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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer

Naslednja številka bo izšla v 
ponedeljek, 28. februarja. 

Gradivo bomo zbirali do 14. februarja.
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Horjul

V Dubaju tudi Julka
Expo

Makroregija Osrednja Slovenija se je v za-
četku januarja letos na svetovni razstavi 
Expo Dubaj predstavila tudi skozi zgodbo 
Čebeli prijazna regija. V videu, ki prikazuje 
številne aktivnosti vključevanja čebelarstva 
v različne dejavnosti – od turizma, prehra-
ne do zdravja in prizadevanja za ohranitev 
kranjske sivke – so obiskovalci iz vsega sve-
ta lahko spoznali tudi Medgeneracijsko sre-
dišče in Julkino učno pot v Horjulu. 
Več na straneh Občine Horjul.

Borovnica

Kaj bodo gradili?
Načrti občine

Na borovniških straneh predstavljamo ve-
čje občinske projekte. Na prvem mestu je 
zgotovo prenova nekdanje trgovine v knji-
žnico in dokončanje tematskega parka ter 
spominske poti Borovniškega viadukta. 
Načrtujejo tudi kolopark v bližini železni-
ške postaje in ureditev vodovoda med Bo-
rovnico in Pakem. Hkrati bodo zgradili ko-
lesarsko povezavo Borovnica– Breg. Več  si 
lahko preberete na straneh Občine 
Borovnica. 

Log - Dragomer

Avtocestni priključek Dragomer
Tik pred izdajo gradbenega dovoljenja?
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo novega avtocestnega priključka Dragomer je v zaključni 
fazi. Prav tako je v zaključni fazi pridobivanje gradbenega dovoljenja, vlogo je treba dopolniti le še z 
manjkajočimi služnostmi. Na Darsu datuma začetka gradnje niso razkrili, dejali so le, da se bo zače-
la, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, torej pridobljena vsa upravna dovoljenja, zagotovljena 
sredstva za investicijo in izbran izvajalec. Več na straneh Loga - Dragomerja. 

Vrhnika

Gradnja vrhniške obvoznice
Dela se nadaljujejo
Trenutno so delavci na drugem krožišču končali 
pilotiranje in nasuli predobremenilni nasip, ki ga 
bodo odstranili konec februarja. Hkrati potekajo 
zemeljska dela na javni poti med Bajerji 
in državno cesto Vrhnika–Borovnica. 

Lani je na mestu nekdanje vojašnice na Stari Vrh-
niki začel rasti objekt Doma upokojencev Vrhni-
ka, ki bo namenjen dnevnemu varstvu starejših 
občanov. V tem trenutku je že zgrajeno pritličje 
in če bodo razmere dopuščale, naj bi delavci jese-

ni končali z deli. V njem bo prostor za predvido-
ma dvanajst uporabnikov. A to ni edini projekt, 
za katerega so se trudili v zadnjem času: na držav-
ni razpis za sofinanciranje so prijavili tudi projekt 
gradnje domske enote za osebe z demenco, a ni 

bil izbran. Kljub temu naša sogovornica, direkto-
rica doma Milena Končnina, ostaja optimistična.
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Prispeli smo do petstote številke. Če 
vemo, da za povprečno številko Našega 
časopisa porabimo 23 tekočih metrov 
papirja, bi to za eno številko naneslo 
razdaljo med Vrhniko in Brezovico. 
Če k temu dodamo še naklado, ki 
zadnje čase znaša 13 800 izvodov, bi se 
papirnata kača stegovala 150 km daleč, 
med Vrhniko in Mariborom. Hmm, če 
pa vse to pomnožimo z 49 leti starosti, 
bi s papirjem dvakrat obdali zemljsko 
oblo. No, račun ni povsem točen, ker 
vedno ni bila niti tako številčna naklada 
niti ni bila številka tako obsežna. Ne 
glede na to pa je med lokalnimi časopisi 
pravi mastodont, eden redkih, ki je 
preživel nekdanji režim in se pod enakim 
imenom neprekinjeno nadaljeval v 
demokraciji. V tem času se je zvrstilo 
ogromno različnih soustvarjalcev, ki 
sodijo v ekosistem časopisa: od lektorjev, 
oblikovalcev, tiskarjev, do novinarjev 
in raznašalcev. Ljudje so prihajali in 
odhajali, časopis pa je ostajal in iz leta 
v leto bogatil svojo vsebino. Zdaj skoraj 
ni številke, ki bi obsegala manj kot 
sedemdeset strani, na začetku jih je bilo 
komaj ducat. Čeprav je bil »komaj«, je 
bil to dovolj velik želod, iz katerega je 
zrastel hrast. Res, še enkrat se potrjuje 
pregovor, da iz malega 
raste veliko. Naj le raste, 
pravim, še dolga leta. Naj 
se staramo skupaj z njim. 

Cankarjeva misel:
 

Lepota je kakor Bog: 
povsod in nikjer je ni utelešene, 

v popolnosti izražene, tako da bi hrepeneli 
in slutnji ne bi bilo več prostora.

Ivan Cankar 

Dvakrat okoli 
zemeljske oble

Dnevno varstvo za starejše
Na mestu nekdanje vojašnice gradijo dnevno varstvo za starejše

--> 39

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa  

Dobrova - Polhov Gradec

Gradnja kolesarske 
povezave
Od Razorov do Gabrja

Z gradnjo kolesarske povezave od Razorov do 
Gabrja bodo začeli letos, dela pa bodo končana 
do sredine leta 2023. Do konca leta 2024 bo do-
končan še odsek kolesarske povezave od meje z 
Mestno občino Ljubljana do Razorov. Barjanska 
kolesarska povezava je v občini težko pričakova-
ni projekt, ki bo pomembno prispe-
val k prometni varnosti.
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Zaslužite si več! Več drznosti, samozavesti in individualnosti.

OPEL MOKKA
NAELEKTRENA IN DRZNA

Z OPEL FINANCIRANJEM ŽE ZA 

149 €
NA MESEC*

2+2 LETI Z OPEL FINANCIRANJEM

Avtohiša Sever
Sinja Gorica 112, 1360 Vrhnika
Tel.: 01 750 6 330
www.opel-sever.com

Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 4,4–6,0 l/100 km, poraba električne energije: 15,8–6,2 kWh/100 km ter izpusti CO2: 0–135 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične 
emisije dušikovih oksidov (NOX): 0–0,0460 g/km. Trdi delci: 0,00052 g/km in število delcev: 0,0900 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Primer informativnega izračuna finančnega lizinga za vozilo Opel Mokka Edition 1.2-litrski bencinski motor (74 kW/100 KM) s Start/Stop in 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ob 
nakupu na Opel financiranje. • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 18.946,40 • lastna udeležba (polog): € 9.094,27 • znesek financiranja: € 9.852,13 • število obrokov: 84 • 
mesečni obrok: € 149 • stroški odobritve: € 378,93 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 12.490,80 • letna obrestna mera: 7,00 % • efektivna obrestna mera: 8,4653 % na 
dan 3. 1. 2022. * Ponudba velja ob nakupu na Opel financiranje, ob katerem brezplačno prejmete tudi Opel FlexCare podaljšano jamstvo in asistenco za 2+2 leti ali do 120.000 km. Opel 
Mokka-e je prejemnica nagrade Zlati volan v kategoriji “Najboljši avtomobil pod 25.000 Eur v Nemčiji”. Vir: AUTO BILD (#45/2021) & BILD am SONNTAG (#46/2021). Več informacij je na 
voljo na www.opel-sever.com. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolična. 

Opel-Oglas_145x185-MOKKA_SEVER.indd   1 17/01/2022   08:19
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Prve novice
Izvedba ukrepov bi izničila poplavno nevarnost
Občina Borovnica se je že leta 2019 lotila celostne ureditve poplavne in erozijske 
nevarnosti kraja. Kako poplavno ogrožena je Borovnica, o ugotovitvah hidrološko-
hidravlične študije in protipoplavnih ukrepih smo govorili z Domnom Lajevcem iz 
podjetja Eho Projekt, d.o.o., ki je študijo tudi izvedlo. Najbolj je izpostavljen osrednji 
del Borovnice zaradi potoka Malence, objekti, ki ležijo ob Borovniščici dolvodno od 
regionalne ceste, objekti na območju sotočja potokov Izber in Prušnica ter objekti v 
Zabočevem in ob daljših zacevitvah pritokov.

Prenova dragomerskega pokopališča se nadaljuje
Potem, ko so lani delavci Hidrotehnika v okviru prenove pokopališča zgradili dva 
oporna zidova v dolžini okoli 50 metrov, zavarovali brežino obstoječih zemeljskih teras 
ter zagotovili prostor za  približno dvajset novih žarnih grobov, bodo letos dela potekala 
nivo nižje. Izvajalec Trgograd, ki ga je občina kot najcenejšega ponudnika izbrala s 
pomočjo zbiranja ponudb, je z deli že začel. 

Dela na prizidku vrtca v Horjulu lepo napredujejo
V januarju so izvajalci naredili strojne in elektro inštalacije v notranjosti objekta, 
položili so tudi napeljavo za talno ogrevanje. V kleti potekajo keramičarska dela in 
glajenje sten, v zgornjem delu, torej v bivalnih prostorih, pa že polagajo mavčne obloge 
in izolacijo na lesene stene. Celotna nadgradnja prizidka je namreč narejena ekološko 
iz lesenih elementov, kar prinaša povsem drugačen način gradnje, kot je klasičen z 
opečnimi zidaki. 

Občina Vrhnika podelila občinska priznanja
Občina Vrhnika lani zaradi epidemije ni razglasila občinskih nagrajencev, maja je zaradi 
covida-19 izpadla tudi slavnostna akademija. Zamujeno je nadoknadila konec decembra, 
v mesecu obletnice Cankarjeve smrti in v času pred prazniki. Zlato Cankarjevo plaketo 
sta prejela Bojan Mavsar in Roman Novak, srebrno Mileno Svenšek, Župnijska Karitas 
Vrhnika in PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, bronasto pa Jaka Jerina in Andrej Verbič. 
Župan je podelil še posebni priznanji Društvu upokojencev Vrhnika in projektu Prostofer.

Spomladi naj bi se pričela prenova križišča v Polhovem Gradcu
Zgradili bodo nov objekt avtobusne postaje, v sklopu katerega bo poleg čakalnice še 
gostinski lokal, ki bo obenem tudi turistično-informacijska točka. Rekonstruirali bodo 
tudi cesto proti Kulturnemu domu Jakoba Trobca s pločnikom. Občina se je z Direkcijo 
RS za infrastrukturo dogovorila, da bodo tudi oni sočasno izvedli rekonstrukcijo 
celotnega križišča, tako da bo poskrbljeno za varnost pešcev in  vozil.

33. Novoletni koncert
Po enoletnem premor, kot vemo zaradi koronavirusa, je Orkester simfonika Vrhnika s 
svojimi gosti priredil Novoletni koncert 2022. Na vrhniškem odru Cankarjevega doma se 
je v soboto, 8. januarja, ob 17. in 19. uri zbralo 50 glasbenikov Orkestra simfonika Vrhnika 
pod vodstvom dirigenta Marka Fabianija, okoli 40 pevk in pevcev Mešanega pevskega 
zbora Mavrica pod vodstvom Darinke Fabiani in Komornega zbora Fran Gerbič iz 
Cerknice pod vodstvom Jožeta Rajka. Številke nastopajočih so navedene zato, ker je 
precej glasbenikov in pevcev manjkalo prav zaradi karantene.
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FRIZERKA
META

·ličenje za vse priložnosti

·urejanje pričesk za posebne priložnosti

·klasična in modna barvanja

·otroško striženje
·moško striženje

·žensko striženje

NAROČILA NA
031 219 541

Meta Bizjan s.p.
Cankarjev trg 3,
Vrhnika@frizerkameta

Cankarjev trg 3,Vrhnika

službo dobi

Salon za nego rok in nog 
Pedikas
V sproščujočem okolju in na dostopni lokaciji izvajam za vas naslednje 
storitve:
- 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
- sponka za vraščene nohte PODOFIX

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 

PEKARNA ADAMIČ d.o.o.

zaposli 

delavca 
ali delavko, 
zaželjeno živilske izobrazbe slaščičar ali 
pek z izkušnjami z delom v živilstvu. 

Pisne prošnje s kratkim življenjepisom sprejemamo na e- mail: 
pek.adamic@siol.net

Franc Papler
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Spoštovane občanke 
in občani!

Upam, da je to eden 
zadnjih mesecev, ko 
nam korona kroji 
življenje in da se 
kmalu vrnemo v tirnice 
običajnega življenja. 
Mislim, da si tega vsi 
še kako zelo želimo. 
Skoraj z nostalgijo se 
spominajmo tistih časov, 
ko smo se brez zadržkov 
obsikovali, prehajali meje 
ali pa zgolj rokovali. Res 
upam, da bo temu počasi 
konec.

Pa naj bo dovolj jamranja. 
Na občini kljub epidemiji de-
lujemo s polno paro. Verjetno 
ste že opazili, da smo se po-
slovili od že vrsto let propa-
dajočega se bazena. Kar nekaj 
vprašanj je bilo naslovljenih 
na občino, kaj bo sedaj sledilo. 
Smo v zaključni fazi pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja 
za nov garderobni objekt, ki 
ne bo namenjen samo garde-
robam, ampak bodo v njem 
tudi klubski prostori za lokal-
na društva in gostinski lokal. 
Na samem mestu bazena pa 
načrtujemo parkovne povr-
šine z otroškimi igrali, zuna-
nji fitnes, igrišče za odbojko 
na mivki in glasbeni paviljon 
za popestritev družbenega 
dogajanja. Zaradi potreb po 
zagotavljanju šolskih norma-
tivov projektiramo tudi šolsko 
športno dvorano, ki bo ume-
ščena ob športni dvorani OŠ 
Ivana Cankarja. S tem se bo 
sprostila telovadnica Partizan, 
kjer bomo lahko v zaključni 
fazi naredili 25-metrski le-
tno-zimski bazen z dodatnim 

vadbenimi bazenom za sku-
pinske vadbe in osnovnošol-
ske programe. Veseli me tudi, 
da napreduje tako imenovana 
južna obvoznica, ki dobiva 
na nekaterih mestih že prve 
obrise. Drugo krožišče že ima 
predobreminilni nasip, kmalu 
bo ta narejen tudi za javno pot 
med Bajerji in regonalno cesto 
Borovnica-Vrhnika. V začetku 
februarja pričakujemo razpis 
za izbiro izvajalca za obnovo 
državne ceste Vrhnika – Li-
gojna in gradnjo kolesarske 
steze na tej relaciji. Ob ugo-
dnih vremenskih razmerah se 
bomo lotili še izgradnje ceste 
na Gabrčah ter ceste v Podli-
pi. Projektiramo tudi širitev 
in ureditev ceste Sinja Gorica 
– Blatna Brezovica, pa tudi iz-
gradnjo kanalizacije, kjer upa-
mo na evropska sredstva. Naj 
bo zaenkrat dovolj. Želim vam 
ponosno praznovanje dne-
va kulture in ostanite zdravi.  

Daniel Cukjati, župan 
Občine Vrhnika 

Vrhnika, 22. december – 
Lani Občina Vrhnika zaradi 
epidemije ni razglasila 
občinskih nagrajencev, 
tudi letos maja je zaradi 
covida-19 izpadla slavnostna 
akademija.

Zamujeno je nadoknadila konec decem-
bra, v mesecu obletnice Cankarjeve smrti 
in v času pred prazniki. 
Tokrat sta zbrane v Cankarjevi dvorani na-
mesto župana nagovorila podžupanja Ber-
narda Kropf in podžupan Jožef Malovrh.  
Spomnila sta, da veliko ljudi meni, da so 
čudni časi, da je veliko nestrpnosti, egoizma, 
da ljudje gledajo le nase in da je več teme kot 
svetlobe. »Današnji nagrajenci pa so dokaz, 
da se da temo premagati, saj so tisti, ki nosi-
jo luč upanja in dobrote. S svojo osebnostjo, 
prizadevnostjo in trudom dokazujejo, da je 
mogoče delati tudi drugače,« je dejala Kro-
pfova. Malovrh je spomnil na 30. obletnico 
samostojne države: »Hvaležni bodimo za 
30 let samostojne države in za vse, kar smo 
prejeli: ker imamo slovenske vrtce in šole, 
društva, organizacije, slovenske znastveni-
ke in raziskovalce, kulture in športnike … 
Ker lahko pojemo in govorimo slovensko! 
Hvaležni smo in ponosni, da smo Slovenci. 
Hvaležni in ponosni smo, da smo Vrhničani 
in da imamo med nami take izjemne ljudi, 
kot so današnji nagrajenci.« 
V nadaljevanju je sledila podelitev občin-
skih priznanj. Za kulturni program so po-
skrbeli Lado Jakša, Tone Kuntner in Darja 
Švajger. Prireditev je povezovala Jasmina 
Spahalić. 

Gašper Tominc, foto: GT

Zlata plaketa
Mag. umetnosti Bojan Mavsar, 
akademski kipar
Predlagatelj Lions klub Vrhnika

Svojo ustvarjalno pot je začel leta 1978. Že 
več kot 30 let ustvarja kot akademski kipar v 
Slovenskem narodnem gledališču Opera in 
balet Ljubljana, kjer izdeluje scenografije za 
predstave, rekvizite in tudi lutke ter maske. 
Deluje tudi na področju filma in televizije. 
Bojan Mavsar je priznan umetniki, ki živi 
in doživlja svoje mesto Vrhniko z okolico 
širše in globlje – kot zgodovinsko, naravno 
in kulturno-umetniško dediščino v celoti. 
Podariti je treba njegov opus najrazličnej-
ših del, ki jih je posvetil Ivanu Cankarju, kot 
tudi mednarodni kiparski simpozij Forma 

V Vrhnika. Leta 2018 je v jubilejnem letu 
Ivana Cankarja med drugim obudil spomi-
ne na njegovo pesniško zbirko Erotika. Zna-
ni so tudi njegovi »ribežniki« in vogalniki s 
Cankarjevo podobo, pa plastika na kroži-
šču (Vrane – harmonija) in plastika Ginko 
resnice pred Kavarno park. Razstavljal je 
doma in v tujini. Bojan Mavsar je že od leta 
2003 aktivni član dobrodelnega društva 
Lions klub Vrhnika, kjer večkrat nesebično 
daruje tudi svoja umetniška dela.

Roman Novak
Predlagatelj: Planinsko društvo Vrhnika

Roman Novak ni samo odličen planinski 
vodnik, ampak tudi organizator in izvaja-
lec številnih zamisli ter idej. Zato ne pre-
seneča, da je dobrih deset let predsedoval 
vrhniškemu planinskemu društvu. V tem 

času je uresničil kar nekaj projektov: usta-
novil je Vodniški odsek, obnovil Markacij-
skega. Med najpomembnejšima pa sta bila 
na Romanovo pobudo leta 2008 zgrajena 
nov razgledni stolp na Planini nad Vrhniko 
in leta 2018 nova koča. Slednjega je z zelo 
zagnanimi sodelavci v gradbenem odboru v 
dobrih treh letih uspelo uresničiti. Oba pro-
jekta sta terjala drznega in neomajnega člo-
veka. Roman je to vlogo uspešno dokončal.

Srebrna plaketa
Prostovoljno gasilsko društvo Drenov Grič 

- Lesno Brdo
Predlagatelj: Nina Ciuha Cerkovnik in 
občani

Društvo je zelo aktivno na področju dela 
z mladimi, kjer zadnja leta na tekmoval-
nem področju dosega zavidljive rezultate. 
Mladinska ekipa se je že trikrat uvrstila na 
mladinsko gasilsko olimpijado, se okronala 
z nazivom državnega prvaka in zmagala na 
vseh izbirnih tekmovanjih. Udeležba na kar 
treh zaporednih mladinskih gasilskih olim-
pijadah je zgodovinski uspeh. Za tako uspe-
šnimi dosežki stoji celotna vodstvena ekipa 
društva. V uspeh je vključenih nešteto ur 
prostovoljnega dela in žrtvovanja prostega 
časa. Z udeležbami na tekmovanjih med-
narodnega nivoja tako društvo ne prispe-
va samo k svojemu razvoju, ampak gre za 

>>

Slavnostna akademija 

Zlata nagrajenca 
Roman Novak in Bojan Mavsar

Tokrat sta zbrane nagovorila podžupanja Bernarda Kropf in podžupan Jožef Malovrh.

Oblikovalci kulturnega programa: 
Lado Jakša, Tone Kuntner in Darja Švajger

Roman Novak pravi, da priznanja ne razume 
kot le svojega, ampak kot priznanje vsem, ki so 

mu pomagali, stali ob strani in verjeli v projekta 
razglednega stolpa in planinske koče. »Hvala 

društvenim sopotnikom, hvala občanom in 
donatorjem, kajti brez vas vseh, teh ciljev ne bi 

bilo mogoče uresničiti.«
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dosežke trajnega pomena, s katerimi se 
povečuje ugled Občine Vrhnika.

Milena Svenšek
Predlagatelj: Društvo kmečkih in po-
deželskih žena Vrhnika

Milena je ena bolj aktivnih podpornih 
članic v PGD Verd, tudi v upravnem 
odboru društva in zadolžena za vete-
rane. Venomer se odzove na pomoč v 
društvu, še bolj pa je pomembno, da 
delo vidi tudi sama. Nepogrešljiva je 
pri ustvarjanju vzdušja starejših gasilk 
in gasilcev na domu. Njen smeh je sko-
zi vas težko zgrešiti. Poleg tega je de-
javna tudi v društvih in organizacijah: 
pri društvu upokojencev, kmečkih in 
podeželskih ženah, v Karitasu, obisku-
je starejše občane v domu upokojencev, 
deli pakete ...

Župnijska karitas Vrhnika
Predlagatelj: za skupino občanov 
Jože Kurinčič

Župnijska karitas Vrhnika v letu 2021 
obeležuje 30-letno delo na humanitar-
nem področju. Vsako leto organizira 
akcijo zbiranja šolskih potrebščin in 
sredstev za topel obrok, jeseni zbira 
pridelke za socialno ogrožene, orga-
nizira dobrodelni koncert Dva novčiča, 
zbira in deli pomoč ob naravnih 
nesrečah. Poleg materialne pomoči 
nudi tudi drugačno pomoč, kot je or-
ganizacija družabnih srečanj za bolne 
in invalide, romanja na Brezje, Žarek 
dobrote, skupine za druženje. Nudi 
tudi brezplačno pravno svetovanje, 
psihoterapevtsko pomoč in spremlja 
starejše na zdravstvene preglede.

Bronasta plaketa
Jaka Jerina
Predlagatelj: NSi

Jaka Jerina je svojo glasbeno pot začel v 
glasbeni šoli na Vrhniki, nadaljeval na 
srednji glasbeni in baletni v Ljubljani ter 
ga zaključil na Akdemiji za glasbo. Leta 
2010 je je za celovečerni balet Babica in 
lonec pravljic ter za sakralni deli Mla-

dinska maša in Missa in honorem st. 
Laurentius prejel Prešernovo nagrado. 
Leta 2015 je bila v Cankarjevem domu 
baletna predstava Božično drevesce, 
kjer je nastopil kot dirigent orkestra, 
ki je spremljal predstavo in je bil av-
tor glasbe. Ob 40-obletnici Glasbene 
šole Vrhnika je napisal Vrhniško 
simfonijo, leta 2018 pa je zmagal na 
mednarodnem tekmovanju skla-
dateljev World Projects Composition 
Competition v ZDA. Kot zmagovalec 
je bil povabljen na koncert v New York 
v svetovno znano dvorano Carnegie 
Hall, kjer so med drugimi premierno 
izvedli njegovo zmagovalno skladbo. 

Andrej Verbič
Predlagatelj: Zveze kulturnih orga-
nizacij Vrhnika

Andrej Verbič je obudil folklorno de-
javnost v Borovnici in jo v sklopu os-
novne šole ter Folklorne skupine Bis-
tra vodil med letoma 1978 in 1997. V 
devetnajstih letih njegovega delovanja 
je naučil več kot  350 otrok plesnih 
korakov. Leta 2015 je ponovno zbral 
plesalce FS Bistra, ki od takrat ponov-
no deluje. Zdaj je v skupini plesalec, 
krmilo vodenja pa je prepustil mlajšim. 

Dandanes v Borovnici delujejo tri folk-
lorne skupine in zasluga za to velja prav 
gotovo Verbiču. Njegovo delovanje 
ima tudi širši družbeni pomen, saj je v 
tistem času poskrbel, da je veliko mla-
dine poleg lepot ljudskih plesov odkri-
lo tudi pomembne življenske vrednote, 
ki so oblikovale njihova mlada življenja 
in jih pospremile na poti v življenje.

Županova priznanja
Društvo upokojencev Vrhnika

Kar 70 let je minilo, odkar so vrhniški 
upokojenci začutili potrebo po or-
ganiziranem druženju, po pomoči 
drug drugemu, po neprestanem 
izboljševanju kakovosti življenja in 
po oblikah vseživljenjskega učenja, še 
posebno v tako imenovanem »sre-
brnem« ali tretjem življenjskem ob-
dobju. Vse to in še več lahko nudijo 
le društva in organizacije, ki imajo 
posluh za tkanje pristnih človeških 
vezi, za upoštevanje drobnih želja in 
raznovrstnih potreb starejših.
Društvo, kot je vrhniško, ki je tudi 
največje društvo v občini, je močno, 
delavno, uspešno in prepoznavno 
tudi prek občinskih meja. Za to so 
zaslužne vse generacije, ki so se iz-
menjavale na najbolj izpostavljenih 
položajih v društvu. Društvo oprav-
lja močno poslanstvo na družbenem, 
izobraževalnem in socialnem 
področju.

Prostofer

V sodelovanju z Občino Vrhnika 
in Zavodom Zlata mreža je bil pred 
dvema letoma ustanovljen projekt 
Prostofer, ki opravlja brezplačne pre-
voze starejših oseb, ki ne morejo in ne 
vozijo sami, nimajo sorodnikov, imajo 

manjše mesečne dohodke, pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevoznimi 
sredstvi.  Prostofer jim omogoča lažjo 
dostopnost do zdravniške oskrbe, 
brezplačne prevoze do javnih ustanov, 
lekarn in trgovinskih centrov. Vrhnika 
je s svojimi prostovoljci projekta Pro-
stofer, v sodelovanju s klicnim cen-
trom, na številki 080 1010 v dveh letih 
opravila že 30.000 prostovoljskih kilo-

metrov. Županova zahvala velja vsem 
aktivnim v projektu Prostofer za njihov 
neizmeren trud, prostovoljsko prip-
ravljenost in za vse dosedanje delo ter 
spodbudo za delo v prihodnje. Zahvalo 
so prejeli: Venčeslav Jereb, Vinko Sluga, 
Jakob Rus, Franci Kržmanc, Miha Pet-
avs, Staša Pišler, Ines Ozimek, Franjo 
Čretnik in direktor Zlate mreže, Miha 
Bogataj. 

>>

Prostovoljno gasilsko društvo Drenov Grič - Lesno Brdo

Župan Daniel Cukjati, ki je podeljeval priznanja, se je zahvalil tudi Andreju Verbiču. 

Prostofer

Milena Svenšek V imenu društva je priznanje prevzela 
njegova predsednica Elica Brelih. 

Župnijska karitas Vrhnika

V imenu Jake Jerine je priznanje prevzel 
njegov oče Primož Jerina.



NAS CASOPIS 500/31. 1. 2022 C M Y K 6

31. januar 2022 6
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Ureditev južnega dela obvo-
znice Vrhnika bo prispevala k 
izboljšanju pretočnosti prome-
ta iz smeri Borovnice in Verda, 
ki zdaj poteka skozi center Vrh-
nike. Po izgradnji obvoznice bo 
tranzitni promet preusmerjen 
naravnost na avtocesto oziro-
ma čeznjo. 

Ureditev je razdeljena na 
tri sklope

Sklop 1 obsega preureditev 
zahodnega in vzhodnega dela 
priključka na AC Vrhnika, in 
sicer z umestitvijo dveh novih 

krožnih križišč K1 in K2 na 
zahodno oz. vzhodno stran 
priključka na AC. V obe krožni 
križišči se bosta poleg obstoje-
čih prometnih poiz avtoceste 
priključili še južna obvoznica 
Vrhnika ter krak lokalne ceste 
proti Tojnicam. Navedeni sklop 
bosta financirala Direkcija RS 
za infrastrukturo in DARS. 
Vrednost del znaša 1.334.182,90 
evra (Direkcija 817.307,30 evra 
in DARS 516.875,60 evra). Dela 
na krožnem križišču K1 so kon-
čana, končana sta tudi pilotira-
nje in drenažni sloj na območju 
krožnega križišča K2. Trenutno 
poteka izvedba predobremenil-
nega nasipa v sklopu konsolida-
cije, ki bo končana predvidoma 
konec februarja 2022 in je pogoj 
za nadaljevanje del na območju 
krožnega križišča K2. Do takrat 
pa  bo potekal samo monitorig.

Sklop 2 obsega rekonstruk-
cijo obstoječe javne poti od 
priključka z regionalno cesto 
Borovnica– Vrhnika na obmo-
čju pod viaduktom AC v Verdu 
(ureditev novega krožišča K3) in 
vzhodnim priključkom Vrhnika 
ter v nadaljevanju do krožnega 

križišča (K2) proti novi pove-
zovalni cesti Bajerji–Tojnice 
ter rekonstrukcijo regionalne 
ceste Vrhnika–Podpeč v dolži-
ni 200 metrov. Dela v vredno-
sti 2.356.873,97 evra bosta fi-
nancirali Direkcija v vrednosti 
2.008.084,85 evra in Občina 
Vrhnika v višini 348.789,12 evra. 
Trenutno potekajo zemeljska 
dela, v sklopu katerih bo nare-
jen tudi predobremenilni nasip. 
Rok dokončanja del je predvi-
den v začetku leta 2023.

Sklop 3 zajema novogradnjo 
lokalne ceste skozi industrijsko 
območje Liko Vrhnika do križ-
išča na delu lokalne ceste Verd–

Pokojišče do regionalne ceste 
Vrhnika–Podpeč, na katerem se 
priključuje prek novega krožne-
ga križišča K3. Gradnja tretjega 
sklopa pa je v celoti v pristojno-

sti Občine Vrhnika. Kot so spo-
ročili iz DRSC, je glede predvi-
denih zapor v tem trenutku še 
preuranjeno govoriti, saj bodo 
le-te vzpostavljene glede na 

konsolidacijo terena, dinamiko 
del ter na podlagi izdelanih ela-
boratov in izdanega dovoljena 
za zaporo.

Gašper Tominc

Vrhnika, 19. januar 
– Sredi januarja 
so gradbeni stroji 
brneli na javni 
poti med Bajerji 
in državno cesto 
Vrhnika–Borovnica. 
Trenutno potekajo 
zemeljska dela, v 
sklopu katerih 
bo narejen tudi 
predobremenilni 
nasip.

V a b i l o 

Vabilo in poziv – podaljšan rok za 
predloge

Za oddajo predlogov za podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2021 – športnik 
Vrhnike za leto 2021. 

Zaradi trenutnih razmer in na prošnjo nekaterih društev, klubov, organizacij in posame-
znikov smo rok za posredovanje predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim 
delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2021 podaljšali do 16. februarja 2022. 

Predloge je treba posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v prostorih Športne zveze 
Vrhnika na podlagi predhodnega dogovora po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje 
zaprosite na e-naslov: sportnazvezavrhnika@gmail.com. Obrazci so dostopni tudi na spletni 
strani: www.sportnazveza-vrhnika.si. Poleg tega je treba k predlogu priložiti tudi kopije do-
kazil o doseženih rezultatih (listine - priznanja, časopisni članki ipd). 

Prosimo, da vsi zainteresirani predloge pošljete na naslov: Športna zveza Vrhnika, Tržaška 
cesta 9, 1360 Vrhnika, p.p. 88, ali jih osebno dostavite na sedež zveze najpozneje do 16. fe-
bruarja 2022. Upoštevajo se športni rezultati, doseženi v letu 2021.

Predlagatelje in zainteresirane posebej opozarjamo, da Komisija za podelitev 
priznanj vlog, ki bodo prispele po navedenem roku, ne bo upoštevala.

Športna zveza Vrhnika
Komisija za podelitev priznanj

V a b i l o 

Vabimo vas, da se pridružite ekipi 
voznikov prostovoljcev.
Pomagati ljudem je naše poslanstvo: »Če rad pomagaš, se nam pridruži.«
Pogoj je dobra volja in izpit B kategorije. Info: 041 639 972, Franjo.

Ker decembra soglasje članov 
skupščine (sestavljajo jo župani 
Vrhnike, Borovnice in Loga - 
Dragomerja) Javnega podjetja 
Komunalno podjetje Vrhnika 
glede nove družbene pogodbe ni 
bilo doseženo, je vrhniški župan 
januarja sklical izredno sejo 
vrhniškega občinskega sveta. 

