti – od 
klasičnih tečajev angleščine, francošči-
ne španščine, nemščine, računalništva 
in fotografije,  izobraževalnih srečanj 
z vrhunskimi strokovnjaki,  do novih 
oblik učenja v študijskih krožkih, ki jih 
doslej v občini niso poznali. Društvo 
je med občani najbolj prepoznavno 
po reviji Pogovori z občani, v katerih 
so objavljeni intervjuji  s staroselci in 

posamezniki, ki so za svoje delo preje-
li najvišja državna priznanja doma ali 
v tujini. Poleg tega se lahko pohvalijo 
tudi z raznimi študijskimi krožki:  Be-
gunci, ali vas poznamo, Od pravljice 
do lutke in z Lipo na Lukovici. 

Stalne razstave v prostorih 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika:
Ivanova skodelica – Vabljeni na 
ogled Ivanove skodelice, ki je nastala 
v sodelovanju z akad. kiparjem, mag. 
Bojanom Mavsarjem in neformalne 
rokodelske skupine Kvakvačkaš. 
Lesene zverinice Igorja Pavlovčiča 
– Vabljeni na ogled lesenih zverinic, ki 
jih ustvarja Igor Pavlovčič. Več infor-
macij 041 762 024. 
Mobili – Vabljeni na ogled simpatič-
nih in unikatnih mobilov, ki krasijo 
mladinski oddelek. Izdelali so jih otro-
ci naslednjih šol: OŠ Ivana Cankarja 
(podružnična šola Drenov Grič), OŠ 
Antona Martina Slomška, OŠ Polhov 
Gradec (podružnična šola Šentjošt) 
in OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 
(vrtec Sončni žarek). V sodelovanju z 
JSKD IO  Vrhnika in ZIC Naš Časopis. 

C A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K AC A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K A
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Dejavnosti bodo sofinancirane tudi s strani RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat 
za družino; EU, Evropski socialni sklad, Naložba v vašo prihodnost in Občine Vrhnika.

• Beremo s tačkami – R. E. A. D. program
 Reading Education Assistance Dogs. Osnovni namen programa je pomagati otrokom pri 

izboljšavi govornih in komunikacijskih spretnosti ter pri osvajanju in utrjevanju bralnih 
veščin s pomočjo neobičajnega poslušalca – terapevtskega psa. V sodelovanju z društvom 
Tačke pomagačke. Prijave: ckv.vgc@gmail.com ali 051 620 066. 

• Druženje s psom in knjigo
V družbi prijazne jazbečarke 
boste izvedeli marsikaj o kuž-
kih, njihovih navadah, negi, 
lahko se boste z njo poigrali in 
ji celo kaj prebrali. Druženje, 
ki je namenjeno izboljšanju 
bralnih veščin ob hkratnem 
spoznavanju psov, bo poteka-
lo ob sredah enkrat na mesec. 
V sodelovanju z društvom 
Tačke pomagačke. 
Prijave: ckv.vgc@gmail.com 
ali 051 620 066.

• Plesi v krogu
 Lahkotni, igrivi in radostni plesi, za katere ne potrebujemo partnerja. Primerni so za vse 

generacije, tudi za starejše. Enostavni koraki ob čudoviti glasbi v nas spodbujajo veselje do 
življenja. Plese vodi Darja Bažec. Vabljeni vsak četrtek ob 9.15 v Grabeljškovo dvorano. In-
formacije in prijave na tel.: 01 750 9441, GSM: 031 682 230, Darja Bažec. 

• Začetni tečaj nemškega jezika
 Vabljeni na brezplačen začetni tečaj nemščine. Izvedli bomo 25 srečanj oz. 50 šolskih ur 

(oktober 2019 – april 2020). Tečaj bo potekal ob torkih od 9.00 do 10.30. Prvič se bomo srečali 
8. 10. 2019 v računalniški učilnici Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Prijave: ckv.vgc@gmail.com 
ali 051 620 066. 

• Začetni tečaj angleškega jezika
 Vabljeni na brezplačen začetni tečaj angleščine. Izvedli bomo 25 srečanj oz. 50 šolskih ur 

(oktober 2019 – april 2020). Tečaj bo potekal ob sredah od 10.00 do 11.30. Prvič se bomo 
srečali 16. 10. 2019 v računalniški učilnici Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Prijave: ckv.vgc@
gmail.com ali 051 620 066.

• Počitniška delavnica – Nekoč je rastla buča
 Med šolskimi počitnicami (ponedeljek, 28. 10. 2019, od 10.00 do 14.00, v Malavašičevem ko-

tičku) vabimo osnovnošolce na brezplačno delavnico Nekoč je rastla buča … Spoznali bomo 
biologijo, kulinariko in poimenovanja buč, barvali »bučnate« pobarvanke in brali pravljice. 
Kdor bo prinesel bučo s seboj, jo bo lahko tudi izrezal. Informacije na: ckv.vgc@gmail.com 
ali 051 620 066.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

Sedmo leto zapored bodo 
v Cankarjevi knjižnici 
Vrhnika potekali tečaji 
angleščine, ki bodo letos 
razdeljeni na štiri stopnje.

– ZAČETNI TEČAJ (N'šPLAC) (torek 10. 
00–11.30, začetek 15. 10. 2019)

– OSNOVNI TEČAJ (ponedeljek 17.00–
18.30, začetek 14. 10. 2019)

– NADALJEVALNI TEČAJ I (sreda 15.4–
17.15, začetek 9. 10. 2019)

– NADALJEVALNI TEČAJ II (sreda 17.15–
18. 45, začetek 9. 10. 2019)

Začetni tečaj N'šPLAC (A1) 
Tečaj je namenjen popolnim začetnikom, 

ki bi se radi naučili osnov angleščine (osebna 
predstavitev, osnovno besedišče, razumevanje 
enostavnih pisnih in slušnih vsebin, kulturne 
vsebine ipd.). Tečaj bo potekal v okviru projek-
ta Večgeneracijski center Ljubljana – N'š 
Plac in bo brezplačen. Izvedli bomo 25 srečanj 
(50 šolskih ur). Sofinancirata ESS in MDDSZ.
 

Osnovni tečaj (A2)
Tečaj je namenjen vsem, ki nekaj osnovnega 

znanja angleščine že imajo (npr. znanje iz šole, 
službe, potovanj ipd.), a so pri uporabi nego-
tovi. S pomočjo najaktualnejših vsebin bomo 
izboljšali bralno sposobnost, pisno izražanje in 
slušno razumevanje, veliko poudarka bo tudi na 
konverzaciji. Izvedli bomo 24 srečanj (48 šolskih 
ur). Cena tečaja: 26 €/mesec (štiri srečanja)
 
Nadaljevalni tečaj I (B1)

Tečaj je namenjen vsem, ki imajo solidno 
predznanje, a so pri uporabi še negotovi zaradi 
omejenega poznavanja besedišča in pomanjka-
nja zahtevnejših slovničnih struktur. Ključna 
didaktična orodja bodo  izvirna angleška lite-
ratura, konference TED, aktualne video vsebi-
ne ipd. Izvedli bomo 24 srečanj (48 šolskih ur). 
Cena tečaja: 26 €/mesec (štiri srečanja)
 
Nadaljevalni tečaj II (B2)

Tečaj je namenjen vsem, ki predznanje an-
gleščine imajo in bi radi svoje znanje še poglo-
bili oziroma izpilili. Na tečaju se ukvarjamo z 
aktualnimi temami (izvirna literatura, članki, 
televizijski prispevki, pesmi, konference TED 
...), preko katerih izboljšujemo sposobnost kon-
verzacije v angleščini, ure pa delno namenjamo 
tudi zahtevnejšim slovničnim strukturam, ki 
jih praviloma vgradimo v samo temo pogovora. 
Izvedli bomo 24 srečanj (48 šolskih ur). Cena 
tečaja: 26 €/mesec (štiri srečanja)

Za prijave na začetni tečaj pokličite na 051 
620 066 ali pišite na ckv.vgc@gmail.com

Za prijave na druge tečaje pokličite na 031 
732 740 ali pišite na tamara.merlini@gmail.com

Tamara Merlini

C A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K AC A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K A

Za dodelitev v skupino je priporočljivo 
skupinsko testiranje, ki bo v ponedeljek, 7. 
10. 2019, ob 17.00 v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika. 

Na testiranje se je treba prijaviti na tamara.
merlini@gmail.com oziroma 031-732-740.

Angleščina za vse

S prihajajočimi 
hladnejšimi in krajšimi 
jesenskimi dnevi se 
v našo knjižnicovračajo 
tudi Pravljične urice.
 

Namenjene so otrokom, starim med 4 in 9 let, 
ki uživajo ob poslušanju dogodivščin pravljičnih 
junakov in radi ustvarjajo. Začnemo pri teden 
v oktobru. Lepo vabljeni!

Vrhnika: vsako sredo ob 17.00 v Pravljični 
hiški na mladinskem oddelku Cankarjeve knji-
žnice Vrhnika

Borovnica: vsak ponedeljek ob 17.00 v knji-
žnici

Podlipa: vsak ponedeljek ob 17.30 v stari šoli 
Log: vsak prvi četrtek v mesecu ob 17.00 v 

OŠ Log – Dragomer
Drenov Grič: vsak prvi torek v mesecu ob 

18.00 v veroučni učilnici GD Drenov Grič – 
Lesno Brdo  

Pravljične urice
2019/20
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31. avgust 2019 bo z 
zlatimi črkami zapisan za 
ekipo vrhniškega futsala 

Siliko Vrhnika. 

V tekmi za super pokal Slovenije 
so premagali ekipo Pivovarno Kozel 
iz Dobovca. V športni hali Osnov-
ne šole A. M. Slomška na Vrhniki je 
31. avgusta pred rekordnim številom 
gledalcev  potekala tekma v futsalu 
za super pokal Slovenije. Pomerili sta 
se ekipi Pivovarne Kozel Dobovec kot 
prvak Slovenije za sezono 2018/19 in 
ekipa Siliko Vrhnika.

Ekipa Vrhnika je bila namreč dru-
ga v tekmovanju pokala za sezono 
2018/19. Že v tej sezoni so Vrhničani 
s svojo igro, borbenostjo in mladostjo 
presenetili vse futsal ekipe v Sloveniji. 
Zato so bile emocije na super pokalni 
tekmi zelo velike in v pričakovanju do-
bre in borbene tekme. 

Prav to so Vrhničani pričakovali 
vso tekmo. Redni del se je končal z 
rezultatom 2 : 2. Sledili so kazenski 
streli, ko so varovanci trenerja Mileta 

Simeunovića slavili s 5 : 3. Tako se je 
začelo vrhniško slavje. Vrhničani so 
osvojili prvi klubski naslov v Sloveniji, 
in to kar SUPER POKAL. Po podelitvi 
zaslužnega pokala so na igrišče veselo 
vdrli njihovi zvesti navijači in na rame-
na dvignili svoje zmagovalce. 

Resnično so si pokal zaslužili, saj 
so pokazali veliko željo po zmagi in 
seveda borbenost in znanje, ki ga 

vsrkavajo že nekaj let. Tako je mla-
da vrhniška ekipa presenetila vse in 
samo vse čestitke ob tako velikem 
uspehu, ki pa  zagotovo še ni zadnji. 
Strelci za Vrhniko: Tod Ciuha, Niko-
la Jandrić (2 x), Nejc Brzelak in Blaž 
Končan. 

Simon Seljak

Pokal v rokah kapetana Silika Vrhnika

Veselje vseh igralcev, trenerjev, mlajših igralcev in gostov super pokala

 OŠ Ivana Cankarja, OŠ Antona 
Martina Slomška, PŠ Bevke in PŠ 
Drenov Grič. Razlog za druženje 
je bila Mini olimpiada, na kateri je 
organizator zanje pripravil dober 
ducat gibalnih izzivov, seveda pa ni 

manjkala niti olimpijska himna, ma-
skota Foksi in čisto prava olimpijska 
bakla. Zbrane je nagovoril župan 
Daniel Cukjati, prav vsi udeleženci 
pa so na koncu prejeli tudi sladko 
priznanje. (gt, foto: gt)

Na turnirju so se nam pri-
družila tudi dekleta iz  rokome-
tnega kluba Blumarine Kozine. 

Tekmovali smo v treh kate-
gorijah, in sicer starejše deklice 
letnika 2004/05, kadetinje le-

tnika 2002/03 in naše najsta-
rejše, ki so igrale v kategoriji 
seniork letnika 2000/01. 

Ob prostih urah so se dekle-
ta zabavala na mestnem kopa-
lišču v Smederevu. Tretji dan 
bivanja v Smederevu smo imeli 
po končanih tekmah ob 19.30 

odprtje, na katerem so se naša 
dekleta zelo zabavala, skupaj 
so pela in plesala ter se družila 
tudi z drugimi udeleženci tur-
nirja. Ko se je odprtje končalo, 
so naše punce stopile v krog in 
pele naše prelepe slovenske pe-

smi! Na turnirju je sodelovalo 
kar 105 klubov iz vseh evrop-
skih držav, zato je naš uspeh še 
toliko večji.

Dekleta letnika 2004/05 so 
na turnirju skupaj zabeležila 
tri zmage in štiri poraze ter 
tako osvojila končno 6. mesto. 
Dekleta letnika 2002/03 so si 
priigrale končno tretje mesto 
z dvema zmagama, enim ne-
odločenim izidom in tremi po-
razi. Za končno tretje mesto so 
se borile z reprezentanco Ve-
like Britanije. Naše najstarejše, 
seniorke, pa so z dvema zma-
gama, enim porazom ter enim 
neodločenim izidom končale 
turnir na  odličnem drugem 
mestu. Razen odličnih rezul-
tatov se lahko pohvalimo tudi, 
da je članica ŠDRŠ Vrhnika, 
Klavdija Leben, v kategoriji se-
niork postala najboljša igralka 
turnirja! Dekleta so se v vsem 
tednu zelo povezala med seboj 
tako na parketu kot tudi skozi 

igre, ki smo jih imeli, in tako 
ustvarila pozitivno energijo, ki 
naj jih vodi skozi celotno sezo-
no! 

Za nami je super turnir in 
naslednje leto se vrnemo še 
močnejši. Čestitke prav vsem 
puncam in trenerkama, ki sta 
nas spremljali, Tari in Sendy 
Jonović!

Moje ime je Anja Jereb, sem 
kapetanka članske ekipe ŠDRŠ 
Vrhnika, in ob tej priložnosti bi 
želela povabit prav vsa dekleta, 
od najmanjših do največjih, od 
najmlajših do najstarejših, da 
nam se pridružijo pri igranju 
rokometa. 

Vpišete se lahko kadarkoli, 
naša vrata so vam vedno odpr-
ta in pri nas ste vedno dobro-
došle. 

Najdete nas na www.rk-vrh-
nika.si ali na straneh FB.

Besedilo:  Anja Jereb, foto 
ŠDRŠ Vrhnika

Smederevo 2019

Uspeh
vrhniškega futsala

V torek, 20. 8. 2019, so dekleta ŠDRŠ Vrhnika v 
zgodnjih jutranjih urah odpotovala na turnir in 

priprave v Smederevo (Srbija). 

