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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla v 
ponedeljek, 31. avgusta. 

Gradivo bomo zbirali do 18. avgusta. 

Vrhnika

Prvič podelili Cankarjevo nagrado
Prejel jo je Sebastijan Pregelj

Cankarjeva nagrada za najboljše izvirno objavljeno leposlovno delo  minulega leta je bila prvič 
podeljena 21. junija v Cankarjevem lazu na Vrhniki. Cankarjev lavreat je postal Sebastijan Pregelj, 
zanjo pa so se potegovali še Simona Semenič, Vinko Moederndorfer in Brane Senegač-
nik. Donatorica prve Cankarjeve nagrade v znesku 5000 evrov je bila Občina Vrhnika. 
Več o dogodku pa na vrhniških straneh.

Cankarjeva misel: 
Kadar se je človek prav do dna ponižal in prav 

do vrha oblatil, tedaj pravi, da je spoznal 
življenje, ter razkazuje svetu svojo blatno 

suknjo. 

Ivan Cankar, Volja in moč - Dana

»Župan Miran Stanovnik in njegovi sodelavci 
danes praznujejo, saj so svečano postavili temelj-
ni kamen za novo čistilno napravo, potem ko so 
pridobili devet milijonov nepovratnih kohezij-
skih sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada 

in proračuna države,« so zapisali v županovem 
uradu 19. junija popoldne po slovesnem dogodku. 
Dobrih 17 milijonov evrov vreden kanalizacijski 
sistem v dolžini 23 kilometrov mora biti dokon-
čan do konca leta 2022. »S temeljnim kamnom 

smo vstopili v drugi polčas, igra se spreminja, pri-
hajajo novi igralci, to so izvajalci,« je še zapisano v 
sporočilu za javnost. 
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Pred vrati so počitnice, za katere 

upam, da ne bodo tako »razburljive«, 

kot je bila druga polovica šolskega 

leta, ko se je življenje obrnilo na 

glavo. Tudi v tistih kriznih časih smo 

zmogli napolniti časopisne vrstice 

tega časopisa, za kar se vsem iskreno 

zahvaljujem. Sprva je kazalo, da celo 

ne bomo izšli, a sta bila entuziazem 

in zagon dopisnikov, dopisnic ter 

preostalih piscev tolikšna, da kmalu 

ni bilo več dvoma, da ne bi zmogli 

tega zalogaja. Nastala je številka, ki 

se je lotevala drugih tem, predvsem 

tistih, o katerih smo tedaj premišljeva-

li. Nekaj več pogledov je bilo zazrtih 

v preteklost, več je bilo intervjujev 

in razmišljanj. Vse teme so  bralci 

lepo sprejeli; dobili smo veliko pisem 

pohval in sporočil, katerih rdeča nit 

je bila, da ravno lokalni časopis, ki v 

času, ko skoraj nismo smeli zapustiti 

doma, omogoča okno v svet lokal-

nega okolja. Podobno pozitivno so 

bile sprejete tudi novice na naših 

spletnih portalih Mojaobcina.si. 

Pred nami je zadnja številka pred 

poletnimi počitnicami, ponovno »se 

bomo brali« na zadnji avgustovski 

dan. Želim vam prijetne in zdrave 

počitnice, jeseni pa 

ponovno branje, letos 

tudi s prilogo Konec. 
Dobrova - Polhov Gradec

Cesta že skoraj 
obnovljena
Relacija Hrastenice–Belica

Obnova državne ceste med Belico in Hraste-
nicami je v večjem delu končana. Po izvajal-
čevih besedah gre za zahtevno gradnjo, pri 
kateri so zaradi specifičnega terena potrebne 
trajne tehnične rešitve. Po časovnem načr-
tu naj bi bila dela končana oktobra letos, še 
vedno pa je nedokončan ovinek pod skalno 
steno na Belici. Rušili jo bodo po-
leti, ko je najmanj prometa. 
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Zalogaj

»Začenja se drugi polčas«
V občini Log - Dragomer so položili temeljni kamen za novo čistilno napravo. 

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa

Foto: Uroš Modlic
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Horjul

Župan sprejel 
odličnjake
Čestitke in spodbuda za v 
prihodnje

Župan Janko Prebil ter direktorica občinske 
uprave Urška Marolt sta sprejela devetošolce 
horjulske šole, ki so bili vseh devet let odlič-
ni, in predstavnike šole. Župan jim je česti-
tal, podelil priznanja, vsak od odličnjakov je 
prejel tudi knjižno darilo. Gostitelja sta jim 
zaželela uspešno šolanje, predvsem pa 
bolj umirjeno, kot je bilo letošnje.

Borovnica

Občina 
potrebuje papir!
Predelali ga bodo v izolacijo

Ves zbrani časopisni papir bodo  predelali v 
celulozno izolacijo, ki bo našla svoje mesto 
v novem objektu šole, kjer bo v naslednjih 
desetletjih opravljal novo, morda še po-
membnejšo nalogo. Zabojnik za papir, v ka-
terega pa lahko odvržete le časopisni papir, 
torej nobenih reklam ali kartonov, bo pred 
vrtcem v Borovnici do 21. avgusta. 
Več na borovniških straneh. 

POLETNI VKLOP
za horjulske in vrhniške otroke

od 6. julija do 28. avgusta bo v telovadnici OŠ Antona 
Martina Slomška na Vrhniki potekalo organizirano 

počitniško varstvo za otroke občin Vrhnika in Horjul. 
Vabljeni vsi osnovnošolci ter bodoči prvošolci. Več 

podrobnosti na poletnivklop.si
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Kolesarjenje je eden izmed odličnih načinov, kako 

sprostiti svoje telo in duha. V prvi vrsti tako poskrbite 

za svoje telo in ga ohranjate v dobri kondiciji, poleg tega 

pa s tem razvajate tudi svoje možgane in srce, ki vam 

vsak dan pomagajo ustvarjati življenje, ki si ga želite.

ZADOVOLJNO TELO POMAGA 
MOŽGANOM USTVARITI 
ZADOVOLJNO ŽIVLJENJE

PE VRHNIKA 
tel.: 01 755 76 70 

Jelovškova 6

PE CERKNICA
tel.: 051 310 340
Cesta 4. maja 18

VINSKA KLET VIDRIH
Ljubljanska cesta. 31, Vrhnika 041-901-601
PRODAJA TOČENIH VIN

LASTNA PRIDELAVA NA KMETIJI
VIDRIH ZORAN IN DRAGICA  LOŽE 18a,VIPAVA
041-429-733

Vina pridelujemo na 13 ha vinogradov.

	zelen (belo polsuho vino)

	rumeni muškat (belo polsladko vino)

	rebula ( belo suho vino)

	malvazija (belo suho vino)

	cabernet sauvignon (rdeče suho vino)

	pinela (belo suho vino)

	merlot (rdeče suho vino)

	sauvignon (belo suho vino)

	chardonnay (belo suho vino)

	laški rizling (belo suho vino) 

	rose iz sorte grozdja merlot ( polsuho vino)

PENINE : zelen (zelo suho), 
 zelen (suho)

 rumeni muškat (polsuho)

URNIK KLETI NA VRHNIKI:
ponedeljek in torek: od 13.00-18.00
sreda,čet. in petek :  od 9.00-12.30 in od 13.30-18.00
sobota:od 8.00 -13.00
nedelja in prazniki zaprto  

Nahajamo se zraven Saniker d.o.o. (prodaja ploščic) 
oziroma med trgovino Špar in Hoferjem.

Minister za zdravje opozarja , da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. 
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Gostišču Grič Michelinovi priznanji
Prvič v zgodovini so 16. junija razglasili slovenske prejemnike znamenitih Michelinovih 
zvezdic. Največ, dve zvezdici, je prejela Hiša Franko (Ana Roš). Tiho upanje, da jo bo 
prejelo tudi Gostišče Grič iz Šentjošta, se tokrat ni udejanjilo, je pa njihova kuhinja s 
kuharskim mojstrom Luko Koširjem prejela Michelinovi priznanji za trajnost v kulinariki 
in priznanje Bib Gourmand za izjemno razmerje med ceno in kakovostjo. 

Tematska pot in spominski park borovniškega viadukta 
Občina Borovnica namerava v okviru LAS Barje z zaledjem v sodelovanju s HUD 
Karel Barjanski in OŠ Borovnica obnoviti del borovniške kulturne in tehniške dediščine 
ter zbuditi zanimanje zanjo med prebivalci in obiskovalci občine. Projekt vključuje 
nadgraditev sedanjega parka pri stebru viadukta, ureditev nekaterih pešpoti in postavitev 
obvestilne infrastrukture. Na tak način bo vzpostavljena zanimiva tematska pot, na kateri 
bo mogoče spoznati zgodovino viadukta od njegove izgradnje v sredini 19. stoletja do 
porušenja med drugo svetovno vojno.  

Župan in ruski ataše položila venec
Župan Daniel Cukjati in vojaški ataše Ruske federacije v Sloveniji Aleksander Mališev 
sta v parku pri vojašnici na Stari Vrhniki položila venec k spominskemu obeležju prve 
Tankovske brigade NOV. Ruska federacija na tak način ohranja spomin na padle borce 
njene države med prvo in drugo svetovno vojno. Jeseni njeni predstavniki polagajo vence 
pred spomenike padlih v prvi svetovni vojni, maja pa pred spomenike borcev druge 
svetovne vojne. 

Argonavtski festival zaradi koronavirusa odpadel, 
nadomestilo ga bo Poletje na Vrhniki
Zaradi epidemije s koronavirusom so na Vrhniki odpadli številni dogodki, med drugim 
tudi Argonavtski festival, ki bi bil letos že 28. po vrsti. Negotovost razmer je organizatorja 
poletnega festivala Zavod Ivana Cankarja Vrhnika prisilila, da je moral opustiti tudi 
misel na manjše dogodke. Da pa bi Vrhničanom in okoličanom vendarle zagotovili nekaj 
družabnega utripa, so se na Zavodu odločili, da bodo popestrili dogajanje v poletnih 
mesecih. Pod skupnim imenom Poletje na Vrhniki se bo od 1. julija do 31. avgusta zvrstilo 
na desetine prireditev.

Občinska uprava Log - Dragomer v novi stavbi
Občinska uprava se je iz prizidka k dragomerskemu gasilskemu domu preselila v 
obnovljeno staro šolo na Logu. V tamkajšnje prostore bo sledila še selitev ambulante, 
družinskega zdravnika in lekarne. Selitev v nov Upravni center Občine Log - Dragomer, 
kot so objekt poimenovali, je bila nekoliko poznejša od načrtovane in tudi z nekaj več 
finančnimi sredstvi. V tokratni številki Našega časopisa smo vam pripravili pregled 
poteka gradbenih del na objektu, prihodnjič pa bo predstavljen še finančni vidik.  

Dom starejših v Horjulu brez okužbe
Potem ko so tamkajšnji Dom starejših občanov Deos pestile okužbe s koronavirusom, 
so le-te samo še neprijeten spomin. Testiranja 21. maja na bolnikih so pokazala, da ni 
več prisotnega koronavirusa, vsi rezultati so bili negativni. Stanovalce, ki so bili doslej 
na posebnem oddelku »kovid« so preselili v  njihove prostore. Kljub temu pa v domu 
ostajajo še naprej previdni: obiski svojcev so sicer dovoljeni, a s priporočili NIJZ. V domu 
se zahvaljujejo vsem stanovalcem in njihovim najbližjim za razumevanje in upoštevanje 
navodil v času koronakrize. 

Prve novice
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VODOVODNE STORITVE
UREJANJE VRTOV
PREVOZI, SELITVE

VODVRT, Boštjan Kržič s. p. 
Verd 241 C

Tel. 031 872 741
bostjankrzic@gmail.com
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Blagoslov motorjev, 2020

HIŠNI SERVIS, SKRBNIKI VAŠEGA DOMA 

BELJENJE, 
BARVANJE OGRAJE, OKEN, VRAT, ITD.,  
UREJANJE ZUNANJIH POVRŠIN, 
ELEKTRO IN VODOVODNO VZDŽEVANJE,  
ODMAŠEVANJE ODTOKOV. 
KONTAKT : 041 777 043 
 

 

Salon za nego rok in nog 
Pedikas!
V sproščujočem okolju in na dostopni lokaciji izvajam za vas naslednje sto-
ritve:
- zahtevna pedikura (težave z glivicami na nohtih in koži, zadebeljeni nohti,
 vraščeni nohti, otiščanci, kurja očesa...)
-  estetska pedikura
-  osnovna manikira
-  refleksna masaža stopal
-  klasično in permanentno lakiranje 
-  maske, pilingi, parafinske obloge

Po dogovoru izvajam pedikuro tudi na domu.
Lepo vabljeni!

Pedikas, nega rok in nog, Barbara Smrtnik s.p.
Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, 040/593-008 
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Županova beseda

Bodimo ponosni!

Dočakali smo novo 
obletnico naše države. 
Polnih 29 let. Za 
nekatere narode, ki 
imajo svojo državo 
že stoletja, kot so to 
Francozi, Švedi, Rusi, 
Kitajci, je to malo. 
Morebiti nas gledajo 
z viška in z mislimi, 
da jim zaradi svoje 
mladosti in številčnosti 
nismo enakovredni. 
Vendar ne. 

Pogled drugih na nas je od-
visen od pogleda nas samih 
na našo zgodovino in na naše 
ljudi. Odvisen je od tega, ali 
bomo kazali ponos, da smo si 
kljub majhnosti izborili svo-
bodo. Uspešno smo se zoper-
stavili večjemu nasprotniku, 
kot David, ki je premagal Go-
ljata. Če nas bodo sosedje in 
ostali večji narodi videli v taki 
luči, nas bodo spoštovali in 
imeli za sebi enake. Svetu mo-
ramo pokazati, da je ta država 
sicer mlada, vendar je zrasla 
na zemlji, ki je bila že stoletja 
in tisočletja domovina naših 
prednikov. Prednikov, ki so si 
v preteklosti že izborili svojo 
državo Karantanijo, ki je nato 
zaradi večjih sosedov izginila 
iz zemljevida Evrope. Vendar 
se je veličina majhnega na-
roda pokazala, ko smo kljub 
temu, da smo živeli pod dru-
go oblastjo, obstali in se raz-
vili. Ponosni smo lahko na ta 
raj pod Triglavom. Na lepoto 
stvarstva in na bogastvo ljudi. 
Med prvimi smo dobili sveto 
pismo v materinem jeziku. Že 
stoletja pisali literarna dela v 
slovenskem jeziku. Stoletja 
skrbeli za najlepše konje ce-
sarstva…

Čeprav nam je bil zaupan 
lep košček sveta, ga včasih ne 
znamo upravljati. Obnašamo 
se kot človek v odraščanju. V 

začetku rojstva smo bili vzne-
mirjeni, polni pričakovanj. 
Prisotno je bilo veselje, upanje 
in tudi strah. Nato so nastopi-
la leta učenja. Spoznavali smo 
sisteme, se ozirali čez meje 
in se učili. Leta 2008 doča-
kali polnoletnost in upali da 
smo postali zreli in odgovor-
ni. Vendar ne. Nastopila so 
burna študentska leta. Polna 
vzponov in padcev. Iskali smo 
svojo identiteto, svoje me-
sto v družbi narodov Evrope. 
Če naj bi človek v izdihljajih 
dvajsetih postal bolj moder, 
umerjen in zrel, lahko priča-
kujemo in upamo, da bomo 
sedaj z državo upravljali bolj 
odgovorno in zrelo. Modro 
upravljanje države pa ni odvi-
sno samo od vodilnih, temveč 
je odvisno predvsem od nas, 
od naše modrosti pri odloči-
tvi komu zaupati krmilo. 

Ob dnevu državnosti, ob 
rojstnem dnevu države se 
lahko poveselimo in malo 
razmislimo kaj si želimo, ali 
plujemo v pravo smer. Tako 
kot je novo leto prelomnica 
za sklepanje osebnih odloči-
tev, naj bo dan državnosti dan, 
ko razmislimo kaj želimo do-
brega narediti naši domovini 
in ljudem s katerimi si delimo 
košček raja.  

Daniel Cukjati, župan 

Konec maja je v 
Cankarjevem domu, 
ki je omogočal 
dovolj prostora za 
varno medsebojno 
razdaljo, potekala 
občinska seja na temo 
vrhniške komunale, 
kjer se zapleta okoli 
imenovanja direktorja. 

V kolikor med občinami Vrh-
nika, Borovnica in Log-Drago-
mer ne bo prišlo do soglasja, bi 
lahko v skrajnem primeru šli 
vsak na svoj konec.

Ker so se po seji še vedno po-

rajali določeni dvomi in vpra-
šanja svetnikov, je na naslednji 
seji 18. junija pred vrhniške 
svetnike in svetnice stopil še 
odvetnik Andrej Turk. Rečeno 
je bilo, da je problem skupni 
ustanoviteljski organ, ki ga 
sestavljajo trije župani in ima 
preveliko moč pri odločanju o 
direktorju vrhniške komunale, 
namesto da bi jo imel nadzor-
ni svet podjetja. Da župani ne 
smejo nadzorovati ali upravljati 
s komunalo in tudi ne izbirati 
direktorja, velevajo zakon, KPK 
in Ustavno sodišče. 

Ker župani tako odločajo o 
direktorju, se lahko pripeti, da 
direktor za investicije najema 

le županom všečne izvajalce 
oziroma da obstaja koruptiv-
no tveganje. Da bi posledično 
zmanjšali moč skupnega usta-
noviteljskega organa, bi bilo 
potrebno spremeniti odlok, ki 
ureja to področje ter omenje-
no moč podati nadzornemu 
svetu podjetja in občinskim 
svetom sodelujočih občin. 
Skupni ustanoviteljski organ 
ima še eno »težavo«: da morajo 
biti župani soglasni pri imeno-
vanju direktorja, pa čeprav ima 
Vrhnika v komunali 66% delež, 
preostanek pa ostali dve občini. 
Trenutno župani niso soglasni, 
kdo bi moral biti direktor, do-
sedanjemu vedeju Mirku An-

toloviću pa konec poletja pote-
če mandat.

Poletje ali jesen bo tako še 
vroča. Vrhniški župan Daniel 
Cukjati je na junijski seji pove-
dal, da upa, da bodo vendarle 
dosegli soglasje in postavili 
začasnega direktorja ter se 
nato lotili popravka odloka, 
ki bo vrnil moč nadzornemu 
svetu komunale in občinskim 
svetom (dosedanji odlok je bil 
namreč sprejet 2013, takšnemu 
pa je Cukjati nasprotoval že 
takrat). »V skrajnem primeru 
pa lahko gre vsaka občina po 
svoje, a upam, da bo prevladala 
modrost.«

Gašper Tominc

Nekatere občane moti 
gost promet v Verdu, 

zlati na nepreglednem 
križišču pri nekdanji 

trgovini, zato predlagajo 
hitrostne ovire v obliki 

cestnih grbin, podobno 
kot je na cestišču v Bistri. 

»Pri trgovini v Verdu je tudi 
avtobusna postaja, kjer čakajo 
otroci na prevoz do šole. To po-
budo sem podal že v prejšnjem 
mandatu in mi je bilo rečeno, 
da bo cesta razbremenjena z 
izgradnjo obvoznice. Vendar 
je dejstvo, da se za prebivalce 
Verda in njihove otroke, vsaj 

kar se teh potreb tiče, ne bo nič 
spremenilo. Zato predlagam, 
da če investicije ni mogoče 
umestiti v letošnje leto, da so jo 
predvidi prihodnje leto,« meni 
občinski svetnik Doman Bla-
gojević. Na občini pravijo, da 
že imajo projekt za celostno 
ureditev omenjenega križišča 
državne in občinske ceste. In-
vesticija bi stala 59 tisoč evrov, 
preglednost ovira hiša pod 
spomeniškim varstvom, a je 
bilo odločeno, da se zaenkrat 
ne gre v izvedbo. Občina je 
zato podala na Direkcijo RS za 
infrastrukturo pobudo vsaj za 
premestitev avtobusne postaje, 
vendar odgovora še niso prejeli. 
(gt)

Na eni od zadnjih 
občinskih sej so 

med drugim govorili 
tudi o povečanju 

programov za odraslo 
zobozdravstvo v 

Zdravstvenem domu 
Vrhnika. 

Svetnica Nataša Rijavec 
meni, da glede na število pre-
bivalstva v občinah Vrhnika, 
Borovnica in Log - Dragomer 
in trenutnih sedem zobozdra-
vstvenih programov ter če ima 
vsak od njih dva tisoč pacientov, 
»… to pomeni, da preko 6000 
prebivalcev sploh nima nika-
kršne možnosti za opredelitev 
pri kateremkoli zobozdravniku 
za odrasle.« 

Zato je predlagala, da obči-
na v sodelovanju z Zdravstve-
nim domom Vrhnika preveri 
možnosti za širitev števila 

zobozdravstvenih programov. 
Roman Strgar, direktor zdra-
vstvenega doma, je potrdil, 
da dejansko  so potrebe po 
dodatnih zobozdravstvenih 
storitvah – tako kot še marsi-
kje po Sloveniji. »Zdravstveni 
dom je lani posredoval pre-
dlog ustreznim institucijam, 
da se v splošni dogovor na po-
dročju zdravstva za leto 2020 
vključi tudi dodaten program 
zobozdravstva za naše obmo-
čje. Upamo, da bo omenjeni 
splošni dogovor, ki opredeljuje 
širitve posameznih programov 
v državi, obsegal tudi širitev 
na Vrhniki.« Zdravstveni dom 
Vrhnika je pridobil zadnji nov 
zobozdravstveni program za 
odrasle leta 2017, in sicer za 
lokacijo v Občini Log - Drago-
mer, kjer še vedno sprejemajo 
nove paciente. 

Gašper Tominc

Zapleti okoli komunale

Preureditev 
križišča v Verdu 
(zaenkrat) ne bo

Novi zobozdravnik
še pod vprašajem

V začetku maja so se začela gradbena dela na Cesti 
6. maja, kjer je izvajalec del, Komunalno podjetje 

Vrhnika, začel s pripravami na dvig celotnega 
križišča med Cesto 6. maja in Na zelenico. 

Najprej so dvignili robnike, 
ki so bili pred tem zaradi po-
treb kolesarjev, invalidov in 
otroških vozičkov spuščeni. »S 

tega naslova se je na nas obr-
nilo kar nekaj zaskrbljenih ob-
čanov, ki so se zbali, da prehod 
ne bo več mogoč za kolesarje in 

invalide. Vse smo pomirili, saj 
bo dvignjeno križišče omogo-
čalo prehod vsem prej omenje-
nim,« so nam sporočili z obči-
ne. Prehod za pešce je namreč 
zasnovan v dvignjeni obliki, 
zaradi česar ni več potrebe po 
spuščenih robnikih. »Prehod 
bo po novem mogoč brez ka-

kršnih koli klančin in podob-
nih nevšečnosti za vožičke, in-
valide in kolesarje.« Posebnost 
prehoda je predvsem v njegovi 
likovni podobi, kajti prehod 
je zaradi bližine glasbene šole  
narejen v grafiki klavirskih tipk. 

Gašper Tominc

Po »klavirskih tipkah« čez cesto

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika,
Tel: 01 755 10 54   Mob: 051 661 063 tic@zavod-cankar.si
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Vrhnika, 28. maj – 
Slovenska vojska je 

med 11. majem in 
19. junijem na širšem 

območju Republike 
Slovenije izvajala niz 

vaj vaje Preskok 2020. 

Aktivnosti vaje ste verjetno 
opazili na nebu, ki so ga po-
gosteje preletavala vojaška le-
tala in helikopterji, pa tudi na 
cestah, kjer je bilo opaziti več 
vojaških vozil kot sicer. 

V ta namen sta se pri žu-
panu Danielu Cukjatiju 28. 
maja mudila tudi predstavni-
ka Slovenske vojske, ki sta mu 
predstavila vajo. Župan je iz-
razil podporo Slovenski vojski 
pri njenem izvajanju vojaških 
vaj in soglašal, da lahko za 
potrebe vaj uporablja občin-
ska zemljišča. V ta namen je 

z namestnikom poveljnika 
Slovenske vojske Francem 
Koračinom podpisal izjavo o 
podpori vojaškim vajam na 
območju občine. Slovenska 
vojska bo zemljišča uporablja-
la zgolj za potrebe omenjene 
vaje za usposabljanje manjših 
enot. Načeloma ne bo upo-
rabljala vadbenega streliva, ki 
bi povzročal hrup oziroma ga 
bo uporabljala izjemoma, o 
čemer bo obveščena občina 
pravočasno. 

Na vaji Preskok 2020 je vsak 
dan sodelovalo od 150 do 
1500 pripadnikov poveljstev 
in enot Slovenske vojske. Vaja 
je večinoma potekala zunaj 
vadišč Slovenske vojske, in si-
cer tam, kjer se je s tem stri-
njala lokalna skupnost. »Na ta 
način želimo pripadnike po-
veljstev in enot Slovenske voj-
ske usposabljati na različnih 
manevrskih terenih ob stalni 

prisotnosti in povezovanjem 
z lokalnim prebivalstvom. 
Selitev pripadnikov povelj-
stev in enot Slovenske vojske 
iz ene občine v drugo občino 
ter izvajanje vaj na njenih te-
ritorijih omogoča, da pripa-
dniki Slovenske vojske ob tem 
spoznavajo lokalne avtoritete 
in organizacije, prebivalstvo, 
infrastrukturo, zemljišče (re-
lief, vegetacijo, hidrografijo, 
transportne komunikacije) in 
podnebje. Vsa ta spoznanja/
zavedanja so nujna za učinko-
vito delovanje in zagotavljanje 
obrambe Republike Slovenije. 
Vaja Preskok 2020 je potekala 
tudi v sodelovanju in koor-
dinaciji s Civilno zaščito in 
Policijo,« so nam sporočili iz 
ministrstva za obrambo. 

Gašper Tominc,
 foto: arhiv MORSLjubljana, 17. junij - 

Predsednik republike 
Borut Pahor je vročil 
državna odlikovanja 

zlati red za zasluge 
znanstveniku 

Boštjanu Žekšu. 

V uradu predsednika repu-
blike so pojasnili, da je Žekš 
zlati red za zasluge prejel za 
svoje znanstveno, raziskovalno 
in vodstveno delo in prispevek 
k uveljavljanju Slovenije v sve-
tu. Žekš raziskuje predvsem 
teoretsko fiziko in biofiziko. 
Njegovo delo pomembno pri-
speva k razumevanju lastnosti 
feroelektričnih kristalov z vo-
dikovimi vezmi, uvedel pa je 
tudi teoretski model za popis 
feroelektričnih in antiferoelek-
tričnih tekočih kristalov ter po-
jasnil fizikalne vzroke za raz-
lične oblike rdečih krvničk in 
njihovo obnašanje, so zapisali.  
Žekš je dva mandata predse-
doval Slovenski akademiji zna-
nosti in umetnosti, je pa tudi 

član Evropske akademije zna-
nosti in umetnosti v Salzburgu. 
Prejel je številne mednarodne 
znanstvene nagrade in prizna-
nja, tudi nagrado Sklada Borisa 
Kidriča in Zoisovo nagrado za 
življenjsko delo.

Žekš je povedal, da je bila 
njegova kariera tavanje, brez 

določenih ciljev. Ko se je vpisal 
na študij fizike, te sploh ni ra-
zumel, a je s trdim delom kon-
čal kot drugi najboljši v letniku. 
»Lahko delate vse, kar hočete, 
če ste pripravljeni vložiti dovolj 
dela. Samo zagrabiti je treba,« 
je dejal. 
GT, foto: Nebojša Tejić/STA

21. maj – Župan Daniel Cukjati se 
je skupaj s podžupanom Grego 
Kukcem mudil na CRO Vrhnika, 

Saubermacher Slovenija. 

Pogovor z vodstvom poslovne enote, Petrom 
Gabrovškom, in Robertom Čajićem iz uprave 
slovenskega Saubermacherja se je dotikal pred-

vsem vpetosti podjetja v lokalno okolje. Hkrati 
sta si župan in podžupan tudi ogledala prostore, 
kjer je še do nedavnega  potekalo kompostiranje. 
Na kompostarni CRO Vrhnika so namreč pre-
nehali s sprejemom bioodpadkov konec novem-
bra lani. Do prvega marca so tudi v celoti končali 
s proizvodnjo bioodpadkov. Trenutno je v hali le 
še nekaj ton pripravljenega komposta (zemlje), ki 
čaka na odvoz. (gt)

Podpora občine Slovenski vojski Župan si je ogledal vrhniški 
Saubermacher

Vrhniški častni občan Boštjan 
Žekš prejel zlati red za zasluge

Na Stari cesti so bili več let nameščeni 
montažni robniki, ki so jih občani 
poimenovali »rumene kače«. 

V obliki fizične ovire so razmejevali površino 
za pešce od vozišča. Ker je bila tovrstna rešitev v 
vseh teh letih večkrat tarča vandalov, ki so  po-

noči »kačo« pomikali proti sredini vozišča in 
ker je oteževala zimsko pluženje, roko na srce pa 
tudi na pogled ni bila preveč simpatična, se je 
občina v aprilu odločila, da jo odstrani s Stare 
ceste. Občinski svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu je predlagal, naj se namesto 
tega postavijo količki – vendar šele po celostni 
ureditvi Stare ceste.(gt)

»Rumena kača« 
se je umaknila
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Občina Vrhnika je 
lani v sodelovanju 
z Zavodom Ivana 
Cankarja Vrhnika ter na 
pobudo občinske Liste 
za razvoj Vrhnike in 
podeželja organizirala 
razpis za izbiro 
kakovostnih lokalnih 
turističnih znamk. 

Prispele so tri prijave, od ka-
terih ena zaradi pomanjkanja 
ustreznih ocenjevalcev ni šla v nadaljnji izbor, preostali dve 

pa so ocenjevalci Biotehniške 
fakultete v Ljubljani oceni-
li kot zelo kakovostni. To sta 
bili pražarna kave Escobar z 
mešanico kave Skodelica kave 
ter Žganjekuha Kržič z brodko, 
borovničevcem, viljamovko in 
medenim likerjem. Produkti 
so si prislužili posebno oznako 
»Odlično je, vrhniško je!«, ki je 
po novem sinonim za lokalno 
kulinarično kvaliteto.

 Kot je dejala Marija Zakraj-
šek iz Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika, kjer skrbi za podro-
čje turizma, želijo na ta način 
spodbuditi vrhniške ponu-
dnike kulinaričnih izdelkov h 
kvaliteti in s tem k večji kuli-
narični prepoznavnosti vrhni-
škega konca na slovenskem tu-
rističnem zemljevidu. Podobno 
ugotavlja tudi župan Daniel 
Cukjati, češ da je Vrhnika v 
preteklosti že imela prehram-
bene izdelke, ki so njeno ime 
ponesli po celi Sloveniji. »Da ne 
bom do koga krivičen: še danes 
ima tovrstne izdelke, a želeli bi 
si jih še več. Zato vidim takšne 
akcije kot dobrodošlo spodbu-
do k dvigu kvalitete ponudbe 
in povečanju naše turistične 
prepoznavnosti.«

 Kot rečeno, sta priznanji ro-
mali v roke pražarne Escobar 
in Žganjekuhe Kržič. »Naša 

pražarna že dolga leta sodeluje 
z lokalno skupnostjo, kjer smo 
pravzaprav tudi naredili prve 
korake. Vedno smo dobro so-
delovali in upam, da bo tako 
tudi v prihodnje. Prejeti znak 
kakovosti izpričuje in potrjuje 
naš strokovni pristop ter hkra-
ti kupcu zagotavlja vrhunski 
kulinarični izdelek,« je dejala 
Katja Escobar Turk. Podobno 
menijo tudi pri Kržičevih, kjer 
se je pomembnost sodelovanja 
z lokalno skupnostjo pokazala 
pred meseci – v času epidemije. 
»Ravno v času koronakrize se je 
pokazalo, kako pomembna je 
lokalna oskrba, kjer pa ne igra 
vlogo samo količina, ampak 
tudi kvaliteta,« meni Martin 
Kržič.

Nov razpis naj bi po besedah 
Zakrajškove izšel proti koncu 
poletja, objavljen bo tudi v Na-
šem časopisu. Tomo Grom in 
Milan Selan, pobudnika akcije, 
upata, da se jih bo na naslednji 
razpis, ki bo v drugi polovici 
letošnjega leta, prijavilo še več: 
»Vsak začetek je težak, a sva op-
timistična!« Nenazadnje, po-
glejte zgodbo o vrhniških štru-
kljih, ki so danes prepoznavni 
širom Slovenije. Zakaj ne bi tak 
»status« dosegel še kakšen drug 
vrhniški kulinarični produkt?

Gašper Tominc, foto: gt

Lutkovne predstave, ulicna gledalisca, delavnice

Prvič podelili znak kakovosti

»Odlično je, vrhniško je!« 
prejela pražarna Escobar in 
Žganjekuha Kržič

Zaradi epidemije s 
koronavirusom so na 

Vrhniki odpadli številni 
dogodki, med drugim 

tudi Argonavtski 
festival, ki bi bil letos že 

28. po vrsti.

Negotovost razmer je or-
ganizatorja poletnega festi-
vala Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika prisilila, da je moral 
opustiti tudi misel na manj-
še dogodke. »Nemogoče je 
načrtovati dogodke, če ne 
veš kakšna bo epidemiološka 
slika in kako bo z njo pove-
zano druženje na prostem. 
Razmišljali smo ali bi nemara 
vendarle organizirali manj-
še dogodke, a smo na koncu 
sklenili, da bi občani glede na 

ugled Argonavtskega festiva-
la, verjetno ne bili zadovoljni 
le z manjšimi prireditvami,« 
pojasnjuje Marija Zakrajšek iz 
zavoda, kjer skrbi za področje 
turizma. Zato so Argonavtski 
festival popolnoma odpove-
dali. »Poigravali smo se tudi 
z mislijo, da bi ga organizira-
li jeseni, a tedaj je že načrto-
van Festival kave in Oberfest. 
Vprašanje pa je tudi, kako bo 
z domnevnim drugim valom 
epidemije.« Da pa bi vendar-
le zagotovili Vrhničanom in 
okoličanom nekaj družabnega 
utripa, so se na Zavodu odlo-
čili, da bodo popestrili doga-
janje v poletnih mesecih. Pod 
skupnim imenom »Poletje na 
Vrhniki« se bo med 1. julijem 
in 31. avgustom zvrstilo na 
desetine prireditev. »Program 

še sestavljamo, lahko pa po-
vem, da bo skoraj vsak dan v 
tednu dogajanje v športnem 
parku. Občani lahko priča-
kujejo nastop Big Banda in 
koncerte drugih ansamblov, 
zumbo, kino, nogomet… Našli 
smo tudi gostinca, ki bo imel 
pestro ponudbo skozi celo 
poletje in bo tudi sam poskr-
bel za del dogajanja,« pravi 
Zakrajškova, in dodaja, da je 
načrtovana tudi poskusna 
izposoja supov na Ljubljanici. 
Seveda pa še naprej ostajajo 
tudi tradicionalni družinski 
petki prežeti z ustvarjalnostjo 
in radoživostjo, namenjeni pa 
predvsem mladim družinam 
oziroma njihovim najmlajšim. 

Gašper Tominc

Argonavtski festival zaradi 
koronavirusa odpadel, nadomestil
ga bo Poletje na Vrhniki
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Program se zaradi razmer COVID-19 lahko spreminja. Spremljajte spletne strani in in družabna omrežja www.visitvrhnika.si

Bar Tribuna v Športnem parku 
vsak dan od 10. ure dalje.
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Vrhnika, 21. junij – Po 
Prešernovi nagradi je 
prvič podeljena tudi 
Cankarjeva nagrada, s 
katero se želijo pokloniti 
velikemu slovenskemu 
pisatelju in hkrati 
nagraditi najboljša 
izvirna literarna dela 
preteklega leta. 

Podelitev bi morala biti že 10. 
maja ob rojstnem dnevu Ivana 
Cankarja, a je bila zaradi epi-
demije prestavljena. Podelili so 
jo v Cankarjevem lazu, na isto-
imenski prireditvi, prejel pa jo 
je Sebastijan Pregelj za delo »V 
Elvisovi sobi«, ki govori o pre-
lomnem času nastajanja samo-
stojne Slovenije. 

Izmed dvanajstih predlogov je 
žirija v sestavi Matej Bogataj, 
Ana Geršak, akademik Niko 
Grafenauer, izr. prof. dr. Darja 
Pavlič in red. prof. Ivan Verč 
(predsednik) izbrala štiri nomi-
nirance. To so bili Vinko Mö-
derndorfer z romanom  Lju-
domrznik na tržnici, Sebastijan 
Pregelj z delom »V Elvisovi 
sobi«, Simona Semenič z »To 
jabolko, zlato« in Brane Sene-
gačnik s »Pogovori z nikomer«. 
Za zmagovalno delo je bilo 
razglašen Pregljev generacijski 

roman »V Elvisovi sobi«, ki 
opisuje odraščanje generacije, 
rojene v zgodnjih 70. letih 20. 
stoletja. Prvoosebni pripove-
dovalec spremlja dogodke sko-
zi svoje otroške in kasneje mla-
dostniške oči, od predšolskega 
obdobja do študentskih let, pri 
čemer se skozi svojo omejeno 
perspektivo dotika družbenega 
dogajanja od Titove bolezni do 
osamosvojitve in vojne v Bo-
sni. Kot je dejal avtor zmago-
valnega romana, ga veseli, da 
je žirija prepoznala, da lahko 
tudi srednja generacija podaja 
popotnico zanimivo tako za 
mlajše kot starejše bralce. Na 
nek način to dokazuje, v kako 
razburljivih časih je ta genera-
cija živela. 

Nagrada je bila prvič podeljena
»Začelo se je zgolj z idejo v 
Penu, da bi izdali tudi Cankar-
jevo nagrado, ne samo Prešer-
novo. Ideja je padla na plodna 
tla, očitno smo potrkali na pra-
va vrata, kajti na koncu se je vse 
lepo poklopilo,« je o nagradi 
dejal Marko Golja, predsednik 
upravnega odbora Cankarje-
ve nagrade. Poleg Slovenskega 
centra PEN, so k projektu pri-
stopili še Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, Univer-
za v Ljubljani in Znanstveno-
raziskovalni center SAZU. Kot 

rečeno so jo želeli podeliti ob 
Cankarjevem rojstnem dnevu, 
na slavnostni občinski akade-
miji na Vrhniki, a so nato nje-
no podelitev zaradi epidemije 
prestavili na 21. junij oziroma 
Cankarjev laz. Občina Vrhnika 
pa pri tem preko Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika (in Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika) ni 
odigrala zgolj vlogo gostiteljice, 
ampak je namenila tudi denar-
no nagrado – 5000 evrov. »Kot 
rojstni kraj in prostor njego-
vega odraščanja je prav, da je 
Vrhnika nanj ponosna. On je 
bil pisatelj pred svojim časom, 
izjemnega talenta in pisateljske 
veličine,« pa je svojo odločitev 
za donacijo povzel župan Da-
niel Cukjati.

Slavnostni govornik je bil 
Tone Partljič
Na prireditvi v Cankarjevem 
lazu, ki jo lahko poslušalci v 
živo spremljali na Radiu Slove-
nija ali preko videa na spletni 
strani Dnevnika, se je zbralo 
okoli dvesto ljudi. Sonja Ža-
kelj, direktorica knjižnice, je 
gostom pojasnila, da je to že 
27. srečanje po vrsti in da je to 
lokacija nekdanje Cankarjeve 
posesti »Laz«, ki so jo imeli 
v lasti do 1886. O njej je pisal 
Cankar v eni od svojih črtic, 
kjer me drugim pripoveduje, 
kako so ob koncu šolskega leta 
prejeli štrukeljce in češnje. Nič 
drugače ni bilo tudi letos, ko so 
se obiskovalci na koncu pol-
druge ure dolge prireditve lah-
ko okrepčali z okusnimi sadeži 
in sladko potico. A še pred tem 
so prisluhnili pogovoru Alojzi-
je Zupanc Sosič z nominiranci 
in slavnostnemu nagovoru  To-
neta Partljiča, ki je spomnil na 
aktualnost Cankarja. »Ta je že 
pred dobrim stoletjem svaril 
pred vzpenjajočim se kapita-
lizmom. Kam se je razmahnil 
danes, vemo, zato je danes še 
toliko bolj aktualen!« 
Za kulturni program sta po-
skrbela dramska igralka Draga 
Potočnjak in harmonikar Nejc 
Grm, prireditev pa je povezo-
val Igor Velše.
  
Gašper Tominc, foto: GT

Prvič podelili
Cankarjevo nagrado

Cankarjev 
lavreat 
postal 

Sebastijan 
Pregelj

Alojzija Zupan Sosič (na levi) je vodila pogovor z nominiranci: Simono Semenič, Branetom Senegačnikom, 
Sebastijanom Pregljem in Vinkom Möderndorferjem. 

Sebastjan Pregelj, lavreat prve Cankarjeve nagrade, je prejel nagrado občine – 5000 evrov. 
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Vrhnika, 19. junij  - Župan Daniel 
Cukjati in vojaški ataše Ruske 

federacije v Sloveniji Aleksander 
Mališev sta v parku pri vojašnici 

na Stari Vrhniki položila venec 
k spominskemu obeležju 1. 

tankovske brigade NOV. 

Ruska federacija na ta način ohranja spomin 
na padle borce njene države med prvo in dru-
go svetovno vojno. Njeni predstavniki polaga-
jo jeseni vence pred spomenike padlih v prvi, 
meseca maja pa pred spomenike borcev druge 
svetovne vojne.

1. tankovska brigada NOV je nastala leta 1944 
kot prekomorska brigada. Zgodovinar Martin 
Premk je pojasnil, da se je iz Italije, kjer so jo 
s tanki opremili Britanci (zato ima spominsko 
obeležje pred nekdanjo vojašnico na Stari Vrh-
niki britanski tank), podala v Dalmacijo in od 

tam v Trst ter na koncu na Koroško. Brigada je 
štela okoli dva tisoč borcev, od tega jih je bilo 
okoli dve tretjini Slovencev. Padlo je 168 borcev, 
od tega tudi nekaj državljanov tedanje Sovjet-
ske zveze. Župan Cukjati in ataše Mališev sta 
se strinjala, da ne smemo pozabiti svetovne tra-
gedije, ki je pred sedmimi desetletji prizadela 
sleherni dom in narediti vse kar je v naši moči, 
da se kaj takega nikoli več ne ponovi.

Dogodka so se udeležili člani lokalnega zdru-
ženja borcev za vrednote NOB, policijsko vete-
ranskega združenja Sever (Logatec, Ljubljana), 
predstavniki Zveze društev Moris, lokalnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo ter Av-
tomotokluba Jazon Vrhnika (v klubu skrbijo za 
omenjeni park in spominsko obeležje v njem). 
Zbrane je nagovorila tudi Tilka Bogovič iz 
predsedstva glavnega odbora Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB. 

Gašper Tominc, foto: GT 

Vrhnika, 22. junij – V 
Cankarjevem domu je 
potekala predstavitev 

Vrhniških razgledov, 
tokrat kar dveh 

izvodov. 

Številka 19 nas popelje v 
čas 1. svetovne vojne; spozna-
mo usodo judenburške žrtve 
– Karla Možine – in življenje 
primorskih beguncev na Vrh-
niki; zbrana so imena talcev z 
vrhniškega konca iz 2. svetovne 
vojne; predstavljeno je življenje 
in delo na Vrhniki rojenega 
kemika Baltazarja Baeblerja, 
učiteljic Terezije Drašler, Davo-
rinke Dežela, Jelice Vuk Sadar, 
Julije Spitzer, Marije Ravbar in 
učiteljev Alojzija Luznika in 
Hinka Ravbarja; spoznamo del 
litoželezne dediščine na Vrhni-
ki in Stari Vrhniki, alejo kozol-
cev v Blatni Brezovici; v knjižni 
obliki sta objavljeni tudi dve 
razstavi, ki so ju v Muzejskem 
društvu Vrhnika pripravili v 
zadnjem času; o vrhniških so-
boslikarjih in vsestranskemu 
ljudskemu umetniku Ivanu 
Malavašiču.

Vrhniški razgledi 20 pa so 
spominska knjiga Cankarjeve-
ga leta 2018, ko je Vrhnika obe-
leževala stoletnico pisateljevega 
rojstva. Tatjana Oblak Milčin-
ski, ki je bila tedaj tudi koordi-
natorka prireditev v jubilejnem 
letu, je pripravila zajeten popis 
vseh dogodkov; zbrani so zapisi 
o Ivanu Cankarju izpred stotih 
let, ki jih je objavljala pedago-
ška revija Popotnik in današnja 
razmišljanja o velikem pisate-
lju, objavljana v časopisu Šolski 
razgledi. Objavljeni so spomini 
na Cankarja – vojaka in spomi-
ni na čas Cankarjevega življe-
nja na Vrhniki in postavljanje 

njegovega spomenika čez nekaj 
desetletij. Spoznamo rodovnik 
pisatelja po materini in očeto-
vi strani ter izvemo, kako se je 
postavljal spomenik padlim in 
pogrešanim v 1. svetovni vojni 
na Sveti Trojici.

Predstavitev Vrhniških raz-
gledov, ki jih je izdalo Muzejsko 
društvo Vrhnika v sodelovanju 
z Zavodom Ivana Cankarja, 
Cankarjevo knjižnico in Ob-
čino Vrhniko, je z multime-
dijskim projektom spremljal 
umetnik Lado Jakša.

Gašper Tominc, foto: SS

Izšli so novi 
Vrhniški razgledi

19 in 20

Župan in ruski ataše 
položila venec
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Rotoks, ki se ukvarja 
z maloprodajo vrtnih 
strojev in nudenjem 
servisnih storitev, je 

pred natanko petimi leti 
odprl svojo trgovino na 

Stari cesti. 

Od prvega marca letos pa se 
nahaja na novi lokaciji v nekda-
njih prostorih Iskre ob Idrijski 
cesti. Kot pravi Primož Urban-
čič, so novi prostori veliko večji, 
zato omogočajo tudi večji na-
bor prodajnih artiklov - še zla-
sti motorjev, tudi električnih. 

»Selitev na večjo lokacijo 
je bila posledica povečanega 
povpraševanja po izdelkih, ki 
jih prodajamo ter zaradi skle-
nitve več ekskluzivnih pogodb 
za zastopanje s tujimi proi-
zvajalci. Poleg tega smo bili 
na Stari cesti deležni stalnega 
sankcioniranja s strani Mireda. 
V preteklem letu smo npr. pla-

čali kazni v višini več kot 600 
eur zaradi nepravilne uporabe 
pločnika pred trgovino, ki je 
na tem delu najširši na celotni 
Stari cesti, saj meri več kot 5 
m. V stalnem strahu pred pri-
hodom redarstva se žal ni dalo 
več obratovati, to pa je bil tudi 
eden od povodov za pospešeno 
iskanje nove lokacije v začetku 
leta 2019,« je pojasnil Urbančič. 
Tako so se decembra 2019 pre-
selili na novo lokacijo s 300 m2 

površine, na Idrijsko cesto 42, v 
prostore bivše Iskre. A ko se je 
že napovedovala pomlad in se 
je zdelo, da bo posel stekel, se 
je pojavil koronavirus, ki jim je 
za mesec dni zaprl vrata novo 
odprtega prodajno servisnega 
centra.

Od nakupa do servisa
»Stranke pri nas dobijo ce-

lovito ponudbo, od svetovanja 
pred nakupom do popolne 
oskrbe po nakupu. Strankam 

smo na voljo 24/7. Naše glavno 
vodilo je prodaja kvalitetnih 
in preizkušenih izdelkov, saj s 
tem zagotovimo zadovoljstvo 
strank ter skrbimo za okolje, 
ki je zelo obremenjeno z veliko 
količino nizkocenovnih izdel-
kov, ki po nekaj letih uporabe 
končajo v smeteh.« Zato pri 
njih ne boste našli poceni kitaj-
skih izdelkov. »Ekipa zaposle-
nih z univerzitetno stopnjo iz-
obrazbe usmerja vse aktivnosti 
podjetja v zagotovitev ponudbe 
najkvalitetnejših izdelkov in 
storitev. Med glavnimi pro-
dukti so električna vozila, mo-
tociklizem, invalidska oprema 
in vozila, čistilni stroji, stroji za 
dom, vrt in obrtništvo ter vse 

dejavnosti, ki so povezane z 
uporabo teh produktov,« pravi 
Urbančič. 

V zadnjem času dali poudarek 
tudi na motorje

Prvotno so prodajali samo 
vrtne stroje in nudili servisne 
storitve, sedaj se širijo tudi na 
druga področja. »Zadnja leta 
se širimo na področje medicin-
skih pripomočkov in opreme, 
kjer smo bili v preteklosti pri-
sotni samo s servisno storitvijo 
za električne vozičke in elek-
trične skuterje, glede na veliko 
povpraševanje naših strank po 
nakupu novih invalidskih pri-
pomočkov smo v letu 2018 pri-
čeli tudi s prodajo invalidskih 
pripomočkov, vozil in opreme. 

Ukvarjamo se tudi s prodajo in 
servisom malih vrtnih strojev 
in orodij za dom in obrtništvo, 
skuterjev, koles z motorjem, 
motornih koles, kmetijske me-
hanizacije, sklenjene imamo 
pogodbe za zastopanje, proda-
jo in vzdrževanje s Husqvarna 
Group, Tabakum d.o.o. , Rotar 
d.o.o., Opara d.o.o., Caeb Italija, 
Allett Anglija, Honda As Trzin, 
Piaggio Group,...« V letu 2019 so 
bili zelo aktivni tudi na podro-
čju električnih vozil, predvsem 
dvo in trikolesnih motorjev in 

skuterjev. Podpisali so več  ek-
skluzivnih pogodb z evropski-
mi dobavitelji električnih vozil. 
Postali so glavni ponudnik 
električnih dvo in trikolesnih 
vozil na območju Slovenije, s 
kompletno oskrbo strank, tako 
z vidika pred in poprodajnih 
aktivnosti. Urbančič pravi, da 
bodo do konca leta ponudili še 
kar nekaj novosti, že v mesecu 
juliju bo na voljo velika izbira 
električnih koles. 

Gašper Tominc, foto: GT

ROTOKS SLOVENIJA
Rotoks, servis, trgovina in storitve, Primož Urbančič s.p.
Idrijska cesta 42, Vrhnika
040 835 935, rotoks.si@gmail.com

TRGOVINI :  K O C K A
BOROVNICA, Mejačeva ulica 1a
TEL: 01 / 754 66 13

VRHNIKA, Stara cesta 34 -36
TEL: 01 / 750 53 35

V naši trgovini KOCKA na Vrhniki vam nudimo velik izbor vseh potrebščin za 
osnovne in srednje šole, katere bo vaš šolar potreboval v novem šolskem letu. 

Do 15. 7. sprejemamo tudi prednaročila za delovne zvezke za osnovno šolo. 
Naročite jih lahko na dva obroka.

Zaradi reorganizacije poslovanja in prilagoditev na nove razmere, smo se odločili, 
da odprodamo določene artikle iz preteklih sezon in sicer nudimo od 20 % do 
80 %  popusta. 
Še posebno je velik popust na šolske torbe in nahrbtnike.

Naša splošna ponudba pa ostaja še vedno:
- ŠOLSKI PROGRAM, 
- PISARNIŠKI MATERIAL IN FOTOKOPIRANJE, 
- IGRAČE ,  
- ROGRAM ZA USTVARJANJE/ART PROGRAM,
- DARILNI PROGRAM, 
- PROGRAMI, KI SO VEZANI NA LETNI ČAS IN PRAZNIKE 

Vsem šolarjem želimo lepe počitnice, staršem pa zaslužen dopust.

Ob 30. obletnici trgovine KOCKA se vsem našim strankam zahvaljujemo za 
izkazano zaupanje.  

Naši podjetniki

Rotoks se 
je preselil 
in popestril 
ponudbo
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Turistično društvo 
Blagajana je s svojo 
dejavnostjo krepko 
zakorakalo v poletje. 

Negotova pomlad in ukrepi 
za omejitev epidemije se pri 
nas odražajo na prav poseben 
način. Za dva meseca smo mo-
rali zapreti vrata koče v Starem 
malnu, a takoj, ko je bilo mo-
goče smo v objemu zelenja pri-
čakali občane, željne varnega 
druženja v naravi, s sprostitvijo 
gibanja med občinami pa tudi 
obiskovalce iz bližnje in daljne 
okolice. Mnogo novih obrazov, 
mladih družin, starejših drža-
vljanov je Star maln odkrilo 
prvič. Zgovorno osebje Starega 
malna jim  vedno znova po-
streže tudi z zgodbami z Vrh-
niškega konca. Pripovedujemo 
o 132-letni tradiciji Turistične-
ga društva, o Lintvernu, zmaju, 
ki bruha vodo in mladiče, o 
enemu najstarejših mlinov tod 
okrog, o fantu s Klanca, ki je v 
črtici Nina opisal ta „Mlin, ki 
je visel visoko, kakor nad brez-
dnom.“ „Gori nad mlinom pa 
je ležala v globokem kotlu mir-
na, temna voda.“ „Siromašen 
potok, ki se je skoro ves izgu-
bljal med nasutim kamenjem,“ 
je pritok reke sedmerih imen. 
Ob izvirih Ljubljanice bralci 
Cankarjevih besedil beležimo 
že 200 branj, ker imamo radi 
velikana slovenske besede, ker 
imamo radi Močilnik, ker nam 
je sveta Ljubljanica. Ta povezo-

valka krajev in časa s sabo nosi 
zgodbe, zbrane v Razstavišču 
Moja Ljubljanica.

Struga reke Ljubljanice je 
bila leta 2003 razglašena za 
spomenik državnega pomena. 
Izjemne arheološke najdbe iz 
Ljubljanice zbujajo veliko po-
zornosti mednarodne javnosti 
in evropsko financirani pro-
jekt, katerega del je Razstavišče 
Moja Ljubljanica na Vrhniki, v 
katerem so najdbe razstavljene, 
je v kratkem času prejel ugle-
dna mednarodna priznanja. 
Leta 2018 priznanje Evropske 
komisije in Sveta Evrope, leta 
2019 je bil projekt uvrščen na 
Unescov seznam najboljših 
praks za varovanje podvodne 
kulturne dediščine.

Na Vrhniki se nahaja kultur-
no bogastvo, ki ga mednarodna 
javnost občuduje in ceni veliko 
bolj kot sami Vrhničani. Tudi 
obiskovalci, ki jih iz Starega 
malna napotimo v Razstavišče 
in obratno, nam z navdušenjem 
pripovedujejo o vodenem ogle-
du in bogastvu, ki ga imamo.  
Ko spomnimo domačine, da 
svoje goste povabijo v Razsta-
višče, so vzpodbude veseli. O 
tem pišemo, ker želimo, da bi 
arheološke najdbe ostale na 
Vrhniki. Omenjeni projekt, ki 
ga vodita Občina Vrhnika ter 
Muzej in galerije mesta Ljublja-
na (MGML), je na razpotju, saj 
v kolikor do jeseni ne bo prišlo 
do zbližanja stališč dveh nosil-
cev projekta, se lahko zgodi, da 

bodo vsi eksponati prestavljeni 
drugam. V takšnih resnih raz-
merah, ko je rešitev še mogoča, 
je, namesto iskanja krivcev za 
nastali položaj, nujno najti re-
šitev.

Na potezi smo občanke in 
občani Vrhnike. MGML je v 
projektu strokovni partner in 
mednarodna strokovna javnost 
je temu delu projekta nameni-
la številna priznanja, v občini 
pa je treba zagotoviti kar se 
da dobre pogoje za delovanje 
projekta. Če bodo ti ustrezni, 
MGML ne bo iskal nadome-
stne lokacije. Skrajni čas je to-
rej, da Vrhničani projekt Moja 
Ljubljanica resnično posvojimo, 
da zagotovimo pogoje, ne samo 
za obstoj projekta, ampak tudi 
za nadaljnji razvoj, saj  Vrhnika 
z reko Ljubljanico, zgodovin-
skimi najdbami in arheološki-
mi najdišči nudi neizmerne 
možnosti za razvoj turizma in 
vsega kar je povezanega s tem.

Arheološke najdbe  iz reke 
Ljubljanice in Ljubljanskega 
barja so svoje domovanje našle 
tu, kjer so res doma, na Vrhni-
ki. Objekti so zgrajeni, vsebine 
predstavljene, eksponati raz-
vrščeni, različni programi iz-
delani in osebje usposobljeno. 
Poskrbimo, da bo razstavišče 
ostalo na Vrhniki in se razvi-
jalo naprej ter skupaj z našim 
Cankarjem postalo zaščitni 
znak mesta in okolice.

Slednje je pomembno tudi 
zato, ker so snovalci želeli po-

leg zgodbe o reki Ljubljanici, 
razstavišču dodati tudi lokalni 
pridih in predstaviti dosežke 
ljudi, ki so na tem področju ži-
veli in ustvarjali. Lahko bi rekli, 
da je razstavišče nekakšen mu-
zej v katerem je skupaj z reko 
Ljubljanico prikazan tudi velik 
del vrhniške zgodovine z njeno 
okolico.

Spoštovane občanke in ob-
čani Vrhnike, naši izvoljeni za-
stopniki, spoštovana strokovna 
javnost, turistični delavci, sku-

paj naredimo vse, kar je v naših 
močeh, da arheološko bogastvo 
reke Ljubljanice ostane na Vrh-
niki in da se zagotovi pogoje za 
nadaljnji razvoj projekta, kate-
rega vrednost je v mednarodni 
strokovni javnosti že dobro 
poznana.

Zamislite si poletje, ko bomo 
z veseljem povezano obiskovali 
in vabili na vse izvire Ljubljani-
ce, na bajerje, v Star maln, na 
Planino, po Cankarjevih obe-
ležjih, na Sv. Trojico, na Zapla-

no, Ulovko, na barje po Bobrovi 
poti in Poti močvirskih škratov, 
v Bistro, v športni park, po 
kolesarskih poteh, v  Razsta-
višče Moja Ljubljanica..., ja, pa 
saj smo že skoraj tam, še malo 
dobre volje in zavedanja: »Pre-
ljuba Vrhnika, kako si lepa!« in 
vse bo prav.

Mirjam Suhadolnik, 
Turistično društvo 

Blagajana

Arheološko bogastvo reke Ljubljanice mora ostati na Vrhniki!

Korenine naše naravne in kulturne
dediščine, in s tem turizma, 

segajo globoko!

Po odprtju občinskih meja zaradi 
korona virusa, sta Koča na Planini 
in razgledni stolp postala najbolj 

obiskani vrhniški turistični destinaciji. 

Še posebno ob lepem vremenu se domačini in 
ostali gostje trumoma vzpenjajo na Planino. 
Poleg lepega razgleda, nekaj pohodne rekreacije 
in družinskega druženja, je tudi dobra gostinska 
ponudba osebja Koče na Planini. 

Simon Seljak

Na prvi poletni dan 
je Turistično društvo 
Blagajana Vrhnika 
načrtovalo 13. srečanje 
v Starem Malnu pod 
naslovom »Tu smo 
doma«. 

Pripravili so kar obsežen pro-
gram, a so ga morali zaradi 
slabega vremena oklestiti. De-
žne kaplje so tudi pripomogle 
k maloštevilnemu obisku, tisti 
ki pa so vendarle prišli, so lah-
ko še vedno imeli kaj videti. 
Naše fotografsko oko je za-

beležilo kandidate, ki so se 
pripravljali za večerno hojo 
po žerjavici in kopanje v mrzli 
vodi, veliko pozornosti pa so 
bile deležne tudi makete Pre-
draga Hluchyija. 

SS

Množičen obisk Planine

Slabo vreme 
pregnalo obiskovalce
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V mislih imam še nekaj 
lepih spominov iz 

otroških dni. 

Ko je šel ata v gozd, je iz-
pod snega izkopal telohe, jih 
dal za ušesa, saj jih v rokah ni 
mogel držati, ker je imel vole 
na »štriku«. Teloh je moja 
najljubša rožica. Maja  mi je 
prinesel šmarnice, prav tako 
za ušesom. Poleti, ko je šel 
kosit, pa jagode. To je bilo 
najlepše darilo. Kadar sva šli 
z mamo v trgovino Hrib, mi 
je vedno kupila čokoladko, si-
cer najmanjšo, vendar mi je to 
pomenilo več, ko če bi kupila 
polkilogramsko. Ko sem rodi-
la prvega sina, mi je svakinja 
Nuška prinesla v porodnišni-
co šopek telohov, ki sem jih 
bila vesela bolj kot vseh šop-
kov vrtnic in nageljnov.

»Trla baba lan, da joj prodže 
dan« – ne vem, od kod mi je 
to ostalo v glavi. 

Dalo mi je spodbudo, da 
napišem nekaj besed o tem, 
ker je to delo opravljala tudi 
moja stara mama. V glavnem 
je imela delo s konopljo. Ko 
je vso požela, jo je razprostr-
la po travniku, da se je sušila 
in belila. Treba jo je bilo  tudi 
obračati. Ko se je posušila, jo 
je trla na posebnih statvah. 

Pozimi je sedela pri krušni 
peči in predla. Imeli smo 
ogromno rjuh, pa brisače, 
čeravno niso bile mehke, saj 
takrat še ni bilo frotirk. Stara 
mama je skvačkala še okras iz 
pavole. Sedaj se mi je ustavi-
lo, ker nimam koga vprašati, 
kako je bilo s končno izdelavo 
rjuh. Še moja sestra  je odne-
sla nekaj  rjuh na morje, da bo 
imela spomin na staro mamo.

Ne vem, zakaj mi je Ma-
vsarjev grič tako pri srcu. 
Veliko stvari sem že opisala, 
na sušilnico sadja – pajžbo – 
sem pa pozabila. Imeli smo 
ogromno sadja. Vse je bilo 
treba  pobrati in pripraviti za 
sušenje. Jabolka je bilo treba 
narezati na krhlje, sušilo se je 
tudi več sort hrušk in sliv. 

Imeli smo tudi dosti orehov. 
Ko sem bila večja, sem grabila 
tudi seno, nabirala sem bo-
rovnice in gozdne jagode. Pa 
jurčki so rasli, stara mama je 
vedela za terene. Jeseni sem 
nabirala kostanj. Bala pa sem 
se kač.

V spominu mi je ostal tudi 
»gepel« za rezanje. Vpregli so 
vola, ki je v krogu gnal napra-
vo, ki je v skednju na rezance 
rezala slamo ali koruzo. Pri 
nas doma smo imeli ročno 
slamoreznico. Ravno tako 
sem enkrat zagledala, ko smo 
bili na izletu v Kamniški Bi-
strici. 

Sicer je bila za okras, v kori-
tu pa so bile nasajene bršljan-
ke. Nič koliko je bilo pri hiši 
raznih pripomočkov, ki so jih 
pozneje odpeljali kar v bajer. V 
spominu mi je ostala  tudi le-
sena stopa, v kateri ja ata uhal 
proso. Lesen ponk je mama 
prodala za majhen denar. 

Litoželezni kotel sem pa 
sama prodala Ciganom. Se-
veda sem bila tepena. Starejši 
sin je eno kolo od voza uspo-
sobil zalestenec, ki ga je mon-
tiral v vrtni baraki, edino, kar 
je ostalo od vseh voz. 

Naj končam s tem pisanjem 
brez repa in glave, so pa to 
moji in samo moji spomini.

Na Vrhniki, 15. maja 2020

Betka Mrlak

Vabilo 

Vabljeni na gozdne 
pustolovščine 
Gozdna šola Hosta to poletje pripravlja gozdne 
pustolovščine, nočitve pod zvezdami, tabore in odmike 
ter tri študijske krožke pomenljivih in aktualnih vsebin. 

2. 7. 2020, 30. 7. 2020 in 6. 8. 2020 - 
Poletje v hosti, 1 dan 
Celodnevna (od 8:00 do 18:00) gozdna pustolovščina 
za mlade do 15 let. 
Lokacija: Hostin kotiček Sv. Trojica Vrhnika 
Cena: od 26,00 (člani) do 30,00 eur, vključuje pijačo in 
prehrano (trije obroki in prigrizki)

9./10. 7. 2020 ter 13./14. 8 .2020 - 
Poletje v hosti, 2 dni 

Dvodnevna gozdna dogodivščina z nočitvijo na 
prostem za mlade in odrasle 
Lokacija: Hostin kotiček Sv. Trojica Vrhnika, od 8h 
prvega dne do 17h drugega dne 
Cena: od 40,00 (člani) do 50,00 eur vključuje 
prehrano in pijačo (pet obrokov in prigrizki) Plačljivo 
z vavčerjem.

17. do 25. 7. 2020 Gozdni odmik za 
mlade - 9 dni  
Devet-dnevno gozdno bivanje za mlade od 7-15 let 
Lokacija: Hostin kotiček Sv. Trojica Vrhnika 
Cena: od 295,00 (člani) do 340,00 eur vključuje vse. 
Plačljivo z vavčerjem.

17. 8. do 26. 8. 2020 Gozdni odmik 
Poletje 2020 - 10 dni 
Deset-dnevno gozdno bivanje za odrasle nad 16 let.  
Lokacija: Snežniški gozdovi 
Cena: 360,00 eur. Plačljivo z vavčerjem.

Info: 031 481 014 info@solahosta.com

V šoli kljub 
navideznemu zastoju 
ves čas vre. Tim 
Gorenc, dijak 2. letnika 
programa strojni 
tehnik, se je udeležil 
tekmovanja podjetja 
AUDAX. 