Kot je bilo zapisano v obrazložitvi gradiva, 
odlok o komunali namreč veleva, da morajo ob-
činski sveti glasovati v roku enega meseca po seji 
skupščine. Tako se je na mizi svetnic in svetnikov 
znašel predlog nove družbene pogodbe komu-
nalnega podjetja, ki naj bi odpravila koruptivna 

tveganja in povrnila nadzornemu svetu funkcijo, 
ki mu pritiče. Združenje nadzornikov Slovenije 
je namreč ugotovilo, da je trenutna družbena po-
godba na nekaterih mestih nezakonita in neskla-
dna s priporočeno prakso. Spremembo družbene 
pogodbe je predlagal tudi senat Komisije za pre-
prečevanje korupcije, »... da bo vsak organ imel 
funkcije, ki so zanj značilne.« 

Občinski svet Občine Vrhnika je nov predlog, 
ki ima dodano tudi varovalko, da se KPV ne sme 
privatizirati, in postavila dodatne omejitve župa-
nu in nadzornemu svetu, z veliko večino sprejel, 
preostali občini pa o predlogu (še) nista glasovali. 
Nasprotniki predloga so večinoma menili, da so 
imeli premalo časa za proučitev tako pomembne-
ga gradiva in da bi bilo prav, da bi soglasje dosegli 
kar med župani samimi.            Gašper Tominc

Trenutno 
potekajo dela
na javni poti 
med Bajerji 
in regionalko

Občinski svet izglasoval novo 
družbeno pogodbo komunale



NAS CASOPIS 500/31. 1. 2022 C M Y K 7

31. januar 2022 7
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Objekt na Stari Vrhniki ima že zgrajeno pritličje 
in če bodo razmere dopuščale, naj bi delavci jeseni 
končali z deli. V njem bo prostora za predvidoma 
dvanajst uporabnikov. A to ni edini projekt, za 
katerega so se trudili v zadnjem času: na državni 
razpis za sofinanciranje so prijavili tudi projekt 
gradnje domske enote za osebe z demenco, a ni 
bil izbran. Kljub temu naša sogovornica ostaja 
optimistična. 

Na območju nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki od 
lanskega avgusta poteka gradnja dnevnega centra 
za starejše. Lahko poveste, za kakšen objekt gre, 
torej za kolikšno površino, kaj bo v objektu in koliko 
starostnikov bi lahko sprejeli? 

Na območju nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki 
smo najprej porušili obstoječo stavbo in v jeseni 
začeli graditi novo samostojno stavbo, skupne 
neto tlorisne površine z mansardo 1.098,55 m2, 
od tega pritličje objekta obsega 576,80 m2, ki bo 
namenjeno  zagotavljanju dnevnih oblik varstva 
za osebe, starejše od 65 let in bo sprejela do dva-
najst oseb.

Gre za investicijo, za katero je del sredstev iz EU, delno 
pa so  vaša lastna, kajne?

S projektom smo uspešno kandidirali na javnem 
razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, ki je marca 2020 ob-
javilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v in-
frastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik 
varstva ali začasnih namestitev za starejše od 65 
let ter tako pridobili 717.383,00 EUR sredstev iz 
namenskih sredstev EU in ESRR. Razliko do viši-
ne vrednosti projekta bo zagotovil dom iz lastnih 
sredstev iz prihrankov prejšnjih let.

Delovni stroji so zabrneli v avgustu. Kje so gradbeniki z 
deli v začetku leta in kdaj naj bi bila gradnja končana? 

Septembra 2021 so najprej stekla dela za ureditev 
gradbišča in rušitev stavbe. Izbrani izvajalec od 
začetka gradnje ne sledi terminskemu načrtu, saj,  
kot pravi sam, največ težav predstavlja dvig cen 
materialov in delovna sila. Upajmo, da nam bo 
v predvidenem roku, do konca leta 2022, uspe-
lo pripeljati projekt do konca, saj smo terminsko 
vezani tudi na izvedbene roke zaradi evropskih 
sredstev. 

Verjetno načrtujete, da bi bili jeseni v njem že lahko 
prvi obiskovalci? 

Z gradnjo objekta, notranjim opremljanjem 
objekta, ureditvijo zunanjih površin in prido-
bitvijo uporabnega dovoljenja naj bi končali do 
konca leta 2022. Dejavnost bi začeli izvajati takoj 
v začetku leta 2023.

Komu bo to namenjeno? Starejšim, ki se ne zmorejo 
sami oskrbeti? Kaj se šteje pod »dnevno varstvo«? 

Dom upokojencev Vrhnika že nekaj let izvaja sto-

ritev dnevnega varstva v matični enoti, in sicer 
zagotavlja pet mest. Storitev se večinoma izvaja  v 
poletnih mesecih, v prihodnje pa bi si želeli za to 
storitev boljše prostorske razmere in tudi ustre-
znejšo organizacijo izvajanja storitev, ki bo starej-
šim in svojcem omogočala ugodnejše možnosti 
vključitve. Z izgradnjo enote za dnevno varstvo 
bo dvanajstim uporabnikom omogočeno, da 
bodo večino dneva preživeli z ustrezno oskrbo in 
zdravstveno nego ter še vedno ostali v domačem 
okolju. Storitev dnevnega varstva želimo ponudi-
ti tudi uporabnikom naših sosednjih občin. 
Z izgradnjo sodobnega centra za dnevno varstvo 
želimo slediti ciljem, da vsak starejši čim dlje 
ostaja v svojem domačem okolju. Z vključitvijo v 
dnevno varstvo pa vsak posameznik lahko dobi 
oskrbo in nego, ki jo zaradi svojega zdravstvene-
ga stanja ali starosti potrebuje. Tako lahko ostaja 
čim dlje aktiven ter ohranja svojo psihofizično 
kondicijo in socialne stike, hkrati pa razbreme-
nimo tudi svojce. Vključitev v dnevno varstvo 
ponuja vsakemu starostniku možnost, da se čim 
pozneje vključi v institucionalno varstvo. V novo-
zgrajeni enoti želimo starejšim ponuditi aktivno 
in hkrati varno okolje, tudi za osebe z demenco. 
Z vključitvijo v dnevno varstvo bo vsak starejši 
lahko čim dlje ostal v svojem domačem okolju 
oziroma bomo omogočili postopen prehod od 
neinstitucionalne oblike socialnega varstva v in-
stitucionalno obliko socialnega varstva v primeru 
hujšega poslabšanja zdravstvenega stanja.
V novozgrajeni enoti dnevnega varstva starejših 
se bo uporabnikom zagotovilo dnevno bivanje ob 
delavnikih v obsegu do desetih ur (čas uporabe 
bo po potrebi prilagodljiv posamezniku), prevoz 
v dnevno varstvo in na razne dogodke (prevoz v 
center in nazaj domov, na razne dogodke, izlete 
ipd.), varstvo in nadzor, socialno oskrbo in nego 
(pomoč pri hranjenju, uporabi stranišča ipd.), 
zdravstveno varstvo v obliki enostavnih postop-
kov zdravstvene nege (aplikacija zdravil, manjše 
preveze ipd.), organizirano primerno prehrano/
tople obroke (zajtrk, kosilo, napitki) in počitek, 
različne aktivnosti/animacijo (telovadba, bralne 
urice, kognitivne vaje, družabne igre, sprehode, 
izlete, ustvarjalne delavnice, vključevanje v sku-
pine za samopomoč, praznovanje glede na letni 
čas, praznovanje rojstnih dni, družabne dogodke 

z namenom medgeneracijskega in podobnega 
druženja, organizacija raznih razstav, nastopov, 
ustvarjanje skupnih izdelkov ipd.) ter pomoč in 
sodelovanje s svojci (nudenje opore, pogovora, 
tolažbe, iskanje dolgoročnih rešitev ipd.). 
Uporabnikom nove enote za zagotavljanje dnev-
nih oblik varstva se bo zagotovilo vse, glede 
na njihove potrebe in želje, da bodo pod isto 
streho vsi celostno preskrbljeni in da se bodo 
vsak dan vračali v domačo oskrbo v svoj dom.  

Bo delo z uporabniki individualno? 

Z uporabniki bomo delali  individualno in sku-
pinsko. Posamezne aktivnosti bodo individualno 
prilagojene posameznemu uporabniku glede na 
njegovo zdravstveno stanje in spodobnosti, sku-
pinsko delo pa bo namenjeno predvsem ustvar-
janju skupinskega vzdušja. Najpomembneje je, da 
se bodo uporabniki počutili dobro v svoji lastni 
koži ter da bodo čutili pripadnost in sprejetost v 
skupini.

Se lahko zainteresirani že prijavijo ali kako drugače 
poiščejo informacije pri vas? 

Letos bomo pripravili podrobnejši program izva-
janja dnevnega varstva ter vse potrebne informa-
cije. Vsak, ki bo zainteresiran, se bo lahko prijavil 
in vse potrebne informacije pridobil pri nas. 
 
Kaj bo to pomenilo za vas kot zavod: verjetno nekaj 
reorganizacije in nove zaposlitve? 

Z začetkom izvajanja storitve dnevnega varstva 
na novi lokaciji bodo potrebne nove zaposlitve ter 
nekaj drugačne organizacije v matičnem domu, 
saj se bodo vse spremljajoče upravne in tehnične 
storitve opravljale v matičnem domu, v enoti se 
bo izvajala samo dejavnost dnevnega varstva.

Kot sem slišal, pa to naj ne bi bila edina pridobitev 
Doma upokojencev Vrhnika, saj načrtujete zraven še 
gradnjo enote za osebe z demenco.

Našo idejo in željo po dodatnem zemljišču, na 
katerem bi načrtovali novo enoto, ki bi bila na-
menjena predvsem osebam z demenco, sta pod-
prla Ministrstvo za delo in Občina Vrhnika. V 
juliju je našo idejo podprlo tudi Ministrstvo za 
obrambo in nam v upravljanje s sklepom Vlade 
RS predalo dodatno zemljišče. V izjemno kratkem 
času smo v sodelovanju z obema ministrstvoma, 
Občino Vrhnika, Upravno enoto Vrhnika, vsemi 
soglasodajalci in zunanjimi sodelavci uspeli pri-

praviti projekt ter pridobili pravnomočno grad-
beno dovoljenje. Konec avgusta smo s projektom 
kandidirali na Javnem razpisu za sofinanciranje 
vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti 
izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč 
deinstitucionalizacijo, ki ga je objavilo ministrst-
vo za delo konec maja.  Gre za finančna sredstva v 
okviru programa React-EU, investicija  je ocenje-
na na 2.514.091,23 EUR, objekt pa bi bil namenjen 
osebam z demenco in je zasnovan po sodobnih 
konceptih izvajanja storitev. Hkrati zasnovana 
arhitektura objekta upošteva vsa priporočila 
za preprečevaje širjenja okužb, s katerimi se 
srečujemo v zadnjih dveh letih. Projekt je bil 
ocenjen z vsemi možnimi točkami, žal pa s kandi-
daturo na razpisu tokrat nismo uspeli. Upamo, da 
bo naš projekt v prihodnje prepoznan kot nujen 
in potreben tudi zaradi zastarele in neustrezne 
infrastrukture našega matičnega doma. S projek-
tom bomo vsekakor kandidirali na morebitnem 
prihodnjem razpisu za evropska sredstva ali pa 
celo uspeli prepričati Ministrstvo za delo, da bi 
sredstva za izgradnjo pridobili iz proračuna RS. 
Nadomestne kapacitete in gradnja enote so nujne 
tudi zaradi izpolnitve pogojev, da lahko matični 
dom začnemo prenavljati in postopoma zagoto-
vimo ustrezen bivalni standard, ki si ga vsak naš 
stanovalec zasluži za dostono preživljanje sta-
rosti. 

Ste optimistični glede tega?

Da, ne glede na trenutni izid razpisa ostajam 
optimistična in verjamem, da se bo našla us-
trezna rešitev. V manj kot dveh mesecih nam 
je skupaj uspelo pripraviti projekt in pridobiti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, za kar se 
iskreno zahvaljujem svojim sodelavcem, Minis-
trstvu za obrambo, Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, županu 
Občine Vrhnika, Danielu Cukjatiju s sodelavci, 
Upravni enoti Vrhnika, Geodetski upravi Logatec, 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenija, 
Komunalnemu podjetju Vrhnika, projektantom 
in izvajalcem investicijske dokumentacije. Hvala 
tudi vsakemu posamezniku, ki je s svojim delom 
kakorkoli prispeval pri pripravi projekta in prido-
bitvi gradbenega dovoljenja. 
Skupaj smo dokazali, da smo družbeno odgovo-
rni in znamo za družbeno dobrobit stopiti skupaj, 
predvsem pa smo dokazali, da nam je mar tudi 
za starejše.

Pogovarjal se je
Gašper Tominc.

Milena Končina, 
direktorica Doma upokojencev Vrhnika

»Z izgradnjo sodobnega 
centra za dnevno 

varstvo želimo slediti 
ciljem, da vsak starejši 

čim dlje ostaja v svojem 
domačem okolju«

Pogovarjali smo se z direktorico Doma upokojencev Vrhnika, ki se je lotila 
novega projekta – gradnje dnevnega varstva za starejše občane. 

V novem objektu bo prostora za dvanajst uporabnikov dnevnega varstva (grafika: Arhitektura Ušaj, d. o. o.). 

Nekdanji vojaški objekt, ki so ga podrli, na njegovem 
mestu pa raste objekt za dnevno varstvo. 

Gradnja novega objekta
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V ponedeljek, 19. decembra, ob 
osmi uri zjutraj so svoja vrata 
odprli številni cepilni centri po 
Sloveniji. 

Začela se je namreč akcija Cepilni dnevi, 
s katero so do vključno četrtka pod geslom 
»Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo 
leto« z daljšim delovnim časom cepilnih 
centrov in mobilnimi enotami skušali 
dvigniti precepljenost prebivalstva. Kam-

panjo je odprl minister za zdravje Janez 
Poklukar, ki se je v ZD Bled cepil s poživi-
tvenim odmerkom. V teh štirih dneh je 62 
cepilnih centrov po državi delalo s podalj-
šanim delovnim časom, in sicer od 8. do 
20. ure, v vsaki

statistični enoti pa na eni lokaciji še noč-
no cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 
8. ure zjutraj. 

Tudi vrhniški zdravstveni dom je sodelo-
val v omenjeni akciji. Kot je pojasnil direk-
tor Roman Strgar, je trud obrodil sadove. 

»V cepilnem tednu smo cepili 1.082 ljudi. 
To je bilo dvakrat več kot predhodne tedne. 
Res pa je, da smo mi že prej cepili in še se-
daj cepimo vse dni v tednu. Zato vabimo 
občane, da

izkoristijo to priložnost in zavarujejo 
sebe in ljudi iz svoje okolice.« Cepljenje je 
v času akcije potekalo vse dni v zdravstve-
nem domu, posebej pa tudi v lovskem 
domu v Borovnici, v občini Log-Dragomer 
in v gasilskih domovih na Zaplani, v Podli-
pi in Bevkah. (gt)

Vlada RS je konec 
decembra podelila 
Zdravstvenemu domu 
Vrhnika spominski znak 
za požrtvovalnost v boju 
proti covidu-19. 

Kot je zapisal direktor doma 
Roman Strgar, »priznanje« ra-
zume kot pohvalo vseh zapo-
slenih: »Zelo sem vesel, da smo 
ga prejeli zaposleni kot ekipa, ki 

se vsakodnevno trudi za dobro 
opravljanje zdravstvenih stori-
tev v teh zahtevnih časih.« Di-
rektor je dodal, da je ponosen 
na svoje sodelavce in sodelavke, 
ki že skoraj dve leti zagnano de-
lujejo v skupno dobro. »Z našo 
ekipo bomo še naprej po svojih 
močeh delovali za javno zdravje 
in vse svoje napore usmerjali za 
izvajanje dejavnosti, ki učinko-
vito prispevajo k boju proti širi-
tvi tega nalezljivega virusa.« (gt)

»Šola v naravi je 
posebna vzgojno-
izobraževalna oblika, 
katere bistvo je, da 
ves razred ali oddelek 
odide za nekaj časa v 
neko naravno, čim manj 
urbano okolje zunaj 
kraja stalnega bivanja 
(k morju, reki, jezeru, v 
gozd, gore, zasneženo 
naravo…), kjer se v 
posebnih okoliščinah in 
po posebnem vzgojno-
izobraževalnem 
programu nadaljuje 
smotrno pedagoško 
delo.

 Gre za strnjen večdnevni 
vzgojno izobraževalni proces, 
ki se z različnimi vsebinami 
vključuje v celostno oblikova-
nje otrokove osebnosti.« (Kri-
stan, 2010, str. 202).

Po tem merilu so leta 1971 
vsi vrhniški četrtošolci prvič 
odšli na Beli Križ nad Piranom 
v poletno šolo v naravi. Nato so 
sledile lokacije na Hrvaškem: 
Valovine, Peroj, Medulin in 
Duga uvala pri Pulju, kamor 
hodijo še sedaj. Vmes so bili 
zaradi vojne na Hrvaškem dva-
krat  v Kranjski Gori. Zaradi 

epidemije covida-19 leta 2020 
šole v naravi ni bilo, zato bo 
letošnja jubilejna – 50. po vr-
sti. Glede na dolgo tradicijo in 
dejstvo, da je bil pobudnik šole 
v naravi v Sloveniji prof. športa 
Jože Beslič, ki je živel na Vrhni-
ki, bomo v juniju pripravili:

– razstavo o šoli v naravi z opi-
som lokacij in fotografijami,

– razstavo slikarja in kiparja 
Branka Bazine, ki poleti ust-

varja v Dugi uvali,
– sprejem kipa Golobica, ki je 

iz naravnega kamna iz Duge 
uvale,

– izlet z avtobusom Po poteh 
šole v naravi, kjer bomo obis-
kali vse dosedanje morske lo-
kacije.
V naslednjih številkah NČ 

bomo objavljali članke iz  zgo-
dovine šole v naravi in priprave 
na razstavo. Bralce, udeležence 

šol v naravi,  bomo zaprosili za 
fotografije iz tega obdobja, da 
bomo popestrili razstavo. Do-
godek pripravljata Zavod Ivana 
Cankarja Vrhnika in  OŠ Ivana 
Cankarja, morda se nam bo 
pridružil še kdo.

Stik za sodelovanje, 
informacije in oddajo 

fotografij: Vinko Bizjak, 
vbizj@11sola.si

V državnem programu 
ZORA si želijo, da bi 

pregledanost presegla 
ciljnih 70 % v vseh 

slovenskih občinah. 

V Občini Vrhnika je bila tri-
letna pregledanost na dan 30. 
6. 2021 77,7 %, kar je nad ciljno 
vrednostjo in nad slovenskim 
povprečjem. Med 212 občina-
mi je to 37. največja pregleda-
nost. Lani je bila pregledanost 
v vaši občini 74,3 %, kar je bila 
43. največja pregledanost med 
vsemi občinami. 

Za razliko od nekaterih dru-
gih preventivnih zdravstvenih 
dejavnosti program ZORA 

tudi v času pandemije vse od 
maja 2020 naprej deluje nepre-
kinjeno. Kljub vsem starim in 
novim pandemskim izzivom je 
bila v letu 2021 udeležba žensk 
v programu ZORA podobna 
kot pred pandemijo covida-19. 

Ob letošnjem evropskem te-
dnu boja proti raku maternič-
nega vratu v programu ZORA 
pozivajo ženske: 

  
• ne odlašajte s preventivnim 

pregledom z brisom mater-
ničnega vratu pri svojem 
izbranem osebnem gineko-
logu. Če ste stare med 20 in 
64 let in je od zadnjega pre-
gleda minilo tri leta ali več, 

se naročite na pregled same. 
Odzovite se na vabilo, če ga 
prejmete. V Sloveniji na leto 
odkrijemo in uspešno zdra-
vimo okrog 1.600 predraka-
vih sprememb materničnega 
vratu visoke stopnje in tako 
učinkovito preprečujemo 
nastanek raka materničnega 
vratu; 

• še posebej k rednim presejal-
nim pregledom ZORA pozi-
vamo mlade ženske v starosti 
20 do 39 let, pri katerih smo v 
letu 2021 odkrili okrog 6 do 
7 % manj predrakavih spre-
memb materničnega vratu 
visoke stopnje (CIN2+) kot 
v času pred pandemijo. Po-

skrbite za svoje zdravje celo-
stno, tudi v času pandemije, 
in se udeležite preventivne-
ga pregleda kljub različnim 
izzivom, ki jih pred vse nas 
postavlja pandemija. Vaše 
zdravje je pomembno tako 
za vas kot vašo družino in 
vse, ki jih imate rade; 

• ne odlašajte s klicem izbra-
nemu osebnemu ginekologu, 
če posumite, da imate znake, 
sumljive za raka maternič-
nega vratu. Rak, odkrit v za-
četnem stadiju, je zelo dobro 
ozdravljiv in ženska lahko po 
zdravljenju živi polno življe-
nje.

gt

Obvestilo

Vpis v Vrtec Vrhnika
Spoštovani starši, obveščamo vas, da poteka vpis otrok v Vrtec Vrhnika za 
šolsko leto 2022/2023. 
Vloga za vpis otroka v vrtec je objavljena na naši spletni strani: 
https://vrtec-vrhnika.si/ . 
Vlogo lahko pošljete izpolnjeno in skenirano na naš spletni naslov:
info@vrtec-vrhnika.si 
ali nam jo pošljete na naslov: 
Vrtec Vrhnika, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika.

Komisija za sprejem novincev v vrtec bo obravnavala vse vloge, ki bodo v vrtec 
prispele do 31. 3. 2022. Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec obveščeni 
v sredini aprila, o razporeditvi otroka v oddelek pa v avgustu.

Do vstopa otroka v vrtec morajo starši otroka oddati:
– podpisano pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev 

ter vrtca, ki jo bodo prejeli ob obvestilu o sprejemu otroka v vrtec,
– potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda pediater, iz katerega je 

razvidno, da je otrok cepljen po programu in
– vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo.

Lep pozdrav
Vrtec Vrhnika

ZD Vrhnika prejel 
spominski znak
za požrtvovalnost v boju 
proti covidu-19

Z Dugo uvalo nas povezujejo tudi  Argonavti. Na pročelju hotela so objavili zapis o legendi, 
naj bi Argonavti ladjo sestavili v Dugi uvali …

Na Vrhniki vedno boljša 
pregledanost v programu ZORA

Cepili dvakrat več kot predhodne tedne

50 let poletne šole v naravi
na Vrhniki 
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Vrhnika, 9. januar – 
Okoli 8.30 so policisti 

na južni ljubljanski 
obvoznici med  

vožnjo z več kot 
200 km/h posneli 

voznika osebnega 
vozila znamke Audi 

z nameščenimi 
madžarskimi 

registrskimi 
označbami. 

»Vozilo je nadaljevalo vožnjo 
v smeri Primorske, nato pa je 
voznik zavil na izvoz Vrhnika. 
Voznik ob izvozu z avtoceste ni 
ustavil ob znakih modrih luči, 
ampak vožnjo nadaljeval od 
izvoza z avtoceste v smeri Lo-
gatca, kjer je v semaforiziranem 
križišču zapeljal v rdečo luč in 
trčil v vozilo, ki je pravilno pri-
peljalo v križišče. Po trčenju je 
vozilo znamke Audi nevozno 
obstalo na pločniku, voznik in 
njegov sopotnik pa sta s kraja 
zbežala vsak v svojo smer. V ne-
sreči se je voznik drugega udele-
ženega vozila lažje poškodoval,« 
so Našemu časopisu sporočili iz 
Policijske uprave Ljubljana. 

Policisti še ugotavljajo izvor 
vozila znamke Audi, ki je imel 
nameščene madžarske registr-
ske tablice, prav tako pa zbira-
jo obvestila za izsleditev dveh 
moških, ki sta zbežala s kraja. 

Po doslej znanih podatkih so 
policisti zaznali sum storitve 
kaznivih dejanj nevarne vožnje 
v cestnem prometu in zapusti-
tev poškodovanca v prometni 
nesreči brez pomoči. Po vseh 
zbranih obvestilih bo o ugoto-
vitvah obveščeno pristojno dr-
žavno tožilstvo. Opis voznika: 

moški, star okoli 20 let, črnih 
las, oblečen v temne hlače in 
bele športne copate.

Opis sovoznika: moški, star 
okoli 20 let, črnih las, suhe po-
stave, oblečen v rdečo puhovko, 
modre džins hlače in črno bele 
športne copate. 
Gašper Tominc, foto: zajem 

Tudi letos bo na območju celotne Slovenije 
potekal projekt Podjetno nad izzive (PONI  LUR), 
ki je v preteklosti že obrodil bogate sadove. 

Projekt zajema nudenje vse-
binskih podpornih aktivnosti, 
s katerimi se skupinam ude-
ležencev v obdobju štirihme-
secev zagotovi zaposlitev in 
podporno podjetniško okolje, v 

katerem lahko uspešno razvije-
jo in uresničijo lastne poslovne 
ideje. Z vrhniškega konca se ga 
je udeležila Laura Primec, ki je 
lani jeseni odprla prodajalno 
cvetja Lepa roža. Morda bo nje-

na zgodba koga opogumila ali 
navdihnila, da se bo tudi sam 
prijavil v omenjeni projekt. 

Laura že od malih nog naravo 
in cvetje sprejema malo druga-
če. Spominja se trenutkov, ko so 
s starši hodili po gozdu, kako ji 
je mama govorila: »Vedno glej z 
odprtimi očmi.« To se ji je tako 
močno vtisnilo v spomin, da v 

vsaki stvari vidi, kako bi jo lahko 
uporabila ali vključila v svoj del 
kreacije in ideje, ki se ji porodi.

Že kot osmošolka je bila 
odločena, da si želi biti samo 
cvetličarka in nič drugega. Ko 
je napočil čas odločitve glede 
smeri same izbire srednje šole, 
je jasno vedela, da je šola zanjo 
le cvetličarska šola v Celju. In 
ravno iz tako močne želje, da si 
želi res nekaj več, je izbrala tudi 
delodajalca. Nekoga, ki v tem 
poklicu ne bi zaspal z idejami 
in razvojem, nekoga, ki bo sle-
dil koraku časa. Že kot dijakinja 
je začela z delom v Gardenii – 
enemu največjih cvetličarskih 
podjetij, zadolženih za uvoz 
in distribucijo rezanega cvetja, 
lončnic in drugega repromate-
riala. V svojem sklopu so imeli 
tudi več kot ducat poslovalnic 
in v eni izmed njih je pilila svoje 
sposobnosti. 

Po končani srednji šoli se je 
odločila, da se bo tam tudi re-
dno zaposlila, saj se je v podjetju 
počutila zelo dobro. Dobila je 
tudi priložnost za dodatno šo-
lanje in po uspešnem zaključku 
prevzela vodenje poslovalni-
ce v pasaži Maxi v Ljubljani. 
S pomočjo sodelavk so zelo 
uspešno povečale tudi izbiro 

cvetja, uspešni rezultati pa so 
jo privedli do vodje ene izmed 
največjih poslovalnic – poslo-
valnice Konzorcij. V delu je si-
cer nepopisno uživala, vendar 
so nastale drugačne življenjske 
prioritete, zaradi katerih se je 
odločila, da začasno zapusti de-
lovno mesto s trdno zaobljubo, 
da bo, ko bo napočil pravi čas, 
ponovno vstopila v svet cvetja, 
šopkov in aranžmajev, vendar le 
kot samostojna podjetnica.

Tako je s pomočjo projekta 
PONI LUR uresničila svoje sa-

nje iz otroštva – odprla je pro-
dajalno cvetja Lepa roža, in to 
na lokaciji in v stavbi, o kateri je 
sanjala že v otroštvu – na Can-
karjevem trgu 6a na Vrhniki. S 
pomočjo svojih bližnjih, prija-
teljev in zunanjih sodelavcev je 
zbrala pogum in z 20. oktobrom 
2021 zakorakala na svojo samo-
stojno podjetniško pot, na kate-
ri bo stremela, da bo z vsakim 
svojim delom pričarala nasmeh 
na obraz in zadovoljstvo v dušo 
vseh njenih kupcev.

GT in rralur.si, foto: GT

Pred koncem leta 
se je v uredništvu 
oglasila Antonija 
Forjan s Strmice. 

Sodelovala je v vsesloven-
skem projektu Slovenija kvač-
ka, v okviru katerega je 211 
kvačkaric in en kvačkar izde-
lovalo grbe slovenskih občin. 

Kot je dejala, naj bi število 
skvačkanih grbov zadostovalo 
za vpis v Guinessovo knjigo 
rekordov. 

Sogovornica je povedala, da 
si je želela kvačkati vrhniški 
grb, a je bila prepozna s prijavo, 
tako ji je ostal kobariški grb, ki 
meri 159 cm x 190 cm, zanj pa 
je porabila okoli 170 ur. »Pono-
sna in presrečna  sem, da sem 
članica velikega in zahtevnega 
projekta  Slovenija  kvačka. 

Projekt vodi ga. Jadranka 
Smiljič iz Slovenj Gradca, ki je 
tudi skrbnica in strokovnjaki-
nja skupine. Grbe smo kvačkali 
po sistemu C2C.« Grbe so za-
čeli kvačkati lani 15. septembra 
in končali 26. decembra. 

V začetku febrarja bodo grbe 
izročili županjam in županom 
slovenskih občin. »Grbi so 
kvačkani iz slovenske volne, ki 
jo izdelujejo v tovarni v Maj-
šperku. 

Za en grb je bilo potrebno 
približno 2,5 kg volne. Poleg 
grba smo morali po lastni izbi-
ri narediti še od 4 do 5 izdelkov 
v velikosti 10  x 10 cm.  Vse sku-

paj naj bi zadostovalo za vpis 
v Guinessovo knjigo rekordov.« 
Ali jim bo to uspelo, bo znano 
pozneje, vsekakor pa drži-
mo pesti!     Gašper Tominc

Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji 

V programu se je kalila tudi Laura Primec 
iz cvetličarne Lepa roža

Divjala po avtocesti, 
povzročila nesrečo in nato zbežala S kvačkanjem do 

Guinessove knjige rekordov
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Odkrij
ebm-papst v sebi.
V podjetju ebm-papst Slovenija se ukvarjamo s 
proizvodnjo malih elektromotorjev in ventilatorjev 
ter smo eden izmed vodilnih igralcev v industriji 
motorjev za belo tehniko v Evropi in svetu.

Zaradi širitve produktnih programov iščemo
več sodelavk in sodelavcev za delovna mesta:
 •  Poslovni informatik (m/ž)
 •  Inženir kakovosti (m/ž)
 •  Tehnolog kakovosti končnih izdelkov (m/ž)
 •  Vodja skupine v proizvodnji (m/ž)
 •  Elektronik (m/ž)
 •  Mehatronik (m/ž)
 •  Skladiščnik (m/ž)
 •  Operater (m/ž)

Vse, ki vas navedena delovna mesta zanimajo, 
vabimo, da nas pokličete na 01/70 90 198 ali nam 
pišete na zaposlitev@si.ebmpapst.com.  

www.ebmpapst.si

#razvijamoboljšeživljenje 

  

 

Lansko leto, ki 
ga je pomembno 
zaznamovala 
pandemija covida-19, 
je bilo za podjetje 
ebm-papst Slovenija, 
ki ima svoj sedež 
v Podskrajniku pri 
Cerknici in je eno izmed 
vodilnih podjetij v 
industriji motorjev za 
belo tehniko v Evropi in 
svetu, uspešno. 

V podjetju, ki je do leta 2016 
poslovalo pod imenom Ydria 
Motors, odtlej pa je v 100-od-
stotni lasti nemške družbe 
ebm-papst Landshut GmbH, 
so lani zaposlili več kot 40 no-
vih sodelavcev različnih profi-
lov.

Največ novih zaposlitev je 
bilo na področju proizvodnje, 
saj so vzpostavili novo pro-

izvodno linijo, ki je bila ob 
koncu lanskega leta preseljena 
iz matičnega podjetja v nem-
škem mestu Landshut. S tem 
namenom je ebm-papst Slove-
nija svoj proizvodni obrat na 
Uncu razširil s 1500 m2 doda-
tne proizvodne površine. Na ta 
način bodo še učinkoviteje in 
hitreje sledili povpraševanju 
in zadostili potrebam svojih 
naročnikov, med katerimi so 
številni svetovni proizvajalci 
bele tehnike višjega cenovne-
ga razreda, kot so Miele, Bo-
sch-Siemens, Gorenje, AEG 
in Electrolux. V letošnjem letu 
načrtujejo še razširiti svojo 
proizvodnjo, zaradi česar bodo 
še dodatno zaposlovali.

Vlaganje v dobro delovno 
okolje in razvoj zaposlenih

Svojo ekipo zaposlenih pa 
širijo tudi na drugih področjih, 
ne le v proizvodnji. Iščejo zlasti 
strokovnjake na področjih me-

hatronike, elektrotehnike in 
strojništva. Zavedajo se, da so 
zaposleni ključni za uspeh in 
rast podjetja, zato veliko vlaga-
jo v dobro, spodbudno delov-
no okolje, v razvoj zaposlenih 
ter v njihovo izobraževanje in 
priučevanje dodatnih kompe-
tenc. Podjetje ima pridobljen 
certifikat Družini prijazno 
podjetje, lani jeseni pa so se 
vključili tudi v postopek pri-
dobitve certifikata Družbeno 
odgovoren delodajalec. Gre za 
prvi, na mednarodnih smer-
nicah temelječ certifikat v slo-
venskem prostoru, ki celostno 
naslavlja družbeno odgovorno 
upravljanje podjetij v odnosu 
do zaposlenih.