Mini
olimpijada
Vrhnika, 19. september – Na povabilo vrhniške 
športne zveze on Olimpijskega komiteja Slovenije so 
športni park zasedli učenci drugih in tretjih razredov 
ter podaljšanega bivanja.
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Nogometna sezona 
poteka v polnem 

zamahu. 

Za nami so pomembne tek-
me pri starejših selekcijah  pa 
tudi prve preizkušnje med 
mladimi, kjer pa je namesto re-

zultata poudarek predvsem na 
učenje in napredek. Člani NK 
Dren – Vrhnika že od začetka 
septembra trenirajo na celo-
tnem igrišču z umetno travo, 
ki sicer potrebuje še nekaj za-
ključnih dodelav.  

Prvič po dolgoletnem pre-

moru, natančneje po sedmih 
letih, smo na Vrhniki videli 
tekmo članov, ki so se pomerili 
z ekipo Kamnika.  Na tribu-
ni se je za prvo tekmo zbralo 
zgledno število navijačev, ki so 
videli dober nogomet. Trenerja 
Jasmin Muratagić in pomočnik 

Gašper Stržinar sta takole ko-
mentirala uvodni del sezone:  
»Fante velja pohvaliti za veliko 
željo in dober pristop na tekmi. 
V igri so seveda še rezerve, ki 
jih bomo poizkušali odpraviti s 
treningi. Sezono smo uspešno 
odprli, vendar se zavedamo, da 

ni prostora za evforijo. Treba je 
iti tekmo po tekmo, popraviti 
realizacijo in zbranost ob pre-
kinitvah. 

Vsi skupaj verjamemo, da 
smo na pravi poti. Zahvala gre 
tudi navijačem, ki nas spodbu-
jajo tako na domačih tekmah 
kot na gostovanjih in lahko 
rečeva, da so naš 12. igralec.« 
V nadaljevanju sezone so člani 
na vseh tekmah potrdili do-
bro delo čez poletje in pravi 
pristop na treningih ter so po 
uvodnem delu na skupni lestvi-
ci v članski MNZ ligi trdno na 
prvem mestu. Kdaj bo članska 
ekipa igrala na velikem igrišču 
na Vrhniki, lahko spremljate v 
rubriki Napovednik tekem na 
www.nkdren-vrhnika.si. 

Kadetska in mladinska ekipa 
prav tako beležita dobre re-
zultate v izredno zahtevni in 
močni konkurenci druge dr-
žavne lige. Ekipa U-17, zlati, ki 
nastopa v drugi MNZ ligi, pa je 
po treh krogih še neporažena, 
čeprav so tekmovali proti zve-
nečim ekipam NK Olimpija in 
NK Interblock.

 Vodja nogometne šole Uroš 
Bučan, ki je tudi trener kadet-
ske ekipe, ki nastopa v omenje-
ni ligi, se zaveda, da bo boj za 
obstanek v tej ligi še zelo trd: 
»Naše dosedanje dobro delo v 
vseh selekcijah se kaže v špor-
tnih rezultatih naših najstarej-
ših ekip. 

S selekcijo U-15 želimo na-
zaj na vrh prve MNZ lige in si 
s tem priboriti kvalifikacije za 
ponovni vstop v prvo držav-
no ligo starejših dežkov U-15. 
Uspeh, ki smo si ga priborili 
v minuli sezoni z uvrstitvijo v 
drugo državno ligo za kadete 
in mladince pa moramo sedaj 
nadgraditi in v tej ligi tudi ob-
stati. Čeprav je na Vrhniko pri-
šlo trenirat in igrat kar nekaj 
fantov od drugod, lahko rečem, 

da je dokaz o dobrem dose-
danjem delu tudi to, da še ve-
dno v omenjenih ekipah igrajo 
predvsem nogometaši domače 
nogometne šole. Pogoji za tre-
ninge in napredek so  sedaj zelo 
dobri. Imamo na novo urejeno 
travnato igrišče in še drugo po-
lovico igrišča z umetno travo, 
ki je sedaj v celoti postavljeno,« 
je še dodal Bučan, ki s svojo eki-
po najtesnejših sodelavcev sledi 
postavljenim visokim ciljem. 

V klubu, ki šteje že več kot 
300 članov, so dobrodošli vsi, ki 
želijo trenirati in se učiti igrati 
nogomet. Nogomet je največji 
ekipni šport na svetu in vsem, 
ki se ga lotijo, omogoča dober 
telesni, psihološki in sociološki 
razvoj. Najmlajši, nadebudni 
nogometaši, ki trenirajo v no-
gometnem vrtcu, se predvsem 
skozi igro razvijajo in rastejo ob 
igri, ki je na prvem mestu, šele 
pozneje pridejo na vrsto špor-
tni dosežki. 

V svoje vrste zato pri NK 
Dren – Vrhnika vabijo vse 
mlade, ki se želijo zabavati 
z žogo, se naučiti ekipnega 
dela in spoznati nove prija-
telje. 

Vse informacije o vpisu in 
tudi seznam treningov in lo-
kacij najdete na uradni spletni 
strani www.nkdren-vrhnika.si 
ali na Facebooku. Otroka lah-
ko v nogometno šolo vpišete 
kadarkoli med letom. Vse sku-
paj je zelo preprosto: za začetek 
obiščete ustrezno starostno 
ekipo na enem izmed trenin-
gov ali pa pošljete vaše vpraša-
nje na elektronski naslov info@
nkdren-vrhnika.si oziroma po-
kličete na 051/211-333. 

Pogoji za vpis so minimalni. 
Starost otroka mora biti od 4 
do 15 let, za prvi trening pa po-
trebuje le športno opremo. 

Besedilo in foto: Peter Kavčič

V Novigradu smo 
organizirali že 16. 
Poletno šolo karateja, 
ki je potekala od 12.  
8. do 17.  8.  2019 za 
otroke ter od 17. 8. 
do 22.  8.  2019 za 
mladince in odrasle v 
hostlu Pineta.

Poletna šola se je začela s 
prihodom otrok v ponedeljek, 
12. 8. 2019, ob 12. uri. Po raz-
delitvi majic in uvodnem poz-
dravu za vse starše oziroma 
učence ter podajanju osnov-

nih informacij o poletni šoli 
(urnik aktivnosti, disciplina 
...) smo začeli z nastanitvijo v 
dom, kjer so svojim otrokom 
velikodušno pomagali tudi 
starši, predvsem s postilja-
njem postelj ter razpakira-
njem prtljage. 

Po kratkem oddihu smo ob 
13. uri lačni pohiteli na odlič-
no kosilo ter na popoldansko 
kopanje na plažo.

Poletna šola je bila po svoji 
vsebini oziroma  številu tre-
ningov kar zahtevna, saj je 
poleg štirih treningov na dan 
vsebovala tudi zgodnje jutra-

nje vstajanje. Sama vsebina 
treningov je vsebovala utrjeva-
nje obstoječega znanja članov 
iz karateja shotokan (KIHON 
– tehnike, KATE ter KUMITE 
– boj z nasprotnikom) na nivo-
ju, prilagojenem posamezni-
kovemu znanju ter izkušnjam. 
Določen del treningov je vse-
boval tudi pripravo na izpit.

Dnevi na poletni šoli so hi-
tro minevali, tako da je hitro 
prišel dan delnih oz. glavnih 
izpitov. 

Poletne šole karateja Novi-
grad 2019 so je udeležilo 25 
naših članov.

V septembru in oktobru 
2019 še vedno vpisujemo 
nove člane in članice. Tre-
ningi potekajo vsak torek 
in četrtek od 17. do 18. 
ure v dvorani gasilskega 
doma na Drenovem Griču. 
Vse dodatne informacije 
glede naše dejavnosti do-
bite na naši spletni strani 
www.karatelogatec.com, 
na elektronskem naslovu 
bpecek7@gmail.com ter 
telefonski številki 031/641-
200.

Karate akademija Pantera
Boris Peček

Poletna šola karateja Novigrad

NK Dren Vrhnika

Članska ekipa z odličnimi
rezultati v svojo prvo sezono
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Primož Jurca z bronasto 
medaljo z Evropskega 
prvenstva U-8 v Grčiji

Nedavno osvojena bronasta 
medalja slovenskih košarkar-
jev ima tudi vrhniški pridih. 
Na turnirju divizije A, fantov, 
starih do 18 let, je v trenerskem 
štabu sodeloval tudi trener KK 
Vrhnika, Primož Jurca. Sloven-
ski košarkarji so v tekmi za tre-
tje mesto z rezultatom 81 : 57 
premagali domačine (Grke) in 
tako za Slovenijo osvojili dru-
go medaljo v kategoriji fantov 
U-18. Čestitamo!

Čez poletje je bil zelo aktiven 
še en trener našega kluba, Ma-

tic Vidic, ki je vodja tekmovanja 
v Košarki 3 × 3 pri Košarkarski 
zvezi Slovenije. Med drugim 
je sredi avgusta v Ljubljani 
organiziral in sodeloval pri 
uspešno izpeljanem Turnirju 
serije Challenger, ki je štel kot 

kvalifikacijski za uvrstitev na 
Turnir serije World Tour 3 × 3. 
Na tem turnirju so  sodelovali 
tudi slovenski košarkarji. Ekipa 
Pirana je z uvrstitvijo v finale 
dosegla odličen uspeh.

Z velikim veseljem sporoča-
mo še eno novost pri sestavi 
trenerske ekipe KK Vrhnika. 
Za vodenje članske in mladin-
ske ekipe nam je uspelo prido-
biti izkušenega trenerja. Vla-
do Velikonja se s trenerstvom 
ukvarja že 30 let. Ima trener-
sko licenco I. razreda, licenco 
FIBA in je bil petkrat razglašen 
za najuspešnejšega trenerja, 
enkrat tudi v članski konku-
renci. Večkrat je bil udeleženec 
in vodja košarkarskih taborov. 

Med drugim je bil 12 let stro-
kovni in organizacijski vodja 
mednarodnega tabora Fiba Eu-
rope Camp U-15 za dekleta, ki 
ga je ista zveza vedno ocenila z 
odliko. Uspešno delovanje mu 
želimo tudi med nami!

IPROS, novi sponzor kluba

Med poletjem se je v KK 
Vrhnika odvijalo veliko zgodb. 
Ena od  njihg je bila uspešno  
končana ob začetku nove tek-
movalne sezone. V upravi klu-
ba smo veseli in ponosni hkrati, 

da nam je uspel pozitiven do-
govor z g. Marjanom Trampu-
šem, ki vodi uspešno podjetje 
IPROS in hkrati razume način 
delovanja ter potrebe športne-
ga kluba. Nekoč tudi sam špor-
tnik želi klubu omogočiti kar 
najboljše  možnosti za optimal-
no delo in nadaljnji razvoj ko-
šarke na Vrhniki. Vzporedno z 
menjavo sponzorja je v polnem 
teku tudi popolna 'stilska preo-
brazba' kluba, vključno z novim 
logotipom in nabavo povsem 
novo oblikovanih dresov. 

Oblikovalski predlogi so 
navdušujoči, zato se že veseli-
mo prvih tekem v novi 'preo-
bleki'. Ob koncu  velja zahvala 
za večletno podporo tudi do-

sedanjemu sponzorju kluba 
Kompostarni ROSA.

Ob začetku nove tekmoval-
ne sezone 2019/20 naj še enkrat 
povabimo vse fante, ki si želi-
jo igrati košarko in druženja s 
svojimi vrstniki, da se nam pri-
družijo na enem od treningov 
(urnik je objavljen na spletni 
strani www.kkvrhnika.si ). Vse 
starše in prijatelje pa že sedaj 
vabimo na ogled tekem vseh 
selekcij, razpored  katerih teh 
bo objavljen na spletni strani 
kluba in na družabnih omrež-
jih. Vabljeni, da skupaj s špor-
tnim navijanjem podpremo 
naše fante!

Andrej Smrekar,
 KK Vrhnika

Aleksander oz. za tiste, ki ga bolje 
poznajo Sandi, Aleks, je mlad in sim-
patičen fant, ki ga slovensko dirkanje 
aktivno spremlja že drugo sezono na 
dirkah v gorsko hitrostnem avtomo-
bilizmu (GHD). V preteklosti vrhun-
ski sprinter (atletika) je v prvi vrsti z 
dušo in srcem predan športu že od 
zgodnjih otroških let. Da športni do-
sežek ni le surova številka, zapisana 
na papirju ali kako drugače, temveč 
veliko več, dokazuje tudi ekipa, ki stoji 
za Aleksandrom. 

Poleti, natančneje konec junija, je 
potekal 6. Rally Železniki, ki se ga je 
udeležil tudi Domen Buh – Aleksan-
drov starejši brat, ki nastopa v rallyju s 
sovoznico Rebeko Kobal. Želja po do-
brem rezultatu je terjala svoj davek, saj 
sta dirko predčasno  končala s škodo 
na dirkalniku, ki je nakazovala na dej-
stvo, da ga bo treba sestaviti na novo.

 Začela se je bitka s časom, cilj pa 
je bil en sam: da se Peugeot 205 Rally 
pojavi 9. – 11. 8. 2019 na GHD Lučine 
z voznikom Aleksandrom za vola-
nom. Brata namreč nastopata z enim 
dirkalnikom vsak v svoji panogi.  Pri 
tem se je pokazala srčnost pravih ljudi. 

Oče Roman Buh, ki ima v ekipi tako 
ali drugače posebno mesto, Martin 
Kobal, Evgen Bolčina, Matjaž Eržen 
ter  drugi prijatelji in znanci so tako ali 
drugače prispevali svoj delež; nekateri 
v neprespanih večernih in zgodnjih 
jutranjih urah, drugi z materialom 
in nasveti, da se je dirkalnik Domna 
Buha v petek, 9. avgusta, v poznih 
večernih urah, ko so bili vsi tehnični 
pregledi in verifikacije že zaključene, 
pojavil v boksih v Todražu na gorsko-
hitrostni dirki iz Poljanske doline do 
Lučin. Kot zamudniki so slednje opra-

vili v soboto zjutraj, s predtrening vo-
žnjami, ki so bile na sporedu tisti dan. 
Tudi  pri tem ni šlo gladko! Aleksander 
je zadnji trening končal predčasno ob 
progi; v bokse ga je v mraku skupaj z 
dirkalnikom pripeljalo vlečno vozilo. 

Mnogi so sklepali, da je dirka zanj 
končana, a je ekipi uspelo popraviti 
okvaro. In naslednji dan je Aleksan-
der, s Peugeotom 205 in štartno števil-
ko 73, uspešno štartal na dirki. Skozi 
vse tri vožnje se je na samem vrhu za 
zmago v diviziji 1 bil napet boj stotink, 
ki se je na koncu obrnil njemu v prid. 

Po drugem mestu na GHD Gorjanci 
je tokrat zasluženo zmagal v Lučinah. 
Trud je bil poplačan – Aleksander je 
slavil v diviziji 1, ekipa pa je dobila bit-
ko s časom in živci. 