To  vsako leto razpiše nagra-
dni natečaj za najboljše dijaške 
in študentske prispevke, izdela-
ne s programsko opremo Creo. 
Dijaki lahko svoje delo za za-
ključni izpit ali poklicno ma-

turo oddajo na natečaj v obliki 
konstrukcije modelov, orodij 
in naprav. Ta natečaj obsega 

tri kategorije:  CREO U- 50 , 
CREO PROJEKT in CREO IZ-
ZIV.  Tim Gorenc je letos pod 
mentorstvom Jurija Dreva v 
kategoriji CREO IZZIV s svojo 
projektno nalogo šasija gokar-
ta prejel 3. mesto med vsemi 
udeleženci. Pokazal je veliko 
znanja s področja modeliranja, 
poleg tega pa je izdelek pred-
stavil tudi v obogateni resnič-
nosti in izdelal del preračunov 
s programom MATHCAD. Za 
osvojeno 3.mesto v kategori-
ji izziv mu iskreno čestitamo. 
(nč)

Moji spomini

3. mesto za dijaka GJV Idrija, 
program strojni tehnik 

Stara 
fotografija 
#3
Nadaljujemo s 
prikazom starih 
fotografij. 

Tokrat nam jo je poslala 
Dragica Gantar, in sicer gre 
za vrhniško gasilsko enoto. 
Fotografija je nastala leta 
1951. V naslednji številki pa 
bomo prikazali fotografijo 
stare žage z Verda. 

V kolikor imate tudi vi 
kakšno staro fotografijo, se 
priporočamo. Pošljite jo na 
nascasopis@zavod-cankar.
si ali pa se oglasite pri nas. 
(gt)

V iztekajočem šolskem letu smo se Bobri, Ježki 
in Superjunaki odzvali  vabilu k sodelovanju v 
vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z 
igro do prvih turističnih korakov.

V projektu smo  organizirali 
več  festivalskih tednov  z raz-
ličnimi temami. Vodilo načrto-
vanja je bilo, da se kot enota s  

tremi oddelki še bolj spoznamo 
in povežemo. V to pa vključi-
mo še starše in predvsem stare 
starše Projekt je potekal vse 

šolsko leto, razdelile smo ga v 
več tedenskih sklopov. Skupna 
rdeča nit festivalskih tednov pa 
je bila igra otrok. 

Oblikovali smo: festival 
otroka z obiskom starih star-
šev, pravljični teden, glasbeni 
teden, dišeči teden, novoletni 
bazar, pustno rajanje in teden 

eksperimentov. Medse smo po-
vabili stare starše otrok, ki so se 
zopet odzvali v velikem številu. 
Glede na to, da je veliko starih 
staršev iz vseh koncev Sloveni-
je in so pripravljeni vzeti do-
pust ter preživeti dan v vrtcu 
z svojimi vnuki, je bil za nas to 
velik dosežek, za otroke pa iz-
redno pomemben dejavnik pri 
njihovem socialnem in čustve-
nem razvoju. 

V sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Bevke smo okrasili 
t.i. Bevško smreko.  V sodelo-
vanju s Kinom Vrhnika smo si 
ogledali risanko Čarobna zima 
v Mumindolu, Dvor Jezeršek  
nas je povabil na tradicionalni 
Jezerškov šmorn, pustovali pa 
smo z bevškimi maškarami 
in učenci OŠ Bevke.  Celole-
ten projekt je pokazal, kako 
pomembna sta sodelovanje in 
timsko delo že v sami enoti. 
Načrtovanje festivalskih te-
dnov v  vsem šolskem letu pa je 
prinašalo vidno zadovoljstvo in 
krepitev socialnih veščin tako 
otrokom kot nam odraslim. Ob 
pregledu dela vidimo, da smo 
izvedli veliko zanimivih dejav-
nosti, ki so dodatno povezale 
nas strokovne delavke, otroke 
med seboj in vrtec z družinami.

Strokovne delavke enote 
Rosika

Projekt Turizem v enoti Rosika
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Avguštin iz Verda 
na stara leta 
odkril nov hobi

Vabilo 

Star papir za 
novo gasilsko 
vozilo
PGD Sinja Gorica vabi vse krajane KS Sinja Gorica in občane 
občine Vrhnika na zbiralno akcijo starega papirja za namenom 
zbiranja sredstev za nakup novega vozila AC 25/60 za potrebe 
PGD Sinja Gorica.

DATUM: 16. 07. 2020 od 9:00 do 19:00
KRAJ: pred gasilskim domom v Sinji Gorici

Vabljeni! 
PGD Sinja Gorica

Da starost ne more 
biti ovira, dokazuje 

skoraj osemdesetletni 
Avguštin Pirnat, Japljev, 

iz Verda, ki se je pred 
leti lotil novega hobija. 

Povedal je, da je pred leti 
moral zaradi zdravstvenih 
razlogov nekaj časa prebiti v 
postelji in tedaj se je zaobljubil 

Mariji, da bo zgradil kapelico, 
če bo ozdravel. Besedo je držal, 
a hkrati je tedaj naredil tudi 
svojo prvo sliko iz zdrobljene-
ga peska, opeke, keramike in 
podobnih materialov. »Gre za 
posebno tehniko drobljenih 
kamnov, keramike, stekla, ope-
ke, marmorja … Pazim, da je 
material čimbolj različnih barv, 
da pokrijem čim širši spekter 
odtenkov. Omenjene materi-

ale razbijem in zdrobim s kla-
divom, nakar jih presejem, da 
dobim samo drobno granula-
cijo,« je pripovedoval Avguštin, 
ki ima v svoji kleti razstavljenih 
več deset tovrstnih slik. »Na-
prej na podlago narišem motiv, 
nato z lepilom premažem pod-
lago, za tem pa začnem potre-
sati drobce materiala – vsako 
barvo na svoje polje. Delo je 
počasno in zahteva kar nekaj 
potrpljenja.« Dejal je, da so mu 
najljubši motivi tisti iz narave, 
ker ne terjajo tako natančnih 
postopkov in mu omogočajo 
nekaj več umetniške svobode. 
»Če delam objekte, moram biti 
kar natančen, postopek pa za-
radi sušenja lepila lahko traja 
tudi zelo dolgo.« Na vprašanje, 
če je že kje razstavljal, je skro-
mno dejal: »Oh, kje pa, koga 
bi pa zanimalo to.« Dodal je, 
da večina ljudi ne ve za nje-
gov hobi, ki pa ni edini. Znan 
je namreč tudi kot dolgoletni 
rejec malih pasemskih živali, 
predvsem golobov pismonoš 
in kuncev. S pismonoši je leta 
1973 v Duesseldorfu osvojil 
celo olimpijsko medaljo. »Ži-
vali so mi bile vedno pri srcu. 
Z nečim se pač moraš ukvarjat, 
da si zapolnim čas. Kdo ve, kaj 
bo prinesla prihodnost,« je še 
dejal sogovornik. 

Gašper Tominc, foto: GT

Zahvala!
Škofijska  Karitas Ljubljana in Župnijska Karitas Vrhnika se zahvaljujeta podjetju 
Molek.SI, d. o. o., z Vrhnike, ki je daroval računalnika in tablico za šoloobvezne otroke, 
ki so jih v času epidemije koronavirusa nujno potrebovali, da so lahko  sledili pouku 
na daljavo. 
Zahvali se pridružujejo tudi družine, ki so prejele elektronsko opremo.
Še enkrat iz srca hvala!

Župnijska Karitas Vrhnika
Marica Štirn

Popravek
V zadnji številki Našega časo-
pisa, 29. junija 2020, je na 16. 
strani napačno navedeno: »… 
župan Ignacij Mark Jellouschek 
(alias Špehar) … »Pravilno je, da 
je domače ime Špehar pridobil 
oče Gabriela Viktorja, to je 
Ignacij Alojzij (1818 – 1889). 

Marija Eleonora Dovč, 
rojena Jelovšek

VGC skupna točka Vrhnika 
se iz iskreno zahvaljuje 
donaciji Lions kluba, s katero 
smo uspešno izvedli začetni  
brezplačni tečaj španskega 
jezika.

S štirinajstimi udeleženci pod vodstvom 
Line Celarc smo zaključili  30-urno učenje 
španščine ter smo se poleg pridobljenega zna-
nja imeli tako lepo, da smo na koncu proslavili 
s poslovilno »kavico« in klepetom.

Še enkrat hvala za srčno odločitev, ki je na-
šim občanom popestrila prosti čas in razširila 
obzorje tujih jezikov.

Vabilo

Leta kar tečejo in lasje sivijo, spomini obledijo in vedno znova oživijo. 

Minilo je petdeset let od zaključka šolanja na Osnovni šoli Ivana 
Cankarja  na Vrhniki. 

Pisalo se je leto 1970 in vsak po svoje smo krenili na pot, ki se ji pravi življenje. Mnogo se jih je v teh dneh  
oglasilo z željo, da bi se ponovno srečali in oživili nekdanje druženje  ter tako  počastili pomemben jubilej.

Srečanje bo v petek, 4. septembra 2020, 
z začetkom ob 18.00 v gostilni 
Pri Kranjcu na Vrhniki.
Prosimo vas, da obvestite še druge  nekdanje sošolke in sošolce, ki bodo vabilo morda spregledali.

Veselimo se srečanja, zato pridite. 
Pripravljalni odbor

Potrdite svojo udeležbo na tel. številki:
041 676 315 (Siniša Rančov),
031 721 955 (Dragica Krašovec).

Zahvala
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V četrtek, 18. 6. 2020, 
je na redni skupščini 

Zveze ZŠAM Slovenije 
g. Venčeslav Jereb 

za svoje delo prejel 
posebno priznanje 

ZZŠAM Slovenije.

ZŠAM Vrhnika predsta-
vljajo naše zveste članice in 
člani. Prav vsak se s svojim 
prostovoljnim delom trudi po 
svojih močeh. S svojim zna-
njem in voljo prispevajo, da 
smo prav preko prostovoljne-
ga dela, s področja prometne 
preventive, prepoznavni in 
koristni skupnosti.  Tako iz-
kazujemo zaupanje članstvu 
in vodstvu na nivoju ZZŠAM 
Slovenije, prav tako tudi lo-
kalnemu okolju, v katerem 
delujemo.

Eden izmed najbolj aktiv-
nih članov vrhniškega zdru-
ženja v svojem 48-letnem 
članskem stažu je vsekakor 
g. Venčeslav Jereb. V vrste 
ZŠAM Vrhnika je stopil v ob-
dobju, ko ni manjkalo idej in 
dela na področju prometne 
preventive. S skupnimi mo-
čmi so organizirali različne 
prometne prireditve in bil je 
čas, ko so bila druženja član-
stva zelo obiskana. S časom in 
aktivnostmi so se večale tudi 
naloge v združenju in Slavko 
se jim ni izognil. Tako je leta 
1982 pod taktirko takratnega 
predsednika, g. Jožeta Voljča, 
prevzel tajniške posle in jih 
skrbno in uspešno vodil do 
leta 1990. Vseskozi je aktivno 
sodeloval na vseh aktivnostih 
in prireditvah, ki so bile pove-

zane s področjem prometne 
preventive, kolesarskega tek-
movanja, varovanja ob prvih 
šolskih dnevih, legendarnih 
turističnih avto relijev, varo-
vanja prireditev in dogodkov 
znotraj delovanja združenja. 
V času poveljevanja g. Andre-
ja Gutnika je opravljal naloge 
podpoveljnika. V  letu 2009 je 
prevzel poveljevanje naši or-
ganizaciji in od takrat to delo 
opravlja z veliko mero odgo-
vornosti. 

V obdobju zadnjih dese-
tih let so se razširile naloge 
s področja preventivnega 
delovanja v vrtcih, šolah in 
v Občini Vrhnika. To terja 
veliko organizacijskega dela, 
predvsem pri zagotavljanju 
zadostnega števila članov  pri 
aktivnostih. Slavko si z ekipo 
uniformiranih članic, članov 
ter prostovoljcev vestno in s 
polno odgovornostjo priza-
deva za izvedbo postavljenih 
ciljev. V  minulem letu se je 
pridružil ekipi prostovoljcev v 
programu Prostofer, ki deluje 
na območju Občine Vrhni-
ka. Pri svojem delu v ZŠAM 
Vrhnika in kot voznik pro-
stovoljec neizmerno uživa in 
se vesli nadaljnjega dela. Za 
njegovo delo je bil v okviru 
združenja tudi večkrat pre-
jemnik različnih priznanj in 
odlikovanj.

Za njegovo delo v združe-
nju in organih združenja ter 
za njegovo srčno voljo mu 
čestitamo. 

Srečno vožnjo!
Franjo Čretnik, 

predsednik ZŠAM 
Vrhnika

Leto je naokoli in 24  
ljubiteljev Tomosovih 
motorjev iz Blatne 
Brezovice in Sinje 
Gorice smo se ponovno 
odpravili na relacijsko 
vožnjo z motorji. 

Tokrat smo si za cilj izbrali 
slikovito turistično kmetijo 
Klemenšek nad Logarsko doli-
no, kamor se je pred približno 
četrt stoletja poročila Gašper-

jeva Judita iz Blatne Brezovice.  
Pot nas je preko Lesnega 

Brda, Zaklanca, Toškega Čela, 
Medvod, Kamnika, Vranskega, 
Mozirja in Luč pripeljala do 
cilja, 1200 metrov nad morjem, 
kjer smo v lepem in jasnem 
vremenu opazovali osupljivo 
lepoto narave in sončni zahod. 
Prespali smo na gospodarskem 
poslopju – skednju, drugo ju-
tro pa smo se peš odpravili do 
koče, na katero imajo števil-
ni Blatn'čani lepe spomine iz 

mladosti. Okoli 10. ure smo se 
po panoramski cesti odpravili 
nazaj v dolino do slapa Rinke, 
nato pa se počasi odpeljali pro-
ti domu, s postanki na znanih 
turističnih točkah, med njimi 
na Koseškem bajerju pri Men-
gšu. Tudi letos je za odlično 
organizacijo in pot poskrbel 
Marjan Korče - Berger s svojo 
ožjo ekipo, za logistično po-
moč pa Juditin brat Gašper in 
Avtotransport Gutnik iz Sinje 
Gorice. Ker so vsi lastniki mo-

pedov dobro poskrbeli za svoje 
motorje, je 320 km dolga pot 
potekala varno in brez večjih 
okvar. Posebno dobro se je  iz-
kazal motor Tomos MOSCO, 
letnik 1959, ki je kot starosta 
izleta izredno dobro kljuboval 
20 do 30 let mlajšim APN-om 
in avtomatikom. 

Besedilo: Branko Skubic 
Slika: Vrhovec Andraž  

Tudi v tem šolskem 
letu smo se v enoti 
Rosika - Bevke 
povezali in skupaj 
izvedli projekt 
Pasavček. 

Aktivno so v njem sodelovali 
otroci, starejši od treh let.  Pro-
jekt Pasavček smo nadgradili 

od lanskega sodelovanja v pro-
jektu in ga dopolnili s temat-
skim sklopom, ki se je navezo-
val na prehrano, zdrav in varen 
način življenja.

Letos smo večjo pozornost 
namenili sodelovanju z ZŠAM 
Vrhnika, ki so otrokom dvakrat 
pripravili učne poligone. Otro-
ci so ob tem dodatno utrdili 
lanska spoznanja, obenem pa 

se tudi marsikaj novega naučili. 
Vidno so uživali v vožnji z la-
stnimi kolesi in skiroji.

Veliko dejavnosti smo izvedli 
kar  v vsem  šolskem letu. Po-
membno je bilo, da se vsi otro-
ci zavedajo, kako pomembno je 
biti pripet v avtosedežu – tudi 
na najkrajših vožnjah. 

Žal pa so nam načrtovane 
aktivnosti v sodelovanju z ob-

činskim SPVC in APV odpadle 
zaradi koronavirusa.

Glede na perečo temo, ki jo 
projekt Pasavček izpostavlja ve-
dno znova, si želimo, da bi vse 
te dejavnosti lahko izpeljali v 
novem šolskem letu. 

Strokovne delavke
enote Rosika

Red je vedno pas pripetVenčeslav Jereb 
prejel posebno 
priznanje 
ZZŠAM Slovenije

Blatn'čani s Tomosovimi motorji 
pohajkovali po Sloveniji
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Nasprotje refleksa Landau, ki nas poravna 
in naredi pripravljene za premike naprej, 

je refleks Startel, ki nas pokrči in ustavi, 
njegovo čisto nasprotje. 

Refleks Startel ali refleks 
rdeče luči, kot o njem piše 
Thomas Hanna, se aktivi-
ra znotraj celotne sprednje 
strani telesa. Je podzavestna 
zaščitna reakcija, ki jo nadzo-
rujejo globoki centri v možga-
nih. Ob prežeči nevarnosti ali 
grozečem poku telo refleksno 
zavzame zaščitno držo, da 
zaščiti vitalne organe, ki so 
bližje sprednji strani telesa. 
Je refleks, ki nosi čisto esenco 
strahu.

Refleks Startel kot varoval-
na reakcija sprednjega dela 
telesa je lastna prav vsem 
živalim ter človeku. V evolu-
cijskem razvoju možganov je 
prisotna že od vsega začetka, 
zato je tako globoka in neiz-
bežna. Refleksno se aktivirajo  
živčno-mišične reakcije, ki se 
začnejo pri glavi ter pomikajo 
vzdolž telesa vse do podpla-
tov. Ob nenadnem stresnem 
dogodku se posameznik za-
ščiti tako, da refleksno zapre 
oči, usta, glavo povleče med 
ramena, ramena se refleksno 
dvignejo. Impulz nadaljuje 
pot navzdol, skrčijo  se ko-
molci, zapestja ter dlani. Pr-
sne mišice stisnejo zgornji del 
telesa proti popku, pokrči se 
trebušna mišica, ki bistveno 
zmanjša prostornino trebu-
šne votline. Ostanemo brez 
zraka ter ponovnega vdiha. 
Podobno se zgodi z nogami, 
stegna se obrnejo navznoter, 
kolena se pokrčijo, stopala 
sploščijo. Aktivirajo in po-
krčijo se vse mišice in fascija 
znotraj sprednje linije telesa. 
Vse to se zgodi v manj kot se-
kundi. 

Poledica nezavedno akti-
viranega refleksa rdeče luči 
je plitvo dihanje. Diafragma, 
glavna dihalna mišica, je za-
radi stisnjene trebušne miši-
ce blokirana ter ne omogoča 
globokega in polnega vdiha. 
Ob zmanjšanem vnosu kisi-
ka začnemo dihati plitvo in 
hitro, hiperventiliramo. Ob 

tem se dvigne srčni utrip, za-
radi hitrejšega kroženja krvi 
se dvigne tudi krvni tlak. Iz 
sproščenega parasimpatične-
ga delovanja živčnega sistema 
preide telo v prevladujoč sim-
patični odziv; tedaj govorimo 
o stanju pripravljenosti telesa 
za boj ali beg. Takšna je obi-
čajna reakcija na stres. Živč-
no-mišični sistem je v stanju 
kronične podzavestne nape-
tosti. Stanje telesa v refleksu 
rdeče luči je temeljni vzrok za 
visok krvni tlak, srčni infarkt, 
anevrizme, tudi depresija je 
habituiran refleks Startel.

S somatsko metodo AEQ 
skušamo pojasniti vzroke za 
nastanek bolezni ter pojav-
nost bolečin, ki jih pogosto 
pripisujejo staranju. Spo-
mnimo, da mišice s fascijo 
in ligamenti premikajo naše 
telo, tako kot jim narekujejo 
možgani. Le-ti dajejo navo-
dila telesu na podlagi nauče-
nega, občutkov in senzacij iz 
telesa ter vplivov iz ožjega in 
širšega okolja. Z zavestnim 
opazovanjem telesa ter ču-
stvenih reakcij ter stanj, ki so 
posledica kronične nezave-
dne mišične napetosti, lahko 
opazimo, kako smo, kakšno je 
naše mišljenje in posledično 
čutenje ter gibanje telesa. Z 
zavestnim spreminjanjem gi-
banja se povečujeta zavedanje 
telesa ter lahkotnost in učin-
kovitost gibanja. Ozaveščeno 
gibanje vodi h  kakovostnejše-
mu čutenju posameznika kot 
celote, kar vpliva na dejanja 
ter izbire, ki usmerjajo tok ži-
vljenja do želenih sprememb.

Petra Šmid Seljak, 
učiteljica metode AEQ 3 

stopnje 3/5, terapevtka 
razvojnonevrološke 

obravnave, Bownova 
terapevtka

info@terapevtskidotik.si
naročanje@

terapevtskidotik.si
www.terapevtskidotik.si

Na lepo nedeljo, 14. junija, je 
Moto klub Nauportus Vrhnika 

organiziral blagoslov motorjev v 
lasti motoristk in motoristov pred 

cerkvijo sv. Pavla na Vrhniki. 

Zbralo se je skoraj 150 članov Moto kluba 
in drugih motoristov. 

Motorje je blagoslovil vrhniški župnik 
Mohor Rihtaršič, nato pa so se motoristke 
in motoristi odpeljali še na kratko pano-
ramsko vožnjo po okolici Vrhnike. Res lepa 
nedelja, prav primerna za blagoslov in vo-
žnjo, je tako pritegnila veliko motoristov; že 
dolgo jih ni bilo toliko. Naj bo s tem vsem v 
mislih previdnost, lepa in varna vožnja ob 
upoštevanju vseh prometnih predpisov. 

Simon Seljak, 
foto: Janez Garafolj

Strah 
nam

požene kri 
po žilah

Ko se s ponosom 
oziramo nazaj na 
letošnje šolsko leto 
in ozavestimo, koliko 
izkustev smo letos 
kreirali, kaj vse smo 
počeli in koliko stvari 
smo doživeli, se nam na 
obraz prikrade nasmeh 
in v srce toplina. 

Poleg sproščenega učenja in 
obdelovanja snovi javnega uč-
nega načrta smo doživeli ogro-
mno trenutkov, ki se jih ne da 
izmeriti, temveč se jih lahko le 
občuti. 

Ti spomini in vsa ta dožive-
tja bodo za vedno zapisana v 
nas in bodo tako pedagoge kot 
otroke gradila še v prihodno-
sti. V Sole Liberu dajemo velik 
poudarek na razvoj otrokove-
ga trdnega notranjega stebra. 
Spodbujamo otrokova močna 
področja zanimanja in krepi-
mo šibka. Predvsem želimo, da 
otrok ohrani vedenje o sebi in 
razvija svoje interese ter strasti. 
Program delamo po meri otro-
ka in ne spreminjamo otroka, 

da se bo prilagodil programu. 
Dopuščamo veliko avtonomije 
za pedagoge, da glede na skupi-
no pripravljajo dodatne aktiv-
nosti, kreativni kurikulum ipd. 

Na kratko se zazrimo nazaj, 
kaj vse smo v letošnjem šol-
skem letu počeli. Izvedli smo 2 
šoli v naravi, eno v jesenskem 
času na Planini nad Vrhni-
ko, drugo pa v zimskem času 
na Pokljuki. Udeležili smo se 
nekaj gledaliških in lutkovnih 
predstav v Lutkovnem gle-
dališču Ljubljana ter izpeljali 
veliko število izletov. Obiskali 
smo muzej Moja Ljubljanica, 
Ljubljanski grad, Hišo eksperi-
mentov in mesečno obiskovali 
vrhniško knjižnico.  Tekom leta 
so nas obiskale tudi raznolike 
osebe, ki so še dodatno pope-
strile naše izkustveno učenje in 
dodale svojo noto, in sicer smo 
imeli joga delavnico iz Joga stu-
dia Taabu, delavnico s Felden-
krais metodo, delavnico igranja 
na različne instrumente, kot 
so gongi, posebne posode in 
bobni ter tudi fizioterapevtsko 
delavnico, na kateri smo se na 
izkustven način učili o našem 
telesu. Prav tako smo večkrat 

obiskali Plezalni center Verd in 
ure karateja, kjer smo se urili v 
plezalnih in borilnih veščinah. 
Vrtnarili smo v Gozdni šoli 
Hosta in si ustvarili čisto svo-
je vrtove, skalnjake. Prav tako 
ni manjkalo medgeneracijske 
povezanosti, ko smo se urili v 
ročnih spretnostih. Seveda pa 
je naš vsakdan bil vedno izku-
stveno naravnan, tako da smo 
izvajali različne eksperimente, 
pripravljali hrano v notranji in 
zunanji kuhinji itd.

Naša stalnica ostaja gozdna 
učilnica, umirjeno jutranje 
učenje, dnevi orodjarstva, dne-
vi ustvarjanja, dnevi spoznava-
nja okolja, dnevi športa, dnevi 
ročnih spretnosti in kuhanja, 
izkustveni dnevi ... 

Poleg vsega dogajanja so pe-
dagogi vsak dan celodnevno 
skupaj z otroki, jih spoznavajo 
v raznolikih situacijah in jih re-
snično dodobra spoznajo, saj je 
v skupini največ 15 otrok, rav-
no zato je lahko osebni stik še 
toliko večji. Pedagogi kaj hitro 
prepoznajo strahove in negoto-
vosti otroka, hkrati pa tudi nje-
gove močne točke in prednosti, 
ki jih ima. O zavedanju sebe in 

svojih občutjih se veliko pogo-
varjamo in delamo na medse-
bojnem sprejemanju in spo-
štovanju raznolikosti, ki nas 
bogati. Preplet vseh teh vezi, 
ki se spletejo med nami, nam 
omogoča varno povezanost in 
odlično popotnico za življenje. 

Nekaj mest je še na voljo v 
našem programu od 1. do 4. ra-
zreda za šolsko leto 2020/2021. 
Več o nas si preberite na sple-
tni strani www.solelibero.si in 
v primeru vprašanj pokličite 
031 751 499 ali nam pišite na 
info@sole-libero.si. Mi se že 
veselimo poletnega načrtova-
nja naslednjega šolskega leta, 
ki bo prav zagotovo pestro in 
izkustev polno.

SimonKr,  d. o. o.  in Tera Nova,  
d. o. o. sta naša sončna spon-
zorja. Če bi želeli biti med naši-
mi sponzorji tudi vi, nam pišite 
na info@sole-libero.si.

Sole Libero in pregled 
šolskega leta

Blagoslov motorjev



29. junij 2020 16
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Kaj početi v prostem času, kako mladim fantom in 
dekletom predstaviti, da je življenje tudi tu, zunaj 
in ne samo na ekranu pametnega telefona? 

Se strinjate, da so to izzivi 
današnjega časa?

Tudi po drugi svetovni vojni 
so se vzgojitelji in tisti, ki jim 

ni vseeno za mladino, ukvar-
jali  z vprašanjem, kako mla-
de pripraviti na izzive, ki jih 
je prinašalo takratno življenje, 

ki je bilo seveda v marsičem 
zelo drugačno od tega danda-
nes. Tako je nastalo priznanje 
vojvode Edinburškega ali The 
Duke of Edinburgh’s Award.  
Leta 1956 ga je ustanovil princ 
Phillip, vojvoda Edinburški, 
mož britanske kraljice Elizabe-
te II., v sodelovanju s Kurtom 
Hahnom, nemškim pedago-
gom in priznanim zagovorni-
kom izkustvenega učenja, ter 
lordom Huntom, vodjo prve 
uspešne odprave na Mont Eve-
rest. Pozneje je društvo posta-
lo mednarodno prepoznavno 

in dejavno praktično po  vsem 
svetu. Poslanstvo, ki ga opra-
vlja, je aktualno še dandanes, 
poznamo ga pod kratico MEPI. 
Gre za mednarodno priznanje 
za mlade med 14. in 25. letom 
starosti. Mladim omogoča ka-

kovostno preživljanje prostega 
časa, ki je odmaknjeno od ra-
čunalnika, televizije in telefo-
na. Omeniti velja, da ne gre za 
tekmovalen program.  Njegovo 
bistvo je, da mlade spodbuja, 
da si oblikujejo svoj program 
aktivnosti, si ob tem postavijo 
svoje osebne izzive ter cilje, da 
bi jih dosegli.  Z MEPI-jem to-
rej učenec oziroma mladostnik 
preizkusi samega sebe, svojo 
vztrajnost, odločnost, da osvo-
ji svoje postavljene cilje. To je 
vsekakor pomembna popotni-
ca pri njihovem osebnostnem 
razvoju, saj jih dokaj zgodaj uči, 
kako pomembno je, da si zna-
mo v življenju postaviti cilje in 
kaj vse moramo narediti, da jih 
dosežemo.

Učiteljica in mentorica Kira 
Lončar pojasnjuje: »Program 
ima tri stopnje, bronasto, sre-
brno in zlato (op. glede na 
zahtevnost programa). Naši 
učenci so sodelovali na bro-
nasti stopnji, ta je namenjena 
mladim od 14. leta starosti 
naprej. Na vsaki stopnji so 4 

področja: prostovoljstvo, šport, 
veščine in pustolovska odprava. 
Učenci naše šole so dve izbrani 
področji izvajali 3 mesece, eno 
pa 6 mesecev; vsak teden po 1 
uro. Na koncu pa so se podali 
na dvodnevno odpravo, ko so 
z nahrbtniki na ramenih in z 
zemljevidom ter kompasom v 
roki prehodili začrtano pot od 
osnovne šole Anton Martin 
Slomšek do osnovne šole v Ži-
reh. Ves čas mo jih na kontrol-
nih točkah spremljale mentori-
ce. Učencem je program MEPI 
predstavlja velik izziv, preko 
le-tega so doživeli nove nepo-
zabne izkušnje, gradili so svojo 
osebnost, krepili svoje veščine, 
se naučili novih stvari. Prav 
tako pa so se naučili sodelova-
nja v skupini, kar je za mlade 
velikega pomena. Eden od na-
ših učencev je dobro strnil svo-
je pogled: 'z MEPI-jem doživiš 
nekaj, kar ne moreš doživeti v 
normalnem lajfu.'  Verjetno to 
pove veliko o pomenu MEPI-
-ja.« 

Na celotni poti MEPI učen-

ca spremlja mentor, ki učenca 
spodbuja, mu svetuje in ga vodi 
skozi vse faze programa. Men-
tor ima tudi vpogled v učenče-
vo napredovanje. Učenci OŠ 
Antona Martina Slomška so 
postali na MEPI-jevi poti še 
bolj odgovorni, vztrajni, odloč-
ni. Mnogi od njih so se naučili 
prilagajanja skupini, naučili 
so se ne obupati v težjih situ-
acijah, sočutnosti do drugih. 
Predvsem pa so bogatejši za 
izjemno izkušnjo dvodnevne 
pustolovske odprave. Program 
MEPI bo v naslednjem šolskem 
letu zopet namenjen (samo) 
učencem  devetih razredov 
Slomškove šole. Sprememba bo 
samo, da se bodo učenci poda-
li na dve odpravi: poskusno in 
kvalifikacijsko. V tem letu je 
bila, zaradi situacije s koronavi-
rusom, za dokončanje stopnje 
dovolj samo ena odprava. 

Vas zanima, kaj so po opra-
vljenem programu prve sto-
pnje napisali učenci osnovne 
šole Antona Martina Slomška? 
Potem preberite njihov zapis …

MEPI je zakon
MEPI – veš kaj je to? Boš »poguglal«? Naj-

hitreje bo, če ti razložimo kar mi.
MEPI je mednarodno priznanje za mlade, 

kjer se veliko dogaja. Področja, na katerih 
delaš so prostovoljstvo, veščine in šport. Na 
koncu greš še na pustolovsko odpravo.

Tudi naša šola se je letos vključila v MEPI. 
Kar 13 nas je bilo. Sami devetošolci seveda, 
ker smo že dovolj stari in zreli.

Na začetku šolskega leta smo si za vsako 
področje zadali cilj. Naj ti napišemo nekaj pri-
merov. V treh mesecih bom pretekel 5 km v 
15 minutah, naučil se bom speči 10 različnih 
sladic, v vrtcu bom pomagala vzgojiteljici in 
se s tem urila v potrpežljivosti.

Celo leto smo se pripravljali na dvodnevno 
odpravo. Naučili smo se izvajati prvo pomoč, 
brati zemljevide, postaviti šotor, skuhati topel 
obrok v naravi, spoznali opremo, ki jo mora-
mo imeti na odpravi in se naučili sodelovati 
v skupini.

Končno je prišel dan odhoda na odpravo- 
sobota, 13. 6. 2020, ob 13.00. Zbor pred šolo, 
zadnji pregled opreme in razdelitev hrane po 
nahrbtnikih. Bili smo vsi nestrpni in polni 
motivacije. Malo pa tudi zaskrbljeni, ker ni-
smo vedeli kaj nas čaka. In čakalo nas je novo 
doživetje; prehojenih 24 km, mimo 9. kon-
trolnih točk, kuhanje hrenovk in makaronov, 
spanje v šotorih, srečanje z lovcem in večer 
smeha in iger.

Vsi zadovoljni in malo utrujeni, a nadvse 
ponosni, smo pot zaključili v Žireh. Z aplav-
zom so nas pričakali starši in mentorji MEPI. 
Osvojili smo bronasto priznanje MEPI. Se 
boš tudi ti odločil za tako pustolovščino? Če 
je uspelo nam, bo tudi tebi. Le pogumno!

Ponosni  MEPI-jevci, besedilo: Peter 
Kavčič, foto: 

Arhiv OŠAMS, Peter Kavčič

Mesec maj nam ogreje srca in obudi 
spomine na mladost. 

Tako je bilo tudi s prijatelji 25. maja 2020 v 
Ljubljani pri g. Jelici Pegan Štumberger. Minilo 
je že kar nekaj obletnic tega druženja in prav 
vse so »dišale po mladosti«, poseben vonj pa so 
nam dale dišeče vrtnice  in spoznanja zgodb o 
njih. Med zgodbami vsako leto uvrstimo tudi 
zgodbo o cvetici leta, ki jo objavijo v Kneippovi 
zvezi Evrope. To leto je lep moder cvet cikori-
je ali potrošnika. Cvetka raste ob robu poti in 
travnikov ter svet tam in okoli obarva z modri-
no cveta. Cikorija je zaslovela kot nadomestek 
sladila.

Ob tem smo omenili 200 let obstoja Kne-
ippovih terapij in spomin nanj, kar je bilo 17. 
maja.

Vse modrosti in pripovedi smo dobili s pre-
davanji prijateljic po spletni povezavi ZOOM  
ob gostoljubju  gostiteljice. Uživali smo na nje-
nem dišečem vrtu sredi mesta, poskusili sladi-
ce z lističi vrtnic. 

Doživeli smo lepoto pomladnih dni in po-
sebej 25. maja, ko smo bili še mladi, zagnani, 
veseli in pogosto uspešni v doseganju ciljev, saj 
je bil to dan le za nas in naše druženje.

Bilo je lepo in lep spomin na tiste čase. Ostal 
nam bo v spominu z željo, da ga ponovimo  na-
slednjega maja.

Dragi prijatelji, ohranite lep spomin in željo. 

Vidimo se čez eno leto.

M. A., Društvo Kneipp Vrhnika

Maj in dan okoli nas
v Glotta Novi v Ljubljani

Mladi, ki so 
sprejeli izziv MEPI, 
do bronastega 
priznanja
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Cenjene in spoštovani, 
naše članice in člani, 
bralci našega kotička

Končno smo dočakali malo sonca in bolj spro-
ščeno delovanje, a v skrbi za naše zdravje ostaja-
jo nekatere zapovedi še vedno v veljavi.

Ponovimo jih!
Vzdržujmo razdaljo 1,5 m povsod, še posebno 

v zaprtih prostorih.
Roke si umivamo natančno in mnogokrat na 

dan. Od viška ne bo bolela glava. Tudi razku-
žujmo jih še naprej. Če pa smo bolni, ostajajmo 
doma, da ne bi trosili bacilov, virusov in bakterij 
okoli nas.

Če bomo to nupoštevali, bo za vse lažje.
Življenje se počasi vrača v stare tirnice, tako 

je tudi naša pisarna odprta, kot ste bili navaje-
ni. Nekatere dejavnosti, kjer lahko zagotovimo 
varnostno razdaljo, že delujejo: splošna telovad-
ba na dvorišču, balinanje, šahiranje na dvorišču, 
klekljanje na domovih, pohodi v okolici Vrhnike. 

Tako so prve začele s pohodi Vandrovke, sledili 
so Sončki, Zimzelenom pa se je »sfižilo« vreme: 
deževalo je kot za stavo, zato je pohod odpadel, 
srečali pa smo se kljub temu Pri Kranjcu zaradi 
praznovanja dveh udeleženk, ki sta skupaj našte-
li kar 150 let.  Tudi Barjani so morali prestaviti 
pohod na četrtek, ko je bilo ugodno vreme. Še 
vedno pa nas pesti  uredba o zasedenosti v avto-
busih, zato se bomo do nadaljnjega sprehajali le 
v okolici Vrhnike vsi, ne glede na skupino.

Težave imamo tudi z organizacijo občnega 
zbora. Razmišljamo, da bi ga opravili kar na vrtu 
bifeja in na našem dvorišču, ko bo vsaj deset dni 
lepega vremena.

 To je zdaj zgolj formalnost, ker tudi načrtova-
nih volitev ne bo.

Prosim pa vas, da tistih 200 naših članov 
in članic, ki še niso poravnali članarine, to 
storijo čim prej, za kar se vam lepo zahva-
ljujemo. Pridite v pisarno brez slabe vesti, 
saj je bila zaprta skoraj tri mesece.

Kljub vladnim uredbam in prepovedim NJZ 
pa je kar pet prostovoljk, mlajših in pripravlje-
nih pomagati CV v občini, skrbelo za starejše, 
saj so s svojih telefonov od doma klicale in se 
pogovarjale tudi po pol ure s kar 181 starejšimi 
in jim lajšale dolgčas. Z mnogimi so bile v sti-
ku po e- pošti. Tudi trgovino so obiskale 11-krat 
za tiste, ki niso mogli sami. Zmanjkala so tudi 
zdravila, kar 7-krat so obiskale lekarno za druge. 
Še v času sicer že zrahljanih razmer so obiskale 
starejše na Pokojišču in jih obdarile s po tremi 
litre mleka, kavico in makaroni. Enako so stori-
le tudi v Ligojni.  Zdaj bodo na vrsti Zaplana in 
Smrečje ter Podlipa.

Povsod so doživljale lepe odzive, mnoge za-
hvale in vedno so se prismejale v pisarno, kako 
so polne pozitivne energije, ki so jo dobile pri 
obiskancih, ki so se zahvaljevali s solznimi očmi, 
da niso čisto pozabljeni. 

Ko boste natančneje prebrali gornje vrstice, 
vedite, da to delamo v okviru projekta Starejši 
za starejše, ki ga je letos naša občina tudi finanč-
no podprla. Zahvala velja podžupanu in županu 
za to lepo odločitev, seveda pa tudi občinskemu 
svetu za potrditev.

Spomnim naj vas tudi na Prostofer, avto, ki ga 
lahko naročite za prevoze na preglede, kar tudi 
omogoča občina in prostovoljci ter prostovoljke, 
ki vas vozijo.

Vsem, ki to berete, želim veliko zdravja, pri-
jaznih in toplih dni ter srečanj z vami. Prvo naj 
bi bilo konec avgusta Pri Kranjcu, na katerega 
vabimo starejše od 75 let. Tudi na občni zbor 
vabljeni, ko ga bo mogoče organizirati, o čemer 
boste pravočasno obveščeni.

V imenu UO Elica Brelih

Vida Garafolj, Dobovičnikova ul., Vrhnika (1926)
Alojz Jesenovec, Sinja Gorica, Vrhnika (1927)

Ema Obid, Pot k Studencu, Vrhnika (1928)
Ančka Drašler, Kotnikova c., Vrhnika (1929)

Alojzija Zakrajšek, Robova c., Vrhnika (1930)
Marija Japelj, Betajnova, Vrhnika (1935)

Anton Varšek, V Zatišju, Vrhnika (1935
Janez Žitko, Mokrice, Vrhnika (1935
Franc Novak, Stara Vrhnika. (1935)
Alojzija Blažević, Cesta 6. maja, Vrhnika (1935)
Slavko Čelešnik, Dobovičnikova ul., Vrhnika (1935)
Marija Kalič, Ob Beli, Vrhnika (1940)
Pavel Velušček, Kopališka ul., Vrhnika (1940)

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

Okrogli
jubileji v

juniju

Sreda, 15. 07. ob 10.00 - cena vstopnice: 5.00 EUR

RADIOAKTIVNA

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA
V mesecu juliju izjemoma tretjo sredo in zadnji četrtek v mesecu. 

Film prinaša resnično zgodbo o znanstvenici, ki se je 
rodila leta 1867 v Varšavi, študirala pa je v Franciji, 
kjer je tudi spoznala svojega moža. Pierre in Marie Curie 
sta skupaj odkrila radij in močno pretresla takratne 
znansvene kroge. Oba skupaj sta leta 1903 prejela 
Nobelovo nagrado za odkritje radioaktivnosti, kmalu po 
tem pa je Pierre umrl. Po njegovi smrti se je Marie še bolj 
poglobila v delo in osvojila drugo Nobelovo nagrado za 
svoja odkritja, ki so spremenila svet.

Četrtek,  30. 07. ob 10.00 - cena vstopnice: 5.00 EUR

VITA IN VIRGINIJA
Vita in Virginija je resnična zgodba o strastnem in 
turbulentnem razmerju med literarno samo-hodko Virginio 
Woolf in enigmatično aristokratinjo Vito Sackville-West in 
hkrati filmska pripoved o nastajanju romana, ki ga je njuno 
razmerje spodbudilo. To je Orlando, Virginijin smeli literarni 
eksperiment iz umetnosti, spola, zgodovine in adroginosti. 
Ko se njune poti prekrižajo, privlačna Vita sklene, da bo na 
vsak način osvojila trmasto in nadarjeno Virginijo…

PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 
Več informacij na kino-vrhnika.si ali facebook.com/kinovrhnika. 

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Sončki v gozdovih nad 
Verdom

Epidemija koronavirusa covid-19 je temeljito 
posegla tudi v naše pohodništvo. Kar tri mesece 
smo prisilno počivali kot skupina, vsakdo je ho-
dil le po svoje. Končno je prišel 2. junij, ko smo 
lahko odšli na pohod, vendar brez avtobusnega 
prevoza. Le 22 se nas je zbralo na dvorišču pred 
DU Vrhnika, od koder smo krenili skozi Mirke 
in Retovje na začetek Vrhniške poti pod kamno-
lomom.  

Glavnina vzpona do Češnjice je hitro minila, 
kmalu smo zapustili cesto in se po markirani 

stezi odpravili proti sedelcu med V. Lipovcem 
in V. Trebelnikom. Od tam nas je udobna ma-
kadamska pot vodila v smeri Dola pri Borovnici, 
ko pa smo prispeli na E-7, smo se obrnili nazaj 
proti Verdu. Ponekod smo se zaradi klopov, ki 
so prežali na prve v koloni,  malo izognili zara-
ščeni evropski pešpoti in nadaljevali pot kar po 
makadamu.  Ko smo prečkali železniško progo,  
smo se spustili v Verd, od tam pa odšli vsak na 
svoj dom.  

Med pohodom smo izmenjali izkušnje pre-
stajanja omejitve gibanja na lastno občino  in 
ugotovili, da nam je ta čas dal možnost, da smo 
spoznali in prehodili marsikatero manj znano 
pot znotraj Občine Vrhnika. 
Besedilo in fotografija: Sonja Zalar Bizjak

Barjani po okolici Vrhnike
Po daljšem premoru zaradi epidemije smo se 

Barjani v četrtek, 11. 6. 2020, zbrali na Tanko-

vski cesti pri Štirni. Usmerili smo se proti nase-
lju Gabrče. Na vrhu smo prečkali glavno cesto 
Vrhnik  Logatec in se po gozdni poti napotili v 
smeri proti Logatcu. Tik pred IOC Zapolje smo 

prečkali železniško progo, kmalu pa tudi glav-
no cesto in se usmerili prot Strmici. Tam smo 
nekaj časa hodili po Jakobovi poti in se spustili 
v Star maln. Po krajšem počitku pred kočo smo 
se vrnili k našemu izhodišču pri Štirni. Vedrega 
vzdušja ni zmotila niti ploha, ki nas je ujela ob  
koncu naše poti.

Pohoda se je udeležilo 27 Barjanov. Za našo 
varnost sta skrbela vodnik Jože Školjč in njegov 
pomočnik Andrej Velkavrh.

Zapisala: Vanda Rafaela Kržmanc, 
fotografija: Stane Kržmanc
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Prvo srečanje Vandrovk 
po epidemiji 

Dvanajst let je minilo 11. marca, odkar se Van-
drovke, članice DU Vrhnika, družimo in pridno 
hodimo po naši lepi deželi. 10. marca  smo bile 
na zadnjem pohodu, kajti v Sloveniji, kot mar-
sikje drugod po svetu,    je bil  nevaren virus in 
so sledili varnostni ukrepi, ki so prepovedovali 
vsa  druženja, tudi v naravi. Nihče nam ni ve-
del povedati, koliko časa bo trajala prekinitev 
in koliko časa bomo v karanteni. Postale smo 
žalostne, poslušale informacije od tu in tam in 
nič spodbudnega nismo slišale.  Gledale smo le 
mrke obraze govorcev, ki so strašili. Ampak me 
smo vedele, da vse mine in si dajale  pogum pre-
ko telefonov.

No, nesrečni virus je skoraj minil, ukrepi so se 
razrahljali  in 26. maja smo bile spet  skupaj. Ve-
selje je bilo veliko, vse zdrave in nasmejane čla-
nice smo se zjutraj zbrale pred DU  Vrhnika in 
vodnica Milena je bila že pripravljena za vodenje. 

Predstavila nam je načrtovano pot.
Zelo živahno smo  zakorakale, kakor mladen-

ke. Dvaindvajset nas je romalo na Mirke in po 
klancu v gozd. Med potjo smo si izmenjavale ra-
zne izkušnje v času koronavirusne bolezni. Am-
pak hitro smo opustile žalostno temo, saj nas je 
narava opozarjala na njene lepote. Poti po gozdu 
so prepletene levo in desno in je mogoče marsi-
kaj videti v pomladnem času. Polno rastlinja in 
raznobarvnih cvetic.  Tudi preproste rožice so 
lepe in zanimive.  Mlada srna nam je prekrižala 
pot in odskakljala v gozd. Na pot je  prilezel črn 
krt, da bi videl, kaj se dogaja. V travi sem zagle-
dala zelo obilnega  polža z veliko hišico; pobliže 
sem si ga ogledala, saj tako velikega polža s hišico  
še nisem videla. Vseskozi smo lahko spremljale 
ptičje petje. Tudi kukavica se je oglašala v daljavi.

 Mehke poti nas niso utrujale in bi še kar 
hodile in hodile. Gozdna senca in čist zrak sta 
nam polnila pljuča. Vmes smo se večkrat usta-
vile, popile malo vode za okrepčilo in sledilo je 
fotografiranje za spomin. Spet je potekalo vse po 
starih tirnicah in   bile smo zadovoljne. Čas hitro 
je hitro mineval in ura se je nagibala proti dese-

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Na podlagi 19. člena Pravilnika o dodeljevanju 
finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz 
sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za 

pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini 
Vrhnika (Naš časopis št. 304/2004, 338/2007 in 

419/2014), Odloka o proračunu Občine Vrhnika za 
leto 2019 (Naš časopis št. 469/2019) ter Mnenja Mi-
nistrstva za finance o skladnosti sheme de minimis 

pomoči št. 441-35/2015 z dne 13.4.2015, Občina 
Vrhnika in OOZ Vrhnika objavljata

JAVNI RAZPIS 

ZA DODELJEVANJE FINANČNIH 
SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE 

RAZVOJA OBRTI IN PODETNIŠTVA 
ZA LETO 2020

I. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih 
sredstev Občine Vrhnika in sredstev Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, za 
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v 
letu 2020.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Okvirna višina razpisanih sredstev je 30.000 
€, od tega zagotavlja Občina Vrhnika 25.000,00 
€, Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrh-
nika pa 5.000,00 €.

Sredstva Občine Vrhnika so zagotovljena 
na proračunski postavki 4003 14029001 14018 
Razpis – gospodarstvo. V primeru spremembe 
višine proračunske postavke se bo vlagateljem 
razdelilo sredstva, ki bodo na voljo na postavki 
proračuna v času razdelitve sredstev.

III. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so 
majhna podjetja in samostojni podjetniki ozi-
roma upravičenci določeni pri posameznem 
ukrepu. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za 
majhna podjetja. 

Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj inve-
sticije morata biti na območju Občine Vrhnika.

Ne glede na določila prejšnjih  odstavkov, se 
sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim 
državljanstvom.

Sredstva se ne dodeljujejo:

- podjetjem, ki delujejo na področju ribištva 
in akvakulture,

- podjetjem, ki delujejo na področju primar-
ne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti,

- podjetjem, ki delujejo na področju prede-
lave in trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če 
je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so ku-
pljeni od primarnih proizvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg ter v primeru, 
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce,

- podjetjem, ki so v stečajnem postopku, po-
stopku prisilne poravnave ali likvidacije,

- podjetjem, ki so opredeljena, kot podjetja v 
težavah in pridobivajo državno pomoč po 
posebnem programu za reševanje in pre-
strukturiranje,

- podjetjem, ki nimajo poravnanih davčnih 
obveznosti ter obveznosti do delavcev,

- za z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice,

- za nabavo vozil za cestni prevoz tovora 
podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju.

IV. UKREPI IN POGOJI

1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH 
MER ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ

a. Namen in pogoji financiranja
Sredstva za subvencijo obrestne mere se 

namenijo za dolgoročne kredite, ki so bili ali 
bodo pridobljeni za naslednje upravičene stro-
ške investicij:

- stroške nakupa, urejanja in opremljanja ze-
mljišč in pridobivanja projektne dokumen-
tacije za gradnjo poslovnih prostorov,

- stroške nakupa, graditev ali preureditev po-
slovnih prostorov,

- stroške nakupa in posodobitve opreme,
- stroške posodobitve obstoječe proizvodnje 

in storitev in
- stroške nematerialnih investicij 

(nakup patentov, licenc, know-hov-a, nepaten-
tnega tehničnega znanja).

Med upravičene stroške investicij ne spadajo 
izdatki za nakup transportnih sredstev in tran-
sportne opreme, v kolikor gre za prejemnike 
subvencij, ki so registrirani za opravljanje tran-
sportne dejavnosti.

Subvencijo je dovoljeno dodeliti za kredi-
tiranje tistih investicij v stalna sredstva, ki so 
potrebna za ustanovitev novega ali razširitev 
obstoječega obrata, za spremembe proizvo-

dnega procesa ali proizvoda v obstoječem 
obratu (racionalizacija, diverzifikacija ali mo-
dernizacija). Subvencijo je dovoljeno dodeliti le 
v primeru, če predstavlja spodbudo za izvedbo 
predvidenih investicij oziroma je za njihovo 
izvedbo nujno potrebna.

b. Upravičenci

Za subvencijo dela obrestne mere kredita 
lahko zaprosijo samostojni podjetniki posa-
mezniki, majhna podjetja in občani, ki name-
ravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost 
in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za 
pridobitev statusa samostojnega podjetnika 
ali podjetja, ki so pri pristojnem organu vložila 
zahtevo za vpis v sodni register.

c. Prijava na razpis za dodelitev sred-
stev mora vsebovati
- kreditno pogodbo ali predpogodbo za dol-

goročni kredit, za katerega se prosi subven-
cija,

- amortizacijski načrt kredita,
- dokumentacijo, iz katere mora biti razvi-

dno, za kakšne namene je bil ali bo odobren 
kredit (predračun, računi, pogodbe, izjava 
banke…..),

- predstavitev prosilca in njegovih dejavnosti 
z referencami v pisni obliki,

- potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v 
Poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu 
podjetja v sodni register – pridobi Komisija 
za vodenje postopka javnega razpisa,

- pisno izjavo, da prosilec subvencije za na-
men, za katerega je oz. bo dobil odobren 
kredit, ni dobil državne pomoči, oz. če jo 
je, kakšen delež je dobil iz drugih virov. 
Skupna višina sredstev ne sme preseči 15% 
upravičenih sredstev investicije.

- pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih 
in prispevkih. 

Po potrebi lahko komisija naknadno zahtevo 
še dodatno dokumentacijo.

d. Pogoji za dodelitev sredstev

Subvencija se podeljuje za kreditne pogod-
be, ki so bile oz. bodo sklenjene v obdobju od 
1.10.2019 do 30.9.2020.

Subvencija se dodeli za kredite z najdaljšo 
dobo vračanja do 10 let. Subvencionira se ma-
ksimalno 2,5 odstotne točke (60% subvencije 
je iz sredstev Občine Vrhnika, 40% subvencije 
je iz sredstev OOZ Vrhnika), do višine kredita 
42.000,00 €. V kolikor prosilec ni član OOZ 
Vrhnika, subvencijo dodeli le Občina Vrhnika 
do višine 1,5 odstotne točke. Delež subvencije 
ne sme presegati 50% obresti kredita.

2. SPODBUJANJE UDELEŽBE NA SEJ-
MIH IN RAZSTAVAH

a. Namen in pogoji financiranja
Sredstva za spodbujanje udeležbe na sej-

mih in razstavah se namenijo za udeležbo na 
določenem sejmu ali predstavitvi na določeni 
razstavi.

Sredstva se dodelijo za naslednje upravičene 
stroške:

- stroške najetja sejemskega prostora/stojni-
ce,

- stroške predstavitve sejemskega prostora/
stojnice,

- stroške delovanja sejemskega prostora/stoj-
nice.

b. Upravičenci

Za sredstva lahko zaprosijo samostojni pod-
jetniki, majhna podjetja, ki so ali bodo nasto-
pili na določenem sejmu in razstavi kot aktivni 
udeleženec. 

c. Prijava na razpis za dodelitev sred-
stev mora vsebovati
- predstavitev prosilca z navedbo namena 

udeležbe na sejmu/razstavi ter kratkim 
opisom posameznega sejma/razstave,

- pogodbo ali predpogodbo o najemu sejem-
skega oz. razstavnega prostora/stojnice,

- potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v 
Poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu 
podjetja v sodni register – pridobi Komisija 
za vodenje postopka javnega razpisa,

- pisno izjavo, da prosilec za sredstva za na-
men, za katerega prosi ni dobil državne po-
moči, oz. če jo je, kolikšen delež je dobil iz 
drugih virov,

- račun oz. predračun in potrdilo o plačanih 
računih, ostala potrdila (o plačilu) bodo 
morala biti dostavljena do roka, navedenega 
v poglavju iz poglavja V,

- pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih 
in prispevkih.

Po potrebi lahko komisija naknadno zahteva 
še dodatno dokumentacijo.

d. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se dodelijo za nastop na določe-

nem sejmu ali razstavi, ki je bil ali bo v obdobju 
1.10.2019 do 30.9.2020.

Občina dodeli posameznemu prosilcu do 
25% upravičenih sredstev, Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Vrhnika pa do 25% upra-
vičenih sredstev oz. maksimalno posamezne-
mu prosilcu le toliko, kolikor znaša predviden 
članski prispevek za OOZ Vrhnika v letu 2020.

3. POMOČ PRI USPOSABLJANJU 
ZAPOSLENIH IN USPOSABLJANJU SA-
MOSTOJNIH PODJETNIKOV

a. Namen in pogoji financiranja 

Sredstva pomoči pri usposabljanju zaposle-
nih in usposabljanju samostojnih podjetnikov 
se namenijo za izobraževanje in pridobivanje 
dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj, ki 
so potrebni pri delu zaposlenih in samostoj-
nih podjetnikov in se namenijo za naslednje 
stroške:
- stroške kotizacije seminarjev,
- stroške inštruktorja,
- potne stroške inštruktorja in drugih, ki se 

usposabljajo,
- ostale tekoče stroške,
- stroške udeležencev usposabljanja.

b. Upravičenci

Za sredstva lahko zaprosijo samostojni 
podjetniki, majhna podjetja, ki so se ali bodo 
usposabljali sebe (gre za samostojne podjetni-
ke) ali zaposlene, za pridobitev dodatnih znanj 
za potrebe dela.

c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev 
mora vsebovati
- podatke o prosilcu (naziv podjetja ali samo-

stojnega podjetnika),
- podatke o udeležencu (ime in priimek, sta-

tus-zaposlen, samostojni podjetnik),
- dokazilo o uspešno zaključenem usposa-

bljanju, razen za tiste, ki se bodo usposa-
bljanja šele udeležili,

- račun oz. predračun in potrdilo o plačanih 
računih, ostala potrdila (o plačilu) bodo 
morala biti dostavljena do roka, navedenega 
v pogodbi iz poglavja V,

- izjavo, da je bilo oz. bo usposabljanje name-
njeno za potrebe pri delu,

- potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v 
poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu 
podjetja v sodni register – pridobi Komisija 
za vodenja postopka javnega razpisa,

- pisno izjavo, da prosilec za te namene, za 
katere vlaga prošnjo, ni dobil nikakršne po-
moči oz. če jo je kakšen delež in iz katerih 
virov,

- obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti za poslovni subjekt s strani AJPES-
-a oz. Statističnega urada RS,

- pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih 
in prispevkih. 

Po potrebi prosilca lahko komisija naknadno 
zahteva še dodatno dokumentacijo. 

Tudi Zimzeleni po 
okoliških gričih

Korona nas je kot skupino prisilno zadržala 
doma, a zdaj smo si dali duška, da smo si pove-
dali vse tisto, česar si nismo mogli kar tri mesece.

Zbralo se nas je 24 in se odpravilo proti Dol-
gim njivam, kjer smo obudili spomin na bruhal-
nik, ki je še pred kakimi dvajsetimi leti ob večjih 
nalivih bruhal vodo in izvrgel tudi kakšno člo-
veško ribico.

Preko Tankovske ceste smo se povzpeli na 
Storžev grič, iskali nepoznane cvetice med obili-

co travniških rož in se po mehki široki kolovozni 
poti sprehodili do Staj – zajetja, ki je nekoč na-
pajalo vrhniški vodovod. Ker smo slišali pokanje, 
smo ugotovili, da imajo lovci svoje vaje v kamno-
lomu, ki je nekoč graditelje zalagal z gradbenim 
materialom.

Prečkali smo potoček in se pod Blatnim Do-
lom  vračali proti Tankovski cesti proti Dolgim 
njivam.

Kljub soparnemu dnevu smo uživali in obno-
vili marsikatero ime rožice. Ugotovili pa smo, da 
so tudi poti okoli Vrhnike zanimive in nekatere 
prav nič znane.

Zapisala: E. Brelih, foto: Željko Jadanić

ti – čas  za kavico, ki da vsej zgodbi svoj smisel.  
Malo je bilo drugače, saj smo morale upoštevati 
razdaljo, a smo se potrudile, da smo si veliko po-
vedale pač glasneje.

 Šele tedaj smo ugotavljale,  kako je lepo, če   ži-
vljenje teče normalno, brez pretresov, karantene  

in skrbi, ki nam jih je povzročil covid-19. 
Da bi virus le za vedno odšel!  Vandrovke  se 

bomo še družile in v prihodnje še bolj  cenile 
druženje v naravi.

Fani Šurca
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d. Pogoji za dodelitev sredstev

Pomoč za pridobitev katere koli izobrazbe 
po veljavnih pravilih osnovnega, poklicnega, 
srednješolskega, višješolskega in visokošolske-
ga izobraževanja se dodeli za usposabljanje v 
šolskem letu 2019/2020, za ostala usposabljanja 
pa za tista, ki so ali se bodo izvajala v obdobju 
1.10.2019 do 30.9.2020.

Pomoč se dodeli samostojnim podjetnikom 
ali pravnim osebam s sedežem na območju 
občine Vrhnika. Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Vrhnika pomoč dodeljuje samo 
samostojnim podjetnikom ali pa zaposlenim 
pri pravnih osebah, če so ustanovitelji te prav-
ne osebe, ki mora biti članica OOZ.

Občina Vrhnika pomoč dodeljuje tudi za 
zaposlene delavce. 

Občina dodeli posameznemu prosilcu do 
17,5% upravičenih stroškov, v primeru da je 
usposabljanje namenjeno težje zaposljivim 
osebam pa 22,5 upravičenih stroškov, Ob-
močna obrtno-podjetniška zbornica pa do 
17,5% upravičenih stroškov oz. maksimalno 
posameznemu prosilcu le toliko, kolikor znaša 
predviden članski prispevek za OOZ Vrhnika 
v letu 2020.

 
4. ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV

a. Vir sredstev

Sredstva za ta ukrep zagotavlja občina Vrh-
nika.

b. Namen in pogoji financiranja

Sredstva za nove zaposlitve se namenijo 
za zaposlitve ljudi, ki še niso bili zaposleni, so 
ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgu-
bljanja dosedanje zaposlitve zaradi poslovnih 
razlogov s strani delodajalca. 

Sredstva se namenijo za naslednje upraviče-
ne stroške:
- strošek bruto plače (neto plača, davek iz 

osebnih prejemkov, prispevki za PIZ in ZZ,
 prispevek za zaposlovanje in prispevek za 

starševsko varstvo).
Med stroške plače ne spadajo: davek na 

izplačane plače, nadomestilo za prehrano in 
prevoz na delo, regres za letni dopust in drugi 
dodatki ter bonitete zaposlenega. 

c. Upravičenci

Za sredstva lahko zaprosijo samostojni 
podjetniki ali podjetja, ki so ali bodo na novo 
zaposlovala.

Šteje se, da gre za novo zaposlitev, če se do-
datno pridobi celo ali več zaposlitev glede na 
povprečje preteklih dvanajstih mesecev. Nova 
zaposlitev mora biti ohranjena vsaj dve (2) leti 
po prejeti pomoči, sicer je potrebno sredstva 
vrniti.

Do sredstev so upravičeni delodajalci za de-
lavce s slovenskim državljanstvom in stalnim 
prebivališčem na območju Občine Vrhnika.

d. Prijava na razpis za dodelitev sred-
stev mora vsebovati
- pogodbo oz. vzorec pogodbe o zaposlitvi,
- obrazec M-1 o prijavi delavca pri Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje, razen za tiste, ki 
šele bodo zaposlovali,

- fotokopijo prve plačilne liste. V kolikor le-
-te na dan prijave na razpis ni mogoče pre-
dložiti, bo morala biti dostavljena do roka 
navedenega v pogodbi iz poglavja V,

- dokazilo o povprečni letni plači zaposlene-
ga na določenem delovnem mestu,

- dokazilo o številu zaposlenih, ki na dan od-
daje vloge ne sme biti starejši od 14 dni:

- potrdilo iz uradne evidence ZZZS ali
- izjava samostojnega podjetnika  ali podjetja, ki 

mora vsebovati seznam vseh 
  zaposlenih ter navedbo trajanja zaposlitve: 

določen ali nedoločen čas,
- potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v 

poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu 
podjetja v sodni register – pridobi Komisija 
za vodenje postopka javnega razpisa,

- pisno izjavo o povprečnem številu zaposle-
nih v zadnjih dvanajstih (12) mesecih,

- pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih 
in prispevkih.

e. Pogoji za dodelitev sredstev 
Sredstva se dodelijo delodajalcem za za-

poslitve, sklenjene v obdobju 1.10.2019 do 
30.9.2020. Sredstva se dodelijo za stroške bruto 
plač za obdobje dveh let v višini 7,5% upraviče-
nih stroškov.

Sredstva se dodeli v letu 2020 v enkratnem 
znesku in sicer v skupni višini 24 plač, ki so 
enake prvi izplačani plači. Če prva izplačana 
plača ni izplačana v obdobju enega meseca, se 
le-ta preračuna za obdobje enega meseca (pre-
računana plača).

 
Če se v nadaljnjih mesecih plača zaposle-

nemu zniža, mora prejemnik sredstev razliko 
med prvo izplačano plačo oz. preračunano 
plačo in vsemi nižjimi plačami vrniti dajalcu 
sredstev – Občini Vrhnika.

Če se plača zaposlenemu v nadaljnjih me-
secih poviša, prejemnik sredstev ni upravičen 
do izplačila razlike med prvo oz. preračunano 
plačo in povišanimi plačami, ker dobi sredstva 
v naprej.

V. RAZPISNI ROK TER POSTOPEK 
PRIJAVE

1. PRIJAVA IN RAZPISNI ROK

Prijava na razpis se začne 1.7.2020 in konča 
30.9.2020.

Vloge za pridobitev finančnih sredstev iz 
tega razpisa s potrebnimi prilogami vložijo 
prosilci po pošti s priporočeno pošiljko na na-
slov:

OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrh-
nika

ali osebno na sedežu Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 
8a, 1360 Vrhnika.

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici 
z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI 
RAZPIS – PODJETNIŠTVO 2020« na prednji 
strani in polnim nazivom pošiljatelja na zadnji 
strani.

2. KOMISIJA

Komisija, ki bo vodila celoten postopek jav-
nega razpisa bo nepravilno označene ovojnice 
zaprte vrnila pošiljatelju.

Vse pravilno označene ovojnice bo odprla in 
ugotovila njihovo popolnost. Vloga je popolna, 
če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo 
vlog predloži vse dokumente, ki jih je potrebno 
predložiti v skladu z javnim razpisom in razpi-
sno dokumentacijo.

Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.

V roku dostavljene in pravilno izpolnjene 
vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so 
predložene. Izločene bodo tiste vloge, v katerih 
bo prosilec prosil za dodelitev sredstev, ki niso 
predmet tega razpisa.

Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z do-
ločbami javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije bo komisija izločila.

Komisija bo v 5 dneh od odpiranja vlog te-
lefonsko pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 8 dni 
dopolnijo. 

Komisija za dodelitev finančnih sredstev iz 
tega razpisa sprejme sklep o dodelitvi sredstev 
najpozneje v roku 8 dni od prejema dopolnje-
nih vlog. Sklep se posreduje posameznemu 
prosilcu najkasneje v roku 7 dni po prejemu 
sklepa. Vlagatelj lahko vloži pritožbo v roku 8 
dni od prejema sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se sklene pogod-
ba v kateri se opredelijo medsebojne obvezno-
sti.

VI. KONČNE DOLOČBE

Če po odpiranju vlog in izračunu subvencij 
komisija ugotovi, da je za pripadajočo subven-
cijo premalo razpoložljivih sredstev, se prosil-
cem sredstva razdelijo v ustreznem sorazmer-
nem deležu tako, da vsi prosilci pridobijo enak 
procent subvencije.