V podjetju so prepričani, da 
so le zadovoljni zaposleni pre-
dani zaposleni, zato želijo še 
izboljšati odnos do zaposlenih 
ter dvigniti raven ozaveščeno-
sti o družbeni odgovornosti na 
vseh ravneh upravljanja podje-
tja. Usmerjajo se predvsem v še 
boljše usklajevanje zasebnega 
in poklicnega življenja, v zago-
tavljanje varnosti in zdravja na 
delovnem mestu ter medge-
neracijsko sodelovanje. Zapo-
slene spodbujajo k aktivnemu 
sodelovanju tako pri snovanju 
kot izvajanju dejavnosti za svo-
je družbeno odgovorno poslo-
vanje.

V februarju bomo še zadnjič to zimo izvedli 
nočni pohod po Poti močvirskih škratov na 
Mali plac. 

Dobimo se v Športnem parku Bevke, 19. 
februarja ob 17 h. Ste pripravljeni na nočno 
dogodivščino s škrati in lučkami?  Dva dni 
kasneje, med zimskimi počitnicami, v po-
nedeljek, 21. februarja se na škratolovsko 
dogodivščino po Poti močvirskih škratov 
na Mali plac odpravimo ob 11h. V družbi 
interpretativne vodnice so zgodbe z Lju-
bljanskega barja še bolj sočne in razkošne.  
Sicer pa vas za samostojne obiske Pot 
močvirskih škratov na Mali plac pričakuje 
vse dni v tednu, Močvirska beležka je na 
voljo v ŠPB baru v Športnem parku Bevke. 
Toplo priporočamo, da otroci pred obiskom 
preberejo tudi slikanico Mali plac, tako bodo 
doživetja na poti še močnejša.  

Ne zamudite najbolj zamočvirjene 
družinske dogodivščine!

Širitev proizvodnje in številne 
nove zaposlitve v cerkniškem 
ebm-papstu Slovenija

Škrateljc vabi na škratolovske pohode 
po Poti močvirskih škratov na Mali plac!
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POPOLNOMA NOVI 
BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER.

THE 2

Novi BMW serije 2 Active Tourer je na voljo v posebni ponudbi.

ZDAJ S PRIHRANKOM 4.000 EUR IN DODATNIMI UGODNOSTMI.*

Ob nakupu dodatno prejmete: 

• Darilni bon za 20% popusta na originalno dodatno opremo BMW (originalni zimski kompleti koles, strešni nosilci...).

• Pri financiranju preko BMW Financial Services po ugodni obrestni meri pa lahko BSI Voucher* v višini 25% vrednosti BSI paketa vnovčite 
kot dodaten popust pri nakupu novega vozila.

* Vrednost paketa je odvisna od izbranega modela in motorizacije. Za točen izračun se obrnite na naše prodajne svetovalce BMW. Pogoji akcije BSI Voucher: Velja samo v primeru 
financiranja preko BMW Financial Services. BSI Voucher se lahko vnovči kot dodatni popust pri nakupu novega vozila. Velja za fizične in pravne osebe. BSI Voucher ni izplačljiv v 
primeru nakupa vozila z gotovino. Ta ponudba se izključuje z ostalimi ponudbami. Ponudba velja za fizične in pravne osebe, je neobvezujoča in velja v primeru financiranja preko 
BMW Financial Services, ki si pridržuje pravico, do spremembe pogojev ali zavrnitve financiranja, brez dodatne obrazložitve. Ekskluzivna ponudnika finančnih storitev 
BMW Financial Services v Sloveniji sta Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o.. Za več informacij o ponudbi, pogojih nakupa ali za personalizacijo ponudbe nas kontaktirajte. 
Slike vozil so simbolne. Pridružujemo si pravico do sprememb in napak.

Kombinirana poraba goriva za BMW serije 2 Active Tourer: od 1,1 do 6,4 l/100 km. Emisije CO2: od 22 do 146 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: še ni podatka. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Avto Aktiv Kranj
Mirka Vadnova 2a
SI-4000 Kranj
Tel. +386 4 281 14 05

Avto Aktiv Koper
Ankaranska cesta 12
SI-6000 Koper
Tel. +386 5 620 32 35

Avto Aktiv Trzin
Ljubljanska cesta 24
SI-1236 Trzin
Tel. +386 1 560 58 00

Avto Aktiv Nova Gorica
Industrijska cesta 9
SI-5102 Nova Gorica
Tel. +386 5 850 25 08
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P R E J E L I  S M O
Vrhniško komunalno podjetje po 
treh letih slabega vodenja pred 
načrtovano izgubo

Komunalno podjetje je pomembno za 
vsako občino, saj upravlja z infrastruk-
turo, skrbi za čisto in odpadno vodo ter 
za odpadke. Pomembni sta cena in ka-
kovost storitev. Politika vpliva nanj, saj 
imenuje direktorje in nadzornike, raz-
polaga z dobičkom in plačuje izgubo. 
Naše komunalno podjetje je solastniško, 
občini Borovnica in  Log - Dragomer 
imata skupaj eno tretjino lastništva. 
Bilo je med najbolj naprednimi in pri-
znanimi v Sloveniji in Evropi. V letu 
2018  je imelo podjetje rekorden dobiček, 
okoli 450.000 €.

Po volitvah je vodstvo Občine Vrh-
nika enostransko zamenjalo  uspešno 
vodstvo JP KPV. Omogočilo je izvedbo 
in razveljavitev razpisa  za direktorja; 
imenovali so v. d. direktorja, ki je bil 
na položaju dlje, kot je predpisano. Na 
koncu pa so sami za direktorja JP KPV 
imenovali kandidata, ki ga je g. Kukec 
ocenil kot povsem neustreznega, komi-
sija pa ga je na drugem razpisu uvrstila 
na  četrto mesto med kandidati. Drugič 
je zamenjala člane nadzornega sveta. 
G. kukec je odstopil kot podžupan, da 
je lahko postal predsednik nadzornega 
sveta KPV. Skratka, v kratkem času so 
se vrstile kadrovske menjave in odhodi 
v vodstvu podjetja, kjer sta imela glavno 
vlogo g. Kukec in vodstvo Občine Vrhni-
ka. To je vse postopke podpiralo kot ve-
činski lastnik s preglasovanjem na vseh 
stopnjah odločanja, nadzora in vodenja, 
vključno z Nadzornim svetom JP KPV. 
G. Kukec je predstavil ugotovitve Ko-
misije za preprečevanje korupcije, da 
je Odlok o ustanovitvi JP KPV v delu 
vsebinsko v neskladju z veljavno zako-
nodajo in zahteval odpravo, do katere 
pa ni prišlo. G. Kukec je želel prek dele-
ža naše  občine in prevlade v občinskem 
svetu neuspešno vsiliti nesprejemljivo 
rešitev. Nato je g. Kukec odstopil kot 
podžupan in postal predsednik Nad-
zornega sveta KPV. Prizadeva si pove-
čati moč Nadzornega sveta KPV z novo 
družbeno pogodbo. Novo družbeno po-
godbo lahko izglasuje vrhniški občinski 
svet s preglasovanjem brez sodelovanja 
preostalih dveh občin solastnic, česar 
pri spremembi odloka ni dosegel. Ven-
dar pa bi s tem kršili zakonodajo, saj 
bi s podzakonskim aktom nadvladali 
Odlok, ki je še vedno v veljavi

Zdi se, da pri spreminjanju Odloka 
o ustanovitvi KPV in sedanjem spre-
minjanju družbene pogodbe v prvi 
vrsti ne gre za odpravljanje neskladij 
z zakonodajo, pač pa za povečevanje 
moči nadzornega sveta, ki ga vodita g. 
Kukec in vodstvo Občine Vrhnika in s 
tem obvladovanje komunalnega pod-
jetja s pomočjo predstavnikov stranke 
SDS v nadzornem svetu (nekdanji v. d. 
Mirko Antolović, sicer predsednik  SDS 
Vrhnika, in Boštjan Rigler iz SDS Log - 
Dragomer).

Po treh letih slabega vodenja, slabih 
odnosov s solastnicama, padca opera-
tivnosti, poslabšanjem odnosov med 
zaposlenimi in njihovimi odhodi je 
naše komunalno podjetje postalo ne-
konkurenčno in je pred predvideno iz-
gubo 450.000 € za 2022. Vodstvo KPV 
načrtuje izgubo, ki ni prišla čez noč in 
je posledica slabega vodenja zadnjih 
treh let. Plačali pa jo bomo občani, 
neposredno prek položnic in posredno 
prek proračuna občine mi, občani. 
Stanje kliče na odgovornost tako ljudi, 
ki so tri leta vodili podjetje, oba di-
rektorja,  kot tudi vrhniškega župana, 
nekdanjega podžupana in predsedni-
ka nadzornega sveta, da prevzamejo 

politično odgovornost in je ne naprtijo 
le sedanjemu direktorju. Ali ga bodo 
zamenjali?

Marko Močnik, Levica

Spoštovani g. Močnik! 
Zopet, tako kot že v preteklosti, je vaš 

zapis zavajajoč in poln netočnosti. Ker 
sem v članku nekajkrat omenjen, poda-
jam razlago predvsem v luči obveščanja 
občanov vseh treh občin.
1. Po Zakonu o gospodarskih družbah 

je Družbena pogodba tista, ki ure-
ja upravljanje podjetij. Trenutna 
Družbena pogodba KPV je nezako-
nita, zato je proti županom vseh treh 
občin KPK uvedla postopek. Ključna 
nepravilnost je, da imajo župani vse 
bistvene pristojnosti pri upravljanju 
in nadzoru KPV, čeprav jim Zakon 
o integriteti in preprečevanju korup-
cije to eksplicitno prepoveduje, in 
ne Nadzorni svet, kot to predvideva 
Zakon o gospodarskih družbah. Žu-
pani so tisti, ki s KPV podpisujejo 
pogodbe o izvedbi poslov, a imajo 
hkrati tudi vse bistvene pristojnost 
upravljanja in nadzora. Glede na 
razlago Ustavnega sodišča ima-
mo na področju upravljanja KPV 
stanje, ki »pomeni eno največjih 
tveganj za korupcijo«. 

 Predlog nove družbene pogodbe je 
pripravilo Združenje nadzornikov 
Slovenije kot ena najvišjih strokov-
nih referenc v državi in je usklajena 
s priporočili, ki jih je Senat KPK dal 
skupščini KPV. Občinski svet Občine 
Vrhnika je nov predlog z veliko veči-
no sprejel, preostali dve občini o pre-
dlogu (še) nista glasovali. V Občini 
Vrhnika spremembo podpira de-
vet svetniških skupin od enajstih, 
enako tudi župan Občine Vrhnika. 
Proti je vaša stranka in lista nekda-
njega župana.

 Naj dodam, da je Občina Vrhnika 
dodala tudi varovalko, da se KPV ne 
more privatizirati ter postavila do-
datne omejitve županu in Nadzor-
nemu svetu, tako da bodo vse ključ-
ne odločitve potrjene na Občinskih 
svetih.

2. V letih 2011–2018 je šlo iz vseh treh 
občin na KPV brez javnega razpisa 
za 20.781.350 € (brez DDV) poslov, 
od tega jih je KPV izvedla le 39 %, 
preostalo je bil nakup materiala oz. 
so posle izvedli podizvajalci. Zakon 
o javnem naročanju sicer dopušča 
tako oddajo poslov, vendar le, če 
(med drugim) podjetje »izvaja več 
kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za 
izpolnitev nalog, ki ji jih je dal naroč-
nik«.

 Pri nakupu materiala in odda-
ji poslov podizvajalcem je bila, po 
vaših besedah, uspešna, nekdanja 
direktorica pravnomočno obsojena 
zaradi oddaje javnega naročila brez 
ustreznega postopka in spremembe 
pogodbe brez pravne podlage, kar je 
posledično prineslo 43,17 % presega-
nje vrednosti naročila. 

 Nadzorni odbor občine je pri pro-
jektu Robova, ki ga je nekdanja 
direktorica oddala podizvajalcem, 
ugotovil: »posel sklenjen brez kritja v 
proračunu, In-house naročilo (brez 
javnega razpisa) oddano na podlagi 
ene same protiponudbe, projekt brez 
odgovornega projektanta, vprašljiva 
licenca nadzornika, gradnja brez 
PZI in PID, objekt nima gradbene-
ga in uporabnega dovoljenja, malo-
marno in nedosledno ravnanje, tako 
na občini, kot na JP KPV se je izgubi-
la dokumentacija o projektu, napih-
njena ocena investicije, izstopajoče 

je višanje nabavnih cen materiala 
(+25 %), izstopajoče je višanje cen 
podizvajalcev (+12 %) in posledično 
oškodovanje javnih občinskih sred-
stev za cca. 25 %«.

3. Izbira direktorja je ena ključnih 
odločitev v podjetju. Vse tri občine 
imamo pri tem zelo različna stališča. 
Na prvem razpisu (v komisiji za iz-
bor sem bil s strani Občine Vrhnika 
jaz) noben kandidat ni dobil zado-
stne podpore (tudi ne zdajšnji direk-
tor). Na drugem razpisu pa Občina 
Vrhnika v komisiji za izbor sploh ni 
imela svojega predstavnika (kljub 
66 % lastništvu), ker ji je to s spre-
tnim manevrom preprečila Občina 
Log - Dragomer. Tako smo lahko na 
Občinskem svetu Občine Vrhnika iz-
birali samo med kandidati po izbo-
ru komisije, kjer nismo imeli svojega 
predstavnika.

4. KPV izvaja dela skoraj izključno 
za vse tri občine. Pri izvajanju jav-
nih gospodarskih služb je dovoljen 
le minimalni dobiček, pri »tržnih« 
dejavnostih pa se ga je do konca leta 
2020 nabralo za 2,7 M €. Zakaj? So 
občine in z njo občani plačevali pre-
visoko ceno? Od tega dobička se je 
(po nepotrebnem) plačal tudi davek. 
Bi ne bilo bolje, da bi občine ta dobi-
ček investirale v infrastrukturo? Za-
ključnega računa za 2021 še ni, niti 
potrjenega načrta zaleto 2022.

Za vse moje navedene trditve ob-
stajajo dokumenti.

Občani so naši listi na volitvah name-
nili največ glasov. Naša lista od prvega 
dne izvolitve deluje v smer vzpostavitve 
zakonitega upravljanja KPV in zmanj-
šanja možnosti korupcije. Tako bo tudi 
v prihodnje. Verjamemo, da bo nam v 
občinskem svetu in županu uspelo ne 
glede na blokade preostalih dveh občin.

Vzpostavitev zakonitega in učinko-
vitega upravljanja je tudi pogoj za na-
slednje korake: učinkovitejše in cenovno 
ugodnejše izvajanje javnih gospodar-
skih služb ter dodajanje novih storitev, 
ki jih bo za občane izvajala predvsem 
KPV. 

Grega Kukec, član občinskega 
sveta Občine Vrhnika, LRVP

Bo denar odnesel pravico Vrhni-
čanov do zakonitosti in čistega 
okolja?

1. Po požaru v Kemisu leta 2017 so 
novonastale civilne iniciative (CI) zbra-
le več tisoč glasov podpore občanov. Ob-
činski svet (OS) je izglasoval sklep, da 
mora Kemis zapustiti Vrhniko. CI Eko-
Vrh (EV) je od občine zahtevala, da na 
podlagi sklepa OS najame odvetnika in 
si z njegovo pomočjo začne prizadevati 
za uresničitev sklepa. Odvetnik je sve-
toval, da skuša občina postati stranka 
v postopku. 

Po zadnjih volitvah je župan, se-
znanjen s postopki, zahteval, da Eko 
Vrh občino vnaprej obvešča o izjavah 
za medije, s čimer je ohromil njegovo 
medijsko delovanje, kar je bilo glavno 
orožje v boju proti Kemisu, zasluge pa 
je občina pripisala sebi, s tem pa prosto-
voljno delo Eko Vrha namerno prezrla. 

2. Na neuradnem posvetu predstav-
nikov političnih strank in list je župan 
predstavil predlog kitajskih

lastnikov Kemisa. Le-ti, v zameno za 
umik postopkov, občini ponujajo denar, 
neuradno. Izražena so bila različna 
mnenja, kaj storiti s to, po našem mne-
nju, neprimerno in nezakonito ponudbo. 
Tu postavljam nekaj ključnih vprašanj: 

a. Ali ne veljajo v pravni državi zako-
ni za vse enako? Ali lahko kapital izniči 
sklep občinskega sveta, da mora Kemis 

zapustiti Vrhniko, voljo ljudi in – pred-
vsem – zakonodajo? Ali je mogoče, da v 
času, ko so župan, okoljski minister in 
PV iz iste stranke, občinsko vodstvo v 
svojih objavah skuša dajati vtis, da se 
ne da nič storiti?

b. Ali je možno, da bi vladajoče stran-
ke in liste, ki so pred volitvami gradile 
svoje ime prav na boju proti Kemisu, 
pripravljene prodati lastne (domnev-
ne) vrednote za ponujeni denar? Zakaj 
se sploh pogovarjajo o tako nespodob-
ni ponudbi in celo tehtajo, ali predlog 
sprejeti in kako ga izvesti, ne da bi ob-
vestili javnost?

c. Župan mi je na začetku občinske 
seje, dejal, da sem izgubil kredibilnost, 
ker sem javnost obvestil o

vsebini posveta. Po zakonu o lokalni 
samoupravi imam kot svetnik dolžnost, 
da obveščam zainteresirano javnost. 
Župan zato nima pravice utišati sve-
tnikov, za javnost pa lahko zapre sejo le 
s sklepom oziroma bi morali biti obču-
tljivi podatki v dokumentu označeni z 
oznako tajno. Za nameček je bil posvet 
neuraden in torej ni imel oznake tajno-
sti. Pojasnila ljudem o vsebini sestanka 
nimajo

nobene povezave s postopki na sodi-
šču in lahko škodujejo le županovemu 
dobremu imenu, saj so bili podatki po-
dani neuradno. Župan ne sme postaviti 
lastnega interesa pred zakonito pravico 
svetnika in pravico javnosti do informa-
cij. Zakaj želi župan utišati glasove za 
zakonit boj proti Kemisu in državnim

institucijam?
Temeljna težava je neiskrenost boja 

občine proti Kemisu. Skladno z Aarhu-
ško konvencijo, ki jo je podpisala tudi 
Slovenija, ima vsakdo ustavno pravico 
živeti v zdravem okolju. Javnost mora 
imeti dostop do informacij in pravico 
do soodločanja v okoljskih postopkih, 
oblast pa je javnosti te informacije in 
pravice dolžna zagotoviti. Tudi zato so 
izjave, da mi župan kot svetniku Levice 
ne bo več dajal informacij, neprimerne 
in nezakonite.

David Kastelic, svetnik Levice

Odgovor svetniku Levice Davidu 
Kastelicu

V dopisu gospoda Kastelica je polno 
insinuacij oz. namigovanj na netran-
sparentno in koruptivno delovanje ob-
činske uprave. Zato podajamo kratek 
odgovor na takšno pisanje. 

Občina Vrhnika je od začetka tega 
mandata zavezana veljavnemu sklepu 
Občinskega sveta Občine Vrhnika in si-
cer, da vodi vse pravne postopke zoper 
Kemis, ki bi lahko omogočili njegovo 
izselitev. Po večletnih naporih smo prek 
različnih postopkov uspeli dokazati 
inšpekcijskim službam, da Kemis ne 
obratuje v legalno zgrajenih objektih. 
Objekti trenutno nimajo ustreznih do-
voljenj in bi jih morali podreti. Za en 
objekt je že potekel rok rušitve, za drugi 
objekt pa je inšpektorat podaljšal sam 
rok  rušitve. O posameznih postopkih so 
bili tako svetniki kot javnost že večkrat 
informirani. Občina se poleg slovenskih 
sodišč poslužuje tudi evropske komisije, 
ki na pobudo Občine Vrhnika preverja 
ustreznost slovenskega zakona o varo-
vanju okolja. Postopek še ni končan. 

Na osnovi vseh teh inšpekcijskih, 
upravnih in sodnih postopkov so na-
stale pri Gorenju, kot lastniku Kemisa, 
spremembe. Iz njihovega začetnega iz-
ključujočega odnosa do Občine Vrhnika 
so sedaj izrazili željo po pogovoru. In ker 
je vprašanje Kemisa zelo občutljivo in 
pomembno za občane Občine Vrhnika, 
sem kot župan želel slišati mnenje vseh 
svetnikov. Zato sem sklical neformalen 

sestanek svetnikov, kjer je bilo na začet-
ku rečeno, da želim slišati tudi mnenje 
Levice. Rečeno je tudi bilo, da pogovor 
ni za v javnost. Ne želimo namreč, da 
Kemis dobi občutek, da svetniki niso 
enotnega mnenja pri še veljavnem 
sklepu. Temu kot svetnik Levice niste 
nasprotovali, vendar ste že naslednji 
dan temo sestanka objavili na druž-
benem mediju. Glede na ravnanje se 
sprašujem, ali morebiti ne zastopate 
interesov Kemisa. Če bi kot župan želel 
imeti neik oseben interes, ne bi skliceval 
sestankov s svetniki, kjer sprašujem po 
vašem mnenju.

Glede na to, da ste že nekaj let občin-
ski svetnik, bi morali tudi poznati pri-
stojnosti župana in ministra. Ne župan 
in ne minister ne moreta in ne smeta 
vplivati na odločitve inšpektorjev, ki bi 
se seveda morali odločati strokovno in 
ne politično. 

Župan Daniel Cukjati

Super volilnemu letu ob rob–- 
prvič

Letos naj bi bilo super volilno leto. Če 
pogledamo v SSKJ, vidimo,da beseda 
»super« pomeni  nekaj »kar zelo pre-
sega navadne, običajne lastnosti česa«. 
Zato menim, da je izraz napačen, saj 
je letos preseganje v količni in ne v la-
stnostih. Zopet se bomo razdelili na dve 
polovici, zopet bodo prišli novi obrazi in 
zopet se bo narobe sklepalo o tem, kdo 
je levi, kdo je srednji in kaj je levo ter 
kaj je sredina. V politično-ekonomskem 
pomenu seveda. Sam menim, tako kot 
Slavoj Žižek, da sredine v politiki ni, »al 
si tč ali si mš«, oboje ne moreš biti. Izraz 
»bodi hladen ali vroč«, je pa zapisan že 
v Evangeliju. Zanimivo je, da t.i . nov 
obraz Robera Goloba vsi prištevajo k le-
vemu polu in iščejo povezavo s koalicijo 
KUL. Kako napačno. Se sploh ve, kaj je 
levo in kaj desno v politiki? Malo poe-
nostavljeno povedano: kdor je podaljša-
na roka kapitala, ni levi (to je le privrže-
nec dela in sociale), je desni. In Robert 
Golob to je. Pa ne le on. SAB, LMŠ, SD ... 
Vsi oni imajo za sabo kapital, le da dru-
gega (včasih pa istega) kot stranke, ki se 
profilirajo kot desne. Da se razumemo: 
politika potrebuje tako des, kot levi sve-
tovni nazor, tako finančni kapital kot 
kapital dela in ustvarjanja. Eden brez 
drugega ne moreta. Ni si sedanja oblast 
izmislila in ustvarila tako bedne plače 
delavcev in ustvarjalcev, to so delale že 
prejšnje, saj niso bile leve, kot se zmotno 
misli, temveč liberalne, v ekonomskem 
pomenu seveda. Moje mnenje je, da 
Slovenija pač še ni imela leve oblasti, 
vse do sedanje so bile liberalne, še kako 
povezane s kapitalom (LDS, Zares, SD, 
SMS, LMŠ). Zato pa smo tam, kjer smo. 
In napačno je za tako stanje kriviti 
samo sedanjo oblast, saj se slovenska 
ekonomija ni začela z njo. Me pa nekaj 
drugega mogoče še bolj skrbi: zopet se 
bomo Slovenke in Slovenci delili glede 
na tragično polpreteklo zgodovino in če 
k temu dodamo še novo merilo delitve 
volilnega telesa na polovico: cepljeni 
proti necepljenim, potem je zmeda to-
liko večja. Konstruktivna in tolerantna 
diskusija pa toliko težja, da ne rečem 
celo onemogočena. To me po malem 
jezi in straši, saj smo vsi v isti državi, 
preživeti moramo vsi, covid-19 nam 
vsem grozi, še najbolj mogoče našim 
malim zanamcem. Sem privrženec dis-
kusije, tolerance, razumevanja in spra-
ve. Vem, da je to slišati zelo utopično, 
pa vendar verjamem, da je mogoče. A o 
tem naslednjič, ko bom na konkretnem 
primeru pokazal, da sta razumevanje 
in sodelovanje med drugačnimi mogoča.

BOris Kononenko
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Ko so tanki zapustili 
Vrhniko, je nastala smrtna 

tišina. Občani niso mogli 
verjeti, da se je to zgodilo 
na tako surov in brutalen 

način. 

Občani, organizirani v Policiji, TO, 
Civilni zaščiti, komunali so začeli po-
stavljati barikade in jih okrepili s proti-
tankovskimi minami. Nobenih ukazov 
in navodil niso potrebovali. V vojašnici 
sta ostala še dva celotna bataljona, ka-
terima je bilo treba preprečiti  premik 
v katerokoli smer, še posebno pa proti 
prestolnici, Ljubljani.

Nastalo je več močnih barikad: Sinja 
Gorica, bencinska črpalka, Črni orel, 
Strmica. Tu moram omeniti dva ključ-
na človeka: najprej Andreja Podbregar-
ja, komercialista iz Kovinarske, ki je iz 
vojaških vozil JLA postavil močno ba-
rikado v Sinji Gorici. Podjetje Kovinar-
ska v Sinji Gorici je namreč za JLA iz-
delovala nadgradnje za vojaška tovorna 
vozila. Pozneje je krožila  anekdota, da 
je pilot JLA  2. 7. 1991, ki je  dobil nalo-
go, da uniči barikado v Sinji Gorici, po 
sistemu zvez spraševal, ali naj res rake-
tira barikado, v kateri so vojaška vozila. 
Drugi je Anže Stržinar, ki je v svojem 
podjetju v Hribu na lastno pest nemu-
doma začel izdelovati, variti »španske 
jezdece« iz močne železne konstruk-
cije in jih postavljati v barikade proti 
Logatcu.

Pa vendar, barikade podprte z pro-
tioklepnimi minami, so res prepreče-
vale »okupatorju« premike s tanki v to 
ali ono smer, so pa preprečevale tudi 
nemoten cestni promet, ki pa je giba-
lo družbe. Pekarna Vrhnika je mora-
la razvoziti kruh,  ljudje so morali do 
zdravnika, bolnišnico, vse to je bilo 
oteženo. Učenci osnovne šole, ki so bili 
v šoli v naravi na Hrvaškem, so morali 
domov. Si predstavljate vojno, otroci na 
Hrvaškem, vse ceste blokirane? Toni 
Turk, Lojze Peternel, Vinko Bizjak so 
bili učitelji, ki so pravzaprav evakuirali 
otroke prek barikad z železniške posta-
je Verd.

V noči iz 27. na 28. junij 1991 je 350. 
polk protizračne obrambe na Raskov-
cu na Vrhniki dobil močan udarec. 
Drago Brenčič, podpolkovnik, načelnik 
zračnega nadzora poleta  vojaških le-
tal na Ljubljanskem vrhu, se je odločil 
za prestop v TO. Pri tem sta mu po-
magala njegov neposredni sosed Jože 
Kostanjevec in načelnik manevrske 
strukture Ljubljanske pokrajine Elo 
Rijavec. Takratni minister za informi-
ranje, Jelko Kacin, je takoj organiziral, 
da je Drago Brenčič podal javno izjavo 
na televiziji, začeli so se prestopi pilo-
tov in oficirjev 350. polka protizračne 
obrambe TO.

Že naslednji dan,  28. 6. 1991, so v TO 
prestopili namestnik poveljnika 350. 
polka protizračne obrambe podpol-
kovnik Anton Donko, kapetan Željko 
Zupanič in Alojz Rupnik. Vse prestope 
je akcijsko izvedla Mojca Šemrov, ki je 
od tistega trenutka tudi začela sodelo-
vati obveščevalno z varnostno službo 
VOMO. Prestop modre uniforme JLA 
v TO je povzročilo kar nekaj nelagodja 
med vodstvom v TO, saj se niso mogli 
meriti s profesionalnim kadrom, sploh 
pa ne na področju letalske obrambe, 
JLA pa je začela groziti z letalstvom , 
kar se je tudi zgodilo.

Mojca Šemrov, samohranilka s hčer-
ko Sabino, je poznala veliko oficirjev 
JLA. Prijateljevala je z njimi kot članica 
v lovski družini na Vrhniki, kjer je bil 
tudi pomočnik poveljnika ljubljanske-
ga korpusa JLA  za operativo polkovnik 
Budimir  Gavrič. Marsikaj je izvedela 
od njena, tudi to, da bodo Vrhniko 
raketirali, pa ji na sedežu VOMA tega 
niso verjeli – tako je v obveščevalnem 
pismu tudi napisala.

Čeprav sem bil v času vojne vodja 
zavarovanja Izobraževalnega centra 
organov za notranje zadeve v Tacnu, 
ki je postal rezervna lokacija državnega 
zbora, sedež Specialne enote policije in 
heliodrom letalske enote Policije, sem  
ravnatelja prosil, da bi me prestavili ne-
posredno v operativo na teren in čim 
bliže Vrhniki. Tako so me prestavili na 
Postajo milice Vič v pomoč vodstvu 
postaje.

Na postaji smo delali v izmeni 12/12. 
S kolegom Pavličem sva nadzirala ba-
rikade, ki so bile na območju  PM Vič. 
Prav viški Postaji Milice je uspelo na-
praviti prvo barikado v križišču  pri 
Gostilni Gorjanc. Sestavili so jo iz 
nekaj osebnih vozil, tudi svojo službe-
no  stoenko so uporabili, misleč, da se 
bodo pred vozilom Milice ja ustavili. 

Tako sva kot prvo obiskala barikado 
pri Gorjancu. Bilo je okoli 22. ure. Pro-
meta ni bilo, tako sem si lahko natanko 
ogledal ostanke službene stoenke. Ne, 
ni bila povožena, odrinjena po naklju-
čju. Bila je pregažena, pomendrana, 
nad njo so se namenoma izživljali kot 
simbolom slovenske Policije. Kolegu 
Pavliju sem rekel: »Te barabe bom po-
lovil in jim zagrenil življenje.«

Ko sem pozneje zbiral podatke o  
sestavi te agresorske kolone, ki se je 
izživljala s 40-tonskimi zvermi M84 
in BVP 80, s topovi, kal. 125  in 20, ki 
smo jih mi kupili, sem prišel do izjave 
enega od poveljujočih, »… da bodo iz 
Slovenčkov delali palačinke.« Službena  
stoenka  Milice  je bila res podobna 
palačinki …

Ego majorja Radovanoviča je bil zelo 
prizadet, ker ni zavzel Brnika. Veliko 
jih slišal od nadrejenih, kar je verjetno 
vplivalo, da je ukazal uporabo strel-

nega orožja nad avstrijskima novinar-
jema, ki sta obležala mrtva na pisti br-
niškega letališča. Tudi smrt teritorialca 
Petra Petriča na Brniku ni bila nikdar 
razjasnjena.

V koloni majorja Danila Radovanovi-
ča  je bil tudi Slovenec, Vrhničan, ki je 
bil referent za splošne zadeve. Varno-
stna služba je večkrat preko njegovega 
soseda vzpostavila stik, da bi se pridru-
žil TO – prvič že 5. avgusta 1990,  saj je 
bil specialist za protioklepni boj, pa je 
povabilo odklonil. 

V povezavi z bojno nalogo prvega ba-
taljona je kot referent za splošne zadeve  
dobil  nalogo, naj na tovornjak naloži 
najnujnejšo opremo za življenje na te-
renu in se priključi koloni poveljnika 
Radovanoviča. Tovornjaku je priključil 
še poljsko kuhinjo. 

V Premikih JJ na strani 219 je v tre-
tjem odstavku takole opisana njegova 

avantura: »Pripeljal sem do Brezovice, 
kjer je bila postavljena prva barikada iz 
osebnih avtomobilov. Bila je dobese-
dno zmleta pod tankovskimi gosenica-
mi. V levem obcestnem jarku je obtičal 
tank. Pozneje sem izvedel, da je pri raz-
bijanju barikade zdrsnil s ceste. Levo in 
desno so se v obcestnih jarkih skrivali 
vozniki osebnih avtomobilov in nemo 
kukali, kako tanki meljejo njihovo pre-
moženje sredi ceste. 

Na balkonih polno ljudi. Imel sem 
občutek, da bi z golimi rokami obgla-
vili prvega, ki bi jim prišel v pest. Na 
barikadi sem prevrnil kuhinjo, ki je 
bila pripeta na tovornjak. Po vsem, kar 
je bilo storjenega v tem križišču, in 
neverjetno groznih občutkih si nisem 
upal ustaviti avtomobila, da bi kuhinjo 
odpel. 