Tudi na naslednji dirki v Ilirski Bi-
strici smo bili priča napetim bojem. 
Tokrat je Aleksander kljub več napa-
kam v posameznih vožnjah dosegel 
drugo mesto v svoji diviziji. Doslej 
odlične predstave ostajajo skupaj z 
visoko postavljenimi cilji odlična po-
potnica za naprej. Po lanski – debi-
tantski sezoni, ko je zasedel skupno 

tretje mesto v diviziji 1 in prav tako 
med vozniki do 21 let, je v letošnji cilj 
je bil ponovno skupno tretje  mesto 
v državnem prvenstvu v diviziji 1 in 
postati državni prvak do 21 let. To 
bo poizkušal doseči na letošnjih dveh 
dirkah, ki sta do konca sezone v kole-
darju za DP Republike Slovenije in za 
evropska prvenstva; to sta: GHD Bu-
zet (HR), 15. 9. 2019 in GHD Čedad 
(I), 6. 10. 2019. 

Želja je v prihodnje na progo zape-
ljati s še zmogljivejšim dirkalnikom in 
tako postaviti še boljše čase. Čeprav je 
v letošnji sezoni s svojimi predstava-
mi marsikomu visoko dvignil letvico 
pričakovanj, saj že po dosedanjih do-
sežkih postaja prepoznaven talent v 
slovenskem avtošportnem miljeju, pa 
Aleksander v sebi ostaja skromen fant, 
ki se zaveda, da brez sponzorjev in po-
moči najbližjih to še zdaleč ne bi bilo 
mogoče. Tako je hvaležen za vsakršno 
pomoč. 

Aleksander se še posebno zahvalju-
je sponzorjem, ki so: Tisk Tavčar, d. o. 
o.; Andraž Tavčar, slikopleskarstvo, s. 
p. in Omega M, Eržen & Co., d. n. o., 
in so mu omogočili dosedanje uspe-
šne nastope. Vsekakor veljajo velike in 
iskrene zasluge tudi njegovi ožji dru-
žini, še posebno bratu Domnu, brez 
katerega ne bi nikoli nastopil na dirki, 
ter očetu Romanu za vse vložene ure 
dela in skrbi. 

Za AMD Slovenija avto, 
Maša Eržen

Novice iz KK Vrhnika

Buh slavil v diviziji 1

Bitka s časom in živci
Prišel, videl, odpeljal, 

zmagal, je rek, ki bi ga 
lahko vsekakor v zadnjem 

času, predvsem to velja 
za GHD Lučine, pripisali 

mlademu Aleksandru Buhu. 
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Prokarting je v 
sedmih letih na 

različnih lokacijah 
v osrednji Sloveniji 

sprejel že več kot 
100.000 voznikov. 

Od sredine poletja 
so na novi lokaciji 

tudi na Vrhniki. 
Vladimir Stanković, 
ki s sodelavci vodi 

Prokarting, priznava, 
da je navdušen, kako 
lepo so to dejavnost 

sprejeli ljudje na 
Vrhniki.  

Vedno se želijo vključiti v 
lokalno skupnost in prispevati 
k večji varnosti v cestnem pro-
metu. 

Zato vabljeni vsi, ki vas to 
zanima ali bi se radi družili s 
sodelavci ali prijatelji v neko-
liko drugačni adrenalinski, a 
povsem varni vožnji. 

Na stezi lahko preizkusite 
svoje znanje v popoldanskem 
času in se sprostite ob sukanju 
volana na tehnično zahtevni 
stezi za karting. Sami dirkal-
niki so primerni za začetnike 
in tudi za tiste, ki so že bolj 
izkušeni, saj vožnja z njimi ni 
zahtevna, za hitre čase pa je 
potrebnega že nekaj več znanja. 

Gre namreč za čisto prave 
gokarte, na dirkalnih gumah 
'slick', ki jih poganjajo 400 ku-
bični štiritakni motorji. Vsak, 
ki sede za volan, lahko doživi 
prvinskost vožnje v varnem 
okolju, kjer napake ali pretira-
vanje za volanom niso kazno-
vane s tragičnimi posledicami. 
Na cesti je seveda drugače, ce-
sta ne odpušča napak. 

Vozniške napake prepreči le 
znanje, pa naj si bo to znanje o 
sami vožnji, znanje o tem, kako 
pomemben je pogled ali kako 
pravilno izbrati pravo linijo 
skozi ovinek ali kako reagirati, 

ko avto nenadoma zdrsne. Vse 
takšne občutke lahko obisko-
valci prokartinga na Vrhniki 
izpopolnjujejo in postajajo ve-
dno varnejši vozniki in voznice, 
ki se zavedajo vsega, kar prina-
ša hitra vožnja.

 Torej tudi posledice pretira-
vanja ali nespoštovanja hitrosti 
ter nespoštovanja zakonitosti 
vožnje. Tudi zato ima novi kar-
ting center posebno vzgojno-
-izobraževalno vlogo za var-
nejšo vožnjo v vsakodnevnem 
cestnem prometu. 

Dober mesec po začetku te 
dejavnosti smo se pogovarjali 
z ustanoviteljem in lastnikom 
Vladimirjem Stankovićem, ki 
je predvsem poudaril, kako po-
membno je, da znamo spošto-
vati hitrost. 

»Ljudje običajno pridejo k 
nam z napačno predstavo kaj 
je to dirkanje. Marsikdo se ne 
zaveda, da hitra vožnja temelji 
na znanju in ne na agresiji  ali 
drznosti, torej na temu kdo si 
upa več. To je seveda zaskrblju-
joče. Varnosti tako na karting 
stezi kot tudi na cesti ni brez 
pravega znanja! 

Znanje je absolutno pogoj, 
da smo lahko varni vozniki!  In 

mi lahko izboljšamo varnost v 
prometu samo, če delamo na 
vzgoji in izobraževanju ter s 
tem izpopolnjujemo tehniko 
vožnje. To je edina dolgoročna 
pot, da napredujemo ne samo v 
vožnji s kartingom ampak tudi 
z avtomobilom. Večina ljudi 
žal divjanje zamenjuje s hitro 
vožnjo. 

Kar je seveda tudi napačne 
predstave v medijih. Vozniki 
, ki pridejo k nam preizkusit 
karting morajo znati prilagodi-
ti tehniko vožnje saj ima svoje 
specifike. Na primer uporaba 
zadnje zavore, gokart nima 
vzmetenja, volan je zelo di-
rekten in težak, skratka to je 
povsem nek nov svet. Ampak  
sčasoma se ljudje, ki se želijo 
naučiti tudi napredujejo. Spo-
znajo občutke, ki so potrebni 
za hitro vožnjo, ki pa je hkrati 
tudi varna. 

Reakcija ljudi, ki se prvič sre-
čajo z dirkalnikom za karting 
in ko pridejo po desetih minu-
tah vožnje v bokse je zelo zani-
miva. Za vsakogar je to dožive-
tje nekega prvinskega dirkanja. 
So nasmejani, navdušeni. 

Ne nazadnje je karting 
osnovna šola dirkanje in prvi 
korak do vrha, ki ga predsta-
vlja formula ena. Vse ostalo so 
vmesne stopnje. Če ne poznaš 
črke, ne moreš napisati besede. 
Ko pa obvladaš vse črke še ne 
pomeni, da znaš napisat stavka. 
Enostavno se vse skupaj nad-
grajuje. Vse to pa lahko vsak 
voznik uporabi tudi v vsakdanji 
vožnji in je zato bolj varen.  

Sam dostikrat rečem, da če 
smo izmed teh 100.000 vozni-
kov, ki so se vozili v naših go-
kartih morda rešili eno samo 
življenje, smo naredili veliko. 

Vsi se k nam v osnovi pride-
jo zabavat, ampak pomembno 
je to, da se tudi kaj naučijo in 
pridobijo izkušnje, ki jim lah-
ko pomagajo v neki situaciji na 
cesti.' Večkratni državni prvak 
tudi pravi, da so kampanje za 

ozaveščanje o varnosti v pro-
metu prevečkrat napačne saj 
poudarjajo, da hitrost ubija. 'To 
seveda ni res. Hitrost ubija tudi, 
če tečeš in se zaletiš z glavo v 
zid. Se pravi moraš spoštovati 
hitrost in razumet kaj pomeni. 

Kdor ne razume hitrosti in 
tehnike vožnje, je ni teorije, da 

bo kadarkoli postal varen voz-
nik. Potem ne pomaga nobena 
omejitev v življenju« je  še do-
dal Vladimir. 

Vsi, ki vas zanima adrenalin-
ska zabava, dirkanje v varnem 
okolju ali želite preprosto po-
stati boljši vozniki, se lahko v 
popoldanskih urah oglasite ob 

avtocesti in preizkusite v kar-
tingu. Na sami lokaciji boste 
dobili vsa potrebna navodila, 
kratek 'brifing' o varnosti in 
pomenu dirkaške signalizacije 
z zastavami ter seveda zaščitno 
čelado, ki je pogoj, da se zape-
ljete po stezi.

 Občutke v dirkalniku lahko 
doživijo tudi otroci, ki sedijo 
v posebnem šolskem gokartu 
dvosedežniku, ki ima dva vola-
na in dva para stopalk za plin 
in zavoro. 

V družbi odraslega voznika 
otroci tako na svojevrsten na-
čin spoznavajo prve metre za 
volanom. Po končani vožnji ali 
ko čakate, da pridete na vrsto, 
se lahko okrepčate v gostin-
skem lokalu ob stezi. 

Vse najnovejše informacije 
najdete tudi na www.karting-
-ljubljana.si in na Facebook 
strani ProKarting Slovenija 
ali na telefonskih številkah 
041/280 800 in 041/782 91,3 
kjer se na svojo vožnjo lahko 
tudi naročite. 

Še to: v primeru dežja steza 
za karting ne obratuje.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Vladimir Stanković

Prokarting na Vrhniki

Z gokarti do izboljšane varnosti 
in vozniškega znanja
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Na Vrhniki je  
organizirana  skupina 
Društva šole zdravja.  
Skupina deluje  pri 
bazenu v centru Vrhnike. 

Srečujemo se vsak dan (ra-
zen sobote, nedelje in prazni-
kov) ob 7.15,  v slabem vremenu 
pa pod nadstreškom odd. Can-
karjeve šole (nekdanja trgovina 
DEPO).

Osnovna aktivnost društva 
je jutranja telovadba na pro-

stem. Izvajamo vaje, ki jih ime-
nujemo »1.000 gibov«, stoje, 
po svojih zmožnostih. Vaje so 
primerne za vsakogar. V dobre 
pol ure razgibamo vse sklepe 
telesa. Začnemo na zapestju, 
končamo pri podplatih.  Tako 
dosežemo  največjo gibljivost 
in okretnost telesa  zmanjša-
mo bolečine. Vaje vodijo uspo-
sobljeni prostovoljci. Enoletna 
članarina v društvu znaša 20 
evrov. Vabljeni, da se nam pri-
družite. Trenutno deluje po  
vsej Sloveniji več kot 170 sku-

pin, kar pomeni, da vsako jutro 
telovadi. 3.000 oseb. 

Cilji, ki jih poskušamo doseči 
pri vsakodnevni jutranji dejav-
nosti: krepitev zdravja, prijetno 
druženje, nova prijateljstva, iz-
menjava mnenj, osvoboditev 
osebnih stisk, odpravljanje sa-
mote, vsestransko izboljšanje 
kakovosti življenja (predvsem 
starejših občanov).

Informacije so javno dosto-
pne na strani. www.srce-me-
-povezuje.si/solazdravja  

 Teja Žučko (vodja skupine)

Predstavljaj si, da si 
petletnik, ki ima od 
vsega najraje Spužija 
Kvadratnika. 

Nestrpno čakaš, odštevaš 
dneve in sprašuješ, kolikokrat 
greš še spat, da pride rojstni 
dan. Končno!  Mami in oči te 
pospremita do plesne dvorane 
proStyle nad vrhniškim Tedi-
jem. Preobuješ si copate in že 
potrka na vrata. En prijatelj, 
dva, vsi. Stečejo k tebi, povedo 
voščilo, ti dajo roko, in seveda 
darilo. Vrečke in škatle zložiš 
na pisano mizico, za pozneje. 
Skupaj se posedete na mehke 
preproge, kjer se z animatorko 
lotite izdelovanja spominkov. 
Lahko je maska, značka, čepi-
ca ali ročno pobarvana sličica 
za slavljenca, ki bo ob koncu 
praznovanja povezano v spo-
minsko knjigo. Ker je Spuži 

Kvadratnik tvoj najljubši, se 
pogovarjate o njem in mimo-
grede se pred tabo znajde či-
sto prava Spužijeva oprava. Si 
Spuži Kvadratnik. Smeješ se 
v fotoaparat, ki ustvari trajen 
spomin. V kostumu ti postane 
vroče, odložiš ga na stol, da ga 
lahko od časa do časa pogledaš. 
Žejen si, spiješ malo vode ali 
soka, poješ košček narezanega 
jabolka, grizljaš prestico. S pri-
jatelji ste vedno bolj živahni in 
veseli, čas je za malce telovad-
be. Ogrevate se, razmigate roke, 
noge, se plazite skozi  predore 
in vadite poligon, se igrate med 
dvema ognjema, pa igre z vrvi-
co, kjer zmaguje najbolj zbran. 
Ko se dodobra razživite, sledi 
ples. Sledite Petru in se naučite 
nekaj plesnih korakov. Dovolj 
gibanja, čas je za pico, postre-
ženo na barvastih krožnikih. 
Klepetate, se smejete ... Sledi 

torta. Seveda s Spužijem, kaj 
pa drugega! Zajameš sapo in 
upihneš vse svečke, da bodo 
želje izpolnjene. Končno je čas 
za odpiranje daril. V zraku je 
pričakovanje, svetijo se očke in 
slišijo vzkliki navdušenja. Do-
bra volja je vidna tudi na sku-
pinski sliki na koncu. Nerad se 
posloviš od prijateljev. Po poti 
domov pripoveduješ o vsem 
doživetem. Popoln rojstni dan 
zate. Popoln tudi za starše, ki 
domov odpeljejo otroka, pol-
nega veselih doživetij ter ravno 
prav utrujenega od skupnih 
aktivnosti.Takšen je bil Filipov 
letošnji rojstni dan. Kakšnega 
pa bo imel vaš strašni gusar, 
neustrašni kavboj ali čudovita 
mala princesa? 

Anamarija Lazić, foto: Peter 
Capuder

Plesno Mesto že 30 let 
razveseljuje vrhniške 
otroke s plesom. 

Mnogi so se  v letih v vrtcu 
in šoli lepo naplesali, nekateri 
so posegli tudi med zvezde na 
plesnih tekmovajih. Lani so 

recimo otroci posneli video 
https://youtu.be/e_KCLaE-
maPE. Morda lahko letos v 
takem videu sodeluje tudi vaš 
otrok. Vsako leto pa vsi zaple-
šejo na dveh prireditvah de-
cembra in maja. Letos bo ob 
30-letnici še posebno slovesno. 