Prosilci bodo upravičeni do sredstev OOZ le 
v primeru, da imajo poravnano zapadlo člana-
rino do dneva oddaje vloge.

Vse dodatne informacije so na voljo na se-
dežu Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu 01/755-
77-40 ali po e-pošti: adela.cankar@ozs.si ter 

Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, po telefonu 
01/755-54-21 – Erika Červek.

Številka: 410-84/2020 (3-03)
Datum:  15.6.2020

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

      Daniel Cukjati, l.r.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 
39/06 – UPB, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US. 33/07 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 
in 57/12 ,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 

21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 

Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/2015) je 
Občinski svet občine Vrhnika na 9. redni seji dne 18. 

6. 2020 sprejel naslednje

S K L E P E
o določitvi cen storitev obveznih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja

1. OSKRBA S PITNO VODO
Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stro-

škovno ceno oskrbe s pitno vodo v občini 
Vrhnika, ki vključuje:

- omrežnino do vključno dimenzije DN 
20 – za faktor 1 iz 17. čl. Uredbe o me-

todologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja v višini 3,5661 
EUR/mesec. Za vodomere drugih di-
menzij, se omrežnina izračuna skla-
dno z določili Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.

- vodarino v višini 0,7501 EUR/m3

2. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPA-
DNE VODE 

Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stro-
škovno ceno odvajanja odpadne vode v občini 
Vrhnika, ki vključuje:
- omrežnino odvajanja do vključno di-

menzije DN 20 - za faktor 1 iz 20. čl. 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja 
v višini 6,1982 EUR/mesec. Za vodo-
mere drugih dimenzij, se omrežnina 
izračuna skladno z določili Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja,

- odvajanje odpadne vode (cena storitve) 
v višini 0,5095 EUR/m3.

3. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE 
VODE

Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stro-
škovno ceno gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne odpadne vode v občini Vrhnika, ki 
vključuje: 

- omrežnino odvajanja do vključno di-
menzije DN 20 -  za faktor 1 iz 20. čl. 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja 
v višini 4,8109 EUR/mesec. Za vodo-
mere drugih dimenzij, se omrežnina 
izračuna skladno z določili Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja,

- čiščenje odpadne vode (cena storitve) v 
višini 0,5801 EUR/m3.

4. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPAD-
KOV

4.1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPAD-
KOV - 2019

Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stro-
škovno ceno gospodarske javne službe zbira-
nje komunalnih odpadkov v občini Vrhnika, ki 
vključuje: 
- ceno storitve v višini 0,1115 EUR/m3 in 

ceno javne infrastrukture 0,0073 €/kg
- ceno storitve zbiranja bioloških odpad-

kov v višini 0,1237 €/kg

4.2. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPAD-
KOV - 2020

Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stro-
škovno ceno gospodarske javne službe zbira-
nje komunalnih odpadkov v občini Vrhnika, ki 
vključuje: 
- ceno storitve v višini 0,1348 EUR/m3 in 

ceno javne infrastrukture 0,0065 €/kg
- ceno storitve zbiranja bioloških odpad-

kov v višini 0,1297 €/kg

5. STORITVE, POVEZANE Z GREZNICA-
MI IN MKČN

5.1. STORITVE, POVEZANE Z GRE-
ZNICAMI IN MKČN - 2019

Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stro-
škovno ceno gospodarske javne službe storitev, 
povezanih z greznicami in MKČN v občini 
Vrhnika, ki vključuje: 
- omrežnino za storitve, povezane z gre-

znicami in MKČN do vključno dimen-
zije DN 20 - za faktor 1 iz 20. čl. Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja v višini 
1,3545 EUR/mesec,

- ceno storitve v višini 0,3415 EUR/m3.

5.2. STORITVE, POVEZANE Z GREZNI-
CAMI IN MKČN - 2020

Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stro-
škovno ceno gospodarske javne službe storitev, 
povezanih z greznicami in MKČN v občini 
Vrhnika, ki vključuje: 
- omrežnino za storitve, povezane z gre-

znicami in MKČN do vključno dimen-
zije DN 20 - za faktor 1 iz 20. čl. Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja v višini 
1,2900 EUR/mesec,

- ceno storitve v višini 0,4666 EUR/m3.

6. Cene iz sklepov od številke 1 – 3 ve-
ljajo od 1.7.2020 dalje. Cene iz sklepov 4.1. in 5. 
1. pričnejo veljati s 1. 7. 2020, saj sta jih preostali 
dve občini ustanoviteljici že potrdili na občin-
skih svetih v letu 2019. Cene iz sklepov 4.2 in 
5.2 pričnejo veljati po potrditvi cen preostalih 
dveh občin ustanoviteljic.

Št. zadeve: 410-105/2019
Vrhnika, 18.6.2020

 Župan
 Daniel Cukjati

 OOZ VRHNIKA
  PREDSEDNIK

  Simon Hlebec, l.r.

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, 30/18 in 61/20) in 
22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 

430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 9. redni 
seji dne 18. 6. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
 O PRENEHANJU STATUSA JAVNEGA 

DOBRA

I.

Nepremičnini, parc. št. 1874/7 k.o. Velika Ligoj-
na (1998), preneha status javnega dobra.

II.

Lastninska pravica pri nepremičnini, parc. št. 
1874/7 k.o. Velika Ligojna (1998), se vknjiži v 
korist imetnika:
Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
matična št. 5883407000,  - do celote 
(1/1).

III.

Sklep prične veljati osmi dan po objavi v občin-
skem glasilu Naš časopis.

Številka: 478-23/2007  (6-03)
Datum:   18. 6. 2020

Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah  (Ur. list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-
popr.,101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS16/17 in 13/18) in 35. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 

430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na 9. redni seji, dne 18.6.2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2019. 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov 
in drugih izdatkov proračuna Občine Vrhnika za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 
2019 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     v EUR
Skupina/Podskupina kontov                                                                                                                 Zaključni račun 2019
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 15.082.437,28

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.721.056,77
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 11.212.882,60

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.440.351,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.516.561,54
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 254.948,85

     706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI                                                               1.021,21

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 3.058.174,17
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.511.229,80
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 17.176,46
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 229.257,73
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 5.712,31
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.154.797,87

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 58.705,54
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV

58.705,54

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 752.674,97
740   TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 651.433,25

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE

101.241,72

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 15.018.177,58
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 3.956.158,59

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.031.557,89
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 161.347,71
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.721.119,06
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.186,05
409   REZERVE 31.947,88

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 6.335.744,03
410   SUBVENCIJE 41.322,63
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.564.871,35
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 733.125,52
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.996.424,53

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.316.482,83
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.316.482,83

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 409.792,13

431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI

0

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 409.792,13

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

64.259,70

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov                                                                                                                  Zaključni račun 2019
IV

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

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

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov                                                                                                                   Zaključni račun 2019
VII ZADOLŽEVANJE (50) 1.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000,00

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.000.000,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 464.166,80
55 ODPLAČILA DOLGA 464.166,80

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 464.166,80
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) 600.092,90
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 535.833,20
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) -64.259,70
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 918.347,59

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2019 se objavi v uradnem glasilu občine Naš 
časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka:    410-18/2020 (4-01)
Datum:       18.6.2020  

  OBČINA VRHNIKA
  Župan
  Daniel CUKJATI, l. r.
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Spoštovane občanke 
in občani!

Z letošnjim Dnevom državnosti se 
v posebnem vzdušju spominjamo 
29. obletnice slovesne proglasitve 
samostojnosti Slovenije kot države. 
Skupaj z večino sveta smo spomladi 
šli skozi resno preizkušnjo, ki še ni 
končana. 

Tako kot pred 29. leti smo dokazali, da znamo 
ohraniti trezno glavo, ne podleči paniki in se 
premišljeno, disciplinirano in solidarno odzvati na 
izzive, ki so nam bili prej neznani. 
Zato tudi letos s ponosom lahko zremo naprej, v 
upanju, da se bo vse dobro končalo. 
Sreča je na strani pogumnih! In previdnih! To se 
je izkazalo tudi ob proglasitvi samostojnosti naše 
države. 

Bojan Čebela, župan

Stavbe so spremljevalke našega življenja, v stavbah 
se rodimo, živimo, delamo, stavbe vplivajo na 
naš način dela in življenja, njihove lastnosti lahko 
pomagajo k boljšemu počutju, boljšemu učenju, 
zdravju in vzdušju.

Šola v Borovnici že od leta 
1848 raste s krajem in deli uso-
do z njenimi prebivalci v do-
brem in slabem. 

Zaradi povečanega vpisa in 

potreb je občina pristopila k iz-
gradnji prizidave k objektu. Ko-
nec leta 2019 je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje in izbran 
izvajalec del, ki je zagotovil iz-

polnjevanje pogojev iz razpisa 
in projektne dokumentacije, ki 
predvideva izgradnjo skoraj nič 
energijske stavbe, zgrajene po 
načelih trajnostne gradnje.

 V letu 2017 je državni Eko 
sklad objavil javni razpis 
56SUB-LSRS17 za sofinanci-
ranje izgradnje  javnih objek-
tov. Pogoji razpisa so vezani 

na energijsko učinkovitost in 
samostojnost objekta, odlično 
toplotno in zvočno izolativnost,  
izvedbo v lesu, toplotno izolaci-
jo iz naravnih vlaken, kakovost 
načrtovanja in izvedbe ipd.

Z razpisi Eko sklada se v vsa-
kodnevno gradbeno prakso 
vpeljujejo načela in postopki 
kakovostne in trajnostne gra-
dnje, s katerimi v zadnjih letih 
gradimo stavbe, bolj prilago-
jene ljudem in okolju, z bolj 
smiselnimi in ustreznejšimi 
rešitvami, ki vplivajo na življe-
nje v njih in njihovo tehnično 
stanje v celotnem življenjskem 
ciklu stavb.

Življenjski cikel stavb ali nji-
hovih delov se konča z razgra-
dnjo in odstranitvijo objektov, 
iz katerih nastanejo odpadne 
snovi, gradbeni odpadki in od-
padki iz gradbene dejavnosti pa 
predstavljajo vsaj polovico vseh 
odpadkov, ki jih ljudje ustvar-
jamo s svojim delovanjem. Za-
radi tega najvišja stopnja traj-
nostne gradnje upošteva tudi 
možnosti ponovne uporabe 
gradiv iz katerih je objekt zgra-
jen, oziroma ponovno uporabo 
gradbenih elementov ali delov 
stavb.

Projektiranje je umetnost 
uresničljivega. Prizidava k šoli 
je zasnovana na način, ki po-
leg upoštevanja pogojev raz-
pisa Eko sklada izkorišča tudi 
obstoječe gradbene elemente 
iz obstoječega objekta; kovin-
sko evakuacijsko stopnišče, 
ki je stalo ob šoli, bo v novem 
prizidku predelano v glavno 
notranje stopnišče za dostop v 
nadstropje. 

K sreči evakuacijskega sto-
pnišča, razen za vajo, niso ni-
koli zares potrebovali, upam, 

da tako tudi ostane.Objekt je 
večinsko lesen, čeprav so glav-
ne pregradne stene med učil-
nicami kljub temu betonske. 
Zvočna ločenost med učilni-
cami je v betonu neprimerno 
ceneje izvedljiva kot v mno-
gih plasteh lesene gradnje, vse 
ostale ploskve, kjer ni zahtev 
po zvočni izolativnosti pa so 
lesene.

Zahteve razpisa za sofinan-
ciranje skoraj nič energijskih 
stavb se nanašajo tudi na ustre-
zno toplotno izolacijo, ki mora 
biti iz naravnih materialov. 
Odločili smo se za celulozna 
vlakna, saj gre za predelavo in  
ponovno rabo odpadnega ča-
sopisnega papirja, za proizvo-
dnjo tovrstne toplotne izolaci-
je se tako porabi bistveno manj 
energije, kot to velja za ostale. 
Iz tega sledi tudi ogljični odtis 
tovrstnega gradiva, ki močno 
vpliva tudi na ogljični odtis 
celotnega objekta.V projektu 
za izvedbo objekta je predvi-
deno 173m3 toplotne izolacije 
iz celuloznih vlaken, za kar bo 
potrebnih skoraj 10 ton časopi-
snega papirja.

Z izbranim izvajalcem in do-
baviteljem celulozne toplotne 
izolacije smo sklenili dogovor 
o prevzemu zbranega časopi-
snega papirja, za proizvodnjo 
celuloznih vlaken, ki bodo tako 
v naslednjih desetletjih nadalje-
vala svojo življenjski cikel kot 
varovalo pred toplotnimi izgu-
bami objekta. 

Tako bo zagotovo bolje kot, 
da konča na smetiščih kot od-
padna snov ali kurivo.

 
Slavko Gabrovšek, arhitekt

Trajnostna gradnja - od načrtov 
k dejanjem tudi pri gradnji prizidka 
k osnovno šoli

V dogovoru z gradbenim odborom vabimo vse, ki to 
berete,  da v naslednjih tednih časopisnega papirja 
ne odvržete v smeti ali v kurišča, temveč ga prepu-
stite občini Borovnica, za predelavo in uporabo kot 
toplotno izolacijo v novem delu šole. Vaš zbrani ča-
sopisni papir bo predelan v celulozno izolacijo na-
šel svoje mesto v novem objektu, kjer bo v naslednjih 
desetletjih opravljal novo, morda še pomembnejšo 
nalogo.

Zbirni kontejner za suh in  čist časopisni papir (PO-
MEMBNO: SAMO IN ZGOLJ ČASOPISINI PAPIR, ne 
pa tudi papir od različnih letakov, brošur, embalaže 
ipd.!) bo parkirišče pred vrtcem v Borovnici, zbiranje 
bo potekalo do 21.avgusta, ko so predvidena zadnja 
zaključna dela v objektu. Za informacije o neposre-
dnem prevzemu morebitnih večjih količin zbranega 
papirja lahko pokličete na upravo občine Borovnica 
(01 750 74 60).

Veselimo se tudi vašega prispevka k gradnji in vas 
lepo pozdravljamo!

 
Slavko Gabrovšek, arhitekt in projektant

člani gradbenega odbora:
Danijel Horvat, Bojan Čebela, Viktor Drašler, 

Vlado Žerjav, Ciril Menart
Marko Susman, nadzornik
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Občina Borovnica je 
pristopila k celovitemu 
pristopu na področju 
preventive

 Nacionalni inštitut za javno 
zdravje je objavil letno poročilo 

Zdravje v občini. Za občino 
Borovnica za leto 2020 med drugim 

ugotavlja, da je:

• bolniška odsotnost z dela nižja od sloven-
skega povprečja; 

• delež oseb, ki prejemajo zdravila proti po-
višanju krvnega tlaka blizu slovenskemu 
povprečju, tistih, ki prejemajo zdravila 
proti sladkorni bolezni pa višji;

• od slovenskega povprečja bistveno nižja 
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srč-
ne kapi;

• pri starejših prebivalcih bistveno večje od 
slovenskega povprečja število obravnav 
zaradi zloma kolka;

• stopnja samomorilnosti malenkost višja 
od slovenskega povprečja;

• delež uporabnikov pomoči na domu višji 
od slovenskega povprečja;

• telesni fitnes otrok je blizu slovenskemu 
povprečju;

• odzivnost na programa Svit (presejanje 
raka na debelem črevesu in danki) in Zora 
(presejanje za raka na materničnem vra-
tu) okoli slovenskega povprečja;

• umrljivost zaradi vseh vrst raka nižja od 
slovenskega povprečja;

• višja od slovenskega povprečja stopnja 
obravnav zaradi poškodb v transportnih 
nezgodah, bistveno višji pa delež prome-
tnih nezgod z alkoholiziranimi povzro-
čitelji, v negativnem smislu pa izstopajo 
tudi bolezni, neposredno pripisljive alko-
holu. Podatke za vse slovenske občine, doda-
tne grafične prikaze in definicije kazalnikov 
najdete na spletni strani http://obcine.nijz.si.
 
Predvsem nas lahko veseli, da je nižja od slo-

venskega povprečja tako stopnja obolevnosti 
zaradi srčne kapi kot tudi stopnja umrljivosti 
zaradi vseh vrst raka. Iz slednje lahko sklepa-
mo, da živimo v relativno zdravem okolju, prav 

tako pa se prebivalci relativno dobro vključuje-
jo v presejalne programe za odkrivanje rakov. 
Župan in občinska uprava bosta v sodelovanju 
z vrtcem in osnovno šolo, Centrom za krepitev 
zdravja ter društvi in zainteresiranimi posa-
mezniki v prihodnje dala večji poudarek aktiv-
nostim spodbujanja zdravega prehranjevanja, 
opuščanju kajenja in drugih zdravju škodljivih 
navad ter krepitvi aktivnega življenjskega sloga, 
vključno s spreminjanjem mobilnostnih navad 
oz. opuščanju razvade, da tudi za opravke na 
krajših razdaljah prepogosto uporabljamo 
osebni avtomobilski prevoz. 

Skrbita nas dejstvo, da je višja od nacional-
nega povprečja stopnja poškodb v prometnih 
nezgodah. Po svojih zmožnostih bo občina 
poskrbela za bolj varne prometne površine in 
nove ukrepe fizičnega umirjanja prometa ter 
okrepljeno dejavnost policije in medobčin-
skega redarstva nad spoštovanjem tistih pro-
metnih predpisov, ki so v funkciji prometne 
varnosti. 

Zlasti pa je zaskrbljujoče dejstvo, da preveč 
občanov prepogosto in v prevelikih količinah 
posega po alkoholnih pijačah, kar se kaže tako 
v s tem povezanih boleznih kot tudi v deležu 
opitih povzročiteljev prometnih nezgod. 

V letošnjem letu je Občina Borovnica v so-
delovanju z OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
kot partner pristopila k triletnemu projektu 
Preventivna platforma (http://www.institut-
-utrip.si/preventivna-platforma-v-naslednjih-
-letih-nadgrajuje-svoje-aktivnosti/), katerega 
osnovni namen je s prenosom znanj in dobrih 
praks, prilagojenih lokalnim posebnostim, 
zmanjšati vse vrste odvisnosti predvsem med 
osnovnošolsko in srednješolsko mladino, pre-
ko nje pa tudi med odraslimi. Tudi na podlagi 
ugotovitev NIJZ bo poudarek na dejavnostih 
projekta v naši občini dan tudi na zmanjšanje 
odvisnosti od alkohola. Verjamemo, da se bo 
to čez tri leta odrazilo tudi na z uživanjem al-
kohola povezanimi kazalniki, ki jih uporablja 
NIJZ pri spremljanju zdravja v občini. Več o 
projektu si lahko preberete v ločenem članku. 

Občinska uprava

Borovnica je ena od 
šestih slovenskih občin, 

ki želi s preizkušenim 
celovitim strokovnim 

pristopom na področju 
preventive zmanjšati 
tveganja za vse vrste 

odvisnosti, zlasti med 
mladimi. 

Pri tem ne gre v prvi vrsti za 
preprečevanje bodisi odvisno-
sti od drog, kajenja in različnih 
opojnih substanc bodisi od so-
dobnih oblik zasvojenosti z ra-
čunalniškimi igricami, novimi 
socialnimi mediji ipd., temveč 
za prenos in uporabo preizku-
šenih oblik in metod za krepi-
tev socialnih kompetenc, ču-
stvenega učenja in pozitivnega 
odnosa do izzivov, s katerimi se 
mladi in starejši na različne na-
čine srečujejo v življenju.   

Dejavnosti projekta, ki bo 
potekal do konca leta 2020, so 
sofinancirane s strani Ministr-
stva za zdravje. 

Celoten projekt koordinira 
Inštitut Utrip, preko katerega 
dejavnosti vodita strokovnjaka, 
občana naše občine, z dolgole-
tnimi, tudi mednarodnimi iz-
kušnjami na tem področju. 

Poleg občinske uprave v pro-
jektu zaenkrat sodeluje OŠ dr. 
Ivana Korošca Borovnica, vanj 
pa želimo pritegniti tudi druge 
deležnike, tako institucije kot 
posameznike s področij kre-
pitve zdravja, športa, kulture 
in drugih aktivnih in zdravih 
oblik preživljanja prostega časa 
kot tudi iz zdravstva, policije in 
centrov za socialno delo. 

Zainteresirani se nam lahko 
javijo preko e-pošte: 

obcina@borovnica.si ter v 
času delovni ur po telefonu 01 
750 74 60. 

Jeseni bomo izvedli analizo 
stanja v občini, sledilo pa bo 
usposabljanje prostovoljcev 
za celovit pristop na področju 
preventive, spoznavanje različ-
nih oblik, metod in orodij ter 
programov, ki so namenjeni 
različnim ciljnim skupinam 
od otrok, ki hodijo v vrtec, do 
otrok vseh triad osnovne šole, 
starejših mladostnikov in ne-
nazadnje do adolescentov in 
odraslih.

Kaj je “Preventivna 
platforma”?

Program »Preventivna 
platforma« združuje večino 
dosedanjih programskih de-
javnosti istoimenske mreže 
ustanov in organizacij. Progam 
na lokalni ravni in prilagojeno 
lokalnim posebnostim nadgra-
juje preteklo delo pri celovitem 
pristopu na področju preven-
tive. 

Sestavljen je iz petih te-
meljnih stebrov, in sicer:

• preventiva v vzgoji in izobra-
ževanju;

• družinska preventiva in ka-
kovostno starševstvo;

• v (lokalno) skupnost usmer-
jena preventiva;

• okoljske preventivne strate-
gije in zagovorništvo za ka-
kovostno preventivo;

• izobraževanje in usposablja-
nje.Pokriva različne oblike 
tveganega vedenja otrok in 
mladih, zlasti pa preprečeva-
nje rabe dovoljenih in prepo-
vedanih drog ter nekemičnih 
zasvojenosti. Usmerjen je 
tudi v nadaljnjo promocijo 
in uveljavljanje obstoječih 
smernic in priporočil na po-
dročju šolske, družinske in v 
(lokalno) skupnost usmerje-
ne preventive ter vožnje pod 
vplivom alkohola, promocijo 
in praktično uveljavljanje 
(minimalnih) kakovostnih 
standardov ter sistematično 
in trajnostno naravnano izo-
braževanje in usposabljanje 
strokovnjakov in strokovnih 
delavcev na področju pre-
ventive. 
Poseben poudarek mreže je 

usmerjen v izgradnjo in ovre-
dnotenje modela lokalnega 
preventivnega sistema, in 
sicer v partnerstvu z občinami 
Radlje ob Dravi, Škofja Loka, 
Borovnica, Ankaran, Tolmin 
in Krško.

 
Cilji

Dejavnosti platforme prispe-
vajo zlasti k sledečim ciljem: 

• večja ozaveščenost o nevar-
nostih vožnje pod vplivom 
alkohola;

• doslednejše izvajanje zako-

nodaje na področju alkohola, 
tobaka in konoplje;

• zmanjšanje tveganega in ško-
dljivega pitja v pivskih oko-
ljih (zlasti nočnih lokalih);

• preprečevanje začetka kaje-
nja in uporabe drugih tobač-
nih in povezanih izdelkov 
med otroki in mladimi;

• povečanje deleža otrok in 
mladih, ki prenehajo kaditi 
ali uporabljati druge tobačne 
in povezane izdelke;

• zmanjšanje števila uporab-
nikov prepovedanih drog in 
drugih psihoaktivnih snovi 
ter škodljivo rabo digitalnih 
tehnologij;

• dvigi starosti pri prvi upora-
bi drog;

• omogočanje  varnejše zaba-
vo mladih;

• nadaljnje povezovanje raz-
ličnih akterjev na nacionalni, 
lokalni in mednarodni ravni 
pri načrtovanju, zagovor-
ništvu in izmenjavi dobrih 
praks na področju alkoholne 
in tobačne politike 

Programi, vključeni v 
platformo

Platforma vključuje širjenje 
in izvajanje šolskih preventiv-
nih programov

• »Izštekani« (www.izstekani.
net);

• programa za starše EFFEKT;
• »Boys and Girls Plus« (za sre-

dnješolce);
• družinski preventivni pro-

gram »Krepitev družin« 
(SFP);

• v (lokalno) skupnost usmer-
jenega modela »Communiti-
es That Care« (CTC);

• evropskih programov 
»STAD in Europe« in »Club 
Health« (lokacije nočnega ži-
vljenja mladih).Poleg tega se 
uporabljajo pristopi in pra-
kse, ki izhajajo iz sodelovanja 
mreže v različnih evropskih 
projektih in mrežah s podro-
čja preventive. 

 Pomemben del aktivnosti 
bo usmerjen tudi v zago-
vorništvo za kakovostnejšo 
preventivo in opuščanje ne-
učinkovitih ali celo škodlji-
vih »preventivnih« praks ter 
izvedbo številnih izobraže-
valnih in študijskih aktiv-
nosti z namenom izboljšanja 
znanja in veščin zaposlenih 
in prostovoljcev na področju 
preventive.

Več informacij: 
www.preventivna-

platforma.si

Zdravje v občini 
Borovnica 2020
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Konec letošnjega 
januarja je po več 

mesečnih pripravah 
in usklajevanjih s 
partnerji Občina 

Borovnica kot vodilni 
partner na 3. poziv LAS 

Barje z zaledjem na 
javni poziv za prijavo 

projektov na področju 
regionalnega razvoja 

oddala vlogo »Tematski 
park in spominska pot 

Borovniškega viadukta«.
 
S projektom nameravamo v 

sodelovanju s HUD Karel Bar-
janski in OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica obnoviti del naše 
kulturne in tehniške dedišči-
ne in zbuditi zanimanje zanjo 
tako med prebivalci kot tudi 
med obiskovalci občine. 

Projekt vključuje nadgradnjo 
sedanjega parka pri stebru vi-
adukta z novo hortikulturno 
ureditvijo, postavitvijo doda-
tnega uličnega pohištva ter 7 
informacijskih tabel, ki bodo 
predvsem v sliki predstavile 
zgodovino viadukta. Steza, ki 
med Zalarjevo cesto in Ramo-
vševo ulico povezuje središče 
Borovnice in območje stare po-
staje oz. služi kot bližnjica, bo 
preurejena v spodobno pešpot. 
Obnovljena bo tudi stara ogra-
ja ob Miklavičevi ulici ter sto-
pnice in ograja, ki z nje vodijo 
do lipe pri stari železniški po-
staji, kjer bo urejen miniaturni 
park, v katerem bo postavljena 
tudi informacijska tabla s foto-
grafijo postaje v njeni original-
ni podobi. 

Od konca slepega dela Cer-
kove ulice bo do Z pete via-

dukta urejena pešpot, pri sami 
peti pa razgledna ploščad s 
panoramsko tablo občine in 
tablo, ki bo prikazovala nekda-
nji viadukt s te perspektive. Na 
ta način bo vzpostavljena za-
nimiva tematska pot, na kateri 
bo mogoče spoznati zgodovino 
viadukta od njegove gradnje v 
sredini 19. stoletja do njegove-
ga večfaznega rušenja med in 
po II. svetovni vojni. Za bolj 
podrobne informacije in več 
slik pa bodo obiskovalci lahko 
uporabili aplikacijo za predsta-
vitev zgodovine viadukta preko 
spletne strani, ki bo omogočala 
dostop tudi preko pametnih te-
lefonov. 

V prihodnjem šolskem letu 
bo na OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica deloval zgodovin-
ski krožek, ki se bo usmeril 
predvsem v zgodovino gradnje 
Južne železnice, njen širši go-
spodarski, kulturni in družbe-
ni okvir in pomen, seveda s po-
sebnim poudarkom na gradnji 

Borovniškega viadukta. Učenci 
bodo poskušali najti še zadnje 
priče iz časov, ko je viadukt še 
stal ter zabeležiti in predstaviti 
njihove spomine. Pri likovnem 
pouku pa bodo v različnih 
tehnikah upodobili železniške 
in železničarske motive. Člani 
krožka bodo obiskali tudi lju-
bljanski in tržaški železničarski 
muzej in si ogledali več doku-
mentarnih o gradnji in pome-
nu železniških prog ter igrane 
filme, ki se večinoma dogajajo 
na vlakih.

Poleg učiteljev OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica bodo pri 
izobraževanj in usposabljanju 
učencev sodelovali tudi člani 
zgodovinske sekcije HUD Ka-
rel Barjanski. Društvo bo ob 
podpori zunanjih strokovnja-
kov prevzelo tudi usposablja-
nje zainteresiranih občanov 
za interpretativno vodenje po 
železniški in ostali kulturni 
dediščini v Borovnici.

Za projekt je bilo treba pri-

dobiti številna dovoljenja in 
soglasja, od Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, preko Di-
rekcije RS za vode, Zavoda RS 
za varstvo narave in SŽ Infra-
struktura d. o. o. do Telekoma 
Slovenije in JP KPV d. o. o. Vsa 
soglasja smo oddali v za to 
zahtevanem roku. Epidemija 
COVID 19 pa je onemogočila 
ocenjevalni komisiji LAS Barje 
takojšnje ocenjevanje prispelih 
vlog, do katerega pa je le prišlo 
v drugi polovici maja. 

Upamo, da bo projekt pri-
stojna komisija spoznala kot 
primeren, njegov začetek pa je 
odvisen še od potrdite s stani 
Ministrstva za gospodarstvo. 
Izobraževalne dejavnosti se 
bodo začele jeseni, postavitev 
informacijskih tabel ter uredi-
tve poti in razgledne ploščadi 
pa predvidoma prihodnjo po-
mlad. Seveda vas bomo o vsem 
skupaj sproti seznanjali. 

Občinska uprava

Obvestilo 

za podaljšanje pridobljene  
vodne pravice za rabo vode 
za lastno oskrbo s pitno 
vodo
Zakon o vodah predpisuje pridobitev vodnega dovoljenja za lastno 
oskrbo s pitno vodo in tudi za ostale namene rabe vode. Dovoljenje za 
uporabo zajetja, namenjenega lastni oskrbi gospodinjstva s pitno vodo, 
pridobi uporabnik vode iz zajetja ali več uporabnikov, če je zajetje na-
menjeno lastni oskrbi s pitno vodo za več gospodinjstev.
Dovoljenje za rabo vode iz zajetja, namenjenega lastni oskrbi gospo-
dinjstva ali več gospodinjstev, pridobi uporabnik zajetja ne glede na 
lastništvo zemljišča, na katerem so objekti in naprave za odvzem vode. 
Lastnik ali drug posestnik zemljišča, na katerem se nahaja zajetje, mora 
rabo zajetja za namene lastne oskrbe s pitno vodo dopustiti, če vode iz 
zajetja sam ne rabi ali če to omogoča izdatnost vodnega vira.Gospodinj-
stva, pravne in druge osebe, ki si oskrbo s pitno vodo zagotavljajo sami, 
so leta  2004 pridobili vodna dovoljenja, ki prenehajo 
veljati 31. 12. 2020 in jih je treba obnoviti. Vlogo za 
podaljšanje vodnega dovoljenje je treba posredovati na 
Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana, na 
posebnem obrazcu. Podaljšanje vodnega dovoljenja je mogoče, če je do 
prenehanja vodne pravice manj kot 6 mesecev.
Postopek podaljšanja je opisan na spletni strani: https://www.gov.si/
zbirke/storitve/vd-lastna-oskrba-s-pitno-vodo/

Občina Borovnica
Občinska uprava

Odločitev vlade 
o ponovni uvedbi 
pouka v šoli za vse 
osnovnošolce je 
presenetila tako šole 
kot občine. 

V tako kratkem času ter ob 
vseh nejasnostih glede tega, 
kateri ukrepi za preprečeva-
nje širjenja epidemije SARS 
CoV-2, je bilo nemogoče, da 
bi ponovno vzpostavili šolske 
prevoze, ne da bi pri tem pri-
šlo do neusklajenosti ter nuj-
nosti sprememb. A še slabše 
bi bilo čakati, da bo vse jasno 
in usklajeno ter prevoz otrok 
v šolo prepustiti staršem. 

Kljub začetnim neuskla-
jenostim in nerodnostim je 
občina že dan po začetku po-
novnega pouka za vse osnov-
nošolce v prostorih šole zago-
tovila prevoz vsem, ki so do 
tega upravičeni. Naloga ni bila 
enostavna, če upoštevamo, da 
so lahko avtobusi samo 40 % 
zasedeni, kar pri nas pomeni, 
da morajo manjše avtobuse 
nadomeščati veliki. Ti pa na 
naših vaških cestah marsikje 
ne morejo obrniti tam, kjer 
to lahko storijo mini-busi in 
kombiji. 

Nenazadnje je dobra pod-
vojitev zmogljivosti šolskega 
prevoza za občino tudi pod-
vojeno finančno breme. Ker 
smo zaradi dveh mesecev in 
pol pouka na daljavo seveda 
prihranili pri stroških šol-
skih prevozov in s tega vidika 
do konca šolskega leta ne bo 
težav. Vendar moramo raz-

mišljati tudi o tem, da lahko 
ukrepi preprečevanja širjenja 
okužb ostanejo v veljavi vsaj v 
prvi polovici, če ne že vse pri-
hodnje šolsko leto. V tem pri-
meru se bodo stroški šolskih 
prevozov občutno povečali. 

Ne glede na to, da je občina 
zagotovila enake zmogljivosti 
šolskih prevozov kot pred epi-
demijo COVID-19, je bilo do 
konca pouka mogoče opaziti, 
da se je dovoz otrok do šole z 
osebnimi avtomobili povečal. 
V izogib gneči, ki pri tem na-
staja, je občina zagotovila nov 
odsek varne šolske poti od 
začasnega šolskega parkirišča 
v obrtni coni Liko do obstoje-
če šolske poti, ki vodi mimo 
športnega parka Borovnica 
do šole. O tem smo obvestili 
starše in jim predlagali, da za 
dovoz otrok v šolo uporablja-
jo omenjeno alternativno va-
rianto, ki zahteva dobrih 200 
m hoje do vhoda v šolo.

Kakšna bo epidemiološka 
slika jeseni, še ne ve nihče. Le 
upamo lahko na najboljše. In 
poskušamo kot dobri gospo-
darji najti možnosti kako za-
gotoviti vsem otrokom varno 
pot v šolo, ne da bi to preveč 
izpraznilo občinsko blagajno. 
Kako uspešni bomo pri tem 
pa je v veliki meri odvisno od 
staršev in njihovega truda, da 
gredo otroci v šolo na aktiven 
način, ki krepi njihovo zdrav-
je ter pri tem vztrajajo tudi 
kadar ne sije sonce ali kdo ni 
razpoložen, da bi si pretegnil 
noge.

OB

Predviden potek Spominske poti Borovniškega viadukta

Pogled z Z pete viadukta

Projekt tematske poti in 
spominskega parka borovniškega 
viadukta čaka na potrditev 
sofinanciranja iz EU sredstevPrometni in prevozni 

križi in težave ob vrnitvi 
osnovošolcev v šolo
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Avgusta bo trgovina Kocka na rojstnodnevni 
torti upihnila 30 svečk. Pravzaprav gre za skoraj 
edino privatno trgovino v Borovnici, ki je preživela 
viharna leta. Pestra ponudba, širok razpon cen, 
svetovanje in prijazna beseda so verjetno zaslužni 
za njeno okroglo obletnico.

 

Krivi so bili šolski copati 
Lastnik Roman Jesenšek se 

je ob tej priložnosti spomnil 
začetkov, ki segajo v marec leta 
1990, ko je takrat brezposeln 
skupaj z ženo ustanovil podje-
tje. Po razmisleku, s čim naj bi 
se podjetje za gostinstvo in tr-
govino ukvarjalo, sta ugotovila, 
da v našem kraju takrat ni bilo 
nobene trgovine, kjer bi lahko 
kupovali šolske potrebščine. 
To je bil tudi povod za odprtje 
trgovine. »Nismo mogli dobiti 
šolskih copatov, tudi na Vrh-

niki niso imeli številke, tretji 
dan smo šli z vlakom v Lju-
bljano, da smo jih le dobili. 
Spraševali smo se, zakaj mo-
ramo izgubljati toliko časa in 
zakaj ne bi tovrstnih stvari 
kupili kar v Borovnici.« Za-
čeli so iskati primeren prostor 
za majhno trgovinico, kjer bi 
prodajali zvezke, copate, risal-
ne liste in ostale potrebščine. 
Tako so 16. avgusta 1990 odprli 
prvo prodajalno v avli takratne 
kinodvorane in šolska trgovina 
je dobila ime »Kocka«. 

Kocka pomeni srečo, vsaka 
pika šteje

Zakaj tako ime? »V osnovi 
to pomeni, da lahko stranke 
v naši trgovini vedno dobi-

jo šestico, torej srečo. Koc-
ka ima tudi šest pik in tudi 
mi ponujamo približno šest 
programov. Šolski program, 
pisarniški material in foto-
kopiranje, igrače, program za 
ustvarjanje, darilni program 
in programi, ki so vezani na 
letni čas in praznike, kot so 
pust, velika noč, novo leto, …« 
Temu programu so ostali zvesti 
vse do danes in ga skozi vsa leta 
razvijajo in izboljšujejo. 

Inflacija, vojna, poplava, 
požar …

Nekaj let pozneje so odpr-
li še poslovalnico na Vrhniki, 
spopasti pa so se morali z mar-
sikaterimi izzivi in ovirami. 
»V tistem času je bila velika 
inflacija, bili so hudi časi, 
začela se je vojna, skrivali 
smo se, težko je bilo v pogon 
spraviti podjetje. Doživeli 
smo tudi poplavo, kasneje še 
požar.« Tudi zato so leta 1998 
poslovalnico v Borovnici pre-
selili na Mejačevo ulico poleg 

stebra borovniškega viadukta, 
kjer je bila včasih prodaja sadja 
in zelenjave. »Ko smo se začeli 
ukvarjati s trgovino, na za-
četku nisem vedel niti, kaj je 
A5 zvezek. Hodili smo okoli in 
se zanimali pri dobaviteljih. 
Tam so mi povedali, kaj vse 
moram imeti. In imeli smo 
celo tesarski svinčnik!« 

»A tudi to imate?«
Želja po razvoju podjetja jih 

je vodila v povečanje trgovine 
na Vrhniki in odpiranje novih 
poslovalnic v Logatcu, Ljublja-
ni, Podpeči, Rakeku in Cerknici, 
a so zaradi močne konkurence, 
ekonomskih razlogov in go-
spodarske krize zaprli vse po-
slovalnice, razen na Vrhniki in 
v Borovnici, kjer sedaj ves trud 
vlagajo v individualni pristop 
do strank. »Trgovina je speci-
fična, a če ne bi bili tako ozko 
usmerjeni, bi propadli. So bili 
pa mnogi presenečeni, kaj vse 
imamo, velikokrat smo dobili 
vprašanje »a tudi to imate?«. 
Naše stranke so velikokrat vr-
gle šestico na kocki v Kocki. Je 
pa res, da smo poskušali tudi 
s tekstilom, obutvijo in ostali-
mi programi, a ni šlo.« 

Kocka ni trgovina, je Kocka
Roman Jesenšek meni, da 

smo Borovničani Kocko vzeli 
za svojo, da nam je prišla v kri. 
»Ker Kocka ni trgovina, je 
Kocka. Kolikokrat slišim reči 
starše, »če boš priden, gremo 
v Kocko«. In tako smo tudi 
vzgajali. Se spomnim klica 
mame, ki je vedela, da je njen 
sin nekaj ukradel. Naslednjič 
ni več.«. Pravi, da Kocka po-
skrbi od rojstva naprej, zato 

kondomov ne prodaja, se poša-
li. »Ker v lastno skledo pa ne 
pljuvam.« Vesel je, da več kot 
tri četrtine šolarjev šolske po-
trebščine kupi pri njih in tukaj 
jim gre naproti šola in oni njej. 
»Tako lahko rečem, da trgo-
vina živi s krajem. Smo sko-
raj edini, ki smo preživeli iz 
tistega časa ustanavljanja. Se 
je pa treba prilagoditi letne-
mu in šolskemu času.« Znani 
so tudi po bogati ponudbi lego 
kock in na to so še posebej po-
nosni. »Na število prebivalcev 
smo prodali največ lego kock. 
To je igrača, ki gre v dedišči-
no.« 

Spletni nakupi močna 
konkurenca

So pa časi drugačni in tako 
opaža, da je vsako leto manj 
prometa. Ne zato, ker je kupna 
moč manjša, ampak ker vedno 
več ljudi kupuje preko spleta, 
saj je sodobni potrošnik ratal 
len in mu vsako malenkost 
dostavijo pred nos. »Lahko re-
čem, da so me rešili bloki, go-
tovo pa bo zdaj kakšno žlico 
juhe vzel tudi Spar in spletne 
prodaje. Mi vedno ponudimo 
eno kvalitetno robo in eno po-
ceni. Ponudimo in pokažemo, 
nikoli pa ne silimo stranke v 
nakup dražjih stvari. Pred-
vsem pri šolskih zvezkih in 
knjigah ponujamo tudi na-
kup na obroke in tako vedno 
skušamo priti naproti. Sam 
rad poklepetam, zato mi ve-
likokrat pravijo, da ne smem 
zadrževati strank. In tako se 
marsikdo dobro počuti.« Pri-
zna, da so se ljudje v vseh teh 
letih kar spremenili. »Po go-
spodarski krizi evro obrnejo 
z obeh strani. Takrat smo šli 
v racionalizacijo in obdržali 
smo samo Vrhniko in Borov-
nico, vpeljali smo tudi deljeni 
čas. Skušamo se prilagajati, 
kolikor se le da.« 

Za 30. rojstni dan si še najprej 
želijo zvestih strank

Da bo trgovina doživela 30 
let, si oba z ženo nikoli nista 
mislila. »Imeli smo priložnost, 
ki smo jo zagrabili in vedno 
smo pokazali največ, kar je 
možno. Bil je velik izziv. Se-
daj sva v pokoju, sin je direk-
tor, imamo tri zaposlene.« In 
kaj si želijo za 30. rojstni dan? 
»Zvestih strank,« je iskren Je-
senšek. »Priti do stopnje, da 
se bo vse lepo pokrivalo in da 
bomo zadovoljni mi in stran-
ke. Mi smo bili vedno z ma-
lim zadovoljni, prodali smo 
tudi samo po eno kuverto ali 
list papirja, pa čeprav račun 
pride skoraj več kot tisti list. 
Stranko cenimo in za njo sem 
šel po kakšno stvar tudi v Ka-
mnik ali Ljubljano. Verjetno 
je tudi to prineslo našo pre-
poznavnost.« 

Pogovor z 
dr. Noahom Charneyem
Spoštovani, Beletrinini avtorji gredo na poletno popo-
tovanje, da bi se na dogodkih po Sloveniji srečali z ljubi-
mi bralci. Med junijem in avgustom 2020 bomo z avtorji 
obiskali kraje od Pirana do Kopra in od Tržiča do Metli-
ke. Z avtorji bo na poti tudi Beletrinina knjigarna, ki 
bo za bralce pripravila izbor knjig po posebno ugodnih 
cenah, pripravljamo pa tudi nagradno igro z bogatimi 
knjižnimi nagradami. 
 
O Beletrininem trubadurju:

Dr. Noah Charney (1979) je ameriški 
pisatelj, predavatelj in umetnostni zgo-
dovinar, ki je doktoriral na temo arhitek-
ture Jožeta Plečnika. Je avtor svetovne 
uspešnice, romana Tat umetnin (2007) 
in slovenske uspešnice Slovenologija 

(2017). Rojen je bil v New Havenu v Connecticutu. Potem 
ko je bival v številnih evropskih mestih, se je z družino 
ustalil v Kamniku. O sebi pove, da je Američan, ki se od 
nekdaj počuti bolj doma v Evropi.Vabimo vas na pogo-
vor z dr. Noahom Charneyem, ki bo v petek, 24. 7. 
2020, ob 19. uri  na Košutovem vrtu v Borovnici 
(nasproti Knjižnice dr. Marje Boršnik Borovnica). Z av-
torjem se bo pogovarjala dr. Eva Premk Bogataj.
 

 Prijazno vabljeni! 
Beletrina, Knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica, 

HUD Karel Barjanski

Ker nista dobila
copat in risalnega
bloka, sta pred 30 leti 
odprla Kocko

Dan borovnic
- v soboto, 18. julija 2020 -

pri Gostilni in h
otelu Bistra

sveže 
ameriške 
borovnice 
sveže 

ameriške 
borovnice 

iz bližnjih 

nasadov

Vabi vas: TD Borovnica

Kolikokrat slišim reči starše, »če boš priden, gremo v Kocko«.”

Poslovalnica na Vrhniki
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Kocka ga drži pokonci tudi 
po nesreči

Kocka pa je Romanu prine-
sla srečo tudi v nesreči. »Bil 
sem že nekaj mesecev v po-
koju, ravno takrat smo za-
pirali prodajalno v Cerknici, 
potem pa se je zgodila huda 
nesreča z motorjem. Zara-
di velikih težav z zdravjem 
je bil takrat cilj zapreti tr-
govine, a ko se je vse skupaj 
popravilo, nismo mogli čisto 
končati zgodbe. Bilo je tež-
ko, brez pomoči sodelavcev 
in družine ne bi speljali.« 
Tudi zdaj, ko težko hodi in je 
invalid, mu trgovina in zado-

voljstvo strank dajejo moč. 
»Ko grem peš do Kocke ni 
človeka, ki bi se obrnil stran. 
Kdor od Borovničanov me 
pozna, ve, da sem imel pre-
več ljubic. Kolo, rolerje, hojo, 
gradnjo hiše, Kocko, motor… 
Po nesreči mi je ena gospa 
rekla, ustaviti si se moral, 
sedaj imaš še eno priložnost. 
In Kocka me je v bolezni in 
nesreči držala pokonci, še 
zdaj me rešuje pred negati-
vizmom in sesutjem.« 

Vse najboljše Kocka, še na 
mnogo šestic! 

Rok Mihevc

 Ko je godovala 
poscana Zofka, ki se 

tudi letos ni izneverila, 
je bil v Borovnici za 

kmete pravi mali 
praznik. 

Tehnični pregledi traktorjev 
in traktorskih prikolic. Ko me-
stna birokracija pride na pode-
želje. Marsikdo za ta dogodek 
niti ne bi vedel, če ne bi tisti 
petek vse do noči kolona trak-
torjev segala vse od železniške 
postaje do stebra viadukta.

 Nekateri so spraševali, če 
je kakšen blagoslov. Druge je 
zanimalo, če namesto s kolesi 
v Borovnici na podeželju proti 
vladi ob petkih protestiramo 
kar s traktorji. Le dan po pre-
klicu epidemije je delovalo celo, 
kot da bi na zelo očiten način 

proslavili konec karantene. A 
bili so le tehnični pregledi trak-
torjev, ki so enkrat na leto, na-
čeloma marca ali aprila, a tokrat 
zaradi razmer COVIDA-19 v 
maju. Kot je povedal Blaž Bu-
nič iz podjetja Avtotrade, so na 
terenu zato, da postopke pribli-
žajo strankam in da jim vozil ni 
treba voziti na Vrhniko ali dru-
gam.Dolgo kolono traktorjev 
so letos opazili skoraj vsi Bo-
rovničani, vzrok za to pa je tičal 
v tehničnih težavah vpeljevanja 
novega sistema, pa tudi večjega 
števila traktorjev kot prejšnja 
leta, saj so zaradi epidemije 
koronavirusa prišli izven stan-
dardnega termina. Po grobih 
podatkih imamo v Borovnici 
uradno 160 traktorjev in po 
ocenah je njihova povprečna 
starost okoli 30 let. Mnogi do-
segajo še višje številke, gotovo 

pa noben ni star več kot steber 
borovniškega viadukta, čeprav 
bi se lahko ob mnogih vprašali, 
kaj ima večjo zgodovinsko vre-
dnost. Pa najpogostejše znam-
ke? Od jugoslovanskih klasik 
kot so Zetor, Štore, Same, IMT, 
do novejših John Deerov, Lan-
dinijev, McCormikov, Lambor-
ginijev, … Na vprašanje, ali šte-
vilka registriranih traktorjev 
pada ali raste, Bunič v šali od-
govarja da »uradne statistike 
ne beležimo, smo pa opazili, 
da kmetje lažje kupijo nov 
traktor, kot prodajo starega«. 
Ob tej priložnosti se strankam 
zahvaljujejo za strpnost in ra-
zumevanje letošnjega zapleta. 
»Drugo leto se gotovo vidimo 
v standardnem terminu, na 
eno izmed marčevskih sobot. 
Pregledniki so bili z videnim 
»zadovoljni«, vseeno pa sve-
tujejo kakšen sprehod okoli 
traktorja pred naslednjim 
prihodom na pregled.« 

Rok Mihevc Ohranimo spomin!
 
Ohranimo spomin na vse žrtve revolucije, na tisoče 

slovenskih mučencev. Predvsem pa na naše pobite, za-
molčane in osramočene Borovničane, ki so ostali brez 
groba.  

V nedeljo, 12. julija 2020, se bomo ob 10. uri 
zbrali v farni cerkvi sv. Marjete v Borovnici, k 
maši, ki jo bo imel naš borovniški župnik. Molili 
in prosili bomo za mir med nami, med narodi sve-
ta, da bi bili obvarovani novih vojn in revolucij, pa 
tudi bolezni, ki nas v zadnjem času pestijo.  

Po maši pa se bomo ustavili pred cerkvijo ob spome-
niku 120 zamolčanim žrtvam iz borovniške fare in se z 
blagoslovom in kratkim kulturnim programom pokloni-
li našim mučencem. Spomnili se bomo naših župljanov, 
žrtev druge svetovne vojne in revolucije, ki so ostali brez 
groba; njihovi posmrtni ostanki ležijo v neznanih bre-
znih in rudniških rovih. Bilo jim je odvzeto največ, kar 
so imeli: življenje. Odvzeto pa jim je bilo tudi človeško 
dostojanstvo; razglasili so jih za izdajalce domovine.  

Zbrali se bomo, da se poklonimo njihovemu spomi-
nu, da v mislih poromamo na njihove neznane grobove 
in pripravimo prostor za njihov dostojen pokop in grob. 
Do njega imajo kot ljudje vso pravico, mi pa kot njihovi 
rojaki dolžnost, da jim dostojen pokop omogočimo. To 
se enkrat mora zgoditi!

Lepo vabljeni!
Franc Kavčnik  Čeprav tradicionalne 

prireditve Dan borovnic 
letos žal ne bo, so 

se članice klekljarske 
skupine Punkeljc 

odločile, da vsakoletno 
razstavo vseeno 

postavijo. 

In kaj so si že lanskega okto-
bra zamislile kot tematski izziv? 
PRAVLJICE! Ali sploh obstaja 
kdo, ki ni slišal, gledal ali pre-
bral katere od najbolj znanih 
svetovnih pravljic? Najbrž ne.

Pravljični junaki bodo oble-
čeni v klekljane čipke in po-
stavljeni v okolja, kot smo jih 
videli v knjigah in filmih. Kar 
36 lutk – pravljičnih junakov – 
bo oblečenih v čudovite obleke: 
Trnuljčica s princem, Pepelka, 
Sneguljčica in sedem palčkov, 
Pika Nogavička z gospodom 

Fickom, Janko in Metka, Mala 
morska deklica in drugi bodo 
prikazani v ambientih, okra-
šenih s čipkami. Na ogled bo 
postavljenih trinajst (pravljično 
število) pravljic.

Vas zanima, katerih pravljic 
nismo našteli? Pridite na raz-
stavo in boste videli! Starejši 
se boste vrnili v otroške čase 
sanj in pričakovanj, otroci pa si 
bodo pogledali junake v živo in 
naredili selfije.  

Pridite v »Deželo pravljic«!  
Vašega obiska bomo zelo ve-

seli in upamo, da nam ne bo 
ponagajal virus. Ostanite zdra-
vi! NE ostanite doma!

PRAVLJICE! Pobožajo nas 
po duši, nam dajo misliti, nam 
vzpodbujajo fantazijo, nam na-
stavljajo ogledalo. Kaj pa, če so 
pravljice resnica?     

Za Punkeljc 
Slavica Marta Ošaben  

Dežela pravljic

Ob takšnih prizorih se postavlja vprašanje, kaj ima večjo zgodovinsko vrednost.

Protest, blagoslov 
ali tehnični
pregled?
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To občutimo tudi v ob-
činski upravi, saj se naše ak-
tivnosti pospešeno odvijajo 
v smeri, ki smo jo začrtali. 
»Občina je uspela pridobiti 
državna sredstva za ureditev 
poplavne varnosti Ligojščice 
v Horjulu. Projekt v vrednosti 
cca. 1 mio EUR se bo izvajal 
predvidoma od konca julija 
in končal v letu 2021. Dela v 
okviru projekta se bodo iz-
vedla kot Vzdrževalna dela v 
javno korist.« To bo eden od 
najpomembnejših projektov 
v bližnji prihodnosti. Dela 
bodo potekalo od Ljubgoj-
ne pa vse do nove čistilne 
naprave. S tem bo urejeno 
poplavno območje Horjula 
in omogočena širitev vrtca 
v Horjulu. Vse občane, ki jih 
ta sanacija in ureditev na ne-
posreden način zadeva, smo 
pravočasno obvestili tako z 
javno razgrnitvijo kot tudi z 
dopisom in priloženo skico 
kjer bodo potekala dela. Ob 
tem bi želel poudariti, da je 
ta poseg nujen in pričakujem 
sodelovanje vseh. V kolikor bi 
prišlo do oviranja sanacije in 
ureditve vodotoka, za katero 
imamo seveda urejeno vso 
dokumentacijo, moram opo-
zoriti, da bodo te zadeve re-
ševale pristojne inšpekcijske 
službe. To seveda pomeni, da 
bo vsak posameznik dolžan 
prevzeti tudi morebitne globe. 

»V teku je postopek javnega 
naročanja za izbiro  izvajalca 
del za urejanje in širitev ceste 
na Laparjio.« Dela se bodo 
tako začela v kratkem, ob tem 
pa naprošam vse, ki se vsako-
dnevno vozite po tej cesti, za 
strpnost. Ureditev prometa 
bo prilagojena jutranjim in 
popoldanskim prometnim 
konicam, tako da boste lahko 
čim bolj nemoteno odhajali 
na delo in se potem tudi vra-
čali domov. O zaporah ceste 

boste obveščeni tudi na sple-
tni strani občine Horjul. Ko 
bo potekalo asfaltiranje, bo 
obvoz speljan skozi Samoto-
rico in na ‘Pil’. 

Veselim se tudi ureditve 
medgeneracijskega centra v 
okolici osnovne šole. Tam 
bomo zgradili lepe sprehajal-
ne poti, jih opremili s kar 15. 
klopcami, uredili bomo tudi 
igrala na prostem za otroke, 
vrtove z različnimi temati-
kami. To bo hkrati tudi učna 
pot, opremljena z ustreznimi 
informativnimi tablami. V 
času počitnic bomo tudi ure-
dili šolsko okolico. Naredili 
bomo pešpot mimo športne 
dvorane do vhoda v šolo, 
preplastili šolsko nogometno 
igrišče in zamenjali ograjo. 
Zadeve napredujejo tudi v 
Žažarju, kjer sedaj čakamo 
na gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo kanalizacije. Lahko 
pa že povem, da bo uradna 
otvoritev poslovilne vežice 
na Vrzdencu 16. avgusta. Tu 
so vsa dela zaključena, okoli-
ca je lepo urejena in menim, 
da smo lahko vsi skupaj po-
nosni na to pridobitev, ki so 
jo na Vrzdencu čakali dolga 
leta. Do takrat bo tudi že do-
končan spomenik posvečen 
Cankarjevi materi na Vrz-
dencu. To bo še ena pridobi-
tev za ohranjanje kulture in 
spomina na velikega pisatelja 
ter domoljuba, ki je močno 
zaznamoval našo preteklost 
in sedanjost. 

Njegove velike sanje so bile, 
da bi Slovenci složno zaživeli 
kot narod v svoji domovini. 
Spomnimo se na to vsako leto, 
25. junija, ko praznujemo dan 
državnosti. Želim vam vse 
dobro, šolarjem lepe počitni-
ce, vsem skupaj pa predvsem, 
da ostanete zdravi.  

 Župan, Janko Prebil

Županova beseda 

Projekti
Spoštovane občanke in občani, 
smo v času, ko se življenje vrača 
v tirnice, ki smo jih navajeni. 

Ob vsakoletnem poklonu padlemu 
ruskemu vojaku se zberejo predstavniki 
Ruske federacije in predstavniki občine 

Horjul. 

Tudi letos se je ta tradicija na-
daljevala in ohranja povezanost 
med našim in ruskim narodom.

Dogodek ima močan sim-
bolni pomen, saj s položitvijo 
venca počastijo vse, ki so dali 
življenje za to, da danes živimo 
v svobodi. Veleposlaništvo Ru-
ske federacije že več let ohranja 
spomin na padle ruske in sov-
jetske vojake na slovenskih tleh. 
Skupaj s slovenskimi oblastmi 
in zvezo borcev, so na območju 
Slovenije našli več kot 80 gro-
bišč, v katerih so ruski vojaki, ki 

so padli v prvi in drugi svetovni 
vojni. Vsak diplomat veleposla-
ništva je odgovoren za nekaj 
krajev, kjer so ti grobovi. Tako 
se vsako leto septembra po-
klonijo padlim v prvi svetovni 
vojni, maja pa padlim borcem 
v drugi svetovni vojni. Na vsa-
kem dogodku sodelujejo tudi 
uradne osebe občin, župani 
in krajani. Ta tradicija je po-
membna za ohranjanje skupne 
rusko-slovenske zgodovine in 
je namenjena tudi ozaveščanju 
mlajših generacij, da se takšne 

vojne ne bi nikdar več ponovile. 
Veleposlaništvo se zahvaljuje 
vsem Slovencem za spoštljiv 

odnos do grobišč in spomin na 
junake teh vojn, tako ruskih kot 
slovenskih. Veleposlaništvo se 

zahvaljuje občini Horjul, go-
spodu županu Janku Prebilu 
in gospe direktorici Urški Ma-

rolt za odlično sodelovanje in 
izraža upanje za nadaljevanje 
dobrih odnosov med narodi. 
Župan Janko Prebil se je ob tej 
priložnosti zahvalil predstav-
niku Ruske federacije za obisk 
v občini in dejal: ‘Naša dolžnost 
je izkazati spoštovanje in čast 
vsem, ki so padli v vojnih vi-
hrah in ob tem plačali najvišjo 
ceno, da lahko danes živimo 
v svobodi. To nam mora biti 
obenem tudi opomin, da ne 
smemo nikdar več dopustiti, 
da pride do takšnih grozot, kot 
jih prinaša vojna. To nas mora 
tudi povezati kot narod, da ne 
bi prihajalo do konfliktov.’ 

Peter Kavčič
Foto: občinski arhiv

Pravkar končano 
šolsko leto si bomo 
zapomnili po šolanju 
na daljavo. 

Še posebno pa si ga bodo za-
pomnili vsi letošnji devetošolci. 
Nihče si ni želel končati devet-
letke na tak način, a vseeno, ti-
sto najpomembnejše je znanje. 
Na koncu šteje samo to in tega 
se zelo dobro zaveda tudi žu-
pan Janko Prebil, ki je tradici-
onalno sprejel najboljše učence 
in predstavnike šole  

Znanje je naše največje bo-
gastvo. Nikakor pa se učenje 
ne konča, ko končamo osnov-
no šolo. Za trud in vloženo 
delo je prav, da dobimo vsaj 
pohvalo. Zato so na občini tudi 
letos ob zaključku šolskega leta 
2019/2020 povabili učence, ki 
so se v vseh devetih letih šo-
lanja izkazali z odličnim uspe-
hom. Župan Janko Prebil je 
tako tradicionalno ob zaključ-
ku šolskega leta sprejel učen-
ce devetih razredov, ki so bili 
odlični vseh devet let. Sedem 

učencev je po uvodnem nago-
voru in pohvali župana prejelo 
darilo, knjigo Odkrivajmo le-
pote Slovenije. Vsekakor  je v 
današnjem času to zelo aktual-

na knjiga. Župan in direktorice 
občinske uprave, Urška Ma-
rolt, sta jim zaželela uspešno 
nadaljnje šolanje. V tokratni 
generaciji se je večina odličnih 

učencev vpisala v gimnazijske 
programe.

 
Peter Kavčič, 

Foto: Občinski arhiv

Župan in predstavnik Ruske federacije položila venec 

Sprejem pri županu za odličnjake
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Koliko je vredno 
življenje, je v resnici 
neizmerljivo, vemo 

pa, da je dragoceno in 
neponovljivo. 

Zato se je za vsako življenje 
vredno boriti. Novoustanovlje-
ni štab Civilne zaščite Horjul 
je bil na najtežji preizkušnja že 
takoj po ustanovitvi. Po dobrih 
štirih mesecih lahko ugotovi-
mo, da so s svojim delom iz-
polnili svoje poslanstvo, ki je 
zaščita življenj in imetja prebi-
valcev v občini. 

 Župan Janko Prebil, ki je bil 
med pobudniki ustanovitve 
Civilne zaščite, je podal svoj 
pogled na obdobje zadnjih ne-
kaj mesecev. ‘Še pred kratkim 
smo živeli v ustaljenem ritmu 
in delu. A ko pogledamo, kaj 
se je zgodilo v začetku marca, 
vidimo, kako ranljiva družba 
smo v resnici.

Zgodbe o nesrečah, katastro-
fah in tragičnih dogodkih po 
navadi spremljamo od daleč. 
Tudi koronavirus se nam je zdel 
tako daleč, tam nekje na Kitaj-
skem, nato pa se je v nekaj dneh 
pojavil v Sloveniji in kaj kmalu 
tudi v občini Horjul. Zato smo 
postopoma začeli z uvajanjem 
ukrepov za preprečitev širjenja 

virusa. Uresničilo se je to, kar 
smo upali, in sicer, da bodo 
ljudje to prenesli z veliko mero 
samodiscipline, upoštevanja 
priporočil proti širjenju okuž-
be in medsebojne solidarnosti, 
kjer je to potrebno.’

Vodstvo Civilne zaščite Hor-
jul je ob pogledu nazaj izposta-
vilo ključne momente, ki so ob-
čane obvarovale pred širjenjem 
okužbe. V času krize so v štabu 
Civilne Zaščite Horjul pripra-
vljali razna navodila za javnost, 
nadgrajevali ukrepe, evidenti-
rali prostovoljce, nadzorovali 
javne površine, poskrbeli za 
socialno šibke, med občane 
razdelili maske in še bi lahko 
naštevali. ‘Situacija je bila ob-
vladljiva, zato menimo, da smo 
bili dobro organizirani in da 
smo delali dobro’ je dejal pred-
sednik Andrej Kozjek in dodal: 
‘Zaključimo lahko, da so obča-
ni spoštovali ukrepe, pretežno 
so bili odhodi od doma vezani 
na nabavo živil in zdravil. Ži-
vljenje v občini je potekalo brez 
večjih kršitev oziroma v skladu 
in ob upoštevanju ukrepov na 
državni ravni.’

A vodstvo Civilne zaščite 
opozarja tudi na pomanjkljivo-
sti. ‘Kot zelo slabo ocenjujemo 
informiranje o novo nastalih 

primerih okužb s strani dr-
žavnih institucij (NIJZ in MZ), 
kjer, razen tabele o številu oku-
ženih, nismo prejeli nobenega 
podatka. Ugotovili smo, da je 
prikazano število potrjenih 
primerov v tabelah celotno 
število, torej od pojava prvega 
potrjenega primera dalje, in se 
ne spreminja zaradi ozdravitve 
oziroma smrti. 

Zagotavljanje zaščitne opre-
me preko CZ, MZ in vseh in-
stitucij je bilo izredno počasno 
in je terjalo od občine porabo 
lastnih sredstev za dosego upo-
števanja vseh sprejetih predpi-
sov s strani države.

Način poročanja medijev o 
kakovosti prtičkov SETI (za 
izdelavo mask) se nam zdi ne-
sprejemljiv, saj prostovoljce, ki 
so izdelovali maske in donator-
je postavlja v neugoden položaj. 
Skrbelo nas je, da bodo občani 
podvomili v kakovost mask, ki 
so jih prejeli v vsako gospodinj-
stvo. Material za maske je vse-
kakor bil potrjen s strani UKC 
LJ kot ustrezen, zato so občani 
v vsakem primeru bolje zašči-
teni, kot z navadnim šalom, in 
ustreza potrebam za neprofesi-
onalno rabo.

Omenili bi še sodelovanje in 
medsebojno obveščanje med 

Občino Horjul in URSZR izpo-
stava Ljubljana, ki je potekalo 
dobro in brez težav. Obveščeni 
smo bili glede vseh uporabnih 
informacij, navodil, odgovorili 
so na vsa vprašanja. Pohvalili 
bi gospo Elzo Majcen za njeno 
ažurnost, nasvete in hitro po-
sredovanje.’

A tisto največje zadovoljstvo 
je bilo, ko so v štabu izvedeli, da 
v občini Horjul ni več nobene-

ga primera okužbe. 21. maja so 
iz doma starejših DEOS Horjul 
sporočili, da so še zadnji sta-
novalci z okužbo COVID-19 
bolezen preboleli in se vrača-
jo na navadne oddelke. Želijo 
pa si, da bi občani to izkušnjo 
vzeli kot preizkušnjo, ki smo jo 
prestali in se iz nje nekaj nauči-
li. Ob tem še enkrat poudarjajo, 
kako pomembno je bilo dobro 
sodelovanja med vsemi služba-

mi in seveda z vsemi občani. 
Vsi ukrepi so bili sprejeti za 

zaščito in preprečevanje šir-
jenja Covid-19 in ohranjanja 
našega zdravja. To je tudi tisto 
najpomembnejše sporočilo in 
seveda poslanstvo Civilne Za-
ščite Horjul.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Konec maja je potekal sestanek 
med člani štaba Civilne zaščite, 
direktorice občinske uprave in vodjo 
ekipe prve pomoči o nakupu šotora 
za potrebe Civilne zaščite in dveh 
ročnih radijskih postaj.