Peljal sem naprej in vlekel prevrnje-
no za seboj še kakih 200 metrov. Izpod 

nje se je dobesedno vlekel ogenj. Delal 
sem neverjeten hrup. Nazadnje sem le 
moral ustaviti. Odpel sem kuhinjo in 
jo pustil na cesti.«

Kakorkoli, tu bi moral zastavnik z 
Vrhnik, zaključiti svojo zgodbo, odpeti 
poljsko kuhinjo in jo »pobrisati« v  TO 
oziroma se predati Milici. Tako pa si 
ne predstavljam, kako se je prikazal  
na Brniku brez kotla in kutlače; adijo, 
srbski pasulj. Verjetno jo  je »palačin-
kasta« stoenka Radovanoviču zagodla 
in prevrnila kuhinjo …

Nekaj dni pozneje, 10. 7. 1991, me je 
Andrej Lovšin poklical na sedež Voma 
in povedal, da je pisno predlagal mini-
stru za notranje zadeve Igorju Bavčarju, 
da me izredno poviša v samostojnega 
inšpektorja …

Vid Drašček, predlagatelj zlatega 
častnega znaka Vrhniki

P R E J E L I  S M O

Spoštovani!

Na prireditvi Spomnimo se, kakšna 
je bila cena svobode in miru, ki je bila 
27. oktobra v Cankarjevem domu na 
Vrhniki, o kateri pišete tudi v Našem 
časopisu na strani 7, je bil gost Anton 
Krkovič napačno predstavljen kot bri-
gadni general. Takšnega čina v Slo-
venski vojski ni. V Zakonu o obrambi 

je čin brigadirja opredeljen kot najviš-
ji častniški čin in ne kot generalski. V 
Sloveniji torej brigadirji niso generali, 
kako je to v tujini, je že druga zgodba, 
res pa je tudi, da se nekateri slovenski 
brigadirji v Sloveniji dosledno in pov-
sod predstavljajo kot generali. Zakaj 
in od kdaj je temu tako, pa mogoče 
kdaj drugič. 

Slavko Delalut

Vrhnika 
junaško mesto (9)

V zadnjem obdobju je v domačem okolju, v medijih in 
povsod drugje veliko razprav o previsokih cenah energentov. 

Iz primerjave cen je razvidno, da so na primer pri ceni 
zemeljskega plina tudi petkratne razlike v ceni. 

Najugodnejša cena je 0,02657 EUR 
za kWh energije, najdražja pa 0,12500 
EUR za kWh energije. Razlike pri ceni 
električne energije so podobne. Končni 
odjemalci lahko energijo že več let pro-
sto kupujemo na trgu. To sicer ne velja 
za toploto iz sistemov daljinskega ogre-

vanja, kjer so končni odjemalci vezani 
na »monopol« lokalnega dobavitelja 
toplote. Za vse ostale odjemalce ener-
gije, to velja predvsem za zemeljski plin 
in električno energijo, pa veljajo le ob-
veze iz pogodbenih določil za dobavo 
energije, ki jo posamezni odjemalec 

sklene z dobaviteljem. Odjemalci en-
ergije lahko z nekaj kliki pridejo do 
podrobnih podatkov o ponudbah 
na trgu. Ti so med drugim na voljo 
na spletni strani Zveze potrošnikov 
Slovenije: https://www.zps.si/zamen-
jaj-in-prihrani/1093-zamenjaj-in-
prihrani-2/8431-cene-elektricne-ener-
gije-in-zemeljskega-plina . 

mag. Peter Petrovčič, energetski 
svetovalec Ensvet

Preverite cene energije!
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Skrivnosti 
vzpostavitve 
ravnovesja 
v telesu

Če smo zdravi in se dobro 
počutimo, pomeni, da je naše telo v 
ravnovesju in smo polni energije. 

Ker pa ne živimo v idealnem svetu, se pre-
malo gibamo, dihamo onesnažen zrak, se 
nezdravo prehranjujemo, preveč hitimo, smo 
pod stresom, zato naše telo pade iz ravnovesja 
in se nam pojavi kup težav, kot so: utrujenost, 
glavoboli, bolečine, slaba prebava, zatekanje 
nog, nespečnost, hormonske težave, padec 
imunskega sistema, kronična obolenja ...

Rešitev je v HOLISTIČNEM PRISTOPU 
– celostnem zdravljenju, ne le lajšanjem 
simptomov, saj naše telo deluje kot dobro or-
ganizirana celota; ne mislim le na fizičnem 
nivoju, ampak tudi emocionalnem.

Naš organizem ima sposobnost, da se lahko 
v večini primerov samouravnovesi in samooz-
dravi. Pogosto pa potrebuje pomoč na različ-
nih področjih, kot so: prehrana, spremembe 
v načinu življenja, fizični aktivnosti, razreši-
tev psiho-emocionalnih problemov in način, 
kako se odzovemo na vsakodnevna stresna 
dogajanja ter na pomoč sodobne medicine in 
komplementarnih znanosti, kamor sodi tudi 
Bownova terapija, ki bi vam jo rada predstavila.

Bownova terapija zelo hitro vpliva na 
avtonomni živčni sistem, na mobilnost, zna-
tno zmanjša ali odstrani vzroke za bolečine v 
mišično-vezivnem sistemu, pospeši delovanje 
limfnega sistema, zmanjša psihološke nape-
tosti ter še bi lahko naštevala. Terapija deluje 
prek vezivnega tkiva in živčnega sistema, kar 
posledično vpliva na vse druge sisteme v telesu 
(limfni, hormonski, prebavni, imunski …).

Večina ljudi je najbolj hvaležnih za Bownovo 
terapijo, ker lahko hitro zmanjša ali odstra-
ni akutne in kronične bolečine, prav tako 
okorelost.

Pri uradni medicini se na žalost prevečkrat 
ukvarjajo z zdravljenjem oz. lajšanjem simpto-
mov, pri tej terapiji pa se obravnava telo kot de-
lovanje celote, saj sta bolečina in slabo počutje 
le simptoma porušenega ravnovesja v telesu.

Najboljše pri vsem tem pa je, da glede na na-
vedeno vpliva na vse zdravstvene težave in je 
primerna za vse starostne skupine od rojstva 
naprej, saj je terapija izredno nežna in ne-
nasilna.

Več o Bownovi terapiji si lahko preberete 
na moji spletni strani ali me vprašate po 
telefonu.

Sreda je dan za gibalno 
urico seniorjev z društvom 
Kneipp.  

Ob 17.20 se zbiramo v Grabelj-
škovi dvorani v knjižnici na Vrhniki. 
Vadba je brezplačna. Helena poskr-
bi, da naši sklepi ostanejo  gibljivi, 
Maja pa nas z vodeno meditacijo 
sprosti. Vaje izvajamo počasi in z 
zavedanjem, kako se telo odzove 
na določeni gib. Urimo koordinaci-
jo, ravnotežje, gibljivost in miselni 
proces ter tako spodbujamo pove-
zavo med levo in desno hemisfero v 
možganih. Še posebej se posvetimo 

vajam za gibljive  prste. Če si boste 
vzeli urico časa, vabljeni, da se nam 
pridružite, seveda pa morate izpol-
njevati pogoj PCT, da lahko pridete v 
prostore knjižnice.Vabita Helena in 
Maja, Kneipp društvo Vrhnika

Vodna aerobika
Skupina naših članic skrbi za 

zdravo življenje in boljšo gibljivost 
telesa. Priključili smo se aerobiki v 
vodi, ki nam daje dobro voljo, giblji-
vost, predihanost in prijetno druže-
nje, ki je pomembno za vse v vseh 
obdobjih. Dogaja se na Fakulteti za 
šport v Ljubljani.

Voščilo Caroline Geiser, generalne 
sekretarke  Kneippove zveze 
Evrope 

Drage kolegice in kolegi, prijatelji-
ce in prijatelji, sodelujoči v Kneippo-
vih društvih! 

Oglašamo se po božičnih počitni-
cah in vam želimo, da vam novo leto 
prinese zdravja, delovno vnemo in 
veselje, kakor tudi pogum in odloč-
nost pri novih izzivih. 

Medtem, ko se je poslovilo turbu-
lentno jubilejno leto 2021,  200 let 
Sebastiana Kneippa, se že začenja 
naslednje. V letu 2022 se srečujemo 
s 125-letnico Kneippove zveze. 

Leta 1897 so 24. avgusta dva me-
seca po Kneippovi smrti predstav-
niki 45 Kneippovih društev v Bad 
Woerishofnu ustanovili Kneippovo 
zvezo. 

Vse od takrat prispevamo skupaj 
z deželnimi združenji, Kneipovimi 
zvezami, podobnimi društvi in cer-
tificiranimi ustanovami – predvsem 
pa z našimi člani – neprecenljivo 
skrb za ohranjanje zdravja med pre-
bivalstvom. 

Res se veselimo izmenjave, sode-
lovanja in uresničevanja skupnih 
idej v tem letu z vami. 

Pred leti, na prelomu tisočletja, v 
času božiča, so v Ligojni potekale 
predstave živih jaslic. 

Iz majhne, zelo intimne zgodbe, je v nekaj letih 
postal velik dogodek, ki so ga obiskovali ljudje iz 
cele Slovenije in celo zamejci. 

Žal teh jaslic ni več, ker so predstavljale velik 

logistični zalogaj tako za vaščane, saj je praktično 
vsak od njih po svojih močeh sodeloval pri pripra-
vi, organizaciji in izvedbi. A spomin na to še živi. 
Idilična kulisa, prikaz že pozabljenih domačih 
opravil in seveda pravi ljudje v vlogah pastirjev in 
njihovih družin ter konec koncev svete družine je 
vrsto let navduševalo publiko. Na pobudo Franci-
ja Trstenjaka so za popestritev programa vaščani 
pripravili tudi maketo jaslic, ki so jo razstavili v 

gasilskem domu, kar je bil čudovit pogled. Lahko 
rečemo, da je bila to v tistem času ena večjih, če 
ne celo kar največja razstava jaslic v Sloveniji.   

Po tem, ko so s predstavami prenehali, so si 
sodelujoči figurice razdelili in jih shranili vsak 
pri sebi doma. Tako sta za minuli božič Nuška 
in Stane Pišek ponovno postavila jaslice s figuri-
cami, ki so bile nekoč del velike razstave doma-
čih jaslic v gasilskem domu. Nuška je postavila 
v domače jaslice vse njene figurice, ki jih je tudi 
sama v celoti izdelala. Le oblačila so ročno spletle 
skupaj s sovaščankami. 

Ovcam je zamenjala kožuščke z novo, svežo 
volno. Tudi sveti trije kralji imajo zanimivo zgod-
bo. Poleg tega, da so oblečeni v unikatna, ročno 
izdelana oblačila, ki zelo natančno, do vsake 
malenkosti posnemajo oblačila 'živih' kraljev, ki 
so sodelovali pri živih jaslicah v Ligojni, so tudi 
njihove živali avtohtone, če lahko temu tako re-
čemo. Kamele so namreč s potovanj po Tuniziji 
prinesli otroci, slon pa je prišel iz Kenije. 

Sicer pa vse figurice v jaslicah ponazarjajo dru-
žino Nuške in Staneta, vključno z vsemi njunimi 
otroki in vnuki. V zgodbi torej sodeluje kar devet 
vnukov. Prav ti najmlajši člani družine pa so bili 
tudi glavni pobudniki, da so te jaslice ponovno 
postavili. Seveda je šlo pri tem za prijeten družin-
ski dogodek, kjer je sodelovala cela družina. 

Zato lahko rečemo, da jaslice v Ligojni še ve-
dno živijo naprej. Čeprav v mnogo manjši obliki 
pa vseeno obujajo spomin na čas, ko je bilo to ve-
liko in pomembno pričevanje praznika ljubezni 
in prihodna Odrešenika med nas.

Besedilo in foto: Peter Kavčič

KATJA KRVINA, S. P.
Alternativne metode zdravljenja

NASLOV:
Vrtnarija 3, 1360 Vrhnika

Tel. 041 308 945
www.katjakrvina.si

Iz vrhniškega društva Kneipp

Jaslice v Ligojni spet zaživele
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Vrhnika, 24. december 
– Lions klub Vrhnika 
je v minulih letih imel 
navado, da je v času 
pred iztekom leta v 
sklopu decembrskih 
prireditev obdaroval 
otroke. 

Situacija s covidom-19 je to 
obrnila na glavo. Zato so akcijo 
Dan dobrodelnosti prilagodili 
na način, da ni bilo neposredne-
ga stika z obdarovanci, še vedno 

pa so prejeli darila. 
Ekipo članov Lions kluba smo 

srečali 24. decembra pred Mer-
catorjevim trgovskim centrom, 
kjer je njihov Božiček razvese-
ljeval najmlajše, starejši pa so 
lahko domov brezplačno odne-
sli v lonček posajeno smrečico. 
Kot je povedal Primož Rus iz 
omenjenega kluba, gre za dvo-
dnevno akcijo Posadi drevo, s 
katero nadaljujejo projekt Dan 
dobrodelnosti. »Dan dobrodel-
nosti smo morali letos zaradi 
z epidemijo povezanih razmer 

nekoliko prilagoditi. Sto daril 
smo dostavili na lokalni Center 
za socialno delo in Rdeči križ, 
kjer so jih predali v roke otrok 
iz socialno šibkejših okolij. S 
približno osemdesetimi dari-
li pa je naš Božiček obdaril še 
uporabnike vrhniškega doma 
upokojencev.« 

Kot rečeno, se je Dan do-
brodelnosti nadaljeval z akcijo 

Posadi svoje drevo, ki ni enkra-
tna, ampak trajna. V klubu so 
namreč povedali, da zadnja leta 
poleg dobrodelnosti poskušajo 
delovati tudi okoljevarstveno. 
Tako so se že večkrat lotili po-
gozdovanja, je dejal Rus. »Z na-
vodili in odobritvijo strokovnih 
služb, to je Zavoda za gozdove 
Slovenije, nas je okoli 40 članov 
pogozdovalo na Ljubljanskem 

vrhu. Na območju Dolgih Ta-
lov smo posadili približno 500 
dreves.« Tudi v dneh akcije pred 
božičem so med ljudi razdelili 
150 smrečic, ki naj bi obogatile 
vrhniške gozdove. 

Med akcije, ki jih izvaja Lions 
klub Vrhnika in niso tako vi-
dne, sodi tudi akcija podarjene 
hrane, ki poteka v sodelovanju z 
lokalnim Rdečim križem. Vsak 

dan v vrhniških trgovinah in v 
logaškem Tušu poberejo hrano, 
ki je pred iztekom uporabe, na-
slednji dan pa jo predajo upra-
vičencem na Rdečem križu. Če 
pa še vedno kaj ostane in je še 
vedno primerna, pa jo podarijo 
vrzdenškemu živalskemu vrtu. 

Gašper Tominc
 foto: GT

Zaradi epidemije 
je življenje mnogih 

ustanov okrnjeno, tudi 
našega društva, ki 

se posveča kulturi in 
kakovosti življenja.  

Kljub slabim časom nismo 
»zaspali«. V adventnem času 
smo bili člani društva Nau-
portus viva kljub epidemiji kar 
dejavni.

Naša predsednica Polona 
Kovačič je organizirala spletno 
delavnico. »Skupaj« smo izdelo-
vali božične voščilnice, nato pa 
smo se lotili pisanja. Pri izdelavi 
in pisanju voščilnic so nam pri-
dno pomagali otroci in vnuki 
odraslih »nauportusovcev«. Vo-
ščilnice smo tokrat skupaj izde-
lovali za stanovalce Doma upo-
kojencev Vrhnika, ki so pogosto 

osamljeni, zaradi koronavirusa 
pa preživljajo še posebno težke 
dni, saj so obiski zelo okrnjeni. 
Nekaj  voščilnic smo  napisali 
za tiste stanovalce Doma, ki jih 
poznamo, še več pa za popol-
noma neznane stanovalce. Za 
tiste, ki svojo starost preživljajo 
osamljeni in  brez obiskov. Po-
sebno njim smo hoteli  polepšati 
božični čas.

Nekateri člani so napisali dve, 
tri voščilnice, nekateri pa veliko 
več. Tako  se je nabralo več kot 
štirideset prazničnih voščilnic. 
Ena članica iz Ligojne je  za 
sovaščane, ki bivajo v domu, 
skvačkala božičkove kape in jih 
priložila  voščilnicam.

Zaradi koronskih omejitev  
sem voščilnice odnesla v dom 
sama, seveda sem upoštevala 
ukrepe PTC in ves čas nosila 
masko. Nekaj voščilnic sem 
dala stanovalcem v roke, nekaj 

pa jim jih je razdelilo prijazno 
osebje. Veselje vsakega, ki sem 
jim dala čestitko, je bilo nepo-
pisno. Z nekaterimi sovaščani 
smo se ob tej priložnosti  na-
potili v  domsko kapelo, kjer  
smo  zmolili  kratko molitev in 
nekoliko pokramljali. Za to pri-
jaznost smo bili bogato nagra-
jeni z notranjim zadovoljstvom. 
Prijazna sestra nas je tudi  foto-
grafirala. 

S tako drobno pozornostjo 
smo našim starejšim občanom 
polepšali predpraznični čas in 
jim morda priklicali spomine, 
kako so nekoč sami praznovali 
lepi božični čas.

Člani društva Nauportus viva 
smo popestrili predpraznične 
dni še z enim dogodkom: skupaj 
smo pekli  slaščice in izdelovali 
darilno embalažo. Posebno po-
membno se nam zdi, da so pri 
tem sodelovali tudi otroci. Tako 

smo poskrbeli, da se kulturno 
praznično izročilo prenaša na 
mlajše rodove. Z Andrejo sva 
pekli slaščice in piškote skupaj z 
otroki in vnuki članov društva.

 Iz boljšega kvašenega te-
sta smo izdelovali pletenice in 
ptičke. Naredilii smo tudi dvoje 
različne piškote. Otroci so pri 
tem zelo uživali. Z modelčki so 
izdelovali različne figurice, kot 
so zvezdice, srčki, medvedki, 
zvončki … in jih različno okrasi-
li.  Nekaj piškotov  smo naredili 
z marmelado,  druge z drugimi 

nadevi, skratka, niti dva piškota 
nista bila popolnoma enaka.   

Za odmor smo poskrbeli tudi 
zase; skupaj smo  pripravili in 
pojedli  kosilo. Kako sta nam 
šli v slast fižolova juha in potem 
domača pica! 

Po kosilu smo se spet lotili 
pekarske obrti. Svoje izdelke 
smo  zložili v  darilne vrečke, ki 
smo jih naredili  sami, in to pod 
mentorstvom našega spretnega 
Poldeta.  Tako smo opravili lepo 
in koristno delo. Vmes pa je bilo 
polno smeha in dobre volje.

Lani je naše društvo za mate-
rinski dan izdalo knjigo Recepti 
naših babic. Letos smo pri peki 
uporabili prav omenjeni priroč-
nik in njegove recepte. 

Take delavnice so koristne 
tako za nas starejše, še bolj pa 
za našo mladino, da bo vzlju-
bila našo kulturno dediščino. 
Peka po starih receptih vseka-
kor spada med odlične dosež-
ke naše kulinarične kulture oz. 
kulturne dediščine. 

Zapisala Jana Rus

Vabljeni na potopis

Camino – 
po francoski poti do konca sveta
Prvi februarski četrtek, 3. 2., Klub vrhniških študentov in Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
organizirata potopisno predavanje CAMINO – PO FRANCOSKI POTI DO KONCA 
SVETA. Potopis bo potekal prek Facebook LIVE-a na Facebook računu KVŠ 
ZAKON, predaval pa bo Zoran Furman. 
Vabljeni ob 18.  uri!

Zoran Furman takole opisuje potopis: »Potovanje pričnemo v romantičnem Parizu, ki je 
bil za mene samo ogrevanje in privajanje, da ponovno potujem. Iz Pariza sem se z vlakom 
odpeljal do mesta St Jean Pied de Port, kjer sem začel več kot 800 km dolgo pešpot. Tu 
sem dobil romarski potni list Credencial del Peregrino, v katerega sem v naslednjih tednih 
dodajal žige krajev in mest, skozi katere sem hodil … Kraji in romarji, ki sem jih srečeval 
na poti, pa so pisali spomine, kateri mi bodo ostali za vedno. 32. dan hoje s solzami v očeh 
pripešačim na osrednji trg pred cerkvijo v Santiagu in srečno končam moj camino. 

Kot da mi po 32 dneh hoje še ni bilo dovolj, jo mahnem – seveda peš – še do skoraj 90 km 
oddaljenega svetilnika Finisterre – konec sveta, kjer je oznaka 0.000 km. Tu se moje hoja oz. 
romanje konča. Preden poletim domov, se ustavim še v Portu in Lizboni.«

Se vidimo!

Lions klub Vrhnika

Dan 
dobrodelnosti 
letos malo 
drugače

Nauportus viva v koronskem času 

Čestitke za božič, 
peka piškotov in izdelovanje darilnih vrečk
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December je res 
mesec, ko ves čas nekaj 

čakamo, pričakujemo. 
Otroci zagotovo 

najbolj nestrpno čakajo 
prvega dobrega moža – 

svetega Miklavža. 

V vrtcu nas je tudi letos obi-
skal. Oglasil se je sicer zelo na 
kratko, vendar je bilo dovolj, 
da nas je prijazno pozdravil in 
nam poklonil darila. Že konec 
novembra pa so bili starši naših 
varovancev zelo pridni pomoč-
niki sv. Miklavžu. Sodelovali 
smo namreč v dobrodelni ak-
ciji Miklavž za en dan in pri-
dno zbirali darila za socialno 
ogrožene starejše ljudi. Zahvala 
vsem sodelujočim!

Le dan po godu sv. Miklavža 
pa je nestrpno pričakovala naša 
dolgoletna sodelavka Mojca 
M., saj je bil to njen zadnji dan 
v vrtcu, preden jo je popihala v 
pokoj. Lepa leta smo preživeli 
skupaj in jo bomo zelo pogre-
šali. 

Zagotovo pa so varovanci 
Doma za starejše nestrpno ča-
kali obisk otrok iz starejših sku-
pin, ki so jim zapeli kar pred 
domom, njihov nastop pa so 
gledali in poslušali skozi odpr-
ta okna doma. Otroci so s seboj 
prinesli tudi likovne izdelke in 
voščilnice, ki so jih za starejše 
izdelali otroci vseh starostnih 
skupin vrtca. 

Ves adventni čas smo se v 
vrtcu pripravljali na rojstni dan 
malega Jezuščka. Ker je treba 
pred vsakim rojstnim dnem 
okrasiti prostore, smo to nare-
dili tudi v vrtcu. Pri tem pa so 
nam bili v izdatno pomoč tudi 
starši in stari starši, ki smo jih 
povabili k ustvarjanju. Nastali 
so unikatni izdelki, s katerimi 
smo okrasili garderobe in smre-
čico pred vrtcem. Vzgojiteljice 
celotnega vrtca pa so vsako ju-
tro otroke pričakale z novo ad-
ventno zgodbo. Za najstarejše 
in najmlajše sta jih napisali naši 
vzgojiteljici Majdi in Monika, v 
zgornjem nadstropju pa so jo 

pisali kar starši otrok oziroma 
so jih brali stari starši vnukom, 
se posneli, v vrtcu pa so zvočne 
posnetke potem poslušali vsi 
otroci. Čas do božiča nam je ob 
vseh dogodkih in dejavnostih 
ter izdelovanju in postavljanju 
jaslic še prehitro minil. 

Za povrh smo se lahko nauži-

li tudi nekaj zimskih radosti na 
snegu. Sedaj pa vam v pričako-
vanju novih dogodivščin v no-
vem letu samo še kličemo: »Lep 
pozdrav iz Župnijskega vrtca 
Vrhnika in vse dobro v novem 
letu!«

 V imenu kolektiva ŽV 
zapisala Veronika Novak.

Društvo invalidov 
Vrhnika je pripravilo 
program ohranjevanja 
zdravja za leto 2022. 

Vse zainteresirane člane za 
program ohranjevanja zdravja 
v letu 2022 vabimo v društveno 
pisarno v času uradnih ur, da 
izpolnijo prijavnico do 28. fe-
bruarja 2022.

ČATEŽ
14. 2. – 21. 2. 107
25. 4. – 02. 5. 119
23. 5. – 30. 5. 1
18. 7. – 25. 7. 86
22. 8. – 29. 8. 107
26. 9. –  3. 10. 107
14. 11. – 21. 11. 1

19. 12. – 26. 12. 117
IZOLA 
24. 1. – 31. 1. F16
21. 3. – 28. 3. F15
16. 5. – 23. 5. F18
13. 6. – 20. 6. D4
08. 8. – 15. 8. D4
12. 9. – 19. 9. D4
14. 11. – 21. 11. B26
12. 12. – 19. 12. F15

TERME PTUJ
28. 3. –  4. 4. G03
21. 11. – 28. 11. G04

RADENCI  – DOM ZDRAVJA
9. 5. – 16. 5. pritličje

ROGAŠKA SLATINA – VILA GOLF
28. 11. –  5. 12. 28

AVTOKAMP
LANTERNA
1. 5. – 11. 5.
11. 5. – 21. 5.
21. 5. – 31. 5.
31. 5. – 10. 6.
10. 6. – 20. 6.
20. 6. – 30. 6.
30. 6. –  10. 7.
10. 7. – 20. 7.
20. 7. – 30. 7.
30. 7. – 9. 8.
9. 8. – 19. 8.
19. 8. – 29. 8.
29. 8. – 8. 9.
8. 9. – 18. 9.
18. 9. – 28. 9.

Društvo invalidov
Vrhnika

V SLOVO

Ob odprtem grobu
Ob odprtem grobu stojim
in od tebe, dragi brat,
posloviti se želim.

Stojim, stojim,
pa si mislim,
česa ti vsega nisem povedala,
pa si želim.

In to je tisto,
zaradi česar
toliko bolj trpim.

So besede, ki so izrečene,
in so besede, ki so nedorečene …
in te so tiste, ki bolijo.

Čas  je tisti, 
ta neusmiljeni čas,
ki celi rane
vseh nas.                

Ljubica Dolničar

Občina Vrhnika, Občinski svet, Komisija za 
podeljevanje občinskih nagrad in priznanj, na 
podlagi Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 
430/2015) in 19. člena Odloka o podeljevanju 

priznanj Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 
13/00, Naš časopis, št. 307/2004, 356/2008, 

433/2015 in 493/2021)

OBJAVLJA RAZPIS 
ZA PODELITEV OBČINSKIH 

PRIZNANJ V LETU 2022

I.
NAZIV ČASTNI OBČAN

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2022 podelila naj-
več en naziv častni občan. 

2.
Občanom Občine Vrhnika in drugim dr-
žavljanom Republike Slovenije, kakor tudi 
državljanom tujih držav, ki imajo posebne 
zasluge na področjih kot so: gospodarstvo, 
znanost, umetnost, kultura, šport in drugo 
ter za druge izjemne dosežke, ki so pomemb-
ni za razvoj in dvig ugleda Vrhnike, lahko ob-
činski svet podeli naziv častnega občana.

II.
ZLATA PLAKETA IVANA CANKARJA

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2022 podelila naj-
več dve zlati plaketi Ivana Cankarja. 

2.
Zlata plaketa Ivana Cankarja je najvišje pri-
znanje Občine Vrhnika, ki se podeli posame-
zniku za življenjsko delo, ki povečuje ugled 
občine na gospodarskem, družbenem ali 
drugem področju življenja in dela.

III.
SREBRNA PLAKETA IVANA 

CANKARJA

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2022 podelila naj-
več tri srebrne plakete Ivana Cankarja. 

2.
Srebrno plaketo se podeli posameznikom, 
skupinam občanov, društvom in drugim 
pravnim osebam za dolgoletne uspehe in iz-
jemne dosežke trajnega pomena, s katerimi 
povečujejo ugled občine na gospodarskem, 
družbenem ali drugem področju življenja in 
dela.

IV.
BRONASTA PLAKETA IVANA 

CANKARJA

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2022 podelila naj-
več šest bronastih plaket Ivana Cankarja. 

2.
Bronasto plaketo se podeli posameznikom, 

podjetjem, društvom in drugim organizaci-
jam in skupnostim za delo in dejanja, ki so 
jih dosegli ob posebnih prilikah, ob enkra-
tnih dosežkih, ob izredno humanem in po-
žrtvovalnem dejanju in drugih utemeljenih 
podobnih priložnostih in s svojim delom 
povečujejo ugled občine. 
Bronasto plaketo se podeli tudi ob posebnih 
jubilejnih priložnostih. 

V.
PREDLAGATELJI IN VSEBINA 

PREDLOGOV

1.
Predlagatelji za podelitev priznanj občine 
so lahko občani, politične stranke, liste, za-
stopane v Občinskem svetu Občine Vrhni-
ka, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter 
druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanj ne more 
biti komisija ali njeni člani kot posamezniki.

2.
Predlog za podelitev priznanja mora biti 
v pisni obliki, na predpisanih obrazcih, in 
mora vsebovati:
-  naziv in ime predlagatelja,
-  ime in priimek predlaganega kandidata za 

priznanja in osnovne osebne podatke,
-  obrazložitev predloga,
-  kratko obrazložitev predloga (za predstavi-

tev na podelitvi v primeru izbora),
-  dokumente, ki potrjujejo navedbe v obra-

zložitvi,
-  vrsto predlaganega priznanja,
-  pisno soglasje predlaganega kandidata za 

priznanje.

Predlagatelj lahko določenega kandidata za 
priznanje v okviru enega razpisa predlaga 
samo za eno izmed priznanj.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog komi-
sija ne bo obravnavala.

3.
Pobude sprejema Komisija za podeljevanje 
občinskih nagrad in priznanj, Tržaška cesta 
1, 1360 Vrhnika, s pripisom »za občinska pri-
znanja« do 1. 3. 2022 do 10. ure.

4.
Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji 
občinskega praznika ob občinskem prazniku, 
oziroma v izrednih razmerah na drugi pri-
merni prireditvi predvidoma do konca leta 
2022. 

5.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
so vam na voljo na sedežu občine, po elek-
tronski pošti sabina.ahcan@vrhnika.si ali po 
telefonu (01) 755-54-20 - kontaktna oseba 
Sabina Ahčan.

Številka:  094-1/2022
Datum:    14. 1. 2022

KOMISIJA ZA PODELJEVANJE
OBČINSKIH NAGRAD IN PRIZNANJ

Program ohranjanja zdravja

Pričakovanje v Župnijskem vrtcu Vrhnika



NAS CASOPIS 500/31. 1. 2022 C M Y K 17

31. januar 2022 17
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Pozdravljeni, naši dragi!
Novoletna srečanja so mimo, pričakovanja, 

da se bo korona počasi poslovila, pa so se ob-
rnila v nov, še bolj kužen sev. Upam, da smo se 
že vsi naučili, kako se braniti pred to nadlogo  
z upoštevanjem navodil NIJZ in zdravstvene 
stroke. S tem je treba živeti in se čim manj ob-
remenjevati. 

Zdaj, ko so hladni, a sončni dnevi, se je treba 
odpraviti na sprehode po zmožnostih, da se na-
dihamo svežega zraka in lažje prenašamo zaprtje 

družbe. Na sprehodih srečujete znance, tudi ne-
znance, tem za pogovore med vsemi pa je dovolj. 

V društvu delujemo po vseh priporočilih, tako 
da lahko ob posamičnem vstopanju plačujete 
članarino, kaj povprašate ali predlagate.

Pripravili smo vam koledarček, ki vsebuje nekaj 
načrtovanih aktivnosti, a ne vemo, …?

Zato vas prosimo, da čim večkrat pogledate na 
oglasne deske in tudi na našo spletno stran (www.
upokojenci-vrhnika@.si), kjer boste našli vse no-
vosti.

Obvestili smo vas že, da je celoletna članarina 

nespremenjena, le 11 evrov, zato je prav, da jo čim 
prej poravnate. Tiste upokojence, ki še oklevate 
ali mislite, da ste še premladi za vstop v našo 
družbo, pa vabim, da se oglasite in predstavili 
vam bomo množico dejavnosti, ki jih izvajamo v 
normalnem času. Nekaj bi se zagotovo našlo za 
vas. Nikar se ne zapirajte, druženje je pol zdravja! 
Saj veste, da je človek socialno bitje, ki potrebuje 
družbo, klepet, izmenjavo mnenj, tudi v živo.

Ne glede na kovidnerazmere smo mislili že 
na vaše rojstne dneve in na veseli december, ko 
vas bodo spet obiskali srčni možje in gospe pro-
stovoljke z darili in voščilnico. Nekaj kupčkov 
voščilnic, ki so jih že izdelale marljive prosto-
voljke v zimskem času doma, predstavljamo na 
fotografijah. V njih je vtkane veliko ljubezni do 
bližnjih, mnogo prostega časa in dobre volje, zato 
so tako prisrčne in ljubke. 