V vrtcih in šolah že lahko 

najdete njihove plesne progra-
me, če pa jih ne, se oglasite na 
številko 041615760 ali pišete 
na anita@plesnomesto.si in 
Anita vam bo z veseljem sve-
tovala.

Lahko pa si ogledate stran 
www.plesnomesto.si, kjer je 
na voljo veliko informacij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LATINO 
Plesna vadba  

za vse generacije. 

 
NED ob 18:00 

 
BJ FIT VRHNIKA 
Pod Hruševco 48c, 1360 Vrhnika 

SOLO 

Za vadbo ne potrebujete plesnega predznanja niti plesnega partnerja, saj plešete SAMI. 
Več informacij na spletni strani www.plesnazvezda.si, FB in IG strani. 

PRIJAVA: 041 634 000, info@plesnazvezda.si 
 

 
 
 

Malce drugačen rojstni dan

Kaj je lepšega, kot da se otroku izpolnijo želje ...

Vabljeni v Plesno mesto

Društvo Šola zdravja na Vrhniki
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Kljub visokim 
temperaturam zraka so 

vrhniški atleti pridno 
trenirali skoraj  vse 

poletje. 

Večina tekmovanj je sicer že 
za nami, a je formo treba ohra-
niti do jeseni, ko bodo na vrsti 
še državna prvenstva za vse 
starostne kategorije. Preden 
jih pohvalimo glede rezultatov, 
naj predstavimo še naše bolj ali 
manj vsakodnevno delo.

Atletski trenerji smo tre-
nutno trije. Pri Atletski zvezi 
Slovenije imamo registriranih 
kar 40 članov, treningov pa se 
redno udeležuje okrog 30 otrok, 
starih od 9 do 20 let. Glede na 
starostno razliko so oblikova-
ne tri vadbene skupine, kajti 
pri nas poskušamo v največji 
mogoči meri upoštevati indi-
vidualni razvoj (telesni, gibalni, 
kognitivni, čustveni) otroka 
oziroma mladostnika. Poleg 
tega zagovarjamo pozno spe-
cializacijo, zato v društvo ne 
sprejemamo otrok, ki še ne obi-
skujejo 4. razreda. V povezavi s 
tem dajemo na treningih mla-
dih atletov poudarek na široko, 
raznoliko vadbo in poskušamo 
prepletati čim več atletskih di-
sciplin, da si bo pozneje lahko 
vsak posameznik našel svojo. 
Najmlajši trenirajo dvakrat na 
teden, ker je po naši strokov-
ni presoji to dovolj, poleg tega 
pa velja dandanes trend, da se 
otroci ukvarjajo številnimi 
prostočasnimi dejavnostmi.

Za vsakega otroka je zaže-

leno, da se udeleži vsaj enega 
atletskega tekmovanja na leto. 
Nikakor to pravilo ni namen 
samo sebi, ampak želimo otro-
kom osmisliti treninge in jim 
razširiti pogled na izbrano 
športno panogo. Vsekakor ni 
pomembno osvojeno mesto. 
Izboljšan osebni rekord je že 
merilo. Predvsem pa stojimo 
za tem, da je ključno sodelova-
nje. Našim atletom želimo po-
leg atletske abecede in šprinta 
predstaviti najkoristnejši način 
preživljanja prostega časa – s 
športom. Pripravljamo jih na 
odraslost, ko bo gibanje igralo 
najpomembnejšo vlogo  v boju 
za zdravje in dobro počutje.

Kljub našemu poslanstvu, 

usmerjenemu v množičnost, 
dosegajo vrhniški atleti tudi 
odlične rezultate v nacional-
nem in mednarodnem merilu. 
V sezoni 2018/2019 smo se ude-
ležili tako dvoranskih kot tudi 
tekmovanj na prostem:

Dvoranskega prvenstva Slo-
venije za pionirje in pionirke, 
letnik 2008 in 2009, se je ude-
ležilo pet vrhniških atletov 
(fantov, l. 2009). Potekalo je 
12. 1. 2019 v Slovenski Bistrici. 
Svit Marinčič Zalar se je bo-
ril v finalu teka na 60 m in na 
koncu osvojil odlično 4. mesto, 
dobili pa smo tudi dvoranske-
ga državnega prvaka, in sicer je 
na najvišji stopnički stal Jernej 
Kramarič (tek na 200 m).

Vikend kasneje so na Dvo-
ranskem prvenstvu Slovenije 
za pionirje in pionirke, letnik 
2006 in 2007, nastopili štirje 
vrhniški atleti. Zopet smo do-
bili državnega prvaka; tokrat je 
zlato  medaljo prejel Rok Šraj 
Miklič, in sicer v teku na 50 
metrov z ovirami. Konkuren-
co je prehitel za več kot 2 se-
kundi! Čestitamo tudi našima 
»srednjeprogašema«, Matevžu 
Malovrhu in Ivani Krama-
rič, ki sta več kot uspešno pre-
tekla 600 m (in osvojila odlični 
4. in 8. mesto).

Vmes smo se sicer udeležili 
še nekaj pripravljalnih mitin-
gov, izpostavili pa bi 25. atlet-
ski mednarodni miting Kranj 
(memorial Vučko), na katerega 
smo prijavili kar 28 vrhniških 
atletov. Poleg tega smo domov 
prinesli zavidljive dosežke. 
Rok Skvarča (letnik 2002) je 
z odličnim časom v teku na 
600 m osvojil srebro, njegov 
mlajši brat – Žan Skvarča 
(2005) – pa je podrl svoj oseb-
ni rekord na 300 m (39,87 s) in 
stopil na tretjo stopničko. Na 
300-metrski preizkušnji sta se 
vztrajno borili tudi Iza Wall-
ner (2005; ki je barve našega 
kluba zastopala prvič) in Zarja 
Rup (2005). Poleg tega, da sta 
popravili svoja osebna rekorda, 
jima želimo čestitati za priza-
devnost na treningih. Čeprav 
so se vsi naši najmlajši potru-
dili po svojih najboljših močeh, 
velja izpostaviti Tineta Jarca 

(2009), ki je v teku na 600 me-
trov osvojil tretje mesto in bro-
nasto medaljo. S časom 8,57 
s in močnim vetrom v prsi je 
Rok Šraj Miklič zopet osvojil 
zlato  medaljo (tokrat v teku na 
60 m), velik napredek pa je že v 
Kranju pokazala tudi Eva Bo-
žič (2002).

Če smo se doslej osredotočili 
na mlajše atlete Atletske sekcije 
Vrhnika, bomo v nadaljevanju 
pohvalili še starejše. Čeprav so 
dobre rezultate kazali že spo-
mladi, so vrhunec v glavnem 
dosegli pred nedavnim. Zač-
nemo lahko z Evo Božič, ki si 
je pritekla nastop na italijan-
skem 37. Brixia Meetingu (26. 
5. 2019) in tam dosegla odličen 
rezultat na 100 m (12,47 s, 10. 
mesto). V nadaljevanju sezone 
je dosežek še popravila, tako da 
zdaj njen osebni rekord znaša 
odličnih 12,40 s. Na Prvenstvu 
Slovenije za starejše mladince 
in mladinke pa je nastopil Nik 
Poličnik (2001),  obetavni atlet, 
ki pa še ni našel svoje paradne 
discipline. Tokrat se je pomeril 
na 400-metrski razdalji in jo 
pretekel v dobrih 52 sekundah, 
kar je odlično.

V teku na 100 metrov je dušo 
in srce pustila tudi Iza Obal 
(letnik 2000), ki je 22. 6. 2019 v 
Novem mestu izboljšala oseb-
ni rekord na 11,79 s ter  tako 
izpolnila normo za nastop na 
Evropskem prvenstvu v kate-
goriji U-20, ki je potekalo od 
18. do 21. julija 2019 v Borasu 
(Švedska). Imeli smo še eno 
normo, in sicer jo je 16. 6. 2019 
v Celju izpolnila Tjaša Že-
leznik (1999). V teku na 400 
metrov z ovirami je s časom 
1:00,07 postala atletska po-
kalna podprvakinja. Tjaša je v 
juliju ravno tako odpotovala na 
Švedsko (Gavle), kjer se je med 
11. in 14. 7. 2019 borila v močni 
konkurenci Evropskega prven-
stva za mlajše člane in članice. 
Čeprav sta Iza in Tjaša na Šved-
skem dali vse od sebe, se jima 
nastopa nista posrečila, zato 
sta morali premoč priznati že 
v kvalifikacijah. Iza je s časom 
12,20 s tekmovanje  končala na 
26. mestu, Tjaša pa je bila 29.

V letošnji sezoni je Atletska 
zveza Slovenije obudila Med-
narodno atletsko ligo, v sklopu 
katere so organizirana medna-
rodna tekmovanja z denarnimi 
nagradami, na koncu pa je bil 
razglašen še skupni zmagova-
lec (v moški in ženski kategori-
ji). Vrhniški atleti sicer še niso 
krojili samega vrha, so se pa 
zelo uspešno udeleževali teh 
konkurenčnih tekmovanj na 
domačih tleh.

Kot že rečeno, so šele rezul-
tati v mladinski in članski kate-
goriji pravi odraz dela z mlajši-
mi športniki. Glede na opisane 
uspehe verjamemo, da vrhniški 
atleti delamo dobro, predvsem 
pa s srcem.

Do nadaljnjega vas lepo poz-
dravljamo in vabimo, da se 
nam pridružite!

Lea Železnik

Letos je potekal že 14. 
teniški turnir za »Pokal 

Našega časopis«. 

V začetku septembra se je 
na teniških igriščih Teniškega 
kluba Vrhnika v treh dneh in v 
štirih starostnih skupinah po-
merilo  več kot sto tenisačic in 
tenisačev. 

Prikazan je bil zelo  kakovo-
sten tenis in po dolgem času 
se je turnirja udeležilo res re-
kordno število igralcev, ljubi-
teljev igre z rumeno žogico. V 
treh dneh si je turnir ogledalo 
veliko navijačev, ki so navijali 

za svoje favorite. Zaključek že 
14. turnirja pa je postregel še z 
veselim družabnim srečanjem 
z mislijo: »Nasvidenje drugo 
leto na že 15. tehniškem tur-
nirju za pokal Našega časopi-
sa.«
V vseh štirih kategorijah so 
prvi štirje prejeli zaslužene 
pokale:
Ženske (18 tenisačic):
1. Tia Robida
2. Maja Satja Šest
3. in 4. Tina Miholič in Tina 
Zuljan
Moški do 40 let (30 tenisačev):
1. Job Japelj

2. Dimitrij Debevec
3. in 4. Bojan Krašovec in Ma-
tej Pišek
Moški od 40 do 50 let (35 tenisa-
čev):
1. Peter Kavčič
2. Josip Kovačevič
3. in 4. Aljoša Seljak in Žiga 
Zvonar
Moški nad 55 let (15 igralcev):
1. Iztok Škof
2. Aleš Ogrin
3. in 4. Dejan in Miran Mesec
En teden pozneje pa je bil ob 
športnem prazniku Občine 
Log - Dragomer na njihovih 
igriščih še tradicionalni turnir 

dvojic, tudi za pokal Našega 
časopisa, kjer je sodelovalo 16 
moških parov.
Vrstni red prvih treh je bil:
1. Japelj – Kucler
2. Javh - Mesojedec
3. Kavčič – Bevk

Teh turnirjev se že vsa leta 
udeležuje veliko teniških 
igralcev in igralk, ki jim tekme 
pomenijo tudi druženje in do-
kazovanje, kdo je boljši. Zato 
naj se turnirji za Pokal Našega 
časopisa nadaljujejo tudi v pri-
hodnosti. Nasvidenje drugo 
leto: »Vaš in Naš časopis.«

Simon Seljak

Več kot sto tenisačev

Rok Šraj Miklič (na sredini)

Iza Obal v zeleno-modrem dresu.

Vrhniška atletika

Poletna sezona prinesla odlične rezultate 
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Razlogov za 
ukvarjanje s športnimi 
aktivnostmi je veliko. 

Večina otrok in mladostnikov 
se ukvarja s športom najpogo-
steje zaradi zabave in družbe, 
starejši pa verjetno bolj zaradi 
ugodnega vpliva na zdravje in 
boljšega počutja. Če zahajate v 
fitnes ali različne vadbene cen-
tre, to najverjetneje počnete 

zaradi želje po preoblikovanju 
vašega telesa (1). V kolikor je to 
vaša glavna motivacija, obstaja 
velika verjetnost, da boste hitro 
obupali, saj vaša pričakovanja 
zelo verjetno niso realna. Na 
poti do vašega cilja se hitro kaj 
zalomi in napredek se upoča-
sni ali celo ustavi. Ukvarjanje s 
športnimi aktivnostmi ima še 
veliko drugih ugodnih učinkov 
na zdravje.

Koliko telesne aktivnosti 
potrebujemo?

Vsi zdravi odrasli, stari od 18 
do 65 let, bi morali na teden 
imeti vsaj 150 minut zmerno 
intenzivne vadbe ali vsaj 75 
minut visoko intenzivne vadbe 
oziroma neko vmesno kom-
binacijo. Zmerno intenzivna 
vadba je takšna, ki dvigne srčni 
utrip do te mere, da je pogovor 
še udoben. Pri visoko intenziv-

ni vadbi pa se srčni utrip dvi-
gne toliko, da je dihanje zelo 
pospešeno in pogovor otežen. 

Za vse zdrave odrasle je pri-
poročeno tudi izvajanje aktiv-
nosti za pridobivanje na moči 
in mišični masi vsaj dvakrat 
tedensko. 

Sem spada dvigovanje uteži, 
krožna vadba, joga in ostale 
podobne vadbe.

Vpliv telesne aktivnosti 
na zdravje

Danes imamo na voljo že 
ogromno dokazov, ki ka-
žejo, da je telesna aktivnost 
povezana z manjšim tvega-

njem za srčno-žilne bolezni, 
debelostjo, diabetes tipa 2 
ter ostale kronične bolezni. 
Količina aktivnosti, ki je ome-
njena v prvem delu članka, je 
povezana z ugodnimi   spre-
membami pri krvnem tl a ku, 
količini trigliceridov in holeste-
rola v krvi, vnetnih i ndikator-
jih,   občutljivosti na inzulin ter 
pri ostalih kroničnih boleznih. 

Pojavljajo se tudi dokazi, da 
pripor o čena količina a ktivno-
sti izboljša fizično in mentalno 
kakovost življenja ter kognitiv-
ne   sposobnosti pri ljudeh, ki so 
starejši od 45 let.

Vadba za moč in ravnotežje 
je š e  p osebej koristna za sta-

rejše osebe, saj lahko upočasni 
izgubo mišične mase in moči 
in zmanjša verjetnost za padce, 
kar posledično vpliva na njiho-
vo da ljše samostojno in neod-
visno življenje.

Povzetek
Manj  s e denja, več hoje, ob-

časno kak poskok čez lužo in 
tek d o  avtobusa ter 2-3 krat 
tedensko počepi v fitnesu ali s 
partnerjem/ico na ramenih in 
žive l i  bomo zdravo ter dolgo 
življenje.