 
Pregledali so ponudbe šotorov, a do končne-

ga sklepa o nabavi ni prišlo, saj se postavljenih 
šotorov doslej še ni dalo videti. Najverjetneje 
bo treba počakati na dneve Civilne zaščite, kjer 
so ti šotori običajno razstavljeni in je odloči-

tev, da se izbere najboljšega, za lokalne potrebe 
lažja. Ugotovili pa so, da mora biti šotor tak, da 
ima možnost priključitve še dodatnega šotora 
in s tem povečanje obsega. Odločili so se tudi, 
da gredo v nabavo ročnih radijskih postaj, na 
podlagi pridobljenih ponudb in specifikacij pa 
se bodo odločili za najprimernejši model. V 
kolikor bo ostalo na voljo še nekaj sredstev, se 
bodo ta porabila za nakup torbe prve pomoči 
ali jopičev za člane prve pomoči. 

 
Besedilo in foto: Peter Kavčič

Dva meseca je trajal boj 
z nevidnim sovražnikom, 
ki je po vseh znanih 
podatkih lahko najbolj 
nevaren prav za 
najstarejše. 

Čeprav so se še pred epi-
demijo dobro pripravili in že 
uvedli varnostne ukrepe, se je 
virus vseeno prikradel v Deos. 
Z dobrim delom in strokovnim 
vodenje so okužbe hitro zajezili 
in bolezen izkoreninili.

Cela hiša je sedaj ‘zdrava’ že 
dober mesec. Natančneje; od 
21. maja niso imeli več nobene 
okužbe, saj so zadnja testiranja 
petih bolnikov pokazala, da 
so vsi rezultati negativni. To 
je pomenilo, da so se takoj po 
tem lotili selitve stanovalcev v 
njihove prostore in pa seveda 
generalnega čiščenja celotnega 
doma. Oddelek Covid19 bodo 
sicer obdržali, saj potrebujejo 
takšen prostor v primeru nove 
okužbe oziroma če se nam bo 
obetal drugi val. S tem bo v 
najkrajšem možnem času lah-
ko poskrbljeno za varnost vseh 
stanovalcev v domu, morebi-
tnim bolnikom pa maksimalno 

oskrbo z uigrano ekipo nego-
valcev in zdravstvenega osebja. 

Slavica Vekić, vodja zdra-
vstvene službe in namestnica 
direktorja doma starejših Deos 
v Horjulu, je na vprašanje, kako 
so ozdravljeni bolniki sprejeli 
veselo novico, dejala: ‘Veselje 
je bilo izjemno, po prvem te-
stiranju in naslednji dan še po 
drugem smo jim povedali, da 
so negativni, kar je pomenilo, 
da so lahko prišli nazaj v preo-
stali del doma in so lahko prišli 
v bolj ustaljen ritem življenja. 
Imeli smo srečo, da je bil pri 
vseh zadnjih bolnikih potek 
bolezni dokaj blag. Bilo je nekaj 
povišane telesne temperature 
in občasnega slabega počutja, 
ampak to je bilo bolj ali manj 
vse.’ 

V tej ekipi je bilo osem članov, 
ki so se seveda tudi redno te-
stirali ves čas trajanja epidemi-
je. Sestavljena je bila strokovno, 
in sicer iz dveh diplomiranih 
sester, dveh tehnikov in štirih 
bolničarjev. 

Uspeh preprečevanja okuž-
be so zagotovili tudi z ustrezno 
opremljenimi prostori. Pre-
oblačili so se v posebni sobi, 
urejene so bile garderobe, tuši-

ranje, skratka, vse je bilo orga-
nizirano tako, da niso prihajali 
v stik z ostalimi zaposlenimi, 
čeprav so lahko vsak dan hodi-
li domov. 

Kljub temu, da je epidemija 
uradno končana, pa v domu 
starejših ostajajo previdni. Obi-
ski svojcev so sicer dovoljeni, a 
ob upoštevanju priporočil in 
navodil ministrstva za zdrav-
je. To je pomembno tudi zato, 
da je ob morebitnem ponov-
nem povečanju okužb omogo-
čen nadzor oziroma sledljivost. 
Pri samih obiskih pa je prisoten 
tudi nekdo od strokovnega ose-
bja, ki pazi na ustrezno varno-
stno razdaljo in stike. 

Slavica se ob temu, ko so 
uspešno premagali zahtevne 
razmere, zahvaljuje vsem sta-
novalcem in njihovim najbliž-
jim za razumevanje in upošte-
vanje navodil. Seveda pa brez 
zahvale osebju v domu starejši 
ne gre, kajti tokrat se je ponov-
no pokazalo, da je za uspeh 
potrebna prava ekipa in sode-
lovanje med vsemi.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Dom starejših v Horjulu brez okužbe

Slavica Vekić pred domom starejših v Horjulu

Sklep o nabavi dodatne opreme za 
Civilno zaščito

Civilna zaščita
Horjul je ocenila delo 
v času pandemije
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Intervju: Aleksander Gube – ravnatelj OŠ Horjul 

Med počitnicami si 
napolnite ‘baterije’ 
Verjetno se strinjamo, da so bili spomladanski meseci zelo 
drugačni kot vsa leta poprej. V teh izrednih razmerah smo bili 
vsi na preizkušnji. Od najmlajših do najstarejših. 

Lokal v športnem 
parku Horjul se je 
ponovno odprl, ko so 
se sprostile omejitve, ki 
so veljale za gostinske 
lokale. 

Kot je kmalu po otvoritvi 
obljubila Lea Kepic, ki upra-
vlja z lokalom, so se v ponudbi 
znašle tudi dnevno sveže tor-
tice. 

Gre za torte odličnega oku-
sa, kjer lahko vsak najde nekaj 

zase. V poletnih mesecih pa se 
boste lahko prišli osvežit tudi 
z odličnim sladoledom in le-

deno kavo. Pripravijo pa tudi 
odličen mojito ali gin-tonic. 
Pavza postaja tudi vedno bolj 
priljubljena točka, kjer se zbi-
rajo kolesarji, v popoldnevih 
ali za konec tedna pa je živah-
no tudi na zunanjih igralih, 
ko si pavzo privoščijo starši 
z majhnimi otroki. O njiho-
vi dnevni ponudbi se lahko 
pozanimate tudi na facebook 
profilu Športni park Horjul 
oziroma Pavza.

 
Peter Kavčič

Tudi letošnje poletje se lahko otroci z ob-
močja občine Horjul priključijo Poletnemu 
vklopu, saj Občina Horjul ponovno sofi-
nancira počitniško varstvo »Poletni vklop 
– športne počitnice«, ki se bo dogajalo na 
Vrhniki.

Poletni Vklop bo potekal med 6. julijem 
2020 in 28. avgustom 2020, vsak delovni 
dan med 6:30 in 16:30. Tako kot prejšnje leto 
lahko otroke pripeljete v ŠPORTNO DVO-
RANO ANTONA MARTINA SLOMŠKA, 
Pod Hruševco 33 na Vrhniki. 

Poleg tega, da Poletni vklop nudi rešitev 
za poletno varstvo mlajših otrok, je projekt 
Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika organi-
ziran tudi z namenom, polepšajo poletne 
počitnice otrokom in jim omogočijo nepo-
zabna doživetja ob sproščenem in aktivnem 
preživljanju prostega časa. 

Predviden strošek staršev za otroke iz 
občine Horjul bo znašal 3,00 EUR na dan. 
Starši pokrijejo tudi stroške izletov, ki so 
opcijsko na sporedu enkrat tedensko. Orga-
nizirana so tudi dnevna kosila, ki jih plaču-
jejo otroci sproti. Ostale stroške bo pokrila 
Občina Horjul. 

Več informacij bo na voljo na spletni stra-
ni Občine Horjul www.horjul.si in na novi 
spletni strani poletnivklop.si ter Face-
book strani Zavoda Ivana Cankarja. 

 
Občina Horjul

Posebno poglavje pa je bilo šolanje na daljavo. 
Kdor ima doma šoloobvezne otroke ali učitelja 
oziroma učiteljico, je doživel izkušnjo, kjer je 
bilo v poučevanje vloženega ogromno dela, časa 
in energije. Ravnatelj osnovne šole Horjul Ale-
ksander Gube je v pogovoru opisal, kako so v šoli 
ponovno vzpostavili pouk in kaj nas čaka v pri-
hodnjih mesecih, ko bodo šolarji na počitnicah. 
 
Kako ste se v OŠ Horjul spoprijeli s ponovnim 
uvajanjem šolanja, ste zadovoljni, je vse potekalo po 
načrtih?
Že pred vrnitvijo prvih učencev v šolo in vrtec 
smo pripravili protokol, po katerem se od takrat 
ravnamo. V treh fazah so se vrnili otroci vrtca in 
učenci od 1. do 9. razreda, kar je za nas na začet-
ku predstavljalo velik izziv, saj je bilo treba zbra-
ti prijavnice in izjave, pripraviti oznake v okolici 
stavb in v njih, razdeliti učence in otroke v več 
skupin, jim določiti matične prostore, zagotoviti 
zadostno število sodelavcev, saj se je število sku-
pin povečalo, organizirati dežurstvo itd.
Prilagodili smo izvajanje malice, ki poteka v učil-
nicah, in kosila, ki je v več izmenah. Vsi zaposleni 
in učenci, starejši od 12 let, morajo uporabljati 

maske, saj je bilo naše vodilo ves čas, da je najprej 
treba poskrbeti za zadostno higieno in razkuže-
vanje, saj bomo le tako zagotovili, da se s koro-
navirusom ne bi kdo okužil.
 
Kako je z aktivnostmi čez poletje, kaj vas čaka sedaj?
Začela se bodo začetna dela za dozidavo vrtca, 
s katero bomo pridobili pomembne prostore za 
naše delovanje.
Tudi okolica šole bo gradbišče, saj se bo začelo z 
gradnjo medgeneracijskega središča, ki bo pri-
neslo popestritev za naše učne vsebine in tudi za 
celoten kraj. Pripravljamo se na sanacijo nekate-
rih prostorov in menjavo opreme v šoli.
 
Kako je z vpisi prvošolcev, bodo lahko normalno 
vstopili v učni proces?
Podatki kažejo, da bomo imeli dva oddelka prvih 
razredov. Konec avgusta bomo izvedli tudi ro-
diteljske sestanke za starše bodočih prvošolcev, 
kjer jim bomo podali vsa potrebna navodila, da 
bo vstop v šolo zanje in za njihove otroke potekal 
sproščeno.
Končan je tudi vpis v vrtec in starši so o izbiri 
obveščeni.

 Kaj bi želeli sporočiti staršem in učencem ob začetku 
počitnic?
Upam, da so najhujši tedni zaradi koronavirusa 
za nami in da se zgodba jeseni ne bo ponovila. 
S strani staršev smo prejeli številne pohvale za 
našo delo na daljavo, za hitro odzivnost in pri-
lagodljivost. Zavedamo se, da nam brez njihove 
pomoči, sodelovanja in podpore ne bi uspelo, 
za kar se jim moram zahvaliti. Če pa se bi si-
tuacija ponovila, verjamem, da bomo ponovno 
uspešno sodelovali in še nadgradili naše vezi za 

dobro vseh otrok. Zahvala gre tudi učencem, ki 
so zavzeto sodelovali in oddajali svoje izdelke, o 
čemer priča tudi zajetno število izjemnih izdel-
kov, filmov in fotografij na spletni strani, ki smo 
jo postavili za delo na daljavo.
Poletne počitnice dobro izkoristite in se napolni-
te z energijo. Glavno je, da ostanemo zdravi, da 
bomo lahko s polno močjo pričeli novo šolsko 
leto.

Besedilo in foto:
Peter Kavčič

Druženje, izmenjava 
izkušenj in pa seveda 

sadik ter semen postaja 
vedno bolj priljubljena.

Lahko bi rekli, da gre že sko-
rajda za neke vrste gibanje ali 
združevanje podobno mislečih. 
Na Vrzdencu je konec maja 
potekala zelemenjava pred ga-
silskim domom in verjamemo, 
da ni zadnja.

Ideja je zrasla na zeljniku ak-
tivnih članov in članic društva 
upokojencev na Vrzdencu. Z 
nekaj promocije preko oglasnih 
desk in objav na spletni strani 
občine Horjul so povabili vse 
vrtičkarje in ljubitelje doma 
pridelane zelenjave in cvetja na 
brezplačno menjavo. Menjali 

so sadike zelenjave, cvetja in 
semen, pod geslom:

Kar imate preveč, prinesite 
– kar potrebujete, odnesite. Ze-
lemenjava je potekala od 10. do 
17. ure. Po besedah Vere Kranjc 
pa so bili v društvu z obiskom 
zadovoljni. Izmenjali so sadike 
ter izkušnje iz prakse. Za na-
slednje leto pa so že določili 
datum za podobno prireditev, 
ki bo prvo soboto po Ledenih 
možeh v maju. Želijo si, da bi 
to postala tradicija in bi od tega 
lahko imeli vsi nekaj več. To je 
sicer tudi glavno poslanstvo, 
saj pri zelemenjavi menjajo se-
mena, sadike, pridelke, recepte, 
izkušnje in navdihe z domače-
ga vrta. Cilj Zelemenjave je, da 
na solidaren in zabaven način 

poveže vse navdušence dobrot 
in lepot z domačega vrta ter to 
navdušenje raztrosi tudi med 
ostale someščane in sovaščane. 
Tu ni resnično nikakršnih ome-
jitev. Zelemenjava vabi vse brez 
izjem. Od vrtnarskih mojstrov 
do popolnih začetnikov. 

Primerna je tako za mlade in 
stare, take z enim samim lonč-
kom na balkonu kot tiste veliko 
njivo. 

Več o zelemenjavi lahko izve-
ste tudi na www.zelemenjava.
si za informacije pa lahko tudi 
pošljete e-pošto na zelemenja-
va@gmail.com ali ji sledite na 
facebooku. 

Peter Kavčič, foto: Arhiv 
društva upokojencev 

Vrzdenec

V Pavzo na tortico

Poletni vklop ponovno tudi 
za otroke iz občine Horjul

Zelemenjava na Vrzdencu
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Pod Marijinim 
plaščem na Lesnem 
Brdu, ki se tesno drži 
občine Horjul in je le 
ena od podružničnih 
cerkvic župnije 
Vrhnika, smo se ves 
mesec majnik zbirali 
starši, stari starši in 
predvsem otroci iz 
vasi in bližnje okolice. 

Na prostem, pod kozolcem 
bližnje kmetije in v dovoljeni 
razdalji smo prepevali Mariji-
ne pesmi, molili, se zahvalje-
vali in se priporočali svojim 

krstnim zavetnikom, posebej 
sv. Roku, zavetniku zoper ku-
žne bolezni. 

Vsak dan pa smo preko 
šmarničnih zgodb spozna-
li nov čudež, ki sta ga dan za 
dnem odkrivala junaka, bra-
tec Anže in sestrica Ana. 

Ta dva sta se ves mesec ču-
dila nad nam tako samoumev-
nimi stvarmi, ki so delo člove-
ških ali Njegovih rok. Spoznali 
smo, da moramo biti hvaležni 
za vodo, zemljo, zrak, zvezde, 
čebele, ptice, vrtnice, avto-
mobile, letala, za starše, dar 
življenja, talente in še mnogo 
drugega. Točno enaintrideset 
se jih je nabralo in vsak dan so 

k šmarničnem oltarju otroci 
prinašali različne izdelke, ki 
so jih izdelali za nalogo. 

Vsak šmarnični dan se je 
zaključil z bansi in igrami na 
prostem, ki so zaradi takra-
tnih razmer posebej blagodej-
no delovali na otroke ter tudi 
na nas starše. Hvaležni, da je 
Marija na tak način povezala 
otroke in nekatere družine iz 
vasi in okolice, smo skleni-
li, da se naslednje leto zopet 
zberemo pod plaščem B’riske 
Marije. 

Nadja Prosen Verbič

Na OŠ Horjul interesna dejavnost prostovoljstvo 
deluje že sedmo leto. 

Tudi v letošnjem šolskem 
letu je 11 učencev naše šole, ki 
obiskujejo 5. in 6. razred, svoj 
čas, trud in dobro voljo delilo z 

mlajšimi učenci v podaljšanem 
bivanju. 

Od oktobra do marca (do 
nastopa izrednih razmer za-

radi koronavirusa) so učenci 
prostovoljci mlajšim učencem 
v podaljšanem bivanju nudi-
li pomoč pri pisanju domače 
naloge ali pa so se z njimi pre-
prosto družili ob pogovoru, 
družabnih igrah in ustvarjal-

nih delavnicah. Pomagali pa so 
tudi pri organizaciji in izvedbi 
decembrske humanitarne zbi-
ralne akcije Za otroški nasmeh 
v sodelovanju z Rdečim križem 
Slovenije. 

Vsi učenci prostovoljci so 
s svojo ustvarjalno energijo, 
odgovornim vedenjem, zavze-
tostjo in dobrosrčnostjo so-
ustvarili številne nepozabne 
trenutke in pomembno prispe-
vali h kvalitetnejšemu bivanju 
na OŠ Horjul. 

Njihov trud je bil v okviru 
natečaja Junaki našega časa 
prepoznan tudi s strani Sloven-
ske filantropije - Združenja za 
promocijo prostovoljstva. 

Vztrajni, odgovorni in dobro-
srčni prostovoljci so zaslužni, 
da OŠ Horjul danes nosi naziv 
Junaki našega časa. 

Najbolj dejavne pro-
stovoljke v šolskem letu 
2019/2020, ki so zaradi vi-
sokega števila ur opravlje-
nega prostovoljnega dela 
hkrati tudi prejemnice 
naziva Junak/-inja našega 
časa, so Nika Burjek, Lara 
Lušin in Žana. 

Vsem učencem prosto-
voljcem hvala in bravo! Naj 
se dobra dela nadaljujejo.

 Barbara Buh, izvajalka 
interesne dejavnosti 

prostovoljstvo na OŠ Horjul

V športnem parku 
Horjul, dvorana, ki je 
namenjena treningom 
in tekmovanjem inline 
hokejistov, sameva 
že od marca, ko je 
stopil v veljavo odlok 
o prepovedi aktivnosti 
v zaprtih prostorih 
in se je življenje tudi 
za športnike povsem 
ustavilo. 

Kot kaže, bo tako še vsaj cel 
julij.

V času, ko se strogi ukrepi 
rahljajo in ko lahko živimo 
vsaj približno v nekem bolj 
ustaljenem ritmu, je seveda 
na mestu vprašanje, kdaj se 
lahko nadejamo ponovnega 
odprtja športne dvorane in 
tekmovanj. Kot kaže, bo tre-
ba na zagon inline hokeja v 
dvorani počakati še vsaj en 

mesec. Na občini žal nimajo 
boljše rešitve. So pa seznanje-
ni s pogoji uporabe športnih 
dvoran, še posebej dvorane v 
Športnem parku Horjul. Ra-
zumejo veliko željo hokejistov 
po ponovnem odprtju dvora-
ne, saj ne morejo trenirati, a 
so kljub temu morali slediti 
smernicam pristojnih služb, 
ki izključuje vsakršno tvega-
nje. Če dvorane odprejo, to 
pomeni, da je treba dvorano 
po vsakem treningu razkužiti 
in prezračiti. Povsem ena-
ko velja za garderobe. Da bi 
vzpostavili tak higienski red, 
bi občina morala zaposliti ne-
koga, ki bi bil vsako popoldne 
prisoten v športnem parku in 
po vsakem treningu ustrezno 
razkužil in pripravil prostor 
za naslednjo ekipo, kar pa v 
tem času ni izvedljivo. 

 
Peter Kavčič

7. generacija učencev prostovoljcev na OŠ Horjul je šoli prinesla naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA.  Na OŠ 
Horjul interesna dejavnost prostovoljstvo deluje že sedmo leto. Tudi v letošnjem šolskem letu je 11 učencev 

naše šole, ki obiskujejo 5. in 6. razred.

Učenci prostovoljci postali 
 Junaki našega časa

Športni zanesenjaki v 
lepem ‘pokoronskem’ 
vremenu že pridno 
nabirajo kilometre na 
kolesu ali peš v hrib. 

Kot nam je povedal Primož 
Jereb, predsednik športnega 
društva Zapravljivček, so v za-
četku junija lahko zagnali tra-
dicionalne vzpone na Koreno 
tako za kolesarje kot tudi za 
gorske tekače. 

Lahko se jim pridružite ali 
pa tole vzamete kot pozitivno 
motivacijo, da naredite nekaj za 
svoje telo. Zgledi vlečejo, pravi 
stara modrost! Primož je ta-
kole na kratko opisal, kako vse 
skupaj poteka: ‘Najprej moram 
povedati, da smo se zelo razve-
selili, da so se varnostni ukre-
pi sprostili. Tako smo lahko 
začeli s skupnimi vožnjami in 
treningi. Med tednom, vsako 
sredo ob 17. uri vozimo ‘zapra-
vljivčkovo rundo.’ Gre za pre-
cej razgibano traso, ki je dolga 
okoli 50 kilometrov in nas vodi 
iz Horjula proti Dobrovi, skozi 
Polhov Gradec, čez Planino in 
nazaj v Horjul.

Pedala vrtimo tudi ob so-
botah. Ker je na voljo več časa, 
je trasa zahtevnejša in daljša. 
Običajno je dolga od 70 do 
100 kilometrov. Potem je tu še 
tretja runda, in sicer v nedeljo 
zjutraj, ko odpeljemo še tako 
imenovano ‘barjanko.’  Recimo 
temu, da je bolj regeneracijska 
in pelje po ravninskih cestah 

prek ljubljanskega barja in je 
dolga okoli 60 kilometrov.’ 
Kljub temu, da so to čisto pravi 
treningi, pa Primož poudarja, 
da gre pri vsem skupaj pred-
vsem za druženje in ohranjanje 
kondicije. Po vožnji, včasih pa 
tudi vmes, si vzamejo tudi čas 
za kavo in postanek za osvežil-
no pijačo.

Vzponi, ki potekajo na Kore-
no s kolesi od 1. junija se bodo 
končali 30 avgusta. V društvu 
so si zadali cilj, da takrat izpe-
ljejo tudi jubilejno 20. dirko na 
Koreno in gorski tek ter dua-
tlon, kot je to običaj v zadnjih 
letih. 

Če bodo le razmere dopušča-
le, se bodo, tako kot je že tra-
dicija, potrudili za odlično or-
ganizacijo in zabavo. Kolesarke 
in kolesarji, ki bodo opravili 
več kot 15 vzponov, bodo pre-
jeli bronaste medalje, tisti z več 
kot 30 vzponi si bodo prislužili 

srebrne medalje, zlato pa bo 
namenjeno vsem z več kot 60 
vzponi. 

Vpisovanje poteka na istem 
mestu kot doslej, na dan pa je 
može le en vpis. 

V oktobru imajo tudi načrt, 
da izpeljejo še maratonski po-
hod, 8-urni ‘šiht na Koreno’ kjer 
se beležijo vzponi in zbirajo 
prispevki, ki jih potem donira-
jo za dobrodelnost. Ta vzpon bi 
moral biti že v marcu, a so ga 
bili prisiljeni odpovedati zara-
di situacije s prepovedmi glede 
druženja in ostalimi varnostni-
mi ukrepi glede preprečevanja 
okužb s koronavirusom. 

Vse novice in aktualne ak-
tivnosti najdete tudi na njihovi 
spletni strani www.zapravljiv-
cek.si in na facebook profilu. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Šmarnice
na Lesnem Brdu

Gremo na Koreno!

Hokejisti
še vedno brez

treningov v dvorani
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Ponosen sem, da v naši ob-
čini znamo stopiti skupaj, biti 
solidarni, strpni in sočutni, 
predvsem pa spoštovati dosto-
janstvo vsakega posameznika. 

Lahko bi rekli, da je bilo to 
obdobje kot opomin, kako 
prijetno je življenje, kako ne-
potrebne so zamere, ob zavesti, 
da je vsak izmed nas kot ka-
menček sprememb v javnem 
življenju. Temelj dobre družbe 
je v posamičnem vzajemnem 
odnosu posameznika do okolja 
in družbe, v kateri živi. 

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec 25. junija praznuje že 
22. rojstni dan. Letos zaradi do-
živetih situacij ne bomo izvedli 
naše tradicionalne prireditve 
ob praznovanju občinskega 
praznika s podelitvijo priznanj 
našim nagrajencem. 

Le-to bomo prestavili na čas, 
ko bodo druženja in praznova-
nja lahko potekala spet spon-
tano. Bomo pa  v svojih mislih 
praznovali naš praznik, pra-
znik Občine Dobrova -Polhov 
Gradec in se z upanjem in pri-
čakovanjem ozrli v prihodnja 
leta in na izzive, ki nas čakajo 
na vseh področjih.

Zgodovinsko je naša občina 
naslednica Občinskih ljud-
skih odborov, ki so nastali v 
šestdesetih letih ter bila vse 
do leta 1994 Občina Ljublja-
na - Vič - Rudnik, v letu 1995 
pa so nastale nove primestne 
občine. Razdelitev občine Do-
brova - Horjul - Polhov Gradec 
na dve novi občini se je zgodila 
v letu 1998. 

Nastali sta samostojni ob-
čini Dobrova - Polhov Gradec 
in Horjul. Prva slika v ogledalu 
po razdelitvi je bila ugotovitev 
o iztrošenosti javnih objektov 
v naših krajih  ter odsotnosti 
konkretnih vlaganj v komunal-
no infrastrukturo v prejšnjem 
obdobju, ki pa jo je na 120 kilo-
metrov velikem območju obči-
ne zahtevno zgraditi v kratkem 
obdobju. To so dejstva, ki jih ni 
mogoče prezreti. 

Prvo desetletno obdobje je 
Občina Dobrova - Polhov Gra-

dec v pretežni meri posvetila 
našim otrokom, prihodnosti 
naše družbe. Poskrbela je za 
izgradnjo potrebnih prizidkov 
in rekonstrukcij ter obnovo 
vseh šol, podružnic in vrtcev, 
odprla nove jaslične oddelke 
ter zgradila športni dvorani v 
dveh največjih občinskih nase-
ljih. V naslednjem desetletnem 
obdobju, od 2010 do 2019, so se 
iz proračuna Občine Dobrova  
-Polhov Gradec za področje 
varstva, vzgoje in izobraževa-
nja namenila sredstva v znesku 

24.602.270 milijonov eurov. V 
nadaljnjih letih je zgradila in 
obnovila poslovilne objekte; 
tako imajo sedaj vse štiri kra-
jevne skupnosti v občini pro-
stor, v katerih se dostojno in 
mirno poslavljamo od svojih 
najbližjih.

Kljub navedenim izboljša-
vam, katerim je bil namenjen 
večji del proračunskega denar-
ja, je občina vsako leto izvajala 
obnove in ureditve pločnikov 
in cestišč. V teh letih je občina 
rekonstruirala 26 kilometrov 
cest in zgradila dobrih 15 kilo-
metrov pločnikov po naseljih. 
Uredila je dva mostova na so-
točju Božne in uredila nov do-
stop do osnovne šole Dobrova. 

Povečala je obseg vzdrževa-
nja lokalnih cest in javnih poti 
iz prvotnih 94 kilometrov iz 
leta 2002 na 249 kilometrov, 
kot jih glede na veljavno kate-
gorizacijo vzdržuje sedaj. 

Občina je zgradila tudi 12 
kilometrov javnega kanaliza-
cijskega omrežja v vrednosti 
dobrih osem milijonov eurov 
in 22 kilometrov plinovodnega 
omrežja. 

Po dolgih letih dogovarjanj 
se že uspešno prenavlja glavna 
prometnica v občini, regional-
na cesta do Polhovega Gradca. 
Gradnja se izvaja po norma-
tivih, ki se morajo uporabljati 
pri rekonstrukciji regionalnih 
cest. Poleg del, ki se izvajajo, je 
načrtovano nadaljevanje obnov 
v 3. fazi, ki zavzema območje 
makadamskega parkirišča pri 
Andrejc do mosta na Belici, 
ter 4. faza, s potekom obnove 
od kamnoloma Hrastenice do 

odcepa za Katarino. Obnova se 
bo nadaljevala do Gabrja, kjer 
bosta v Žirovnikovem grabnu 
urejeni obe avtobusni postaji 
in bo zgrajen pločnik z javno 
razsvetljavo, da bo v obmo-
čju križišča zagotovljen varen 
dostop do avtobusne postaje. 
Skupna vrednost navedenih 
del je ocenjena na približno pet 
milijonov evrov. 

Letošnje leto na občini pa je 
zaznamovano predvsem z do-
končanjem projektnega dela, 
pripravo dokumentacije in so-
glasij za izvedbo investicij za 
novo obdobje, ki dajejo okvir 
za višjo kakovost življenja v 
naši občini. 

Desetletni razvojni program 
se čez dve leti bliža svojemu 
zaključku in občini predstavlja 
zavezo za izpolnitev zastavlje-
nih ciljev.

Poudarek je na izpolnitvi za-
veze o pričetku gradnje centra 
Emila Adamiča na Dobrovi, 
izboljšavi dotrajane cestne in-
frastrukture in izgradnji ho-
dnikov za pešce in izboljšavah 
na vodovodnem omrežju. 

Občina je v mesecih zazna-
movanih s Corono pridobila 
gradbeno dovoljenje za re-
konstrukcijo čistilne naprave 
na Dobrovi, odkupila tudi vsa 
potrebna zemljišča. Gradnja je 
sedaj odvisna od razpoložljivih 
investicijskih sredstev Javnega 
Holdinga Ljubljana, z njo pa se 
pogojuje gradnja kanalizacije v 
Stranski vasi. 

Izvaja se postopek legaliza-
cije objektov na ŠRC Gabrje, s 
katerim se pričenja prvi korak 
obnove in nadgradnje območja 

ŠRC, namenjenega za oddih, 
rekreacijo in šport. Izveden je 
bil razpis za nabavo tehnične 
opreme za odpravo napak na 
vodovodnih sistemih Dobrova 
in Brezje, v okviru katerega se 
bodo dela pričela izvajati še v 
tem mesecu, po predhodnih 
seznanitvah vseh udeleže-
nih, ki so in še sodelujejo pri 
oskrbi s pitno vodo. Izdelani 
so projekti za ureditev javnih 
poti JP Hoja–Ravnek, JP Črni 
Vrh–Gugelj–Reka, JP Nartnik–
Kucelj, katerih ureditev je pred-
videna v prihodnjih mesecih. 
Na območju vsake krajevne 
skupnosti se bo po predlogu 
le-teh vsako leto pospešeno 
izvedla ureditev najmanj ene 
javne poti. 

Za projekt za ureditev ceste 
Šujica–Podutik so v tem letu 
predvideni še odkupi zemljišč, 
v naslednjem letu pa je načrto-
vana izvedba projekta. Izvajajo 
se tudi postopki pridobivanja 
zemljišč za kolesarsko pove-
zavo od Gabrja do Ljubljane, 
v okviru katere bodo urejene 
tudi  varne poti s prostorom za 
pešce. V zaključni fazi izdelave 
je projekt rekonstrukcije LC 
Žerovnik–Osredek–Topol ter 
novelacija projekta izgradnje 
pločnika na Dobrovi ob Hor-
julski cesti do križišča s Pot čez 
Horjulko, z vsebovano zasno-
vo poteka pasu za kolesarje in 
dodatnimi avtobusnimi posta-
jami, v kolikor bo umestitev v 
prostor na tem območju mo-
goča.  

Strategija mobilnosti in var-
nosti, ki je v zaključni fazi iz-
delave, pa z načrtovanjem in 

projektiranjem na področju 
prometa, z upoštevanimi reši-
tvami, ki jih prinašajo projekti 
v teku,  predstavlja nov pristop 
k trajnostnem in celostnem 
načrtovanju prometa v občini 
in upošteva predvsem potrebe 
pešcev, kolesarjev in uporab-
nikov javnega potniškega pro-
meta. 

Da pa bo postala občinska 
infrastruktura popolnoma 
usklajena s pričakovanji in že-
ljami občanov, bo potrebnega 
še nekaj časa ter veliko sredstev. 
Prav zato pa bo Strategija mo-
bilnosti in varnosti igrala tudi v 
prihodnosti pomembno vlogo, 
saj bo vzpostavila ter ohranjala 
jasno pot razvoja.

Vse navedeno opravljeno in 
načrtovano delo na komunal-
nem področju pa dopolnjuje 
izjemno delo izvajalcev na po-
dročju zdravstvene, zobozdra-
vstvene in patronažne službe, 
fizioterapevtske in lekarniške 
dejavnosti, društev in zavodov 
na področju kulture, špor-
ta, turizma, sociale in mladih 
ter našega dobrega gasilstva, 
Osnovne šole Dobrova ter 
Osnovne šole Polhov Gradec, 
kar pomembno prispeva k do-
dani vrednosti v naši občini.

Spoštovani, vsem Vam is-
kreno čestitam ob našem 
skupnem prazniku, srečno in 
vse najboljše Občina Dobrova 
- Polhov Gradec!

Franc Setnikar, 
župan

ISKRENE ČESTITKE
OB PRAZNIKU NAŠE OBČINE

IN DNEVU DRŽAVNOSTI
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC

Županova beseda

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani
Letošnje leto je do sedaj 
potekalo in še vedno 
poteka nekoliko drugače, 
kot smo vajeni. Zaradi 
nepričakovane izredne 
situacije je življenje 
tako po svetu kot tudi v 
naši občini pred nekaj 
meseci obstalo. Znašli 
smo se v okoliščinah, ki 
so bile za nas nove, na 
trenutke zastrašujoče, 
ustvarjale pa so predvsem 
občutek negotovosti. 
Razmere so terjale 
takojšnjo reorganizacijo 
in prilagoditve. To 
obdobje je pokazalo, kako 
organizirana, močna in 
povezana je lahko lokalna 
skupnost.
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Člani občinskega sveta Občine Dobrova 
- Polhov Gradec so se po nekoliko daljšem 
premoru, ki ga je zahtevala epidemija 
koronavirusa, ponovno zbrali na seji v sredo, 
3. junija 2020. Tokratna je bila že 10., potekala 
pa ni v sejni sobi občinskih prostorov kot 
običajno, temveč v avli Osnovne šole Dobrova, 
ki je zaradi svoje prostornosti omogočila 
upoštevanje priporočil zdravstvenih 
organizacij glede ohranjanja ustrezne 
varnostne razdalje. 

Dnevni red je sestavljalo se-
dem točk. Prvo dejanje seje sta 
bila pregled prisotnosti in potr-
ditev zapisnikov 9. redne seje in 
1. dopisne seje občinskega sve-
ta, na kateri so svetniki sprejeli 
Sklep o ukinitvi javnega dobre-
ga na nepremičnini, parc. št. 
1221/7, k.o. Polhov Gradec, ter 
se seznanili z letnim poročilom 
o izvedenih ukrepih iz Lokal-
nega energetskega koncepta 
Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec. 

Druga točka 10. seje, za ka-
tero je bil predviden pregled 
zaključnega računa proraču-
na občine za leto 2019, je bila 
umaknjena z dnevnega reda, 
podrobnejša razprava in ob-
razložitev pa sta zaradi po-
sredovanja dodatnih gradiv 
prestavljeni na prvo naslednjo 
redno sejo. Tretja točka se je 
dotaknila sprememb in do-
polnitev Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec in plačevanju 
oskrbnine v naši občini, ki jih 
je predstavila predsednica Od-
bora za družbene dejavnosti 
Ana Zorc. Spremembe in do-
polnitve definirajo organiza-
cijo dela vrtcev v času šolskih 
počitnic ter v času pred in med 
prazniki. Obratovanje enot 

vrtcev v omenjenem času se 
je tako uskladilo z besedilom 
10. člena Sklepa o določitvi cen 
programov v vrtcih na obmo-
čju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec. In sicer tako, da vrtec 
zaradi racionalne organizacije 
dela za določeno obdobje zapre 
posamezno enoto, če zagotovi 
vključitev otrok, ki v tem času 
potrebujejo vrtec, v dežurno 
enoto. Druga sprememba pa 
časovno natančneje oprede-
ljuje uveljavljanje počitniške 
rezervacije. Razprava se je do-
taknila predvsem tematike vrt-
ca v Brezju, za katerega si starši 
prizadevajo, da bi bil odprt tudi 
poleti. Župan je zagotovil, da se 
je s starši že srečal, na sestanku 
pa so prišli do rešitev, s katerimi 
so zadovoljni vsi vpleteni. Pou-
daril je še, da moramo vsi rav-
nati odgovorno, ko rešujemo 
problematiko odprtja vrtcev 
med počitnicami – zaposleni 
v občinski upravi, zaposleni v 
vrtcu ter tudi starši.

Občina je bolj aktivno pri-
čela urejati lastno nepremično 
premoženje v letu 2015. Tako je 
vzpostavila evidenco občinske 
lastnine, ki se redno vzdržuje, 
hkrati pa pospešeno usklajuje 
zemljiškoknjižno stanje z de-

janskim stanjem v naravi. Za to 
sejo pa so bili pripravljeni štirje 
sklepi, ki to področje urejajo. 
Gvido Modrijan, predstavnik 
podjetja Structura, ki občini 
pomaga pri urejanju nepre-
mičnega premoženja, je v četrti 
točni dnevnega reda seje pove-
dal, da je trenutno v obravnavi 
kar 800 parcel, ter natančneje 
opredelil, katere sklope nepre-
mičnin občina ureja. Gre za 
tri: nepremičnine, za katere je 
v zemljiški knjigi vpisan lastnik 
»JAVNO DOBRO«,  a gre za 
občinske parcele, zato se bo kot 
lastnik vpisala Občina Dobro-
va - Polhov Gradec. To je po-
membno zato, ker lahko občina 
razpolaga samo z nepremični-
no, pri kateri je v zemljiški knji-
gi zavedena kot lastnica. Drugi 
in tretji sklop pa so parcele, kjer 
se predvideva ukinitev oz. vpis 
statusa javnega dobra. Gvido 
Modrijan je pri razpravi nato 
posebej poudaril, da zemljiški 
kataster pogosto ne odraža de-
janskega stanja, predvsem pri 
zemljiščih, po katerih potekajo 
ceste. A to je problem celotne 
države, ne le naše občine, je 
zaključil.

V nadaljevanju je sledila se-
znanitev z Letnim poročilom 

SU MIRED za leto 2019, kjer je 
besedo prevzel Dean Stepančič. 
Lani je na območju naše občine 
Medobčinski inšpektorat pre-
jel petnajst prijav s področja in-
špekcijskega nadzora; največ se 
jih je nanašalo na prepovedano 
odlaganje odpadkov. Medob-
činsko redarstvo je izvedlo 
največ ukrepov zoper lastnike 
nepravilno parkiranih vozil 
ter za prekoračitev omejitve 
hitrosti. Po predstavitvi stati-
stičnega pregleda aktivnosti 
MIRED-a v naši občini v 2019 
je sledila razprava. V MIRED-
-u zaznavajo upadanje števila 
prekrškov in večje upoštevanje 
cestno-prometnih predpisov, 
kar pripisujejo stalnemu nad-
zoru in večanju prometne var-
nosti v zadnjih letih. Razprava 
pa se je ponovno dotaknila tudi 
dogajanja na območju nasproti 
bencinske črpalke na Dobrovi. 
Dean Stepančič je zagotovil, da 
delajo vse, kar je v njihovi pri-
stojnosti. 

Šesta točka je bila namenje-
na pregledu Poročila o izvrše-
vanju sklepov občinskega sveta, 
ki je minil brez razprave. V za-
ključku seje pa je župan najprej 
v številkah predstavil pretekle 
mesece, zaznamovane z epide-

mijo: 40 000 € so znašali stroški 
za njeno obvladovanje. Zaje-
majo nakup zaščitne opreme, 
stroške pomoči na domu in 
raznosa hrane, ter stroške, ki 
so nastali z dostavo zdravil iz 
lekarne. Zahtevek za povrači-
lo stroškov pa je bil že oddan. 
Župan se je zahvalil Sloven-
skim železnicam za donacijo 
zaščitnih mask, Nejcu Škofu in 
dobrovskemu župniku Janezu 
Kvaterniku za ponujeni prostor 
za samoizolacijo ter vsem osta-
lim, ki so ponudili svojo pomoč 
ter tako pomagali omejiti širje-
nje koronavirusa. Zagotovil 
pa je, da preteklo obdobje ne 
bo vplivalo na izvedbo načr-
tovanih projektov; izpostavil 
je predvsem obnove cest, za 
katere se trenutno pripravlja 
javni razpis skladno s termin-
skim planom. Predstavil pa je 
tudi nove projekte. Začela se je 
izdelava projekta Pločnik - Do-
brova Zahod ter projekt rekon-
strukcije ceste Žerovnik‒Osre-
dek‒Topol. Občinsko spletno 
stran bo v kratkem nadome-
stila nova. Novi spletni strani 
je treba dodati le še e-vloge ter 
nekaj drugih popravkov. Kar se 
tiče Centra Emila Adamiča pa 
je župan povedal, da bo javni 

natečaj za izbiro arhitekta in 
projektanta izveden v kratkem. 
Rekonstrukcija ceste med na-
seljema Belica in Hrastenice 
je trenutno v zaključku 1. faze, 
dela pa se bodo še nadaljeva-
la, tako da so vse skrbi odveč. 
Župan je povedal tudi, da letos 
občinskega praznika ne bomo 
proslavili na običajen način, saj 
bo organizirana le slavnostna 
seja. Prejemniki občinskih pri-
znanj bodo na prejem nagrade 
tako najverjetneje morali poča-
kati do decembrske proslave za 
Dan samostojnosti in enotno-
sti. Svetniki so v nadaljevanju 
seje povprašali po tem, kako 
poteka projekt kolesarske po-
vezave, na kar je župan odgovo-
ril, da bodo lastniki parcel, po 
katerih bo povezava potekala, 
kontaktirani v kratkem. Beseda 
je tekla tudi o rednem vzdrže-
vanju cest, svetniki so izposta-
vili poškodbe na državni cesti 
Razori‒Dobrova in na cesti v 
Škandrovem grabnu. V imenu 
občanov so svetniki predali 
še zahvale županu, občinski 
upravi, civilni zaščiti in vsem 
ostalim, ki so sodelovali pri za-
jezitvi epidemije. S tem pa se je 
seja občinskega sveta zaključila. 

LR

Seja 
potekala na 
spremenjeni 
lokaciji
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Vodovodni sistemi 
predstavljajo danes 

pomemben del javne 
infrastrukture, saj si 
življenja brez pitne 

vode enostavno 
ne moremo 

predstavljati. 

Zaradi hitrega razvoja pred-
vsem obmestnih naselij, kot je 
npr. Dobrova, in vse strožjih 
zakonskih zahtev, se potrebe 
po količini in kakovosti pi-
tni vodi povečujejo. Posledica 
tega je hiter razvoj in dograje-
vanje obstoječih vodovodnih 
sistemov, kar pa je velikokrat 
neustrezno zasnovano ter ne-
premišljeno, saj se ti sistemi ne 
obravnavajo kot celota, temveč 
le po posameznih lokacijah. 
Tako vodovodni sistemi po-
stajajo vseskozi večji in kom-
pleksnejši, posledično pa tudi 
težje obvladljivi za upravljanje, 
vzdrževanje ter razumevanje 
samega delovanja.

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec je zato že pred časom 
začela s projektom, s pomočjo 
katerega želi vpeljati enotni 
nadzor nad delovanjem vseh 
vodovodnih sistemov v občini. 
Le s prepoznavanjem razmer 
in ustreznim nadzorom nad 
objekti in napravami lahko 
upravljavec vodovodnih siste-
mov ustrezno strateško pristo-
pa k obnovi in razvoju omrežja 

ter tako zadosti potrebam pre-
bivalcev po pitni vodi.

Režijski obrat Občine Do-
brova - Polhov Gradec je konec 
leta 2019 prevzel v upravljanje 
vodovodne sisteme Dobrova, 
Brezje, Hruševo in Osredek, s 
katerim je do takrat upravlja-
la Krajevna skupnost Dobro-
va. Na območju vodovodnega 
sistema Dobrova je še vedno 
kar nekaj dotrajanih odsekov 
vodovoda, ki so zgrajeni iz 
starega azbestno-cementnega 
materiala, zato pogosto prihaja 
do okvar vodovodnega sistema 
in posledično do večjih izgub 
pitne vode.

Da je temu res tako, se je 
na območju Šujice izkazalo v 
novembru 2019, drugič pa v 
februarju 2020 na območju 
Hruševa. V obeh primerih je 
bilo odkritih več puščanj na 
daljših glavnih vodovodnih 
odsekih, ki so zgrajeni iz az-
bestno-cementnih cevi. Obči-
na je tako na območju Šujice 
konec lanskega leta obnovila 
oz. zamenjala približno 400 
m starih azbestnih cevi in jih 
nadomestila s polietilenskimi. 
Na območju Hruševa pa je bilo 
zamenjanih približno 200 m 
cevi, kjer pa bo treba v bližnji 
prihodnosti zamenjati še pri-
bližno 300 m azbestnih cevi v 
smeri proti Gasilskemu domu 
Hruševo.

Poleg puščanj pa se že iz časa 
prejšnjega upravljavca na vo-
dovodnem omrežju Dobrova 

pojavljajo tudi težave z avto-
matskim delovanjem sistema. 
V zadnjih mesecih so se te 
pojavljale predvsem na vrtini 
Gabrje, kjer je bilo zaradi mo-
tenj pri delovanju krmilnikov 
pogosto prekinjeno črpanje 
vode. Motnje so nastale kot 
posledica izpadov GSM te-
lekomunikacijskega omrežja, 
ki je bilo letošnjo pomlad iz 
znanih razlogov povezanih z 
epidemijo (delo in šolanje od 

doma) preobremenjeno. Zara-
di preobremenjenosti teleko-
munikacijskih storitev v občini 
in motenj v komunikacijski po-
vezavi med vodohranom Do-
brova in črpališčem Gabrje, je 
upravljavec vodovoda prejemal 
zakasnjene ali netočne podatke 
o nivoju vode v vodohranu Do-
brova, kar mu je onemogočalo 
zanesljivo in varno upravljanje 
z vodovodnim sistemom. Na-
dalje so črpalke zaradi težav 

pri komunikaciji krmilnikov 
pogosto delovale neusklajeno 
in nezanesljivo, elektro-krmil-
na omara na črpališču pa se je 
zato večkrat nevarno pregre-
vala.

Občina se zaveda pomena 
varne in zanesljive oskrbe upo-
rabnikov s pitno vodo, zato je 
takoj pristopila k iskanju rešitev 
za problematiko, ki se je poja-
vila na ključnih objektih vodo-
vodnih sistemov Dobrova in 

Brezje, ki je preko prečrpališča 
Maček povezan z vodovodnim 
sistemom Dobrova. Izkazalo 
se je, da z obstoječo tehnično 
opremo na vodovodu Dobrova 
in Brezje ne more več zagota-
vljati varne in zanesljive oskr-
be uporabnikov s pitno vodo. 
Tako je občina izvedla posto-
pek javnega naročila »Odprava 
napak na vodovodnem sistemu 
Dobrova«, v želji po hidravlični 
ureditvi celotnega vodovodne-
ga sistema, odpravi tehničnih 
pomanjkljivosti in ureditvi 
komunikacijskih povezav med 
vodovodnimi objekti ter vzpo-
stavitvi dobrega daljinskega 
nadzora nad delovanjem vodo-
vodnih sistemov preko sistema 
SCADA.

Izbrano podjetje Hidroin-
ženiring d.o.o. bo tako poleg 
nujnih del na omenjenih vo-
dovodnih sistemih opravilo še 
hidravlične in druge študije na 
nekaterih ostalih vodovodnih 
sistemih v občini. V začetku 
junija sta župan Franc Setnikar 
in direktor podjetja Hidroinže-
niring d.o.o. Boris Savnik pod-
pisala pogodbo ter s stiskom 
roke potrdila izvedbo projekta 
za ureditev vodovodnega sis-
tema Dobrova in Brezje. Ta je 
sicer namenjen v prvi fazi od-
pravi trenutnih težav, a je ne-
dvomno usmerjen predvsem 
v zagotavljanje zanesljive in 
varne oskrbe občanov z vodo 
v vsakem trenutku. Pitna voda 
je naša največja dobrina in pri-
hodnjim generacijam jo lahko 
zagotovimo le, če že zdaj po-
stopamo pametno, previdno in 
premišljeno pri vzpostavljanju 
in reševanju vodovodnih siste-
mov v občini. 

LR

Rekonstrukcija 
državne regionalne 
ceste R3-641 na odseku 
Ljubljanica–Ljubljana, 
natančneje 1. in 2. 
faza med naseljema 
Belica in Hrastenice, se 
je pričela oktobra 2019. 

Po slabih devetih mesecih 
je gradnja ceste in pripada-
jočih cestnih teles že skoraj 
končana na večjem delu trase. 
Promet je že sproščen v obe 
smeri, z izjemo zoženega dela 
ceste ob Gradaščici na začetku 
trase, kjer je še vedno vzposta-
vljena polovična zapora. 

Projekt je zahteven in ob-
sežen, saj je izvajalec del Tr-
gograd med drugim do sedaj 
poskrbel za razširitev cestišča, 
izgradnjo spodnjega ustroja in 
cestnih propustov, ureditev 
bankin in namestitev odbojne 
ograje. Prav tako je poskrbel 
za izgradnjo površine za pe-
šce, ki jo od cestišča ločujejo 

robniki, pločniki pa so prepla-
steni s finim asfaltom. Eno iz-
med obsežnejših vidnih del pa 
predstavljajo tudi številni ka-
mniti oporni zidovi ob strugi 
reke Gradaščice, ki je na tem 
mestu pred začetkom del po-
gosto poplavljala. Trenutno se 
na omenjenem cestnem odse-
ku izvaja še ureditev javne 
razsvetljave. Cestišče pa bo po 
zaključku vseh del čez trenu-
tni sloj grobega asfalta prejelo 

še zaključno plast. Tako bo 
izvajalec del preprečil, da bi 
težka strojna mehanizacija, ki 
se uporablja v času izgradnje, 
nov asfalt poškodovala. 

Rekonstrukcija naj bi po in-
formacijah, ki smo jih občani 
prejeli lanskega oktobra, po-
tekala do oktobra 2020. Je ta 
cilj uresničljiv? Dela trenutno 
potekajo v skladu s termin-
skim planom, a kot izposta-
vlja izvajalec del Trgograd, je 

rekonstrukcija ceste zaradi 
značilnosti terena in potre-
be po iskanju ustreznih in 
trajnih tehničnih rešitev zelo 
zahtevna. Hkrati pa izvajalec 
skrbi, da promet kljub obsežni 
prenovi ceste ni oviran, kar 
predstavlja dodatno oteževal-
no okoliščino. A dela še niso 
končana; ostal je še najbolj 
kritičen odsek, za katerega je 
izvajalec že izdelal tehnolo-
gijo izvedbe. Rušenje skalne 
stene, ki ravno v ovinku ovira 
cestišče, je načrtovano za čas 
najmanjše prometne obreme-
nitve med šolskimi počitnica-
mi. Nekaj časa bomo tako še 
morali počakati do trenutka, 
ko bo zadnji delovni stroj za-
pustil gradbišče. 

A to je le majhna cena gle-
de na pomen nove pridobitve, 
ki bo olajšala in poenostavila 
marsikatero pot ter na zelo 
nevarnem odseku poskrbela 
za varnost vseh udeležencev v 
prometu.

Lucija Rus

Aktivnosti na 
javnih vodovodnih 
sistemih Dobrova
in Brezje

Rekonstrukcija ceste
med Belico in Hrastenicami
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V preteklih letih smo bili 
priča izgradnji mrliških 
vežic na pokopališčih 
Črni Vrh, Polhov Gradec 
in Šentjošt. 

Letos pa je bila obnove dele-
žna mrliška vežica na Dobrovi 
s pripadajočim pokopališčem. 

Jeseni 2019 je režijski obrat 
Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec v upravljanje prevzel ome-
njena objekta. 

S tem pa je pristopil tudi k 
organizaciji in izvedbi rednih 
vzdrževalnih del, ki so se pri-
čela letošnjo pomlad. Dela so 
vključevala prenovo notranjih 

prostorov sanitarij mrliške 
vežice, z novim slojem barve 
pa so bile osvežene vse lesene 
površine na zunanjosti poslo-

vilnega objekta. Prenove je bila 
deležna tudi površina na poko-
pališču, ki obdaja spomenik žr-
tvam 1. svetovne vojne iz naše 
občine.

Sedaj, ko je vreme končno 
prevzelo bolj poletne tempe-
rature, pa pridejo na vrsto še 
vrtnarska dela, in sicer obre-
zovanje in urejanje grmičevja 
v okolici vežice in na pokopali-
šču. Dobrovsko pokopališče pa 
je še v pričakovanju dveh klopi, 
ki se bosta nahajali v bližini 
poslovilnega objekta in poleg 
vhoda na pokopališče. 

LR

Matija Centrih, mag. farm., je lekarniško 
dejavnost v naši občini prevzel leta 2014, ter v 
lekarno na Dobrovi vnesel nov val energije in 

poslovnega zanosa.

O njegovi želji po neneh-
nem napredovanju pa priča 
tudi nagrada Feniks, ki jo je 

Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ) je 
na svoji spletni strani 
objavil posodobljene 

podatke o zdravju 
prebivalcev posameznih 

slovenskih občin. 

Z objavljanjem aktualnih in-
formacij, ki so na dosegu vsem 
prebivalcem Slovenije, posku-
šajo spodbuditi zdrav način 
življenja in na lokalnem nivoju 
odpraviti dejavnike tveganja za 
zdravje ter preprečiti širjenje 
bolezni. NIJZ tako vsakoletno 
opravi pregled ključnih kazal-
nikov zdravja in zdravstvene-
ga stanja v statistični regiji oz. 
občini v primerjavi s sloven-
skim povprečjem. Kazalniki o 

zdravju prikazujejo stanje na 
petih ravneh: demografski ra-
zvoj občine, dejavniki tveganja 
za zdravje, preventiva (ta raven 
poroča o usmerjenosti obča-
nov v preprečevanje bolezni in 
ohranjanje zdravja), zdravstve-
no stanje, ki govori o oceni 
zdravja in prisotnosti bolezni, 
in umrljivost.

Raziskava, ki jo opravil NIJZ, 
je tako razkrila tudi, kakšno je 
statistično gledano zdravstve-
no stanje prebivalcev Občine 
Dobrova - Polhov Gradec. 

Če izpostavimo le nekaj glav-
nih ugotovitev, naše zdravje 
glede na povprečje ostale Slo-
venije najbolj ogrožajo klopni 
meningoencefalitis in po-
škodbe pri transportnih ne-
zgodah, pri starejših občanih 

pa je statistika značilno slabša 
od slovenskega povprečja pri 
številu zlomov kolka, ki je bil 
v preteklih letih v naši občini 
pogost razlog za bolnišnično 
obravnavo.

A v mnogih dejavnikih je 
naša občina statistično značil-
no boljša od povprečja. Bolni-
ška odsotnost delovno aktivnih 
prebivalcev traja povprečno le 
12,4 koledarskih dni, kar je 4 
dni manj od slovenskega pov-
prečja. Prav tako je delež oseb, 
ki prejemajo zdravila zaradi 
povišanega krvnega tlaka ali 
sladkorne bolezni, nižji od pov-
prečja ostale Slovenije. 

Prebivalci naše občine glede 
na raziskavo veliko pozornosti 
namenijo preventivnim aktiv-
nostim, kar je pokazala velika 

odzivnost v programih Svit, ki 
je preventivni zdravstveni pro-
gram za raka debelega črevesa 
in danke, in Zora, ki poskuša z 
zgodnjim odkrivanjem raka na 
materničnem vratu preprečiti 
nepotrebna obolenja.

Nekateri parametri za mer-
jenje zdravja pa so pokazali, da 
je Občina Dobrova - Polhov 
Gradec zelo blizu slovenskemu 
povprečju. Delež uporabnikov 
pomoči na domu, število pro-
metnih nezgod z alkoholizira-

nimi povzročitelji in stopnja 
telesne pripravljenosti pri otro-
cih tako izkazujejo skorajšnjo 
skladnost z državnim povpre-
čjem. 

Kot omenjeno je namen štu-
dije prikazati, kakšno je zdra-
vstveno stanje v slovenskih 
občinah. 

A ugotovitve študije bodo 
koristne le, če bomo v svojem 
domačem okolju prepozna-
li dejavnike, ki ogrožajo naše 
zdravje, ter proti njim delovali 

preventivno. Naj izsledki NIJZ 
ne bodo le statistika, tem-
več zemljevid poti do našega 
zdravja. 

Če vas zanimajo natanč-
nejši podatki in izsledki ce-
lotne raziskave, si jih lahko 
ogledate na spletu. Podatki so 
dostopni na povezavi http://
o b c i n e . n i j z . s i / Vs e b i n a .
aspx?leto=2020&id=30 oziro-
ma na spletni strani NIJZ, s 
klikom na zavihek Zdravje v 
občini.

NIJZ izdal poročilo
o zdravju
v posameznih občinah

Osvežena podoba 
pokopališča in mrliške
vežice na Dobrovi

Nagrada Feniks: 
potrditev uspešnega 

delovanja 
Lekarne Dobrova

>>
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lekarna Matija Centrih - Lekarna Do-
brova prejela nedavno za uspešno ure-
sničitev projekta Holistična lekarna 
Lekarna Dobrova: Implementacija 
holističnega svetovanja.

Omenjeni projekt je bil izbran za 
projekt leta 2019 na področju mana-
gement consultinga in je tako prejel 
nagrado Feniks, ki jo podeljuje Zdru-
ženje za management consulting Slo-
venije. Nagrada vsako leto nagrajuje 
kakovost, inovativnost in učinkovi-
tost svetovalnih projektov ter uspe-
šne projekte predstavlja širši strokovni 
javnosti in potencialnim naročnikom. 
Nagrajeni poslovni model holistične 
lekarne, ki temelji na kvalitetni po-
nudbi izbranih izdelkov, uspešnem 
poslovanju ter najpomembneje na ka-
kovostni obravnavi vseh obiskovalcev 
lekarne, je razvila Martina Puc, direk-
torica podjetja Res - Pons d.o.o. 

Holistično svetovanje je nedvomno 
korak naprej pri obravnavanju strank, 
Matija Centrih pa kot največjo pred-
nost izpostavlja to, da obiskovalcem 
lekarne ponudijo rešitve, za katere ob-
stajajo dokazi, da so v danem trenutku 
najboljša rešitev za probleme, zaradi 
katerih so se ustavili v lekarni oz. kot 
pravi sam: »Rešitev ne ponujamo, ker 
se nam ali obiskovalcem tako zdi, niti 
ne zato, ker so to nekje slišali ali pre-
brali v reklami, ampak ker je doka-
zano to za njih najboljše.« A kaj holi-
stično svetovanje pomeni v praksi? Po 
besedah Matije Centriha to pomeni, 
da pogovor med obiskovalcem lekar-
ne in zaposlenimi ne poteka več zgolj 
o izdelku, ki bi jim pomagal lajšati 

zdravstvene težave, temveč o težavah 
samih. Tako obiskovalec prejme vso 
pozornost, ki so jo glede na svoje zdra-
vstveno stanje zasluži. Centrih pouda-
ri tudi, da gre pri holistični obravnavi 
za strukturirano svetovanje, ki ga vsi 
magistri, zaposleni v lekarni, izvajajo 
enako in poenoteno. O razlogih, zakaj 
se je lekarna odločila za naročilo tega 
projekta, pa pravi, da se je za projekt 
navdušil takoj, saj s pomočjo določe-
nih orodij v praksi omogoča lekarni, 
da za svoje obiskovalce poskrbi najbo-
lje, kot je mogoče v danem trenutku. 
»Vsi magistri v lekarni morajo poskr-
beti za vse obiskovalce tako dobro, kot 
bi poskrbeli zase ali za svojo družino, 
če bi imeli to težavo, zaradi katere se je 
nekdo oglasil v lekarni. Torej določeno 

težavo obiskovalca rešujemo tako, kot 
če bi jo reševali sebi in tudi vse pre-
dlagane rešitve bi uporabili sami, če bi 
imeli to težavo. Tako, kot najbolje po-
skrbiš zase, moraš tudi najbolje poskr-
beti za vsakega, ki pride po pomoč v 
lekarno,« nadaljuje Centrih. A čeprav 
tak pristop na papirju mogoče zveni 
enostavno, pa v ozadju poteka mnogo 
procesov, ki skrbijo, da so zaposleni v 
lekarni ves čas na tekočem z aktualni-
mi dognanji stroke. »V lekarni ni nič 
več statično, razen to, da smo zaveza-
ni najbolje poskrbeti za obiskovalce,« 
pa Centrih zaključi najin pogovor o 
prednostih holistične obravnave obi-
skovalcev lekarne.

Vsaka potrditev dobrega dela, sploh 
če ta prihaja z državne ravni, je ne-
dvomno spodbuda za naprej. Tako je 
Matija Centrih na vprašanje, kaj mu 
pomeni priznanje Feniks, odgovoril: 
»Meni osebno pomeni veliko, saj je 
tudi strokovna javnost na področju 
management consultinga prepoznala, 
da se projekt notranje prenove lekar-
ne pelje v pravo smer, da je pravilno 
zasnovan in da so rezultati odlični in 
dokazani verodostojno. S pomočjo va-
lidirane ankete smo pri obiskovalcih 
lekarne dokazali, da se je poznavanje 
lastne terapije precej popravilo, odkar 
peljemo prenovo lekarne v smeri holi-
stične lekarne.« Želja po novemu zna-
nju in izboljšanju sta gonilo napredka. 
Zato ne dvomimo, da se bo priznanju 
Feniks v prihodnosti pridružila še 
kakšna potrditev uspešnega vodenja 
dobrovske lekarne. 

Lucija Rus

Polhov doživljajski park
Polhov doživljajski park je zasnovan 
tako, da skozi preplet pravljičnega in 
resničnega sveta ustvarja doživetja, 
ki otroke spodbujajo h gibanju v na-
ravi in jih na nevsiljiv način učijo o 
naravi in kulturi Polhovega Gradca. 
Spodbujajo jih k lastnemu razmi-
šljanju in razvijanju odnosa do na-
rave ter budijo njihovo domišljijo in 
ustvarjalnost. Vrhunsko doživetje za 
družine z otroki! Polhov doživljaj-
ski park je odprt vse dni v tednu 
10:00-20:00, vstopnice lahko 
kupite v hiši v parku.V primeru 
slabega vremena imamo zapr-
to (preverite na Facebook stra-
ni Polhov doživljajski park). Obi-
skovalce prosimo, da upoštevajo 
navodila in ukrepe. 
 
NOVO: Družinski izlet v Polhov Gra-
dec
Družinski dan bomo pričeli v ne-
deljo, 19. julija in 16. avgusta ob 
10. uri, z raziskovanjem Polhovega 
doživljajskega parka z interpretativ-
nim vodnikom in iskanjem štampiljk 
s pomočjo Polhove knjižice. 
Na poti po obronkih Polhograjske 
gore boste opazovali rastline in na-
brane rastline prinesli v muzej, kjer 
bomo izdelali herbarij, ga opremili z 
vsemi potrebnimi podatki in se pod-
pisali s peresom. Spoznali bomo, za-
kaj je nekdanji lastnik graščine grof 
Rihard Ursini Blagaj tako pomem-
ben za slovensko botaniko. Progra-
mu se pridružite z nakupom skupne 
vstopnice za Polhov doživljajski park 
in Muzej pošte in telekomunikacij.
 
Hiša v parku in knjižnica pod kro-
šnjami 
Hiša v parku je odprla svoja vrata. 
Odprto imamo vse dni v tednu 
10:00-20:00, kjer lahko obiskovalci 
kupite vstopnice, spominke, sladoled, 
ipd. ter si ogledate razstavo Življenje 
ni praznik, življenje je delovni dan, 
ki je na ogled do konca tega leta. Po-
leg hiše v parku lahko obiščete tudi 
najbolj zeleno knjižnico pod krošnja-
mi. V primeru slabega vremena 
imamo zaprto. Obiskovalce pro-
simo, da upoštevajo navodila in 
ukrepe. 
 
Dvorska cerkev
Pridružite se nam na ogledu naj-
lepšega primera pozne gotike 
pri nas - dvorske cerkve sv. Petra 
v Dvoru pri Polhovem Gradcu. V 

nedeljo, 5. julija in 2. avgusta, od 
16. do 18. ure. Vodenje je brez-
plačno. Vljudno vabljeni! Z vami bo 
Marjan Malovrh. 
 
Najem prostora za piknike
Vroči poletni dnevi nas vabijo v hlad 
drevesnih senc in v bližino potočkov. 
Če iščete primeren prostor za brez-
skrben piknik in še mnogo več, vas 
vabimo, da nas pokličete in se dogo-
vorite za najem piknik prostora pri 
Pograjskem domu. 

Poroka v romantični Polhograjski 
graščini, le korak iz Ljubljane
V romantični Polhograjski graščini 
lahko sklenete poročno zaobljubo 
v poročni dvorani ali v paviljonu v 
grajskem parku, poročno slavje pa 
nadaljujete v parku, največkrat kar 
pod stoletno grajsko lipo. Uradne 
ure za poroke so ob sredah med 
12. in 18. uro, vendar le ob pred-
hodni najavi in upoštevanju ukre-
pov. 
 
Čaj z grofom Blagajem
Kako lepo se je vrniti v preteklost, 
kadar to upodabljata tako uglajen 
in imeniten mož, kot je grof Rihard 
Ursini Blagaj, in njegova soproga, 
elegantna Antonija! Res sta minili 
dve stoletji, ko sta živela v graščini 
v osrčju Polhograjskega hribovja, a 
odtlej se nista postarala niti za leto. 
19. stoletje - čas, ko je tu vrvelo od 
vznemirjenja zaradi odmevnega 
botaničnega odkritja, ki je v te kra-
je pripeljalo celo saškega kralja, in 
čas, ko je bila graščina središče na-
prednih razsvetljenskih idej. Zato se 
to območje tudi imenuje »Blagajeva 
dežela«.
 