Pohvaliti se moramo, da nismo ostali neopaženi 
pri izvajanju naših dejavnosti za starejše. Na 
svečani akademiji smo prejeli županovo priznanje 
za aktivnosti in skrb za starejše. Veseli in ponosni 
smo, da smo bili opaženi, videni in pohvaljeni.

Kaj načrtujemo?
Za počastitev kulturnega praznika v februarju 

pripravljamo razstavo, njeno odprtje pa je za en-
krat še neznanka. 

Če se bodo razmere količkaj umirile, bomo 

pripravili predpustno srečanje, seveda ob pogojih 
PCT.

V marcu načrtujemo pripraviti in razpeljati 50 
humanitarnih paketov,

v neki obliki izvesti občni zbor in pripraviti kul-
turno prireditev. Verjamemo tudi, da se bodo  la-
hko začele športne dejavnosti: splošna telovadba 
in pohodi, pa pikado in balinanje.

Tudi z ročnimi deli in klekljanjem bi v tem času 
želeli nadaljevati. Toda …? 

Vsem želimo, da ostanete zdravi in pomagate 
pri preprečevanju  širjenja virusa, ki nas tako drži 
na vajetih.

V imenu Upravnega odbora Elica Brelih

Koprivec Francka, Drenov grič (1926)
Nadlišek Marija, Vas (1927)

Čiča Štefka, Stara Vrhnika (1927)
Jakopič Marija, Ob potoku (1929)

Česen Silva, Cankarjev trg (1929)
Stanovnik Anton, Stara cesta (1930)
Harej Danica, Delavsko naselje (1930)
Osredkar Marija, Stara Vrhnika (1931)
Buh Viktorija, Gradišče (1936)
Krvina Andrej, Stara Vrhnika (1936)
Luštrek Ivanka, Lošc, (1936)
Obradovič Darinka, Krpanova ulica (1936)
Filipič Pavla, Smrečje (1941)
Novak Kristina, Kotnikova (1941)
Dimač Vladimira, Vrtnarija (1941)
Krvina Štefka, Stara Vrhnika (1941)
Teršar Janez, Strmica (1941) 
Končnik Cirila, Cesta gradenj (1925)
Benedik Ljubica, Stara ces, (1927)
Velkavrh Antonija, Vas (1928)
Kogovšek Marija, Poštna ulica (1929)
Jaramaz Nada, Lošca (1929)
Hren Elizabeta - Ivanka, Prezid (1930)
Marinč Anton, Zaplana (1931)
Jurišič Ivanka - Malči, Cankarjevo nabrežje (1931)
Prebil Jožica, Na zelenici (1931)
Trnavčević Ivana, Ljubljanska cesta (1931)
Vuk Marija - Majda, Ob Ljubljanici (1931)
Leskovec Anton, Gradišče (1932)
Skubic Francka, Vrtna, (1937)
Jurišič Branko, Cankarjevo nabrežje (1937)
Sedej Pavla, Poštna ulica (1937)
Ogrin Ivanka, Pot v Močilnik (1937)
Drašler Frančišek, Sinja Goric, (1937)
Vidović Pavla, Podlipa (1937)
Nagode Stanislav, Stara Vrhnika (1937)
Fortuna Janez, Smrečj, (1937)

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visoki jubilej. Čestitke pa tudi vsem, ki so 
decembra in januarja praznovali rojstni dan.

Okrogli
jubileji v

decembru in 
januarju

Nekaj motivov novoletnih voščilnic že za 2022, izdelanih v času korone.

Stanovska priznanja ob 70-letnici društva

Županovo priznanje 

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis,  št. 430/2015) in 11. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 477/2019)

je župan Občine Vrhnika  1. 1. 2022 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju Občine Vrhnika za leto 2022

1. člen
Ugotovi se, da na dan 1. 1. 2022 revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vrhnika za leto 2022 znaša 0,003401 EUR/m2.

2. člen
Vrednost točke za leto 2022 je sestavljena iz vrednosti točke za leto 2021 in ugotovljenega 
indeksa rasti cen od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021, ki znaša  4,9 %.

3. člen
Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Vrhnika za leto 2022 se uporablja od 1. 1. 2022 naprej. 

Ta sklep se objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 422- 1 /2022-2 (4-03)
Datum:   3. 1. 2022

OBČINA VRHNIKA
Župan

Daniel Cukjati, l. r.
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Najava javnih 
razpisov 
Občine Borovnica

 

Občina Borovnica je 17. 1. 2022 na svoji spletni 
strani v razdelku Uradne objave v mapi »Razpisi« 
objavila razpis za izbor izvajalca prire-
ditve PRAZNIK BOROVNIC 2022. Na 
razpis za prireditev, ki bo 16. 7. 2022, se lahko do 
17. 2. 2022 prijavijo podjetja, samostojni podje-
tniki, društva in posamezniki. V ta namen je raz-
pisanih 14.500 €. 

Občina Borovnica obvešča, da bo, predvidoma 
14. februarja 2022, objavila JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE VLOG ZA DODELITEV 
ENKRATNE DENARNE POMOČI V 
OBČINI BOROVNICA V LETU 2022, 
na katerega se bodo lahko prijavili posamezniki. 
Na razpolago bo razpisanih okvirno 3.000,00 EUR. 
Hkrati bo objavila tudi JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
DEJAVNOSTI HUMANITARNIH OR-
GANIZACIJ V LETU 2022, na katerega se 
bodo lahko prijavile organizacije s področja hu-
manitarnih dejavnosti. Na razpolago bo 8.320,00 
EUR. 

Podrobnosti o omenjenih razpisih bodo obja-
vljene na spletni strani Občine Borovnica v raz-
delku Aktualno v mapi Obvestila ter v januarski 
in februarski številki Našega časopisa, razpisna 
dokumentacija pa na spletni strani občine v raz-
delku Uradne objave v mapi Razpisi.

Občinski svet je na 17. redni seji 
potrdil Odlok o proračunu Občine 
Borovnica za leto 2022, v kateremu 
so planirani odhodki za projekte, ki 
se bodo izvajali tako v letu 2022 kot v 
nadaljnjih letih.

Načrtovana je izdelava naslednje obsežnejše 
projektna in urbanistična dokumentacije:
•  Občinskega prostorskega načrta – 4 spremem-

ba.
•  Občinskega prostorskega načrta za obvozno 

cesto Bistra.
•  Celovite obnove Zalarjeve ceste od h. št. 23/25 

do kolonce.
•  Celostne ureditve območja športnega parka.
•  Ureditev ceste od križišča Ohonica proti Bre-

zovici (do Lovretovih).
• Ureditev javne komunalne infrastrukture v 

Strugah (cona Liko).
• Protipoplavne ureditve vodotoka Malence in 

razbremenilnega kanala ter ureditev struge 
Borovniščice.

•  Novega vodovoda v Kotih z navezavo na vodo-
hran Borovnica.

•  Novega vodovoda od vrtine Vršaj do vodohra-
na Borovnica.

•  Rekonstrukcijo vodovoda od Petrola do Logor-
ja.

•  Novelacijo projektne dokumentacije za OPPN 
Laze.

•  Izgradnjo novega nogometnega igrišča na Dolu.
• Širitev vrtca v Borovnici.
V letu 2022 bomo izvedli naslednje projekte:

1.  Prenova nekdanje trgovine TUŠ Jurček v knji-
žnico.

2.  Dokončanje Tematskega parka in spomin-
ske poti Borovniškega viadukta – dijaška pot, 
ureditev parka nasproti stare železniške po-
staje, razgledna ploščad in obnova ograje na 
delu Miklavičeve ceste.

3.  Kolopark Borovnica – ureditev pump-track 
poligona s parkovno ureditvijo ob Borovnišici 
v bližini P+R Borovnica.

4.  Kolesarska povezava Borovnica – Breg: pre-
nova regionalne ceste R3 642 od križišča z 
Ulico bratov Debevec do odcepa za gasilski 
dom na Bregu z izgradnjo površin za kolesar-
je v celotni dolžini ter pločnika v delu naselja 
Breg ob regionalni cesti ter ureditev prehoda 
za pešce in kolesarje preko regionalne ceste in 
Ulice bratov Debevec na križišču omenjenih 
cest.

5.  Izgradnjo novega vodovodnega omrežja od 
Borovnice do Pakega, kise bo izvajala vzpo-
redno z rekonstrukcijo regionalne ceste in 
izgradnjo kolesarske povezave od Borovnice 
do Brega.

6.  Sekundarna kanalizacija Dol-Laze, Ljubljan-
ski cesti (pri tenis igrišču), na Pakem.

7.  Asfaltiranje dela ceste na Stari progi in dela 
ceste Pristava – Lašče.

8.  Ureditev meteorne kanalizacije in asfaltiranje 
cest v Logorju.

9.  Prenova razsvetljave v telovadnici osnovne 
šole.

10. Obnova nogometnega in odbojkarskega igri-
šča v športnem parku.

11. Postavitev javne razsvetljave na Obrtniški ulici 
ter na območju izgradnje kolesarske povezave.

12. Zamenjava strehe na objektu mrliške vežice.
13. Rušenje objekta nevarnih odpadkov v Strugah 

in ureditev okolice z razmejitveno ograjo na 
pokopališče.

Sofinancirali bomo nakup novega gasilskega 
vozila za PGD Brezovica in poleg zgoraj navede-
nega se bodo iz proračuna občine Borovnica v 
letu 2022 financirale še naslednje dejavnosti:

•  Podpore društvom na področju kmetijstva, 
kulture, športa, humanitarnih dejavnosti ter 
stanovskim organizacijam.

•  Podpore razvoju mikro in malih podjetij ter 
obrti v občini. 

•  Podpora občanom za nakup in vgradnjo male 
komunalne čistilne naprave.

• Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov v ob-
čini.

•  Nakup dodatnih defibrilatorjev.
•  Sofinanciranje prireditve Praznik borovnic 

2022 (v kolikor bo to mogoče zaradi konca epi-
demij COVID-19).

• Sofinaciranje cepljenja proti klopnemu menin-
goencefalitisu.

•  Športne počitnice za osnovnošolske otroke in 
šola v naravi.

•  Pomoč staršem ob rojstvu otroka.
•  Delovanje vrtca in šole.
• Bivanje starejšim občanom v domovih za osta-

rele in drugih socialnih ustanovah ter jim nu-
dili pomoč na domu.

Predvidene investicije v občini
v letošnjem letu

V prispevku v besedi 
in sliki predstavljamo 

kalejdoskop 
dogajanja v naši 

občini v minulem 
letu. 

Res je, da je bilo tudi pri nas 
»v znamenju novega koronavi-
rusa«, a smo se v pričujočem 
prispevku raje osredotočili, da 
pokažemo, da se je v senci epi-
demije in pandemije kljub vse-
mu dogajalo in naredilo marsi-
kaj. 

Da pa se ne bi zdelo, kot da 
težav s »korono« pri nas sploh 
ni bilo, ji bomo pozornost na-
menili v mesecu, ko je bila tudi 
pri nas pandemija na vrhuncu 
in smo bili podvrženi najbolj 
rigoroznim ukrepom za upoča-
snjevanje njenega širjenja. 

Januar
Občina Borovnica je ena 

od članic Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane re-
gije. Slednja je v januarju objavi-
la drugi razpis za sodelovanje v 
projektu Podjetno nad izzive 
v Ljubljanski urbani regiji 
(PONI LUR),  v okviru kate-
rega udeleženci med  usposa-
bljanjem osvojijo vsa potrebna 
znanja in veščine za uspešen in 
učinkovit razvoj svoje podje-

tniške  ideje ter zagon novega 
podjetja. V sklopu tega projekta 
je konec junija  na prostoru za 
piknike pred Peklom,  v Oho-
nici pri Borovnici,  direktorica 
RRA LUR Lilijana Madjar po-
delila priznanja mladim podje-

tnikom, ki so uspešno zaključili 
drugo usposabljanje. Slovesne 
podelitve se je udeležil tudi žu-
pan Bojan Čebela. Med dobitni-
ki je bila tudi domačinka Anja 
Bizjak, ki je priznanje prejela 
za razvoj poslovnega načrta 

trženja glampinga,  postavlje-
nega na omenjenem prostoru za 
piknike. S svojo idejo je nadgra-
dila ponudbo domače kmetije, v 
sklopu katere že vrsto let odda-
jajo prijeten prostor za piknik. 

Na lokaciji  sedaj stoji prva 
glamping hišica za dve osebi, 
ki že pozdravlja domače in tuje 
goste, v prihodnje se ji bo pri-
družila vsaj še ena, v načrtu pa 
je tudi ureditev parcel za kam-
piranje. 

Bravo, Anja! 
Konec januarja se je iztekel 

rok Javne razgrnitve do-
polnjenega osnutka tretjih 
sprememb in dopolnitev 
Ureditvenega načrta ob-
močja Struge v Borovnici 
in usklajenega Okoljskega 
priporočila za pripravo tre-
tjih sprememb in dopolni-

tev ureditvenega načrta za 
lesnoindustrijski kombinat 
LIKO v Borovnici SDUN 
Struge – 3. Zaradi vsem zna-
nih okoliščin se je prvič zgodi-
lo, da je v povezavi s tem pred 
tem javna obravnava enega od 
občinskih aktov potekala prek 
spleta oz. spletne platforme 
ZOOM. Ureditveni načrt med 
drugim predvideva ureditev 
dovozne ceste v obrtno-poslov-
no cono Struge, kjer bo urejeno 
obračališče za tovorna vozila 
in povezavo te ceste s cesto ob 
Borovniščici, vendar samo za 
osebna vozila in nemotoriziran 
promet. Ob tem bodo uredili 
tudi hodnik za pešce, površine 
za kolesarje in manjši park.

Februar
Na področju kulture je fe-

bruar v znamenju proslavljanja 
slovenskega kulturnega pra-
znika oz. Prešenovega dne, ki 
ga praznujemo 8. februarja, ob 
obletnici njegove smrti. Kljub 
želji občinskih kulturnih dru-
štev, da bi na osnovi uspešnih 
»Kulturahodov« v letih 2019 in 
2020 izvedli podobnega tudi v 
letu 2021, pa to zaradi ukrepov 
za omejitev širjenja koronavi-
rusne bolezni ni bilo mogoče. 
Tako smo omenjeni praznik 
obeležili s  spletno proslavo v 
režiji in izvedbi učencev OŠ dr. 
Ivana Korošca Borovnica, ki so 
ob pomoči mentorjev pripravili 
spletno proslavo in jo je vodila 
Lucija Leben - Lučka.  Ob tem 
smo se spomnili optimističnega 
verza našega največjega pesnika:
Vremena bodo Kranjcam se 
zjasnile,
jim milši zvezde, kakor zdéj 
sijale,
jim pesmi bolj sloveče se glasile;

Še vedno z upanjem potrpe-
žljivo čakamo, da se bo pesniko-
va prerokba uresničila. 

Se je pa v februarju 2021 ure-
sničila vsaj ena dolgoletna želja. 
Po dolgih letih čakanja je kon-

Križemkražem v besedi in sliki
o dogajanju v Občini Borovnica v letu 2021
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cesionar za urejanje vodotokov 
na našem območju izvedel 
čiščenje nekaterih strug in 
vodotokov. Očiščeni so bili: 
• Gantarjev potok na Dolu pri 

Borovnici od ceste Vrhnika–
Borovnica do izliva v Jeršinov 
kanal v dolžini 200 m;

• struga stare Borovnišnice v 
dolžini 450 m;

• Jeršinov kanal v dolžini 780 
m; 

• struga nove Borovnišnice v 
dolžini 1270 m.

Marec
Začelo se je testiranje s 

hitrimi testi HGRT na CO-
VID-19. Večji del marca (in 
aprila) 2021 smo preživeli »za-
prti« v meje svoje regije, z 
zaprto knjižnico, šolanjem 
na daljavo, ustavljenimi 
športnimi in večino stori-
tvenih dejavnosti. Ne le v za-
prtih prostorih, tudi na prostem 
smo morali, če ni bilo mogoče 
vzdrževati razdalje 1,5 m, nositi 
obrazne zaščitne maske. Uki-
njen je bil tudi brezplačni pre-
voz z avtobusom ob sredah na 
Vrhniko in nazaj. 28. 3. 2021 
smo imeli 39 aktivno oku-
ženih oseb, 14-dnevna in-
cidenca v občini je bila 843, 
medtem ko je bila v Sloveniji 
584. Občinski štab Civilne za-
ščite je prek vseh mogočih ko-
munikacijskih  kanalov  apeliral 
na vse občane, naj upoštevamo  
ukrepe, ki jih predpisuje vlada. 
Ob vse daljših dnevih in števil-
nih, precej toplih popoldnevih 
smo tako, kot smo to množično 

počeli že jeseni 2020, na spre-
hodih podrobno spoznavali 
številne lepe in za mnoge do 
»korone« še neznane  kotičke 
in razgledne točke v naši obči-
ni. Tokrat v »zgodnjepomladni 
izdaji«.

April
Številne občane je ukinitev 

najprej bančne poslovalnice 
NLB, potem pa še bankomata 
na Gradišnikovi 14 v Borovnici 
spravila v slabo voljo. Edini pre-
ostali bankomat v občini na Pe-
trolovem bencinskem servisu je 
za tiste brez avta precej bolj »od 
rok«, v primeru njegove okvare 
pa je treba vzeti pot pod noge 
vsaj do Podpeči ali Vrhnike. 
Župan in občinska uprava sta 
se sicer takoj po ukinitvi ban-
komata NLB, o kateri nista bila 
obveščena, začela truditi, da bi 
našla ustrezno zamenjavo, a so 
vsi ponudniki pričakovali, da bo 
občina ne le zagotovila ustrezno 
lokacijo, temveč tudi poravnala 
stroške postavitve in obrato-
vanja bankomata. Sredi aprila  
je  Borovnico prvič obiskala 
NLB mobilna poslovalnica 
Bank&Go. V “bančnem avto-
domu” na parkirišču pred tr-
govino SPART Partner Blatnik 
je prve tri mesece gostovala na 
vsakih 14 dni in v njej  je bilo 
mogoče urediti vse dvige in na-
kazila, poleg tega pa so predsta-
vili svoje produkte oz. svetovali 
glede vezav depozitov, najema 
posojil, različnih vrst zavaro-
vanj itn.  Sestavni del mobilne 
poslovalnice je bil tudi mobilni 

bankomat, na katerem je bilo 
mogoče dvigniti gotovino in 
opraviti vse druge zadeve kot na 
siceršnjih bankomatih. Vendar 
taka rešitev ni zadovoljila po-
trebe občanov po dodatnem oz. 
»rezervnem« bankomatu, zato 
je »občina« nadaljevala s pri-
zadevanji za postavitev novega 
bankomata. Konec novembra 
je bil tako v kolesarnici na P+R 
pri Železniški postaji Borov-
nica postavljen bankomat 
vodilne svetovne banko-
matske mreže na Euronet. 
V tem mesecu so potekale tudi 
vse terenske predmeritve 
za ureditev meje oboda ko-
masacijskega območja v ka-
tarski Občini Borovnica ter 
se izvedle mejne obravnave 
z lastniki zemljišč, ki meji-
jo na obod komasacije. Obči-
na Borovnica je že v letu 2018 
pristopila k projektu urejanja 
kmetijskih zemljišč na območju 
katastrske Občine Borovnica in 
v  istem letu uspešno zbrala so-
glasja za uvedbo postopka. Od-
ločba o uvedbi komasacijskega 
postopka, ki jo je v imenu vseh 
lastnikov podala Občina Borov-
nica, je postala pravnomočna 
12. 1. 2021. Po izmeri oboda je 
v juniju sledila javna razgrnitev 
elaborata obstoječega stanja ze-
mljišč, elaborata idejne zasnove 
ureditve komasacijskega obmo-
čja ter elaborata vrednotenja 
zemljišč. Velika večina lastnikov 
se je javne razgrnitve udeležila, 
kjer jim je izvajalec komasacije 
prikazal in predstavil vsebino 
elaboratov. Na razgrnjene ela-

borate ni bilo pripomb. V sep-
tembru so javno razgrnili elabo-
rat nove razdelitve zemljišč. Po 
uskladitvi morebitnih pripomb 
in predlogov ter potrditvi ela-
borata bo narejeno zamejniče-
nje novih parcel z mejniki ter 
seznanitev lastnikov zemljišč 
z novimi parcelami v naravi. 

Maj
V začetku maja je primež 

pandemije popustil in v sodelo-
vanju z Zavodom TRI-NITI in 
JP KPV, d. o. o., ter ob sponzor-
ski podpori Picerije Grebenčeva 
klet je bila  v soboto, 8. 5. 2021, 
tradicionalna akcija čišče-
nja okolice. Udeležba na ak-
ciji je bila dobra, prav tako tudi 
vzdušje, megle so se pravočasno 
dvignile in počasi se je mrzlo 
jutro spremenilo v sončen, a 
vetroven in za tedanji letni čas 
nič kaj topel dan. Zaradi visoke 
trave in precej narasle Borov-
niščice je bilo treba čiščenje ob 
cestah in Borovniščici ponoviti, 
saj vseh smeti ni bilo mogoče 
najti ali priti do njih. Žal smo  
spet našli nekaj lokacij odlože-
nih azbestnih odpadkov.

Prav poseben in doslej še ne 
viden dogodek pa je sledil 17. 
5. 2021, ko je v spremstvu naše 
občanke, dvakratne udeleženke 
olimpijskih iger (Sydney 2000, 
Atene 2004), Nade Mali, pred-
stavnika TVD Partizan Borov-
nica Toneta Žerjava, lokalne 
košarkarske legende Franja 
Modrijana, praporščaka Sama 
Anastasova ter maskote Foksi-
ja  ob 10.24 z vlakom iz Logatca 

na ŽP Borovnica prispela slo-
venska olimpijska bakla. Po 
prevzemu štartnih številk in 
kratkem sprejemu na železni-
ški postaji Borovnica, kjer jih 
je pozdravil župan Bojan Če-
bela, so jo tekači vseh generacij 
v spremstvu kolesarjev Vlada 
Žerjava in Boruta Teliča ter vo-
zil   gasilcev PGD Borovnica,  
OKS in Policije po Mejačevi in 
Gradišnikovi ulici, Ljubljanski 
cesti in Obrtniški ulici mimo 
Doma krajanov Dol - Laze in po 
poplavljenih barjanskih cestah 
ponesli do TMS v Bistri, kjer so 
jo predali predstavnikom Obči-
ne Vrhnika. Pri tem sta hladno 
in deževno vreme samo razvne-
la njihov olimpijski žar, ki je od-
seval z njihovih nasmejanih lic.

 
Junij

Junija se je še pred uradnim 
rokom začelo pravo poletje in 
zdelo se je, da so topli sončni 
žarki pregnali novi koronavirus. 
Žal po navadi ni vse tako, kot se 
zdi. Kljub temu pa se je junija 
lani zdelo, kot da se je življenje 
vrnilo v normalne tire. 

Optimističen začetek poletja 
je  napovedal  tretji Letni kon-
cert skupine Tamburaši KD 
Borovnica, na katerem so 5. 
junija 2021 ob 20. uri  v večna-
menskem prostoru OŠ dr. Iva-
na Korošca Borovnica nastopili 
tudi njihovi prijatelji.  V soboto, 
12. 6. 2021, je optimistično na-
daljevanje napovedala tretja 
izvedba kolesarskega mara-
tona Barjanka-Hervis, ki po-
teka tudi po cestah v naši občini 
in na katerem lahko udeleženci 
s Paškega mostu med poganja-
njem pedal zrejo na lepote Lju-
bljanskega barja in njegovega 
hribovitega zaledja. 

Brez tamburašev seveda ni 
šlo niti na tradicionalni proslavi 
v počastitev dneva državnosti 
25. 6. 2021 na parkirišču pred  
vrtcem pod lipo samostojno-
sti, ki je bila v znamenju 30. 
obletnice razglasitve Slove-

nije za samostojno državo. 
Še pred tem so tamburaši na-
stopili v prostorih Tehniškega 
muzeja Slovenije v gradu Bistra 
v  okviru tradicionalne »muzej-
ske noči«.

Proslavi dneva državnosti  je 
na Košutovem  vrtu kot uvod 
v razstavo njegovih fotografij, 
poimenovano Svetlopisi,  sledil 
nastop skladatelja, multiinstru-
mentalista in vsestranskega 
umetnika Lada Jakše. S krat-
kimi  avtorskimi skladbami v la-
stni izvedbi je predstavil vsako 
od razstavljenih del. Razstava 
je bila na ogled v Galeriji Barje 
do 15. julija 2021 vsak torek in 
četrtek od 19.00 do 21.00. 

Junija so se s čiščenjem ve-
getacije s stebra Borovni-
škega viadukta spet izkazali 
člani planinskega in jamar-
skega društva, pri čemer so se 
zelo potrudili, da ne bi motili 
postovke, ki ima tam že dolga 
leta svoje gnezdo. Lani je bilo v 
njem kar pet mladičev. Ugoto-
vili so, da je zgornji del stebra v 
zelo slabem stanju in da bi od-
stranjevanje poškodovanih oz. 
načetih opek povzročilo bistve-
ne spremembe videza (zgornje-
ga dela) stebra. Za takšen poseg 
pa bi bilo potrebno dovoljenje 
Zavoda RS za varstvo kulturne 
dediščine. Občina Borovnica 
je na terenski ogled povabila 
pristojne z omenjenega zavoda, 
ki so prišli v novembru. Peter 
Svete jim je predstavil načrte 
za enostavne ukrepe za zača-
sno zaščito pred nadaljnjim 
pronicanjem meteorne vode v 
steber. Konec leta je zavod izdal 
kulturno-varstvene pogoje za 
izvedbo del, ki pa ne omogoča-
jo zamišljene izvedbe na osnovi 
prostovoljnega dela, temveč do-
ločajo udeležbo dragih, visoko 
usposobljenih strokovnjakov. 

Julij
Začetek poletja in prvi vro-

činski val smo v občini pričakali 
z urejenimi prostori za oddih v 
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naravi in ponovno po domače 
vzpostavljenimi kopališči. Voda 
je imela ravno pravšnjo tem-
peraturo za osvežitev, ne da bi 
nas zeblo do kosti. Ob koncih 
tednov so bili poleti vsi prostori 
za oddih v naravi polno zase-
deni.

Kljub poletnemu času in vre-
menu pa delo ni zamrlo. Občina 
Borovnica je občane, lastnike 
zemljišč ter vso zainteresirano 
javnost obvestila, da s 1. 7. 2021 
pristopa k pripravi Sprememb 
in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine 
Borovnica (v nadaljevanju SD 
OPN) in da bo pobude in pre-
dloge v povezavi s tem zbirala 
do 2. 8. 2021.  Ob tem so bili  
prek prostorskega informacij-
skega sistema iObčina  na vpo-
gled rezultati študije poplavne 
ogroženosti občine z namenom, 
da vsi zainteresirani pred poda-
jo pobude lahko preverili velja-
ven status morebitne poplavne 
ogroženosti svojega zemljišča. 
Po  predhodnem naročilu  in ob 
upoštevanju koronaukrepov je 
bila študija na ogled tudi v pro-
storih občine.  

Vsi zainteresirani lahko po-
dajo svoje pobude in predloge, 
ki se nanašajo na spremembo 
namenske rabe prostora na 
obrazcu, ki je na voljo na sple-
tni strani Občine Borovnica, ali 
se oglasijo na sedežu občine v 
času uradnih ur, kjer lahko vlo-
go prevzamejo osebno. Enako 
so dostopna tudi Navodila za 
podajo pobude, saj je za lažjo 
obravnavo zaželen podroben 
opis oz. idejna zasnova uredi-
tve, ki je predmet spremembe 
namenske rabe.

V juliju nas je zelo razveselila 
odločitev Službe Vlade RS 
za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko o podpori 
operaciji DRR – Kolesarska 
povezava Borovnica–Breg, 
ki jo je občina prijavila v ne-
posredno potrditev na Mini-
strstvo za infrastrukturo 31. 1. 
2021. Z omenjeno odločitvijo je 
bila dana zelena luč, da Ministr-
stvo za infrastrukturo pripravi 

pogodbo o izvedbi operacije 
Kolesarska povezava Borovni-
ca–Breg, ki vključuje tudi re-
konstrukcijo pripadajočega dela 
regionalne ceste R3 -642/1146 
med Borovnico in Bregom. Ob-
čina je dobila pogodbo v podpis 
v avgusta 2021. Takoj zatem so 
se predstavniki občine sešli s 
pristojnimi na Direkciji za in-
frastrukturo in se dogovorili, 
da bo vse postopke v povezavi 
z javnim pozivom za zbiranje 
ponudb za izvedbo operacije v 
delu, ki se nanaša na odsek ob 
regionalni cesti od križišča z 
Ulico bratov Debevec do od-
cepa za gasilski dom na Bregu, 
prevzela DRSI. Ta je javni poziv 
objavila v oktobru in sredi janu-
arja 2022 naj bi bilo znano, ali 
je kdo podal ponudbo oz. kdo je 
najugodnejši ponudnik. 

Julij je bil tudi v znamenju 
začetka oz. nadaljevanja  
prenovitvenih del na od-
sekih nekaterih občinskih 
cest. Nadaljevala se je prenova 
odseka ceste čez Dražico, kjer je 
bil obnovljen krajši, dobrih 100 
m dolg odsek. Zaradi težav pri 
nabavi asfalta in prezasedenosti 
izvajalcev se je obnova omenje-
nega odseka sicer nadaljevala in 
končala v novembru z  obnovo 
ceste skozi podvoz pod železni-
ško  progo in  križišča s cesto za 
Ohonico  v dolžini 120 m. Poleg 
nove asfaltne prevleke v širini 
5,50 m je večja svetla višina pod-
voza. Urejeni sta nova meteorna 
kanalizacija in nova prometna 
signalizacija z varnostno grbi-
no v križišču ceste za Ohonico. 

Avgust
Planinsko in turistično 

društvo sta nadaljevala z 
obnovo planinske poti v so-
teski Pekel in vzdrževanjem 
drugih pohodniških poti v 
občini. 

Zelo povečan obisk soteske 
Pekel v letih 2020 in 2021, ki ga 
velja delno pripisati tudi pande-
miji COVID-19, je zaradi pove-
čane erozije dodobra zdelal del 
poti mimo tretjega slapa v sote-
ski Pekel – od platoja pri slapu 

do naslednjih stopnic v žlebu. 
Še posebej sestop s slednjih 
je postajal smrtno nevaren za 
uporabnike, zato sta se borov-
niška turistično in planinsko 
društvo v letu 2021 odločila, da 
tisti del  prednostno zavarujejo 
in v treh delih postavijo nove, 
šest metrov dolge stopnice, ši-
roke 40 cm. Razširili in utrdili 
so odseke planinske poti: pri 
prvem slapu, tretjem in nad tre-
tjim slapom. Poleg tega so pred 
samimi stopnicami postavili 
dvojezično  (slovensko – angle-
ško) tablo, ki opozarja, da je od 
tam naprej zahtevna planinska 
pot, ki terja ustrezno obleko, 
obutev in pripravljenost.

Za izboljšanje varnosti so za-
menjali tudi nekaj starih klinov 
in dodali nekaj novih ter je-
klenico z novimi nosilci. Poleg 
tega so opravili še redna vzdr-
ževalna dela klopi, mlina in in-
formativnega kozolčka. Zaradi 
večkratnega zadevanja vejevja 
med spravilom lesa iz soteske so 
postavili nov drog za obstoječo 
opozorilno tablo (Prepovedano 
kurjenje, kampiranje), na  obve-
stilni pano pa so nad žigom na-
mestili novo tablico z napisom 
Razširjena slovenska planinska 
pot.

Na osnovi stališč in priporo-
čil Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Bo-
rovnica sta župan in občinska 
uprava pripravila načrt za nove 
dostopne poti in prometni re-
žim na širšem območju OŠ dr. 
Ivana Korošca Borovnica. Av-
gusta 2021 so začeli urejati do-

vozno cesto za šolski avtobus in 
zaposlene na OŠ iz cone Struge 
do parkirišča za zaposlene pri 
OŠ. V coni Struge so začrtali in 
označili dodatno parkirišče za 
zaposlene na OŠ ter hodnik za 
pešce, ki je omogočil vzpostavi-
tev nove šolske poti. Ob javnem 
parkirišču pri OŠ so uredili va-
ren dostop otrok do glavnega 
vhoda v šolo oz. šolskega dvo-
rišča. To in omejitev hitrosti na 
30 km/h je na Paplerjevi ulici  
omogočilo prepoved ustavljanja 
vozil in s tem prometne zama-
ške zaradi dovoza otrok v šolo 
ob začetku pouka. 

September
V september smo stopili op-

timistično: večina prometnih 
udeležencev spoštuje nov pro-
metni režim na Paplerjevi 
cesti in spremenjen dovoz 
ter dostop do OŠ.  Da ne bi 
bilo vse le v znamenju prome-
ta in (trajnostne) mobilnosti, je 
poskrbela Tanja Zajc Zupan s 
koncertom        SLOVENSKO-
-DALMATINSKI VEČER, na 
katerem so se mili zvoki citer 
zlili z dalmatinskim melosom 
in mandolinami. Navzoči so 
bili priča ganljivemu večeru, 
polnemu zimzelenih melodij 
različnih glasbenih žanrov ter 
emocij in  nostalgije.