Avtor: Rok Kržič, 
mag. inž. preh.

Vadbeni center Jeklarna

Skupina za 
premagovanje stresa 
Izboljšajte svoje razpoloženje in  kakovost življenja. Storite nekaj, česar še niste. Vključite 
se v prijetno skupino. Jesenski rok za vključitev se bliža, tako da vabimo vse radovedne in  
zainteresirane, da se prijavite v Skupino za premagovanje stresa.
Namen srečanj je vsakemu posamezniku nuditi čustveno podporo, kjer lahko vsak posa-
meznik dobi priložnost spregovoriti o svoji izkušnji. Skupina je varen prostor za ljudi, ki 
slišijo, vidijo ali doživljajo stvari, ki jih drugi ne, in so prostor, kjer se posameznik počuti 
varnega, cenjenega in spoštovanega. Prednost te oblike terapije je tudi, da ustvari priložno-
sti za učenje, raziskovanje misli, čustev in občutkov. 

Kdaj in kje? 
Na Robovi 1, Vrhnika. Začeli bomo 30. septembra 2019 ob 18 uri. Srečevali se bomo osem 
ponedeljkov. Vsako srečanje traja 90 minut. Prijave na e-naslov: ana@motivacijainsvetova-
nje.si ali telefon: 040 126 826. 

Prednost dajemo celostni in individualni obravnavi vsakega posameznika, zato je  najve-
čje število prijav omejeno na deset oseb. Prispevek za celotno obravnavo znaša 120 evrov, 
mogoče je plačilo v dveh obrokih. Skupino bova vodili Ana Podlipnik, mag. psihosocialne 
pomoči, v sodelovanju z Bredo Štupica, mag. org. dela in menedžerko.

Načela skupine:
–  spoštovanje – raznolike izkušnje in perspektive so vedno dobrodošle v skupinah sliša-

nja glasov. Spoštujemo vsa prepričanja in vsi člani smo si med seboj enakovredni,
– prilagodljivost – osredotočenost  na potrebe in želje svojih članov. Se podpiramo in 

spregovorimo o vprašanjih, ki jih štejemo za pomembne, 
–  lastništvo – vsak član ima pomembno vlogo pri določanju in  oblikovanju smeri skupi-

ne, 
–  zasebnost – podporna skupina je zasebna, zaupna in vsak se zaveda teh omejitev. Vse, 

kar je izrečeno v skupini, ostane med člani skupine. 

Vabljeni. Izgubiti ne morete ničesar, razen slabe volje, kakšnega bremena oziroma proble-
ma, ki ga nehote nosite, ali tudi kakšne slabe navade, ki se je morda že dlje časa niste mogli 
znebiti. 

Pri nas stres premagujemo tudi z vadbo pilates. Urnik na Vrhniki:  

PILATES ULTRA,  vsak torek in četrtek od 19. do 20. ure, Lošca 1, Vrhnika

ZAČETNI PILATES, vsak torek in četrtek od 20. do 21. ure, Lošca 1, Vrhnika

PILATES PRVI, vsak torek in petek od 7.30 do 8.30  Pod Hruševco 44c, Vrhnika

JUTRANJI PILATES, vsak torek in petek od 8.30 do 9.30  Pod Hruševco 44c, Vrhnika 

Informacije in prijave na številki: 040 559 991 ali 040 126 826. 

Koliko telesne aktivnosti je dovolj?
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31. 8. 2019 – Delovna 
akcija Star maln – 
Lintvern

Za še varnejši korak na poti od Starega malna 
proti Lintvernu smo se markacisti ob 7.00 zbrali 
v Starem malnu.

Delovne akcije se nas je udeležilo devet zelo 
pridnih rok. Na začetku poti smo najprej po-
stavili brv za prečkanje potoka Bela, nekaj deset 
metrov naprej smo vklesali nekaj stopnic in si-
drali jeklenico za oprijem.

Zahvaljujem se vsem udeležencem akcije in  
tudi Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika, Turistič-
nemu društvu Blagajana, Zavodu Republike Slo-
venije za varstvo narave, Enota Ljubljana, Taid, s. 
p. Vrhnika, Jožetu Šušteršiču za prevoze in Roku 
Šušteršiču za donacijo.

Besedilo: Tone Gutnik, načelnik 
Markacijskega odseka PD Vrhnika

Fotografija: Pavla Gutnik

25. 8. do 30. 8. 2019 – 
Planinski izlet v Srbijo 
in Bolgarijo

Pohodna skupina Lintverni smo si za letošnji 
letni pohod določili večdnevno planinarjenje 
po Srbiji in Bolgariji. Naš glavni cilj je bil osvoji-
tev najvišjega vrha polotoka Balkana, tj. Musala, 
2925 m, ter še dveh vrhov v Srbiji, in sicer Mi-
džorja na Stari planini ter Trema na Suvi plani-
ni. Poleg navedenega smo  načrtovali še ogled 
nekaterih kulturnih in drugih zanimivosti, kot 
so Narodni muzej v Nišu, obisk Niške Banje ter 
kulturnih in drugih znamenitosti v Sofiji.

V nedeljo, 25. 8., smo se odpeljali v Srbijo.  V 
Nišu nas je pričakal naš prijatelj Mile, ki nas je 
najprej pospremil v Narodni muzej Čele kula. 
Čele kula je spomenik 1. srbski vstaji oz. boju 
med Srbi in Turki na Čegru v bližini Niša leta 
1809. Turški sultan je v znamenje  zmage naročil 
svojim vojakom,  naj pobitim Srbom odsekajo  
tisoč glav in jih vzidajo v stolp kot opomin vsem, 
ki bi se še poskušali upirati Turkom. Spomenik 
se po tem dogodku imenuje Čele kula. 

V nadaljevanju smo si ogledali tudi Niško ba-
njo – toplice v neposredni bližini Niša. Znano 
turistično mesto trenutno ni v ponos kraju, saj 
je večina infrastrukture zastarela, denarja za 
obnovo pa ni. 

V Srbiji smo bivali v apartmaju Alexandar’s 
house v vasi Prosek blizu Niša. 

V ponedeljek smo se podali na Bojanine vode,  
kjer je izhodišče za vzpon na Trem, 1810 m. Po-
manjkljivo smo si ogledali smerne table in jo 
ubrali po bistveno daljši poti proti vrhu. kot smo 
si to želeli. Preden smo spoznali napako, smo 
bili že sredi hude strmine in se po napornem 
vzponu znašli na Sokolovem kamnu. Najvišji vrh 
Suve planine je bil naenkrat zelo daleč. Sonce je 
pripekalo, mi pa smo vztrajali naprej ter na kon-
cu tudi osvojili Trem. Vzpon je bil bistveno daljši, 

pa vendar smo kljub hudi vročini zmogli. Istega 
dne popoldan smo bili povabljeni na ogled in 
degustacijo vin v vinski kleti v Sičevu. Gostitelj 
Slobodan nam je predstavil svojo klet ter nam 
za pokušino ponudil prvovrstna vina. Ogledali 
smo si tudi Sičevaćko klisuro s hidroelektrarno 
na reki Nišavi. Pri projektiranju omenjene HE, ki 
obratuje že sto let, je sodeloval tudi Nikola Tesla.

Na vrtu apartmaja je sledilo proslavljanje roj-
stnega dne našega Bankirja. V čast svojega oseb-
nega praznika nas je Bankir pogostil z odlično 
pripravljenim odojkom ter prvovrstnim vinom 
iz Sičevaćke kleti. Da je v Srbiji vse potekalo po 
načrtu, ima veliko zaslug prijatelj Mile, ki je v 
celoti uresničil zamisli naših skoraj dvodnevnih 
aktivnosti v okolici Niša.

V torek, 27.  8., smo zapustili apartma v Pro-
seku in se odpeljali proti Bolgariji. Mimogrede 
smo zavili tudi v Pirot ter si med vožnjo ogledali 
to mesto na JV Srbije.

Srbijo smo zapustili pri Dimitrovgradu, kjer je 
bilo treba najprej kupiti vinjete za bolgarske av-
toceste. Resnici na ljubo smo na prvo avtocesto 
zapeljali šele tretji dan bivanja v Bolgariji, in to le 
za nekaj kilometrov.

Sledil je postanek v Sofiji. Cvičkar je prevzel 
vlogo vodnika in nam na njemu svojstven način 
predstavil najpomembnejše kulturne zname-
nitosti in najvišje državne ustanove v glavnem 
mestu Bolgarije; ogledali smo si katedralo sv. 
Alekdandra Nevskega – drugo največjo pravo-
slavno cerkev na Balkanu, rusko cerkev sv. Ni-
kolaja, cerkev sv. Petka – eno najstarejših ohra-
njenih pravoslavnih cerkva, džamijo Banja Baši, 
sinagogo, gledališče Ivana Vazova, predsedniško 
palačo, palačo sobranja in vlade, kip sv. Sofije in 
glavno tržnico.

Zadovoljni po zanimivi predstavitvi Sofije 
smo se odpeljali proti naši  naslednji nastanitvi, 
v Eko hotel Zodiac v Samokovo. 

Naslednje jutro, v sredo, 28. 8., smo se s kabin-
sko žičnico iz Borovca povzeli na 2315 m visoko 
izhodišče za vzpon na najvišji vrh Balkana.

Jutro je bilo sveže, zapihal je veter in vse skupaj 
ni delovalo nič kaj prijazno. Pojavili so se  tudi 
oblaki, ki so vnesli dvom v napovedano lepo vre-
me. Vrh Musale je bil daleč v ozadju. Vsi smo bili 
v pričakovanju zahtevnega izziva, ki je bil pred 
nami. Ali bomo uspešni pri vzponu, ali bo vre-
me zdržalo? Skratka, običajna razmišljanja pred 
pomembnimi turami. Že v začetnem nekoliko 
bolj položnega dela vzpona smo začutili redkejši 
zrak, ki je posledica višinske razlike, zato preti-
rano hitenje ni bilo smiselno. Po kakšni uri hoda 
smo dosegli nedokončani hotel  ter nadaljevali 
proti zavetišču pri Ledenem jezeru, ki je že na 
zavidljivih 2720 m. Vrh Musale je bil obsijan s 
soncem, dajal je vtis prijaznosti in dobrodo-
šlice vsem, ki smo bili namenjeni tja gor. Višje 
kot smo bili, vse bolj je bil dostop urejen. Veliko 
ljudi se je vzpenjalo, za naše planinske razmere 
tudi pomanjkljivo oblečenih, da o opremi sploh 
ne govorimo.  Osvojili smo Musalo, 2925 m. Na 
koncu je bilo lažje, kot smo si predstavljali. Doži-
veli smo enkratne razglede po Rilskem gorovju.  
Sledila je malica, pa fotografiranje in spust nazaj 
do žičnice.

Za zaključek izjemnega dne smo si ogledali še 
zimski športni center Borovec, ki tudi poleti ne 

sameva. Z osvojenim najvišjim vrhom Balkana 
smo izpolnili naš glavni cilj planinskega izleta 
po Srbiji in Bolgariji, ki se je že prevesil v drugo 
polovico. Naš namen, da bi osvojili še Midžor na 
Stari planini v Srbiji, smo opustili zaradi prome-
tnih zastojev na cesti proti Dimitrovgradu. 

V četrtek, 29. 8., smo obiskali Šaparevo banjo 
ter si za sprostitev po napornih pohodih in pre-
vozih privoščili kopanje v tamkajšnjih toplicah. 
Napočil je trenutek, ko smo naša kombija usme-
rili proti domu. V Srbijo smo se vrnili čez alter-
nativni mejni prehod Strezimirovci na JV Srbije. 
Po prehodu meje smo se povzpeli na planoto z 
Vlasinskim jezerom.  Jezero na 1200 m ter veli-
ko okoli 16 km2 sameva v idiličnem gozdno-pla-
ninskem okolju. Preko Surdulice smo se vračali 
mimo Niša in se odločili, da bomo prenočili v 
Paračinu. Pred nočjo smo imeli še dovolj časa, da 
smo si ogledali zanimivo srbsko mesto v Pomo-
ravju ter večerjali v prijetni gostilni s srbskimi  
specialitetami.

V petek, 30. 8., je sledila vrnitev v Slovenijo, 
kamor smo po dolgotrajni vožnji prispeli proti 
koncu dneva. Posebno zahvalo zaslužita voznika 
Duno in B’čar, ki sta nas varno vozila od prvega 
do zadnjega dne našega planinskega izleta na več 
kot 2000 km dolgi poti.

Na večdnevnem planinskem izletu po Srbi-
ji in Bolgariji smo bili Lintverni: Bankir, B’čar, 
Betajnov̀ c, Cvele, Cvičkar, Duno, Ponca, Špik, 
Vezist in Aleš.

Fotografije so prispevali: Lintverni 
Dogodek je zapisal: Lintvern Vezist

Vsa dogajanja v planinskih skupinah 
starejših (Zimzeleni, Sončki in Barjani) 
najdete v Upokojenskem kotičku Našega 
časopisa, vse objavljene članke pa si lahko 
v celoti preberete in si ogledate še več fo-
tografij na spletni strani Planinskega dru-
štva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

· izvedba strojnih inštalacij novogradenj · 
· adaptacije · vodovod · centralna ·

· toplotne črpalke · predelave kurilnic ·
· izvedba plinskih inštalacij ·

· pridobivanje vzpodbud iz Ekosklada ·

www.pavel-instalacije.com

bizjansp@gmail.com
+386 41 688 211
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M A L I  O G L A S I

Storitve

Nudim strokovno pomoč 
pri težavah s partnerskim 
odnosom in pri vzgoji otrok. 
Tel.: 041 239 769 ali www.
srcna-moc.si.

Računovodske storitve in 
davčno svetovanje že od leta 
1999, Andreja Piskač s. p., Hor-
julska cesta 116, 1356 Dobrova. 
041 581 584 ali 040 904 859, 
andreja.piskac@telemach.net.

Nudim učno pomoč šo-
loobveznim otrokom za 
matematiko, angleščino in 
slovenščino. Po izobrazbi sem 
univ. dipl. pedagoginja. Imam 
večletne izkušnje na področju 
poučevanja. Pri svojem delu 
sem uspešna. Lokacije pouče-
vanja: Vrhnika, Log - Drago-
mer, Horjul in Borovnica. Več 
informacij:  041 878 661. Lepo 
povabljeni.

Poučujem klavir in elek-
trične klaviature. Sem peda-
goginja s  petnajstletnimi iz-
kušnjami. Zagotavljam uspeh 
in zadovoljstvo udeležencev. 
Poučujem na Vrhniki. Eugenij, 
Sabina Mivšek s.p. Tičnica 24, 
Vrhnika. GSM: 041 878 661. 
Mail: sabina.mivsek@siol.net  
Lepo povabljeni. 

Sem družinska media-
torka. Nudim pomoč pri 
reševanju sporov. Mediacija je 
oblika alternativnega reševa-
nja sporov v zadovoljstvo vseh 
vpletenih, brez posredovanja 
sodišča. Povabljeni. 
Kontakt: 041 878 661

Če vam po napornem urniku 
zmanjka časa ali pa vas napade 
bolezen, vam nudim pomoč 
pri hišnih opravilih, pospra-
vljanju, čiščenju stanovanja 
ali hiše. 040 784 718. Okolica 
Vrhnike.