GRAJSKA knjižnica Polhov Gradec
POLETNI DELOVNI ČAS 
Knjižnica bo ZAPRTA v terminih 
13.–26. 7. in 24.–30. 8. 2020.
Ostali čas bo knjižnica obratovala 
po ustaljenem delovnem času, ob 
četrtkih 17:00–19:00 in ob sobotah 
10:00–12:00. 
 
Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na 
voljo: 
T: 031 776 259 E: info@grad-polhovgradec.
si www.grad-polhovgradec.si    www.
visitpolhovgradec.siSpremljajte nas tudi na 
FB strani Blagajeva dežela, igrivo zaledje 
Ljubljane in na Instagram profilu Polhograj-
ska graščina

Pripravili: Julija Buh in Nina Slana

Dogodki in novosti v juliju in avgustu

Poletje je tukaj.

Čas brezskrbnih počitnic, sladoleda, veselja, smeha, 
druženja, sonca in morja. 

Vabljeni v prijetno senco grajskega parka, kjer bo tudi v 
mesecu juliju in avgustu v gradu in  grajskem parku pestro 

dogajanje. 
Veseli smo vašega obiska. 

Še vedno se moramo držati ukrepov in priporočil, zato 
določene dogodke izvajamo v prilagojeni različici. 

Vsi ste vljudno vabljeni, da nas spremljate tudi preko naših 
družbenih omrežij, zato da boste vedeli, 

kdaj bo kakšen dogodek. 
Obiščite turistično spletno stran www.visitpolhovgradec.si, 

FB stran Blagajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane, 
FB stran Polhov doživljajski park, 

FB stran Grajske poroke 
ali 

Instagram profil Polhograjska graščina. 

>>

Danes (16. junija) so prvič v 
zgodovini razglasili slovenske 

prejemnike znamenitih 
Michelinovih zvezdic. 

Največ, dve, je prejela Hiša Franko 
(Ana Roš). Tiho upanje, da jo prejme 
tudi Gostišče Grič iz Šentjošta, se 
tokrat ni uresničilo, je pa njihova ku-
hinja z chefom Luko Koširjem prejela 

Michelinovo priznanje za trajnost v 
kulinariki in priznanje “Bib Gour-
mand” za izjemno razmerje med ceno 
in kakovostjo. Čestitke!
(gt)

Odgovor na članek “Gozdovi 
niso samo za motoriste in 
kolesarje”

Kot gorski kolesar bi vas prosil, da 
pogledate to temo še z druge strani. 
Seveda sem tudi jaz zelo proti motori-
stom in avtomobilistom, ki povzročajo 
hrup, vendar nas ne smete dajati v isto 
vrečo. Ko se navadni kolesarji peljemo 

po poti, na njej ne pustimo praktično 
nič sledi. Kar se tiče plašenja živali, pa, 
brez zamere, tudi pohodniki povzro-
čajo hrup. Še slabše je v sezoni borov-
nic in jeseni, ko se nabira kostanj, saj 
gredo takrat pohodniki tudi globoko 
v gozd, stran od poti, da ne omenjam 
nabiranja borovnic z grabljami, kar še 
dodatno poškoduje rastline. Sem pa 
tudi kritičen do tistih kolesarjev, ki se 
ne vozijo po poteh, ker se to tudi meni 
ne zdi prav.

Zato bi pričakoval malo sodelovanja 
med vsemi, da najdemo nekakšno sku-
pno pot do rešitve. Za začetek bi bilo 
dobro, da se prepove vožnja po gozdu 
z motornimi vozili, nato pa bi se v so-
delovanju z lastniki zemljišč in občani 
naredili kompromis.

Le tako bomo lahko vsi uživali in se 
rekreirali v naravi, vsak na svoj način.

 
Gorski kolesar

P R E J E L I  S M O

Gostišču Grič 
Michelinovi priznanji
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Skozi leta prakse si je pridobila izkušnje z vse-
mi starostnimi skupinami ljudi. Od dojenčkov, 
nosečnic, mladih mamic, od otrok do tistih naj-
starejših. Za svojo dejavnost ima tudi ustrezno 
licenco, ki jo podeljuje Ministrstvo za zdravje. 
Pomagala je že številnim kot delovna terapev-
tka, kasneje tudi kot Bownova terapevtka, kjer s 
pravimi prijemi prične vzpostavljati ravnovesje 
na mišičnem, nevrološkem, hormonalnem, limf-
nem in energetskem sistemu. Gre za terapijo, ki 
je primerna celo za dojenčke in pomaga pri krčih 
in celo refluksu. Prav tako pa tudi pri išiasu, bo-
lečinah v hrbtenici in vratu, problemih s sklepi, 
karpalnem kanalu, kronični utrujenosti, glavo-
bolih, menstrualnih problemih, menopavzi itd.

Ker jo je pot ponesla v dodatna izobraževanja 
je svoje znanje pred kratkim obogatila z MSTR 
tehniko, s katero lahko strankam pomaga do 
sprostitve brazgotinastega tkiva. Kot je dejala 
v pogovoru, se premalo zavedamo, kako kom-
pleksno je naše telo, kaj pomeni vsak rez, vsako 
šivanje, kaj vse si telo zapomni. 

Sandra čuti, da opravlja svoje življenjsko po-
slanstvo, saj s svojim dotikom pomaga prema-
govati bolečine in stiske ljudi na poti do zdravja. 
Če boste med branjem naslednjih vrstic našli 
tudi sebe v opisih, kako vse Bownova terapija in 
MSTR tehnika pomaga, bo vesela vašega klica 
oziroma srečanja z vami. 

 
Kako ste se v zadnjih mesecih soočali z opravljanjem 
terapevtskih dejavnosti?

Koronavirus ni bil tako slab, saj je upočasnil naš 
tempo življenja in nam dal priložnost za dokon-
čanje nekaterih stvari, ki smo jih že dlje časa 
odlašali. Pri meni je bilo tudi dokončanje uspo-
sabljanja MSTR tehnike in pridobitev certifikata 
MSTR terapevtke.
 
Kaj je pravzaprav MSTR tehnika?

To je tehnika, s katero sproščamo brazgotinasto 
tkivo. Je nežna, globoko učinkovita in naravna 
metoda, ki se osredotoča izključno na brazgo-
tinasto tkivo in vpliva na kolagenska vlakna v 
koži. Neusmerjena kolagenska vlakna v brazgo-
tini namreč onemogočajo optimalen pretok krvi 
in limfe v brazgotini in njeni okolici, hkrati pa 
povzročajo skrajšave tkiva na dotičnem mestu. 
Zaradi brazgotinastega tkiva se lahko pojavijo 
težave, kot so otopelost predela, srbenje, mra-
vljinčenje, bolečina, pekoč ali hladen občutek, 
preobčutljivost. Pogoste posledice so tudi zate-
govanje, zmanjšana gibljivost, izguba prožnosti, 
slaba drža, šibke mišice, moten pretok energije 
in celo čustvena stiska. S terapijo pa povzročimo 
večjo prekrvavljenost brazgotinastega tkiva, kar 
vpliva na njeno prožnost, barvo in videz. Včasih 
temu nismo niti posvečali toliko pozornosti, a 
z razvojem in novimi dognanji postanejo stva-
ri jasne. Brazgotine nam velikokrat povzročajo 
težave, na katere ne bi niti pomislili. Brazgotina 

po carskem rezu nam na primer lahko povzroča 
bolečine v križu, drugačno čutenje telesa, težave 
s prebavo in spolnimi odnosi, hladne noge in še 
bi lahko naštevala. Naj povem primer, ki jasno 
pokaže, kako je vse skupaj povezano v telesu. 
Ko pri operaciji šivajo tkivo, ga stisnejo skupaj 
in zato lahko povzroča veliko težav na različnih 
mestih. To je podobno kot, če zašijemo majico 
in jo potegnemo skupaj. Ta nas utesnjuje na vseh 
koncih, ko pa odparamo šiv, se majica sprosti in 
prav tako je tudi z brazgotinami.
 
Kakšni so še učinki brazgotin na telo?

Z brazgotinami in brazgotinjenjem se lahko 
pojavijo težave na fiziološki in psihološki ravni. 
Čustva ob brazgotinah se s časom spreminjajo. 
Niha od strahu in jeze do zamere in občutka 
manjvrednosti. Pri nekaterih brazgotinah opa-
žamo, da povzročajo dolgoročne spremembe na 
nevrološke poti, obseg gibljivosti, pretok krvi in 
limfe, energetski pretok, poleg fizioloških pa še 
psihološke spremembe, izgubo in žalovanje.
 
Pa so vse brazgotine enake?

Ne, nikakor. Nekatere brazgotine so lepše in 
manj izrazite kot druge, kakor je tudi različen 
njihov vpliv na telo in duševno stanje. Kvaliteta 
celjenja je odvisna od več dejavnikov, naštela pa 
bi jih samo nekaj: globina brazgotine, anatomske 
lokacije, sekundarne infekcije, pridružene bole-
zni, starost (mlajši bolj brazgotinijo), kirurgova 
tehnika, ali so bili uporabljeni šivi ali sponke, vse 
to vpliva. 
Naj povem še primer, kako je vse skupaj poveza-
no. Ena od pacientk po odstranitvi dojke pred 10 
leti ni čutila pazduhe in je imela večkrat bolečine 

v roki. Takoj po prvi terapiji je začutila pazduho 
in tudi bolečine so se po nekaj terapijah umiri-
le. Med terapijo so prišle na dan tudi travme iz 
bolnišnice. 
Naj povem še primer pacientke, ki po carskem 
rezu ni dobro čutila spodnjega dela pod brazgo-
tino in je imela težave z mrzlimi nogami. Braz-
gotina je vlekla skupaj kar nekaj tkiva. Po terapiji 
je začutila, kako ji gre toplota po nogah. Na dan 
so privrela tudi čustva, kako prizadeta je bila, ker 
je imela carski rez, ona pa si je želela roditi na-
ravno. Brazgotina je postala bolj gladka, v sredini 
ni bila več tako žilava in barva se je bolj zlila z 
ostalo kožo. Po nekaj terapijah tudi ni imela več 
mrzlih nog.
Pa da ne bova samo o ženskah, naj navedem še 
primer moškega, ki sem mu pomagala. Imel je 
hude težave s trnom v peti. K meni je prišel s hu-
dimi bolečinami v podplatu. Ta bolečina ga je že 
ovirala pri vsakodnevnih opravilih, tudi rekre-
acijo je moral opustiti. Po nekaj ločenih MSTR 
terapijah, kombiniranih z Bownovo terapijo in 
kineziološkimi trakovi, so bolečine popustile. 
 
Katere brazgotine lahko obravnavamo z MSTR tehniko?

Nekatere brazgotine so pridobljene načrtovano, 
nekatere na žalost nenačrtovano. 
Tako da jih ločimo na kirurške brazgotine: 
po carskem rezu, mastektomiji, histerektomiji, 
po posegih na hrbtenici in sklepih, po vstavitvi 
endoproteze, po laparoskopijah, po operaciji 
karpalnega kanala, po posegih na prsnem košu/
trebuhu… Brazgotine, ki so posledica po-
škodb: ureznine, vbodne rane, opekline, zmeč-
kanine, plantarni fascilitis… in druge vrste 
brazgotin: športne poškodbe (raztrgane mišice, 

kite, vezi), brazgotine pri Dupuytrenovi kontrak-
turi, območja gostega fibroznega tkiva.
 
Ali starost brazgotine kaj vpliva na potek terapije?

Ne, starost brazgotine ni pomembna. Lahko se 
dela na brazgotini stari 20 let ali pa na brazgoti-
ni, ki je ravno dobro zaceljena. Ponavadi se rana 
zaceli po osmih tednih.
 
Ali se Bownova in MSTR terapija lahko dopolnjujeta?

MSTR tehnika je samostojna terapija. Zaradi po-
membnosti dogodka, ki lahko povzroči globoke 
in dolgotrajne čustvene reakcije, se izvaja ločeno. 
Samo dotikanje brazgotine in razmišljanje o do-
godku lahko na površje prinese močne spomine. 
MSTR terapija pa se lepo dopolnjuje z Bownovo 
terapijo, saj ta povzroči sprostitev celega telesa, 
kar je tudi eden od ciljev mojega dela. 
 
Kako lahko vsi, ki bi se želeli posvetovati z vami stopijo v 
stik ali se naročijo na pregled in pogovor?

Vsak primer je seveda edinstven in se mu moram 
stoodstotno posvetiti. Zato je nujen predhodni 
posvet in pregled predno lahko sploh začnem 
delati. Brazgotine v nas pustijo fiziološke in 
psihološke posledice, zato jih je treba primerno 
obravnavati. Ko imamo anastezijo, naša zavest 
spi, naše telo in celični spomin pa ne. 
Zato je najbolje, da me vsi, ki jih zanima moja 
pomoč, pokličejo na 041/516-086 ali pošljejo 
elektronsko sporočilo na info@sepetzdravju.si. 
Najdejo pa me na novi lokaciji v Dvoru pri Pol-
hovem Gradcu. 

 
Besedilo in foto: Peter Kavčič

Folklorna skupina Grof Blagaj iz 
Polhovega Gradca je za letošnjo 
pomlad načrtovala slovesno 
obeležitev 20. obletnice delovanja. 

Kot številnim drugim je tudi njim korona-
virus prekrižal načrte. Sporočili so, da bodo 
jubilej obhajali naslednjo pomlad 2021. So pa 
bili v društvu dejavni tudi v času epidemije, saj 

so se pridružili projektu “Folkloronica” pod 
okriljem Javnega sklada kulturnih dejavnosti, 
ko so se ob melodiji harmonike (Marko Buh) 
zavrteli v parih - seveda vsak na svojem domu. 
Nastal je posnetek, ki si ga je mogoče ogledati 
na facebooku JSKD. Tudi sicer toplo vabljeni na 
spletno stran FS Grof Blagaj in njihova socialna 
omrežja, kjer izveste zadnje novosti skupine. 

 
GT

Sandra Kozjek – terapevtka 

S pravo terapijo 
lahko dosežemo 
izjemne rezultate

 
Sandra Kozjek je mlada, 30 letna 
diplomirana delavna terapevtka, polna 
energije, ki čuti, da z delom z ljudmi 
opravlja svoje življenjsko poslanstvo. Pri 
svoji dejavnosti je vedno osredotočena in se 
nenehno izobražuje. Veselje, ki ga izžareva 
v pogovoru in med delom je zelo očitno in 
nalezljivo. Sedaj jo najdete na novi lokaciji, 
v urejenih in ličnih prostorih nad gasilskim 
domom v Dvoru poleg gotske cerkve sv. 
Petra pri Polhovem Gradcu. 

Koronavirus prestavil obletnico 
folklorne skupine

Prej

Potem
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V nedeljo, 14. 6. 2020, je 
na prenovljenih športnih 

površinah pri Osnovni šoli 
Polhov Gradec potekal sicer 
tradicionalno majski turnir v 

nogometu. 

Člani Športnega društva Setnik 
smo organizirali že 4. Blažev turnir 
trojk, ki se ga je udeležilo kar 13 ekip. 
Čeprav vremenska napoved pred za-
četkom dogodka ni bil prav obetav-
na, so visoke temperature in sonce, 
ki je pregnalo oblake, poskrbeli, da 
so vsi igralci in obiskovalci uživali v 
prijetnem nedeljskem dnevu. Orga-
nizatorji smo poskrbeli za vse; hra-
no, pijačo in zabavni program, saj je 
dogajanje popestril še Žiga Tomi-
nec, ki je s povezovanjem dogodka 
in komentiranjem tekem poskrbel 
za odlično vzdušje v srcu Polhovega 
Gradca. 

Pokal je na koncu najvišje dvignila 
ekipa Tiki taka, drugo mesto je za-
sedel ŠD Špik, tretje pa ŠD Šentjošt. 
Vse ekipe so pokazale, da so v odlič-
ni pripravljenosti, še posebej pa se je 
izkazal podmladek društva, ekipa ŠD 
Setnik Junior.

Člani ŠD Setnik čestitamo zma-
govalcu turnirja in se zahvaljujemo 
vsem, ki so pripomogli k organiza-
ciji dogodka, še posebej pa Gostilni 
Pograjski dom in podjetju Storitve s 
TGM Andrej Trobec s.p.

Se vidimo septembra na našem na-
slednjem turnirju! 

 
ŠD Setnik, fotografije: Polona 

Gerjol, Lucija Rus

Na grbu Občine Dobrova - Polhov 
Gradec se simbolično razprostirata 
dva hrastova lista, a trenutno je več 
pozornosti pritegnilo drugo bogastvo 
naše narave – lipa. 

Drevo, ki v teh dneh odpira še zadnje cvetove, 
je namreč na pobudo občana, ki naravnih zna-
menitosti domačih krajev pohvalno ne spregle-
da, našlo pot med strani aktualne številke Na-
šega časopisa. 

Simbol slovenstva, naravna zdravilka, živoze-
lena gospa. Vse to je lipa. Simbolni pomen lipe 
se je spreminjal skozi čas in izkazuje bogato zgo-
dovino. Opravil je pot od simboliziranja prija-
teljstva in ljubezni pri starih Grkih in Rimljanih, 
do tega, da je lipa postala predmet čaščenja pri 

staroslovanskih ljudstvih. Lipa pa je kot simbol 
slovenstva odigrala pomembno vlogo v času 
prebujanja narodne zavesti. Vsem je najverjetne-
je znana tudi kampanja Slovenija, moja dežela, 
v kateri je lipov list nosil osrednje sporočilo. Že 
v preteklosti so pod krošnjo lipe domovali tudi 
osrednji dogodki lokalnega družabnega življenja; 
stara lipa v grajskem parku v Polhovem Gradcu 
to tradicijo ohranja. Ob pomembnejših dogod-
kih pa se je vzpostavila tradicija, da posadimo 
lipo v znak novega začetka. Tako je bilo na pri-
mer tudi na dan razglasitve neodvisnosti Repu-
blike Slovenije, ko je bila lipa posajena na Trg re-
publike pred slovenskim parlamentom. Bogata 
krošnja lipe ne nudi le senčnega zavetja v vročini, 
temveč ima po prepričanju mnogih tudi zdra-
vilne moči. Blaži kašelj, zmanjšuje draženje slu-
znice, pomirja. To so le nekateri zdravilni učinki, 

ki jih pripisujemo lipovem čaju. A ta članek ni 
namenjen zgodovinskemu pregledu prisotnosti 
lipe v naši domovini, niti ne analizi njenih zdrav-
ju prijaznih lastnosti. Je spodbuda, da opazimo 
mogočne zelene lipe v svojem kraju. Zato vabim 
vse, ki ste v svoji okolici opazili lipo, ki si zaradi 
svoje starosti, mogočnosti ali posebne zgodbe, ki 
jo obdaja, zasluži posebno pozornost, da njeno 
fotografijo posredujete na e-mail info@dobro-
va-polhovgradec.si in poskrbela bom, da bo 
našla pot v naš mesečni časopis. Za spodbudo 
pa objavljam fotografije treh lip. Prva, ki je spod-
budila bralca Našega časopisa, da se obrne na 
uredništvo in opozori na njeno lepoto, se nahaja 
v Stranski vasi. Druga zeleni v grajskem parku, 
nasproti graščine. Tretja pa se s svojimi skoraj 
tridesetimi metri bohoti v Srednjem Vrhu. Veste 
še vi za kakšno?                                 Lucija Rus

Iz OŠ
Polhov Gradec

  
Dan Zemlje in barvni teden na OŠ Polhov 
Gradec

Tako kot pretekla leta smo na OŠ Polhov 
Gradec tudi letos 22. aprila, ob Dnevu Zemlje, 
izpeljali aktivnosti v okviru projekta Zelene 
šole, BARVNI TEDEN. Vsako leto glavno 
mesto zavzame ena od barv, letos je bila to 
vijolična.

Kljub temu, da se je čas v zadnjih dveh me-
secih nekako ustavil, se naš modro-zeleni pla-
net še vedno vrti in mi z njim.

Imamo priložnost, da ob vsem tem, ko 
Zemlja doživlja velike spremembe na vseh 
ravneh, to opazujemo, o tem razmišljamo ali 
ustvarjamo na to temo.

Tudi letos smo izvedli BARVNI TEDEN, 
kot rečeno, tokrat je kraljevala vijolična bar-
va. Učenci in učitelji so izdelovali izdelke na 
temo vijolične barve, lahko so pisali pesmi, 
misli, pravljice …, v katerih je bila rdeča nit 
vijolična barva.

V okviru barvnega tedna smo bili učenci 
in učitelji povabljeni, da si ogledajo film Žej-
ni svet režiserja in fotografa Yanna Arthus- 
Bertranda, v katerem smo se lahko podali na 
90-minutno potovanje okoli sveta, v kraje, ki 
so tako drugačni kot naši, v kraje, kjer ljudje 
še nikoli niso pili čiste vode.

Spodaj si lahko ogledate nekaj »vijoličnih« 
izdelkov.
Mentorice Zelene šole OŠ Polhov Gradec

Vijolična
Barve so take in take,
niso enake.
So vesele in žalostne,
močne in nežne,
tople in hladne.
 
Vijolična je barva sivke
cvetov,
vijolična je včasih barva travnikov.
Vijolični so metulji, ki v vetru lete
in vijolična  v mavrici še znajde se.
 
Vijoličen je lahko okvir slike,
ki ohranja lepe spomine.
Ali perje ptic,
ali barva ob padcu modric.
 
Vijolična je malo modra
in malo rdeča,
vselej prijetna,
vselej čuteča.
Manca Trnovec, 7. a

  
Premišljujem ob dnevu zemlje 

Kot vemo, je 22. april dan Zemlje. Ta dan je 
namenjen osveščanju o podnebnih spremem-
bah, onesnaženju in razmišljanju o rešitvah 
za te težave in seveda številnim čistilnim 
akcijam, ki jih izvajamo vsako leto. Vse se je 
začelo leta 1969 v San Franciscu na Unesco-
vi konvenciji. Tam so predlagali, da bi se od 
naslednjega leta dalje praznoval dan spomina 
na Zemljo 21. aprila, mesec dni kasneje pa je 
ameriški senator razglasil za dan Zemlje 22. 
april. In pri tem je tudi ostalo. Letošnja tema 
ob dnevu Zemlje so podnebne spremembe, 
saj se ravno zaradi njih zvišuje gladina vode, 
talijo se ledeniki in poletja so vedno bolj vro-
ča. Če bi lahko, nas bi Zemlja iz dna srca pro-
sila, naj čim več hodimo peš, ne uporabljamo 
plastike in skrbimo za čistočo narave. Tudi 
čista voda je velika težava, saj veliko ljudi po 
svetu sploh nima omogočene pitne vode. Če 
bi vso vodo, kar je je na svetu, postavili v deset 
kozarcev, bi bilo pitne vode le za eno čajno 
žličko. Zaradi podnebnih sprememb in one-
snaženja uničujemo sebe – svojo, človeško 
vrsto. Največja težava v naravi smo mi, ljudje. 
Naš planet Zemlja bo preživel, le mi bomo iz-
umrli, če bo šlo še dolgo tako naprej. Zato naj 
bo za nas vsak dan dan Zemlje!

Maruša Krivic, 6. b

4. Blažev nogometni turnir trojk

Zmagovalna ekipa Tiki taka

Cvetoča lipa v Stranski vasi Lipa v grajskem parku 30-metrska lipa v Srednjem Vrhu

Ko so lipe cvetele …
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JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

PROJEKTOV ZA MLADE
V OBČINI DOBROVA-
POLHOV GRADEC V 

LETU 2020

1. NAZIV IN SEDEŽ 
SOFINACERJA

Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova

2. PRAVNA PODLAGA
Zakon o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010), Odlok o 
proračunu Občine Dobrova-Polhov 
Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 14/2020), Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 
61/2008, 3/2013, 81/2016).

3.  PREDMET JAVENEGA 
RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofi-
nanciranje projektov za otroke in 
mladino v občini Dobrova-Polhov 
Gradec v letu 2020. 

»Mladinski projekt je aktivnost 
izvajalca – posamični vsebinsko za-
ključen enkratni dogodek (npr. tabor, 
delavnica, izvedba prazničnih obda-
rovanj otrok v mesecu decembru v 
občini Dobrova-Polhov Gradec, pre-
davanje in podobne dejavnosti).«

Sofinancirali se bodo mladinski 
projekti, ki so namenjeni krepitvi in 
širitvi vrednot prostovoljnega dela 
in dela med mladimi, spodbujanju 
osebne avtonomije mladih in njihovi 
socialni integraciji ter druženju in 
uresničevanju njihovega interesa, in 
sicer predvsem: 
- spodbujanju in razvijanju nefor-

malnih oblik vzgoje, izobraževanja 
in usposabljanja za večje kompe-
tence; 

- spodbujanju delovnih navad, pro-
stovoljstva, solidarnosti in medge-
neracijskega sodelovanja; 

- spodbujanje zdravega, aktivnega 
načina življenja otrok in mladih in 
preprečevanje različnih oblik od-
visnosti;

- dvigu kakovosti življenja in aktiv-
nemu preživljanju prostega časa 
otrok in mladine; 

- spodbujanju kulturne ustvarjalno-
sti in inovativnosti otrok in mla-
dih; 

- vključevanju mladih z manj pri-
ložnostmi, spodbujanju javnega 
dialoga o družbenih vprašanjih 
ter aktivni participaciji mladih pri 
upravljanju družbe; 

- dejavnostim med šolskimi počitni-
cami; 

- osveščanju in spremljanju drugač-
nosti, zmanjševanju diskriminaci-
je in socialne izključenosti mladih 
ter preprečevanju nasilja med mla-
dimi in nad mladimi. 

Sredstva niso namenjena za sofi-
nanciranje mladinskih projektov, ki 
imajo naravo:
- dopolnilnega poklicnega ali uni-

verzitetnega izobraževanja;
- rednega ali dopolnilnega izobraže-

vanja v okviru ustanov, ki delujejo 
v skladu z določili Zakona o orga-
niziranju in financiranju vzgoje in 
izobraževanja;

- znanstvenih raziskovanj in stro-
kovnih srečanj znanstvenega zna-
čaja;

- turističnih potovanj, letovanj in iz-

letov ter komercialno naravnanih 
počitniških programov za mlade;

- športnih in drugih tekmovanj, ka-
terih udeleženci so mladi;

- programov organizirane športne 
vadbe;

- mladinskih aktivnosti komerci-
alnega značaja (npr. plesne šole, 
športni klubi, smučarski tečaji…);

- kulturnih predstav in festivalov.

4. POGOJI IN OMEJITVE ZA  
SODELOVANJE NA JAVNEM 
RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da se nanašajo na projekte, ki so 

predmet sofinanciranja tega jav-
nega razpisa, pri čemer se štejejo 
za nosilce ali uporabnike projektov 
otroci in mladi v starosti do 26 let 
(v nadaljevanju: mladi); 

- prijavitelji so društva in druge or-
ganizacije, ki imajo sedež v Občini 
Dobrova-Polhov Gradec; 

- da imajo materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske po-
goje za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti; 

- projekti, ki so predmet razpisa, se 
morajo opravljati na območju ob-
čine Dobrova-Polhov Gradec in 
morajo biti namenjeni predvsem 
mladim, ki živijo v občini Dobro-
va-Polhov Gradec (med udeleženci 
bo več kot 80% mladih s stalnim 
prebivališčem v občini Dobrova-
-Polhov Gradec); 

- projekti, ki so predmet sofinanci-
ranja, morajo imeti jasno finančno 
konstrukcijo in vire financiranja;

- občinski upravi Občine Dobrova-
-Polhov Gradec vsaj enkrat letno 
dostavljajo poročilo o realizaciji 
projektov ter namenski porabi 
sredstev, ki so jih v preteklem letu 
prejeli iz občinskega proračuna, 
razen v primeru, ko kandidirajo 
prvič;

- na razpisu ne morejo sodelovati 
društva in organizacije, ki pro-
grame za mlade izvajajo v okviru 
redne dejavnosti in za to prejema-
jo proračunska sredstva občine 
Dobrova-Polhov Gradec iz druge 
proračunske podstavke;

- imajo do občine poravnane vse 
obveznosti, v kolikor so bili sofi-
nancirani iz proračuna v preteklih 
letih;

- se projekti izvajajo na neprofitni 
osnovi in

- izpolnjujejo druge pogoje določene 
z razpisom.  

5. VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV JAVNEGA 
RAZPISA

Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu občine Dobrova-Polhov Gra-
dec za leto 2020 na proračunski po-
stavki 18056 Programi za mladino v 
višini 3.689,70 EUR.

6. UPRAVIČENI STROŠKI 
SOFINANCIRANJA

Za upravičene štejejo stroški, ki:
- so povezani s prijavljenimi mla-

dinskimi aktivnostmi in so nujno 
potrebni za uspešno pripravo in 
izvedbo mladinskih aktivnosti;

- jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
- so skladni z načeli dobrega finanč-

nega poslovanja, zlasti glede ce-
novne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti;

- so dejansko nastali;
- so prepoznavni in preverljivi na 

osnovi izvirnih dokazil;
- niso in ne bodo sofinancirani iz 

drugih virov občine.

Vrsta upravičenih stroškov:

- stroški dela zaposlenih v projektu, 
vključno s stroški dela mentorjev 
prostovoljcem, ki so vključeni v 
projekt; 

- delo prostovoljcev;
- stroški vodenja, usklajevanja in 

mentorstva prostovoljcev;
- stroški zunanjih izvajalcev, v koli-

kor gre za specifične in strokovne 
storitve (npr. izvedba tematske de-
lavnice, navedene v programu ipd., 
oglaševanja, prevozi,…);

- stroški materiala, v kolikor ne gre 
za material, ki je namenjen nadalj-
njem trženju ali pobiranju prispev-
kov za organizacijo.

Neupravičeni so naslednji stroški:
- stroški alkohola,
- investicijsko vzdrževanje (npr. ob-

nova prostorov, popravila …);
- amortizacija nepremičnin in opre-

me;
- tekoči stroški poslovanja zaradi 

opravljanja osnovne dejavnosti 
prijavitelja. 

7. MERILA ZA OCENJEVANJE 
IN VREDNOTENJE 
PREDLOGOV MLADINSKIH 
PROJEKTOV

Ocenjevanje in vrednotenje mla-
dinskih projektov bo izvedeno v 
skladu z merili, ki so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji. Projekti 
bodo sofinancirani do višine razpo-
ložljivih sredstev. Višina sredstev, ki 
jih bo prejel posamezen projekt bo 
izračunana na podlagi točk, ki jih bo 
v postopku ocenjevanja na podlagi 
meril dobila posamezna prijava.

8. OBDOBJE ZA PORABO 
SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2020, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna.

9. RAZPISNI ROK ZA ODDAJO 
VLOG

Rok za oddajo vlog: 31.08.2020.

10. KRAJ, KJER 
LAHKO PROSILCI 
DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo (besedilo 
razpisa, navodila in obrazci, merila 
za sofinanciranje ter vzorec pogod-
be) je ves čas objave javnega razpisa 
na voljo na spletni strani Občine Do-
brova-Polhov Gradec,  zainteresira-
ni prosilci pa jo lahko dvignejo vsak 
delavnik v sprejemni pisarni Občine 
Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 
13, Dobrova.

Vse dodatne informacije v zvezi z 
razpisom dobijo prijavitelji pri San-
dri Nartnik na tel. št. 01 3601-800. 
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi 
preko internetne strani Občine Do-
brova-Polhov Gradec: http://www.
dobrova-polhovgradec.si/

11. VSEBINA VLOGE
Vloga na javni razpis mora biti iz-

delana izključno na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva in na ustreznih me-
stih podpisana. Vsebovati mora vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

Komisija lahko naknadno zahteva 
še predložitev drugih dokumentov, 
kot dokazilo resničnosti navedb v 
vlogi in priloženi dokumentaciji.

12. ODDAJA IN DOSTAVA 
VLOG

Vloge je potrebno poslati na na-
slov: Občina Dobrova-Polhov 

Gradec, Stara cesta 13, Dobrova. 
Vloga mora biti v zapečatenem ovit-
ku opremljena z izpisom na prednji 
strani: »NE ODPIRAJ – vloga za 
sofinanciranje projektov za mla-
de«. Na hrbtni strani mora biti na-
slov pošiljatelja. 

Šteje se, da je vloga prispela pra-
vočasno, če je bila najkasneje zadnji 
dan razpisnega roka prejeta v spreje-
mni pisarni Občine Dobrova-Polhov 
Gradec, Stara cesta 13, Dobrova, ali 
če je bila najkasneje zadnji dan razpi-
snega roka oddana na pošti kot pri-
poročena pošiljka. 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni 
bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka prejeta v sprejemni pisarni Do-
brova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
Dobrova ali ni bila najkasneje zadnji 
dan razpisnega roka oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne 
vsebuje vseh obveznih sestavin zah-
tevanih z javnim razpisom in razpi-
sno dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se pro-
silec strinja z vsemi pogoji ter merili 
razpisa.
13. OBRAVNAVA VLOG IN 
OBVEŠČANJE O IZBORU

Nepravilno označene in nepravo-
časno oddane vloge bodo zavržene. 
Odpiranje vlog ni javno in bo izvede-
no najkasneje v roku 5 delovnih dni 
po preteku roka za prijavo na razpis. 
Komisija v roku osmih dni od odpi-
ranja vlog pisno pozove tiste vlagate-
lje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z 
razpisno dokumentacijo zahtevanih 
dokumentov (nepopolne vloge), da 
jih dopolnijo. Če vlagatelj vloge ne 
dopolni v zahtevanem roku, izvaja-
lec razpisa vlogo zavrže s sklepom. 
Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

V roku prispele in pravilno označe-
ne vloge bodo ovrednotene po točk-
ovnem sistemu v skladu z merili za 
oceno projektov, ki so opredeljena v 
razpisni dokumentaciji ter skladno z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
Izbor in vrednotenje projektov bo 
izvedla razpisna komisija, ki jo ime-
nuje župan. O izidu razpisa in višini 
dodeljenih sredstev bodo prijavitelji 
obveščeni v roku 30 dni po izteku 
roka za prijavo na razpis. Z upravi-
čenci do sofinanciranja bo sklenje-
na pogodba o izvajanju projektov 
ter višini in načinu sofinanciranja v 
letu 2020. Upravičenci so dolžni do 
15.12.2021 posredovati vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedbi projek-
tov za leto 2020.

Številka: 430-0016/2020-2
Datum: 15.6.2020

   Franc Setnikar 
          Župan
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Log – Dragomer, 19. 
junij 2020 – Zgodovinski 
projekt gradnje 
kanalizacijskega 
omrežja in čistilne 
naprave v občini Log 
– Dragomer se tudi 
uradno začenja. 

Danes so na lokaciji, kjer bo 
stala čistilna naprava svečano 
položili temeljni kamen, in tako 
začeli s črpanjem devetih mili-
jonov nepovratnih sredstev iz 
Evropskega kohezijskega skla-
da in proračuna države.  Nova 
pridobitev ne bo rešila le težav 
z ureditvijo sistema za odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda 
v občini, temveč poskrbela tudi 
za čistejšo reko Ljubljanico in 
varovanje narave Ljubljanske-
ga barja.  

Zgodovinski projekt, največji 
dogodek in uresničitev dolgo-
letne želje občanov po boljšem 
bivalnem okolju, se je uradno 
začel s polaganjem temeljnega 
kamna na lokaciji, kjer bo sta-
la čistilna naprava. »Do zdaj 
smo bili in smo še črna pika 

v Ljubljanski urbani regiji, saj 
nimamo urejenega odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda,« je 
pojasnil župan Miran Stanov-
nik in dodal, da se bo do konca 
leta 2022, ko mora biti projekt 
izgradnje čistilne naprave in 
kanalizacijskega omrežja kon-
čan, to spremenilo. »Pet let je 
od tega, ko smo se začeli po-

govarjati o tem projektu. Za-
kaj je uspel? Ker smo na vseh 
organih, na Ministrstvu za 
okolje in prostor, Službi vlade 
za kohezijo in na Ministrstvu 
za gospodarstvo, dobili prave 
informacije, prave usmeritve, 
tako da smo preko Regional-

ne razvojne agencije Ljubljan-
ske urbane regije (RRA LUR), 
kateri se posebej zahvaljujem, 
pripravili kakovostno gradivo. 
Posebej bi se rad zahvalil mag. 
Marjeti Sternad Kuharič, naši 
direktorici Občinske uprave 
Log – Dragomer, ki od začetka 

Ostanimo taki še naprej, saj 
imamo veliko razlogov, da v 
prihodnost zremo z optimiz-
mom, čeravno nas na vsakem 
koraku želi nekdo prepričati v 
nasprotno.

V mislih imam tudi to, da v 
naših krajih že ropotajo grad-
beni stroji podjetja Hidroteh-
nik in kooperantov, saj smo 
pred nekaj dnevi v imenitni 
družbi pomembnih gostov 
svečano položili temeljni 
kamen za težko pričakovan 
začetek izgradnje kanaliza-
cijskega omrežja in čistilne 
naprave.

V mislih imam tudi prido-
bitev novih prostorov v stari 
šoli, kar nam daje še večje mo-
žnosti za izražanje kreativno-
sti v razvoju naše občine.

V mislih imam tudi to, da 
se izredno sistematsko in 
analitično skupaj lotevamo 
dolgotrajne oskrbe, saj bi lah-
ko nekdo površno ugotovil, da 
smo na starejše v vsej borbi 
za napredkom kar pozabili. 
Brez vas, ki nam pomagate z 
nasveti in izkušnjami, vsega 
tega zagotovo ne bi zmogli, 
zato se vam vsem iskreno za-
hvaljujem in priporočam za 
sodelovanje tudi v prihodnje.

Nobena skrivnost ni, da 
si vsi želimo tudi doma za 
ostarele in dejavnosti dnev-
nega varstva starejših. Tudi 

na tem področju smo za naše 
skupno dobro poiskali poti, 
ki nas morebiti pripeljejo do 
želenega cilja.

Ob vsem naštevanju želja, 
potreb in realizacije pa mo-
ramo nenehno odgovorno 
pogledovati v denarnico in 
z vsebino primerno ravnati. 
Ravno zato pa moram po-
sebno zahvalo izreči mojim 
sodelavcem, ki jim praktično 
ne uide skoraj nobena mo-
žnost sofinanciranja katere-
ga od potrebnih projektov. 
Dalj časa se seveda še kako 
zavedamo, da z lastnimi in-
vesticijskimi sredstvi v višini 
dobrega pol milijona letno, 
ne moremo izvajati večmili-
jonskih zalogajev.

Zaradi vsega omenjenega 
lahko odločno in sproščeno 
stopamo po poti razvoja, ki 
smo si jo skupaj začrtali.

Želim vam, da brezskrbno 
preživite prihajajoče počitni-
ške dni in povsod ravnate pre-
vidno in odgovorno, da nam 
ne zaukažejo ukrepov, ki bi 
nas v našem vsakdanu preveč 
omejevali.

Velja si zapomniti, da sta ve-
selje in smeh vsaj pol zdravja.

Krepite svoje zdravje! ... bi 
rekla Erna.

 
Miran Stanovnik, 

vaš župan

Županova beseda

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

 
Ko pišem te misli imam 
mešane občutke. Ko se 
zavedam, da so pred nami 
resni časi, ki prinašajo 
temu primerno tudi 
odgovornost vsakega 
posameznika, se 
istočasno zavedam, da 
smo skupnost, ki skupaj 
znamo in zmoremo. V 
mislih imam v prvi vrsti 
odnos do našega zdravja 
in zdravja naših najdražjih, 
zato ne pozabimo, da 
smo v zadnjih številkah 
Našega časopisa omenjali 
našo odgovorno držo, 
na katero smo lahko 
upravičeno ponosni. 

Stekla gradnja 
čistilne naprave
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bdi nad našo vlogo.« Poudaril 
je še, da si začetka tega pro-
jekta ne bi mogli nadejati brez 
povezovalnosti in sodelovalne 
drže vseh županov občin, ki so 
združeni v svetu Ljubljanske 
urbane regije. »Smo ena redkih 
regij, ki delujemo zelo enotno, 
prepoznamo potrebe tudi svo-
jih sosedov, ni nevoščljivosti. 
Naša občina je dobila skoraj 
35-krat več sredstev, kot bi 
nam jih bi po razrezu, ker smo 
majhna občina, pripadalo. Lju-
bljanska urbana regija je svetel 
zgled in primer dobre prakse, 
tudi za celo Slovenijo, saj smo 
dosegli to, da s sodelovanjem 
dvigujemo rast v regiji, in tudi 
prispevamo k varovanju okolja. 
Ta projekt pomeni boljše življe-
nje za naše občane in občanke, 
hkrati pa kaže na to, da smo v 
tej regiji usmerjeni v varovanje 
okolja.«  

S Stanovnikom se je strinjal 
tudi župan Mestne občine Lju-
bljana, Zoran Jankovič, ki je v 
svojem nagovoru prav tako 
opozoril na kompaktno de-
lovanje Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane 
regije. »Agencija LUR je lahko 
zgled, ne le v Sloveniji, tudi v 
Evropi. Rad bi se zahvalil 25 
županom Ljubljanske urbane 
regije, ki so omogočili, da je 
občina Log - Dragomer dobila 
9 milijonov evrov in ne 300.000 
evrov, kot bi ji po ključu pripa-
dalo. Projekt smo podprli so-
glasno, brez glasu proti, brez 
razprave.« Župan prestolnice 
je še dodal, da gre Občina Log 
– Dragomer z velikimi koraki 
naprej. »Kolegi župani, iskrena 
hvala, da znamo razumeti, da 
moramo kdaj tudi dati kaj od 
sebe. Dejstvo je, da se je Lju-
bljana največ odrekla, polovica 
sredstev bi nam pripadala, am-
pak ne vem, kaj bi mi delali na 
Špici, če ne bi očistili tudi dela v 
občini Log – Dragomer. Naj bo 
projekt uspešen, čim prej naj se 
konča.« Da je to zgodba o uspe-
hu je razmišljala tudi državna 
sekretarka na Ministrstvu za 
okolje in prostor, dr. Metka 
Gorišek. »Rada bi izpostavila 
uspešno zgodbo Ljubljanskega 
barja. Je poleg glavnega mesta, 

sredi infrastrukture, zato se 
križajo različni interesi, a tu 
gredo z roko v roki. Tudi pro-
jekt čiste Ljubljanice je del te 
zgodbe o uspehu, Ljubljansko 
barje je naravni krajinski park, 
in tu gre za sobivanje narave, 
gradbeništva, turizma, razvo-
ja, varovanja vodnih virov. V 
zadnji fazi je tako mogoče tudi 
plavanje na Špici.«

 
Malokdo verjel v uspeh

Vlogo za pridobitev sredstev 
so oddali leta 2015 in kot je pre-
pričan župan, je takrat le ma-
lokdo verjel, da bo tako časov-
no in organizacijsko zahteven 
projekt možno izpeljati. »Po-
membno je bilo sodelovanje 
vseh vpletenih. Ta razpis se je 
pripravljal kakovostno in stro-
kovno na vseh področjih. Smo 
namreč eni od redkih, ki smo 
razpisali javni poziv za izvaja-
nje vseh potrebnih aktivnosti, 
vključno z izvajanjem gradbe-
nih del. Izvajalca smo izbrali 
brez zahtevka za revizijo ali 
pritožbe in s tem nepotrebne-
ga zavlačevanja, kar je najbolj 
nevarno pri črpanju evropskih 
sredstev, zato danes v skladu 
s časovnico polagamo kamen 
in prehajamo v izvajalno fazo 
projekta,« je še dodal Stanovnik  

 
Gradnja končana do konca 
leta 2022

»Zdaj v igro prihajajo novi 
igralci, to so izvajalci, ki bodo 
zaključili naš projekt.« Tempo 
bo moral biti precej hiter, na 
voljo ni veliko časa, saj bodo ka-
nalizacijsko omrežje s čistilno 
napravo morali zgraditi zgolj 
v dveh letih in pol. »Mislim, 
da bo s temi podjetji, ki bodo 
sodelovali pri gradnji čistilne 
naprave in odvajanja odpadne 
vode, gradnja končana še prej 
kot v dveh letih. Ko uredimo še 
Rakovo Jelšo v Ljubljani, bom 
vse skupaj povabil na kopanje 
na Špico. Potem bo Ljubljani-
ca čista, od Vrhnike do izliva v 
Savo,« je prepričan Zoran Jan-
kovič..

V okviru projekta bodo zgra-
dili nov kanalizacijski sistem v 
dolžini 23 kilometrov. Vsa ko-

munalna voda bo speljana na 
centralno čistilno napravo, vse 
padavinske vode pa v najbližje 
potoke. Z realizacijo projekta 
bo dosežena zahtevana pri-
ključenost na  javno gospodar-
sko infrastrukturo odvajanja 
in čiščenja. Na sistem bo tako 
priključenih 3524 prebivalcev.

Načrtovana je čistilna na-
prava kapacitete 5.000 popu-
lacijskih enot. »Naša lokalna 
skupnost ima zdaj nekaj več 
kot 3.600 prebivalcev, tako da 
imamo še nekaj prostora tudi 
za poselitev naše skupnosti. V 
pripravljalni fazi projekta so 
raziskali več možnosti, tudi, 
da bi se povezali s sosednjimi 

občinami in na koncu ugoto-
vili, da izgradnjo svoje čistilne 
naprave lahko optimizirajo do 
te mere, da je tudi ekonomsko 
bistveno bolj vzdržna. »Zdaj 
vidimo, da je bila to prava od-
ločitev. Tudi razmere na trgu se 
odvijajo tako, da je prav, da smo 
samozadostni, saj lažje sami 
upravljamo ceno komunalnega 
blata, ki bo nastalo. Manj smo 
namreč odvisni od nekoga dru-
gega, ki bi nam narekoval ceno. 
Hkrati gledamo tudi naprej, 
ker opažamo, da se težave s ko-
munalnim blatom poglablja-
jo. Madžari oz. tujina tega ne 
sprejema več, zato smo že pred 
dvema letoma začeli aktivno-

sti, s katerimi poskušamo biti 
samozadostni vsaj do te mere, 
da bi vzpostavili svoje trstične 
grede, kar pomeni izsuševanje 
komunalnega blata, in bi spet 
nekaj privarčevali.«

 
Projekt težak skoraj 15 
milijonov evrov

Celoten projekt je bil ocenjen 
na 14,6 milijona evrov brez ddv 
oziroma 17,6 milijona evrov 
z ddv. V oceno so vključeni 
stroški gradbenih del nadzora, 
obveščanja javnosti, že vlože-
na sredstva, dokumentacija in 
ostali stroški, ki so nastajali 
od leta 2014 dalje. Občina je 
na razpisu za izbor gradbenih 

del izbrala Hidrotehnik d.d. 
v partnerstvu s podjetjema 
Komunalne gradnje d.o.o. in 
Trgograd d.o.o. Vrednost grad-
benih del znaša 9.797.990,06 
EUR brez DDV. Nadzor bo 
vršil Projekt d.d. iz Nove Go-
rice, posel je težak  238 tisoč 
evrov. Projekt se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020, 
prednostne osi »Boljše stanje 
okolja in biotske raznovrstno-
sti«, prednostne naložbe »Vla-
ganje v vodni sektor za izpol-
nitev zahtev pravnega reda 
Unije na področju okolja ter 
zadovoljitev potreb po nalož-
bah, ki jih opredeljujejo države 
članice in ki presegajo te zahte-
ve«, specifični cilj »Zmanjšanje 
emisij v vode zaradi izgradnje 
infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih 
voda« Občina bo lahko počr-
pala 9 milijonov evrov sredstev, 
7,65 milijona bo krila Evropska 
unija, 1,35 evrov bodo dobili iz 
proračuna države, razliko pa 
bo pokrila občina.  

 
Ujeli zadnji vlak

»Na koncu bomo pozabili, 
kaj se je dogajalo, kje so cevi ... 
Zanimalo nas bo samo, kako 
visok je znesek na položnici. 
Poslanstvo župana in občinske 
uprave je, da občanom zagoto-
vimo čim bolj ugodno bivanje 
in najboljše življenjske pogoje 
za najnižjo možno ceno. Če 
ne bi ujeli zadnjega vlaka za 
črpanje tovrstnih evropskih 
sredstev, potem bi morali iskati 
druge poti, ki pa so bolj zahtev-
ne, težje, dražje, vse to pa bi se 
poznalo na denarnicah naših 
občanov,« je še zaključil župan.  

 Vesna Lovrenčič, 
foto: Uroš Modlic

Log – Dragomer, 19. 
junij 2020 – Gre za 
redko priložnost, saj 
je seja sveta LUR v 
zadnjih šestih letih, šele 
drugič gostovala izven 
prostorov ljubljanskega 
Magistrata. Župani 
so na seji, po 
Stanovnikovih besedah, 
sprejeli pomembne, 
verjetno celo prelomne 
sklepe.

 
Nov Upravni center Občine 

Log – Dragomer je bil prizori-
šče zadnje seje Sveta Ljubljan-
ske urbane regije, ki pod vod-
stvom župana Mestne občine 
Ljubljana, Zorana Jankoviča, 
združuje 26 občin. »To je po-
trditev naši lokalni skupnosti 
in tudi vodstvu, da delamo 
dobro. Da delamo dobro tudi 
za širšo regijo, ki deluje na 
principu solidarnosti,« je poja-
snil župan Občine Log – Dra-
gomer, Miran Stanovnik, ki je 
ponosen, da so gostili sejo. Kot 
smo izvedeli so na seji spreje-
li pomembne, celo prelomne 
sklepe povezane z razdelitvijo 
sredstev v novi finančni per-

spektivi in prioritetnimi pro-
jekti za izboljšanje trajnostne 
mobilnosti. Na seji so se župa-
ni zavzeli za predlog, da bi se 
kohezijske regije v novi finanč-
ni perspektivi 2021 – 2027 še 
naprej financirale po enakem 
razmerju kot v tej perspekti-
vi.. »V kohezijski politiki se 
oblikujejo ključi  za naslednjo 
finančno perspektivo 2021-
2027, kjer bi vzhodna regija 
napram zahodni kohezijski 

regiji ustvarjala še večjo razli-
ko v razvoju. S perspektivami 
naj bi vzhodna regija dobila 
skoraj 80 odstotkov vseh sred-
stev, zahodna  pa potem lahko 
samo stagnira. Naš predlog, ki 
je bil sprejet soglasno je ta, da 
je treba predlagati Vladi, da se 
še vedno ohrani to  razmerje, 
ki je 60:40 v korist vzhodne 
regije, da na bi zahodna regija 
ostala brez razvoja.«

Župan Občine Log – Dra-

gomer nam je še zaupal, da je 
prav ta Svet  pred leti soglasno 
podprl projekt gradnje kanali-
zacijskega omrežja in čistilne 
naprave v občini »Regija za 
dobre projekte, za dobro pri-
pravljene in argumentirane 
projekte najde posluh. Ta naš 
projekt je bil  soglasno podprt 
brez glasu proti.« 

 
V. L. , foto: V. L. 

Gostili sejo sveta Ljubljanske urbane regije
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Log - Dragomer, 10. 
junij 2020 – Na osmi 

redni seji, prvi po 
izbruhi epidemije 

Covid-19, so občinski 
svetniki na mize 
dobili gradivo s 

kar devetnajstimi 
točkami dnevnega 

reda. 

Peturna razprava, ki je po-
tekala v prostorih novega 
Upravnega centra, je postregla 
s petimi točkami, povezanimi 
z vrtcem in šolo ter petimi ko-
munalnimi, med drugim pa so 
obravnavali še zaključni račun 
in rebalans proračuna za leto-
šnje leto.  

Seja občinskega sveta se je 
tokrat začela s hitrim tempom. 
Ravnateljica Mihaela Mrzlikar 
je eno za drugo predstavila 
uvodne štiri točke dnevnega 
reda. Svetniki so najprej zelene 
kartone dvignili za letno poro-
čilo osnovne šole, soglasno so 
zeleno luč dali tudi oblikovanju 
oddelkov v vrtcu v šolskem letu 
2020/2021 ter sistematizaciji 
delovnih mest v vrtcu. Neko-
liko več so razpravljali le ob 
predlogu sistematizacije nad-
standardnih delovnih mest v 
Osnovni šoli Log - Dragomer 
za prihodnje šolsko leto, a na 
koncu so potrdili tudi to točko. 

Potrdili so še spremembo 
Odloka o ustanovitvi, orga-
nizaciji in delovnem podro-

čju občinske uprave Občine 
Log - Dragomer, v obstoječem 
odloku je namreč pisalo, da 
ima Občinska uprava sedež 
Na Grivi 5, zato so zaradi seli-
tve OUta člen iz odloka črtali. 
Prav tako so bili enotni pri po-
trjevanju sklepa o delnem pla-
čilu počitniške rezervacije. Po 
novem bodo starši iz Občine 
Log - Dragomer to lahko uve-
ljavljali za napovedanih 30 dni 
neprekinjene odsotnosti otro-
ka iz vrtca. 

 
Pestro ob obravnavi letnega 
poročila vrhniške komunale

Svetniki so v nadaljevanju 
prisluhnili poročilu vršilca 
dolžnosti direktorja Komunal-
nega podjetja Vrhnika, Mirku 
Antoloviču, ki se je osredotočil 
na delovanje posameznih de-
javnosti, ki jih pokriva komu-
nala. Med drugim je opozoril 
na težave  pri neprevzemanju 
mešane odpadne embalaže, ki 

se kopiči, pohvalil vestno lo-
čevanje odpadkov, ki dosega 
izjemne uspehe, povedal, da 
je bilo prodane nekoliko več 
pitne vode, znižala se je pora-
ba električne energije za javno 
razsvetlitev ulic ter dodal, da 
bodo morali razrešiti težave s 
pomankanjem kadra. Sicer se 
je razgovoril še o poslovnih re-
zultatih podjetja ter predstavil 
plan za naprej. Svetniki so na 
seji med drugim razpravljali 
o obnavljanju hišnih vodovo-
dnih priključkov, o ogledih 
cest, ki jih vrši komunala ter o 
domnevnih nesoglasjih občin 
in delitvi dobička. Svet je na 
koncu soglasno potrdil letno 
poročilo JP KPV. Enotni so 
bili tudi pri potrjevanju prve 
obravnave predloga Odloka o 
oskrbi s pitno vodo Občine Log 
- Dragomer in predlogu Odlo-
ka o določanju cen GJS varstva 
okolja. Tega so na Komunali 
pripravili skladno z zahtevami 

revizijskega poročila Račun-
skega sodišča, to je namreč v 
zadnjem času opravilo revizije 
učinkovitosti poslovanja več 
občin (Komenda, Brežice, Ka-
nal ob Soči, …) ter v poročilu 
opredelilo, kaj, kje in na kakšen 
način morajo občine urediti to 
področje. Nekaj razprave se je 
razvilo še ob obravnavi pre-
dloga Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in pada-
vinske odpadne vode, ki so ga 
svetniki v prvi obravnavi prav 
tako soglasno potrdili.

 
Zelena luč zaključnemu 
računu in rebalansu proračuna

Svetniki so najprej potrdili 
zaključni račun in poslovno 
poročilo Občine Log - Drago-
mer za leto 2019, nato pa so 
se lotili še potrjevanja spre-
membe proračuna Občine za 
letošnje leto. Na mize so dobili 
tudi amandma župana Mirana 
Stanovnika, ki je svetnikom po-

jasnil, da želijo z amandmajem 
dopolniti letni načrt pridobiva-
nja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 
2020. V Načrt bi tako dodali 
brezplačni prenos zemljišča v 
korist Republike Slovenije. S 
to potezo bi omogočili, da bi 
na omenjenem zemljišču Dom 
upokojencev Vrhnika, ob uspe-
šnem kandidiranju na razpisu, 
začel graditi enoto doma sta-
rejših občanov z vso pripadajo-
čo infrastrukturo. Amandma 
so svetniki soglasno potrdili, 
prav tako pa so z upoštevanimi 
spremembami iz seje zeleno 
luč dali tudi rebalansu prora-
čuna. Razprava ob obravnavi 
te točke se je večinoma nana-
šala na predloge za dodelitev 
finančnih sredstev v višini 28 
tisočakov za odkup zemljišč 
za potrebe pokopališča v Dra-
gomerju, za zagotovitev sred-
stev, s katerimi bi lahko začeli 
prenavljati nekdanje prostore 
Občinske uprave in za uredi-
tev Vrtne in Rožne poti. Vsi 
trije predlogi so bili potrjeni. Z 
rebalansom so proračun uskla-
dili z dejanskimi potrebami in 
zagotovili dodatna sredstva na 
nekaterih postavkah. Načrto-
vanih je skoraj pet milijonov 
evrov prihodkov in dvesto 
tisočakov več odhodkov. Naj-
večja sprememba se nanaša na 
znižanje sredstev za izgradnjo 
kanalizacije, sredstva na pod-
stavki se znižujejo za vrtogla-
vih 5,8 milijona evrov. Kot smo 
izvedeli, je znižanje posledica 

uskladitve vrednosti kanali-
zacijskega omrežja in čistilne 
naprave, ki je usklajena s po-
nudbo izbranega izvajalca in 
finančnim terminskim planom, 
ki ga je ta izdelal. Z rebalansom 
so zagotovili še pol milijona 
evrov za sočasno prenovo vo-
dovodnega omrežja, ki bo, kot 
so pojasnili na občini, potekala 
skladno z zmožnostmi. Manjše 
spremembe so višanje sredstev 
za uvozno pot pri dializnem 
centru, namenitev sredstev za 
izdelavo geodetskih načrtov 
vodotokov v občini, gradnjo 
prvih opornih zidov na poko-
pališču v Dragomerju, s stroški 
povezanimi z gradnjo novega 
Upravnega centra ter še nekaj 
manjših sprememb.  

Sicer pa so svetniki na seji 
potrdili še sklep o ukinitvi 
javnega dobra na del parc. št. 
2033/20, na tajnem glasovanju 
odločili, da bosta priznanji 
občine dobila Vanja Potočnik 
in Rok Meglen, grb Občine 
Log - Dragomer bodo podelili 
Rafaelu Remškarju, naziv ča-
stnega občana pa bo pripadel 
Mladenu Sumini, med drugim 
so se seznanili še z informa-
cijo o pristojnosti Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, potekom projekta 
kanalizacije in čistilne naprave 
ter potrdili tipkarsko napako 
pri predlogu spremembe cen 
obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja.  

 V. L. 
Foto: V. L. 

Log - Dragomer, 5. junij 2020 – Občina Log - 
Dragomer je s podjetjem Projekt d.d. iz Nove 
Gorice podpisala 238 tisočakov težek posel 
za storitve inženirja in nadzornika pri izvedbi 
projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Ljubljanice – 3. sklop (Log - Dragomer). 

 Občina Log - Dragomer je 
konec februarja objavila javno 
naročilo za storitve inženirja 
po pogodbenih določilih FI-
DIC in nadzornika po Grad-
benem zakonu pri izvedbi 
projekta gradnje kanaliza-
cijskega omrežja in čistilne 
naprave. Pravočasno sta pri-

speli dve popolni ponudbi, ki 
ju je Občina razvrstila glede 
na merilo ekonomsko naju-
godnejše ponudbe. Cenejši 
Projekt d. d. iz Nove Gorice 
je ponudil ceno 238 tisočakov, 
dražji DRI upravljanje investi-
cij iz Ljubljane pa za 74 tiso-
čakov višjo ponudbo. Slednjo 

so ocenili kot nedopustno, 
ker je presegala zagotovljena 
sredstva, namenjena nadzoru 
projekta kanalizacije, zato so 
jo izločili. Javno naročilo pa so 
oddali podjetju Projekt d. d., ki 
je oddal dopustno in ekonom-
sko najugodnejšo ponudbo.

Potem, ko je občina že ko-
nec prejšnjega meseca pod-
pisala tudi pogodbo z izva-
jalcem gradnje, jo čaka le še 
podpis pogodbe za obveščanje 
javnosti. 

 V. L.
Foto: V. L. 

Na mizah rebalans proračuna

Za ta namen je bilo pridoblje-
no dovoljenje za zaporo ceste, 
ki se bo tekom napredovanja 
del prestavljala tako, da bodo 
kar se da minimalno ovirali 
dostope do nepremičnin. Dela 
se bodo izvajala med delavniki 
od 7:00 do 17:00. 

Občane prosijo, da vozila v 
primeru, da dostop do parcel 

ne bo mogoč, pustijo izven ob-
močja gradbišča in se stanoval-
cem za sodelovanje in strpnost 
vnaprej zahvaljujejo. 
Vodja projekta: Miha Kle-

menčič (tel. 031/531-838)
Delovodja: Senad Silahić (tel. 
031/751-822)

 
V. L. 

Podpisana pogodba
za nadzor projekta kanalizacije

Obvestilo 
 

Spoštovani 
občanke in 
občani!
Obveščamo vas, da je z mesecem junijem izvajalec gradnje kanalizacijskega 
omrežja začel z deli, o zaporah posameznih odsekov vas bomo obveščali 
preko spletne strani Občine Log - Dragomer. Obvestilo o izvedbi del v vaši 
neposredni okolici boste, s strani izvajalca, prejeli v nabiralnik vsaj 14 dni 
pred začetkom del.
 

Občinska uprava Občine Log - Dragomer

Fotografija je simbolična

Gradnja kanalizacije se je začela Na Grivi

Komunalne gradnje d. 
o. o., ki je bilo skupaj 
s Hidrotehnikom 
in Trgogradom 
izbrano za gradnjo 
kanalizacijskega 
omrežja s čistilno 
napravo obvešča, 
da bo od 22. 6. do 
predvidoma 22. 7. 
potekala gradnja 
fekalne kanalizacije na 
delu ulice Na Grivi.
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Log - Dragomer, 
junij 2020 – Projekt 
rekonstrukcije in 
energetske sanacije 
stavbe nekdanje Stare 
šole je zaključen. 

Konec maja se je v objekt 
že preselila Občinska uprava, 
sledila bo še selitev ambulan-
te družinskega zdravnika in 
lekarne. Pot do novega Uprav-
nega centra Občine Log - Dra-
gomer je bila trnova, od ste-
čaja izvajalca AS Primus, do 
razglasitve epidemije tik pred 
končanjem projekta, a je obči-
ni tega vseeno, sicer kasneje kot 
je bilo sprva mišljeno in z nekaj 
več finančnimi sredstvi, uspelo 
realizirati. V tokratni številki 
Našega časopisa smo pripravili 
pregled poteka gradbenih del 
na objektu, prihodnjič pa bo 
predstavljen še finančni vidik.

Nekdanja Stara šola na Logu 
je zgodovinsko najpomembnej-

ša stavba v občini. V spomeni-
ško zaščitenem objektu so se 
od leta 1929 do osemdesetih 
let šolale številne generacije 
osnovnošolcev, nato pa je stav-
ba do leta 2017 gostila nado-
budne malčke, ki so obiskovali 
vrtčevske oddelke. Občina je že 
kmalu po ustanovitvi usmerila 
svoje napore v ohranitev zgo-
dovinskega potenciala te stavbe, 
leta 2008 so tako začeli urejati 
etažno lastnino ter se usmerili 
v odkup stanovanj v zgornjem 
nadstropju objekta s ciljem, da 
bi postali edini lastniki objek-
ta. Leta 2014 je občina odkupila 
manjše stanovanje, dve leti ka-
sneje še večjega in tako postala 
edina lastnica objekta, s tem 
korakom se je odprla možnost 
za začetek postopkov za prido-
bivanje projektne dokumenta-
cije in kandidiranje na razpisu 
za pridobitev sredstev za Ener-
getsko sanacijo stavb. Leta 2016 
se je Občina vključila v projekt 
ELENA za delno financiranje 

projektne dokumentacije za 
prenovo stavbe, 28. 9. 2017 je 
bilo pridobljeno gradbeno do-
voljenje za rekonstrukcijo in 
energetsko sanacijo, leta 2018 
pa je bila odobrena vloga za pri-
dobitev nepovratnih sredstev. 

 
Na razpisu izbran AS Primus

Skoraj pred dvema letoma in 
pol, 8. januarja 2018, je Občina  
Log - Dragomer podpisala po-
godbo za izvedbo javnega naro-
čila Sprememba namembnosti, 
rekonstrukcija in energetska 
sanacija stavbe Stara šola Log. 
Posel je dobil najcenejši ponu-
dnik AS Primus, ki je že nekaj 
tednov kasneje začel z deli. Kot 
so nam pojasnili na občini je 
projekt vključeval več sklopov 
aktivnosti za celovito prenovo. 
Sprva so dela tekla kot po ma-
slu, izvajalec AS Primus je dela 
na gradbišču izvajal po termin-
skem planu in sledil projektni 
dokumentaciji. »Izvedeno je 
bilo rušenje obstoječe strehe, 
kar je omogočilo izvedbo nove 
ter vplivalo na izvedbo vseh 
notranjih elektro in strojnih 
instalacij ter ostalih obrtniških 
del. Izvajalec AS Primus je na-
ročil okna za fasado in začel z 
izvedbo fasade na objektu. Na 
obstoječih stenah  je izvajalec 
izvedel tudi grobo elektro in 
strojno instalacijo ter sanacijo 
sten z notranjim armiranim 
ometom,« so nam začetna dela 

na objektu opisali na Občini. 
Že nekaj mesecev po podpisu 
pogodbe so se začele kazati fi-
nančne težave izbranega izva-
jalca, zato je Občinska uprava 
že spomladi sedla za skupno 
mizo z izvajalcem del AS Pri-
mus in njegovimi podizvajalci 
ter se dogovorila o neposre-
dnem plačevanju podizvajal-
cev. 