Da pa september ne bi bil pre-
tirano sentimentalno nostal-
gičen, je poskrbela gledališka 
skupina Šota Kulturnega 
društva Borovnica, ki je v 
goste povabila prijatelje z druge 

strani hribov, ki nas ločijo od 
domovine Martina Krpana. KD 
Matita je 11. 9. 2021 v Mavčevi 
dolini v pristnem notranjskem 
narečju uprizorila MESARICO 
– nenavadno uprizoritev Lev-
stikovega Martina Krpana. S 
tem dogodkom bomo ponovno 
oživili dogajanja v Mavčevi do-
lini (pod hribom za Petrolovim 
bencinskim servisom), ki je bila 
nekoč prizorišče številnih ra-
znolikih prireditev ter družab-
nega življenja. Zdaj je ponovno 
v lasti občine in spodobi se, da 
si počasi spet pridobi status po-
membnega središča kulturnega 
in družabnega življenje v Bo-
rovnici in občini nasploh.

Kot po navadi v zadnjih letih 
je sredino septembra zaznamo-
val evropski teden mobilnosti, 
v sklopu katerega so bile v letu 
2021 v naši občini naslednje de-
javnosti: 
• celotedenska promocija in 

usposabljanje za kolesarjenje 
otrok, ki obiskujejo vrtec, za 
kar so poskrbele vzgojiteljice 
v vrtcu,

• potopisno predavanje Liljane 
Kogovšek o preživljanju po-
čitnic s pešačenjem na dolge 
razdalje po znanih evropskih 
pešpoteh,

• predstavitve in preizkusa el. 
skirojev in el. koles,

• predstavitve el. avtomobilov, 
ki jih uporabljajo naši občani 
in člani DEMS, ter srečanja 
občanov in lastnikov el. vozil,

• “prometne igre” in slikanje 
prometnih ter prometno-
-okoljskih motivov s kredo na 
asfalt,

• predstavitve električnega 
tricikla JP KVP, “reciklaže” 
odsluženih koles v okviru 
projekta Zero Waste in brez-
plačni osnovni servis JP KPV 
za kolesa občanov,

• nagradni kviz o prometu in 
okolju ter varni vožnji el. ko-
les in skirojev s predstavitvijo 
zavarovanja kolesarske odgo-
vornosti,

• 

 kolesarski izlet čez Barje v 
Tehniški muzej Slovenije z 
vodenim ogledom prometne 
zbirke.
Podrobno smo predstavili 

zavarovanje kolesarske odgo-
vornosti in zavarovanje koles 
prek Agencije MTT ter ponud-
bo električnih koles sponzorjev 
MC ŠPAN, JANSPORT, ATM 
24 in AVTERA, pri slednjem 
tudi ponudbo el. skirojev in pa-
metnih čelad. 

V okviru ETM smo v sode-
lovanju s Tehniškim muzejem 
Slovenije in Koalicijo za traj-
nostno mobilnost  v prostorih 
TMS v Bistri organizirali zani-
miv posvet KOLO IN VLAK V 
LETU ŽELEZNIC.

Da smo se konec meseca spet 
smejali in ob tem na prime-
ren način obeležili tudi teden 
kulturne dediščine in dneve 
evropske kulturne dediščine v 
letu 2021, je ob podpori občine 
poskrbel HUD Karel Barjanski. 
V Gostilno Godec je  26. 9. 2021 
v goste povabil projektno gle-
dališko skupino pod vodstvom 
režiserke Barbare Bulatovič, ki 
je uprizorila burkaško  am-
bulanto veseloigro Tarok 
in gostinsko sobo spremenila 
v tarokaški klub. Na tak način 
smo spoznali zgodovino druži-
ne prednikov režiserke od časov 
napoleonskih vojn naprej, ki jo 
je zelo zaznamovala tudi v ve-
seloigri obravnavana gradnjo 
Južne železnice, ki je, kot vemo, 
usodno zaznamovala tudi naš 
kraj.

Oktober
V oktobru je s polno paro 

potekala prenova dotrajane 
atletske steze v Športnem 
parku Borovnica, za katero 
je občina večino sredstev pri-
dobila od Fundacije za šport in 
Ministrstva za šolstvo, znanost 
in šport. Zagotoviti je bilo treba 
novo drenažo, obrobe in pod-
lago za položitev  tartanskega 
vrhnjega sloja. Tako je atletska 

Foto:  Damjan Debevec Foto:  Maja Dodič
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steza postala prijaznejša do 
uporabnikov, zmanjšali pa so 
se tudi stroški njenega vzdrže-
vanja. 

K ureditvi okolice atletske 
steze je občina na delovno ak-
cijo 23. 10. 2021 pozvala vsa 
društva in posameznike v ob-
čini. Odziv je bil kljub hladne-
mu vremenu dober.   Po delovni 
akciji je v športnem parku Bo-
rovnica potekala predstava 
Cirkusa Fuskabo z nastopom 
klovna Bufeta in cirkuško de-
lavnico za male in velike, ki so 
jo vodili izkušeni mentorji Cir-
kusa Fuskabo in Zavoda Bufeto, 
s katerim sta  Društvo sokolske 
mladine Borovnica in Društvo 
Cirkuliranje - kultura do vrat 
vsem približala cirkus. Več kot 
dobrodošla zabava v koronača-
sih je  na obraze stotine malih 
in velikih narisala široke na-
smehe, burkaške norčije klovna 
pa salve smeha.

November
V začetku novembra je Ob-

čina Borovnica,  v soglasju z 
DRSI in lastnico parcele gospo 
Ano Hren, kateri se za to za-
hvaljujemo,  ob regionalni cesti 
na Bregu v smeri iz Borovnice 
proti Bregu postavila mobil-
ni prikazovalnik hitrosti 
vožnje. Le-ta omogoča postavi-
tev tudi na drugih lokacijah ob 
cestah v občini. Letos spomladi 
so se na Občino Borovnica obr-
nili krajani Brega, ki živijo ob 
regionalni cesti, s prošnjo, da 
občina pomaga umiriti promet 
na regionalni cesti skozi nase-
lje Breg, saj opažajo, da veliko 
voznikov ne upošteva omejitve 
hitrosti skozi naselje. V projektu 
izgradnje kolesarske povezave 
med Borovnico in Bregom z re-
konstrukcijo pripadajočega dela 
regionalne ceste je predvideno, 
da bo ob vstopu v naselje Breg 
urejen sredinski otok za umirja-
nje prometa, kar bo pomembno 
prispevalo k umirjanju prome-
ta. Do takrat pa je občina na 
predlog  Sveta za preventivo 
in varnost v cestnem prometu 
Občine Borovnica na Bregu 

postavila prikazovalnik hitrosti 
vožnje.

Kulturno društvo Borovni-
ca  je sredi novembra razpisalo  
prvi praznični likovni nate-
čaj z naslovom POTICA, da 
bi se tako tudi v času, ko v dneh, 
ki so sicer v znamenju druženj 
družinskih članov in prijateljev, 
ob katerih po navadi ne manjka 
značilna slovenska sladica,  spo-
mnili, da  potica ni samo pra-
znično  pecivo, je mnogo več: 
simbol  tradicije (družinskih), 
druženj ter prazničnega razpo-
loženja.   

Sredi novembra je bila na 
Dolu dokončana javna raz-
svetljava na cesti, ki poteka 
vzporedno z regionalno cesto. 
Podjetje STREEET, d. o. o., je 
postavilo devet ekoloških svetil 
LED, ki svetlobno ne onesnažu-
jejo okolja, porabijo zelo malo 
energije in stroški vzdrževanja 
so majhni.  Tako je bila v ob-
dobjih slabe vidljivosti zago-
tovljena ustrezna osvetlitev v 
dolžini 500 m.  Vsa  napeljava 
in skupna tehnična oprema sta 
izvedeni tako, da je mogoče z 
javno razsvetljavo nadaljevati 
na novih trasah in z dodatnimi 
instalacijami.

Konec novembra so bila 
končana osnovna dela za 
ureditev tematskega parka 
o Borovniškem viaduktu 
pri stebru viadukta. Na od-
služene železniške tire, ki so jih 
darovale SŽ Infrastruktura, d. 
o. o., in so jih na ustrezne dol-
žine odrezali v podjetju Metall-
mar, d. o. o., je bilo na izdelane 
okvirje nameščenih devet in-
formacijskih tabel, ki v besedi 
in sliki predstavljajo zgodovino 
Borovniškega viadukta od nje-
govega načrtovanja do njegove 
končne porušitve in izgradnje 
nove proge. Avtor besedila, ki 
ga je strokovno pregledal Bo-
gomir Troha, je Peter Bezek, ki 
je tudi izbral fotografije in pri-
pravil predloge za tisk panojev. 
Oba sta člana Zgodovinske sek-
cije HUD Karel Barjanski, ki je 
eden od partnerjev v projektu 
Tematski park in spominska pot 

Borovniškega viadukta.
Poleg na novo urejene široke 

peščene poti, ki preči park in 
ob kateri so nameščeni okvirji 
s tematskimi panoji, je ureje-
na še vzdolžna pot v obliki že-
lezniškega tira. Projekt sicer ne 
predvideva postavitve muzejske 
lokomotive ali vagona, je pa pot 
urejena tako, da to omogoča. 
Ob njej je zasajenih pet dreves 

– ambrovcev, ki s svojimi ozki-
mi krošnjami ne bodo zastirali 

pogleda na steber viadukta, vse-
eno pa bodo, ko bodo zrasli, ob 
sončni pripeki obiskovalcem 
nudili senco. 

Ob varnostni ograji, ki one-
mogoča pristop v neposredno 
bližino stebra, je posajenih de-
vet grmov oregonskih borov-
nic, ki jih je podarila Pirčeva 
brunica. V parku so odstranili 
nekdanjo vegetacijo in travno 
rušo ter nasuli in zravnali novo 
prst, na katero so že posejali 

travno seme. Po koncu zime bo 
treba še nasuti obe poti z drob-
nim peskom in utrditi obe poti 
ter postaviti klopi in stojala za 
kolesa.

Tako je bil končan prvi del 
projekta Tematski park in spo-
minska pot Borovniškega via-
dukta, ki ga sofinancira Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj in 
za katerega smo sredstva prido-
bili prek LAS Barje z zaledjem.

December
V letu 2021 je bilo vse drugače 

kot sicer – tudi tradicionalni 
novoletni sejem! Ker si v OŠ 
dr. Ivana Korošca Borovnica 
želijo kljub vsem oviram po-
magati otrokom, ki potrebujejo 
našo pomoč, so novoletni sejem 
preselili na splet. Tako so poka-
zali, da se lahko prilagodimo 
marsikateri situaciji in kljub tež-
kim časom stopimo skupaj. Na 
virtualnem novoletnem sejmu 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
so bili na ogled in v nakup po-

nujeni izdelki, ki so jih pripra-
vili učenci in učenke. Tudi  na 
virtualnem novoletnem sejmu 
Vrtca Borovnica so pripravi-
li čudovite izdelke, voščilnice 
in dobrote z vrtčevskega vrta. 
Tako v šoli kot v vrtcu  so pri iz-
delavi izdelkov pokazali veliko 
mero domišljije, ustvarjalnosti 
in dobrodelnosti. 

Lokalna akcijska skupina Bar-
je z zaledjem je za oddajo za pri-
dobivanje sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj na 
Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti in tehnologijo pripra-
vila projekt Koloparki - učil-
nice kolesarskih veščin, v 
okviru katerega je v letu 2022 
predvidena tudi izgradnja 
koloparka v Borovnici. Vso 
potrebno dokumentacijo za to 
smo na LAS Barje z zaledjem si-
cer posredovali že v juliju 2021. 

Vse fotografije, razen tam, 
kjer je to navedeno drugače, 
je posnel Andrej Klemenc.

Foto:  OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

V kolikor želite izvesti zbor članov v 
živo preko spleta, vampri Stičišče Sre-
dišče nudimo brezplačno uporabo sple-
tnega orodja ZOOM – dolžina srečanja 
je časovno neomejena ter omogoča do 
500 udeležencev. 

V lanskem letu pa smo pripravili tudi 
priročnik za izpeljavo občnega zbora 
preko spleta, najdete ga na naši spletni 
strani. Za tajnost glasovanja priporo-
čamo uporabo sistema Helios Voting, 

več o uporabi najdete na spletni strani 
CNVOS-a, za testiranje uporabe ali po-
moč pri pripravi glasovanja pa se lahko 
obrnete tudi na nas. 

Za več informacij nas pokličite na 040 
698 915 ali nam pišite na sticisce@ne-
fiks.si.  V branje pa vam priporočamo 
tudi članek, kjer najdete podrobne in-
formacije (predvsem iz pravnega vidika) 
glede izvedbe občnega zbora na daljavo.

Če društva v svojih temeljnih aktih 

nimate določeno, da se lahko seje orga-
nov oziroma občni zbor izvede tudi na 
daljavo ali korespondenčno, potem se 
pri sklicu občnega zbora oprite na 114. 
člen #PKP6. 

Ta določa, da se lahko občni zbor, vse 
dokler veljajo omejitve gibanja in zbi-
ranja, skliče in izvede korespondenčno, 
ne glede na to, kaj o sklicu določa te-
meljni akt društva. 

Pri tem je potrebno zagotoviti ena-
kopravnost sodelovanja članov, kar 
pomeni, da jim morate pravočasno 
poslati obvestilo (skupaj z morebitnim 
gradivom) o sklicu seje, jim omogočiti, 
da oddajo svoj glas ter jih po koncu seje 
o sprejetih sklepih tudi nemudoma ob-
vestiti. (CNVOS)

https://sticisce-sredisce.si/na-enem-
-mestu/(Stičišče Središče)

Obvestilo 

Ne pozabite na uveljavljanje 
posebne olajšave za 
vzdrževane družinske člane za 
odmero dohodnine za leto 2021
Rok za oddajo vlog je 7. 2. 2022. 
Če jo boste oddali preko eDavkov, lahko to storite do 20. 2. 2022, saj bo 
elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. 
Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo 
predizpolnjena vloga. 
V papirnati obliki obrazca ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti 
potrdila o oddaji.
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno 
uveljavljeno olajšavo spremeniti, mora vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne 
olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.
Na strani Finančne uprava je na voljo več informacij.

Kako boste to leto izvedli 
občni zbor društva?
Občni zbor oziroma zbor članov morajo društva 
izvesti vsaj enkrat letno, kjer med drugi tudi potrdijo 
letno poročilo, ki ga je potrebno oddati na AJPES do 
zadnjega dne v marcu. V preteklem letu smo zbore 
izvajali predvsem na daljavo – v živo preko spleta, po 
navadni pošti ali korespondenčno preko emaila. To 
leto ne bo nič drugače, o sami izvedbi pa moramo 
razmišljati že sedaj.   
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Kot smo že pisali v 
Našem časopisu, je 

občina Borovnica že 
leta 2019 pristopila 

k celostni ureditvi 
poplavne in 

erozijske nevarnosti 
kraja. 

Kako poplavno ogrožena je 
Borovnica, o ugotovitvah hi-
drološko hidravlične študije in 
protipoplavnih ukrepih smo 
govorili z Domnom Lajevcem 
iz podjetja Eho Projekt d.o.o., ki 
je študijo tudi izvedlo. 

 
Za začetek, nam lahko po-
jasnite, kako potekajo vaše 
študije na konkreten način? 
Kakšna je “hidrološko hidra-
vlična analiza” in kako pred-
videvate neko poplavno ogro-
ženost na nekem območju?

Poplavna nevarnost se dolo-
ča na zelo kompleksen način. 
V prvi vrsti se s hidrološkim 
modelom preko meritev pada-
vin pridobi možen odtok voda 
iz določenega območja. S tem 
se pridobi podatke o pretoku 
posameznih vodotokov na do-
ločenih lokacijah. Seveda so 
pretoki odvisni od količine pa-
davin, ki so lahko različnih po-
gostosti (100-letne padavine naj 
bi se zgodile enkrat na 100 let). 
Drugi možen način je določitev 
pretokov iz meritev hidroloških 
postaj na vodotokih. Pridobljeni 
pretoki nato predstavljajo enega 
od vhodnih podatkov za mode-
liranje poplav s hidravličnim 
modelom.

Poleg pretokov so vhodni po-
datki za hidravlični model še 
geometrija struge vodotokov 
(pretočni prerezi strug) in oblak 
točk terena, kjer se pričakuje 
razlivanje poplavnih voda. Go-
stota točk predstavlja celično 
natančnost modela. V primeru 
študije za Občino Borovnica so 
bile večinoma celice modelov 
velikosti 2x2 m, kar pomeni, da 
se je voda lahko v modelu razli-
vala na cca 2 m natančno. Po-
leg terenskih karakteristik se v 
model doda še vse objekte (pre-
puste, mostove, ...), hrapavost v 
strugah in na poplavnih povr-
šinah ter druge podatke. Torej 
model izračunava prevodnost 
same struge (1D model), kjer ta 
ni zadostna, se visoke vode raz-
lijejo na poplavne površine (2D 
model) in se prosto razlivajo po 
terenu in na lokacijah, kjer stru-
ga to dopušča prehajajo nazaj v 
osnovno strugo.

Na podlagi izračunov za po-
samezne pretoke se nato izdela-
jo karte poplavne nevarnosti, ki 
imajo več pravil glede na dosege, 
globine in hitrosti visokih voda.

Za stoletne vode smo že slišali, 
redkokdaj slišimo za 500-le-
tne vode. Kakšna je razlika?

Razlika je v tem, da naj bi se 
100-letne visoke vode zgodile 
enkrat na 100 let, petstoletne pa 
enkrat na 500 let. Torej so manj 
pogoste in je zato njihov doseg 
praviloma večji.

Kakšne so vaše ugotovitve? 
Kako močno je Borovnica 
poplavno ogrožena? In katere 
vode jo najbolj ogrožajo?

Borovnica je zmerno ogrože-
na s strani poplavnih voda. Na 
eni strani imamo Ljubljansko 
barje, ki povzroča poplave na 
neposeljenem delu občine in 
praktično ne ogroža obstoječih 
objektov. Na drugi strani ima-
mo pa Borovniščico z njenimi 
pritoki. Sama Borovniščica je 
nekoliko poddimenzionirana 
skozi samo Borovnico, zato 
ima lahko vpliv na posamezne 
objekte v bližini, večjo nevar-
nost pa predstavljajo daljše 
zacevitve na pritokih Borov-
niščice. Pritok Malence, ki je 
zacevljen skozi celotno jedro 
Borovnice, lahko predstavlja 
poplavno nevarnost, ki jo je 
vsekakor možno z določenimi 
ukrepi bistveno omiliti, če ne 
celo izničiti. Potok Izber skozi 
Zabočevo lahko ob zamašitvi 
zacevitve predstavlja poplavno 
nevarnost za posamezne objek-
te. Je pa teren na območju Za-
bočevega dokaj strm in globine 
poplavnih voda niso velike.

Kateri deli Borovnice bi bili 
torej najbolj poplavljeni?

Kot omenjeno bi lahko bil po-
plavljen osrednji del Borovnice 
zaradi potoka Malence, objekti, 
ki ležijo ob Borovniščici dolvo-
dno od regionalne ceste, objek-
ti na območju sotočja potoka 
Izber in Prušnice ter objekti v 
Zabočevem ter ob daljših zace-
vitvah pritokov.

V študiji ste pripravili tudi ne-
kaj predlogov oz. protiplavnih 
oz. omejitvenih ukrepov. Ka-
tere?

Odločili smo se za celovito 
reševanje problematike na ob-
močju naselja Borovnica. Pred-
videna je rekonstrukcija zacevi-
tve potoka Malence na odsekih, 
kjer je ta možna. Poleg tega smo 

predvideli dodatni razbreme-
nilni kanal, ki bo odvajal vi-
ške visokih voda izven centra 
naselja (proti jugu). Prav tako 
je predvidena ureditev struge 
Borovniščice od Lika do Brega 
z delnim povečanjem pretočne-
ga profila. Na območju Barja se 
je predvidelo območje, ki zago-
tavlja nadomestni volumen po-
plavnim vodam. Predvidelo se 
je zamenjavo ali rekonstrukcijo 
nekaterih premostitev in prepu-
stov.

Predlagate tudi sanacijo oz. 
rekonstrukcijo nekaterih mo-
stov (most v Jele, na Mejačevi 
ulici, …) . Kako ocenjujete nji-
hovo stanje?

Most v Jele ne zagotavlja pre-
vodnosti visokih voda, ki so bile 
upoštevane v študiji. Zamenja-
va bo bistveno pripomogla k 
zmanjšanju poplavne nevarno-
sti gorvodno, saj most predsta-
vlja zajezbo. Most na Mejačevi 
ulici je pogojno ustrezen, zaradi 
tega smo predlagali rekunstruk-
cijo mostu. Most na regionalni 
cesti bo ob ureditvi profila Bo-
rovniščice in hkrati temeljev 
mostu zagotavljal prevodnost 
visokih voda z zadostno rezerv-
no višino.

Najbolj ogrožujoč potok za 
kraj je torej Malence, ki teče 
tudi čez naselje. Gre verjetno 
za največji in najbolj teme-
ljit protipolavni ukrep. Kako 
točno bi z ureditvijo struge in 
razbremenilnikov uredili to 
stanje?

Z rekonstrukcijo prepusta 
na območjih, kjer je ta možna, 
se zagotovi večjo prevodnost 
osnovnega poteka Malenc. Ker 
so na trasi na določenih delih 
objekti postavljeni preko struge 
ali tik ob pokriti kineti, se ne 
more zagotoviti povečanja pro-
fila na celotni trasi. Zaradi tega 
smo predlagali dodatni razbre-
menilni kanal, ki bo zagotavljal 

odtok viška visokih voda do 
Borovniščice. Izvedba razbre-
menilnega kanala bo sicer zah-
tevna, saj bo potrebno tudi pod-
vrtavanje pod železniško progo, 
vendar je bila možnost preverje-
na in je izvedljiva. Na območju 
kmetijskih zemljišč dovodno 
bi razbremenilnik prešel v ra-
zlivni kanal večje širine, ki bo 
zatravljen.

Kje in kako bi ta razlivni ka-
nal vplival na kmetijska in 
ostala območja?

Razlivni kanal je torej pred-
viden dolvodno od Zalarjeve 
ceste, proti Borovniščici. 

Glede na trenutne podatke se 
na predvidenem poteku nahaja-
jo predvsem travniške površine. 
Te bodo ob izvedbi razlivnega 
profila lahko ostale, razlika bo 
v tem, da bo teren na območju 
kanala nekoliko ponižan (do 
cca 0.5 m). Nakloni razlivnega 
profila bodo lahko zelo blagi in 
brez težav obdelovani s kmetij-
sko mehanizacijo. 

Moramo vedeti, da bo razliv-

ni profil aktiviran le izjemoma, 
saj naj bi osnovna struga Ma-
lenc prevajal po izsledkih študi-
je 10-letne visoke vode. Torej bi 
vode po razlivnem profilu tekle 
na vsakih 10 let ali še manj po-
gosto.

Nikjer ne omenjate čiščenje 
brežin … Ali ta ukrep vsaj 
malo ne pomaga?

Ukrep vsekakor pomaga in 
lahko vpliva na prevodnost 
predvsem manjših vodotokov. 
Ukrepov, kot je čiščenje vo-
dotokov, v poplavnih študijah 
praviloma ne upoštevamo kot 
bistvenih predvsem zaradi dej-
stva, da je treba zagotoviti stal-
no izvedbo čiščenja. 

Ukrep se sicer lahko izkaže za 
ustrezno izboljšanje poplavnih 
razmer, vendar kontinuirane 
izvedbe ukrepa ni, razmere se 
pa po določenem času lahko še 
poslabšajo. 

Ob ukrepu pa obstajajo tudi 
omejitve, ki se nanašajo na za-
varovana območja in odseke 
ribje populacije. 

Torej, ko bi uredili tudi te 
ukrepe, koliko bi bila Borov-
nica še poplavno ogrožena? 
Oz. kaj to pomeni za gradnjo 
objektov na teh območjih?

Poplavna nevarnost bi se bi-
stveno izboljšala predvsem v 
središču Borovnice. Odprle bi 
se še nekatere cone, ki zagota-
vljajo širitev, poleg tega bi se po-
goji za izvedbo in rekonstruk-
cijo objektov v samem centru 
Borovnice bistveno izboljšali. 
Na veliko področjih bi se po-
plavna nevarnost popolnoma 
izničila.

Na koliko ocenjujete vrednost 
projekta? In kaj bi nas najbolj 
stalo? 

Splošna ocena vrednosti vseh 
ukrepov je med 2 in 2.5 miljona 
evrov. Seveda je to groba oce-
na glede na naravo predvide-
nih ukrepov in trenutne cene 
v gradbeništvu. Natančnejšo 
oceno vrednosti bodo vsekakor 
podale prihodnje projektne do-
kumentacije.

Rok Mihevc

Na veliko področjih bi se poplavna nevarnost 
z izvedbo ukrepov popolnoma izničila

Tako poplavljena bi bila Borovnica pri 100-letnih poplavah.
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V času svojega več kot 
tri desetletja in pol 

dolgega službovanja 
v Borovniški dolini 

se je nadučitelj Franc 
Papler (1842, Brezovica 

pri Kropi–1911, 
Borovnica) poleg 

poučevanja, kulturnega 
in političnega 

udejstvovanja ukvarjal 
tudi s čebelarstvom, 

umnim kmetovanjem 
ter sadjarstvom. 

S križanjem štajerskega bo-
bovca in zlate parmene je okoli 
leta 1895 vzgojil novo sorto ja-
bolk, t.i. “paplerke” oz. “Papler-
jev bobovec”. 15. januarja letos 
je minilo 180 let od njegovega 
rojstva. Pred nedavnim smo ob 
110. obletnici njegove smrti o 
njem in njegovem velikem do-
prinosu k razvoju v Borovniški 
dolini že objavili članek, zato 
bomo ob obletnici njegove smr-
ti na kratko predstavili »njego-
vo« sorto jabolk in prizadevanja 
k njeni ohranitvi in razširitvi. 

Ta avtohtona sorta se je iz-
jemno dobro prilagodila na 
podnebne in talne razmere v 
Borovniški dolini in je nadpov-
prečno bogato rodila. Zato so jo 
začeli množično cepiti in saditi 
po okoliških kmečkih sadovnja-
kih, kjer so nadomestile druge, 
revnejše sorte. Jabolka so pozna 
(sredina oktobra), rdeče barve 
s prižami, premera do 6 cm. 
Odlična so za predelavo v so-
kove, za sušenje in se ustrezno 
uskladiščena obdržijo do po-
mladi. Kulinarični vodnik med 
okusi in ponudbo iz občine Bo-
rovnica omenja Paplerjev mošt. 

Revija Sadjar je v letu 1927 ob-
javila članek s spiskom 67 sort 
jabolk in 29 sort hrušk, rastočih 
v sadovnjakih v naši dolini. Z 
borovniške železniške postaje 
je tistem času v države severno 
od nas vsako leto odpeljal po en 
vagon jabolk. 

V poznejšem obdobju je bil 

“Paplerjev bobovec” skorajda 
pozabljen. »Domovinsko pra-
vico« mu je leta 2005 povrnilo 
Sadjarsko društvo Borovnica. 
Sadike dreves sorte Paplerjev 
bobovec danes cepijo v sadni 
drevesnici Kozjanskega parka v 
Podsredi s cepiči, ki jih nabirajo 
člani Sadjarskega društva Bo-
rovnica z matičnega drevesa na 
Dražici pri Borovnici.

V letu 2010 je bila sorta pred-
stavljena na republiški sadjarski 
razstavi v Tolminu.

V Levstikovem sadovnjaku 
na Gobniku je akademik prof. 
dr. Matjaž Kmecl 28. novembra 
2014 posadil jablano Paplerjev 
bobovec in ob tem dejal: “Je v 
mnogočem simbolen: je de-
jansko popolnoma slovenski, 
ustvaril ga je slovenski, cankar-
jevsko vzorni učitelj Papler, nje-
govo drevesno ‘mater’ in ‘očeta’ 
so naši kmetje že zdavnaj čisto 
posvojili, za povrh pa so vse 
te jablane z robustnimi sadeži 
vred po slovensko trdožive in 
tiho kljubovalne.” 

Na Gorenjskem že vrsto 
leto v okviru Tedna ljubitelj-
ske kulture posadijo sadiko 
Paplerjevega bobovca. S tem je 

ta avtohtona sorta postala tudi 
simbol umnega gospodarjenja, 
ljubiteljske kulture in lokalnega 
povezovanja. Prvega so posadi-
li leta 2017 pri Domu starejših 
občanov v Naklem, leto kasneje 
je pa posestvu Biotehniškega 
centra Naklo. Lani so Paplerjev 
bobrovec zasadili pri Domu sta-
rejših občanov na Okroglem. 

Paplerjev bobovec je preko 
zgoraj omenjenih dejavnosti 
postal simbol medgeneracij-
skega in družbenega povezo-
vanja že in prerašča v blagovno 
znamko na kulturno-umetni-
škem, raziskovalno-razvojnem, 
izobraževalnem, kmetijskem in 
gospodarskem področju.

Paplerjev bobovec poznajo 
tudi na vzhodnem Tirolskem. V 
kraju Matrei ima lokalni hotelir 
nasad teh jablan. Lastnik je še 
kot mladenič z očetom obiskal 
grob g. Paplerja v Borovnici. 
Jabolka goji zaradi lepe rdeče 
obarvanosti plodov, približno 
enake debeline (6 do 7 cm) in 
dolge obstojnosti. Vsi plodovi 
končajo na mizah gostov hotela 
Goldried.

dr. Drago Papler in 
Andrej Klemenc

Gotovo ste ga opazili. 
V vsej svoji veličini, 
svetlosti in mehanizaciji. 

Snežak velikan je v praznič-
nem decembru in delu januar-
ja mahal občanom Borovnice 
in mimoidočim ter jih razvese-
ljeval, posebej še tiste, ki niso 
najbolj navdušeni nad »skro-
mnostjo« praznične okrasitve 
našega kraja. 

Idejni vodja in avtor je mla-
di Aljaž Kos, ki je na idejo zanj 
prišel kar čez noč. Oziroma 
je pomislil na to, kaj bi lahko 
naredil, da bo še bolj veselo že 
tako praznično razpoloženo 
vzdušje v decembru. »In pri-
šla je ideja narediti snežaka, 
ki bo pomahal vsakemu, ki se 
bo zapeljal oziroma spreho-
dil mimo njega.«

Več kot 7-metrski snežak je 
v veliki večini narejen iz ko-

vinske konstrukcije. Kot pravi 
Aljaž, je bilo porabljenega veli-
ko materiala, še več pa je bilo 
varjenja. »Najprej sem nare-
dil kovinsko osnovo, ki je dala 
obliko snežaka, nato sem po 
notranjosti uredil električno 
napeljavo za razsvetljavo in 
za mehanizem mahanja z 
roko. Nato sem ovil s stretch 
folijo, ki je snežaku dala lep-
šo obliko, obenem pa ga je 
tudi zaščitila pred snegom 
in dežjem, da ne bi prišlo do 
kratkega stika zaradi elektri-
ke. Čez stretch folijo sem ovil 
kopreno in tako je dobil še 
originalno barvo.« 

Verjetno ste mimoidoči 
opazili tudi, da vam je snežak 
pomahal, kar je Aljaž naredil s 
pomočjo avtomobilskega mo-
torčka za brisalce, v katerem 
je zamenjal dva zobnika, saj 
bi zaradi hitrosti sam sebi zlo-

mil roko. Aljaž se je pošalil in 
povedal, da se je tudi sam pri 
prvem vklopu mehanizma kar 
dobro nasmejal. Koliko ur dela 
je za tem projektom, ni štel, je 
pa želel malo pohiteti, da ne bi 
zamudil prazničnega vzduš-
ja v decembru. Zaradi službe 
je snežaka delal v večernih in 
nočnih urah. Od začetka je 
skušal čim več narediti sam, 
ker je želel, da ostane presene-
čenje. A zaradi zahtevnosti in 
težke konstrukcije so mu prav 
kmalu na pomoč priskočili 
družinski člani. Skupaj z oče-
tom Jožetom sta varila ogrodje, 
pri tem pa nista nosila zaščitne 
varilne maske. Aljaž prizna, da 
to ni bila dobra ideja, saj sta 
oba od bolečin v očesu celo 
noč stokala. »Toliko mleka, kot 
sem ga imel tisto noč na očeh 
za blaženje bolečin, verjetno še 
nikoli nisem spil.«

In odzivi krajanov? Pravi, 
da so se snežaka razveselili, 
predvsem otroci so večkrat 
navdušeno opazovali, kako jim 
snežak velikan maha in mu 
pomahali nazaj. Upa še, da so 
bili tudi zaradi tega praznični 
dnevi krajanov še lepši. Lepši 
pa niso bili samo božični in 
novoletni dnevi, pač pa je lepo 
obeležil tudi državni praznik 
dan samostojnosti in enotno-
sti, ko je snežak velikan v rokah 
držal slovensko zastavo.