Popravljam električno 
ročno orodje: vrtalne stro-
je, brusilke, žage ... Previjam 
rotorje, statorje. Elektromeha-
nika Andrej Mesec, s. p., Ob 
progi 8, Vrhnika, GMS 051 
220 192,  elektromehanika.
mesec@gmail.com

Izvajam masažo celotnega 
telesa (klasična, športna). 
Imam dokončano zdravstve-
no fakulteto ter narejen tečaj 
klasične in športne masaže. 
Masiram po dogovoru (dop., 
pop.). Masiram v okolici Vrh-
nike. Lepo vabljeni. Tel. št.: 031 
332 321 (Sara).

Psihosocialno svetovanje – 
Nudim strokovno pomoč pri 
reševanju vsakdanjih težav ali 
življenjskih dilem. Učinkovito 
vam lahko pomagam pri spre-
jemanju zavestnih odločitev 
za spremembo in osebnostno 
rast, kadar iščete odgovore na 
konkretna in aktualna življenj-
ska vprašanja. Ana Podlipnik, 
040 126 826. www.motivacija-
insvetovanje.si

Nudim lektorske storitve. 
Za podrobnejše informacije 
pokličite na tel. št. 030 343 
000.

Nudim čiščenje poslovnih 
objektov, privatnih stanovanj 
in hiš… Pokličite na tel.040-
718-330.

Iščemo delavca za delo v 
orodjarni/CNC operater. 
Zaželene so delovne izkušnje 
na področju orodjarstva, niso 
pa pogoj. Delovni čas od 7. do 
15. ure oz. po dogovoru. Plača 
po dogovoru. Damjan Jeraj, 
s.p., Blatna Brezovica 91, 1360 
Vrhnika. Tel. št. : 041/652-576.

Trajno vam odpravim 
strah, depresijo, tesnobo, pa-
niko, nespečnost, anksioznost, 
žalovanje, ljubosumje, jezo, 
stres, ... z EFT-terapijo. www.
eft.si, mojca@eft.si ali tel.: 051-
780-724 Mojca Nendl.

Nepremičnine,   
gradnja

Na Dolu pri Borovnici pro-
dam zazidljivo parcelo v 
izmeri 1100 m2. Cena po do-
govoru. Telefon: 041 439 499.

V industrijski obrtni coni 
na Vrhniki, Pod Hruševco 42, 
oddam poslovni prostor 216 
m2, primeren za skladišče ali 
proizvodnjo.  Tel.:  041 611 
186.

Najamem več kmetijskih 
površin (travnike in njive) v 
okolici Vrhnike, Blatne Bre-
zovice, Sinje Gorice, Ligojne, 
Podlipe, Drenovega Griča in 
Loga. 031/436-229. 

Prodamo zazidljivo parce-
lo na Drenovem Griču, 1200 
m2, mirna lokacija, z vsemi 
priključki. Vpisano v ZK. Va-
bljeni na ogled. 041 404 329. 

Hišo v najem iščemo v 
Občini Borovnica; ponudimo 
pomoč pri vzdrževanju hiše in 
njene okolice. Ponudbe zbira-
mo na telefonsko številko: 040 
846 517.

Prodam kmetijsko zemlji-
šče, k.o. Blatna Brezovica, več 
parcel, travniki, njive – bar-
janska zemlja. Tel. 031 200 375.

Kupim manjšo samostojno 
hišo, Vrhnika z okolico, do 
90 tisoč evrov. Telefon: 070 83 
73 54. 

Ugodno prodam tri zazi-
dljive parcele na Pakem pri 
Borovnici. Vsi priključki so 
na parceli (kanalizacija, voda, 
elektrika). Vabljeni na ogled: 
041 631 556.

Smo mlada družina in kupi-
mo zazidljivo parcelo ali 
hišo v Horjulu z okolico. 
Pokličite na telefonsko števil-
ko 031773875

Ugodno prodam vikend 
hišo v Funtani, Poreč, skupna 
površina zemljišča 117 m2, 
stanovanjska površina 35 m2, 
gospodarska zgradba 45 m2. 
Cena po dogovoru. Ponudbe 
na tel. 00386 /0/51 222 970.

Prodam gozd na 15.080 m2 
veliki parceli, rahla strmina. 
Gozd je v Radni na Brezovici, 
številka parcele je 494. Tel.: 
068 636 587.

Prodam garažo v centru 
mesta, ob cesti 6. maja. Tel.: 
041 312 407

Na prelepi lokaciji Trno-
vsko predmestje (4 km od 
centra Ljubljane) prodamo 
najboljšemu ponudniku kme-
tijo, ki obsega hišo (zgrajena 
1955), ločeno z dvoriščem je 
gospodarsko poslopje, garaža 
za traktor in kozolec. Hiša je 
obdana z vrtom, travniki in 
njivami, v skupni izmeri 25 
591 m2 in je 150 m odmaknje-
na od strnjenega naselja ter 
povezana z asfaltirano potjo. 
Kmetija ni zaščitena. Inf.: 031 
39 10 39. 

Kupimo zazidljivo parcelo 
ali hišo na območju Polhovega 
Gradca ali Horjula. Prosim 
pokličite na 051201056.

Oddam v najem večjo hišo 
v okolici Horjula, tel: 041 718 
014. 

Prodam parcelo v Vnanjih 
Goricah, kmetijsko zemljišče 
na robu zazidljivosti, lepa loka-
cija, 1200 m2 (lahko polovico), 
cena po dogovoru. Tel.: 041 
849 985.

Oddam stanovanje v Bo-
rovnici nekadilskemu paru 
ali mladi družini. Najemnina 
po dogovoru. Kličite zvečer. 
Telefon: 041 299 821. 

Iščem hišo za najem v oko-
lici Polhovega Gradca. Javite 
na telefonsko številko: 031 

- 860 - 703.

Prodam sončno zazidljivo 
parcelo na Butajnovi nad 
Horjulom v izmeri 590 m2. 
Na parceli je že priključek za 
vodo z montiranim števcem, 
elektrika je v bližini, lega ob 
cesti. Cena je 12 000 evrov. 
Telefon: 040 506 755. 

Prodam zazidljivo parcelo, 
1400 m2, v okolici Horjula. 
Telefon: 041 264 702.

Kmetijstvo

Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani 
s kovinsko armaturo in ven-
tilom za izpust. Cena 100,00 
EUR za kos. Vse preostale 
informacije na št. 040 25 88 99.

Sprejmem stare deske, ore-
hove, češnjeve, jesenove... Tel.: 
031 643 602.

Prodam obračalnik- zgra-
bljalnik sena Panonija  240 in 
nakladalko sena  SIP  19 z alu-
minijastimi stranicami. Oboje 
rabljeno in dobro ohranjeno. 
Tel. 041 223 393.

Hlevski gnoj, brez žaganja, 
prodam, možnost dostave 
Borovnica in okolica. 041 499-
424.

Sadike aronije, črnega ribe-
za ..., veliki grmi, ki že rodijo. 
Po dogovoru mogoč prevzem 
na relaciji Borovnica–Ljublja-
na. 041 499 424.

Nudimo dnevno sveža pre-
peličja jajčka – brez GSO.  
Cena za 18 jajčk je 2,50 evra. 
Možnost dostave po dogovoru.
Naročilo na št.: 041 645 558.

Prodam traktorsko pri-
kolico močnejše izdelave, ni 
kiper. Cena 300 evrov, Vrhni-
ka. Tel.:  041 525 185.

Jagnjeta prodam.
Tel. 041 511 101

Odličen domači med 
prodam. Od treh kilogramov 
naprej  dostavim  tudi na dom 
na območju Občine Vrhnika. 
Čebelarstvo Drašček, tel.: 041 
853 793.

Kupim njivo ali sadovnjak 
na Vrhniki – proti Planini ali 

do Stare Vrhnike; do  5000 m², 
za samooskrbo. Tel. 051/363-
359.

Prodam kmetijsko zemlji-
šče, k.o. Blatna Brezovica, več 
parcel: travniki – njive, barjan-
ska zemlja. Tel. 031 200 375.

Sprejemam naročila za 
drva (bukev, hrast) za jeseni. 
Drva lahko nažagam in do-
stavim, so iz lastnega gozda, 
lahko tudi sveža. Inf. Marko: 
040 565 548.

Prodam skoraj novo sedlo 
Western, cena 300 evrov. 
040 250 473.

Prodam čiste 1000-litr-
ske cisterne PVC za vodo 
v kovinskem ogrodju in na 
kovinskem podstavku. Cena 
po dogovoru. Mogoča tudi 
dostava. Tel.: 040 815 393.

Prodajamo gojene ameri-
ške borovnice od začetka 
julija do konca avgusta. Po 
dogovoru si jih lahko po ugo-
dni ceni tudi sami naberete v 
našem nasadu v bližini Bistre, 
na pol poti med Borovnico in 
Vrhniko, vabljeni! Naročila in 
ostalo na telefon: 041 499-424.

Zaradi bolezni oddam 
zidan čebelnjak s panji v 
okolici Borovnice. Informacije 
na telefon: 041 631 556.

Prodam bukova in hrastova 
drva, lahko nažagana in z 
dostavo. Telefon: 040 565 548.

Rastlinjak Termoflor, 
dolžine 3 m, s polico in z 
dvema oknoma za zračenje, 
rabljen le eno sezono, pro-
dam. Cena 700 evrov. Info: 
041 784 600 Vrhnika.

Traktor Same Delfino 32, 
letnik 1972, odlično ohra-
njen, prodam za 2600 evrov. 
Telefon: 040 250 350. 

Mošt, mlado vino, vino – 
belo, rdeče, cviček – in grozd-
je žlahtnih sort, tudi za cviček 
... Mogoča dostava. Traktor, 
mulčar, prikolico, koso, trosil-
nik, motokultivator, priključke,  
druge stroje, tudi v okvari, 
kupim (041 407 130).  

Starine

Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa ali 
lojtrnik in druge stare predme-
te kupim. Tel.: 031 878 351.

Prodam kamnit portal vrat 
in rešetke za okna (gavtre). 
Telefon: 031 730 552.

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
v svoj kolektiv, kjer ustvarjamo prijazno delovno okolje, ponujamo raznoliko in 
dinamično delo ter možnost strokovnega razvoja, 
vabimo k sodelovanju kandidate za 

PROSTO DELOVNO MESTO: 

MONTER II (m/ž)
Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje 
pogoje:
- najmanj 5. stopnjo strokovne (poklicno, tehniške) izobrazbe strojne oz. druge 

tehnične smeri ali naravoslovne ali družboslovne smeri z vsaj 1 letom delovnih 
izkušenj 

 ali 4. stopnjo izobrazbe (srednje poklicnega izobraževanja) strojne oz. druge 
tehnične smeri ali naravoslovne ali družboslovne smeri z najmanj 2 letoma delovnih 
izkušenj, 

- vozniški izpit B kategorije.

Zaželena je:
- sposobnost reševanja problemov, 
- poznavanje HACCP sistema,
- preizkus znanja za upravljavca plinovodnih naprav,
- uporaba programa za nadzor objektov v upravljanju,
- usposobljenost varilca za varjenje plastičnih mas – standard SIST EN 13067:2014.

Več o razpisanem delovnem mestu, opisu del in nalog, si preberite na spletni strani JP 
KPV, d.o.o. oz. http://www.kpv.si/podjetje/zaposlujemo, kjer najdete tudi ostale pogoje 
za oddajo vloge. 

Vloge pošljete na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali na karmen.kogovsek@kpv.si, 
najkasneje do 7. 10. 2019. 

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
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Prodam kontejner 4 x 2 m, 
izoliran, primeren za čebele, 
skladišče ali vikend. 041 670 
726

Prodam gostinsko opremo: 
šank, korita, pulti, hladilnik, 
žar, štedilnik, friteza, plinski 
kovektomat, pica peč in peč za 
piščance. 041 670 726

Prodam 40 kom stolov. 
Železno ogrodje, sedalo leseno. 
Cena: 5,5 €. Miza: 12 €. 041 
670 726, Borovnica

Kupim knjigo Blagajke, 
avtorja Janeza Praprotnika. 
Telefon: 041 994 009.

Prodam nove lahke poho-
dne čevlje Alpina in nove 
Alpina pohodne gojzarje s 
podplatom vibram. Oboji so 
ženski, velikost 39. Inf.: 041 
828 455.

Prodam rolerje Bladerun-
ner, št. 36/37, ali zamenjam za 
drva. Tel. 041 87 87 39.

Prodam 300-litrski samo-
stoječ bojler, rostfrei, z vse-
mi priključki, malo rabljen. 
Cena 200 evrov. 040 250 473.  

Prodam starejši šivalni 
stroj, Bagat Ruža, v omarici 
in zelo star (muzejski) pisalni 
stroj Olivietti M-40. Telefon: 
041 749 263.

Prodam zložljivo otroško 
posteljo (do 3 let), z jogijem 
in ostalo opremo. Telefon: 031 
236 214.

Prodam leseno otroško 
posteljico z ograjico, jogijem, 
posteljnino in ostalo opremo. 
Telefon: 031 236 214.

Kupim manjšo rabljeno ali 
novo bencinsko črpalko za 
vodo. Telefon: 040 549 280. 
Kličite zvečer.

Prodam peč za centralno 
kurjavo, gorilnik in cisterno 
za olje (1500L). Vse je odlično 
ohranjeno. Cena je 300 €. Te-
lefon: 01 755 25 72, GSM: 040 
747 709. 

Prodam dekliško kolo, 
znamke Rog. Odlično ohra-
njeno. Cena je 50 €. Telefon: 01 
755 25 72, GSM: 040 747 709.

Prodam dve prazni jeklen-
ki za plin (kuhinjske), oranžne 
barve. Telefon.: 070 799 552.

Prodam sušilni stroj znam-
ke Whirpool, zelo malo 
rabljen. Cena po dogovoru, 
Vrhnika. Tel.: 041 719 938.

Prodam pokrivalo proti 
toči za avto kangoo, novo, 
nikoli rabljeno. Cena po dogo-
voru. Telefon: 041 573 812.

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 
031 352 124. Zelo uspešno, z 
dvajsetletnimi izkušnjami, 
inštruiram kemijo za gimna-

Prodam značke in star denar. 
Tel.: 040 784 718.

Prodam staro železno bla-
gajno, šivalni stroj v lesenem 
okvirju, namizno tehtnico na 
uteži (do 20 kg). Cena po dogo-
voru. Telefon: 01 3645 462.

Ostalo

Prodam voz gumar, hrasto-
vo 300 l kad in novo moško 
jakno velikosti XL. 
031 255 648 

Poceni prodam gorilec za 
olje, Hansa, rabljen dve leti.             
041 807 941

Prodam češnjev hlod, dolži-
ne 3,5 metra, premera 110 cm. 
Tel.: 031 852 871. 