V medijih so se vrstile zgod-
be o opeharjenih podizvajalcih 
ter zamudah in zastajanju del 
na gradbišču povezanih z AS 
Primus. Medtem so se dela v 
Stari šoli, kot so nam pojasnili 
na Občinski upravi, nadalje-

vala skoraj v zastavljenih ter-
minskih planih, podizvajalci 
za so bili za svoje delo plačani 
neposredno od občine. Jeseni 
so se z izvajalcem AS Primus 
dogovorili, da se roke za izgra-
dnjo podaljša do konca marca 
2019. Do konca leta so delavci 
v objekt vgradili strešna okna, 
izvedli grobe talne elektro in 
strojne instalacije, estrihe s 
talno horizontalno toplotno 
izolacijo ter s stenskimi oblo-
gami obložili strop podstrešja 
in posameznih etaž.  

Dela začela zamujati, izvajalec 
v stečaj

Izvajalec je dela na gradbišču 
sicer izvajal, vendar je z deli za-
mujal, predložil pa ni niti nove 
in podaljšane bančne garancije. 
»Glede na potek izvedbe del je 
izvajalec AS Primus prišel v si-
tuacijo, da se na gradbišču dela 
niso izvajala. 

Izvajalec je postal nelikvi-
den in je na podlagi sklepa 
Okrožnega sodišča v Ljubljani 
z dne 8. 3. 2019 prešel v stečaj. 

Obvestilo

Občinska uprava že v 
novih prostorih 
 
Občinska uprava Občine Log - Dragomer se je preselila v nove prostore 
na lokaciji Loška cesta 12, Log. Stranke se za urejanje svojih zadev v 
času uradnih ur pri uradnih osebah lahko osebno zglasijo v prostorih 
občinske uprave na naslovu Loška cesta 12, Log. Vhod v prostore občin-
ske uprave je skozi glavni vhod stavbe ali z dvigalom s strani parkirišča.
 
Uradne ure:
Ob ponedeljkih od 9:00 do 12:00 in od 13:00 do 
15:00;
ob sredah od 9:00 do 12:00 in od 14:00 do 17:00;
ob petkih od 8:00 do 12:00.
 
Stranke lahko oddate vloge po pošti, preko elektronske pošte ali jo ves 
poslovni čas OU prinesete v sprejemno pisarno občine, ki je locirana v 
2. nadstropju. 
 
Poslovni čas:
Ob ponedeljkih, torkih in četrtih od 8:00 do 12:00 
in od 13:00 do 15:00;
ob sredah od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 17:00;
ob petkih od 8:00 do 12:00 in od 12:30 do 13:00.
 
Glede na dejstvo, da v zadnjem mesecu beležimo porast zanimanja 
v zvezi z načrtovano kanalizacijo, cenjene stranke prosimo, da se za 
obisk v času uradnih ur pri pristojni uradni osebi predhodno naročijo po 
telefonu in se s tem izognejo nepotrebnemu čakanju. Zaželeno je, da 
stranka že po telefonu navede, katero zemljišče (parcela) jo zanima, da 
se zaposleni na občinski upravi že predhodno pripravi na sestanek in po 
potrebi pripravi skice nameravane gradnje.
 

Marjeta Stern Kuharič, direktorica OU

Revitalizacija Stare šole 

Iz trnovega 
stebla zrasla 
čudovita 
vrtnica
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Še pred začetkom stečajnega 
postopka je občina 12. 2. 2019 
zapisniško opravila prevzem 
gradbišča Stara šola Log med 
predstavniki izvajalca AS 
Primus in predstavniki obči-
ne Log -Dragomer,« so nam 
pojasnili na Občinski upra-
vi. Povedali so nam še, da so 
ob prekinitvi del oziroma ob 
prevzemu gradbišča ugotovi-
li, da je treba takoj ukrepati in 
v najkrajšem možnem roku 
izvesti dela. »Če se dela ne bi 
nadaljevala, bi bila škoda lah-
ko nepopravljiva. Delali smo 
na tem, da ne bi prišlo do ero-
zije temeljnih tal, iztekanja 
večje količine vode skozi stre-
ho objekta, vdora podtalne 
vode v kletne prostore, kjer je 
bila postavljena strojna opre-
ma, poskrbeti pa je bilo treba 
tudi za varnost in trdnost 
objekta. Zato smo se zakopali 
v papirje in izpeljali vse admi-
nistrativne postopke ter izve-
dli postopek s pogajanju brez 
predhodne objave,« so pove-
dali na Občini. Na gradbišče 
je sredi marca že prišel nov 
izvajalec Delta skupina d.o.o. 
Njegove aktivnosti v okviru 
nujnih del so bile vezane na 
podbetoniranje obstoječih 
temeljev in temeljev dvigala, 
izvedbo jeklene konstrukcije 
dvigala z zasteklitvijo fasade 
v območju dvigalnega jaška, 
izvedbo meteorne kanaliza-
cije in črpališča za odvajanje 
meteornih voda, izvedbo pri-
ključka in zaključka strehe 
objekta s streho dvigalnega 
jaška ter spremljajoča elektro 
in strojna dela. 

Dela so potekala v treh fa-
zah in bila junija lansko leto 
tudi zaključena.

Medtem ko so na gradbišču 
ropotali stroji, je občina pri-
čela s postopkom oddaje jav-
nega naročila na podlagi od-
prtega postopka za izvedbo 
preostanka del in dokončanja 
vseh preostalih del. Po prvem 
neuspešnem postopku je Ob-
čina izločila vse ponudbe in 
ponovno objavila obvestilo 
o naročilu po odprtem po-
stopku, ki mu je sledil drugi 
odprti postopek in postopek 
s pogajanji. »Postopki so bili 

neuspešni, zato je naročnik 
prišel v fazo, ko je izvedba 
preostanka del postala nujna, 
saj je tudi ta del pričel s časom 
določeni vgrajeni material 
propadati. Nezanemarljivo je 
tudi dejstvo, da je moral na-
ročnik projekt izvesti skladno 
s terminskim planom, saj ima 
za predmetni projekt prido-
bljena nepovratna sredstva 
Kohezijskega sklada, zato je 
v nadaljevanju projekta na-
ročnik izvedel postopek s 
pogajanji brez predhodne ob-
jave,« so pojasnili na Občinski 
upravi. 

Pogodbo za izvedbo preo-
stanka del so julija lani pod-
pisali z Delta skupino d.o.o. 
V pogodbo pa so vključili 
zaključek vseh nedokončanih 
del s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja. Kot smo še izve-
deli so preostala dela zaje-
mala dela na zunanji ureditvi, 
zaključevanje fasade, izvedbo 
notranjih lesenih vrat in za-
ključnega tlaka v prostorih, 
beljenje sten, izvedbo spušče-
nih stropov, polaganje kera-
mike in spremljajočih elektro 
ter strojnih instalacij, ki so 
bile potrebne za dokončanje 
celotnega objekta. Izvajalec 
je na terenu pospešeno izvajal 
aktivnosti in sledil načrtova-
nemu terminskemu planu za 
dokončanje vseh del v lan-
skem novembru. 

 
V objekt se bosta preselili 
lekarna in ambulanta

Občina Log - Dragomer je 
sredi lanskega leta začela ure-
sničevati načrt o selitvi am-
bulante družinskega zdrav-
nika in lekarne v pritlične 
prostore Stare šole. Pripravili 
so dokumentacijo za spre-
membo namembnosti objek-
ta z umestitvijo novih vsebin. 
»Projektanti so izdelali osnut-
ke tehničnih rešitev s popisi 
del za obseg ambulante in 
lekarne, ki so se v nadaljeva-
nju kompletirali v projektno 
dokumentacijo za izvedbo 
PZI,« je še razložil naš sogo-
vornik. Ker se je občini mu-
dilo dokončati objekt zaradi 
pridobivanja nepovratnih 

sredstev v okviru programa 
Evropske kohezijske politike 
so na občini najprej pridobili 
uporabno dovoljenje za novo-
zgrajeni objekt Rekonstruk-
cije in energetske sanacije 
Stare šole, kar se je zgodilo 
februarja letos, nato pa so 
na Upravno enoto na Vrhni-
ki vložili vlogo za gradbeno 
dovoljenje za spremembo 
namembnosti objekta z ume-
stitvijo lekarne in ambulante. 
»Za uspešno pridobitev nepo-
vratnih sredstev smo morali 
spoštovati roke in do konca 
leta 2019 smo pripravili zah-
tevke za MZI,« so še razložili. 
Februarja je izvajalec začel 
s pripravami objekta za pri-
mopredajo del občini. »Pred 
končno predajo vseh del na-
ročniku je bilo treba s strani 
izvajalca Delta skupina d.o.o. 
izvesti dela na Spremembi 
namembnosti posameznega 
dela v lekarno in ambulan-
to. Izvajalec je k aktivnosti 
izvedbe pristopil po pridobi-
tvi gradbenega dovoljenja, ki 
smo ga prejeli 2. aprila 2020. 
Kljub izrednim razmeram so 
delavci podjetja Delta skupina 
d.o.o. nadaljevali dela na spre-
membi namembnosti objekta 
v lekarno in ambulanto skla-
dno z upoštevanjem preven-
tivnih organizacijskih ukre-
pov za preprečitev okužbe s 
SARS-CoV-2 ob omejitvi in 
prilagoditvi dela z upošteva-
nju varnostnih ukrepov,« smo 
še izvedeli. Skupaj s predstav-
niki projektantov Savaprojekt 
d. d. so dnevno usklajevali 
zadnje detajle za popolno in 
natančno izvedbo konstruk-
cije. Izvajalec je pripravil vse 
mikrolokacije za elektro in 
strojne priključke za pripra-
vljeno opremo v lekarni in 
ambulanti ob sodelovanju s 
predstavniki projektantov in 
bodočih uporabnikov. Izve-
dla se je nastavitev notranjih 
vrat in izvedlo se je končno 
beljenje v prostorih lekarne 
in ambulante. 

Izvajalec naj bi dela zaklju-
čil kmalu, še ta mesec naj bi 
predali dokumentacijo, na 
podlagi katere bodo na UE 
Vrhnika vložili vlogo za prido-
bitev uporabnega dovoljenja 
za spremembo namembnosti 

objekta z lekarno in ambu-
lanto.

 
Nov upravni center se 
razteza na 870 m2 uporabne 
površine

V kleti bodo uredili spo-
minsko sobo, tam so tudi 
garderobe in sanitarije za 
zaposlene v lekarni in ambu-
lanti, arhiv, skladišče, klima, 
strojnica ter toplotna podpo-
staja. V pritličju sta umeščeni 
lekarna in ambulanta splo-
šnega zdravnika, prostor za 
referenčno ambulanto, čakal-
nica ter sanitarije. Dostop do 
novih prostorov bo mogoč po 
stopnišču skozi glavni vhod 
ali preko dvigala.  »Prostori 
v lekarni so razporejeni tako, 
da zagotavljajo kakovostno 
delo v skladu z dobro lekarni-
ško prakso. Za stranke je na-
črtovan osrednji javni prostor 
lekarne z izdajnim pultom za 
izdajo zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter prostori za 
svetovanje. Za opravljanje 
dejavnosti splošne medicine 
v ambulanti se pripravljajo 
površine za čakalnico, spre-
jemnico, kartoteko, ordina-
cijo, prostor za previjanje ter 
skupni in pomožni prostori. 
V prostorih objekta bo za-
gotovljeno notranje ugodje 
in kakovost zraka. Objekt je 
grajen tako, da je dostopen 
vsem ljudem. Prostori bodo 
namenjeni javni rabi in bodo 
zagotavljali uporabo na na-
čin, ki bo omogočal neoviran 
dostop do objekta in njegovo 
uporabo,« so nam zaupali na 
Upravi. 

Nadstropje višje je svoje 
prostore dobila Občinska 
uprava, v mansardi pa je ure-
jen večnamenski prostor, kjer 
se bo na sejah sestajal Občin-
ski svet, tam bodo tudi seje 
stalnih ali občasnih komisij 
in odborov ter delovnih teles 
občinskega sveta ter za delo-
vanje občinske uprave. Sicer 
pa so nam na Občini še po-
jasnili, da bodo večnamenski 
prostor lahko glede na potre-
be oddali v najem ob dogod-
kih. 

 
V. L. 

Aktivnosti v okviru projekta 
Spremembe namembnosti, rekonstrukcije 
in energetske sanacije Stavbe stara šola 
Log

Konstrukcija objekta: Statič-
na sanacija medetažnih plošč 
in zidov. Zaščita objekta pred 
vdorom vode. Izvedba sanacije 
tal na terenu in vkopanih zidov. 
Izvedba drenaže okrog objekta 
in jaška s črpališčem. Toplotna 
zaščita objekta s fasadno izola-
cijo, izolacijo tal na tleh, med 
etažami in na strehi.

Streha objekta: Celovita za-
menjava lesene strešne kon-
strukcije, odstranitev obstoječe 
fasade na strehi, zamenjava kri-
tine, izvedba strešne toplotne 
izolacije in vgradnja strešnih 
oken. Ohranjeni so bili obsto-
ječi višinski gabarit in naklon 
strehe. Za osvetljavo mansarde 
so se v streho simetrično raz-
poredila položena okna.

Fasada objekta: Objekt je 
pod varstvom ZVKDS. Izvedla 
se je toplotna izolacija fasade 
objekta in zamenjava oken in 
vrat. Dela so se izvedla po na-
vodilih ZVKDS načrta. Ohra-
nila se je izvirna arhitektura 
objekta z izvirnimi pozicijami 
in z različno oblikovanimi de-
tajli na fasadah s poudarjenim 
vhodnim delom in vsemi likov-
nimi detajli na fasadi. V skladu 
z načrtovanjem toplotne izo-
lacije fasade se je upoštevalo 
končno ponovitev izvirnih 
oblik vseh arhitekturno likov-
nih elementov fasade.   

Stavbno pohištvo je v celoti 
leseno. Zamenjana so bila vsa 
dotrajana okna in vrata. Lese-
na okna so bila načrtovana po 
osnovni izvirni obliki, notranja 
mizarsko oblikovana vrata pa 
so oblikovali po ohranjeni iz-
virni obliki. Barvna prezenta-
cija se je določila predvidoma 
v slonokoščeni barvi. Na dvo-
riščni strani so se zamenjala 
vhodna vrata z lesenimi mizar-
sko oblikovanimi vrati.

Betonske in zidane stene 
ter stropovi so ometani in 
opleskani. Stopnišče in glavni 
vhod sta obdelana kot prvotno. 

Ograje so kovinske z lesenimi 
oprijemalom, ki so se ohranile.

Predvidena sta bila dva sis-
tema odvajanja odpadnih vod, 
in sicer:  meteorno kanalizacijo 
iz strešnih in zunanjih utrjenih 
površin, ki se priključi na ob-
stoječi meteorni kanal, fekalno 
kanalizacijo za sanitarne odpa-
dne vode z izgradnjo začasne 
MKČN v javni kanal.

Zunanja ureditev je obsega-
la sklope za ureditev, in sicer: 
interni dovoz in intervencij-
sko pot, tlakovan peš dostop z 
navezavo na obstoječi pločnik, 
ureditev neposredne okolice 
objekta, zunanjo opremo, hor-
tikulturno ureditev.

Splošna razsvetljava v objek-
tu je izvedena s svetilkami 
ustrezne tehnologiji objekta. V 
objektu je poleg osnovne raz-
svetljave predvidena še zasilna 
razsvetljava, ki ima nalogo, da v 
primeru izpada el. toka osvetli 
vse komunikacije proti izhodu 
z minimalno osvetljenostjo. 
Sistem signalizacije SOS je na-
meščen v sanitarijah. Signali-
zacija javljanja je povezana na 
požarno centralo. Izvedlo se 
je avtomatsko javljanje požara, 
domofoni in strelovodna oze-
mljitev.

Objekt se ogreva in pohlaju-
je z neverzibilno toplotno čr-
palko zrak-voda. Ventilatorski 
konvektorji opravljajo funkcijo 
gretja in hlajenja v pisarnah, 
sejnih sobah in hodnikih. Sis-
tem cevnih razvodov ogrevne/
hladilne vode. S centralnim 
prezračevalnim sistemom so 
prezračevani večji prostori, v 
katerih se bo zadrževalo ve-
čje število ljudi. Objekt je pri-
ključen na javno vodovodno 
omrežje z novim priključkom. 
Za objekt je izvedeno črpališče 
fekalne in drenažne vode, ki 
omogoča prečrpavanje iz nižje 
ležečega v višje ležeči sistem.

Log - Dragomer, 16. junij 2020 – Pred 
občino Log - Dragomer je nov izziv. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofi-
nanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno 
izvajanju dnevnih oblik varstva in za zagotavlja-
nje začasnih namestitev za starejše. Razpisani 
so trije roki za oddajo vlog, prvi je bil 24. junija, 
drugi bo avgusta, skrajni pa 16. oktobra. Pred-
videno je sofinanciranje 30 projektov v skupni 
višini 21,5 milijona evrov, ki bodo sofinancirani 
iz javnih sredstev v višini do 100 % realiziranih 
upravičenih stroškov projekta. Prijavitelj pa je 
opravičen do največ 1,4 milijona evrov sredstev.

»Izziv priti do enote javnega zavoda doma za 
upokojence se nam je približal tako zelo, da ga 
lahko zagrabimo z roko, zato smo se odločili, da 
gremo temu izzivu naproti. Začelo bi se s po-
stopki za izgradnjo in pridobitev enote, podaljška 
Doma starejših občanov Vrhnika, v katerem bi 
organizirali dnevno varstvo starejših občanov,« 
je na seji pojasnil župan Miran Stanovnik. Izve-

deli smo, da je nosilec projekta lahko le pravna 
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opra-
vlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo 
starejših in invalidnih oseb, torej v tem primeru 
Dom starejših občanov Vrhnika, ki mora imeti 
v lasti primerno zemljišče. »V primeru, da lah-
ko kandidiramo na tak razpis, je občina dolžna, 
da na državo, torej na DSO Vrhnika, brezplačno 
prenese zemljišče, kar bi bil tudi edini vložek v 
to pridobitev. Pri tehtanju argumentov smo ugo-
tovili, da se to splača in da je prav, da napnemo 
vse sile, da ta cilj dosežemo,« je še povedal župan. 
Svetniki so amandma, ki je omogočil brezplačni 
prenos zemljišča na državo soglasno podprli in 
tako naredili prvi korak za začetek projekta. Pro-
jektu je dal zeleno luč tudi Svet DSO Vrhnika, 
ki bo pripravil vso potrebno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina je na 
DSO Vrhnika prenesla zemljišča 24. junija, po-
godba pa ima več varovalk, da občina zemljišče 
pridobi nazaj, če projekt ne bo realiziran.

VL

Občina blizu gradnje doma upokojencev?

Župan Miran Stanovnik in direktorica DSO Vrhnika Milena Končina ob podpisu pogodbe (24. junij) za prenos 
zemljišča v last države (DSO Vrhnika).  
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Log - Dragomer, 
11. junij 2020 – 
Osem let po prvi 
javni razgrnitvi 
Občinskega 
prostorskega 
načrta se je javnost 
ponovno lahko 
seznanila s tem 
dokumentom.

Izdelovalci so zainteresi-
ranim občanom predstavili 
tako OPN kot tudi okoljsko 
poročilo. V ospredju sta bili 
dve problematiki: gradnja sta-
novanjske soseske v Kačji vasi 
ter selitev kmetij na Barje. Sicer 
pa imate še vedno čas, da vloži-
te svoje pripombe in predloge 
na dopolnjen osnutek OPN in 
OP. Oddate jih na posebnem 
obrazcu najkasneje do 2. julija, 
in sicer osebno v poslovnem 
času sprejemne pisarne v novih 
prostorih Občinske uprave, jih 
pošljete na elektronski naslov 
obcina@log-dragomer.si ali pa 
jih pošljete na naslov Loška ce-
sta 12.  Nova javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka OPN, ki 
je v prvi polovici junija poteka-
la v večnamenskem prostoru 
osnovne šole, ni požela toliko 
zanimanja kot pred osmimi leti, 
ko so javnosti prvič predstavili 
ta temeljni razvojni prostorski 
dokument. Tokrat se je javne 
obravnave, ki so jo zaradi izre-
dnih razmer večkrat prestavili, 

udeležila peščica občanov, nji-
hove pripombe pa so se veči-
noma nanašale na dve pereči 
temi. V uvodu smo izvedeli, da 
bo dokument javno razgrnjen 
skoraj tri mesece, in sicer od 8. 
aprila do 2. julija, kar je dlje kot 
običajno. »Razgrnitev smo za-
radi izrednih razmer podaljšali, 
da bi se zainteresirana javnost 
lahko seznanila z dokumenti,« 
je v uvodu pojasnila občinska 
urbanistka Rebeka Skalja Kure, 
ki je še pojasnila, na kakšen na-
čin lahko javnost vloži predlo-
ge oziroma pripombe in kje so 
dokumenti dostopni. 

Sledila je predstavitev dopol-
njenega osnutka Občinskega 
prostorskega načrta. Predstavi-
la ga je izdelovalka Judita Tha-
ler iz Urbi d. o. o., ki je najprej 
precej obširno povedala, kako 
je potekalo njihovo delo od leta 
2017 dalje, ko so bili na javnem 
razpisu izbrani za pripravo 
tega dokumenta ter obrazlo-
žila razloge za ponovno javno 
razgrnitev. »Davnih osem let 
nazaj je bil prvi poskus javne 
razgrnitve OPN. Medtem ko 
je preteklo teh osem let, je bil 
spet spremenjen zakon o pro-
storskem urejanju in gradbe-
ni zakon. Vsakič, ko se zakon 
zamenja v popolnosti, je to 
velik napor za nas, ki se s tem 
ukvarjamo in za državljane, ki 
poskušajo to razumeti. Tako se 
je občina po prvi javni razgr-
nitvi zaradi pripomb javnosti 

odločila, da bo dodatne napore 
vložila v to, da se vse ponovno 
pretrese in dodatno upošteva,« 
je pojasnila izdelovalka. Dodala 
je, da je bila njihova naloga na-
rediti osnutek OPN z novimi 
pobudami in študijami. »Pre-
tresali smo vse. Občina je žele-
la natančneje določiti merila za 
urbanistično in arhitekturno 
oblikovanje, treba je bilo preve-
riti možnosti preselitve kmetij 
na Ljubljansko barje, potem so 
bili novi tudi občinski razvojni 
interesi, rekreacijsko območje 
na Logu, ureditev jedra Drago-
merja, umestitev varne pešpo-
ti in lokacije za Dom starejših 
občanov. Pretresali smo, kako 
je s podrobnimi prostorski-
mi načrti in upoštevali tudi 
nove pobude za spremembo 
namenske rabe površin,« je 
dodala Thalarjeva. Pojasnila je 
še, da so ažurirali prikaz stanja 
okolja, implementirali na novo 
narejene strokovne podlage in 
študije, pretresli pripombe in 
stališča s prve javne razgrnitve, 
presodili nove razvojne pobu-
de, izdelali strokovne podlage 
za preselitev kmetij ter na novo 
izdelali tekstualni, strateški in 

izvedbeni del dokumenta. »Na 
podlagi novega osnutka je bilo 
treba dopolniti okoljsko poro-
čilo. V teh dolgih procedurah, 
usklajevanjih, prvih mnenjih 
nosilcev prostora, smo prišli 
do končnega dopolnjenega 
osnutka OPN in dopolnjenega 
OP. Kljub temu, da je občina re-
lativno majhna, to ne pomeni, 
da tu ni problemov in da se je s 
tem treba manj ukvarjati. Tako 
smo zajeli 52 pobud občanov 
za spremembo OPN, ki smo 
jih strokovno preučili in izdali 
oceno sprejemljivosti. Ta del 
je služil za končne odločitve, 
kako je kaj upoštevano v OPN,« 
je ponazorila Judita Thaler. 

Ta je razložila še, kaj je ob-
činski prostorski načrt, kako 
je sestavljen ter pojasnila, kako 
brati grafični del dokumen-
ta. V nadaljevanju smo lahko 
še slišali, kaj bo sledilo javni 
razgrnitvi. »Ko boste dali pri-
pombe, jih bomo preučili in 
jih javno objavili ter predložili 
Občinskemu svetu v sprejem. 
Na podlagi izdelanih stališč 
bomo izdelali predlog, ki ga 
bomo spet poslali v mnenje no-
silcem urejanja prostora. Zdaj, 

ko smo ga tako uskladili, ne 
pričakujemo, da bo znova tra-
jalo osem let, da bomo prišli do 
konca, ampak upamo, da smo 
ga tako pripravili, da bomo zdaj 
v drugi obliki prej prišli do ci-
lja, do sprejema. Na koncu, ko 
se bodo vsi strinjali, moramo 
dobiti odločbo in ta omogoča 
OS, da ga potrdi,« je še dodala 
pripravljavka. Časa za pripravo 
ni več veliko, občina lovi za-
dnje minute za sprejem tega 
temeljnega prostorskega akta, 
ki mora po novem Zakonu o 
urejanju prostora biti sprejet 
do 31. decembra 2021. 

O pripravi Okoljskega poro-
čila se je razgovoril predstavnik 
pripravljavca tega dokumenta 
Matija Matičič iz AD-svetova-
nje, nato pa je sledila razprava 
z vprašanji in pripombami 
občanov na predstavljena do-
kumenta.

 
V ospredju soseska v Kačji vasi 
in selitev kmetije na Barje

Tokratna javna razgrnitev 
je bila predvsem v znamenju 
dveh tematik. Več občanov je 
v razpravi izrazilo svoje pomi-
sleke glede gradnje stanovanj-
ske soseske Log v Kačji vasi, za 
katero bodo investitorji morali 
izdelati OPPN. Kot smo lahko 
slišali, bi graditev na tem ob-
močju močno poslabšala po-
plavno varnost blizu živečih 
občanov ter tudi morebitnih 
novih priseljencev, ki bi se 
preselili v sosesko. Pripravljav-
ci so občanom razložili, da je 
območje zazidljivo že po ve-
ljavnih občinskih prostorskih 
predpisih in da zazidljivo ne 
postaja z OPN-jem, temveč so 
zazidljivost območja v novem 
dokumentu ohranili. Izvede-
li smo še, da bodo investitorji 
morali izdelati Občinski po-
drobni prostorski načrt, v krat-
kem pa bodo predstavili tudi 
predloge izhodišč in posvet za 
oblikovanje dokončnih izho-
dišč. Naj ob tem omenimo, da 
se je Občinski svet Občine Log 
- Dragomer konec lanskega leta 
seznanil s pobudo za izdelavo 
OPPN za omenjeno sosesko.  

Oglasila se je tudi predstav-
nica civilne iniciative Dober 
konec, ki je govorila o nujnosti 
selitve kmetije Novak na Barje 
ter ogorčenju, da OPN ne bo 
poskrbel za rešitev te proble-
matike. Pripravljavka je zbra-
nim pojasnila, da je bila ena 
od njihovih nalog tudi selitev 
kmetij na Barje. Našli so ustre-
zno zemljišče, pripravili stro-

kovne utemeljitve, a kljub več 
poskusom jim Ministrstva za 
kulturo ni uspelo prepričati o 
nujnosti selitve in temu koraku 
niso prižgali zelene luči. Dejala 
je, da so kmetijo umestili 100 
do 150 metrov stran od avto-
ceste in bili zavrnjeni, ker naj 
bi takšen poseg kazil kulturno 
krajino Barja. 

Sicer pa je bilo na razpravi 
govora še o plakatiranju na ob-
stoječih kozolcih, zagotavljanju 
kmetijskih površin za samoo-
skrbo ter vprašanja o posame-
zni zazidljivosti zemljišč. 

 
Spomnimo

Občina Log - Dragomer se 
je s sklepom takratnega župa-
na Mladena Sumine o pripravi 
OPN junija 2008 zavezala, da 
je cilj občine zagotoviti kvali-
tetno bivalno okolje in uskla-
jen prostorski razvoj ter razvoj 
občinskega središča in to pred-
vsem s sanacijo in dopolnitvijo 
obstoječih naselij in ne z ob-
sežnimi širitvami, kar je tudi 
v skladu z načeli trajnostnega 
razvoja, varstvom narave in 
varstvom virov. Od takrat je 
minilo dvanajst let, izdelanih 
je bilo več strokovnih podlag, 
občani pa so se z dopolnjenim 
osnutkom dokumenta sezna-
nili na javnih obravnavah, ki so 
ločeno potekale za posamezno 
naselje. Ko je kazalo, da je obči-
na Log - Dragomer le še nekaj 
korakov oddaljena od sprejema 
tega dokumenta, pripeljali so 
ga do faze dopolnjenega osnut-
ka in javne razgrnitve, so se 
na Občini potegnili nazaj. Kot 
so nam takrat pojasnili, so se 
zaradi sprememb zakonoda-
je, novih strokovnih podlag 
ter novih pripomb odločili, 
da OPN vrnejo korak nazaj 
ter poiščejo novega izdeloval-
ca. »Zaradi novih strokovnih 
podlag se spreminja OPN, 
treba je tudi dopolniti okolj-
sko poročilo. V času od prve 
javne razgrnitve leta 2012 so 
bile podane tudi nove pobu-
de na prostorski akt, prišlo pa 
je še do sprememb področne 
zakonodaje,« so nam pojasnili 
pred tremi leti. Leta 2017 je bil 
na razpisu za nadaljevanje pri-
prave občinskega prostorskega 
načrta kot najcenejši ponudnik 
izbran Urbi d. o. o., ki je izde-
lal dodatne strokovne podlage 
in študije glede področja po-
selitve in kmetijstva, uskladil 
odlok ter pripravil gradivo za 
novo javno razgrnitev. 

 V. L. 

Log  Dragomer, junij 2020 
– Občinski svet Občine Log - 
Dragomer je na junijski redni seji 
soglasno potrdil sklep o delnem 
plačilu počitniške rezervacije. 

Starši otrok, za katere je Občina Log 
- Dragomer dolžna kriti del cene progra-
ma predšolske vzgoje, lahko uveljavljajo 

rezervacijo počitniške odsotnosti enkrat 
letno za neprekinjeno 30 dnevno odso-
tnost otroka. Občina bo plačala polovico 
zneska položnice za vrtec.

Enkrat na leto bodo starši otrok iz ob-
čine Log - Dragomer lahko koristili po-
čitniško rezervacijo in tako ob 30 dnevni 
odsotnosti otroka položnico znižali za 
polovico. Odsotnost otroka bo mora-

la trajati točno 30 dni, ne več, ne manj, 
predvideno odsotnost otroka pa bo upra-
vi vrtca treba najaviti najmanj 15 dni pred 
predvideno odsotnostjo. Sklep so svetniki 
sprejeli 11. junija, veljati pa bo začel nasle-
dnji dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije. 

Kot smo izvedeli, je podlaga za sklep v 
Zakonu o vrtcih, ki določa, da lahko ob-
čina s svojim aktom določi, da se staršem 
plačilo za vrtec, ki jim je določeno z od-
ločbo pristojnega centra za socialno delo, 
še dodatno zniža. Predloge za uvedbo 
počitniške rezervacije je občina prejela že 
večkrat, pobude so prišle tako iz svetni-
ških vrst, kot s strani občanov. Občinska 
uprava se je, kot so pojasnili, odzvala in 
sprejela pobudo. Razložili so še, da kar 
nekaj otrok v času poletnih počitnic ne 
obiskuje vrtca. Do sedaj so v tem primeru 
morali plačati polno ceno vrtca, znižano 
le za ceno prehrane, kar v praksi pomeni, 
le nekaj evrov nižjo položnico. Z delnim 
plačilom počitniške rezervacije naj bi na-
sproti stopili tako staršem, ki bodo krili 
le polovico položnice ter vrtcu, ki bo lažje 
načrtoval dopuste zaposlenih. 

V. L.
Foto: V. L. 

OPN znova 
predstavili 
javnosti

Po novem lahko koristite 
počitniško rezervacijo
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Korona čas, ki smo ga živeli v marcu, aprilu in tudi 
še v maju 2020, si bo zapomnil vsak posameznik. 

Vsakdo ima svoje izkušnje, 
prav vsi smo živeli drugačno 
življenje. Našli smo čas za bra-
nje, učenje, temeljito čiščenje, 
za delo na vrtu in še za marsi-
kaj. In ponovno smo spoznali, 
v kako lepem okolju bivamo. 
Obdaja nas gozd, vabi nas Barje 
na svoje dolge poti. Ferjanka in 
Debeli hrib sta postala prilju-
bljeni pohodniški točki in tam 
smo se srečevali in spoznavali.

Korona virus nas je spomnil, 
kako zelo je za naše zdravje po-
membno dobro zdravje pljuč. 
Dihamo na nezavedni ravni, 
plitko in pri tem uporabljamo 
le del svojega prsnega koša. In 
tako ostajajo deli pljuč, ki so 
trajno slabše predihani. Prav 
zato so tako pomembne redne 

dihalne vaje, s katerimi predi-
hamo celotna pljuča in napol-
nimo s kisikom tudi vse skrite 
delčke pljuč.

Zato smo Vedno poskočni 
sredi maja odšli v bližnji gozd 
in na gozdni trati naredili vse 
vaje ter se posvetili tudi dihal-
ni tehniki. Že hoja v klanec je 
sprožila hitrejše dihanje in po-
večala srčni utrip. Ko izvajamo 
dihalne vaje, poskušamo diha-
ti umirjeno, želimo si predihati 
celotna pljuča. Vdihnimo skozi 
nos s pomočjo preponske miši-
ce, trebuh izbočimo, izdih pa je 
pasiven, sproščen, tih in daljši 
od vdiha. Bistven je počasen in 
dolg izdih, saj ne moremo glo-
boko vdihniti, če pljuč povsem 
ne izpraznimo.

Ko gremo v gozd, v naravo, k 
reki, se počutimo sveži in pol-
ni energije. Ciril nas je spomnil, 
da v takem okolju namreč na-
staja veliko negativnih ionov, 
ki imajo blagodejen vpliv na 
človekovo počutje, saj očistijo 
zrak in omogočajo dotok kisi-
ka v možgane. Negativni ioni 
se sproščajo ob silnem udarcu 
ali ob visoki napetosti. Zato 
bližina slapa tako dobro vpliva 
na nas in ko enkrat zagrmi, na-
petost popusti. 

Gozd je nekaj najdragocenej-
šega in najlepšega in imamo ga 
na dosegu roke. Gozd so naša 
pljuča, zato si bomo Vedno po-
skočni svoj imunski sistem čim 
večkrat krepili prav na bližnjem 
hribu.

 
Vedno poskočni

Čeprav smo letošnji 
program zastavili 

optimistično in 
smo k dogodkom 

želeli pritegniti kar 
največje število 

članov, je epidemija 
naredila svoje. 

Društvo je moralo ustaviti 
predvidene aktivnosti in bo 
počakalo, da se razmere kar 
najbolj normalizirajo in uredijo.

Zdravje je zagotovo najpo-
membnejša vrednota sleherne-
ga človeka in tudi mi smo želeli, 
da s svojim ravnanjem nikogar 
ne ogrožamo ali kako drugače 
ne vzbujamo neprijetnega in 
neugodnega počutja pri posa-
meznikih. 

Prostovoljke so se po svojih 
močeh in zmožnostih vendarle 
vključile v posamezne aktivno-
sti in brez neposrednih stikov 
skušale posameznikom olajšati 
dni, ki so jih preživljali doma. 
Občasni klici, srečanja na ulici 
in klepetanje lahko marsikomu 
polepšajo dan. Če pa je katera 

komu tudi pomagala pri manj-
ših nakupih ali opravila kakšno 
pot, je bilo zadovoljstvo toliko 
večje.

V tem času nismo obiskovali 
članov, ki so praznovali rojstne 
dni, niti jih nismo obdarovali.

Enako bomo ravnali tudi te 
dni in najmanj tja do jeseni, ko 
bo že znano, ali je čas epidemi-
je mimo in ni več nevarnosti za 
prenos kakršnih koli virusov.
Vseeno iskreno čestitamo vsem, 

ki so letos že praznovali. Vo-
ščilo velja tudi za tiste, ki bodo 
imeli svoj praznik v naslednjih 
dneh in tednih. Ostanite zdra-
vi, vedri in ohranite dovolj vo-
lje in energije, da prebrodimo 
ta čas.

Izvršni odbor društva se je 
odločil, da bomo v juniju ven-
darle poskušali organizirati 
družabno srečanje z upošte-
vanjem vseh priporočil zdra-
vstvene stroke. O vsem bomo 

vse zainteresirane pravočasno 
obvestili.

Do jeseni ne bodo potekale 
delavnice za zdrav slog življe-
nja, niti ne bodo organizirani 
predvideni izleti. Kako bo ta-
krat, bomo ocenili v jesenskem 
času.

Sedaj potekajo aktivnosti v 
zvezi z uporabo prostorov v 
Domu krajanov, ker so se izse-
lili zaposleni v občinski upravi 
v nove prostore na Logu. Želi-

mo si, da bi člani društva lah-
ko prostor, ki ga imamo v upo-
rabi sedaj, vsaj v takem obsegu 
kot do sedaj uporabljali tudi v 
bodoče.

Ugotovili smo, da je čas epi-
demije zagotovo vplival tudi na 
pravočasno poravnavo članari-
ne društvu. Zamudnike na-
prošamo, da zdaj, po sprostitvi 
nekaterih ukrepov, to čimprej 
poravnajo. Nekatere obvezno-
sti mora društvo ne glede na 

aktivnost vendarle redno po-
ravnavati.

Poskočni sedaj spet redno 
vsako jutro vadijo na igrišču. 
Pridružite se jim in poskrbite 
za svojo telesno vadbo in dobro 
počutje. 

Zdravi, aktivni in dobre volje 
bomo zagotovo lažje premagali 
vse ovire. 

Srečno vsem.
Dragica Krašovec

Ne vem, če je to res
Baje je neko društvo inovatorjev ob 

imenovanju nove vlade poslalo vladi 
kup predlogov in predsednik društva 
je bil 1. aprila celo nagrajen, ker je 
vlada inovatorje resno vzela ... Prvi 
teden po imenovanju nove vlade so 
preko televizije podučili stanovalce po 
blokih o prenosu virusa in jim poda-
rili razkužila. Domove upokojencev so 

razbremenili in zdravih 10 % poslali v 
toplice in 15 % svojcem. Ob zaprtju šol 
so gradbenike angažirali z adaptacija-
mi in sončnimi elektrarnami. Učitelji 
telovadbe so razvozili računalnike ne-
opremljenim učencem. Zapornikom so 
znižali kazni z dan dela pri hmeljarju 
na dva dneva manj zapora, nekate-
ri pa že delajo drugi tir. Pri sodstvu 
so uvedli elektronsko pošto in video 
obravnave. Polovico tovornega pro-

meta so usmerili na železnice, cestarji 
so opravili kup adaptacij in naredili 
celo nov priključek na AC na Logu in 
pri mestnemu prometu so šli na 25 % 
zasedenosti, Nemestnim občinam so 
omejili gibanja na 10 km, pešačenje po 
gozdovih, poskočnim pa priporočili in 
dali navodila za uničevanje virusov z 
negativnimi ioni. Za meritve ionov na 
Pokljuki, Vojah in na izviru Save Bo-
hinjke se je le nekaj šušljalo, da pa far-

macevtom in Gatesu ni bilo všeč.
Po enem tednu je Tosama že delala 

maske v treh izmenah, lastnik Gorenja 
je pomagal pri uvozu opreme s Kitaj-
ske, razvijalci Iskre, TP in Domela so 
pa pomagali, da so v Gorenju pognali 
linije za dihalno opremo in avtomate 
za čiščenje mask, ki se že uporabljajo 
na avtobusnih, železniških in postajah 
podzemne železnice po svetu. Lokalom 
s strežbo zunaj so določili urnike raz-

dalje in razmake in enostavne pleksi 
kotnike, v vladnih službah so pa prišli 
na eno realizirano izboljšavo (poceni-
tev) na zaposlenega na mesec. V Bru-
slju se čudijo , kako je uspelo pri nas 
dvigniti gospodarsko rast ...

Ciril Krašovec

P R E J E L I  S M O

DUDL 
ne 
miruje

Vedno poskočni smo dihali v gozdu

Fotografija je simbolična
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Kašče kot objekti za spravilo živil (predvsem 
poljskih pridelkov) imajo dolgo zgodovino raz-
voja. Prvotne shrambe so bile jame, obložene 
s slamo ali lesom. Potem so bile to kleti ob bi-
valnem delu stanovanjske hiše ali posebne 
stavbe v okviru domačije. V srednjem veku so 
se razvile shrambe za živila kot samostojna 
gospodarska poslopja. To so bile lesene stavbe 
s pogosto vkopano zidano kletjo, grajene na 
skrbno izbranem mestu v okviru domačije, ki 
je bil odmaknjen od hiše zaradi požarne var-
nosti, dovolj blizu, da je bilo varno pred tatovi in 
na dobro prepišnem mestu, kar je omogočalo 
sušenje in ohranitev pridelkov v njej. Bila je tudi 
stavba, s katero je kmet izražal njeno nepre-
cenljivo vlogo v vsakdanjem življenju in svojo 
gospodarsko moč in položaj v družbi. Od 16. do 
19. stoletja so se zidane in ponekod tudi pos-
likane kašče pojavljale predvsem v severoza-
hodnih območjih Slovenije, drugod so prevla-
dovale lesene. Ko so v hiše začeli postavljati 
dimnike, ki so omogočali preureditev podstreš-
ja za shrambe, so se počasi zredčile. 
Kašče na notranjskem in vrhniškem so večino-
ma samostojne, nadstropne, zidane in ometane 
stavbe pravokotnega ali kvadratnega tlorisa. 
Dvokapne strehe, ponekod s strešnimi čopi, so 
krite z opeko, zatrepi so zidani do slemena ali 
opaženi z deskami. Do vhoda v nadstropje vodi-
jo pod strešnim napuščem kamnite ali lesene 
stopnice. Pogosto se nad stopniščem pojavl-
jajo zidane arkadne vhodne lope. Ta stavbni 
element so v naše kraje prinesli furlanski gra-
ditelji. Vhodni portali so pogostokrat kakovostni 
kamnoseški izdelki. Večinoma so kašče eno ali 
dvoprostorne. Spodnji kletni prostor, z nabi-
to zemljo in obokan, je bil namenjen spravilu 
svežih poljskih izdelkov, nadstropni prostor z 
lesenim stropom se je uporabljal za shranje-
vanje žita in suhega mesa.
Podobno je grajena tudi Miklčeva kašča v Ver-

du, le da sta kletni in nadstropni prostor oboka-
na, čelni del fasade je visok in strogo oblikovan. 
Enoramno stopnišče je podprto s klesanim ste-
bričem, fasade ometane z apnenim ometom. 
Med leti 1780 in 1840 naj bi jo zgradili kartuzijani 
samostana iz Bistre za pobiranje dajatev (žitne 
in druge desetine na tem območju). Po razpus-
titvi samostana leta 1782 je kašča prešla v za-
sebno last sosednjih kmetov, med drugimi tudi 
Miklča, od koder tudi njeno domače ime, pozna-
no še danes. Nekdaj je ob njej stala tudi stara 
Miklčeva stanovanjska hiša, ki so jo odstranili 
leta 1963. Kljub praznemu prostoru, ki je s tem 
nastal, kašča še danes pomembno sooblikuje 
osrednji naselbinski prostor starega Verda ob 
mogočnih zidanih domačijah.
Zaradi svojih arhitekturnih, etnoloških in 
zgodovinskih kvalitet je bila leta 1975 razglaše-
na za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
Leta 1978 jo je odkupila Občina Vrhnika in 
pričela načrtovati njeno obnovo za namene 
galerije, ki je potekala do leta 1981. Izvedena je 
bila statična sanacija, zamenjano je bilo leseno 
ostrešje, ki pa ni bilo izvedeno po originalnemu, 
zato se je spremenil strešni naklon in posledič-
no razmerje objekta. Nameščena je bila nova 
strešna kritina in obnovljene fasade. Ker je 
bil že v petdesetih letih 20. stoletja odstranjen 
strešni čop in po tej obnovi ne več rekonstru-
iran, je kašča do današnjih dni  kazala nekoliko 
izkrivljeno, ne originalno podobo. V zadnjih letih 
se je na občini ponovno prebudila želja in za-
nimanje za dokončno ureditev kašče in njene 
neposredne okolice. Arhitekturno podjetje 
Delavnica d.o.o. je že leta 2010 pripravilo ob-
sežen elaborat z idejnimi rešitvami za obnovo 
kašče. V letošnjem letu je bila že izvedena re-
konstrukcija strešnega čopa. Sledila bo obnova 
apnenih fasadnih ometov, restavriranje kam-
nitih elementov in stopnic, obnova notranjosti 
ter manjša vzdrževalna dela na elektro inšta-

lacijah. Predvidena je tudi ureditev neposredne 
okolice. Po prenovi bo kašča v svoji izvorni obliki 
lahko ponovno v ponos kraju in vsem prebival-
cem in obiskovalcem. S svojo izjemno arhitek-
turno in tehnično kvaliteto predstavlja enega 
od treh kulturnih spomenikov lokalnega pom-
ena v občini Vrhnika, zato mora biti deležna tudi 
kakovostnega programa in večje dostopnosti 
za javnost, predvsem z namenom oživljanja 
kulturne dediščine in osveščanja o njej.

Avtorica: Damjana Pediček Terseglav, konser-
vatorska svetnica, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana Kašča pred prvo obnovo,  Arhiv ZVKDS, OE Ljubljana

Arhiv ZVKDS, OE Ljubljana Severni in vzhodni pogled na kaščo;  

Delavnica d.o.o.MIKLČEVA KAŠČA V VERDU PRI VRHNIKI

PROgRAM

27. 9. 2019 - 31. 12. 2020
TOR.-NED.  10.00-18.00
ObČAsNA RAZsTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

11. 7. 2020 ob 11. uri
sPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZsTAVI MOJA LJUbLJANICA
spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

JULIJ / AVgUsT 2020
DEPOZITORIJ ZA MOKER LEs
JAVNO VODENJE
V poletnih mesecih bomo na ribnikih v Verdu 
izvajali redni monitoring vzorcev arheološkega 
mokrega lesa. Vljudno vabljeni, da se nam 
pridružite na vodenem ogledu. Natančen termin, 
odvisen od ustreznih pogojev za potapljanje, bo 
objavljen na www.mojaljubljanica.si.

44 julij.indd   1 18/06/2020   13:15:40
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Območno združenje 
veteranov vojne za 
samostojno Slovenijo 
Vrhnika - Borovnica 
smo imeli letošnji redni 
letni zbor veteranov še 
tik pred razglasitvijo 
epidemije in tako 
sprejeli poročila za leto 
2019 in načrte za leto 
2020. 

Na njem sprejeti letni načrt 
aktivnosti bomo ne glede na 
vpliv epidemije večinoma ure-
sničili. Težiščna naloga spreje-
tega načrta bo letos proslavitev 
30-letnice MSNZ pokrajine 
Ljubljana okolica v oktobru na 
Vrhniki. Žal smo se strokovni 
ekskurziji na Ptuj morali od-
povedati. Glavni volilni zbor 
ZVVS v Lenartu je prestavljen 
na 27. junij, praznovanje dneva 
Občine Vrhnika pa v decem-
ber. Med samo epidemijo ko-
rona virusa se je naše članstvo, 
ki večinoma spada že v bolj 
ogroženi del prebivalstva, iz-
kazalo skupaj s prebivalstvom 
in predvsem ostalo doma, upo-
števalo navodila pristojnih in 
tako omejilo širjenje nevarne-
ga virusa. Nekateri posamezni 
prostovoljci so se vključili v 
akcijo ZVVS in ponudili svoje 
sodelovanje v okviru CZ. Po-
tem, ko je odpadla tudi pro-
slava dneva ZVVS in dneva 
MSNZ na Vačah, smo prvo 
našo aktivnost izvedli prav 17. 
maja, na dan ZVVS, s poklo-
nom pri pomniku MSNZ pri 
Črnem orlu na Vrhniki, seveda 
z upoštevanjem še vedno zapo-
vedanih milejših ukrepov. Z za-
dovoljstvom bomo sodelovali v 
praznovanju dneva državnosti 
v obeh občinah in tudi tradici-
onalni pohod po poti spomi-
nov na leto 1991 – za memorial 
Toneta Jesenka bomo izpeljali 4. 
julija.

V skladu z našo težiščno 
temo v letu 2020 se v nada-
ljevanju naš član Janez Čerin 
spominja trenutkov pred tride-
setimi leti.

Predsedstvo OZVVS 
Vrhnika - Borovnica    

Janez Čerin, namestnik na-
čelnika MSNZ Vrhnika 1990: 
»Kot uradni datum prvih idej 
oziroma zametkov MSNZ ve-
lja 17. 5. 1990. Okoliščine, ki so 
privedle do ustanovitve MSNZ, 
so bile v prvi vrsti posledica pr-
vih večstrankarskih volitev po 
52 letih v takratni Socialistični 
republiki Sloveniji, ki so pote-
kale med 8. in 22. aprilom 1990. 
Preprečljivo so zmagale t.i. 
»stranke slovenske pomladi«, 
združene v koalicijo DEMOS. 
To seveda ni bilo po godu zve-
znim oblastem, še posebej ne 
vrhu Jugoslovanske ljudske 
armade (JLA). Predsedstvo 
Socialistične federativne re-
publike Jugoslavije (SFRJ) je od 

republiškega vodstva zahtevalo 
izredne ukrepe kot posledica 
razmer v državi. Novoizvoljeno 
republiško vodstvo je tako zah-
tevo odločno zavrnilo. Konec 
aprila 1990 je bila v Beogradu 
seja vojnega sveta SFRJ, kjer je 
bila sprejeta odločitev, da se Te-
ritorialna obramba v Sloveniji 
in nekaterih drugih republikah 
takratne skupne države raz-
oroži. V prvi polovici meseca 
maja 1990 je Republiški štab 
za TO (RŠTO) pod vodstvom 
generalpodpolkovnika Ivana 
Hočevarja izdal ukaz o preme-
stitvi orožja TO iz obstoječih 
skladišč v skladišča JLA. Slo-
venska Teritorialna obramba 
je do takrat hranila orožje in 
strelivo izven objektov JLA, ra-
zen minsko eksplozivnih sred-
stev. Ukaz o premestitvi orožja, 
streliva in MES pa je podpisal 
takratni načelnik Republiškega 
štaba TO generalmajor Drago 
Ožbolt. Naj spomnim: pogla-
vitni razlog za nastanek ozi-
roma organiziranje MSNZ je 
bila premestitev, dejansko pa 
odvzem orožja (TO) Republike 
Slovenije.

V tistem obdobju sem bil pri-
padnik stalne (profesionalne) 
sestave na Občinskem štabu 
TO Vrhnika, in sicer pomočnik 
komandanta OŠTO za ope-
rativno-učne zadeve. Spomi-
njam se, da je moral takratni 
komandant OŠTO Jože Molk 
na nujni sestanek v Ljubljano 
na RŠTO. Naslednjega dne 
zjutraj je k sebi v pisarno po-
klical mene, referenta za ma-
terialno tehnična sredstva na 
OŠTO Vinka Kuclerja in tajni-
co Lili Ješelnik ter nas seznanil 
z ukazom o premestitvi orožja 
OŠTO Vrhnika v skladišče JLA 
Roje v Ljubljani. Po sestanku 
smo pričeli z realizacijo ukaza. 
Ob tem so se mi v glavi pora-
jala razna vprašanja, ali gre res 
za premeščanje orožja, kot so 
nam nadrejeni v Pokrajinskem 
štabu TO Ljubljana - okolica 
(PŠTO) zatrjevali, izključno 
zaradi zagotovitve večje var-
nosti in fizičnega varovanja ali 
gre za razorožitev TO Slovenije. 
Že pred tem, mislim, da v letu 
1988 ali 1989, je zvezni sekreta-
riat za ljudsko

obrambo SFRJ izdal tako 
imenovano Zeleno knjigo, ki 
govori o drugačni vlogi in 
uporabi enot TO, bolj v smislu 
sanacije potencialnega bojišča 
kot pa o bojnem delovanju na 
začasno zasedenem ozemlju, 
predvsem pa naj bi bila TO bolj 
podrejena JLA. Skratka, bil sem 
zelo presenečen, predvsem pa 
razočaran in jezen. Spomnim 
se, da sem takrat dejal Jožetu 
Molku, da ne mislim dvigni-
ti niti enega zaboja z orožjem. 
Odgovoril je, da mi ni potrebno 
nalagati zabojev, bom pa obo-
rožen spremljal premestitev, da 
bomo vedeli, kje se bo orožje 
nahajalo.

Proti konci julija 1990 sem bil 

na obisku v Kočevju pri Tonetu 
Krkoviču, takratnemu načelni-
ku Oddelka za obrambo Obči-
ne Kočevje, ki sem ga spoznal 
že pred časom preko bivšega 
načelnika Oddelka za obram-
bo Vrhnika Jožeta Prvinška. 
Namen obiska je bil prevzem 
nove prototipne maskirne uni-
forme, ki so jo razvili v pod-
jetju Oprema Kočevje. Najin 
pogovor pa se je dotikal poli-
tičnih in varnostnih razmer v 
Sloveniji in vlogi TO, ki je bila 
takrat že v veliki meri razoro-
žena. Predvsem ga je zanimalo, 
kaj osebno mislim o razmerah 
v Sloveniji in kakšne so razmere 
na Vrhniki glede na dejstvo, da 
je tam stacionirana 1. Oklepna 
brigada JLA, takrat najmočnej-
ša enota JLA v Sloveniji. Oba 
sva se strinjala, da moramo 
Slovenci razmišljati o obliko-
vanju lastnih obrambnih in 

varnostnih sil. V tednih, ki so 
sledili, sva bila vsaj enkrat te-
densko v telefonskih kontaktih. 
Tako me je proti koncu avgusta 
seznanil z Elom Rijavcem, ki je 
bil takrat že načelnik MSNZ 
pokrajine Ljubljana –  okolica, 
kamor je spadala tudi Občina 
Vrhnika v takratnih občinskih 
mejah. Z Elom sva se sestala 
nekaj dni kasneje, kjer mi je 
podrobneje predstavil projekt 
MSNZ ter dal nekaj konkre-
tnih nalog, predvsem s kadro-
vskega področja, kajti potrebno 
je bilo pridobiti zanesljive ljudi 
na bazi medsebojnega zaupa-
nja in za vključitev v projekt 
MSNZ. Kot posledica je Elo 
Rijavec sklical sestanek na nje-
govem domu 31. 8. 1990, kamor 
sta bila povabljena takratni ko-
mandant OŠTO Vrhnika Jože 
Molk in načelnik Oddelka za 
obrambo Vrhnika Tone Jesen-

ko. Sestanka se je udeležil tudi 
Ivan Hvala, takrat namestnik 
komandirja Policijske postaje 
Vrhnika in koordinator MSNZ 
med policijo in TO ter Od-
delkom za obrambo Občine 
Vrhnika. Seznanili smo se z 
nadaljnjimi nalogami, postop-
ki ter načinom dela. Obenem 
pa je Elo postavil tudi vodstvo 
MSNZ Vrhnika, in sicer:

Jože Prvinšek – načelnik 
MSNZ Vrhnika

Janez Čerin – namestnik na-
čelnika MSNZ

Jože Molk – pomočnik na-
čelnika

Tone Jesenko – pomočnik 
načelnika

Ivan Hvala – kontaktna ose-
ba s strani Policije Vrhnika

Glede na obseg nalog in sa-
mega poslanstva MSNZ sta 
bila v ekipo vključena še Vin-
ko Kucler, referent za MTS pri 
OŠTO Vrhnika, in Karli Ni-
kolavčič, referent za organiza-
cijsko-mobilizacijske zadeve na 
oddelku za obrambo Vrhnika. 
Poleg navedenih sta bila vklju-
čena še lastnika objektov, kjer 
smo formirali tajna skladišča: 
Jože Šušteršič - Stebel z Vrhni-
ke in Franjo Suhadolnik z Dola 
pri Borovnici. Ob tem moram 
poudariti, da se je vsak od nas 
prostovoljno odločil za sodelo-
vanje v projektu ter se zavezal 
strogi konspiraciji. Tudi naši 
najožji družinski člani niso 
smeli vedeti ničesar v tej zvezi. 
Za vse orožje, s katerim smo 
razpolagali, je bilo potrebno 
izdelati načrt razdelitve glede 
na kadrovske formacije enot. 
Na novo je bilo potrebno izde-

lati formacije glede na število 
orožja, minsko eksplozivnih 
sredstev in drugih MTS.

Vse aktivnosti so potekale v 
strogi tajnosti in vse pomemb-
nejše sestanke smo izvajali 
izven mirnodobnega sedeža 
OŠTO ali občinske izpostave 
za obrambo. Konspiracija je 
bila na prvem mestu in skrb 
za varnost lokacij, kjer so bila 
tajna skladišča orožja. Glede 
na močno prisotnost enot JLA 
na Vrhniki je bila varnost na 
prvem mestu.

V oktobru, natančneje 4. 10. 
1990, je načelnik MSNZ Repu-
blike Slovenije Tone Krkovič 
predal naloge MSNZ novemu 
načelniku RŠTO Janezu Sla-
parju in novi TO in s tem na-
daljevanje izvajanja aktivnosti, 
ki so do tedaj potekale pod 
okriljem MSNZ. S tem je bil 
projekt MSNZ formalno za-
ključen, ni pa bilo zaključeno 
naše poslanstvo.

Ko se po 30-ih letih ozrem 
nazaj v leto 1990, začutim ne-
kakšno nostalgijo po tistem ob-
dobju. Medsebojno zaupanje 
med vsemi, ki smo bili vključeni 
v projekt MSNZ, je bilo popol-
no. Vse naloge smo opravljali z 
entuziazmom in predanostjo, 
zavedali smo se, da gradimo 
novo bodočo Slovensko vojsko. 
Nismo se preštevali na leve in 
desne. Bili smo res pravi »bratje 
po orožju«. Osebno sem pono-
sen, da sem lahko sodeloval in 
to si upam deliti tudi z mojimi 
brati po orožju – MSNZ-jevci, 
v tem z vidika slovenske naci-
onalne zgodovine enkratnem 
projektu pod imenom Mane-
vrska struktura narodne zašči-
te, »ki je slovenskemu narodu 
z orožjem pomagala izbojevati 
njegovo demokratično odloči-
tev za samostojno Republiko 
Slovenijo.«

Na zadnji seji SO Vrhnika, 11. 
2. 1993, sta takratni predsednik 
Občine Vrhnika gospod Vinko 
Tomšič in načelnik MSNZ Vrh-
nika Jože Prvinšek pripadni-
kom MSNZ Vrhnika podelila 
znake MSNZ. Od leve proti 
desni stojijo Tone Jesenko, Vin-
ko Kucler, Jože Molk, Franjo 
Suhadolnik, Karli Nikolavčič, 
Jože Šušteršič, v prvi vrsti Ja-
nez Čerin, Jože Prvinšek in Elo 
Rijavec, manjka Ivan Hvala.«

Ob tridesetletnici 
Manevrske strukture 
Narodne zaščite

Prejemniki znaka MSNZ na zadnji seji Občinskega sveta Vrhnika, 11. 
februarja 1993 (foto: arhiv Naš časopis).

Na zboru nam je namenil spodbudne besede tudi ppk U. Trinko iz poveljstva sil SV.

Poklon pri pomniku MSNZ na Vrhniki, 17. 5. 2020 



29. junij 2020 46
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siSkupne strani

Hvala vsem, ki ste že 

prinesli stari aparat in 

naredili nekaj dobrega 

za okolje!
Vabimo vas, da tudi v prihodnje oddate svoje nedelujoče male 
aparate in odpadne baterije v enega izmed uličnih zbiralnikov, 
ki se nahajajo na ekoloških otokih in drugih lokacijah.

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI LIFE14 GIE/SI/000176.

Več informacij:  
www.stariaparati.si

Kaj lahko oddamo v  
ulične zbiralnike?

MALE 
GOSPODINJSKE 
APARATE

IGRAČE

PRENOSNE BATERIJE 
IN AKUMULATORJE

RAČUNALNIŠKO 
OPREMO IN 

ZABAVNO 
ELEKTRONIKO

OSTALO MALO 
OPREMO IN 
ORODJE

Sodobne visoko 
energijsko 
učinkovite hiše so 
interdisciplinarno 
načrtovani objekti, v 
katerih sta združena 
arhitekturno in 
gradbeno znanje in 
tehnološki razvoj.

Za zagotavljanje doma z  ve-
likim bivalnim ugodjem in 
minimalno porabo energije 
je potrebno skrbno načrtova-
nje objekta kot celote, z vsemi 
njegovimi elementi in kompo-
nentami. To dejstvo se izraža 
tudi v tehničnih smernicah in 
zakonodaji. Skladno z evropsko 
direktivo o energetski učinko-
vitosti stavb bodo morale vse 
stavbe od leta 2020 izpolnjeva-
ti zahteve skoraj nič energijske 
stavbe. Le-ta je definirana kot 
stavba z zelo visoko energet-
sko učinkovitostjo, minimalno 
potrebno količino energije za 
delovanje ter velikim deležem 
obnovljive energije za zagota-
vljanje potrebne količine ener-
gije za delovanje.

Pri zasnovi hiše so osnova 
kakovostne komponente, op-
timalno izoliran toplotni ovoj, 
primerno stavbno pohištvo, 
ustrezna zrakotesnost, prime-
ren sistem ogrevanja in prezra-
čevanje z vračanjem toplote. 
Vendar posamezne kompo-
nente same po sebi niso dovolj 
za končno vrhunsko celoto. Po-
samezne komponente izkušeni 
inženirji, arhitekti in izvajalci 
na osnovi znanja, izkušenj in 
pravilnega načrtovanja, obvla-
dovanja detajlov ter energij-
skih preračunov in kakovostne 
montaže združijo v vrhunsko 
celoto. Pri definiciji skoraj nič 
energijske stavbe lahko zahteve 
delimo v tri sklope:

– izredno visoka energetska 
učinkovitost,

– majhna količina potrebne 

energije za delovanje stavbe,
– potrebna energija je v celoti 

zajeta iz obnovljivih virov 
energije.

1. Toplotni ovoj
Toplotni ovoj hiše je kot oble-

ka pri človeku, ki nas ščiti pred 
vremenskimi vplivi: mrazom, 
poletno vročino, vetrom in 
dežjem. Osnova je ustrezno 
izoliran toplotni ovoj, prime-
ren za doseganje želenega ra-
zreda energijske učinkovitosti 
in velikega bivalnega ugodja. K 
temu moramo dodati še pra-
vilno projektirane in pozneje 
izvedene detajle. Pri razvoju 
in optimizaciji konstrukcijskih 
sistemov je treba upoštevali 
tako aktualne kot tudi predvi-
dene prihodnje zahteve z vidi-
ka energetske učinkovitosti. Pri 
izboru izolacijskih materialov 
je treba upoštevati tudi druge 
lastnosti, kot tudi dobro toplo-
tno stabilnost, kar se odraža v 
prijetni bivalni klimi skozi vse 
leto.

2. Stavbno pohištvo
Dandanes vse več časa preži-

vimo v zaprtih prostorih, zato 
je pri načrtovanju doma zelo 
pomembno, da zagotovimo 
prijetno svetle bivalne prostore. 
Vendar z velikimi steklenimi 
površinami ne zagotavljamo le 
svetlih prostorov, ampak lahko 
na tak način  pozimi koristimo 
tudi brezplačno energijo sonca 
za pasivno ogrevanje prostorov. 
Poleti je treba za preprečevanje 
pregrevanja zagotoviti ustre-
zno senčenje, ki ga lahko zago-
tovimo z zunanjimi žaluzijami 
ali arhitekturnimi detajli na fa-
sadi. Seveda pa moramo izbra-
ti primerno stavbno pohištvo z 
ustrezno toplotno izoliranimi 
okvirji, toplotnimi distanč-
niki in troslojno zasteklitvijo. 
Sodobno stavbno pohištvo 
namreč zagotavlja visoke po-
vršinske temperature, kar ne 

zmanjšuje samo izgub, ampak 
pozitivno vpliva predvsem na 
bivalno ugodje. Za koriščenje 
teh prednosti je treba zago-
toviti tudi pravilno vgradnjo 
s tesnjenjem v treh ravninah 
(skladno s smernicami RAL).

3. Sistem prezračevanja
Sistem prezračevanja z vra-

čanjem toplote zraka je za do-
seganje energijske učinkovito-
sti skoraj nič energijske stavbe 
postal obvezna komponenta 
vseh hiš. Z odličnim ovojem 
in ustrezno zrakotesnostjo 
zmanjšamo toplotne in ven-
tilacijske izgube skozi ovoj 
stavbe na minimum. Za za-
gotavljanje ustrezne kakovosti 
zraka v prostoru je treba pro-
store redno zračiti in prav to 
pozimi pri minimalnih  drugih 
izgubah povzroča velike toplo-
tne izgube. Z vgradnjo sistema 
prezračevanja z rekuperacijo 
zagotavljamo stalen dotok sve-
žega in predhodno ogretega 
zraka brez potrebe po odpira-
nju oken. Naprava zajema svež 
zrak iz okolja in ga preko čistil-
nih filtrov dovaja do rekupera-
torja, kjer se predhodno ogreje 
s toploto izkoriščenega zraka, 
ki se izsesava iz prostorov, kot 
sta kuhinja in kopalnica. Ohla-
jen izkoriščen zrak se odvaja iz 
hiše, predgret svež zrak pa se 
po ceveh neslišno dovaja v pro-
store. Sodobne prezračevalne 
naprave vsebujejo entalpijski 
izmenjevalnik vlage, ki prepre-
či nizko vlago in statično elek-
triko v hladnih zimskih dneh 
in samodejni obvod zraka, ki 
omogoča pasivno hlajenje 
stavbe, ko v poletnih mesecih 
ponoči zunanja temperatura 
pade pod želeno notranjo tem-
peraturo.