In ker se velik snežak vidi v 
deveto vas, je pozitivne odzi-
ve prejel tudi iz drugih krajev. 
Danes gre zaradi družabnih 
omrežij vest o dobrih stvareh 
hitro naokoli (o slabih žal si-
cer še hitreje) in tako je Aljaž 
že prejel tri naročila za enake 
snežake, ki bodo mahali še 
drugod po Sloveniji. Gotovo 
pa spet letos konec decembra 
tudi v Borovnici, saj ima Aljaž 
še kar nekaj planov tudi pred 
domačim pragom. Če bodo 
tako veliki, kot je bil zadnji, pa 
se bomo pustili presenetiti za 
naslednjo praznično sezono … 

Rok Mihevc

Snežak velikan, zaradi katerega so 
tekle solze in mleko … 

Ob 180-letnici rojstva moža,
ki je v Borovnici poleg ostalega 
vzgojil tudi novo sorto jabolk

Paplerjev bobovec

Paplerjeva jablana v sadovnjaku na Dražici
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Občinsko društvo Zveze 
borcev za vrednote 

NOB Borovnica je 
organiziralo okroglo 

mizo o Bogdanu 
Osolniku. 

Premalo se zavedamo, da se 
je ta pomembni mož rodil 13. 
maja 1920 prav v našem kraju.

Navedli bomo le nekaj osnov-
nih podatkov iz njegovega bo-
gatega življenjepisa. Rodil se 
je v Borovnici, odraščal pa je 
v Novem mestu, kjer je končal 
gimnazijo. Študij prava mu je 
prekinila vojna. 

Ker se je zavzemal za social-
ne pravice in družbeno enakost 
ter je bil iskren domoljub, se je 
pridružil borcem za svobodo v 
partizanskih vrstah. Med voj-
no je Bogdan Osolnik opravljal 
različne odgovorne naloge. Bil 
je prvi predsednik delovnega 

predsedstva zbora odposlancev 
slovenskega naroda v Kočevju. 
Po koncu druge svetovne vojne 
je bil ljudski poslanec v Usta-
vodajni skupščini Republike 
Slovenije in v Zvezni skupščini 
Federativne narodne republike 
Jugoslavije v Beogradu, kjer je 
bil predsednik zveznega zbora. 

Bil je minister za kulturo v vladi 
Republike Slovenije in minister 
za prosveto in nato minister za 
informiranje v vladi SFRJ. 

Takoj po vojni je deloval v 
jugoslovanskih diplomatskih 
predstavništvih v Nemčiji in 
nato v Sovjetski zvezi. Sodeloval 
je pri vzpostavljanju mednaro-

dnopravnega statusa Republike 
Avstrije in pri zgodovinski ob-
novitvi sodelovanja med ZSSR 
in FNRJ po Stalinovi smrti ter 
v pripravah in izvedbi prvega 
srečanja voditeljev neuvršče-
nih držav v Beogradu v letu 
1961. Mednarodno delovanje 
je nadaljeval v številnih organi-
zacijah za krepitev miroljubnih 
gibanj, za izboljšanje položaja 
vseh ljudi, narodov in človeštva 
nasploh. Kot predstavnik Jugo-
slavije je dolga leta sodeloval v 
delu Organizacije Združenih 
narodov in Unesca ter v Med-
narodni ligi za mir. 

Po vrnitvi v Slovenijo se je 
posvetil znanstvenemu delu. 
Vodil je Inštitut za zgodovino 
delavskega gibanja. Bil je med 
ustanovitelji Visoke šole za po-
litične vede, današnje Fakulteta 
za družbene vede, kjer je bil tudi 

dolgoletni predavatelj za podro-
čje javnega mnenja in medijev. V 
mednarodnih znanstvenih kro-
gih se je uveljavil z inovativnimi 
prispevki na področju komuni-
ciranja in javnega mnenja ter 
kot član ugledne McBrideove 
komisije in soavtor njenega od-
mevnega poročila o položaju 
medijev, nastalo leta 1980 pod 
okriljem Unesca in prevedene-
ga v več kot trideset jezikov v 
vseh predelih sveta.

O njegovem življenju in delu 
so na okrogli mizi govorili go-
stje. Dr. Martin Premk, je podal 
opis zgodovinskega časa pred 
in med drugom svetovno vojno 
in velečino odpora, v katerega 
je umestil delovanje Bogdana 
Osolnika. 

Tilka Bogovič je kot osebna 
prijateljica Bogdana Osolni-
ka orisala njegovo osebnost in 

življenje v njegovih poznejših 
letih. Pregled literarnega delo-
vanja Bogdana Osolnika pa je 
podal njegov sin prof. Vladimir 
Osolnik. Poleg splošno znane 
biografije »Z ljubeznijo skozi su-
rovi čas« je predstavil še ostale 
knjige, ki so nastale izpod pere-
sa njegovega očeta. 

Posebej pa se nas je dotaknil 
nepričakovan, a dobrodošel, 
nastop prvorojene hčerke Bog-
dana Osolnika in Mare Rupene, 
Katje. Prebrala je pesem, ki ji jo 
je njen oče Bogdan napisal kot 
dojenčici v Bazi 20, preden je 
odšel na dolžnosti na Gorenj-
sko.

Okrogla miza se je končala v 
prijetnem pomenkovanju. Upa-
mo, da smo s tem postavili Bog-
dana Osolnika tudi na seznam 
pomembnih Borovničanov.

ZB Borovnica

V tako lepi domovini 
in še lepem vremenu 
povrhu je težko 
biti doma. Da pa 
svoj dom še bolj 
cenimo, je treba iti po 
Sloveniji. 

Potrebna je le dobra družba, 
kar pa pri nas seniorjih/seni-
orkah sploh ni problem. Od-
ločili smo se, da gremo tokrat 
na potep na Kras/Goriška brda 
na pršut in močno vino in sir 
... Ker smo kulturni ljudje, smo 
obiskali temu primerne zname-
nitosti. Začeli smo s Kostanjevi-
co na Krasu, zadnje počivališče 
francoskega kralja iz rodbine 
Burbonov. Čudna reč, da so kar 
tukaj pri nas v Sloveniji ali pa 
tudi ne, če naj vemo, da je mo-
žakar doma zakuhal revolucijo 
in je zato moral ubežati naprej 

na Češko, nato pa na Goriško v 
tople kraje z blagim podnebjem. 
Razlog je bila tudi kolera, ki je 
takrat divjala na Francoskem. 
Ironično je, da je samo on zbolel 
za to boleznijo in seveda umrl. 
Ko je tako ležal na smrtni poste-
lji, je opazoval skozi okno blago 
gričevje z željo, da bi bil tam 
pokopan. Željo so mu izpolnili, 
to počivališče je bila Kostanje-
vica. Tamkajšnja vodička nam 
je v cerkvi vse to dosledno pri-
povedovala. Cerkev je med prvo 
svetovno vojno utrpela hude 
poškodbe, po drugi svetovni 
vojni so jo frančiškani komaj 
rešili pred izginotjem. Je pravi 
kraški biser.

Ko smo od tam odhajali, nam 
je vodička naročila: Imejte radi 
svojo domovino, Slovenijo!

Od tu se vidi proti zahodu 
blaga, a velika planota Cerje. 
Na njej kraljuje mogočni daleč 

vidni stolp, imenovan Pomnik 
miru, s katerega se vidi v le-
pem vremenu velik del Slove-
nije: morje, planine, notranjske 

gozdove. V daljavi zaslutiš Pa-
nonsko ravnino. Seveda smo 
si ogledali ta kraj. Arhitektura 
stolpa spominja na inkovsko 

arhitekturo. Načrte zanj so na-
redili študentje za arhitekturo 
pod vodstvom gospoda Darka 
Likarja.

Umetnina je posvečena vsem 
braniteljem slovenske zemlje. 

Napočil je čas kosila, v oštariji. 
Prvi vtis ni bil prijeten. Vse sku-
paj je spominjalo na čas izpred 
trideset in več let, na neko za-
puščino bivše armije. Dobil sem 
slab občutek in nisem se zmo-
til. Kosilo so dvakrat podražili. 
Nekaj takega smo že doživeli. 
To je bil čas, ko smo dvakrat na 
dan menjali tečaj dinarja. Preši-
ne me kar malo žleht misel: pa 
menda nima na to vpliv napis 
na Sabotinu. Pa tako lepe kel-
narce, škoda.

Po tem skromnem obedu 
smo odšli čez solkanski most 
na Sabotin, kjer je dobra okrep-
čevalnica s kavo in pijačo. Tu je 
bila stvar drugačna. Dišalo je po 
dobri enolončnici. Imeli so do-
bro vino in pivo, vse je bilo po 
zmerni ceni. Zgovorni oskrbnik 
se je rad spustil v pogovor. 

Tudi praznovali smo tukaj, in 
sicer rojstni dan enega od po-
hodnikov. Bila je torta, svečke 
in dobre želje. Zapeli smo mu 
temu času in kraju primerno 
pesem; Kolko kapljic … in se-
veda eno narodno; Pa kdo bo 
listje grabil, pa kdo bo praprot 

žel. Sonce nas je obsevalo s svo-
jo oranžno svetlobo. Bilo je že 
nizko nad italijanskim obzor-
jem. Pohiteli smo v tako želeno 
vinsko klet v vipavsko dolino k 
Soterju.

Bili so sredi trgatve, vendar 
nas je gospodar radostno spre-
jel. Čakala nas je mizica, oblo-
žena s tekočimi dobrotami. S 
kozarci, napolnjenimi s sadom 
trte in delom človeških rok, smo 
se živahno pomenkovali. Kupili 
smo nekaj vina.

Na Vipavsko dolino se je 
spuščal večer mlade jeseni. Od 
morja sem je vlekla topla sapa, 
na momente tudi hladna, kar 
je pomenilo, da se je poletje 
dokončno poslovilo. Dišalo je 
po morju. Na nebu so zažarele 
prve zvezde. Tri so se mi zdele 
še posebno svetle.

Spomnile so me na zvezde 
naših pokneženih grofov Celj-
skih. Tudi ti nas še čakajo. 

Strogi Herman drugi, pa ro-
mantični Friderik s svojo Vero-
niko. Urh, čigar tilnik se baje ni 
nikoli skrivil in Barbara Celj-
ska, velika ženska tistega časa … 
morda jih obiščemo naslednjič, 
morda, če dobri Bog da …

Za seniorje in seniorke,
SDS Vrhnika Borovnica

Marjan Japelj

Mesec december je 
mesec čarobnosti, lepih 
misli, lučk, okraševanja 
in pa tudi dobrodelnosti. 

Tudi letos smo v tem mesecu v 
vrtcu Borovnica zbirali hrano in 
higienske potrebščine za social-
no ogrožene družine iz naše ob-
čine, ki jim jih Župnijska Karitas 
vsak mesec razdeli. Starši naših 
otrok so se izkazali za izredno 
dobrodelne, saj smo zbrali kar 
veliko potrebnih stvari, katere 
verjamem, da bodo razveselile 
pomoči potrebne družine. Na 
tem mestu bi se rada iz vsega 
srca v imenu kolektiva vrtca 
in Župnijske Karitas zahvalila 
vsem staršem in otrokom za 
darovano pomoč.

Jana Sedej

Dobrodelnost v Vrtcu Borovnica

Bogdan Osolnik

Gostje na okrogli mizi v Borovnici

Okrogla miza
o Bogdanu Osolniku

Seniorji in 
seniorke na 
pohodu
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Člani Šahovskega kluba 
Borovnica smo v nedeljo, 

26. 12. 2021, pripravili 
že tradicionalni, 28. 
Božično-novoletni 

šahovski turnir.
 
Šahovski turnir z 38 igralci 

je potekal v dvorani Gasilskega 
doma na Bregu pri Borovnici. 

Zaradi ukrepov glede zaje-
zitve koronavirusa smo letos 
omejili število tekmovalcev, saj 
je kot ena od zahtev teh ukre-
pov narekovala tudi razmak 
igralnih miz v širini 1,5 metra. 
Zato smo po zapolnitvi kvote 
38 igralcev žal morali odsloviti 
prenekaterega šahista, ki se je 
hotel prijaviti na turnir.

Turnir, ki je bil ratingiran po 
FIDE ratingu, je potekal po švi-
carskem sistemu 9 kol in deset 
minut igralnega časa na tek-
movalca. Pod strogimi pogoji 
NIJZ-ja se pričel ob 9. uri. Pod 
vodstvom državnega šahovske-
ga sodnika Marjana Butala, ki 
mu je pomagal klubski šahovski 
sodnik Jože Šraj, je turnir kljub 
hudim bojem in tudi nekaj vro-
če krvi potekal nemoteno in se 
je končal ob 15. uri s podelitvijo 
pokalov in sponzorskih nagrad. 
Tako je zmagovalec turnirja 
(MK) Evald Ule poleg pokala 
prejel veliko nogo kraškega pr-
šuta in darilno kartico podjetja 
Petrol v vrednosti 50 eur.

Tudi ostalim tekmovalcem 
smo glede na njihovo uvrstitev 

razdelili bogat nagradni sklad 
naših sponzorjev. Ta podjetja 
so Petrol, Kras, Mercator, Spar 
in Tuš. Prav tako sta pokale in 
posebno nagrado dobila naj-
boljši osnovnošolec Tilen Kova-
čec , ki je prišel na turnir celo s 
Ptuja in najboljša šahistka med 
ženskami, Vita Širaj iz Cerkni-
ce. Najboljši Borovničan je bil s 
7. mestom (MK) Klemen Šivic, 
ki je med drugim tudi aktualni 
državni prvak v problemskem 
šahu. Kot vsako leto je šahovski 
turnir zaznamovala močna za-
sedba šahistov, ki so se ponašali 

z raznimi mojstrskimi nazivi. 
Kar 16 je bilo takih, med njimi 
pa vsekakor velja omeniti šaho-
vskega velemojstra (GM) Mate-
ja Šebenika, ki je na turnirju s 
pol točke zaostanka za zmago-
valcem zasedel visoko drugo 
mesto. Tretji je bil internacio-
nalni mojster (IM) Leon Mazi 
iz Kranja.

Na koncu turnirja so bili vsi 
tekmovalci deležni še pogosti-
tve s pravo kmečko pojedino, 
ki sta jo pripravila najemnika 
sosednjega Faška bara Bruno 
Dormiš in njegova žena Tina. 
Skrbela sta tudi za postrežbo 
med samim tekmovanjem, saj 
so šahisti zaradi koncentraci-
je in tekmovalnega duha spili 
(vsaj na začetku) enormne ko-
ličine kave. Zahvala pri uspe-
šni organizaciji šahovskega 
turnirja gre poleg omenjenih 

še gasilcem PGD Breg-Pako ki 
so omogočili prostor, Občini 
Borovnica za finančno pod-
poro ter vsem sponzorjem, ki 
so prispevali praktična darila. 
Udeleženci Božično-novoletne-
ga šahovskega turnirja so s poz-

dravom »Srečnega in pred-
vsem zdravega« ter obljubo, 
da drugo leto ponovno pridejo 
k nam v Borovnico, zadovoljni 
odšli domov.

Boštjan Zakrajšek, 
predsednik OO turnirja

Prvi začetki segajo v obdo-
bje pred drugo svetovno vojno, 
organizirano pa so borovni-
ški šahisti pričeli nastopati po 
letu 1950, ko je bil ustanovljen 
šahovski klub. Med šahiste, ki 
so največ pripomogli k razvo-
ju in ohranitvi te miselne igre, 
vsekakor sodi Aleksander Jerič. 
Svoje bogato znanje in izkušnje 
je uspešno prenesel na sinova, 
starejšega Sandija, mlajšega Si-
mona in kasneje še na vnukinjo 
Tino.

Simon Jerič, letnik 1963, se je 
osnov šaha naučil že pri sedmih 

letih, njegov mentor je poleg 
očeta takrat bil Niko Šivic, ka-
sneje pa še mojstrski kandidat 
Mitja Ukmar. Napredek je bil 
zelo hiter, s trinajstimi leti je v 
Žalcu leta 1976 že osvojil na-
slov republiškega prvaka med 
starejšimi pionirji. Leto dni ka-
sneje je bilo državno prvenstvo 
takratne Jugoslavije na Vrhniki, 
kjer je osvojil četrto mesto. Iste-
ga leta pa je z odličnim igranjem 
na prvi deski z ekipo Postojne 
postal še republiški pionirski 
prvak. Poleg igranje šaha mu 
je pri srcu tudi košarka, saj je 

uspešno nastopal v osnovnošol-
ski ekipi in kasneje tudi na revi-
jalnih tekmah znanih Borovni-
čanov. Ves čas se je izobraževal 
in izboljševal svoj šahovski »rej-
ting« v mladinski, kasneje pa še 
v članski konkurenci na prven-
stvih in turnirjih doma in v tu-
jini. Še posebej uspešen pa je bil 
na hitropoteznih turnirjih. Zelo 
rad pa se je udeleževal predno-
voletnih turnirjev v domači Bo-
rovnici. 

Na prvenstvih Slovenije med 
posamezniki je nastopil šest-
krat, najuspešnejši je bil leta 

1988 na Vrhniki z osvojenim 
tretjim mestom. V letu 1993 si 
je z zmago na turnirju na Ptuju 
pridobil naslov mednarodnega 
mojstra FIDE (IM), v vmesnem 
času pa uspešno opravil še izpit 
za šahovskega sodnika. 

Vrsto let je nastopal za Ša-
hovsko društvo Vrhnika v prvi 
slovenski šahovski ligi, nekaj 
sezon pa je odigral v Avstriji za 
ŠK Feffernitz pri Beljaku. Med 
največje uspehe vrhniškega eki-

pnega šaha, tudi z njegovim pri-
spevkom, sodi osvojitev tretje-
ga mesta leta 2011. Bili so tudi 
večkratni prvaki Notranjske. V 
zadnjem obdobju se udeležuje 
veteranskih prvenstev Sloveni-
je, leta 2016 je med 115 šahisti 
osvojil odlično drugo mesto. 
Po očetovi poti pa je uspešno 
krenila tudi hči Tina. Končala 
je srednjo šahovsko šolo, vodil 
jo je priznani šahovski mojster 
Tone Praznik in pridobila naziv 
slovenska mojstrica šaha, je pa 

tudi šahovska sodnica. 
Poleg šaha ima v družini Je-

rič pomembno vlogo tudi igra-
nje Taroka. Vsi trije, oče Simon, 
mama Bojana in hči Tina so 
odlični tarokisti, ki se redno 
udeležujejo turnirjev in prven-
stev po Sloveniji. Simon je leta 
2008 izdal tudi priročnik z na-
slovom Teorija taroka, ki na po-
ljuben način predstavlja igranje 
te priljubljene družabne igre.

Franjo Modrijan

Simon na turnirju v Avstriji

Družinsko srečanje v Bezuljaku

Znani Borovničani na košarkarski tekmi 1998. Stojijo: Bajec,Ocepek,7-Križan, 13-Mekinda, 11-Centa, 
8 – Jerič, 9-Modrijan; čepijo : 4-Urša Debevec,6-Berus,10 – Frljak, 12- Doljšak.

Iz naftalina – 6. 

Simon Jerič  –  šahist

Ule Evald, zmagovalec turnirja

Šahovski praznik 
v Borovnici

REZULTATI

   Elo Ro Klub                           Točke

1. Ule, Evald  2273  1000  ŠK Postojna               8,0
2. Šebenik, Matej g 2514 1000 TAJFUN – ŠK Ljubljana 7,5
3. Mazi, Leon m 2333 1000 ŠS Tomo Zupan Kranj 7,0
4. Zorko, Dušan  2243 1000 ŠS Tomo Zupan Kranj 6,0
5. Djurič, Petar  2150 1000 ŠK Stari Mayr Kranj 6,0
6. Debevec, Blaž  2096 1000 ŠD Domžale               6,0
7. Šivic, Klemen  2064 1000 ŠK Trzin                 6,0
8. Vojinov, Danijel  2084 1000 ŠK Stari Mayr Kranj 5,5
9. Markun, Ožbej  1900 1000 ŠS Tomo Zupan Kranj 5,5
10. Čepon, Dušan  2099  1000  ŠK Postojna               5,5
11. Širaj, Anej  1584  1000  ŠD Vrhnika               5,0
12. Logar, Metod  1980  1000  ŠS Tomo Zupan Kranj 5,0
13. Gašparič, Stojan  1961  1000  ŠD Piran               5,0
14. Skok, Boris  2003  1000  ŠK Stari Mayr Kranj 5,0
15. Šimnic, Franci  1701  1000  ŠD Radovljica               5,0
16. Širaj, Vita  1522  1000  ŠD Vrhnika               5,0
17. Ribičič, Marko  1869  1000  ŠD Piran               4,5
18. Torkar, Boris  1760  1000  ŠD Radovljica               4,5
19. Bulatovič, Milorad 1906  1000  ŠK Stari Mayr Kranj 4,5
20. Urh, Robert  1696 1000 ŠK Stari Mayr Kranj 4,5
21. Skok, Jože  2052 1000 ŠD Domžale               4,5
22. Bajda, Rado  1632 1000 ŠK Rudar Trbovlje 4,5
23. Kovačec, Tilen  1372 1000 ŠD Ptuj                    4,0
24. Jazbec, Hinko  1971 1000 ŠK Rudar Trbovlje 4,0
25. Veskovič, Džemal  1853 1000 ŠD Mengeš - Trzin 4,0
26. Borštar, Dušan  1902 1000 TAJFUN – ŠK Ljubljana 4,0
27. Štrajhar, Albin  1642 1000 ŠK Komenda               4,0
28. Sylaj, Adrian  1000 1000                     4,0
29. Širaj, Svit  1633 1000 ŠD Vrhnika               3,5
30. Kržič, Aleš  1000 1000 ŠK Borovnica               3,5
31. Čižman, Gregor  1000 1000 KPŠRD Karel Jeraj 3,0
32. Stražišar, Davor  1000 1000                      3,0
33. Stražišar, Jan  1000 1000                      3,0
34. Djalič, Andrija  1000 1000                     3,0
35. Ocepek, Marjan  1645 1000 ŠD Mengeš - Trzin 2,5
36. Kovačič, Bojan  1509 1000 ŠD Mengeš - Trzin 2,5
37. Čavič, Dejan  1000 1000 ŠK Borovnica               1,5
38. Polajnar, Lev  1000 1000 ŠD Kočevje               1,5

Igranje šaha ima v 
Borovnici bogato 
tradicijo. 
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V mesecu, ki naznanja, da se leto bliža 
koncu – decembru, smo si dneve v 
našem vrtcu kar se le da polepšali 
in popestrili in tako ustvarili čarobni 
praznični čas. 

Prve dni decembra smo z otroki okrasili igral-
nice, prižgali praznične lučke in uživali ob pra-
zničnem vzdušju. Naučili smo se nove zimske 
pesmice, brali praznične in zimske zgodbice, iz-
delovali voščilnice in lutke, pekli piškote, pripra-
vili čajanke in plese, pekli toaste, vaflje, si pripra-
vili in ogledali igrice in še in še. Lepo pogrnjene 
mize, prižgane sveče in sproščujoča glasba, vse 
to je spremljalo naše otroke pri obrokih. Strokov-
ne delavke smo poskrbele, da so otroci z navdu-
šenjem doživljali praznični december.

Nestrpno smo pričakovali čas, ko nas bo pre-
senetil obisk dedka Mraza. Otroci so nasmeja-
nih obrazov z veseljem zapeli nekaj pesmic, ki 
jih je bil dobri mož izredno vesel. V vrtcu nam 
je pustil zvrhano vrečo igrač in poskrbel tudi za 
sladko presenečenje.

Tudi babica Zima nam je pripravila zimsko 
presenečenje in toplo oblečeni smo se igrali s 
snegom, se sankali in uživali na snegu.

Novo leto je prišlo med nas in vsi z upanjem 
strmimo naprej, kaj le nam bo prineslo. Kaj le? 
Nova doživetja in dogodivščine, nova znanja ter 
obilico na novo stkanih medsebojnih vezi.

Natalija Strmšek

Novo leto
v vrtcu

Borovnica
Praznični december je skupini Kapljice prinesel 

polno vrečo zanimivih in pestrih dejavnost. 

V začetku decembra smo v 
skupini prejeli obvestilo, da 
lahko pišemo pismo Božičku 
ter da bo pismo Božičku dosta-
vil poštar Pavli. Z navdušenjem 
smo se odzvali povabilu in na-
pisali velikansko pismo. Naše 

želje so bile zelo različne. Vsak 
izmed otrok je povedal, bodisi 
kaj si želi bodisi kaj želi Božičku. 
Kot se za pravo pismo spodobi, 
smo nekaj naših želja narisali 
na pismo. Strokovni delavki sva 
naredili še velikansko kuverto, 

jo opremili z naslovom in se 
veselo odpravili na pošto, kjer 
je prijazna gospa sprejela našo 
kuverto velikanko. Zadovoljni 
smo odhiteli nazaj v vrtec in 
pripovedovali ostalim otrokom, 
kaj smo ta dan počeli.

Anja Bole in 
Nika Zorman

Mpz Štingl’c išče nove pevce
in vabi vse zainteresirane, 

da se nam pridružite. 

Iščemo pevce za 
bas, bariton, 
I. in II. tenor. 

Zaželeni so vsi zainteresirani 
in vsi, ki radi pojejo. 

Če je kdo v dvomih, se lahko 
javi in se bo že priučil. 

Zainteresirani se lahko javijo 
na telefonsko številko: 
031/821-006, Janez.                                                         

Iz borovniškega vrtca 

Pismo Božičku

Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – 
odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 

175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in Statuta 
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je 

Občinski svet Občine Borovnica na 17. redni seji 
dne 22.12.2021 sprejel

Odlok 
o varstvu javnega reda in miru v Občini 

Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(namen odloka)
(1) Ta odlok ureja varstvo javnega reda in 
miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev 
javnega reda in miru na javnem kraju ali v za-
sebnem prostoru ter sankcije za taka ravnanja. 
(2) Namen tega odloka je uresničevanje pravice 
ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem 
pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno 
celovitost posameznika ali posameznice (v na-
daljnjem besedilu: posameznik), ovirajo izvrše-
vanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih orga-
nov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti 
in nosilcev javnih pooblastil.

(3) Osebe na območju Občine Borovnica so 
dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da 
ne vznemirjajo ali motijo drugih pri delu, raz-
vedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega 
zdravja in počutja, da skrbijo za urejen videz 
svojega kraja in da ne opuščajo dejanj, ki so po 
tem odloku obvezna.

2. člen
(opredelitev izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, 
imajo naslednji pomen:
1. Javne površine so površine, ki so v skladu z 
zakonodajo opredeljene kot površine, katerih 
raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem 
(javna igrišča, parkirišča, pokopališča, športne 
in rekreacijske površine, javne zelene površine 
in druge javne površine), razen javnih cest;
2. Javni objekti so vsi objekti, ki so pod enakimi 
pogoji namenjeni vsakomur in v katere je vstop 
omogočen vsakomur brez posebnega dovolje-
nja lastnika ali posestnika;
3. Obdelovalna kmetijska zemljišča so zemlji-
šča, na katerih kmetijska proizvodnja poteka 
preko obdelave zemljišč, katere posledica so 
specifične, večinoma monokulturne rastlin-
ske združbe (njive, vrtovi, sadovnjaki, travniki 
ipd.);
4. Naselje je območje strnjene pozidave, ki ga 
tvorita najmanj dve stanovanjski stavbi;
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 
enak pomen kot izrazi v zakonu, ki ureja var-
stvo javnega reda in miru.

3. člen
(vzdrževanje javnega reda in miru)

(1) Ta odlok ureja vzdrževanje javnega reda in 
miru v obsegu in na način, kot ga opredeljuje 
zakon, ki ureja varstvo javnega reda in miru. 
(2) Ta odlok določa zgolj prepovedana ravnanja 
ter sankcije zanje, ki jih ne urejajo že zakon, ki 
ureja varstvo javnega reda, in drugi predpisi s 
področja varovanja javnega reda in mira. 

II. PREKRŠKI ZOPER JAVNI RED IN MIR
4. člen

(ravnanje z živalmi)
(1) Lastnik, vodnik ali skrbnik psa mora ime-
ti psa, ki se giblje v naselju ali na javnih poteh, 
pod nadzorom.
(2) Lastnik, vodnik ali skrbnik psa ne sme vo-
diti ali spuščati psa na zasebnih zemljiščih in 
prostorih brez soglasja lastnika ali posestnika.
(3) Lastnik, vodnik ali skrbnik ne sme voditi ali 
spuščati živali v javnih objektih kot so prostori 
državnih organov in organov lokalne skupno-
sti ter nosilcev javnih pooblastil, vrtci, šole, 
knjižnice, športni objekti in podobno, razen v 
primeru, da je to izrecno dovoljeno, pri čemer 
način uporabe živali določi lastnik ali upravlja-
vec objekta. Psi – vodiči slepih in psi – pomoč-

niki invalidov imajo skupaj s svojim skrbnikom 
vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega 
prevoza in jim ni treba imeti nagobčnika.
(4) Lastnik, vodnik ali skrbnik psa mora v nase-
lju, na obdelovalnih kmetijskih površinah in na 
uhojenih pešpoteh za psom počistiti iztrebke 
in jih na primeren način odložiti v zabojnik za 
živalske iztrebke ali jih zavite v plastično vreč-
ko odložiti v zabojnik za ostanke komunalnih 
odpadkov, če na območju ni zabojnika za žival-
ske iztrebke.
(5) Lastnik, vodnik ali skrbnik konja mora od-
straniti iztrebke, ki jih na javnih poteh in uho-
jenih pešpoteh pušča konj.
(6) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki krši 
prvi, drugi, tretji, četrti ali peti odstavek tega 
člena, se kaznuje z globo 100 EUR.

5. člen
(pustiti, prati, popravljati vozila na javnih 

površinah)
(1) Na vseh javnih površinah, ki niso določene 
za popravila ali pranje vozil ali vožnjo (zele-
nice, trgi …) je prepovedano pustiti, prati ali 
popravljati vozila. Kršitelj se kaznuje z globo 
100 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, se kaznuje z globo 400 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetni-
ka posameznika ali posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje z globo 200 EUR.

6. člen
(poškodovanje drevja, okrasnega grmičevja 

ali cvetja na javnih površinah)
(1) Kdor namenoma ali iz hude malomarnosti 
poškoduje drevje, okrasno grmičevje ali cvetje 
na javnih površinah se kaznuje z globo 100 
EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, se kaznuje z globo 400 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetni-
ka posameznika ali posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje z globo 200 EUR.

7. člen
(povzročanje hrupa)

(1) Kdor na nedovoljen način med 22. uro 
zvečer in 6. uro zjutraj ter ob nedeljah in dela 
prostih dnevih v naseljih moti mir ali počitek 
ljudi s hrupom ter ne gre za nujne interventne 

– vzdrževalne posege, se kaznuje z globo 100 
EUR.
(2) Določba prejšnjega odstavka glede hrupa 
ob nedeljah ali dela prostih dnevih ne velja za 

kmetijska opravila, za druga opravila pa če so 
ta potrebna zaradi vrste delovnega procesa ali 
vremenskih razmer.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena, se kaznuje z globo 400 EUR.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetni-
ka posameznika ali posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki zaposluje druge osebe, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena 
se kaznuje z globo 200 EUR.

8. člen
(plakatiranje)

(1) Kdor oglašuje ali postavlja reklamne panoje 
izven za to določenih mest na javnih površinah 
ali na zasebnih površinah brez soglasja lastnika, 
se kaznuje z globo 100 EUR.
(2) Obvezne sestavine pisnega soglasja lastnika, 
ki dovoljuje plakatiranje na zasebnih zemljiščih 
so:

– ime oziroma naziv oglaševalca;
– parcelna številka zemljišča, kjer bo plakatno 
mesto;
– osebni podatki lastnika;
– podpis lastnika;
– velikost in oblika plakata.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, se kaznuje z globo 800 EUR.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetni-
ka posameznika ali posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje z globo 200 EUR.

9. člen
(uporaba javne površine)

(1) Kdor brez predhodnega soglasja upravnega 
organa občine na javno površino postavi letni 
vrt ali druge objekte, izdelke iz dejavnosti ali 
druge predmete, se kaznuje z globo 100 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, se kaznuje z globo 800 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetni-
ka posameznika ali posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje z globo 200 EUR.
(4) Inšpektor odredi povzročitelju odstranitev 
posega iz prvega odstavka tega člena. V pri-
meru neupoštevanja odredbe inšpektorja od-
stranitev izvede javno komunalno podjetje na 
stroške povzročitelja.

10. člen
(sežiganje komunalnih ali drugih odpad-

kov)
(1) Kdor sežiga komunalne odpadke ali druge 

odpadke na javnih ali zasebnih površinah se 
kaznuje z globo 200 EUR.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, se kaznuje z globo 800 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetni-
ka posameznika ali posameznika, ki samostoj-
no opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena, kaznuje z globo 400 EUR.
(4) Inšpektor odredi sanacijo kurišča in odvoz 
komunalnih odpadkov ali drugih odpadkov 
na deponijo javnega komunalnega podjetja. V 
primeru neupoštevanja odredbe inšpektorja 
sanacijo izvede javno komunalno podjetje na 
stroške povzročitelja.
(5) Določbe prvega, drugega, tretjega in četr-
tega odstavka ne veljajo za kurjenje odpada iz 
naravnih nenevarnih materialov rastlinskega 
izvora izven naselij pod pogoji, kot jih določajo 
predpisi o varstvu okolja, gozdov oziroma pred 
požarom v naravnem okolju in če ne gre za od-
padke kmetijskih pridelkov, ki so primerni za 
kompostiranje.