Prodam novo plastično 
okno, 100 X 120 cm, rabljen 
betonski mešalec in motor 
češki ČŽ, letnik 1970, 175 ccm. 
Tel: 031 841 510

Kupim stare kovance, znač-
ke in razglednice.  Telefon: 070 
235 235.

Razno mizarsko orodje, 
ročno in električno, prodam. 
Tel.: 031 733 758

Prodam mestno kolo, 28 
col, znamke Esperia, z vsemi 
dokumenti, zelo malo rabljeno. 
Okvir iz aluminija, prestave 
Shimano. Kolo je kot novo. 
Cena po dogovoru. 041 828 
455.

Ponujam inštrukcije za 
angleščino za osnovnošolce 
in osnovnošolke. 040 524 
640.

Na Vrhniki nudim in-
štrukcije angleščine, ma-
tematike  in slovenščine  
za šoloobvezne otroke. 
Imam 15-letne izkušnje. 
Zagotavljam uspeh. Lepo 
povabljeni. Tel: : 041 878 
661, Sabina.

Turizem

Apartma na smučišču 
Krvavec oddam že za od 
63,75 evra/nočitev (štiri 
odrasle osebe + dva otroka). 
Več na https://www.na-
smuciscu.si.

zije, druge SŠ, osnovno šolo in 
pripravljam za maturo. ATO-
KEM. Zlatko Šorn.  s. p., e-po-
šta: zlatko.sorn@siol.net

Nudim učno pomoč šo-
loobveznim otrokom. Po 
izobrazbi sem pedagoginja in 
imam veliko izkušenj ter zago-
tavljam odlične rezultate. Več 
informacij: 051 346 179

Inštruiram matematiko za 
osnovno in srednjo šolo, tudi 
na vašem domu. Informacije 
na telefonsko številko: 031 
392-842.

Ima vaš osnovnošolec ali 
srednješolec težave pri ma-
tematiki? S svojim znanjem 
in izkušnjami na področju 
pomoči pri učenju matemati-
ke lahko pomagam, da bodo te 
težave hitro mimo. Pokličite 
na 041 621 343. Slavica Peše-
vska.
 

041/706-359

Sečnja in spravilo lesa
Prevozi z gozdarsko prikolico

ODKUP LESA NA PANJU – PLAČILO TAKOJ
Priprava drv

MM GOZDARSTVO, d.o.o. 

Velika Ligojna 74, 1360 Vrhnika mm.matic.malovrh@gmail.com www.gozdarske-storitve.si

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 
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Mirno in spokojno si zaspala
v večni sen od nas odpotovala
naj bo srečno tvoje potovanje

in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
Ob koncu poletja se je v 85. letu od nas 

poslovila naša ljuba

ANA KOVAČIČ
roj. KOČEVAR

1935 - 2019

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
izrekli sožalje in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za darovano cvetje, sveče in 

izrečene besede tolažbe ter spodbude.

Helena, Nataša in Benjamin z družinami
Borovnica, september 2019

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je...

ZAHVALA
Nepričakovano nas je zapustila naša

LADKA SLADIČ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za tolažbo in izrečeno sožalje.

Ladka, vedno boš v naših srcih.

Vsi tvoji

ZAHVALA

JERNEJA BERGLEZ
(1951–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in darove. Zahvala tudi UKC Ljubljana za trud, gasilcem 

za zadnje slovo, Pogrebni službi Vrhovec, pevcem in gospodu župniku za lepo 
opravljen obredni pogreb in vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.

Hčerka Vlasta z družino
Blatna Brezovica, avgust 2019

Glej, zemlja si je vzela, 
kar je njeno.  

A kar ni njeno, 
nam ne more vzeti. 

In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more 

umreti. 
(S. Makarovič)

ZAHVALA
Ob nepričakovani in nenadni izgubi našega 
dragega moža, očeta, dedka, tasta, brata, 

prijatelja

JOŽETA RIBIČA
Srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z njim na njegovi zadnji poti in nam nudili 

podporo v najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga 
tako številčno še zadnjič obiskali v vrhniški poslovilni vežici, darovali cvetje in sveče 

ter ga množično pospremili na poslednjo pot. Hvala tudi bratom iz Kanade za ganljive 
besede slovesa. Verjamemo, da bodo spomin nanj, na njegovo življenje in vsa dobra 

dejanja ostali večno v naših srcih. 

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

ZAHVALA
Poslovil se je naš dragi mož in opa 

ANTON MELE
(1937–2019)

Bad Urach, Ljubljana

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom iz 
Zavrha in Ljubljane ter znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in darove 

za svete maše. Zahvaljujemo se tudi Pogrebni službi Pieta, pevcem, trobentaču in 
župniku g. Janezu Šilarju iz Borovnice za opravljen obred. Lepo se zahvaljujemo tudi 

župniku g. Janezu Šketu iz župnije v Grosupljem, ki je obred pospremil s toplimi 
besedami. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se od našega ljubljenega moža in opa 

poslovili v Borovnici ter ga pospremili na njegovo zadnjo pot. 
Opa, neizmerno te vsi pogrešamo.

Žalujoči: žena Milka, hčerka Irma, vnuka Jan in 
Vanessa 

Ljubljana, september 2019

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij 
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča renault.si

Navdihnjen z življenjem.

Novi

Renault CLIO

Oddam gostinski lokal v 
centru Vrhnike – Stara cesta. 

LOKAL JE BIL V CELOTI OBNOVLJEN 
IN JE PRIPRAVLJEN ZA TAKOJŠNJE 
OBRATOVANJE. (cca. 50m2).
Informacije: 040 – 234 759 Davorin
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NOVICE

Na 2,4 % vseh svetovnih obdelovalnih površin 
se prideluje bombaž. Za proizvodnjo se porabi 
kar 16 % letne porabe pesticidov in ogromne 
količine vode - za proizvodnjo 1 kg bombaža 
se porabi kar 10.000 litrov vode. Nizka cena 
tekstilnih izdelkov in razmah potrošništva sta 
pripeljala do točke, ko so tekstilni izdelki pos-
tali potrošni material. Pri tem je problematično, 
da za nizkimi cenami oblačil leži dolga veriga 
izkoriščanja ljudi in okolja. Poceni kupljen in le 
za kratko rabo namenjen tekstilni izdelek je 
problematičen tudi za zdravje potrošnika. Ve-
like količine kemikalij in pesticidov uporabljenih 
pri proizvodnji in obdelavi preko kože negativ-
no vplivajo na zdravje ljudi, preko spiranja pri 
pranju pa na okolje v katerem živimo. 
Dolgoročne rešitve za odpaden tekstil še nima-
mo. Na spletni strani Ekologov brez meja lahko 
zasledimo podatek, da Slovenci v povprečju na 
leto zavržemo 14 kilogramov tekstila. Veči-
na končna na odlagališčih, kjer pri anaerobni 
razgradnji naravnih vlaken nastaja toplogredni 
plin metan. Mladinski center Dravinjske do line 
je v Analizi snovnega toka zbranih tekstilnih 
izdelkov ugotovil, da so razlogi za to, da tekstil 
konča na odlagališčih:
- preslaba organiziranost zbiranja oblačil in 
tekstila, 
- nizka osveščenost prebivalcev, 
- nizka cena tekstila (novega in rabljenega), 
- pomanjkanje infrastrukture za sortiranje, 
dezinfekcijo in predelavo oblačil in tekstila. 

Tekstil se omenja kot material, ki ga je mogoče 
100% reciklirati, vendar le v primeru, da gre za 
enovrstne materiale. Večina današnjih oblačil 
pa je večvrstnih, torej iz mešanice različnih 
surovin (bombaž, elastan, sintetika ipd). Nji-
hovo recikliranje je tako oteženo. Bolj kot na 
recikliranje, je pri problematiki odpadnega tek-
stila pomembno poudarjati podaljšanje časa 
uporabe določenega izdelka. S tem je pov-
ezana tudi kvaliteta, ki v zadnjih letih močno 
pada. Z namenom ponovne uporabe, kroženja 
in podaljšanja uporabnosti oblačil in drugih 
stvari, se je v zadnjih letih tudi v Sloveni-
ji razširilo organiziranje izmenjav oblačil. Na 
Vrhniki izmenjave potekajo od leta 2016, šte-
vilo udeležencev vztrajno narašča. Organizirajo 
jo članice Skupine mamic Sončnice. Damjana 
Bergant, ena izmed soorganizatork, je pove-
dala, da izmenjave med posamezniki potekajo 
že po naravni poti. Mlade mamice si od nekdaj 
pomagajo in med seboj izmenjujejo oblačila, ki 
jih otroci hitro prerastejo. Po zgledu izmenjav 
oblačil na Ježici v Ljubljani, so želele razšir-
iti to prakso tudi na lokalno skupnost. Tako 
je bila leta 2016 organizirana prva izmenja-
va Podarim dobim, ki je potekala po konceptu 
prinesi in odnesi kolikor želiš. Od takrat je bilo 
tovrstnih izmenjav oblačil za otroke in odrasle 
izvedenih že šest. Prvih nekaj je potekalo v 
dvorani Župnijskega vrtca, od oktobra 2017 pa 
potekajo v prostorih razstavišča Moja Ljubljan-
ica. Kot pravi Bergantova, je bila pomembna 

En izmed ciljev razstavišča Moja Ljubljanica je ozaveščanje o okoljski 
problematiki. Med bolj perečimi, a morda manj znanimi, je problematika 
odpadnega oziroma zavrženega tekstila. Modna industrija spada med 
večje onesnaževalce okolja. Od proizvodnje bombaža, izdelave tekstila, do 
končnega razpada, se v okolje izpusti velike količine pesticidov in plinov, 
porabi se ogromna količina vode. Z izrabljanjem nizkih okoljskih standardov, 
standardov dela in delavskih pravic, se na račun čim ugodnejših in potrošnih 
oblačil, uveljavlja neokolonialno izkoriščanje držav tretjega sveta. 

št.24
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

PROgRAm
2. – 7. oktobra 2018, 10:00 – 18:00
Z IgRO DO DEDIŠČINE
V sklopu akcije Z igro do dediščine, ki bo 
potekala v prvem tednu oktobra, v Tednu 
otroka, na razstavi Moja Ljubljanica nudi-
mo družinam brezplačen vstop. Otroci se 
bodo lahko preizkusili v različnih igrah in 
na interaktiven način spoznavali z ded-
iščino. V muzejski trgovinici boste lahko 
kupili publikacijo Družinski vodič po raz-
stavi po znižani ceni.

sobota 13. oktobra 2018, 9:00 – 12:00
IZmENJAVA PODARIm DOBIm
Skupina mamic Sončnice v sodelovanju 
z razstavo Moja Ljubljanica in Cankarje-
vo knjižnico Vrhnika ponovno pripravlja 
izmenjavo Podarim dobim. Izmenjeva-
li bomo ohranjena sezonska oblačila za 
otroke in odrasle, knjige, otroško opre-
mo in igrače, uporabne ter okrasne pred-
mete. V primeru, da se izmenjave ne 
boste utegnili udeležiti, lahko stvari odd-
ate na blagajni razstavišča Moja Ljubljan-
ica od torka, 9. 10. do dneva dogodka 
med 10.00 in 18. uro.
Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

sobota 13. oktobra 2018, ob 11:00
OKTOBRSKO VODENJE PO RAZ-
STAVI mOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skriv-
nostno kraško zaledje, številne arheološke 
najdbe iz njene struge ter zgodovino raz-
voja Vrhnike, na katero je imela reka ve-
lik vpliv. Oglejte si več kot 300 najdb iz 
Potočnikove zbirke, repliko najstarejšega 
lesenega kolesa na svetu ter spoznaj-
te zgodovino preko številnih taktilov in 
zgodovinskih virov. 
Obiskovalci se lahko javnemu vodenju 
brezplačno pridružite z nakupom vstop-
nice. Prijave sprejemamo do petka, dan 
pred vodenjem na info@mojaljubljanica.si. 

sobota 13. oktobra 2018, ob 9:30
DELAVNICA IZDELOVANJA mOZAIKA
Z osnovnošolskimi otroki bomo na krat-
ko raziskali obdobje rimske Vrhnike in 
spoznali prav posebno najdbo iz tega 
obdobja, grškega skarabeja – amulet. 
Nato pa se bodo v enourni delavnici pre-
izkusili v izdelovanja mozaika. Delavni-
ca bo potekala v prostorih razstavišča 
Moja Ljubljanica. Otroci se lahko delavnici 
pridružijo z nakupom vstopnice. Prijave 
sprejemamo do petka, 12. oktobra na 
info@mojaljubljanica.si. 

Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

SKARABEJ Z VRHNIKE 
OBČASNA RAZSTAVA

Slog oblačenja in izbira oblačil sta načina 
komunikacije posameznika z družbo in del 
njegove lastne identitete. Vsak potrošnik ima 
volilno pravico, s katero se odloča, kakšno vrsto 
proizvodnje in potrošnje podpira. Ozaveščanje 
o problematiki je ključnega pomena, saj s tem 
širimo znanje o problematiki, ki je mnogokrat 
skrita vsakodnevnemu uporabniku. V okviru 
delovanja razstavišča se bomo še naprej trudili 
opozarjati na problematične teme in skupaj z 
vami iskali rešitve. Zato vas vabimo, da se v 
soboto, 13. oktobra, udeležite že tradicionalne 
izmenjave Podarim Dobim, kjer bomo izmenja-
vali oblačila za otroke in odrasle, igrače, razne 
pripomočke in knjige. 
V soboto, 10. novembra, pa nadaljujemo serijo 
izmenjav, ki uporabnikom omogočajo približa-
ti se življenju s čim manj odpadki. Takrat ne 
bomo izmenjevali oblačil, temveč naša razno-
lika znanja na področju zmanjševanja odpad-
kov v vsakodnevnem življenju - tokrat na temo 
decembrskih obdarovanj.

Avtorica: Helena Šneberger Mandelj

PROBLEmATIKA ZAVRŽENEgA TEKSTILA REŠITVE

ZAKLJUČEK

OKTOBER 2018

sprememba, ki jim je pomagala razširi ti glas 
o izmenjavah, vključitev lokalnih institucij. Pov-
ezale so se s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, tr-
govino Depo in Karitas Vrhnika, kjer z veseljem 
sprejmejo oblačila in pripomočke za družine. 
“Soorganizatorji stremimo k temu, da bi se 
izmenjevali le kvalitetni, ohranjeni kosi oblačil. 
Takšni namreč hitro najdejo svojega lastnika, 
so okolju in našim denarnicam bolj prijazni. S 
tem se prihrani veliko dela s prebiranjem in 
sortiranjem oblačil.” Slabo ohranjen in strgan 
tekstil prostovoljke odnesejo v zelene zabojni-
ke Tekstilnice, Zadruge dobrote. Veseli jih, da 
je takšnega tekstila z vsako izmenjavo manj.
Zaključila je z mislijo: “Na koncu izmenjave je 
trud poplačan, ko vidiš, da oblačila, ki so prej 
stala po omarah najdejo novega lastnika in se 
njihova uporabna doba še malo podaljša.”