4. Sistem ogrevanja
Za  zadostitev minimalnih 

potreb po energiji za ogrevanje 
se v skoraj nič energijske hiše 

vgrajujejo praktično izključno 
nizko temperaturni ploskovni 
sistemi ogrevanja. Ploskovno 
ogrevanje se lahko izvede kot 
talno, stropno ali stensko ogre-
vanje. Skladno z zahtevami 
evropske zakonodaje in splo-
šnimi usmeritvami sodobne 
gradnje se toplota zagotavlja 
iz obnovljivih virov energije z 
uporabo toplotnih črpalk. To-
plotna črpalka lahko koristi to-
ploto iz različnih virov v siste-
mih zemlja/voda ali voda/voda, 
ki izkoriščajo toploto zemlje ali 
podtalnice, zaradi vse boljših 
lastnosti se vse bolj uveljavlja 
tudi gradnja toplotnih črpalk 
zrak/voda.

5. Energija sonca
Brezplačno energijo sonca 

lahko izkoristimo bistveno bo-
lje kot le za pasivno ogrevanje 
stavbe skozi steklene površine. 

V zadnjih letih se s skokovitim 
razvojem sončnih elektrarn 
neizčrpna in brezplačna ener-
gija sonca vse bolj koristi za 
pridobivanje električne energi-
je. Energija sonca se v sončnih 
celicah neposredno pretvarja 
v enosmerno električno na-
petost, ki jo razsmernik nato 
pretvori v izmenično napetost, 
ki se posreduje v omrežje. Z 
vgradnjo ustrezne sončne elek-
trarne lahko celotno energijo 
za delovanje stavbe in tudi za 
delovanje gospodinjskih in 
zabavnih naprav ter električ-
nih avtomobilov proizvedemo 
sami, kar bo v prihodnosti z 
dodatnim razvojem hranilni-
kov električne energije vodilo 
v samozadostnost vašega doma. 

Skoraj nič energijske hiše 
tako v celoti zadostijo vsem 
potrebam družine po energiji, 
bivalnem ugodju in mobilnosti. 

Z bivanjem v takih hišah dru-
žina zmanjša svoj ogljični odtis 
in stroške bivanja in mobilnosti 
na minimum. Iz navedenih ra-
zlogov je tovrstna gradnja no-
vih stavb že postala standardna 
tudi v Sloveniji.

Mag. Peter Petrovčič, udis
Energetski svetovalec mreže 

Ensvet

Pisarna Vrhnika: 
https://ekosklad.si/

prebivalstvo/ensvet/
pisarna/51 

Pisarna Logatec: 
https://ekosklad.si/

prebivalstvo/ensvet/
pisarna/25 

Pisarna Log - Dragomer: 
https://ekosklad.si/

prebivalstvo/ensvet/

Kako delujejo 
skoraj nič
energijske hiše
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Urška svetuje

Učenje med 
počitnicami – 
da ali ne?

P R E J E L I  S M O

Naj bodo počitnice zares počitnice, popoln odklop 
od šole in šolskih obveznosti. Ali je dobro, da nekaj 
časa otrok nameni tudi utrjevanju znanja, da bo v 
naslednjem šolskem letu lažje?

Počitnice so tisti deli šolske-
ga leta, ki ga ima večina otrok 
najraje in se ga veseli. Učenec, 
ki resno dela skozi šolsko leto, 
potrebuje počitnice. Vsak, ki 
počne neko dejavnost, po-
trebuje malo spremembe, 
sprostitve ali oddiha, kaj šele 
otrok. Ljudje, ki nimajo takih 
sprememb – oddiha, pogosto 
poročajo o naveličanosti in 
otopelosti. Enako je pri šolar-
jih, še posebno, če so mlajši 
in jih zanima predvsem igra, 
ki je je pomemben element za 
zdrav razvoj otroka. Raziskave 
razvojne psihologije kažejo, da 
otrok po sedmem letu starosti 
želi početi tudi kaj resnega in 
to v šoli tudi počne. Vendar je 
še vedno otrok in zato je šolsko 
leto zasnovano tako, da so med 
poukom počitnice, ki so name-
njene igri in druženju, pred-
vsem s starši, če le-ti nimajo 
službenih obveznosti.

Veliko otrok, ki jim v šoli ne 
gre najbolje, se skozi šolsko leto 
še bolj trudijo kot tisti, ki jim 
gre kar tako z levo roko. Po-
membno je, da se vsi otro-
ci, ne glede na učni uspeh, 
odpočijejo in dobijo nov 
zagon. Res pa je, da bodo tisti 
otroci, ki imajo odprte šolske 
obveznosti, imeli manj počitka 
v primerjavi s preostalimi. Po-
membno je tudi, da se starši za-
vedajo, če otroku v osnovni šoli 
ne gre, še ne pomeni, da jim ne 
bo šlo pri nadaljnjem šolanju, 
saj nanje deluje veliko pritiskov, 
zaradi katerih so lahko čisto 
zamrznjeni.

Drugače pa je, če otrok 
mora popraviti ocene, da ne 
ponavlja razreda ali letnika, 
takrat je pač pomembno, da 
skupaj s starši zagrize še v 
tako kislo jabolko in gre 
naprej. Zadovoljstvo ob 
premagovanju ovir bo toli-
ko večje, hkrati pa s tem po-
sameznik osebnostno raste. 

Osebna rast je tista, ki nam 
omogoča premagovati ovi-
re. Človek mora imeti cilje,  
sicer zapade v občutje oto-
žnosti in nemoči.

Življenje otroka med 
počitnicami

Za otroke je pomembno 
druženje z vrstniki in seveda 
s starši. Priporočljivo je veliko 
igre in pogovora o najrazličnej-
ši temah. Veliko dobrega nare-
dijo tudi počitnice pri babicah 
in dedkih ali drugih sorodni-
kih. Babice in dedki s svojimi 
izkušnjami otroku lahko dajo 
veliko znanja in umirjenosti. 
Prijetne izkušnje iz dogodkov 
med počitnicami otroci pone-
sejo seboj v življenje in iz njih 
velikokrat na nezavedni ravni 
črpajo energijo, npr. po težkem 
šolskem obdobju.

 V počitnicah je manj po-
membna struktura dneva, ki 
jo otroci imajo vse leto. Nihče 
od strokovnjakov pa v času po-
čitnic ne priporoča pretirane 
uporabe televizije, telefonov 
tabličnih računalnikov in s 
tem povezanih igric. Za otroka 
ni pomembno, kaj mu privošči-
te ali kakšno igračo jim kupite, 
pomembno je, da z njimi preži-
vite kakovosten čas. To pome-
ni, da se kot starši umirite in to 
umirjenost prenesete tudi na 
otroka.

Življenje, ko ni počitnic
Razlag in vzgojnih pristopov 

je veliko, zagotovo pa je najbolj-
ši tisti, ki prihaja iz notranjega 
glasu staršev. Da se kot starši 
vživite v otroka in se odzi-
vate na način, da ga zaščitite, 
spodbudite in tudi, če je tre-
ba, usmerjate pri učenju ali ga 
omejite. Starši morajo dogovo-
riti pravila in sepo njih ravnati, 
ker se na podlagi nestrinjanja 
oče in mati lahko skregata in 
otroka prezreta. Otroci imajo 

radi pravila in predvsem meje, 
ki dajejo varnost. Otroku je 
treba podati konkretna navo-
dila, od kdaj do kdaj dela do-
mače naloge, kdaj je čas za igro 
in kdaj je čas za spanje. Seve-
da je treba otroka pri nalogah 
preverjati, se za njegovo delo 
zanimati ter ga seveda spodbu-
jati in ne zmerjati. Če se zgodi, 
da naloge ni naredil, se mu ne 
sme popuščati, da je ne naredi. 
Če je treba otroka pri učenju 
usmerjati, pač morajo starši 
storiti tudi to. Otroci ob nalo-
gah velikokrat čutijo občutek 
nemoči in nesposobnosti. Če 
je prisoten eden od  staršev, ki 
ga spodbuja, je otroku veliko 
lažje, saj ima občutek, da so ču-
tenja obvladljiva in se bo lahko 
iz tega naučil, da težke naloge v 
življenju pridejo, ampak so ob-
vladljive. Če se otroka zmerja, 
bo svoj občutek manjvrednosti 
izražal v družbi na različne na-
čine in obnašanja.

Kaj pa učenje in starševski 
zgled?

Pri vsem tem ne smemo po-
zabiti, da tudi učenje teh vsebin 
najintenzivneje poteka s star-
ševskim vzgledom. Zato pre-
mislimo in preverimo, kakšen 
odnos do učenja imamo sami, 
kako radi se učimo, kakšni od-
pori in strahovi se nam vzbuja-
jo ob učenju, imamo odprt po-
gled na učenje, svet in življenje 
ali ne. Otroci nas namreč ves 
čas opazujejo in posnemajo. 
Tudi, ko gre za učenje.

Povabilo
Vse, ki bi radi ali želeli v svo-

je življenje vnesti spremembo, 
vas vljudno vabimo, da nas 
pokličete na telefonsko števil-
ko 031 544 095. Radi se bomo 
pogovorili z vami in vam odgo-
vorili na morebitna vprašanja.

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in 

družinskih študijev, 
zakonska in družinska 

terapija 
jesenovecurska@gmail.com  

031544095

Telefonska številka za naročanje 
na specialistične preglede:

041 – 302 – 203 
ali 

051 – 637 - 140
Novost v naši diagnostični ponudbi! 
Zaradi dolgih čakalnih dob na omenjene 
preiskave uvajamo 24 urno merjenje 
krvnega tlaka in 24 urno merjenje 
EKG (HOLTER). Obe meritvi omogo-
čata dvig kakovosti zdravljenja arterijske 
hipertenzije in razpoznavo morebitne 
bolezni srca, kot tudi spremljanje bolni-
kov s srčnim popuščanjem in morebitni-
mi motnjami srčnega ritma (odkrivanje 
aritmij) 

Novost v naši terapevtski ponudbi! 
Odstranjevanje bradavic in benignih ko-
žnih priveskov

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA, 
prim. Anton Kenig, dr. med., specialist 
pediater in specialist radiolog; ultraz-
vočne preiskave: trebušnih organov (je-
tra, trebušna slinavka, ledvice, vranica), 
sečnega mehurja, prostate in testisov, 
ščitnice, vse ostale vrste ultrazvočnih 
preiskav – rama, koleno ...

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST, doc. dr. 
Andreja Černe, dr. med., specialistka kar-
diologije: poleg kardioloških pregledov in 
snemanja EKG, opravljamo tudi UZ (ul-
trazvočni) pregled srca (eho - kardiogra-
fija). Preiskava je neboleča in varna tako 
za preiskovanca kot za zdravnika. Po-
trebna je skoraj pri vseh srčnih obolenjih. 
Priporočamo jo vsem športnikom, tudi 
rekreativcem, zaradi izključitve srčnih 
bolezni in napak, ki so pri veliki telesni 
aktivnosti lahko celo usodne.

ULTRA ZVOK KOLKOV NOVOROJENČ-
KOV - doc. dr. Rina Rus, specialistka 
pediatrinja: Za zgodnje odkrivanje ne-
pravilnosti v razvoju kolka je zelo po-
memben UZ pregled kolkov, v najzgo-
dnejšem obdobju po rojstvu otroka. Tako 
lahko odkrijemo morebitne nepravilno-
sti in preprečimo kasnejše težave otroka 
pri hoji in vseh aktivnostih, od takrat, ko 

shodi dalje. Preiskavo se v večini prime-
rov opravi do 3. meseca starosti. Najno-
vejša priporočila so, da bi morali imeti vsi 
otroci opravljen UZ kolkov med 6. in 8. 
tednom starosti.

GLEŽENJSKI INDEKS (GI) - 
Primož Rus, dr. med. spec. družinske 
medicine

Ne invazivno, neboleče merjenje to-
gosti arterijskega žilja. Namenjena je od-
krivanju sprememb na malih arterijah in 
aorti.  Za bolnike na zelo enostaven način 
lahko odkrijemo spremembe na arterij-
skem žilju, ki nam pokažejo kdaj je po-
trebna nadaljnja diagnostika in zdravlje-
nje bolezni srca in ožilja, kot so arterijska 
hipertenzija, ateroskleroza, sladkorna 
bolezen, ki lahko pripeljejo do srčnega 
infarkta, možganske kapi ipd. Prepreče-
vanje bolezni je najpomembnejša meto-
da skrbi za naše zdravje. Odvisna je od 
zgodnjega odkrivanja dejavnikov tvega-
nja, na katere nam še z večjo gotovostjo 
pokaže izvid arteriografije.

Namenjena je vsem; tako zdravim  lju-
dem med 30. in 70. letom, kot tudi bolni-
kom z boleznimi srca in ožilja.

MEDICINA DELA PROMETA IN ŠPOR-
TA s sodelovanjem inštituta za medicino 
in šport (IMŠ), ki ga vodi dr. Petra Zupet, 
dr. med. spec. MDPŠ: opravljamo pregle-
de za nove voznike, za podaljšanje voz-
niških dovoljenj za vse kategorije in vse 
potrebne preglede zaposlenih za delovne 
organizacije, društva, športna društva… 

NAROČANJE
po telefonu: 
01- 7504 – 755, 
041- 302 - 203 
ali 
051 – 637 - 140

na elektronsko pošto: 
ambulanta.dr.rus@gmail.com
ali osebno v ambulanti 
Stara cesta 4A na Vrhniki, 

STUDIO R, d.o.o.
Zdravstveni center za preventivo, 

zdravstveno svetovanje in 
izobraževanje

Primož Rus, dr. med. spec. s 
sodelavci

INFORMACIJA O DEJAVNOSTIH 
STUDIO R d.o.o.
Center za preventivno 
diagnostiko in zdravstveno 
dejavnost

Rešitev za vse težave je v nas
Tisti, ki vodijo družbo, ki vodijo svet, 

nam vsiljujejo svoja pravila, svoje za-
kone, ki ustrezajo njihovim apetitom 
po moči, po prevladi, po kapitalu (pod 
pretvezo, da delajo najboljše za vse 
nas). Večina ljudi pa je nezadovoljnih, 
ker vrednote takšne družbe niso naše 
vrednote, vrednote posameznikov.  Ves 
čas nas vodijo in skrbijo, da ne prepo-
znamo svojih potencialov, da ne pre-
poznamo svojega bistva. V njihovem 

načrtu je, da smo nezadovoljni, da 
nas je strah, da nas skrbi, da se jezimo …
Takšne nas lahko vodijo kot »ovce«. Vsa 
stanja strahu, jeze, skrbi so značilnosti 
razuma, ki ga je mogoče manipulirati. 
Takšna stanja   umetno ustvarjajo, da 
lahko dosežejo, karkoli želijo.

Skrbno pa nam prikrivajo vèdenje o 
našem »božanskem« bistvu, da je vsak 
posameznik preko srca povezan s koz-
mično inteligenco vesolja, ki skrbi za 
harmonijo vsega.

Našega srca nihče ne more manipu-

lirati. Srce točno ve, kaj je treba nare-
diti, da je najboljše za vse, za skupno 
dobro (da je hkrati najboljše za nas in 
za druge!). 

 Ampak srce je treba začutiti.  
Zelo preprosto. Treba je začutiti 

glas srca in mu slediti (temu pravimo 
včasih »šesti« čut). Srce je tisto, ki širi 
ljubezen, harmonijo, mir, radost, iskre-
nost, poštenost, zdravje (ko delujemo iz 
srca ne zbolevamo).

Začutiti se in temu občutku slediti je 
rešitev vseh težav sedanjega sveta. 

Vsak posameznik se mora spremeniti 
v sebi, če želi spremembe okoli sebe!  

Treba se je ustaviti, umiriti svoj ra-
zum, prisluhniti in slediti tihemu no-
tranjemu glasu svojega srca. Vsi lahko 
to zavestno naredimo. To je naša enost, 
naša največja skupna moč. 

Razum je samo orodje v službi srca! 
(Že nekaj časa zmotno velja, da je po-
memben samo razum, kar je med naj-
pomembnejšimi vzroki za vse težave 
sodobnega sveta.)

Vse je v nas!  Mir v nas pomeni mir 

v družini, mir v družini pomeni mir v 
družbi, mir v družbi pomeni mir v na-
rodu, mir v narodu pomeni mir v svetu. 
Enako velja za ljubezen, harmonijo, ra-
dost, iskrenost, poštenost ...

Ob takem zavedanju postanemo 
svet zadovoljnih posameznikov, ki sku-
paj predstavljamo zadovoljno družbo.

Leopold Potnik
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R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A

Komisija za izdajanje glasila Naš časopis razpisuje delo

ODGOVORNEGA UREDNIKA NAŠEGA 
ČASOPISA.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, 
ki

– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni 
državljan Republike Slovenije,

– je poslovno sposoben,
– mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti 

ali javnega nastopanja,
– ima najmanj univerzitetno visokošolsko izobrazbo 

družboslovne smeri oziroma magisterij stroke (druga 
bolonjska stopnja).

– ima najmanj tri (3) leta izkušenj s področja urednikova-
nje kateregakoli medija v Razvidu medijev.

Za odgovornega urednika ne more biti imenovan 
kandidat, ki je:

–  funkcionar politične stranke ali liste, ki nastopa na voli-
tvah,

–  družinski član – zakonec, zunajzakonski partner, otrok, 
posvojenec, oče, mati, posvojitelj, brat ali sestra – žu-
pana občin, ki sodelujejo pri Našem časopisu (Vrhnika, 

Borovnica, Horjul, Log - Dragomer, Dobrova - Polhov 
Gradec).

Izbrani kandidat bo na mesto urednika imenovan za obdo-
bje petih let.

Prijave z ustreznimi dokazili o izobrazbi, življenjepisom, 
opisom delovnih izkušenj, predvideno programsko 
zasnovo časopisa, izjavo o politični nepripadnosti 
(ni član stranke ali liste) ter izjavo o sorodstveni 
nepovezanosti s katerim od županov navedenih občin 
morajo kandidati oddati osebno na Zavodu Ivana Cankarja 
Vrhnika (Tržaška 9, 1360 Vrhnika) najpozneje do 8. julija 
2020 do 12. ure v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis – 
Naš časopis – NE ODPIRAJ«. Prijava se šteje za pravočasno, 
če je tudi oddana priporočeno po pošti na zadnji dan 
prijave, 8. julija 2020. Prijavo pošljite v zaprti kuverti na 
naslov ZIC Vrhnika, Tržaška 9, 1360 Vrhnika, in jo opremite 
z napisom: »Za razpis – Naš časopis – NE ODPIRAJ«. 

Informacije na e-naslov: info@zavod-cankar.si
Upoštevane bodo le popolne prijave z vsemi dokazili o 

izpolnjevanju zahtevanih pogojev, ki bodo vložene pravo-
časno. Komisija bo s kandidati opravila razgovor. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni najpozneje v roku 30 dni po opra-
vljeni izbiri.

Na podlagi 36., 38. in 39. člena Odloka o 
ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Uradni 

list RS, št. 100/13 in 44/16) Komisija za izved-
bo postopka razpisa direktorja JP KPV d.o.o. 

objavlja prosto delovno mesto 

Direktor javnega podjetja
Javno podjetje Komunalno podjetje 

Vrhnika, d.o.o.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto de-
lovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, 
ki jih določajo predpisi s področja delovne-
ga prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

− najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe,
− najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega 

najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih 
delovnih mestih,

− ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja zoper gospodarstvo, zo-
per delovno razmerje in socialno varnost, 
zoper pravni promet, zoper upravljanje 
družbenih sredstev in naravna bogastva 
ter zoper družbeno in zasebno premože-
nje, in sicer za obdobje petih let po prav-
nomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve 
leti po prestani kazni zapora,

− mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepo-
vedi opravljanja poklica, in sicer za čas 
trajanja prepovedi,

− če je bil član uprave podjetja, nad kate-
rim je bil začet stečajni postopek, da ni 
bil pravnomočno obsojen na plačilo od-
škodnine upnikom po 19. členu Zakona 
o finančnem poslovanju podjetij, in sicer 
za obdobje dveh let po pravnomočnosti 
sodbe,

Dela in naloge delovnega mesta: 
− organizira in vodi delovni proces,
− predlaga temeljne razvojne in poslovne 

politike ter letni poslovni načrt,
− sprejema ukrepe za izvajanje letnega po-

slovnega načrta,
− daje poročilo o rezultatih poslovanja po 

letnem in periodičnem obračunu,
− zadrži sklep sveta delavcev oziroma dru-

gega organa, če je z njim kršen zakon ali 
splošni akt, 

− izdaja posamične akte in pravilnike, ki 
urejajo delo in poslovanje javnega podje-
tja,

− določa notranjo organizacijo ter odloča o 
razporeditvi in zaposlitvi delavcev,

− odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
− predlaga uvedbo disciplinskega postopka 

ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z 
zakonskimi pooblastili,

− sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, 
listine ter druge dokumente, ki se nanaša-
jo na poslovanje javnega podjetja,

− na predlog strokovnih služb podjetja do-
loča cene za opravljanje dopolnilnih de-
javnosti,

− pripravlja predloge za statusne spremem-
be in prenehanje javnega podjetja ter 
spremembe v tehnično tehnoloških po-
stopkih,

− opravlja druge naloge, določene z zako-
nom, odlokom in drugimi akti javnega 
podjetja ter sklepi skupščine in občin 
ustanoviteljic.

Prijava na prosto delovno mesto mora vse-
bovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg for-

malne izobrazbe, tudi navedbe in/ali do-
kazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih 
je pridobil,

2. program in vizijo razvoja JP KPV za štiri-
letno obdobje,

3. dokazilo pristojne institucije o izpolnje-
vanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, 
iz katerega mora biti razvidna stopnja in 
smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in 
leto) zaključka izobraževanja ter ustano-
va, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 

4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih 
je razvidno izpolnjevanje pogoja glede 
zahtevanih delovnih izkušenj, med dru-
gim tudi, da ima kandidat delovne izku-

šnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih 
mestih,  

5. izjavo kandidata, da:
a. ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-

znivega dejanja zoper gospodarstvo, zo-
per delovno razmerje in socialno varnost, 
zoper pravni promet, zoper upravljanje 
družbenih sredstev in naravna bogastva 
ter zoper družbeno in zasebno premože-
nje, in sicer za obdobje petih let po prav-
nomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve 
leti po prestani kazni zapora,

b. mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepo-
vedi opravljanja poklica, in sicer za čas 
trajanja prepovedi, 

c. če je bil član uprave podjetja, nad kate-
rim je bil začet stečajni postopek, da ni 
bil pravnomočno obsojen na plačilo od-
škodnine upnikom po 19. členu Zakona 
o finančnem poslovanju podjetij, in sicer 
za obdobje dveh let po pravnomočnosti 
sodbe,

d. za namen tega natečajnega postopka 
dovoljuje komisiji pridobitev podatkov o 
izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev iz 
uradnih evidenc.

Kandidati vloži prijavo v pisni obliki, ki jo 
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno 
objavo – delovno mesto Direktor javnega 
podjetja« na naslov: Občina Log - Dragomer, 
Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, in sicer 
v roku 30 dni od dneva objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije, javnih glasilih, ki 
jih določi organ za izvedbo javne objave in v 
uradnih prostorih Zavoda za zaposlovanje 
Republike Slovenije. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elek-
tronska oblika, poslana na elektronski na-
slov obcina@log-dragomer.si , pri čemer ve-
ljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da 
je pravočasna, če je oddana na pošto pripo-
ročeno in sicer najkasneje zadnji dan roka 
za prijavo. 

Obravnavale se bodo pravočasne, ustre-
zne in popolne prijave. Za popolno prijavo 
se šteje, če so priloženi vsi dokumenti na-
vedeni v točkah 1-5. V izbirni postopek, se 
bodo uvrstili kandidati, ki bodo na podlagi 
predloženih dokazil izpolnjevali pogoje za 
imenovanje. Kandidati, uvrščeni v izbirni 
postopek, bodo povabljeni na razgovor. 

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in iz-
biro kandidata bo komisija presojala na 
podlagi predloženih dokazil in na podlagi 
razgovora s kandidati.

Pri razgovoru se bo poseben poudarek 
dalo na:
- vodstvene sposobnosti, dosedanje delov-

ne izkušnje in rezultate kandidata,
- ambicioznosti in uresničljivosti programa 

in vizije razvoja JP KPV za štiriletno ob-
dobje,

- poznavanje normativne ureditve podro-
čja dela.
O imenovanju direktorja dokončno odlo-

čijo občinski sveti občin ustanoviteljic, skla-
dno z ustanovitvenim aktom.

Z izbranim kandidatom se sklene delovno 
razmerje za določen čas, za mandatno dobo 
štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku 
mandata ponovno imenovana. Pogodbo z 
direktorjem javnega podjetja podpiše pred-
sednik nadzornega sveta javnega podjetja. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 
30 dneh po končanem izbirnem postopku.

Dodatne informacije o javni objavi pro-
stega delovnega mesta je mogoče dobiti na 
elektronskem naslovu obcina@log-drago-
mer.si .

V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisa-
ni v moški spolni slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

Datum: 15.06.2020

Komisija za izvedbo postopka razpisa 
direktorja JP KPV, d.o.o.

Obvestilo 

KRVODAJALSKA AKCIJA
Spoštovane krvodajalke in krvodajalci!

Obveščamo vas, da bo v Občini Vrhnika organizirana 
krvodajalska akcija za občane Vrhnike, Borovnice in Loga 

- Dragomerja:
- v ponedeljek, 13. julija 2020, 
od 7. do 13. ure
- v torek, 14. julija 2020, 
od 7. do 13. ure
v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter 
preprečevanja morebitnih prenosov bolezni izvajamo 
prilagojene krvodajalske akcije, na 
katere boste vabljeni samo krvodajalci 
tistih krvnih skupin, ki jih potrebujemo.

Vabili bomo preko vabila sms, v katerem vas bomo 
prosili za povratni klic, za potrditev in dogovor o uri  
prihoda na odvzem krvi.

Svoj prihod potrdite  na telefonske 
številke: 
051-389-270 ali 051-671-147 ali 030-716-
796, pokličete lahko vsak dan od 7. do 
15. ure.

Zavod za transfuzijsko medicino sporoča, da so zaloge 
krvi majhne. Zaradi ponovnega vzpostavljanja rednih 
zdravstvenih programov v bolnišnicah se potrebe po 
krvi ponovno povečujejo. Prosijo, da se odzovete na 
vabila in obvestila o krvodajalskih akcijah in se naročite 
na odvzem. Naročanje krvodajalcev na odvzem je 
novost, ki je bila vpeljana na začetku epidemije zaradi 
preprečevanja širjenja okužb.
Prosimo, da v primeru kakršnihkoli 
znakov bolezni, ki bi se pojavili v 14 
dneh po odvzemu krvi, obvestite na 
krvodajalec@ztm.si oz. pokličete 051-
389-325.
Vsem se že vnaprej zahvaljujemo za odziv, razumevanje 
ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

OZ RK Vrhnika

Daruj kri in naredi svet 
bolj zdrav
14. junija smo 
obeležili svetovni dan 
krvodajalcev

Potreba po varni krvi je univerzalna. Kri rešu-
je življenja resno ogroženih, lahko pomaga živeti 
dlje in izboljšuje kakovost življenja mnogih bol-
nikov, izjemno vlogo pa ima tudi pri zdravstveni 
obravnavi matere in novorojenčka, je bilo glavno 
sporočilo ob svetovnem dnevu krvodajalcev, ki 
smo ga obeležili 14. junija in je potekal pod ge-
slom Daruj kri in naredi svet bolj zdrav. Varna kri 
je bistvena tudi za zdravljenje v izrednih razme-
rah, kot so naravne in druge nesreče.

»Varna kri in krvni pripravki so bistven ele-
ment vsakega zdravstvenega sistema. Sodelo-
vanje vseh deležnikov, na več ravneh in širše v 
družbi je ključno za uspeh. Medicinske sestre 
imamo kot najštevilčnejša poklicna skupina v 
zdravstvu zaradi svojih edinstvenih prispevkov 
k zdravju bolnikov zelo pomembno vlogo, pred-
vsem zaradi zaupanja ljudi v naše poslanstvo,« 
meni Anton Justin, predsednik Sekcije medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov v anestezi-

ologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji pri 
Zbornici – Zvezi. 

Dostop do varne krvi 
privilegij

Dostop do varne krvi je še vedno privilegij 
redkih. Večina držav z  majhnimi in srednjimi 
dohodki ima težave z zagotavljanjem varne krvi, 
ker je darovane krvi malo, oprema za testiranje 
pa je skromna. Na svetovni ravni 42 odstotkov 
krvi zberejo v državah z visokimi dohodki, v 
katerih živi samo 16 odstotkov svetovnega pre-
bivalstva. Ustrezne zaloge varne krvi je mogoče 
zagotoviti le z rednim darovanjem krvi prosto-
voljnih neplačanih krvodajalcev.

Zato Svetovna zdravstvena organizacija vsako 
leto ob svetovnem dnevu krvodajalcev izvede 
kampanjo, s katero se zahvali krvodajalcem za to 
humano odločitev, ozavešča o potrebi po varni 
krvi po vsem svetu in kako lahko vsakdo pomaga 
ter spodbuja k darovanju krvi. Letošnja kampa-
nja, katere tema je bila Varna kri rešuje življenja, 
je bila usmerjena v vprašanje, kako lahko posa-
meznik prispeva k izboljšanju zdravja drugih 
ljudi v skupnosti. 

Pri nas smo poleg obeležitve svetovnega dneva 
krvodajalcev praznovali tudi slovenski dan kr-
vodajalstva, ki je potekal 4. junija. (gt)
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Pisatelj, dramaturg, urednik in 
dramatik Jože Rode se je rodil 17. 
marca 1936 na Vrhniki, kjer je 
končal osnovno šolo, dijaška leta 
pa je preživel na takratni tretji dr-
žavni, zdaj bežigrajski gimnaziji. 
Študij je nadaljeval na Akademiji 
za igralsko umetnost v Ljubljani in 
se po diplomi iz dramaturgije (za 
Jožetom Javorškom druga diplo-
ma iz te študijske smeri) zaposlil 
na RTV v mladinskem uredništvu.  
Tam je delal kot redaktor kon-
taktnih in dokumentarnih oddaj, 
oddaj za najmlajše, bil pa je tudi 
dramaturg in urednik mladinske-
ga programa. Pripravljal je igrani 
in lutkovni program. Med drugim 
je dramatiziral lutkovne oddaje, 
kot je bila npr. leta 1961/62 prva 
televizijska serija Butalci Frana 
Milčinskega, pa Drejček in trije 
Marsovčki Vida Pečjaka, kasneje 
ljudske pravljice Zverinice iz Rezije 
in drugo. Poleg televizijske in gledališke se je ukvar-
jal tudi z radijsko dramaturgijo. Kot urednik ure-
dništva otroškega in mladinskega programa na TV 
Slovenija je dvignil nivo otroških in mladinskih TV 
oddaj na svetovno raven ter omogočil ali vzpodbudil 
prenekatero nadaljevanko, nanizanko, ki je še vedno 
vpisana v antologijo televizije za otroke in mlade. 
Leta 1995 se je upokojil in tedaj je lahko sprostil svo-
jo pisateljsko energijo; nastala so številna literarna 
dela, priljubljena med vsemi generacijami bralcev 
in raziskovalcev različnih oblik bivanja in kultur-
nega življenja. Prvo knjigo Argonavtki je izdal pri 
založbi Karantanija leta 1997, istega leta pa je iz-
šla tudi bogata monografija Vrhnika skozi stoletja. 
Jože Rode se je odločil, da besedilo opre na odlomke 
iz Cankarjevih del, s sprehodi po posameznih delih 
Vrhniškega pa s slikovitim jezikom predstavlja pre-
teklost prostora, bisere kulturne in naravne dedišči-
ne in velike ljudi, ki so ime domačega kraja ponesli 
tudi po širnem svetu. Vrhnika skozi stoletja je album 
naše preteklosti, turistični vodnik za današnji čas in 
delo, ki bo bogat vir podatkov za prihodnje generacije. 
Jože Rode se je začel udejstvovati kot mlad igralec 
in umetnik že v osnovni šoli, še bolj pa v gimnaziji, 

kjer je bil tudi urednik šolskega ča-
sopisa. Režije predstave Sedem let 
skomin se je na domači Vrhniki lotil 
že kot študent, v sedemdesetih letih 
pa je sodeloval z različnimi amater-
skimi skupinami po vsej Sloveniji. 
Ob 100-ti obletnici rojstva Ivana 
Cankarja sta združeni študentski 
in mladinski amaterski skupini iz 
Verda in Vrhnike ob sodelovanju 
Jožeta Rodeta postavili recital V 
areni življenja sem stal. Naslednje 
leto so se lotili Calderonove kome-
dije Dama škrat, Jože pa je ustvarjal 
tudi številne literarne večere. Leta 
2017 smo v prostorih muzeja Moja 
Ljubljanica ob najstarejšem kolesu 
na svetu lahko prisluhnili javnemu 
predvajanju Rodetove radijske igre 
Bobri, novembra, ob 500-letnici re-
formacije, pa v Cankarjevem domu 
na Vrhniki še njegovi dramatizaciji 
radijske igre Zadnjikrat v Ljubljani. 
Jože Rode je bil tudi strasten zbi-

ratelj; ob eni največjih zbirk zvočnih posnetkov 
glasbenih del Richarda Wagnerja je urejal albume 
s knjižnimi kazalkami, umetnostnozgodovinsko li-
teraturo in hranil bogato zbirko domoznanskega 
gradiva. Leta 1992 je bil med ustanovnimi člani 
Muzejskega društva Vrhnika in sodeloval v uredni-
škem odboru pri nastanku prvih Vrhniških razgledov. 
Jože Rode je za svoje izvirno, občuteno ter profesio-
nalno delovanje na Radiu in Televiziji Slovenija, s 
katerim se je dotaknil številnih generacij poslušalcev 
in gledalcev, za dolgoletno soustvarjanje kulturnega 
življenja na Vrhniki in plodovit ustvarjalni opus tako 
v dramski kot literarni umetnosti ter na raziskoval-
nem in domoznanskem področju v Cankarjevem 
letu 2018 prejel naziv častni občan Občine Vrhnika. 
»Časov, ko je sosed poznal soseda in Vrhničan Vrh-
ničana, ni več,« je ob popotovanju skozi zgodovino 
Prečudnega kraja zapisal Jože Rode in dodal: »Čas, 
ki ga živimo, je žal edini, ki nam je dodeljen …« 
Spoštovani Jože, hvala ti za dragoceni čas in vse poti, 
ki si jih do letošnje zadnje pomladne nedelje delil z 
nami!

Tatjana Oblak Milčinski, 
Muzejsko društvo Vrhnika  

V SPOMIN

Jože Rode 
(1936–2020)

Spoštovani abonenti 
in obiskovalci 
gledaliških predstav 
v Cankarjevem domu 
na Vrhniki

Letošnja gledališka sezona je bila ob pojavu novega 
virusa prekinjena z omejitvijo gibanja in druženja, tako da 
niste mogli videti vseh predstav, ki so bile napovedane in 
vam obljubljene z nakupom abonmaja 2019/2020.

Zaprta so (bila) gledališča, ustavljene obnovitve in 
vaje, pa tudi študiji novih predstav. Z dvema gledališčema, 
ki bi morali s predstavama Resnica in Razbiti vrč 
še gostovati pri nas, smo večkrat prestavili možne 
spomladanske termine, zdaj pa vidimo, da se bomo lahko 
srečali, upajmo, šele jeseni, v naslednji gledališki sezoni.

Program nove sezone vam bomo tako predstavili 
konec avgusta, ko bomo izvedli tudi za vpis novih 
abonmajev, prilagojen morebitnim ukrepom NIJZ, ki bodo 
veljali takrat.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo lepo in 
zdravo poletje!

Direktor Boštjan Koprivec

Spoštovani abonenti 
in obiskovalci 
otroškega 
abonmaja 11. Šola v 
Cankarjevem domu 
na Vrhniki

V zadnji abonmajski sezoni smo imeli srečo: lahko smo 
gostili vseh pet načrtovanih predstav, preden so gledališča 
in kulturni domovi ob pojavu novega virusa zaprli svoja 
vrata.

Program nove sezone vam bomo predstavili konec 
avgusta, ko bo tudi vpis novih abonmajev, prilagojen 
morebitnim ukrepom NIJZ, ki bodo veljali takrat.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo lepo in 
zdravo poletje! 

Direktor Boštjan Koprivec

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 nedelje in prazniki: od 9.00 do 19.00. 
Zadnji vstop v muzej je eno uro pred zaprtjem muzeja. 

 

OBČASNE RAZSTAVE

Človek na Luni
V letu 2019 je minilo 50 let od pomembnega mejnika v zgodovini človeštva, ko je prvi človek pri-
stal in stopil na Luno. Na občasni razstavi, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Slovenije in drugimi strokovnjaki, izpostavljamo, kako so dogodek spremljali v našem 
prostoru, kakšen odmev je imel v takratnih medijih in kako je vplival na razvoj znanosti in 
tehnike. Predstavimo tudi prispevek slovenskih strokovnjakov k raziskovanju vesolja. Razstava 
je podaljšana do 31. 12. 2020.

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. Razstava je podaljšana do 30. 6. 2020. 

Zakladi iz depojev Tehniškega muzeja Slovenije:  zbirka predmetov pisar-
niške tehnike: pisalni stroji 
Na ogled je izbor pisalnih strojev, ki jih hranimo v muzejskem depoju. Med razstavljenimi 
predmeti je tudi pisalni stroj, znamke TOPS, slovenske izdelave. Razstava je podaljšana do 31. 
12. 2020.

SPORED PRIREDITEV

Vsako drugo sredo v juliju in avgustu ob 10.00 (1. 7., 15. 7., 29. 7., 5. 8. in 19. 
8.):  sredi tedna v muzej: Odkrivanje muzejskih zbirk 
Najmlajše obiskovalce vabimo, da se skupaj s simpatičnim spremljevalcem, ki je nekoč prebival v 
muzejski zgradbi, podate na raziskovanje zanimivih zbirk. Med drugim boste spoznali, s kakšnimi 
avtomobili so se vozili vaši dedki, kako so babice pekle kruh in kakšna orodja so uporabljali naši 
predniki. 

Nedelja, 5. 7., od 14.00 do 18.00: prikaz predenja na preslico

Nedelja, 12. 7., ob 11.00: voden ogled občasne razstave Človeka na Luni za družine

Nedelji, 19. 7. in 23. 8., ob 11.00:  pripovedovanje v parku za otroke z Dašo Ozimek

V primeru slabega vremena bo dogodek odpovedan. Dogodek je primeren za otroke od 4. leta naprej. 

Sobota, 25. 7., ob 11.00: spoznajte drevesne palčke iz knjige Palčki skrivnostni prebivalci 
gozda

Vodila bo avtorica knjige Nuša Turk. Obvezne prijave na programi@tms.si ali 031 583 461 do četrtka, 
23. 7., do 12. ure.  V primeru slabega vremena ali premalo prijav bo dogodek odpovedan.

Nedelja, 26. 7., ob 11.00 in nedelja, 9. 8., ob 16.00: Ukročena elektrika, prikaz 
poskusov Nikole Tesle

Nedelja, 2. 8., ob 16.00: voden ogled muzejski zbirk

Nedelja, 16. 8., med 14.00 in 18.00: nedeljska družinska delavnica: Skrivnostna Luna

Nedelja, 30. 8., ob 16.00: Sprehod po zgodovini in umetnosti samostana Bistra 

Predstavili vam bomo glavne arhitekturne in umetnostne znamenitosti Bistre, ki opozarjajo, da je 
bila nekoč namenjena samostanu.

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si

Odprto: od torka do nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00. Zadnji vstop v muzej je eno uro pred 
zaprtjem muzeja.  

Nedelji, 5. 7. in 2. 8.,  ob 15.00: voden ogled muzejskih zbirk
Nedelji, 12. 7. in 9. 8., ob 15.00: Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine
Nedelji, 19. 7. in 16. 8., ob 10:00: Družinsko doživetje v Polhovem Gradcu 
Družinski dan bomo začeli z raziskovanjem Polhovega doživljajskega parka z interpretativnim vodni-
kom in iskanjem štampiljk s pomočjo Polhove knjižice.  Na poti po obronkih Polhograjske gore boste 
opazovali rastline in nabrane prinesli v muzej, kjer bomo izdelali herbariji ter se podpisali s peresom. 
Spoznali bomo pomen nekdanjega lastnika graščine, grofa Riharda Ursinia Blagaja, za slovensko 
botaniko. Pridružite se nam z nakupom skupne vstopnice za Polhov doživljajski park in Muzej pošte 
in telekomunikacij (6,00 evrov/osebo). Trajanje programa: tri ure. Prireditev je primerna za otroke od 
4. do 12. leta.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Julij in avgust v TMS
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Podlipa je vas nekako 
sredi poti z Vrhnike proti 
Žirem in ji je najbrž dala 
ime lipa na vzpetini pri 

cerkvi sv. Brikcija.
 
Letnice, ki se končujejo s šte-

vilko devet, bodo odslej v njeni 
zgodovini trikrat zaznamovane.

Marija Brenčič - Jelen 
(1919–2000)

Že kot šolarka je pisala pesmi, 
ki so ji jih objavljali v prilogah 
tedanjih katoliških časopisov 
in otroških glasilih. Leta 1937 
je v samozaložbi izdala prvo pe-
sniško zbirko Spev tihe doline, 
kakor je pesniško poimenovala 
svojo rojstno vas. Ne da bi pre-
zrla bridkosti malega človeka v 
njej, v izredno tekočih verzih s 
skoraj obveznim enjambemen-
tom, da tako nastanejo zaradi 
krajših parnih vrstic lahkotne 
štirivrstične kitice, poje o drob-
nih lepotah narave (temne jelše 
ob vodi, stara vrba, bister virček 
[= izvir, potoček],  žitno klasje, 
glas iz line itn.), kakor jih zazna-
va čista dekliška duša.

Sama se je tvegano podala v 
njeno prodajo s kolesom okrog 
po bližnji in daljni okolici. 
Ivan Pečnik je celo v žirovski 
župnijski kroniki zaznamoval 
obisk pogumnega dekleta s 
tem namenom. Po šolanju pri 
šolskih sestrah v Mali Loki pri 
Trebnjem se je poročila z dre-
vesničarjem Antonom Jelenom 
v Šent Ilj blizu Velenja in se vsa 
predala vzgoji devetih otrok in 
kmetiji. Po dolgem pesniškem 
molku se je izvil Vzdih cvetne 
dobrave (1968) še z večinoma 
v podobni verzni obliki, toda s 
trpkimi življenjskimi izkušnja-
mi in družbeno kritiko: »Polna 
vzdihov je dolina / Šentflorjan-
ska ...«. Kot v zahvalo za petdeset 
let življenja je avtorica podarila 
možu in otrokom zbirko Vrisk 
jasne planine (1969), v kateri 
na začetku odkriva vzgibe za 
pesnjenje (Moja je pesem! Kot 
slovenska pesem ..., Slovenska 
lipa v vihri) in se izkaže tudi z 
nekaj soneti, kot je Večer na Ma-
rijinem trgu, v katerem se skri-
va akrostih: V KRALJESTVU 
MUZ.  Poleg spominov na njeno 
»ljubljeno dolino« (Kliče spev jo 
hrepeneč ...) je dragocen cikel pe-
smi o zvesti zakonski ljubezni 
(Tvoj pozdrav, In moje misli so 

pri tebi ..., V njem spi ljubezen, 
Če veruješ! Varna naju vodi 
pot! Ne bo ti žal! Kako ti morem 
dati malo sreče!), ki se na kon-
cu izteče v obračun o lastnem 
pesnjenju (Kmečka ljubezen), v 
katerem se imenuje kmet-poet! 
Po posvetilu sodeč je zbirka 
Mir sinje višave (1970) name-
njena komu od posvečenih v 
njeni družini (hčerki redovnici 
Vesni) ali še komu, saj večino-
ma vsebuje pesmi z liturgično, 
sploh religiozno in duhovno 
motiviko. Temu ustrezno je 
njihova oblika zelo razgibana. 
Med njimi sta dve, prostorsko 
izrecno navezani na »preljubo 
dolino –«, toda »kako se je iz-
premenila vsa vas! / Ljudje so že 
skoraj postali mi tujci, / in tujec 
med njimi počutim se jaz!« // 
Le cerkvica tiha, sanjave kapele 
/ vse take so, kakor bile so nekdaj 
–« (Ostani z menoj!). Že takrat 
je bila in koliko bolj sta še danes 
aktualni njeni pesmi Klic neroje-
nega in Žalostni Mariji, s katero 
si je Marija Jelen Brenčič že pred 
petdesetimi leti upala na dan z 
motiviko povojnih pobojev.  

Julka Fortuna (1916–1999)
Medtem ko se je rojena pe-

snica Marija Brenčič iz Podlipe 
po poroki odselila na Štajersko, 
se je Julka Fortuna, 19-letna, v 
njeno rojstno vas primožila iz 
enako lepe Poljanske doline. 
Prav tako je postala kmetica in 
mati šestih ali sedmih otrok. 

Po drugi svetovni vojni, ko je 
vsaka osebna pobuda izgublja-
la svojo ceno, je tudi čipkarstvo 
prišlo v krizo, jo je k pesnjenju 
nagnila skrb za nekdaj cenjeno 
domačo obrt. Z lastnimi ro-
kami in s pesmijo je oživljala 
klekljanje v času, ko je ta ročna 
spretnost izgubljala svoj po-
men. Zoper njeno propadanje 
je hotela spodbuditi klekljarice 
k samospoštovanju in opozori-
ti javnost na njihove težave in 
pomanjkanje naraščaja. Tako 
je Julka Fortuna postala »naj-
bolj znana slovenska klekljari-
ca«. Kot odkupovalka čipk za 
podjetje Dom na vrhniškem 
območju je želela pospeševati 
klekljanje v lastnem okolju in k 
temu pripomoči tudi s pesmi-
mi. Klekljarice so se v njenem 
času pri delu še rade družile in 
zapele. Toda ugotovile so, da iz-
recno njim namenjenih pesmi 
pravzaprav ni. Julka Fortuna 

je po zgledu folklornih začela 
zlagati preproste klekljarske 
pesmi, ki jih je bilo mogoče peti 
po že znanih napevih. Nekatere 
pesmi je na prireditvah tudi re-
citirala. Klekljarice so bile nav-
dušene in tudi na njihovo željo 
je za II. klekljarski festival leta 
1964 v Ljubljani izdala zbirčico 
32 pesmi z naslovom Iz srca do 
srca. Kmalu je bilo prodanih 
vseh 2000 izvodov, zato je leta 
1983 izšla še druga izdaja in v 
že v samostojni Sloveniji, leta 
1993, še tretja, vsakič z nekaj 
pesmimi več. 

Julkine pesmi so preproste, 
dobrohotne, vedre, obvezno 
apologetske do klekljanja. Obli-
kovno se pogosto naslanjajo na 
melodijo ali verzni vzorec kate-
re znane sfolklorizirane pesmi. 
Pesmi, v katerih omenja prebi-
valcem ljube kraje in jih že kako 
poveže z motivom klekljanja, se 
končujejo z vabilom mlademu 
rodu, naj ne opusti omenjene 
domače obrti. Prav pod tem 
vidikom zaslužita samostojni 
pesmici »klekljarček« in »mala 
klekljarica«. Poleg ekonomske 
vse raziskave poudarjajo dru-
žabno stran klekljanja, z danes 
tako poudarjano možnostjo po 
medgeneracijskem povezova-
nju. To je bil povod, da sem si 
jo, še najstnica, drznila poiska-
ti, saj Podlipa ni tako daleč od 
mojega rojstnega kraja. Vedno 
sem občudovala njeno zdravo 
samozavest, poštenost in vedri-
no; čeprav je imela doma dolga 
leta moža dobesedno na postelji, 
je to ni strlo. 

Čeprav sem jo pustila na 
cedilu, ko me je bila prosila za 
spremno besedo ob ponatisu 
omenjane pesniške zbirke, sem 
ugotovila, kako zelo mi je zaupa-
la, ob nekem naključnem sreča-
nju iz njene nenavadne prošnje, 
da bi kaj napisala o njej, kadar bo 
umrla. Osupnila sem. Seveda ji 
nisem upala odreči. Njeno željo 
sem tudi izpolnila.       

Ivan Malavašič (1927–2019) 
Prav tako želim izpolniti dano 

obljubo njenemu sovaščanu 
Ivanu Malavašiču pred nekako 
dvajsetimi leti, ko se je kmalu 
po smrti Julke Fortuna (†1999) 
obrnil name z enako prošnjo kot 
ona poprej. 

Pesnik, pisatelj, slikar, orga-
nist, pritrkovalec – vse to je bil 
Ivan Malavašič, prvorojenec 

novo nastajajoče družine v Rov-
tah, nedaleč od Logatca. Toda 
vse njegovo nadaljnje življenje je 
bilo povezano s Podlipo, kjer je 
obiskoval osnovno šolo in si po 
poroki leta 1950 ustvaril druži-
no s štirimi otroki. 

Druga svetovna vojna in  raz-
mere po njej so mu preprečile 
kakršno koli nadaljnje formalno 
šolanje, toda vedoželjen, kot je 
bil, si je razgledanost, predvsem 
po umetnostnih panogah, širil z 
neformalnim izobraževanjem. 

Kruh si je služil v Industriji 
usnja Vrhnika kot nianser, prav 
zaradi občutka za barve; saj se je 
že od mladih let posvečal slikar-
stvu. Obiskoval je zasebno šolo 
pri profesorju Rajku Slaperniku, 
se izpopolnjeval pri društvu 
Klas in Likovnih samorastnikih. 
Najbolj so pred očmi njegova 
tihožitja s cvetjem in lirično 
navdahnjene vedute iz slovenske 
krajine. Kolikor je v njih likovno, 
včasih celo hudomušno prestre-
gel kmečki ritem, so postale tudi 
dokument nekega življenja, ki ga 
danes tudi na podeželju ni več. 
Od 1970. leta naprej je sodeloval 
na taborih slovenskih likovnih 
samorastnikov in priredil več 
samostojnih razstav. Njegove 
slike so našle nove lastnike tudi 
v tujini. Že od malega ga je vle-
klo v zvonik. Ko je bil ugotovil, 
da mlademu rodu pritrkavanje 
ne pomeni več toliko, kot je 
njemu célo življenje, ga je sku-
šal zanj navdušiti z leposlovnim 
(Zvonovi Marije Vnebovzete, 
1988 idr.) in strokovnim pisa-
njem (Pesmi slovenskih zvonov, 

soavtor priročnik za pritrkava-
nje, 1987). Skoraj do zadnjega je 
bil zborovodja cerkvenega pev-
skega zbora in organist v domači 
cerkvi. Prav zaradi poznavanja 
glasbenih zakonitosti je lahko 
postal uspešen avtor (okrog 
1800) besedil za številne sloven-
ske narodnozabavne ansamble, 
od Lojzeta Slaka naprej. Nekaj 
jih je objavljenih v njegovih pe-
sniških zbirkah, kot sta Domači 
vasici (1977), Ne bom na tuje ho-
dil (1987), Pesmi iz Podlipe.

V tovarniškem glasilu Usnjar 
je pri štiridesetih, pozneje tudi v 
Kmečkem glasu in reviji Ognjišče 
pričel objavljati kratke zgodbe. 
Po upokojitvi se je najbolj raz-
mahnil prav v pisanju in širša 
slovenska javnost ga najbrž 
pozna predvsem po njegovih 
fabulativno razgibanih pove-
stih in romanih o preprostem 
vsakdanu podeželskega človeka, 
ki išče svoj prostor pod soncem 
tudi z navihanostjo. 

Odlike njegovega ustvarjanja 
za mladino in odrasle je prizna-
lo Društvo slovenskih pisateljev, 
ki ga je sprejelo v svoje vrste. 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
v prostorih nekdanje usnjarne 
je uredila Malavašičev kotiček 
z njegovimi knjigami in nekaj 
slikami in mu  decembra v letu 
2015 priredila literarni večer, 
na katerem so osvetlili njegovo 
vsestransko ustvarjalno življenj-
sko pot. 

Samostojno je izšlo blizu 
dvajset njegovih knjig (Erazem 
iz grape, 1989; Klic večne ljube-
zni, 1990; Zaznamovana, 1993; 

Pozabljeni, 1993; Kurji britof, 
2006), zadnja leta predvsem po 
zaslugi Založbe Koščak. Njegova 
literarna dediščina je obilna. Že 
sedaj zajema več kot 110 povesti 
in romanov, okoli 130 črtic, 17 
knjig in okoli 1800 pesmi. 

Toda ob enem od obiskov pri 
njem v zadnjih letih je v pogo-
voru na to temo odprl omaro, 
v kateri so se police dobesedno 
šibile od rokopisov, češ, koliko 
jih še čaka na objavo. 

Res je dodobra izkoristil po-
darjene mu talente, vmes pa 
– ne gre pozabiti! – dolga leta 
skrbel za bolno ženo – in lep 
značaj: prijazen, miren, dobro-
hoten je še ob zadnjem obisku 
pohvalil snaho, ki nam je pri-
nesla čaj.  

Ne vem več, katerega leta je v 
zgodnjem nedeljskem jutru, ko 
se je večina prebivalcev morda 
šele dramila iz spanja, Ivan Ma-
lavašič že stal zjutraj pred vrati 
nove hiše v Podlipi in morda, 
kakor nekdaj kmečki očanci, 
ugibal, kakšno vreme utegne 
biti tisti dan; ali pa je preprosto 
užival v rojevanju novega dne. 
Če bi ne bilo tako zgodaj, bi 
prosila voznika, naj ustavi, da 
bi ga pozdravila. Pa si nisem 
upala motiti svetosti trenutka. 
Še zdaj ga vidim, kako strmi 
nekam daleč v nebo. 

Letnice 1919, 1999, 2019 so 
zaradi treh žlahtnih, plemenitih 
oseb postale pomenljive ne le za 
vas pod lipo na gričku, temveč 
tudi za vse, ki jim je do njihovih 
v vsakdan raztrosenih talentov. 

Marija Stanonik

Trije avtorji iz vasi pod lipo

Marija Brenčič - Jelen Julka Fortuna
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K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

HČI CAMORRE
Dokumentarni film / Hči Camorre / 
režija: Siniša Gačić / scenarij: Anka 
Pirš / Slovenija, Italija / 80'
Cristina Pinto, nekdanja morilka neapeljske mafije 
Camorra, se po štiriindvajsetletni zaporni kazni 
skuša znajti v vlogi matere, partnerice in babice. 
Ko njen partner Raffaele zboli za rakom, Cristina 
poišče zatočišče pri hčeri Eleni, s katero skuša 
zapolniti dvajsetletno vrzel v odnosu. Slovens-
ko-italijanski dokumentarec o zloglasni članici 
neapeljske mafije Cristini Pinto, znani tudi pod 
vzdevkom Nikita, ki se po prihodu iz zapora sooča 
z izzivi vsakdanjega življenja.

KONJE KRAST
Drama / Ut og stjaele hester / režija: 
Hans Petter Moland / scenarij: Hans 
Petter Moland, Per Petterson / 
Norveška, Švedska, Danska / 123'
Drama o ljubezni, izgubi, krivdi in zapuščini 
nacizma na Norveškem, posneta po istoimenski 
knjižni uspešnici Pera Pettersona.
November leta 1999. Sedeminšestdesetletni 

Trond Sander se po ženini smrti odseli iz Osla v 
majhno vasico na vzhodu Norveškega. Stoletje se 
bliža koncu in zdi se, da se končuje tudi njegovo 
življenje. Nekega zimskega večera spozna novega 
soseda Larsa, za katerega se izkaže, da je njegov 
stari znanec iz mladosti. Srečanje začne v njem 
prebujati spomine na leto 1948, ko je poletje 
preživljal z očetom v preprosti leseni koči ob reki. 
Spomini na dolge popoldneve v gozdu, jezdenje 
konj in sečnjo dreves ga navdajo z občutki sreče, a 
mu v um prikličejo tudi prizore usodnih dogodkov, 
ki so obema spremenili življenje.

ŽVIŽGAČI
Komična kriminalka / La Gomera / 
režija in scenarij: Corneliu Porum-
boiu / Romunija, Francija, Nemčija, 
Švedska / 97'
Cristi je romunski policist, ki opravlja tudi delo 
mafijskega žvižgača, s čimer hkrati deluje na obeh 
straneh zakona. Zdaj se odpravlja na Kanarski 
otok La Gomera, da bi se tam naučil starodavnega 
žvižgajočega jezika. V Romuniji nad njim namreč 
izvajajo policijski nadzor, s kodirano govorico pa 
bi se lahko še naprej sporazumeval s kriminalci. 

Na poti spozna čudovito Gildo, s katero se odpravi 
na lov z visokim vložkom, poln obratov, zavajanj in 
prevar. Njegov cilj je spraviti iz zapora možakarja 
po imenu Zsolt, saj samo on ve, kje se skriva tride-
set milijonov evrov.
Izvirna interpretacija žanra kriminalke, ki ji je 
Corneliu Porumboiu dodal ščepec komedije, a 
tudi nezgrešljiv pečat romunskega novega vala.

LARA
Drama / Lara / režija: Jan-Ole Ger-
ster / scenarij: Blaž Kutin / Nemčija 
/ 98'
Na dan, ko Lara praznuje šestdeset let, se 
njen sin Viktor, obetavni pianist, pripravlja na 
najpomembnejši koncert kariere. A Lare ni med 
povabljenimi …
Tankočutna, večplastna zgodba o izgubljenih san-
jah, ljubezni do glasbe ter zapletenem razmerju 
med materjo in sinom. Nemški film, posnet po 
scenariju slovenskega scenarista in režiserja Blaža 
Kutina, je na festivalu v Karlovih Varih osvojil 
posebno nagrado žirije in lovoriko za najboljšo 
igralko, posebno omembo pa mu je namenila tudi 
žirija na zadnjem Liffu.

TOMMASO
Drama / Tommaso / režija in sce-
narij: Abel Ferrara / Italija, Grčija, 
ZDA, Velika Britanija / 115'
Tommaso je ameriški režiser, ki živi v Rimu z 
mlado ženo Nikki in njuno triletno hčerko Dee 
Dee. Potika se po rimskih kavarnah, obiskuje ure 
italijanščine in srečanja anonimnih alkoholikov, 
vodi igralske delavnice, meditira in piše scenarij za 
nov film. Vendar Tommasa muči ljubosumje, po-
leg tega pa ga vse pogosteje preplavljajo erotične 
fantazije in mračni prividi …
Film Abela Ferrare, v katerem režiserjevo fiktivno  
različico odigra njegov prijatelj Willem Dafoe, ob 
njem pa nastopita Ferrarova žena in hči, raziskuje 
notranji nemir umetnika, ki skuša zaživeti nor-
malno življenje, a ga na vsakem koraku preganjajo 
demoni iz preteklosti.

KOLONIJA: MULARIJA
Drama / Une colonie / režija in sce-
narij: Geneviève Dulude-De Celles 
/ Kanada / 102' / 12+

Mlajša sestrica Camille brezskrbno vandra po vasi 
ter se pogovarja s kokošmi in žabami, medtem ko 
njena starejša sestra, molčeča Mylia, svet doživlja 
drugače; izgubljena je med negotovostjo v družini 
in ozračjem na novi šoli ter prvimi hišnimi zaba-
vami. Camille ji predstavi Jimmyja, dečka iz ljud-
stva Abenaki, ki živi v bližnjem rezervatu. On ji bo 
pomagal, da se reši spon in sprejme samo sebe. 
Film estetsko in poetično prikaže čustva v obdob-
ju zgodnjega najstniškega iskanja avtentičnosti 
in je hkrati poklon sestrski ljubezni.

Aktualne informacije o dogajanju 
v kinu najdete na spletni strani 
kino-vrhnika.si in facebook.com/
kinovrhnika. Na spletni strani se la-
hko prijavite tudi na e-novice. Zara-
di dinamičnosti ponudbe filmskih 
naslovov so mogočee spremembe 
v programu, zato spremljajte naše 
objave v prej omenjenih glasilih.

Kino Vrhnika

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K AC A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

Program prireditev za 
julij 2020 
ČETRTEK, 2. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

HČI CAMORRE
Dokumentarni film, 75 min, Slovenija, Italija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 3. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VISOKA NOTA
Glasbena drama, 113 min, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 4. 7. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PAT IN MAT: MOJSTRA NA DELU
Animirana pustolovščina, SINHRO, 61 min, Češka, 4+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 4. 7. 2020, ob 21.30. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KINO NA PROSTEM
ČAROBNE NOČI
Komična drama, 125 min, Italija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 5. 7. 2020, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PAT IN MAT: MOJSTRA NA DELU
Animirana pustolovščina, SINHRO, 61 min, Češka, 4+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 5. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MALI JOE
Drama, 105 min, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Velika dvorana 
Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 9. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KONJE KRAST
LIFFE 2019
Drama, 122 min, Norveška, Švedska, Danska
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 10. 7. 2020, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAPITAN SABLJEZOBI IN 
ČAROBNI DIAMANT
Animirana komična pustolovščina, SINHRO, 81 min, 
Norveška, 6+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 10. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ŽVIŽGAČI
LIFFE 2019
Komična kriminalka, 97 min, Romunija, Nemčija, Francija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 11. 7. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAPITAN SABLJEZOBI IN 
ČAROBNI DIAMANT
Animirana komična pustolovščina, SINHRO, 81 min, 
Norveška, 6+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 11. 7. 2020, ob 21.30. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KINO NA PROSTEM
MOJ NAJBOLJŠI PROFIL
LIFFE 2019
Drama, 101 min, Francija, Belgija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PONEDELJEK in TOREK, 13. in 14. 7. 2020,  od 7. 
do 13. ure.
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

KRVODAJALSKA AKCIJA
Cankarjev dom na Vrhniki

SREDA, 15. 7. 2020, ob 10. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE
MALI JOE
Drama, 105 min, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 16. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LARA / LIFFE 2019
Drama, 98 min, Nemčija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 17. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KRALJ STATEN ISLANDA
Komedija, 136 min
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 18. 7. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KAPITAN SABLJEZOBI IN 
ČAROBNI DIAMANT
Animirana komična pustolovščina, SINHRO, 81 min, 
Norveška, 6+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 18. 7. 2020, ob 21.30. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KINO NA PROSTEM
LUCIJINA MILINA
Komedija, 110 min, Italija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 19. 7. 2020, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.  
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOLONIJA: MULARIJA
Drama, 102 min, Kanada, 12+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 19. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.  
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

HČI CAMORRE
Dokumentarni film, 75 min, Slovenija, Italija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 23. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.  
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TOMMASO
LIFFE 2019
Drama, 115 min, Italija, Grčija, ZDA, Velika Britanija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 24. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.  
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE
JADRALKE
Dokumentarni film, 97 min, Velika Britanija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 25. 7. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PAT IN MAT: MOJSTRA NA DELU
Animirana pustolovščina, SINHRO, 61 min, Češka, 4+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 25. 7. 2020, ob 21.30. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA
KINO NA PROSTEM

EMA
LIFFE 2019
Glasbena drama, 107 min, Čile
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 

NEDELJA, 26. 7. 2020, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOLONIJA: MULARIJA
Drama, 102 min, Kanada, 12+
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 26. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VITA IN VIRGINIJA
Biografska romantična drama, 110 min, Irska, Velika Britanija
Velika dvorana Cankarjevega doma na VrhnikI

ČETRTEK, 30. 7. 2020, ob 10. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA
FILMSKO DOPOLDNE

VITA IN VIRGINIJA
Biografska romantična drama, 110 min, Irska, Velika Britanija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhnik

ČETRTEK, 30. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BESEN
Triler, 91 min, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na VrhnikI

PETEK, 31. 7. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MULAN
Akcijska pustolovščina, 115 min, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve
Turistični informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 9
Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.si
Ponedeljek – petek: od 8. do 18. ure, sobota: od 8. do 14. ure 
in pol ure pred predstavo na blagajni Cankarjevega doma 
Vrhnika.
Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. 
Dodatne informacije o prireditvah in morebitne spremembe:
www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si, kino-vrhnika.si.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci,
Zaradi trenutnih razmer obstaja možnost spremembe ali 
odpovedi programa, 
zato prosimo, da spremljate naše spletne strani.
Hvala za razumevanje!
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Napovednik za 
julij-avgust 2020
Maček v žaklju

Poleti mnogi posežete po knjigah, 
tudi tisti, ki med letom težko najdete 
čas za branje. Ker pa včasih zmanjka 
idej, kaj bi brali, smo vam knjižničarji 
pripravili prav posebno presenečenje: 
mačka v žaklju! Si upate tvegati in si 
izposoditi knjige, ne da bi vedeli katere? 

Poletavci in NajPoletavci 
2020

Tudi letos bomo v Cankarjevi knji-
žnici Vrhnika za otroke in najstnike 
pripravili poletni bralni projekt Pole-
tavci in Najpoletavci, ki bo trajal od 10. 
junija do 10. septembra 2020. Namen 
projekta je spodbujanje (zabavnega) 
branja med počitnicami. Jeseni bo za-
ključna prireditev, na kateri bodo vsi 
sodelujoči dobili majico; potegujejo pa 
se tudi za glavno nagrado, ki je letos 
šotor. Poletavci lahko postanejo vsi 
otroci, stari od 7 do 12 let, ki so člani 
naše knjižnice. Med počitnicami naj 
berejo 30 dni vsaj pol ure na dan ter 
prebrano zapišejo v bralni seznam. 
Projekt Najpoletavci pa je namenjen 
najstnikom (13 do 16 let), ki so prerasli 
Poletavce, a bi še vedno želeli sodelo-
vati. Njihova naloga med poletjem je, 
da preberejo vsaj tri knjige ter napišejo 
kratko notico o prebranem. Prijavnice 
dobite v knjižnici na mladinskem od-
delku, dostopne pa so tudi na naši sple-
tni strani www.ckv.si. Lepo vabljeni, da 
se nam pridružite pri poletnem branju! 