Izmenjava oblačil, foto: Damjana Bergant

Čisto potiho si nas zapustila, 
draga mama

JOŽEFA JEREB
(1929–2019)

Ob boleči izgubi drage mame se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeno 
zadnjo pot. Hvala vam za sveče, darove za svete maše in stisk rok. Iskrena hvala 
gospodu kaplanu za lep cerkveni obred ter hišne obiske, hvala tudi pogrebcem, 

sosedom, pevcem in Pogrebni službi Vrhovec. 

Sin Milan, vnukinje Helena, Anja in Simona z 
družinami

Ligojna, avgust 2019

V šopku cvetja vidim tvoj obraz,
v hiši še vedno slišim tvoj glas,
na vrtu iščem tvojo postavo,
neskončno te radi imamo.

ZAHVALA
V juliju se je od nas poslovila mama in stara 

mama

IVANA SKUBIC
(19. 12. 1935 – 24. 7. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in vsem sosedom za izrečeno sožalje, 
zbrane darove in darove za maše ter cvetje in sveče. Lepo se zahvaljujemo dr. Evi 

Gorup Cedilnik in njeni ekipi iz Zdravstvenega doma na Vrhniki za trud in sodelovanje, 
gospodu župniku za mašo in lepe besede, Pogrebni službi Pieta ter vsem, ki ste jo 

skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin 
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 90. letu življenja se je od nas poslovila naša 

draga

MAJDA ZDEŠAR,
rojena Belič

(14. 3. 1930 – 8. 7. 2019).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu 

spominu in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Šujica, julij 2019

Še vedno se sliši pesem ptic,
vetrc še ziblje cvetove rož,
Tvoje srce pa ne bije več …

Brez slovesa, popolnoma tiho in spokojno nas 
je zapustil naš dragi ata

JANEZ KOVAČ
iz Borovnice  
(1936–2019)

Ob slovesu našega dragega ata se zahvaljujemo  vsem sorodnikom, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter darove za sv. maše. Hvala 
Lovski družini Borovnica, hvala gospodu župniku Janezu Selanu za opravljen obred 

slovesa. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.

Vsi tvoji

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate, draga mama, spomin bo 

večno ostal.

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage mame, babice in 

prababice

ŠTEFANIJE NOVAK
(1933–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za darovano cvetje in 
sveče. Zahvala velja sosedi Mileni za pomoč, patronažni službi, Bolnici Petra Držaja, 

Infekcijski klini Ljubljana, oddelek 3, za vso nego in skrb, gospodu župniku za lep 
obred, Pogrebni službi Pieta, trobentaču, pevcem Zupan in zastavonoši Društva 

upokojencev Vrhnika. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči sin Andrej z ženo Olgo, vnuk Roman z 
družino

ZAHVALA

IGOR TRČEK
(2. 7. 1968 – 2. 9. 2019)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in znancem za besede 
sožalja, molitve, sveče in darove za sv. maše. Hvala tudi Pogrebni službi Pieta, 

duhovniku, pevcem in vsem, ki ste nam stali ob strani.

Sin Nejc z družino, mama Vida, brat Zdenko in brat 
Alojzij z družino

Brezovica, september 2019

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

ANTON SMRTNIK
(25. oktober 1935 – 17. september 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za sveče in cvetje, 
ki jih že eno leto nosite našemu Antonu. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 

ob strani. Ata, pogrešamo te. 

Žena Cecilija in otroci z družinami

ZAHVALA
Ob smrti drage mame, tete in babice 

MARIJE MAJER
 (14. 8. 1932 – 11. 9. 2019) 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste 
nam ustno ali pisno izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče. Hvala g. župniku, pevcem, 

trobentaču, cvetličarju in Pogrebni službi PIETA. Toplo se zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam stali ob strani in jo pospremili na njeni poslednji poti. Bila je naša in radi smo jo 

imeli!

Vsi njeni
Na Vrhniki, 14. september 2019
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BREZPL AČNA 
DOSTAVA

na območju Ljubljane 
z okolico.

NUDIMO
VAM TUDI  ŽALNE 

ARANŽMAJE

OBVESTILO: 
Ne glede na izbranega pogodbenika za pokopališko dejavnost 
na Vrhniki, še vedno  izvajamo pogrebne dejavnosti od storitev 
na domu do prevoza pokojnika na pokopališče oz. v vežico. Od 

tam dalje pa je vse v domeni pogodbenika.

ZAHVALA
V 92. letu starosti se je poslovila naša 

FRANČIŠKA KRŽIČ
z Brega pri Borovnici

Zahvaljujem se vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za sveto 
mašo. Zahvaljujemo se župniku gospodu Janezu Šilarju za pogrebni obred, Pogrebni 
službi Pieta, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 

in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Breg pri Borovnici, avgust 2019

Ne plakaj, dragi, nad pepelom 
sanj! 

Vsa srečna sem v vrtovih svetlih 
dni, 

pri Bogu, ki nad zarjami bedi 
in z drobnimi je zvezdami obdan.

(France Balantič) 

Zapustila nas je naša draga sestra in teta 
Tončka iz Polhovega Gradca,

ANTONIJA SLUGA, 
(29. 4. 1938 – 31. 7. 2019)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo imeli radi in ste ji nudili oporo v njenem življenju ter 
vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Polhov Gradec, avgust 2019

Ko pošle so ti moči, 
zaprl trudne si oči

in čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA
Nenadoma nas je zapustil dragi mož, oče in 

dedi

ANTON PETROVČIČ
(4. 1. 1941 – 17. 8. 2019)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, pomoč, podarjeno cvetje in sveče. Posebna 

zahvala PGD Vrzdenec, PGD Horjul, Društvu upokojencev Vrzdenec, Pogrebni službi 
Lavanda in g. župniku Janezu Smrekarju za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala 

vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Odšel si od 
nas, ampak zdaj nisi več omejen na kraj in si lahko z nami, kjerkoli smo.

Žalujoči: žena Angela, hčerki Helena in Mojca s 
Silvestrom in Timotejem

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca

z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

Poslovil se je

ĐURO TUMARA
(1946–2019)

Lepo se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žena Nada s hčerkama Snežano in Sanjo z družinama
Vrhnika, junij 2019

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a spomin nate bo ostal.

ZAHVALA

FRANC HRAŠAN
(6. 7. 1947 - 19. 8. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste darovali sveče, nam izrekli sožalje in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen 

pogrebni obred, Pogrebni službi Pieta in pevcem Raskovec.

Vsi njegovi 
Vrhnika

Ko bolezen ustavi utrip srca, 
le tvoja pesem predrami čustva 

vsa. 
Vsak sam pri sebi se zave, 

da brez tebe bo drugače vse.

ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je za vedno zapustil 

FRANC KRAŠOVEC
z Verda

(25. 3. 1944 – 2. 8. 2019)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in vsem, ki ste nam v 
težkih trenutkih stali ob strani ob izgubi našega dragega očeta, dedija in pradedija, 
izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče. Zahvala pogrebnima službama Vrhovec in 

Tršar, pevcem in ga. Marinki za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi žalujoči
Vrhnika, avgust 2019

ZAHVALA

FRANČIŠEK PIVK
(1940–2019)

Iskreno se zahvaljujemo za vse izrečeno sožalje in vse darove ob izgubi Frančiška Pivka, 
našega preljubega moža, očeta, dedka in brata. Za podporo se srčno zahvaljujemo 

vsem sorodnikom, stanovalcem Kurirske poti, prijateljem in vsem, ki ste ga na pogrebu 
pospremili na zadnjo pot. Zahvaljujemo se tudi pogrebnima zavodoma Vrhovec in 

Pieta, g. župniku za pogrebno slovesnost ter trobentaču.

Žena Veronika, sin Boštjan z družino, 
ter brat Štefan

PIETAPOGREBNA SLUŽBA

Franci Tršar s.p.
Gabrče 9, 1360 Vrhnika
e-pošta: franci.trsar@siol.net
pieta.trsar@gmail.com
www.pieta.si

24-urna dosegljivost

POGODBENI  IZVAJALEC  NA  POKOPALIŠČU  VRHNIKA

031 774 939 
051 371 177 
041 930 936

In vse, kar je bilo,
se zdi,

da znova bo;
in vse, kar bo,

se zdi,
kot da je že bilo

(J. Menart)

Z bolečino sporočamo, da nas je v 85. letu 
nenadoma zapustil

DANIMIR KOVAČIČ,
strojni inženir v pokoju

Od njega smo se poslovili v četrtek, 5. septembra 2019, 
na pokopališču v Borovnici. 

Za tabo žalujemo vsi tvoji najdražji.
Borovnica, september 2019
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Nagradna križanka S U D O K U

Navodila za igranje:  
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo 
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat 
uporabi ena izmed danih rešitev. 
Nobena številka ali barva se torej v 
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu 
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč 
pri reševanju si lahko pomagate z 
zaznamki, ki jih vpišete v prazna 
polja.

J U N I O R

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom Zavoda Ivana Cankarja, se je glasilo: »Če jeseni grmi, se leto ponovi«. V 
uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja omenjeni zavod, so prejeli: Petra Škafar 
z Vrhnike, Zvonko Ciuha z Dobrove in Marija Tigeli z Vrhnike. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje 
do 13. oktobra na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije izžrebani bodo prejeli praktične 
nagrade, ki jih poklanja Zavod Ivana Cankarja z Vrhnike. 

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke. 

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Tresk!
»Kaj sta storila po poročnem slav-

ju?« vpraša Tone prijatelja.
»Takoj sva šla na poročno potova-

nje.«
»Z vlakom ali z avtomobilom?«
»Z avtomobilom. Vozila je žena.«
»In kje sta preživela medene tedne?«
»V bolnišnici ...«

Pomoč
Haso je kupil kuhinjsko kredenco in 

jo trudoma vleče proti domu. Sreča ga 
Mujo in vpraša: »Kaj pa to delaš Haso? 
Kje je Fata, da bi ti pomagala?« »Poglej 

jo, v kredenci sedi in drži šipe!« odgo-
vori Haso.

Napaka
»Peter, ali si natočil bencin v avto-

mobil?« vpraša šef bencinske črpalke 
vajenca. »Sem šef, ampak samo do po-
lovice. Več nisem mogel, ker je gospa 
pustila odprta okna.«

Tekoče stopnice
Pravi prva blondinka drugi: »Oh, 

včeraj sem pa spet ostala dolgo v Mo-
dni hiši?«

Druga: »Zakaj pa, a si nakupovala?« 
Prva: »Ne ne, spet je elektrike zmanj-
kalo pa sem ostala cel dan na tekočih 
stopnicah!«

Bron
Pride policaj z bronasto kolajno v 

službo, pa seveda požanje val navdu-
šujočega odobravanja in pohval.

Pa ga kolega vpraša, kje je dobil ko-
lajno. »Na matematični olimpijadi za 
policaje,« mu odvrne, »na vprašanje, 
koliko je 3 x 7, sem bil z 19 tretji!«

Zadrga
Stara gospa pride v trgovino z raču-

nalniki. Prodajalcu reče: »Ta računal-
nik ima pa veliko gumbov.«

»Da, spoštovana gospa, z zadrgami 
bi izgledal precej neumno.«

Jabolka in hruške
Buček ima težave pri matematiki. 

Košir mu poskuša pomagati: »No, po-
misli, imaš šest jabolk in ti vzamem 
eno, koliko ti jih ostane?« Buček sko-
migne: »Pojma nimam, v šoli računa-
mo le s hruškami.«

Pes
»S kom pa se je tvoja žena včeraj 

tako kregala? Bila je tako glasna, da 
smo jo slišali vsi sosedje.«

»Ah, to. Pes je ni hotel ubogati.« 
»Uboga žival! Slišali smo, kako mu je 
zagrozila, da mu bo vzela ključ od hi-
šnih vrat!«

Kdo koga?
Slon in slonica korakata držeč se za 

rilec. Nenadoma slonica pogleda slo-
na in ga vpraša: »Ali me imaš res rad, 
ali me samo vlečeš za nos?«

REŠI ME
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1 član

2 člana

3 člani

4 člani

7,5 €

6,0 €

5,5 €

5,0 €

17,0 €

15,0 €

14,0 €

13,0 €

22,0 €

20,0 €

18,0 €

16,0 €

NIŽJA CENA
PAKETOV VEČ

POVEZAVA DO 
4 DRUŽINSKIH 

ČLANOV

GARANTIRAN
POPUST TUDI PO 
IZTEKU VEZAVE

ENOSTAVNA 
AKTIVACIJA

Z nižjimi cenami paketov 
VEČ prihranite do 288 

EUR na leto.  Več članov 
prinaša večji popust. 

Povežite do 4 družinske 
člane, ki imajo enak 

stalni naslov.

Družinski popust 
ohranite tudi po izteku 

2-letnega obdobja 
vezave. 

Vsem članom družinskega 
popusta ni treba aktivitirati 
istočasno in na istem mestu. 
To lahko storite kadarkoli in 

kjerkoli.  

Vzemimo primer, kjer bi se pri Telemachu povezali štirje družinski člani 

(oče, mati in dva otroka – srednješolka in osnovnošolec). 

Pri tem bi oče izbral paket NAJVEČ (cena z družinskim popustom 

16 EUR), mama paket ŠE VEČ (cena z družinskim popustom 13 EUR), 

hčerka paket ŠE VEČ (cena z družinskim popustom 13 EUR) in

sin paket VEČ (cena z družinskim popustom 5 EUR).

Skupni prihranek pri letni naročnini bi tako znašal 198 EUR.

PRIPELJI DRUŽINO
ZA NIŽJO NAROČNINO

VELJA ZA NOVE IN OBSTOJEČE NAROČNIKE

MESEČNA NAROČNINA
GLEDE NA ŠTEVILO POVEZANIH ČLANOV

Ponudba velja od 16. 9. 2019 za obstoječe in nove naročnike paketov VEČ z istim stalnim prebivališčem ob sklenitvi dogovora za popust z 
vezavo 24 mesecev. Višina popusta je odvisna od števila povezanih naročnikov v družini in od 
izbranega paketa posameznega naročnika ter se spreminja glede na število vključenih 
naročnikov. Popust na mesečno naročnino se upošteva pri izračunu ugodnosti ob vezavi. 
Prihranek do 288 EUR upošteva do 6 EUR popusta na 4 mesečne naročnine paketa NAJVEČ za 
12 mesecev. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se o podrobnih pogojih ponudbe in o cenah 
pozanimajte na www.telemach.si, na telefonski številki 070 700 700 ali na prodajnih mestih 
Telemacha.
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TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

TC MERCATOR VRHNIKA, Robova cesta 6, T: 01 755 71 61 / M: 041 342 000, mega.phone@siol.net
MEGA PHONE VRHNIKA

Prodaja in servis
mobilnih aparatov

Sklepanje
in urejanje

naročniških
razmerij

za Telekom
Slovenije

▶ Zamenjava LCD zaslona,
baterije in ohišij

▶ Zamenjava polnilnih
konektorjev

▶ Ohranitev in
prenos podatkov
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