E-knjige in avdio knjige
V naši knjižnici si lahko na dalja-

vo (od doma/na dopustu) izposodite 
tudi e-knjige preko portala Biblos in 
od junija 2020 tudi avdio knjige pre-
ko aplikacije Audibook. Več infor-
macij na spletni strani www.ckv.si 
in socialnih omrežjih ter v knjižnici. 

Branje Cankarjevih 
besedil

V sodelovanju s Turističnim dru-
štvom Blagajana vas vsako sredo ob 
17.00 vabimo v Močilnik na branje 
Cankarjevih besedil. Dogodek bo v 
vsakem vremenu.  Morebitne spre-
membe ure ali lokacije preverite na 

mirjam.suhadolnik@gmail.com. 1. 7. 
bo branje v Knjižnici pod krošnjami. 

RAZSTAVE V  CANKARJEVI  
KNJIŽNICI  VRHNIKA
Razstava Emilije Erbežnik Moji 
akvareli iz vseh vetrov

Emilija Erbežnik je imela kot likov-
na ustvarjalka že več kot 68 samostoj-
nih razstav, sodelovala je na  več kot 
200 skupinskih razstavah. Za svoje 
stvaritve je prejela veliko priznanj in 
nagrad. Je tudi prejemnica občinske-
ga priznanja Občine Log - Drago-
mer.  Milka svoje dragoceno znanje 
in izkušnje nesebično prenaša tudi na 
druge, zato rada sodeluje z mladimi in 
starejšimi. V Cankarjevi knjižnici Vrh-
nika bo s svojo razstavo zaključila cikel 
predstavitve Občine Log - Dragomer. 

Vljudno vabljeni k ogledu njene raz-
stave do konca julija 2020 v Cankarjev 
salon. Na druženje s slikarko Emilijo 
Erbežnik vas vabimo v četrtek, 30. 
7. 2020, ob 18.00. 

Razstava ilustracij Nikolaja Mašukova 
iz knjige POTopis

V avgustu vas vabimo na ogled ilu-
stracij iz knjige POTopis: popotniško 
zorenje Viljema Gogale. Viljem Go-
gala, magister sociologije in pravnik 
z uspešno (celo mednarodno) karie-
ro, nekdanji novinar dnevnika Delo, 
nenadoma zapusti vse in se odpravi 
na pot. Sam, peš in brez denarja, v 
nahrbtniku pa ima le rezervne hla-
če, majico in spodnje perilo. Prehodi 
vse stare romarske poti v Evropi in 
obišče tudi Jeruzalem. Avtor ilustra-
cij je Nikolaj Mašukov, ruski slikar in 
raziskovalec človeštva. Njegove stvari-
tve so dvignjene nad trdo resničnost. 
Vabljeni na ogled v Cankarjev salon. 

Stalne razstave v 
prostorih Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika
Ivanova skodelica

Vabljeni na ogled Ivanove skodelice, 
ki je nastala v sodelovanju z akad. ki-
parjem mag. Bojanom Mavsarjem 
in neformalne rokodelske skupine 
Kvakvačkaš. 

Lesene zverinice Igorja Pavlovčiča na 
obisku pri vas doma

Igor Pavlovčič že od oktobra 2017 
razstavlja svoje lesene zverinice v naši 
knjižnici. Njegove stvaritve razveselju-
jejo zaposlene, uporabnike in obisko-
valce. Marsikdo nas je že povprašal 
o njih in si jih občudujoče ogledoval.  
Letos pa sva se dogovorila, da bo na-
šim uporabnikom omogočil enome-
sečno brezplačno izposojo umetnin 
na dom. Za več informacij/izposojo 
njegovih umetnin pokličite 041 363 
755. Z željo, da je/bo umetnost do-
stopna vsem in vsakomur, vas lepo 
pozdravljam, Sonja Žakelj, direkto-
rica Cankarjeve knjižnice Vrhnika.  

Mobili
Vabljeni na ogled simpatičnih in 

unikatnih mobilov, ki krasijo mla-
dinski oddelek. Izdelali so jih otroci 
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. 

Zahvala Maruši Škrjanc
V imenu Cankarjeve knjižnice Vrh-
nika se zahvaljujem Maruši Škrjanc 
za kip Ivana Cankarja in tri knjige iz 
Cankarjevih zbranih del. Nekdaj last 
njenega očeta, Andreja Verbiča, ki je 
bil nekaj časa direktor Industrije us-
nja Vrhnika. 25. 5. 2020, na dan, ko 
smo kip in knjige dobili v knjižnico, 
bi Andrej Verbič praznoval 100 let! 
Hvala njegovi hčeri, ki skrbi za 
ohranitev kulturne dediščine in 
spomina na našega največjega ro-
jaka Ivana Cankarja. Bralce Našega 
časopisa vabim k ogledu kipa, ki bo 
svoje mesto dobil v prostorih naše 
knjižnice. 

Sonja Žakelj, 
direktorica Cankarjeve 

knjižnice Vrhnika

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.

• Knjižnica pod krošnjami
 Park samostojnosti (pred TIC Vrhnika), Tržaška cesta 9, Vrhnika, 

JULIJ: 1.–24. 7. 2020, od ponedeljka do petka, 9.00–18.00. AVGUST: 
ob petkih, 16.00–20.00. Tudi letos vas vabimo, da se nam v vročih 
poletnih dneh pridružite v hladni senci ob pestrem izboru knjig. 
Program: Odprtje z branjem Cankarjevih besedil v sredo, 1. 7. 2020, 
ob 17.00, Pravljične urice od 1. do 24. 7. 2020, od ponedeljka do 

petka, ob 10.00 ter Poletje na Vrhniki ob petkih v avgustu, od 16. 
do 20. ure (otroške prireditve se začnejo ob 18.00). Knjižnica pod 
krošnjami je organizirana v okviru projekta VGC Ljubljana N’šPLAC, 
ki ga sofinancirata MDDSZ in ESS. Obisk je brezplačen. Varnostna 
priporočila NIJZ zaradi covid-19 bodo upoštevana. V primeru dežja 
dogodek odpade. Več informacij: www.ckv.si in www.visitvrhnika.
si.

• Druženje s psom in knjigo
 V družbi prijazne jazbečarke boste 

izvedeli marsikaj o kužkih, njihovih 
navadah, negi, lahko se boste z njo 
poigrali in ji celo kaj prebrali. Dru-
ženje, ki je namenjeno izboljšanju 
bralnih veščin ob hkratnem spo-
znavanju psov, bo potekalo v sredo, 
8. 7. in 19. 8. 2020, v Grabeljškovi 
dvorani CKV. V sodelovanju z dru-
štvom Tačke pomagačke. Prijave: 
ckv.vgc@gmail.com ali 051 620 066.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

Poletni urnik
Spoštovane uporabnice in 
uporabniki,
od 26. 6. do 31. 8. 2020 je v 
veljavi POLETNI URNIK: po-
nedeljek, sreda, četrtek: 13.00 
do 19.00; torek, petek: 7.30 do 
14.00 in v soboto: zaprto. V času 
zaprtja knjižnice lahko gradivo 
vračate na KNJIGOMATU v 
pritličju naši novi pridobitvi. Več 
informacij na svetovnem spletu 
www.ckv.si in našem elektron-
skem naslovu knjiznica@ckv.si 
Želimo vam prijetne počitnice.  

Kolektiv Cankarjeve 
knjižnice
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Univerza za tretje življenjsko obdobje Vrhnika

SKODELICA NOVEGA ZNANJA
pri Cankarjevi knjižnici
Vrhnika,
Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika

Jeseni bo tudi na Vrhniki svoja vrata odprla Univerza za tretje življenjsko 
obdobje. Vpisi bodo potekali v septembru 2020, v prvem študijskem letu 
bodo  potekali naslednji izobraževalni programi: 

• Zeliščarstvo – mentorica Terezija Nikolčič 
• Računalništvo in nove tehnologije – mentorja Jelena Cvetković in 

Nejc Pokec
• Risanje in slikanje – mentor Janez Kovačič
• Italijanski jezik – mentorica Denija Marmilič Peršič

Izobraževalni programi bodo potekali v prostorih Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. 
Dodatne informacije glede vpisa in programov bodo na voljo na spletni 
strani knjižnice www.ckv.si, na elektronskem naslovu ckv.u3zo@gmail.
com in v naslednjem Našem časopisu. 

Vpis v študijsko leto 2020/21 bo septembru, lahko pa se vpišete tudi med 
študijskim letom do zapolnitve prostih mest v študijskih skupinah. 

Študijsko leto praviloma poteka od oktobra do konca maja. Letna 
članarina za študijsko leto 2020/2021 bo 25 evrov, mesečna članarina 
pa je odvisna od števila udeležencev v posameznem izobraževalnem 
programu. Izobraževalna srečanja bodo potekala praviloma enkrat na 
teden po dve pedagoški uri skupaj.

Vpisni list  s podpisom lahko že pošljete po pošti na U3ŽO Vrhnika,  
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika, s pripisom 
Skodelica novega znanja.

Univerza za tretje življenjsko obdobje Vrhnika si bo prizadevala, da bo 
omogočala vsem, ki si želijo biti na tekočem z razvojem: razviti nova 
zanimanja, utrditi samozavest, z znanjem pomagati sebi in drugim, 
pridobiti znanje za delo, pridobiti znanje za nove vloge v družbi, utrditi 
zdravje, delati prostovoljno, razširiti svoj socialni krog in/ali predati svoje 
znanje drugim.

Lepo vabljeni na vrhniško Skodelico novega znanja.
Upravni odbor U3ŽO Vrhnika
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             UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRHNIKA 
SKODELICA NOVEGA ZNANJA 

pri Cankarjevi knjižnici Vrhnika, 
Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika 

 
VPISNI LIST             Štev.:_________ 

       Za študijsko leto 2020/2021 
 
 
Obkrožite zaporedno številko izbrane študijske skupine: 
        ŠTUDIJSKA SKUPINA MENTOR(ICA) 

1. ZELIŠČARSTVO Terezija Nikolčič 
2. RAČUNALNIŠTVO IN NOVE 

TEHNOLOGIJE 
 
Jelena Cvetković, Nejc Pokec 

3. RISANJE IN SLIKANJE Janez Kovačič 
4. ITALIJANSKI JEZIK Denija Marmilič Peršič 

 
Zaradi možnosti ponovitve epidemije Covid-19 v naslednjem letu, bomo v primeru ponovitve epidemije del 
študijskih srečanj poskušali izvesti na daljavo. Prosimo, da obkrožite: 
 

1. Imam ustrezno opremo za sodelovanje na video-srečanjih (kamera, mikrofon, zvočnik) 
 
2. Nimam ustrezne opreme za sodelovanje na video srečanjih 

 
3. Uporabljam nove tehnologije, npr.:…………………………….……. 

 
4. Potrebujem dodatna znanja in spretnosti (nekaj ur predavanj) za uporabo novih tehnologij, 

npr………………………………………..  
 
OSEBNI PODATKI UDELEŽENCA/UDELEŽENKE 
Ime in priimek: 
Ulica in hišna št. bivališča: 
Poštna št. in kraj: 
Datum rojstva: 
Telefonska številka: 
E-naslov: 

 
 
S svojim podpisom potrjujem: 

- vpis v navedeno(-e) študijsko(-e) skupino(-e) pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Vrhnika (v 
nadaljevanju: U3ŽO Vrhnika) v študijskem letu 2020/2021; 

- da bom redno poravnaval(-a) mesečno in letno podporno članarino za celotno študijsko leto  oziroma do 
datuma izpisa; 

- da se zavezujem v primeru izpisa v zadnjem mesecu študijskega leta, tj. v maju, poravnati svoj obrok 
mesečne članarine tudi za mesec maj; 

- da sem seznanjen(-a), da za nezgode in poškodbe na poti na izobraževanja in na lokacijah, kjer poteka 
izobraževanje, U3ŽO Vrhnika ne prevzema materialne ali druge odgovornosti; 
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- da sem seznanjen(-a), da mi bo U3ŽO Vrhnika na moj elektronski naslov občasno pošiljala obvestila o 
svojih izobraževalnih in kulturnih dogodkih, predstavitvah svojih dejavnosti, pri čemer lahko takšno 
obveščanje zavrnem že ob podaji te pristopne izjave ali pa se od obveščanja odjavim kadarkoli kasneje;   

- da bom spoštoval(-a) pravila in načela U3ŽO Vrhnika, zapisana v Pravilniku o delovanju Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Vrhnika z dne 8. 6. 2020, ki je objavljen na spletni stani www.ckv.si in dostopen 
na sedežu Univerze za tretje življenjsko obdobje Vrhnika pri Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Tržaška cesta 
32. 

   
  Seznanjen (-a) sem s sledečimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov:  

 
- Z vključitvijo v študijsko skupino se med študentom(-ko) in U3ŽO Vrhnika vzpostavi pogodbeno 

razmerje, v okviru katerega U3ŽO Vrhnika študentu(-ki) omogoči udeležbo v zgoraj navedeni (navedenih) 
študijski skupini (študijskih skupinah), ki je podlaga za obdelavo osebnih podatkov študenta(-ke) iz te 
vpisnice ter osebnih podatkov, ki jih bo  U3ŽO Vrhnika prejela naknadno v okviru tega razmerja (npr. 
podatki o plačilu podporne članarine). 

- Kontaktne podatke študenta(-ke) se uporablja za namene obveščanje o vključitvi v izbrano študijsko 
skupino, za potrebe njenega delovanja (npr. obveščanje animatorja/-ice glede termina in lokacije študijske 
skupine ali o morebitni odpovedi izobraževalnih srečanj ipd.) ter za potrebe izvrševanja pravic in 
obveznosti študenta(-ke) ali U3ŽO Vrhnika (npr. za posredovanje gradiv in drugih obvestil v povezavi z 
delovanjem študijskih skupin). 

- Mentor/-ica študijske skupine lahko program prilagodi strukturi članov in članic študijske skupine, zato 
potrebuje podatke o njihovem spolu, letu rojstva, izobrazbi in poklicu. 

- Osebnih podatkov študenta(-ke) se ne posreduje tretjim osebam, razen če bi od U3ŽO Vrhnika to zahteval 
zakon (npr. da v inšpekcijskem postopu razkrije, katere osebne podatke je združenje uporabilo za določen 
namen). 

- U3ŽO Vrhnika bo osebne podatke študenta(-ke) hranila še pet let po zaključku študijskega leta, nato pa 
jih bo v roku enega leta izbrisala, razen če bi vmes prišlo do okoliščin, ki bi lahko privedle do pravnih 
zahtevkov proti študentu(-ki) ali proti U3ŽO Vrhnika. U3ŽO Vrhnika takšno hrambo utemeljuje s svojim 
t. i. »zakonitim interesom«, saj osebne podatke potrebuje za uveljavljanje takšnih pravnih zahtevkov ali 
za obrambo pred njimi. Študent(-ka) ima pravico, da takšni hrambi ugovarja, če meni, da njegov (njen) 
interes, upoštevajoč konkretni položaj, prevlada nad interesom U3ŽO Vrhnika. U3ŽO Vrhnika takšen 
ugovor obravnava individualno. 

- Ne glede na zgornjo točko se podatki o spolu, letu rojstva, izobrazbi in poklicu študenta(-ke)  
anonimizirajo, tako da jih ni več mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki študenta(-ke) ter se v zbirni 
obliki uporabijo za pripravo statističnih poročil U3ŽO Vrhnika in posredujejo Statističnemu uradu 
Republike Slovenije in drugim pristojnim inštitucijam, v okviru poročil knjižnice. 

- Uporaba fotografij ali posnetkov za namene obveščanja javnosti o delovanju U3ŽO Vrhnika temelji na 
privolitvi študenta(-ke), ki jo lahko kadarkoli pisno ali po elektronski pošti prekliče. V tem primeru bo 
U3ŽO Vrhnika fotografijo študenta(-ke) umaknilo iz svojih spletnih javnih objav. Če bo fotografija 
študenta(-ke) objavljena v kakšnem drugem mediju (npr. na kakšni drugi spletni strani), bo U3ŽO Vrhnika 
o umiku privolitve obvestilo upravljavca tega medija. 

- Študent(-ka) ima pravico, da se seznani s svojimi osebnimi podatki, ki jih ima U3ŽO Vrhnika in lahko 
zahteva njihov popravek. Za osebne podatke, ki se hranijo v elektronski obliki, lahko zahteva tudi njihov 
prenos k tretji osebi.    

- Za dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov lahko študenti in študentke kontaktirajo U3ŽO 
Vrhnika po pošti (Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika), po elektronski pošti ( ckv.u3zo@gmail.com). 

 
 
Vrhnika, dne_____________                                         Podpis: _____________________ 

Seznanjen (a) sem s sledečimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov:
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V preddverju športne dvorane pri OŠ Antona 
Martina Slomška Vrhnika je od sredine maja 
postavljena nova razstavna vitrina dosežkov 
leta 1984 preminulega mladega  obetavnega 
vrhniškega kolesarja Roberta Trampuža. 

Z devetnajstimi leti je začel 
vrteti pedala za jugoslovansko 
člansko reprezentanco in že na 
prvi dirki osvojil sedmo mesto. 
To je bilo leto uspehov, kajti na-
stopil je še na številnih drugih 
tekmovanjih v domovini in  zu-
naj njenih meja in skoraj vedno 
se je vračal z odličji. Osvojil je 
tudi lovoriko »zlato kolo«, ki ga 
je podeljevala takratna krov-
na panožna zveza najboljšim 
kolesarjem v državi, le da je ni 
nikoli prejel. Namesto njega so 

jo prevzeli starši, kajti Robert je 
na dirki za državno prvenstvo v 
Beogradu, 30. septembra 1984, 
tragično umrl v nikoli povsem 
pojasnjeni nesreči.

Njegove lovorike – medalje 
in pokali, kolo ter spomin-
ske fotografije – so bile več 
let v prostorih Zavoda Ivana 
Cankarja Vrhnika, prav tako 
v vitrini, a ker je bila slabo do-
stopna za javnost, so se na za-
vodu odločili, da jo preselijo v 
preddverje Slomškove športne 

dvorane. »Robertov uspeh smo 
želeli deliti s čim širšo javnostjo. 
Naj bo navdih mladim, da je 
mogoče s talentom in vztrajno-
stjo poseči po zvezdah. Samo 
predstavljamo si lahko, kako 
uspešen kolesar bi bil, če ne bi 
vmes posegla kruta usoda,« je 
dejal direktor zavoda Boštjan 
Koprivec. 

GT

S 1. junijem smo 
ponovno odprli Fitnes 
Center Vrhnika, ki je 
bil zaradi epidemije 
COVID-19 doslej zaprt. 

Vse dosedanje uporabnike 
in vse, ki vam je pomembno 
zdravje in si želite vadbo fi-
tnes,  vljudno vabimo, da se 
nam pridružite in poskrbite za 
svoje zdravje in telo. Pomagali 
vam bomo s strokovnimi na-
sveti in usmeritvami pri vadbi.

V letošnji sezoni so bila 
v notranjosti Fitnes centra  
opravljena nekatera obnovi-
tvena dela, zamenjana nekate-
ra oprema za fitnes in vgrajen 
rekuperacijski prezračevalni 
sistem, ki zagotavlja stalno 
prezračevanje prostora in 
tako dobro počutje uporab-
nikov.

Fitnes ponovno obratuje 
vsak dan od ponedeljka do 
petka od 17. do 22. ure. V skla-
du s priporočili NIJZ v objektu 

zagotavljamo razkuževalnike 
za roke in razkuževanje rekvi-
zitov ter vadbenih površin.  

V fitnesu glede pogojev 
obratovanja upoštevamo vsa 
priporočila NIJZ,  prav tako 
jih morajo   upoštevati tudi 
uporabniki. Vljudno vabljeni, 
da skupaj poskrbimo za vaše 
telo in zdravje!

Fitnes center Vrhnika
Zavod Ivana Cankarja 

Vrhnika

V hrvaškem 
glavnem mestu je 
bil 13. in 14. junija 

močan mednarodni 
turnir v futsalu za 

mladince. 

Na njem je prvič nastopi-
la tudi naša ekipa, ki je že od 
samega nastanka kluba v sa-
mem vrhu slovenskega futsala. 
Osem ekip, ki je nastopilo na 

turnirju, je bilo razporejenih v 
dve skupini. V skupini, v kate-
ro je bila izžrebana naša ekipa, 
so bili še organizatorji MNK 
Uspinjača Gimka, MNK Brod 
035 in MNK Jesenje. 

Naši fantje so se brez po-
raza uvrstili na drugo mesto 
in se v polfinalu pomerili z 
odlično ekipo Futsal Dinamo. 
Vrhunsko tekmo smo si lahko 
ogledali v spletnem prenosu 
in videli tesen poraz, 2 : 1 je 

bilo, naših mladincev. V tekmi 
za tretje mesto pa so bili naši 
fantje s 3 : 2 boljši od organi-
zatorjev turnirja in tako tek-
movanje končali na tretjem 
mestu.

Našo ekipo sta vodila tre-
ner Rok Železnik, pomagal 
pa mu je Benjamin Tušar, naš  
nekdanji igralec, ki je ravno 
pred dnevi podpisal pogodbo 
s češkim prvakom AC Sparta 
iz Prage. Igrali pa so Tod Ci-

uha, Maxi Vesel, Luka in La-
zar Đorđević, Jure Suban, Žan 
Janež, Miha Car, Tobija Kavčič 
in Nejc Albreht.

Za nami je odlična izkušnja, 
pred nami pa kmalu novo pr-
venstvo, v katerem bomo bra-
nili naslov državnega prvaka 
iz leta 2019, saj bo leto 2020 
zaradi nedokončanega prven-
stva zapisano brez skupnega 
zmagovalca.

BE

Obvestilo 

Obveščeni smo bili, da v letošnjem šolskem letu ne bomo več mogli izvajati 
interesnih dejavnosti znotraj šol. Na podlagi tega smo se odločili, da bomo 
v JUNIJU IN JULIJU trenirali zunaj pod streho pri Stari 
žagi v Verdu. 
Treningi potekajo ob torkih in petkih 
od 18. do 19. ure. 

Veselimo se poletja in naših skupnih treningov! 

Taekwondo klub PANTAR Vrhnika

 

V poletnih mesecih bomo trenirali! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Taekwondo klub Pantar 
         tkd_pantar 
 
  040 568 128  

Trampuževo vitrino 
prestavili v Slomškovo 
dvorano

Fitnes Center Vrhnika 
ponovno odprt

Mladinci na preizkušnji v Zagrebu
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Košarkarski klub Ipros Vrhnika je prvo 
soboto v juniju več kot uspešno izpeljal 

prireditev Dan košarke. 

Druženje je trajalo več kot 
12 ur, a vendar je celodnevno 
dogajanje minilo, kot bi mignil. 
Celoten dogodek je bil sesta-
vljen iz dveh delov: v prvem so 
se vse starostne kategorije na-
ših igralcev pomerile z vrstniki 
iz Logatca, drugi del pa je bil 
rezerviran za turnir trojk.

Medsosedski derbiji so ve-
dno najslajši in tudi slednji je 
minil z veliko tekmovalnega 
naboja. Skozi celotno tekmova-
nje je bil rezultat tesen, razlika 
pa se je le redko  povečala prek 
desetih točk. Končni rezultat 
se je gibal okoli 800 točk. Zma-
govalna ekipa vrhniških vete-

ranov je ob zadnjem sodniko-
vem pisku visoko dvignila roke 
in čez nekaj trenutkov tudi 
veliki prehodni pokal. Resnici 
na ljubo je treba dodati, da je 
domačim igralcem priskočil 
na pomoč nekdanji reprezen-
tant Roman Horvat. Vsekakor 
pa velja logaškim igralcem za-
hvala za udeležbo in srčen boj 
pod košema!

Turnir trojk je bil najštevilč-
nejši doslej in lahko bi rekli tudi 
najbolj kakovosten. Nastopilo 
je kar 18 ekip iz celotne Slove-
nije. Najvišji igralec je meril v 
višino zavidljivih 215 centime-
trov! Zmagala je ekipa Z-VIP, ki 
je v napetem finalu premagala 
ekipo Soboslikarstvo Habat. 
Tretje mesto je nekoliko pre-
senetljivo, a povsem zasluženo, 

osvojila ekipa Škofje Loke. Od 
tam prihaja tudi zmagovalec v 
zabijanju Tilen Jugovic, v meta-
nju trojk pa je zmagal domačin 
Lovro Gregorka. Celotno doga-
janje je posnela in v osrednjem 
Dnevniku predvajala tudi naci-
onalna TV in uspeli prireditvi 
tako postavila piko na i.

Posebna zahvala velja vsako-
letnemu sponzorju SLAŠČI-
ČARNI BERZO, ki nahrani 
lačne želodčke, in Zavodu 
Ivana Cankarja za pomoč pri 
izvedbi dogodka. Za žejne je s 
hmeljevimi napitki poskrbel I – 
TRADE, d. o. o., teniški sekciji 
pa zahvala za uporabo njihovih 
toaletnih prostorov. Se vidimo 
naslednje leto!

Andrej Smrekar, 
KK Ipros Vrhnika

Ritmičarke so bile, tako kot 
vsi drugi športniki, prisiljene 
prekiniti sezono. 

Ko je zahrbtni koronavirus udaril 
tudi v Sloveniji, smo morali prekiniti 
sezono. To je pomenilo, da odpadejo 
vsi treningi in tudi množica tekmo-
vanj, ki smo se jih nameravali udeležiti 
od marca do junija.

Zadnje tekmovanje, ki smo se ga 
lahko udeležili, ampak že z določeni-

mi priporočili o razkuževanju rok, je 
bil mednarodni turnir v Ljubljani. O 
odličnih uvrstitvah naših deklet smo 
pisali v eni od prejšnjih številk Našega 
časopisa. Po omenjenem tekmovanju 
nam je uspelo speljati le še tri treninge, 
potem pa smo se morali začasno po-
sloviti. Zaradi epidemije smo morali 
odpovedati kar nekaj tekem na na-
cionalnem in mednarodnem nivoju 
za posameznice in skupinske sestave. 
Odpovedati smo morali tudi prvo pr-
venstveno tekmo za skupinske sestave, 

ki smo se je zelo veselili, saj bi jo orga-
niziralo ravno naše društvo.

Dekleta so se morala privaditi na 
spremenjen režim šolskega dela, or-
ganizacijo prostega časa in tudi tre-
ningov ritmične gimnastike. Trenin-
ge smo pripravile trenerke v pisni in 
video obliki. Vsaka je bila zadolžena 
za določen sklop treninga: balet, kon-
dicijske vaje, razgibavanje, tehniko z 
rekviziti, tehniko s telesom in tehni-
ko telesnih gibov v povezavi z delom 
z rekviziti. Pripravili smo tudi nekaj 

izzivov za dekleta. Na tak način smo 
jih še dodatno spodbudili, da so opra-
vile treninge. Večina jih je bila zelo 
pridnih in so redno pošiljaje videopo-
snetke in fotografije svojih treningov. 
Vedno so povedale tudi, da treninge 
ritmike pogrešajo in da komaj čakajo, 
da bomo smeli spet v telovadnico. 

V četrtek, 21. 5. 2020, smo se po dol-
gem premoru končno zopet srečali v 
telovadnici. Kljub priporočilom o raz-
kuževanju in prilagojenemu načinu 
dela navdušenja in energije ni manj-

kalo, kar  je odlično, saj ni časa za po-
čitek. Čeprav je večina doma pridno 
trenirala, moramo veliko nadomestiti, 
da bomo ujeli odlično formo izpred 
karantene. Če ne bo sprememb,  nas 
čakata pestro poletje in jesen. Pri-
praviti se bomo morali na Državno 
prvenstvo za skupinske sestave ter na 
Državno prvenstvo za individualne 
sestave, ki sta načrtovana v drugi po-
lovici septembra ali začetku oktobra.

V poletnih mesecih tako ne bomo 
veliko počivali, ampak kar pridno 
trenirali. Treningi bodo potekali od 
ponedeljka do četrtka v popoldanskih 
urah v telovadnici OŠ Antona Marti-
na Slomška. Ob primernem vremenu 
bomo izvajali tudi zunanje treninge. 
Trenerke bomo z dekleti izkoristile 
lokacije na Vrhniki in v okolici za na-
biranje moči ter kondicije v naravi. V 
avgustu pa nas,  kot po navadi, čaka-
jo priprave. Že tretje leto zapored se 
ritmičarke odpravljamo v Ajdovščino. 
Letos vabimo tudi naše akrobate, naj 
se nam pridružijo – več nas bo, bolj 
bo veselo! 

Zelo upamo, da se bo življenje pov-
sem vrnilo na stare tire in da se kaj 
takega ne bo zgodilo več. 

Na koncu bi še povabili vse otroke, 
ki bi jih zanimali treningi ritmične 
gimnastike ali akrobatike, naj se nam 
pridružijo. Kontaktne podatke najde-
te na spletni strani Gimnastično dru-
štvo Vrhnika. 

Za Gimnastično društvo Vrhnika
Barbara Šinigoj in Š. J.

Vrhniške ritmičarke spet trenirajo v telovadnici

Dan košarke
na Vrhniki

Vse tri zmagovalne ekipe

Zmagovalec v zabijanju Tilen Jugovic in Roman Horvat

Zmagovalec v metanju trojk Lovro Gregorka in Jan Novak



Š P O R T 29. junij 2020 56
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Vadba je bila zasnovana v 
sklopu študije, ki se je posve-
čala vlogi osnovnega zdra-
vstva in lokalne skupnosti pri 
zagotavljanju ustrezne telesne 
zmogljivosti na Vrhniki. Na-
slanja se na mnoga spoznanja, 
ki kažejo, da lahko z redno fi-
zično aktivnostjo dosežemo 
izredne rezultate. Dejstvo je, 
da po 40. letu telo začne pešati, 
zaradi česar potrebuje ustre-
zno vadbo. Le-ta v organizmu 
sproži določene procese, ki ga 
ohranjajo vitalnega, upočasni-
jo njegovo staranje ter ga okre-
pijo na fizičnem in psihičnem 
nivoju. Tako se zmanjša mo-
žnost nastajanja težav, ki so jim 
podvrženi telesno neaktivni, in 
vadečim omogoči boljšo  kako-
vost življenja. Gibanje, razen 
v akutnih stanjih oziroma ob 
slabem počutju, ni škodljivo, 
zato je primerno za večino po-
pulacije. Ljudje smo radi v coni 
udobja, zato se naporom najra-
je izognemo. 

Praksa je pokazala, da je veli-
ka težava,  kako vadeče motivi-
rati. Verjamemo, da nam je pri 
vadbi za zdravje to uspelo, saj 
smo vanjo vključili elemente, ki 
vadeče privabijo v telovadnico 

in jim ponudijo neke vrste raz-
vedrilo. Vodilo nam je: »Zmer-
no, koristno in prijetno.« Želi-
mo, da se vadeči naučijo, kako 
se opazovati, si prisluhniti in si 
postavljati uresničljive cilje. 

Na vadbah posredujemo 
veliko drugega znanja (razne 
tehnike dihanja, samomasa-
žo, sproščanje …), ki nam, če 
jih vključimo v naš vsakdan, 
pomagajo ohranjati zdravje in 
vitalnost. 

Vadba je prilagojena tako, da 
se je lahko udeležite tisti, ki 
bi radi v svoje življenje vnesli 
več fizične aktivnosti oziroma 
pripravili telo, da bo sposobno 
prenesti vsakodnevne obreme-
nitve, pa tudi za tiste, ki ste že 
fizično aktivni, pa si želite vo-
dene vadbe pod strokovnim 
vodstvom.

Pri načrtovanju treningov 
smo pozorni, da je intenziv-
nost vadbe ustrezna. Obre-
menitve in število ponovitev 
prilagajamo posameznikom 
ter jih povečujemo postopoma. 
Slednje je izredno pomembno, 
saj zagotavlja, da ne nastanejo 
poškodbe. Ker so sposobnosti 
vadečih različne, je za določene 
vaje pripravljenih več različic. 

Posebnost vadbe za zdravje 
je, da vadeče, ki želijo, testira 
kineziolog in jim izda izvid o 
njihovi zmogljivosti. Na osnovi 
rezultata svetuje, katere vaje je 
smotrno vključiti v trening, da 
bi preprečili nastanek določe-
nih težav oziroma jih omilili. 

Življenje v zdajšnjih časih je 
prepleteno z naglico in stresom, 
ki v kombinaciji s fizično pasiv-

nostjo vodi v smer poslabšanja 
zdravstvenega stanja. Vadba za 
zdravje je priložnost, da ohra-
nite vitalnost oziroma jo izbolj-
šate ter se izognete marsikateri 
zdravstveni težavi. 

Če nam bo jeseni, ko bomo 
začeli z vadbo, spet zagodel vi-
rus, boste vadeči  načrt vadbe 
prejemali tedensko po elek-
tronski pošti. Ker je bilo letos 

zanimanje za vadbo veliko in 
ker je število omejeno, vas po-
zivamo, da se zainteresirani 
prijavite že sedaj. Z vadbo, ki 
bo potekala ob torkih od 18.30 
do 20.00 v telovadnici Kultur-
nega centra na Vrhniki, bomo 
začeli 1. 9. 2020.  

Vadbo za zdravje lahko izve-
demo tudi za podjetja oziroma 
kolektive, ki bi radi v sklopu ob-

veznosti za promocijo zdravja 
na delovnem mestu svojim za-
poslenim ponudili preventivo 
vadbo. 

Če želite o vadbi za zdravje 
izvedeti še kaj, nas lahko po-
kličete na telefonsko številko 
031/602-865 – Jernej Fefer.

Atletska sekcija Vrhnika 
pri ŠD Vrhnika

TO 
POLETJE 
VABI NA

PLEZALNO VARSTVO

PLEZALNI TABOR

PLEZALNI SLEEPOVER

3-DNEVNI PROGRAM:
balvansko plezanje, plezanje v skali,

plezanje z varovanjem, spanje v centru,
različne aktivnosti v centru in zunaj...

150€

80€
2-DNEVNI PROGRAM:

balvansko plezanje, plezanje z
varovanjem, pižama party, različne

aktivnosti v centru in zunaj v naravi...

5-DNEVNI PROGRAM:
balvansko plezanje, plezanje z

varovanjem, plezanje v naravi, različne
aktivnosti v centru in zunaj v naravi...

140€

VEČ INFORMACIJ:

Vadba za zdravje

Zdravilo za telo
Atletska sekcija Vrhnika, ki deluje 

v okviru ŠD Vrhnika, je v marcu 
zaključila četrto sezono preventivnega 

programa Vadba za zdravje. 
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Veseli triglavci po Logaški 
krožni pešpoti

Pa smo zopet skupaj. Čili, zdravi in veseli, ker se lahko 
zopet družimo v večjem številu in raziskujemo stezice 
po tej lepi naši …

Na hitro je padla odločitev, kdaj, kam in kako. Idej, kam 
bi nas tokrat vodila pot, ni bilo malo, a smo se odločili, da 
bomo ostali blizu in raziskali domače okolje. Zato smo se 
Veseli triglavci v soboto zbrali pred »štirno« na Vrhniki 
in jo peš mahnili po stari logaški poti, po levi strani hriba 
Raskovec. Ogledali smo si Logaško jamo, ki so jo odkrili 
leta 1962 in ima 30 m globoko vhodno brezno, pod ka-
terim je skoraj vodoraven rov. V zadnjem času je ogled 
mogoč samo v spremstvu jamarjev. Po gozdni poti smo 
prispeli do Logatca, kjer smo si privoščili daljši počitek s 
toplo malico in poklepetali. Za pogovor nam vsekakor 
ni zmanjkalo tem. Počasi je napočil čas za  vrnitev pro-
ti domu. Delno po makadamski poti in delno po gozdu 
smo se mimo Strmice spustili proti Vrhniki. Zahvaljuje-
mo se organizatorjema Srečku in Jožetu ter vsem udele-
žencem pohoda. Posebno zahvalo namenjamo Pavletu, 
Marti, Refiku in Miri za prijetno gostoljubje, odlično pri-
pravljeno malico in sladke dobrote. Tone, vam pa hvala 
za popestritev našega počitka z igranjem na harmoniko, 
ob kateri smo se lahko zavrteli in tudi zapeli. 

Besedilo: Branka Gutnik, fotografije: Branka Gutnik
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Letni kino bo potekal 
vsako soboto v juliju ob

21.30 na parkišču
Cankarjevega doma.
V primeru dežja bo 

predvajanje potekalo v 
dvorani.

pod zvezdami

Športni park 

Kino pod zvezdami bo 
potekal ob torkih 7. ,  14. ,  

28. juli ja in 11 .  avgusta ob 
21.30 v Športnem parku na 

Vrhniki .  Predvajanje bo 
potekalo tudi v primeru 

slabega vremena.

OGLED JE BREZPLAČEN        
in poteka znotraj festivala 

Poletje na Vrhniki .

CENA VSTOPNICE: 
5.00 EUR

ČAROBE NOČI
MOJ NAJBOLJŠI PROFIL

LUCIJINA MILINA
EMA

BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
ALICE IN ŽUPAN

NE BOM VEČ LUZERKA
JADRALKE

Več  na

 kino-vrhnika.si
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Storitve 

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.

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

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

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.

Pomagam družinam in 
starejšim osebam pri hišnih 
opravilih, na primer pomiva-
nje oken, sesanje … 040 784 
718.

Trajno vam odpravim 
depresijo, razne strahove, te-
snobo, izgorelost, ljubosumje, 
anksioznost, nespečnost, stres, 
panične napade ... s terapijo 
EFT. Mojca Nendl, 051-780-
724, www.eft.si, mojca@eft.si.

V juliju in avgustu bomo 
v nasadu pri Bistri potre-
bovali več parov zanesljivih 
in marljivih rok za obiranje 
ameriških borovnic. Delo ni 
zahtevno, nudimo prijetno 
delovno okolje in stimulativ-
no nagrajevanje. Vse, ki vas 
to delo zanima, vabimo, da 
nas pokličete na 041-499-
424.

Nepremičnine,   
gradnja

Prodamo zazidljivo parce-
lo na Drenovem Griču, 1200 

m2, mirna lokacija, z vsemi 
priključki. Vpisano v ZK. Va-
bljeni na ogled. 041 404 329. 

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.

Kupimo zazidljivo parcelo 
ali hišo na območju Polhovega 
Gradca ali Horjula. Prosim 
pokličite na 051201056.

Prodam zazidljivo parcelo, 
1400 m2, v okolici Horjula. 
Telefon: 041 264 702.

Prodam novo kaminsko 
peč Haas + Sohn, kupljeno 
leta 2018. Zmogljivost segre-
vanja do 120 m3 , cena po do-
govoru. Telefon: 031 643 212. 

Prodam gozd, k.o. VRHNI-
KA, parcelna številka 402/297, 
površina 8827m2. Cena 
3.000€. Telefon 031 378 804

Prodam hišo v Brezjah 
pri Dobrovi, 821 m2 
zemljišča, samostojna hiša 
v treh etažah + podstrešje + 
velika terasa, dvorišče, vrt 
in dva gospodarska objekta. 
Urejeni vsi priključki. Odlična 
lokacija, 15 minut do Ljubljane, 
prodamo. Cena: 196.000,00 
EUR.  Več informacij na www.
nepremicnine.net/ Kontaktni 
podatki: naprodaj2020@gmail.
com

Prodamo gozdno zemljišče, 
KO 1983 Babna Gora, parcele 
št. 2381, 2382, 2383 in 2384.     
Kontaktni podatki: 
naprodaj2020@gmail.com

Kupim njivo, sadovnjak 
ali travnik na Vrhniki ali 
Stari Vrhniki. Do  5000 m², za 
samooskrbo. Tel. 051/363-359.

Na Vrzdencu prodamo 
zazidljivo ravno parcelo v 
velikosti 800 m2. Parcela je 
na mirni in sončni lokaciji, 
kjer je odprt pogled v naravo. 
Voda, elektrika sta na parceli. 
Telefon: 041 632 370 (Boštjan 
Škof). 

Na Vrzdencu prodamo 
zazidljivo parcelo v veli-
kosti 3600 m2,  na kateri že 
stoji objekt v velikosti 120 
m2 . Voda in elektrika sta na 
parceli, dostop z javne ceste. 
Telefon: 041 632 370 (Boštjan 
Škof).

Najamem z možnostjo 
odkupa (mogoč tudi nakup) 
vikend ali manjšo hišo 50 km 
od Ljubljane. Vse  drugo po 
dogovoru. Tel. 040-485-000. 

Na Breznici pri Žireh od-
dam (pozneje mogoč odkup) 
v idiličnem okolju vikend – 
brunarico. Je delno opremljen, 

ima WC, tekočo vodo, elek-
trika je na agregat, možnost 
priklopa na omrežje. Pozimi je 
cesta splužena do vikenda. Inf. 
na telefon 040 565 548.

 
Kmetijstvo

Sadike aronije, črnega ribe-
za ..., veliki grmi, ki že rodijo. 
Po dogovoru mogoč prevzem 
na relaciji Borovnica–Ljublja-
na. 041 499 424.

Prodam kvalitetna suha 
drva (okolica Horjula). Tele-
fon: 031 740 792.

Prodam kmetijsko zemlji-
šče, k.o. Blatna Brezovica, več 
parcel: travniki – njive, barjan-
ska zemlja. Tel. 031 200 375.

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.

Prodam tri  velikolistne 
lipe in dve navadni brezi, 
višina 2 m, posajeno v loncih, 
prevzem Borovnica. Telefon: 
041 499-424.

Prodam 3 zimzelene 
rastline, višine več kot 2 
m: drevo življenja, fikus in 
benjamin. Telefon: 031 627 
959 (Ljudmila).

Prodam kocke suhega sena. 
Cena po dogovoru. Tel.: 040 
815 393.

Prodam 1000-litrske PVC-
-cisterne. Cena po dogovoru. 
Tel.:  040 815 393.

Oddam 785 m2 veliko 
zemljišče, primerno za enega 
ali več vrtov. Lokacija: ob AP 

Lesno Brdo (pri Drevesnici 
Kržič). Tel: 031 285 622.

Traktor, mulčar, prikolico, 
koso, trosilnik, motokultivator, 
priključke, druge stroje, tudi v 
okvari, kupim (041 407 130).

Prodam kvalitetna suha 
bukova drva razrezana na 33 
cm. Telefon: 041 777 043. 

Prodamo suha bukova 
drva. Tel. (040) 815-393.

Ameriške borovnice – V 
juliju in avgustu ponujamo 
možnost nabiranja borovnic 
v nasadu za lastno uporabo. 
Vabljeni! 041 943 586.

Ostalo

Prodam 40 kom stolov. 
Železno ogrodje, sedalo leseno. 
Cena: 5,5 €. Miza: 12 €. 041 
670 726, Borovnica

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 nov šank, dolžine 
2 m, in prekucno ponev. Tel.: 
041 670 726.

Prodam ženski lovski 
plašč, velikost 42, oblečen 
samo dvakrat. Cena po dogo-
voru: 051 307 208.

Vabimo vas na proučeva-
nje Svetega pisma v majhni 
skupini na Vrhniki. Dobivamo 
se mladi in stari, družimo se, 
delimo izkušnje in proučuje-
mo. Prijave na 040 475 703.

Zelo ugodno prodam 
tridelno garnituro za 
izvajanje magnetne 
terapije (velika in mala 
blazina ter obroč). Zelo 
malo rabljeno. Zraven je tudi 
priročnik za uporabo. Tel. št. 
051 353 057.

Prodam eliptični trenažer, 
orbitrek ter navadno sobno 
kolo. Tel. št. 051 353 057.

Maturantska obleka, dolga, 
oprijeta, razporek, modra, 
za vitko dekle (165–175 cm), 
prodam. Tel.: 051 258 004 
(Mateja).

Ugodno prodamo kuhinjo, 
sedežno garnituro, jedilno 
mizo s stoli – lepo ohranjeno. 
Cena po dogovoru.
Info, Uroš: 031 766-509.

Zaradi bolezni ugodno 
prodam stroj za izdelavo 
novoletnih okraskov. Stroj 
prodam z vsemi pripomočki. 
Informacije: 031 631 556.

Oddam gostinski lokal 
v Mercator centru na Vrhni-
ki – Loka, Robova 6, prvo 
nadstropje. Vse dodatne infor-
macije na telefonski številki: 
041-962-277.

Prodam tri zimzelene 
rastline, višine več kot 2 m: 
drevo življenja, fikus in be-
njamin. Telefon: 031 627 959 
(Ljudmila). 

Kupim mizarski ponk, 
starejše izvedbe. Tel.:  041 631 
556.

DO ZDRAVNIKA, 
KO GA POTREBUJETE
Zdravstvena polica je najpopolnejše 
zavarovanje za zdravstvene storitve 
v mreži zasebnih izvajalcev, ki 
omogoča:

• hiter dostop do specialističnih 
storitev in operativnih posegov

• asistenco zavarovalnice

• obisk zdravnika na primarni ravni

• sklenitev tudi za otroke  
(paketa Junior in Junior Plus) 

• storitev, ki vam pripada 
ob sklenitvi zavarovanja

NOVO

080 20 60    vzajemna.si

ZAVAROVANJE ZDRAVSTVENA POLICA
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Matija Štimec
Komercialist svetovalec
T: 051 349 063
matija.stimec@vzajemna.si

Poslovalnica Vrhnika
Ljubljanska cesta 16
1360 Vrhnika

Oglas Zdravstvena polica 182x149.indd   1 11. 06. 2020   15:38:29

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
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Prodam prikolico za oseb-
ni avto, domače izdelave, z 
dokumenti. Tel.: 031 841 510.

Prodam revije Lovec, veza-
ne v knjige, 10 kosov, od leta 
1960 do 1983. Telefon: 051 307 
208 ali 01 3641 288.

Prodam aluplatišča, skoraj 
nova, od ford fieste, 14 col. 
Telefon: 051 307 208 ali               
01 3641 288.

Prodam novo belo motori-
stično čelado Lazer helmets, 
LZR, model e9yh-of 865, 
velikost M57/58. 1050g. Inf. na 
tel. št. 041 828455.

Prodam dnevno sveža in 
vložena prepeličja jajčka. 
Naročilo: 041 645 558.

Prodam komat za konja. 
Ugodno. Odlično ohranjen. 
041 631 556.

Ugodno prodam priključek 
za kosilnico BCS za žaganje 
drv itn. Informacije: 041 631 
556.

Prodam električni inva-
lidski voziček – juvo b4, 
širši model, letnik marec 2019, 
zelo malo rabljen.  Cena 2500 
evrov oz. po dogovoru. Tel. 01 
7565286, 041 661 512.

Ugodno prodam mlin za 
sadje in stiskalnico. Tel. 041 
446 028.

Prodam starejši fotoaparat, 
znamke Pentax. Telefon 051 
307 208 ali 01 364 12 88.

Prodam šahovske knji-
ge: Šah za najmlajše (za 
začetnike, 4–6 let);  Šah 
za osnovne šole 1 (nadalje-
valna);  Šah za osnovne šole 2 
(nadaljevalna). Knjige so nove. 
Nova metoda z malimi šahov-
nicami, novost v Sloveniji! Tel.: 
(041) 257-176.

Prodam sinonimni slovar. 
Slovar je nov, še nerabljen. Ob-
sega 1292 strani. Cena ugodna.
Tel.: (041) 257-176.

Ugodno prodam prosto-
stoječ indukcijski štedilnik, 
širine 50 cm, znamke Go-
renje EIT 5351 XD, energijski 
razred A. Je skoraj nov, brezhi-
ben, s podaljšano garancijo do 
18. 7. 2026. Cena po dogovoru. 
Informacije na tel.: 031 279 
510.

Ugodno prodam nove 
»pante« za vrata, okna, 
omare itn. Cena samo en evro. 
Informacije na 041 631 556.

Izposoja električnih, ce-
stnih in gorskih koles. Info: 
www.polkadot.si, 031 544 959.

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 
031 352 124. Zelo uspešno, z 
dvajsetletnimi izkušnjami, 
inštruiram kemijo za gimna-
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.
 
Ponujam inštrukcije za 
angleščino za osnovnošolce in 
osnovnošolke. 040 524 640.

Inštruiram angleščino in 
slovenščino za osnovnošolce 
in srednješolce. Sem profeso-
rica z dolgoletnimi izkušnjami 
pri inštruiranju. Tel.: 031/350-
076.

Ponujam inštrukcije za 
angleščino, slovenščino in 
matematiko. Zagotavljam 
uspeh. Lepo povabljeni. GSM: 
041 878 661, Sabina Mivšek, 
Tičnica 24, Vrhnika.

Turizem

Apartma na smučišču Kr-
vavec oddam že za od 63,75 
evra/nočitev (štiri odrasle 
osebe + dva otroka). Več na 
https://www.nasmuciscu.si.

V Medulinu oddam hišo v 
bližini morja. 
Telefon: 031 236 067.

Avtomobili

Prodam avto caddy 2.0, 4 
motion, 4 x 4 pogon, dizel, 
drugi lastnik, letnik 2012, 
154000 prevoženih kilometrov, 
cena 10 500 evrov. Informaci-
je: 031-785-838, Blaž,

Toyota yaris 1.0, stara 11 let, 
a gre kot urca, 3 vrata, napro-
daj. Tel. 041 494 999. Cena po 
dogovoru.

Podarim

Kuhinjsko korito, dvojno, 60 
x 80 cm, staro in močno, inox, 
podarim. Tel.: 041 494 999.

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 

Sodobno življenje je polno izzivov, 
ki prežijo na nas tudi takrat, ko to 
najmanj pričakujemo.

Napredne varnostne rešitve 
za varovanje doma že od 
19,90 EUR/mesec. 

Storitve varovanja 
3 mesece brezplačno.

SODOBNE REŠITVE 
ZA VAREN DOM

080 17 12 www.aktiva-varovanje.si
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·ličenje za vse priložnosti
·urejanje pričesk za posebne priložnosti

·klasična in modna barvanja
·otroško striženje

·moško striženje·žensko striženje

Poskrbite za svoje lase, saj
so krona, ki je nikoli ne
snamemo z glave!

Delovnik:
PON, ČET 7:30 - 13:30

TOR, SRE, PET 13:00 - 19:00
SOBOTA: po dogovoru

Naročila na tel: 031 219 541
salon se nahaja Pod Hruševco 48C
1360 Vrhnika (nad BJ Fit fitnesom)

FRIZERKA
META

Frizerka Meta
Meta Bizjan s.p.

Strmica 11
Vrhnika

Z vizitko, ki jo dobite v salonu, pri 10. obisku prejmete
popust v vrednosti 5% seštevka zadnjih 9ih obiskov
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M 041 792 742
M 041 928 975

Zaposlimo nove sodelavce za delo na strehi.

Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo? 
Pošljite nam jo po elektronski 

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

(besedilo v wordu, sliko kot 
priponko)  ali po klasicni pošti 

na Naš casopis, Tržaška 9, 
1360 Vrhnika. Cena zahvale je 

68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
 še naslov placnika in telefon. 

v

v

v

VODOVODNE STORITVE
UREJANJE VRTOV
PREVOZI, SELITVE

VODVRT, Boštjan Kržič s. p. 
Verd 241 C

Tel. 031 872 741
bostjankrzic@gmail.com
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NAJVEČJA IZBIRA KVALITETNIH 
STROJEV IN ORODIJ ZA VRT 
IN UREJENO OKOLICO. 
NUDIMO TUDI SERVIS 
IN REZERVNE DELE.

Vrtni center Eurogarden Dobrova,
Podsmreka 7b, Dobrova

Aktera d.o.o.

Ljubljana, 31.1.2004
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368 348 Process M
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Gelbgrun
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Minzgrun
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Telemagenta

PRIMARNI BARVI SEKUNDARNA BARVA

Vrtni 
traktorji

Motorne
kose

Vrtne 
kosilnice VSAKO PRVO 

SREDO V MESECU 

10% POPUST
NA CELOTEN NAKUP.

NE SPREGLEJTE!

www.rotar.si
Vrtni center Eurogarden Krško,
Cesta krških žrtev 147, Krško

Z vami že od leta 1973

www.zavod-cankar.si/nascasopis

Vrhnika, Borovnica, Horjul,
Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer

Oglašujte!
Oglašujte!
v
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Ni te na vrtu, ne v hiši, 
nič več se tvoj glas ne sliši.

Nikoli več te sonce ne zbudi, 
konec je tvojih skrbi. 

ZAHVALA
Ob slovesu drage mame

ANE RUS
Ribiška pot 1, Vrhnika
(6. 5. 1931 – 9. 5. 2020)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. Zahvala tudi prijaznemu osebju Bolnišnice Golnik, Pogrebni 

službi Vrhovec in duhovniku za lepo opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči: sin Toni, hčerki Anika in Olga z družinami
Vrhnika, maj 2020

Ta črni dan je moral priti, 
ta dan gorja, ta dan solza …

Bolečina da se skriti,
pa tudi solz ni težko zatajiti,
le drage mame nihče nam ne 

more vrniti.

IVANKA ALIČ
(1923–2020)

Iskreno smo hvaležni vsem in vsakemu posebej za izrečeno sožalje in tople besede 
sočutja ter podpore, za darove za svete maše, cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi 
gospodu župniku Smrekarju za pogrebni obred. Posebna zahvala pa tudi gospodu 

župniku Francu Klopčiču za mesečne obiske. 
Posebna hvala tudi Pogrebni službi Lavanda.

Žalujoči: sestra Pavla, sinovi Rajko, Jože, France in 
Dominik, hčere: Marjanca, Ivanka, Anica, Martina, 

28 vnukov in 50 pravnukov 

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a nate spomin bo vedno ostal!

ZAHVALA
Ob izgubi očeta, dedija

FRANCETA TOMINCA
(16. 11. 1928 – 10. 4. 2020)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za izrečeno 
sožalje, gospodu župniku za lepo opravljen obred s pogrebom in Pogrebni službi Pieta.  

Dragi oče, počivaj v miru, hvala ti za vse. 
Pospremili smo ga v ožjem družinskem krogu. 

Žalujoči: hči Marinka z možem Bojanom, vnukinja 
Nina z Emirjem, vnuk Erik z Evo

Ta prazna soba tvoja zdaj je tiha, 
mrzla.

Kje najde naj srce mi zdaj pokoj?
In vendar mislim, da si vedno tu.

(Vu – ti, Kitajska lirika)

Za vedno je odšel

JOŽE RODE,
dramaturg

(1936–2020)

Od njega smo se poslovili v družinskem krogu 3. junija 2020. Zahvaljujemo se vsem 
prijateljem in znancem, ki so nam izrekli sožalje in darovali sveče. Zahvaljujemo 

se Domu upokojencev Vrhnika za nego in razumevanje, predvsem dr. Ani Švigelj, 
Pogrebni službi Pieta pa za prijaznost in uvidevnost.

Vsi njegovi
Vrhnika, 16. junija 2020

V 89. letu življenja nas je zapustila draga 
mama, stara mama in prababica

MARIJA TRNOVEC,
rojena Širok, iz Srednje vasi pri Polhovem Gradcu

(1931–2020)

Zahvaljujemo se vsem sosedom, sorodnikom in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjene sveče in darove za svete maše. Zahvala tudi Pogrebni službi Lavanda ter 

župnikoma Bogdanu in stricu Ivanu za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njeni

OSMRTNICA

JOŽE LENARČIČ,
Bevke 95

Poslovil se je naš dragi mož, oči in dedi Jože Lenarčič, po domače Žugalov Jože. Hvala 
Pogrebni službi Vrhovec, g. župniku, gasilcem in vsem, ki ste nam stali ob strani. 

Žena Vera, hčerki Romana in Irena z družino

Kogar imaš rad,  
nikoli ne umre, 

le nekje daleč, daleč je. 

ZAHVALA

ANA SOJER
(6. 12. 1937 – 14. 5. 2020)

Iskreno smo hvaležni vsem za izrečeno sožalje in tople besede, za darove za svete 
maše, cvetje in sveče. 

Žalujoči: vsi njeni najdražji

ZAHVALA
Na god sv. Zofije nas je v 94. letu zapustila 

naša mama, stara mama in prababica

IVANKA NOVAK,
Frencova mama iz Male Ligojne

(21. 1. 1927 – 15. 5. 2020)

Ob izgubi mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečene sožalne besede, podarjene rože, sveče, darove za cerkev v Mali 

Ligojni in svete maše. Hvala njeni osebni zdravnici doktor Jani Krmec Kupljen, njeni 
medicinski sestri in patronažnim sestram za hišne obiske. Hvala gospodu kaplanu za 

sočutno pogrebno slovesnost ter Pogrebni službi Vrhovec in vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k lepemu slovesu. 

Vsi njeni
Mala in Velika Ligojna

Maj 2020
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www.usluge-lavanda.si

ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči,

in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.  

Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.

(Mila Kačič)
V 85. letu je odšla v večnost draga žena, 

mama, babica in prababica

FRANČIŠKA ZUPANČIČ, 
Slugova Francka iz Bevk
(27. 3. 1936 – 12. 5. 2020)

Hvala vsem za izrečeno sožalje, molitve in darove za maše. Hvala zdravnici ga. Juliji 
Ogrin Papič za vso pomoč v bolezni, g. župniku Janezu Očkonu za obiske, pogreb in 
mašo zadušnico, pevcem Kvarteta Grm za pesmi slovesa. Hvala vsem, ki se jo boste 

spominjali in zanjo molili.

Vsi njeni

Tiho si odšel, 
kot lepa misel, 

ko mine, 
in nam pusti le lepe spomine.

V 61. letu si odšel in nas zapustil

MARIJAN ZAJC
(13. 3. 1959 – 8. 4. 2020)

Od njega smo se poslovili v ožjem družinskem krogu v Piranu.

Neutolažljiva mami Marija, očim Pavel, brat Branko z 
družino, teta Martina z družino ter drugo sorodstvo

Kogar imaš rad, nikoli ne umre. 
Le daleč, daleč je ... 

LAZAR JANJIĆ
(1938–2020)

Ob smrti našega dragega moža, očeta in dedija se vsem iskreno zahvaljujemo za 
izrečeno sožalje. 

Žalujoči: žena Breda in sinova Sandi in Damjan z 
družinama

Spomin je kot pesem, 
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, 

ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, 

ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, 
ki v srcih prebiva!

ZAHVALA
Zapustil nas je

JOŽEF CVETKO
(1936–2020)

Hvala vsem za izrečeno sožalje ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Marija, hčeri Jasna in Joži z družinama, sin Robi
Vrhnika, junij 2020

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,

kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev, 

pojdem v maj vseh majev …
(T. Kuntner)

ZAHVALA
Tiho se je poslovila ljuba žena in teta

JULIJANA ARMIČ,
rojena Gaber

(23. 1. 1938 – 11. 5. 2020)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. Iskrena hvala Pogrebni službi 
Lavanda, gospodu župniku Janezu Smrekarju ter pevcem za lepo opravljeno pogrebno 

slovesnost. Hvala tudi osebju DSO Horjul in vsem, ki ste ji kakorkoli polepšali njene 
najtežje dni. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 90. letu starosti se je od nas poslovila draga 

mama, babica in prababica

MARIJA VRHOVEC
3. 12. 1930 - 3. 6. 2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in izrečeno sožalje. Hvala tudi 
gospodu župniku Janezu Smrekarju in Pogrebni službi Lavanda. Zahvaljujemo se 

osebju DEOS-a v Horjulu, kjer je preživela zadnjih nekaj let. Zahvala prav vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Vrzdenec, 9. 6. 2020

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 

a nate spomin 
bo večno ostal. 

FERDINAND ŠKOF
(10. april 1937 – 28. maj 2020)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Posebna zahvala velja g. župniku 

Smrekarju, Pogrebni službi Lavanda in hvala pevcem ter vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Ana, sinovi Ferdo, Drago in Branko

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

DREN OV GR I Č  128 ,  VRHNIKA

IZVAJAMO CELOTNE POGREBNE STORITVE

NA OBMOČJU OBČIN VRHNIKA, DOBROVA,

POLHOV GRADEC, LOG, HORJUL ...

01/ 755 14 37
041 637 617

24 – URNA
DOSEGLJIVOST

BREZPL AČNA 
DOSTAVA

NUDIMO VAM 
TUDI  ŽALNE 
ARANŽMAJE

OOKKEENNSSSSSKKEEEE PPPPPPPPPOOOOOOOOOLICE • STOPNICE
KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHIIIIINNNNNJJJSSSSSKKKKKIII  IINNNNN KKKOPALNIŠKI PULTI
PPPPPOOOOORRRRRTTTTTTTTAAALLII •• BBAAALLLLLLLLLLKKKKKKKKONSKE OBROBE
NNAAAAAGGGGGRRRRRROOOOOOBBBBBBNNNNNNNNNIIIIIIII  SSSSSSSSSPPOOMENIK I
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Prazen dom je in dvorišče, naše 
oko zaman te išče,

ni več tvojega smehljaja, utihnil 
je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja, kjer sredi 

tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

 ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila naša draga mama 

in babica 

JERICA SUHADOLNIK, 
rojena Kos 

(27. februar 1930 – 1. junij 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, cvetje in darovane sveče ter vsem, ki ste darovali za maše. Hvaležni 
smo dr. Mundovi za skrb v času njene bolezni. Za lepo opravljen poslovilni obred se 
zahvaljujemo župniku g. Šilarju, pevcem in Pogrebni službi Pieta. Hvala vsem, ki jo 

boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni
Borovnica, junij 2020
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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: »Optika Jelovčan na novi lokaciji.« V ure-
dništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja omenjena optika, so prejeli: Marta Lenarčič z 
Bevk, Branka Muršič iz Notranjih Goric in Ivana Buh iz Podsmreke. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 
15. avgusta bodisi preko elektronske pošte (nascasopis@zavod-cankar.si) bodisi preko klasične (Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna 
križanka«). Trije izžrebani bodo prejeli praktične nagrade, ki jih poklanja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke. 

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Drugo mnenje
Zdravnik in njegova žena se prepirata 
pri zajtrku. On ves besen vstane in ji 
zabrusi: »In v postelji si tudi zanič!« Ko 
pride v službo, mu je žal, da je ženo 
užalil, želi se opravičiti, zato jo pokliče. 
Dolgo časa zvoni, ko žena končno dvi-
gne telefon. »Kje si bila tako dolgo?« »V 
postelji.« »In kaj si delala tako pozno v 
postelji?« »Iskala sem drugo mnenje!«

Kukanje
»Peter, zakaj imaš pa povezano oko?« 
»Soseda me je vanj sunila s pletilko.« 
»Ponesreči?« »Ne, skozi ključavnico!«

Žemljice
Zajček pride v trgovino in pri pultu za 
kruh vpraša: »Ali imate sto žemelj?«
Prodajalka: »Ne, sto jih pa žal nima-
mo.« Zajček se obrne in odide. Nasle-
dnji dan pride spet z enakim vpraša-
njem in dobi  enak odgovor ter enako 
še nekaj dni zaporedoma. Nekega dne 
prodajalka naroči  sto žemelj in priča-
kuje zajčka. Ta res pride in vpraša: »Ali 
imate  sto žemelj?« Prodajalka vsa ve-
sela odvrne: »Ja, danes jih pa imamo!« 
Zajček: »Ja, toliko jih boste pa zelo tež-
ko prodali!«

Predniki
V šoli se učijo o naših prednikih. Uči-
telj vneto razlaga, da smo nastali iz 
Adama in Eve.
Janezek pa dvigne roko in pojasni: 
»Moje oče je rekel, da smo nastali iz 
opic.«
Učitelj pa: »Vaša družinska zgodovina 
me ne zanima …«

Napaka
Oče piše sinu študentu: »Prilagam de-
nar, za katerega si prosil, obenem pa 
bi te še opozoril, da se 100 € ne piše s 
tremi ničlami!«

Pica
Policaj pride v picerijo in naroči pico. 
Natakar vpraša: »Vam jo razrežem na 
štiri ali osem kosov?«
»Kar na štiri, osem jih ne bom mogel 
pojesti.«

Garsonjera v centru Ljubljane
Blondinko na domu obišče gradbinec. 
Od stropa do tal premeri njeno malo 
garsonjero, dvakrat dobro premisli, 
nato pa začudeno vpraša:
»Zakaj točno želite trikrat pregraditi 
ta mali prostor!?«

Blondinka mu ponosno odgovori:
»Ker se želim pohvaliti s trisobnim 
stanovanjem v središču Ljubljane!«

Dvojčka
Voznik pozno zvečer ob cesti zagleda 
zanimiva moška, zato se
ustavi ob njiju, odpre okno ter vpraša:
»A vidva sta dvojčka?«
»Prosim?«
»Ja, k vaju je mamica tko lepo oblekla: 
iste hlače, jakna, kapa …«
»Gospod, vozniško in prometno pro-
sim.«

LABIRINT
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Vrtni center 
Eurogarden Dobrova
Podsmreka 7b, Dobrova

Eurogarden Krško
Cesta krških žrtev 147, Krško www.rotar.si

Akcija traja do 15. 7. 2020. Popusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo. 

Aktera d.o.o.

Ljubljana, 31.1.2004

CMYK

PANTONE

C  47%

Y  100%

C  100%

Y  86%

K  5%

M  100%

RAL

368 348 Process M

6018

Gelbgrun

6029

Minzgrun

4010

Telemagenta

PRIMARNI BARVI SEKUNDARNA BARVA

vrtni center

OGLEJTE SI ŠIROKO PONUDBO 
ŽAROV, DODATKOV ZA ŽAR, 
KOTLIČKOV ZA KUHANJE, PEKAČEV, 
VISEČIH MREŽ IN VRTNIH TUŠEV

Izkoristite 10 % popust na celoten 
nakup v spletni trgovini www.rotar.si
PROMO KODA: NAŠČASOPIS

-10%
NAJ BO POLETJE 
NA VRTU PRIJETNO!

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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