11. člen
(varstvo javnih površin in okolja)

(1) Vožnja po športnih in drugih javnih površi-
nah, ki niso namenjene prometu z motornimi 
vozili, ter uporaba teh površin v nasprotju z nji-
hovo osnovno namembnostjo je prepovedana, 
razen če se za to pridobi ustrezna dovoljenja in 
soglasja. Kršitelj se kaznuje z globo 250 EUR.
(2) Na javne površine in v naravno okolje je pre-
povedano odmetavati ali odlagati kakršnekoli 
stvari (cigaretni ogorki, papir, plastenke itd.). 
Kršitelj se kaznuje z globo 80 EUR.
(3) Vožnja z vozili na motorni pogon v narav-
nem okolju je prepovedana, razen pod pogoji, 
kot jih določajo predpisi o varstvu okolja in 
ohranjanju narave. Kršitelj se kaznuje z globo 
100 EUR.

III. NADZOR
12. člen

(pristojnost)
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pri-
stojna občinska uprava Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo, skladno z odlokom o ustano-
vitvi tega organa.

IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-0002/2021-6
Datum:   22.12.2021

Župan
Bojan Čebela

ODLOK O  VARSTVU JAVNEGA REDA IN 
MIRU V OBČINI BOROVNICA

Na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Borovnica 
so svetniki potrdili Odlok o javnem redu in miru, ki ga 
doslej nismo imeli. Z odlokom smo zagotovili ustrezno 
podlago za zagotavljanje zadostne stopnje javnega reda 
in miru v občini. Odlok ureja tiste zadeve, ki niso urejene 
z državnimi in drugimi lokalnimi predpisi. 
Tako morajo lastniki psov imeti psa pod nadzorom in za 
njim pobirati iztrebke tako na pešpoteh kot na kmetij-
skih površinah. Nespoštovanje tega določila se kaznuje 
z globo 100 evrov.
Na javnih površinah, ki niso določene za popravila ali 
pranje vozil,  je prepovedno pustiti, prati ali popravljati 
vozila. Globa za posameznika znaša 100 evrov, za prav-
no osebo pa 400 evrov. Poškodovanje drevja, okrasnega 
grmičevja ali cvetja na javnih površinah se kaznuje z 
globo 100 evrov. 
Kdor nedovoljeno med 22. in 6. uro povzroča hrup ter 
ob nedeljah in dela prostih dneh moti počitek ljudi, se 
kaznuje z globo 100 evrov. Kaznuje se nedovoljeno po-
stavljanje oglasnih tabel,  letnih vrtov ali drugih objek-
tov na javno površino, sežiganje komunalnih in drugih 
odpadkov na javnih površinah ter vožnja po športnih in 
drugih javnih površinah. 
Odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 207/2021, 
je začel veljati 14. 1. 2022.
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Županova beseda 

Uspeh in napredek 
sta odvisna od vseh 
nas

 
Spoštovane občanke in 
občani, tokratno sporočilo 
vsem vam bom začel s temo, 
ki žal zadnje dve leti nenehno 
pretresa našo družbo. Seveda 
govorim o koronavirusu in 
vsem, kar prinaša s sabo. 

V bistvu živimo, kot da se 
ne dogaja nič posebnega. Ni 
drastičnih ukrepov, kot smo 
jih doživeli ob začetku pan-
demije, ni takega zapiranja 
države, kot smo ga preživeli 
in če dobro pomislimo, nam v 
resnici ali pa vsaj v osnovi ni-
česar ne manjka.Trenutno je 
nekaj otrok v šoli okuženih s 
kovidom. Dokler ni okužene-
ga 1/3 oddelka, pouk poteka 
nemoteno. v vrtcu ni večjih 
izostankov zaradi korone. Mi 
vsi pa lahko vplivamo na to, 
kako se bomo s tem soočili. 
Se bomo obnašali odgovorno, 
poskrbeli za minimalne var-
nostne ukrepe in s tem zašči-
tili sebe in druge ali se bomo 
brezbrižno obnašali in mislili 
le nase?

Okužbe so se pojavile tudi v 
domu starejših občanov Deos 
v Horjulu, direktor me je o 
tem obvestil in tudi pojasnil, 
da so vzpostavili ‘rdečo CO-
VID cono’, da preprečijo šir-
jenje okužb in zaščitijo stano-
valce. Na našo srečo po doslej 
znanih informacijah zadnja 
in najbolj razširjena različica 
virusa povzroča blažjo obliko 
obolenj, a kljub temu ne gre 
zanemarjati nevarnosti, saj 
nihče ne more z gotovostjo 
zatrditi, kako se bo vsak posa-
meznik spopadel z boleznijo, 
če se okuži. 

 Februarja bomo praznovali 
kulturni praznik, posvečen 
našemu največjemu pesniku, 
do nadaljnjega ne bo kultur-
nih ali ostalih prireditev. Situ-

acija je takšna, da moramo ču-
vati drug drugega in pozivam 
vse generacije, mlade, stare in 
aktivno populacijo, da z zdru-
ženimi močmi premagamo 
virus. S spomladanskimi tem-
peraturami bo minila tudi ta 
sezona dihalnih obolenj, zato 
je prav, da gledamo naprej z 
optimizmom. 

Naj za konec še omenim 
projekte, ki se aktivno pripra-
vljajo ali pa odvijajo v občini. 
Ob tej priložnosti bi se rad 
zahvalil krajanom Žažar-
ja, ki so podpisali soglasje za 
postavitev javne razsvetlja-
ve, hidrantov in posege na 
zemljišča. Overitev podpisov 
bomo v kratkem organizirali 
kar v Žažarju, da bo za ob-
čane čim manj stresno. Naj 
omenim, da kandidiramo za 
finančna sredstva okoljskega 
ministrstva, da bi razbreme-
nili občinski proračun. Lahko 
rečem, da z aktualno vlado 
oziroma ministrstvi zelo do-
bro sodelujemo in uspešno 
črpamo finančna sredstva za 
naše projekte. Trdo delo, do-
bro pripravljeni in pravoča-
sno oddani projekti nam vse 
to omogočajo. S tem, ko od 
države pridobimo ta dodatna 
finančna sredstva, lahko gra-
dimo infrastrukturo, ki našim 
krajem zagotavlja razvoj in ka-
kovost življenja. 

Župan, Janko Prebil
V zadnji številki našega 
časopisa smo poročali o 
velikem in pomembnem 
mejniku za celotno 
horjulsko občino, saj se 
je 30. 9. 2021 zaključil 
večletni projekt urejanja 
protipoplavne varnosti. 
 

Pred hudourniškimi vodami 
so občani in njihove nepremič-
nine sedaj že nekaj časa zavaro-
vani, no, od sredine januarja pa 
so varnejši tudi vsi, ki se mimo 
teh na novo urejenih in utrjenih 
vodotokov sprehajajo ali vozi-
jo. Zaradi varnosti v prometu 
je bilo namreč treba postaviti 
varnostne ograje. Zaradi velike 
količine naročil je lahko izva-
jalec postavil varovalne cestne 
ograje v naselju Ljubgojna šele 
v januarju 2022. S tem so tudi 
odseki cest, ki potekajo ob stru-
gi Ligojščice, postali bolj varni. 
Postavili so varovalne ograje iz 
lesa in kovine glede na zahteve 
na konkretni posamezni loka-
ciji. Na občini so pozdravili to 
postavitev, saj so za pridobitev 

sredstev in za samo realizaci-
jo urejanja vodotokov porabili 
ogromno časa in sredstev, s 
tem zadnjim dejanjem pa je 
sedaj celoten projekt povsem 
zaključen in se lahko energija 

usmeri v nove infrastrukturne 
pridobitve, ki so namenjene za 
dvig kakovosti življenja v občini 
Horjul.

Peter Kavčič
Foto: občinski arhiv

 V letošnjem letu je na vrsti obnova kapelice 
svetega Jožefa, ki stoji na križišču glavne ceste, ki iz 
Horjula pelje na Koreno.

 
Odgovorni v občinski upra-

vi so že pripravili obsežno do-
kumentacijo, ki jo zahtevajo 
postopki, ki so potrebni za fi-
nančno konstrukcijo obnove, 
ki se bo financirala iz sredstev 
LAS Barje z zaledjem. Tako je 
konservatorski načrt že izdelan. 
Obnova se bo začela v začetku 
aprila, dokončana pa mora biti 
do konca avgusta. Kapelica je 
bila postavljena leta 1898 v po-
častitev ob 50. obletnici vlada-
nja cesarja Franca Jožefa in bi-
serne maše takratnega papeža 

Leona XIII. Konservator Vid 
Klančar, ki je pripravil konser-
vatorski načrt in popis del, po-
jasnjuje, da o tem pričata napisa 
na kamnitih bazah vhodnih 
stebrov, kjer piše ‘’Z jedinjenimi 
močmi! Za spomin vladarske 
petdesetletnica cesarja Franca 
Jožefa I. 2. decembra 1898’’ in 
napis ‘’Luč z neba! Za spomin 
bisernije papeža Leona XIII. 1. 
januarja 1898’’.

Poslikavo kapelice je leta 1983 
obnovil Franc Petrič iz Pšenič-
ne Police. Med obnovo je bila 

glavna poslikave naslikana na 
novo. Prvotna poslikava je bila 
s tem osiromašena, saj so bili 
uporabljeni intenzivnejši barv-

ni toni, prekrili pa so tudi nekaj 
marmorinov. 

Besedilo in foto: Peter 
Kavčič

Začetek obnove kapelice sv. Jožefa

Ker so vsa gradbena 
oziroma bolje rečeno 

večja montažna 
dela zaključena, so 

sedaj na vrsti mojstri, 
ki skrbijo, da bo v 

najkrajšem možnem 
času prizidek 

pripravljen na 
prevzem. 

Tako so se v januarju naredi-
le strojne in elektro inštalacije 
v notranjosti. Položili so tudi 
napeljavo za talno ogrevanje 
objekta. V kleti se izvajajo kera-
mičarska dela in glajenje sten, v 
zgornjem delu, torej v bivalnih 
prostorih, pa že polagajo mavč-
ne obloge in izolacijo na lesene 
stene. Celotna nadgradnja pri-
zidka je namreč narejena eko-
loško iz lesenih elementov, kar 
prinaša povsem drugačni način 
gradnje, kot je klasični z opečni-
mi zidaki. Ker je prizidek grajen 
kot nič-energijska stavba, za ka-
terega so na Občini Horjul pri-
dobili sredstva EKO sklada, je 
obvezni del trenutne gradbene 
faze tudi preizkus zrakotesnosti 
celotnega objekta. Osnova za 

energijsko učinkovitost stavbe 
je dobra zrakotesnost. To po-
meni, da je nenadzorovano uha-
janje toplote skozi konvekcijske 
toplotne mostove, kot so različ-
ne rege in špranje, kar najbolj 
zmanjšano. Postopke in materi-
ale za zagotovitev ustrezne zra-
kotesnosti je treba načrtovati in 
ne prepustiti odločitvam na licu 
mesta med gradnjo.  Že majh-
na špranja v notranjem ovoju je 
lahko vir nekaj deset kubičnih 
metrov vodne pare, ki vstopa 
v konstrukcijo, kondenzira in 
povzroča nepopravljive poškod-
be na objektu. Zrakotesnost je 
bila pred kratkim opravljena 
- in objekt je preskus uspešno 
opravil.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Dela na prizidku vrtca Horjul 
lepo napredujejo tudi v novem letu

Trajalo je kar nekaj časa, predvsem 
pa je bilo potrebno vložiti veliko 

energije in truda, da se je našlo 
ustrezno rešitev za postavitev 

oddajnika, ki bo bistveno izboljšal 
pokritost z GSM signalom na delu 

občine, kjer je sedaj telefonski signal 
zelo šibak. 

 
Investitorju A1 Slovenija je namreč uspelo pri-
dobiti gradbeno dovoljenje za komunikacijski 
objekt na Samotorci, ki bo to problematiko 
končno uredil in občanom omogočil normalen 
dostop do komuniciranja prek mobilnih telefo-
nov. 

Ker ima tako Občina Dobrova - Polhov Gra-
dec kot Občina Horjul določena območja s 
slabšo pokritostjo z mobilnim signalom, sta obe 
občini pristopili k reševanju problema in ga tudi 
uspešno rešili. Na Samotorici so pristojni našli 
lokacijo za postavitev antenskega nosilca s pri-
padajočim objektom. Zaradi zapletov pri prido-
bivanju gradbenega dovoljenja je bilo potrebno 
izvesti Elaborat lokacijske preveritve – z njim se 
je preverila ustreznost individualnih namer za 
posege v prostor ter omogočiti manjši odstop 
od sprejetega OPN-ja Občine Horjul.
Izgradnja komunikacijskega objekta naj bi zago-
tovila boljšo pokritost GSM signala, interneta in 
prenosa podatkov. 

Besedilo in foto: Peter Kavčič

Oddajnik na Samotorici 
dobil zeleno luč

Urejeni vodotoki v občini z zaščitnimi ograjami
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Čeprav v zimskem 
času dela na obnovi 
grobnice potekajo 
bolj počasi oziroma 
se prilagajajo 
vremenskim 
razmeram, pa 
pogled na doslej 
opravljeno delo že 
kaže novo podobo. 

Iz propadajočega objek-
ta po vsem vloženem delu 
in urah, ki so šle v urejanje 
zahtevne dokumentacije, pa 
nastaja grobnica, ki s svojo 
zunanjostjo doprinaša k ure-
jenosti pokopališča oziroma 
okolice cerkve, ki je posveče-

na Marijinem vnebovzetju. V 
januarju so bila tako dokon-
čana vsa zidarska dela. Prav 
tako pa so izvedena tudi vsa 
kleparska dela vključno z ob-
robami žlebovi. Postavili so 
tudi na novo urejeno kovin-
sko ograjo. 

Opravili so tudi dela na 
električni napeljavi za osve-
tljevanje lantern, ki so na-
meščene. Ko bodo tempere 
dopuščale, bo sledilo še fu-
giranje, impregnacija kamna, 
zlatenje črk, finalno barvanje 
fasade, da bo obnova dokon-
čana v skladu s projektno do-
kumentacijo.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Makroregija 
Osrednja Slovenija 

se v začetku januarja 
letos na svetovni 

razstavi Expo Dubaj 
predstavlja tudi 

skozi zgodbo Čebeli 
prijazna regija. 

V videu, ki prikazuje številne 
aktivnosti vključevanja čebe-
larstva v različne dejavnosti od 
turizma, prehrane do zdravje 
in prizadevanja za ohranitev 
kranjske sivke, so obiskovalci 
iz celega sveta lahko spoznali 
tudi Medgeneracijsko središče 
in Julkino učno pot v Horjulu.

Ljubljanska urbana regija se 

je skupaj s Kočevskim in Belo 
krajino predstavila skozi šte-
vilne atraktivne zgodbe. Po-
leg omenjenega videa, ki ga je 
posnel in zmontiral domačin 
Dominik Čepon, je bila posta-
vljena na ogled replika najsta-
rejšega kolesa, starega pribli-
žno 5200 let, ki je bilo najdeno 
na Ljubljanskem barju, obisko-
valci paviljona pa so si lahko s 
svojimi mislimi preko nevro 
pitnika natočili kozarec vode 
ter si s pomočjo VR animacije 
ogledajo Plečnikovo dediščino. 
Največ pozornosti je bila dele-
žna največja slovenska avtohto-
na čebela na svetu – kranjska 
sivka, ki v 90 % morfološko 
ustreza pravi čebeli. Čebela je 

replika 3D kranjice, ki se naha-
ja pred Čebelarskim centrom 
Slovenije v Lukovici, spremlja 
pa jo tudi skupni video regije, 
ki ponazarja izredno bogato 
čebelarsko zgodovino in zna-
nje ter številne priložnosti, ki 
jih ta nudi. 

Kot je poudarila direktorica 
RRA LUR mag. Lilijana Mad-
jar, je le s povezovanjem in so-
delovanjem moč doseči dobre 
rezultate, še posebej, kadar gre 
za tako raznoliko regijo. »Veseli 
smo, da sta k skupni promociji 
pristopili tudi sosednji regiji. 
Tako makroregijo kot Sloveni-
jo smo v krogu najrazvitejših 
in najboljših uspešno prikaza-
li kot inovativno in napredno, 
katere delo in doseganje ciljev 
temelji na ohranjanju naravne 
in kulturne dediščine. Verja-
mem, da je to odličen začetek 
dolgoročnega sodelovanja in 
tudi priprave novih integrira-
nih turističnih produktov, še 
posebej s področja čebelarstva, 
za kar je bilo izraženega veliko 
interesa«, je povedala ter se ob 
tem zahvalila tudi vsem udele-
žencem delegacije, ki so s svojo 
prisotnostjo še dodatno osve-
tlili povezanost in kooperativ-
nost občin.

Širši svetovni javnosti pa je 
dr. Peter Kozmus, vodja rej-
skega programa za kranjsko 
čebelo pri ČZS in podpredse-
dnik mednarodne čebelarske 
organizacije APIMONDIA, 
predstavil tudi pomen čebe-
larstva kot generatorja novih 
turističnih produktov, novo 
slovensko pridobitev – Hišo 
kranjske čebele – ApiLab in 

pobudo »Dan sajenja medovi-
tih rastlin«, ki je prvi konkretni 
projekt v EU, ki bo pripomogel 
k ciljem EU, da se do leta 2030 
posadijo 3 milijarde dreves in 
bo hkrati močno prispeval k 
načrtovanemu znižanju emisij 
toplogrednih plinov v EU ter 
podnebni nevtralnosti Evrope.

Peter Kavčič, foto: RRA 
LUR, občinski arhiv

Grobnica na Lesnem
Brdu že dobiva obrise
končne podobe

Na Expu v Dubaju tudi Julkina učna pot 

JR o sofinanciranju prireditev 
in izobraževanj v Občini Hor-
jul v letu 2022

Občina Horjul je na svoji 
spletni strani objavila Javni raz-
pis o sofinanciranje prireditev 
in izobraževanj v Občini Horjul 
v letu 2022. Vsa zainteresirana 
društva in zavode pozivajo, da 
se s svojimi vlogami pravočasno 
prijavijo in predložijo ustrezno 
razpisno dokumentacijo, na 
podlagi katere bo komisija lah-
ko odločala o sofinanciranju. 
Sredstva bodo dodeljena za ak-
tivnosti, ki so v interesu večjega 
števila občanov in ki niso po-
vezana z delovanjem političnih 
strank ali komercialnimi profi-
tnimi organizacijami. 

Za sofinanciranje redne de-
javnosti društev upokojencev z 
območja občine Horjul za leto 
2022 višina vseh razpoložljivih 
sredstev znaša 5.000,00 EUR. 
Omenjeni javni razpis je odprt 
do porabe sredstev oz. najka-
sneje do petka 28. 10. 2022. 

Javni razpis o financiranju 
obnove nepremične kulturne 
dediščine v Občini Horjul v letu 
2022 

Občina Horjul je objavila 
tudi Javni razpis o financiranju 
obnove nepremične kultur-
ne dediščine v Občini Horjul 
v letu 2022.  Namen razpisa 
je sofinanciranje obnove in 
vzdrževanja objektov sakralen 
stavbne dediščine na območju 

Občine Horjul kot podpora pri 
ohranjanju nepremične kultur-
ne dediščine in preprečevanju 
njene ogroženosti. V letu 2022 
je na voljo za sofinanciranje 
47.000,00 EUR. Vse infor-
macije o razpisu in razpisne 
obrazce lahko dobite na občin-
ski spletni strani www.horjul.si. 
Rok za oddajo vlog za javni razpis je 
petek, 11. 2. 2022, do 9. ure.  

JR za sofinanciranje dejavnosti 
društev upokojencev v Občini 
Horjul v letu 2022.

Občina Horjul je v januarju 
objavila tudi razpis za sofinan-
ciranje redne dejavnosti društev 
upokojencev z območja občine 
Horjul. Upravičenci za sofinan-
ciranje na tem razpisu so dru-
štva upokojencev, ki so vsaj eno 
leto registrirana za svojo dejav-
nost na območju občine, imajo 
zagotovljene organizacijske po-
goje za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti ter imajo poravnane 
vse pogodbene obveznosti do 
občine.  Vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev na razpisu znaša 
2.000,00 EUR.  Omenjeni jav-
ni razpis je odprt do 9. 2. 2022 
do 10. ure zjutraj.

Vse dodatne informacije o 
objavljenih razpisih lahko do-
bite na spletni strani Občine 
Horjul www.horjul.si ali na 
telefonski številki 01 759 11 23 
(Urša Remškar) oziroma preko 
e-pošte ursa.remskar@horjul.si.

Peter Kavčič

S prvim februarjem 
bodo pričele veljati 
nove cene oskrbe v VVE 
pri OŠ Horjul. 

Gre za spremembo ekonom-
ske cene in poletnih rezervacij. 
Sklep, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS (št. 205/21, 29. 12. 

2021), prinaša naslednje novosti.
Sprejete višje ekonomske 

cene so od trenutno veljavnih 
cen višje za 4,77 % (I. starostna 
skupina), 2,51 % (II. starostna 
skupina) in 3,81 % (kombinira-
na skupina). Glede na veljavno 
ekonomsko ceno to pomeni 
povprečno 3,91 % povišanje 
cen vrtca. Povišali so se tudi 
stroški živil na otroka iz 1,6 €/
dan na 1,9 €/dan. Cene po no-
vem znašajo za I. starostno 
obdobje 512,21 EUR, za II. sta-
rostno obdobje 405,46 EUR ter 
za kombinirani oddelek 455,54 
EUR. Povišanje cen je posledica 
dviga splošnih cen materialov, 
živil ter številnih zakonskih 
sprememb, ki vplivajo na dolo-
čitev plače zaposlenih.

Poleg tega so svetniki na 20. 
občinski seji podprli tudi pre-
dlog sveta staršev za skrajšanje 
obdobja poletnih rezervacij v 
VVE pri OŠ Horjul, s katerim se 
je predhodno strinjal tudi svet 
zavoda OŠ Horjul ter vodstvo 
zavoda. Poletne rezervacije, ki 
jih starši lahko uveljavljajo od 
15. junija do 15. septembra vsa-
ko leto, se lahko od leta 2022 
naprej uveljavljajo tudi za en-

kratno neprekinjeno odsotnost 
otroka v trajanju 14 do 60 ko-
ledarskih dni. Pred tem je bilo 
mogoče uveljavljati samo za 30 
ali 60 dnevno odsotnost. Pole-
tne rezervacije so namenjene 
zmanjšanju obremenitve plači-
la staršev v času poletnih poči-
tnic, z namenom da vrtec lažje 
organizira kadrovsko sestavo v 
času poletnih dopustov. Pri tem 
je potrebno poudariti, da se re-
zervacij ne upošteva v kolikor 
se odsotnost prekine. Tudi dro-
bljenje rezervacij ni mogoče. Še 
vedno se ohranja enak odstotek 
plačila staršev za rezervacije, ki 
je 60 % cene, ki jim je določe-
na z odločbo o višini plačila za 
program vrtca. Zelo pomemb-
no je, da se upoštevajo samo re-
zervacije za otroke, čigar starši 
sporočijo odsotnost najkasneje 
do 5. junija tekočega leta, spo-
ročilo o odsotnosti mora vse-
bovati vse v vrtec vključene 
otroke iz družine, saj le tako 
vrtec lahko nemoteno organi-
zira poletno kadrovsko sestavo. 
Dodaten strošek kritja teh re-
zervacij bo krila Občina Horjul 
iz svojega proračuna. 

PK

Nov cenik oskrbe ter novosti 
pri plačilu vrtca

V januarju objavljeni
trije javni razpisi
za sofinanciranja v občini

Zima je že dvakrat 
pokazala zobe, saj je v 
kratkem času zapadlo 
veliko snega. 

Da ni prišlo do kaosa na ce-
stah in ulicah v naši občini, se 
lahko zahvalimo hitremu od-
zivu in organiziranosti zadol-
ženih za odstranjevanje snega. 
Občinska uprava se zato na 
čelu z Županom Jankom Pre-
bilom zahvaljuje snežni službi, 
ki se je hitro odzvala in poskr-
bela za prevoznost cest. Tudi 

pločniki so bili zelo lepo in 
hitro očiščeni. Svoje delo so v 
snežni službi najprej opravili v 
Horjulu in naseljih z več prebi-
valci, nato pa so očistili pločni-
ke tudi v ostalih krajih v občini. 
Kljub hitremu odzivu ne more 
biti očiščeno vse takoj, ko zapa-
de sneg, zato je v takšnih raz-
merah vseeno treba pokazati 
malce razumevanja in svoje 
opravke nekoliko prilagoditi 
vremenskim razmeram. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Delo snežne službe uspešno 
opravilo s snežno pošiljko
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Pred tremi desetletji, natančneje leta 1991, je na 
Vrzdencu vzklilo seme, ki je pognalo korenine po 
celi Sloveniji in do danes obrodilo obilen sad. 

Tako nekako kot poskrbi na-
rava, da mlada rastlina poišče 
pot proti soncu, brez katerega 
ne more rasti in obstati. 

 V tem obdobju se je seveda 

spremenilo veliko. Sicer ko po-
gledamo glavne medije v drža-
vi in ko pomislimo na vse, kar 
človeštvo počne v nasprotju z 
naravnimi zakoni, lahko celo 

pomislimo, da vse drvi v pro-
pad. Pa je res tako, je res vse 
brezupno? Kako bo čez recimo 
naslednjih 30 let, bo vsekakor 
pokazal čas. O tem, kaj počne-
mo in še bomo počeli, bo pisala 
zgodovina. Mi pa živimi tu in 
zdaj! Od nas je odvisno, kako 
bomo živeli in kaj bomo pustili 
zanamcem. Ne boste verjeli, iz 
majhne skupinice ljudi, ki so 
skozi svojo osebno izkušnjo 
spoznali in začeli širiti znanje 
o pridelavi hrane na človeku in 
naravi prijazen način, se je vse 
skupaj razširilo po celi Sloveniji 
in sedaj šteje že 16 društev!

Kaj sploh je Ajda? Gre za dru-
štvo, ki širi in spodbuja med 
vrtičkarji in kmeti najstarejšo 
in najuglednejšo sonaravno 
metodo pridelovanja najodlič-
nejše hrane, ki se imenuje bio-
loško-dinamična metoda ali na 
kratko biodinamika.

Društva vključno z izvornim 
tu na Vrzdencu, z raznimi izo-
braževanji, organizacijami pre-
davanj in izdajanjem literature 
ter seveda z izdelovanjem bio-
loško-dinamičnih preparatov 
približujejo to metodo vsem, ki 
jim ni vseeno, kaj in kako je z 
zdravjem Zemlje.

V praksi to pomeni, da biodi-
namični kmetovalci brez upo-
rabe strupov in umetnih gnojil 
vsako leto pobirajo pridelke iz-
jemne kakovosti ob zagotavlja-
nju ohranjanja trajne plodnosti 
tal, pestrosti kulturnih rastlin 

in ekološkega ravnotežja. Boga-
te letine so možne zaradi načina 
pridelave, ki vpeljuje že zdavnaj 
pozabljene metode, ki jih je pri-
neslo sodobno intenzivno kme-
tijstvo in če smo čisto iskreni, 
pri tem zapeljalo v slepo ulico. 
Ustanoviteljica društva Ajda in 
dolgoletna predsednica Meta 
Vrhunc, ki je na Vrzdenec prišla 
leta 1991, je dejala, da je biodi-
namika v resnici partnerstvo do 
zemlje, rastlin, živali in ljudi pa 
tudi odgovornosti do kulturnih 
rastlin in domačih živali kot 
tudi kulturne dediščine, ki jo 
moramo neokrnjeno ohranjati 
za bodočnost. 

Če želite izvedeti več o bio-
dinamični pridelavi hrane zase 
in za domače živali, se lahko 
oglasite v društvu na Vrzdencu 
ali pa obiščete njihovo spletno 
stran www.ajda-vrzdenec.si in 
se prepričate sami, ali ta način 
deluje. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Vabilo 

Postanite prostovoljec 
programa 
»Sem sreča v nesreči«

Število nesreč se povečuje. Preventiva in ustrezno 
ravnanje ob, med in po nesrečah rešuje življenja, zato 
prostovoljci Rdečega križa Ljubljana izvajajo preven-
tivne delavnice »SEM SREČA V NESREČI« za učen-
ce osnovnih šol.

Vabljeni, da se pridružite naši ekipi prostovoljcev – 
inštruktorjev in v obliki predstavitev z učenci podelite 
znanje, ki ga boste pridobili na našem usposabljanju. 

Če želite mladim prenesti znanje o splošnem rav-
nanju v primeru nesreč, ukrepanju pred, med in po 
požaru, potresu in poplavi, nam pošljete svojo prijavo 
na info@rdecikrizljubljana.si. 

Za dodatne informacije o programu smo dosegljivi 
na številki 040 871 589. 

Vaše prijave bomo veseli!

Na Rdečem križu 
Ljubljana vsako leto 
v mesecu decembru 

obdarujemo in 
obiščemo starejše. 

Prostovoljci iz Krajevne orga-
nizacije Rdečega križa Horjul so 
konec leta 2021 obiskali in ob-
darili 80 starejših oseb v občini 
Horjul.  

 Z željo po spodbujanju med-
generacijske solidarnosti in 
vključevanju mladih v pripravo 
daril vsako leto sodelujemo z 
več osnovnimi šolami. Pri obda-
rovanju je v letošnjem šolskem 
letu sodelovalo kar 40 osnov-
nih šol na območju RKS-OZ 

Ljubljana. V okviru projekta 
Drobtinica so učenci z mentorji 
okrasili glinene lončke – lonč-
ke solidarnosti, ki s svojo 
unikatnostjo in lepimi mislimi 
starejšim lepšajo zimske dni, 
medtem ko skrbijo za sobno 
rastlino in s tem tudi zase. Ose-
be, ki skrbijo za vsaj eno sobno 
rastlino, po raziskavah bolje 
skrbijo tudi zase. Nega in skrb 
za sobno rastlino nezavedno 
pripeljeta do tega, da to skrb 
preslikamo nase in si s tem dvi-
gujemo energijo. Vsak lonček 
je bil ustvarjen s srčnostjo in z 
lepimi željami za starejše. 

V teh časih še posebej močno 
spodbujamo, da se je solidar-
nosti mogoče učiti samo z živo 

prakso in zgledom, le tako bodo 
tudi mladi občutili, kaj pomeni 
starost ter kasneje v odrasli dobi 
imeli čut za solidarnost do sta-
rejših in čut za solidarnost na-
sploh. 

Spodbujamo vas, da na-
redite naslednji korak do 
prijaznejšega kraja, poglej-
te okoli sebe in poiščite pri-
ložnosti za lepa dejanja. Naj 
tudi vaše lepo dejanje lepo 
mesto najde! 

Krajevne organizacije RK 
pomagajo pri uresničevanju 
humanitarnih ciljev naše orga-
nizacije, v okviru katere RKS-
-OZ Ljubljana izvajamo različ-
ne programe, ki so namenjeni 
sočloveku. 

Vabimo vas, da postanete 
prostovoljec, prostovoljka. V 
kolikor se želite aktivno vklju-
čiti v delovanje Krajevne orga-
nizacije RK Dobrova, Polhov 
Gradec ali Črni vrh in tako 
prispevati k bolj povezani in 
solidarni lokalni skupnosti, 
vas vabimo, da nas kontaktirate 
na 040 858 052 ali na vedrana.
pokleka@rdecikrizljubljana.si .

SOLIDARNOST in SO-
ČUTJE je pravi odgovor!

Spodbujamo medgeneracijsko 
solidarnost – naj lepo dejanje
najlepše mesto najde! 

Druženje, zabava, 
izobraževanje in 
aktivnosti za vse 

generacije! 

To je namen in poslanstvo 
Medgeneracijskega središča v 
Horjulu, ki se je odprl lansko 
poletje. Zadnji dan leta 2021 
pa je Občina Horjul prejela 
tudi dogovorjena sredstva od 
Ministrstva za finance za pro-
jekt, s katerim dejansko največ 
pridobijo vsi občani. S tem se 
je tudi nekako zaključil projekt, 
ki se je pripravljal in gradil v 
zadnjih letih v okolici Osnovne 
šole Horjul.

Dovolite, da čisto na krat-
ko osvežimo kronološki po-
tek priprav in same gradnje: 
Občina Horjul je leta 2018 
uredila vso potrebno doku-
mentacijo in projekt prijavili 
na LAS Barje. Leta 2020 so se 
začela gradbena dela z uredi-
tvijo okolice. Vse skupaj pa se 
je zaključilo lansko poletje, ko 
so se tudi odvili dogodki, ki jih 
je Občina Horjul predvidela v 
prijavni vlogi leta 2018. V to 
sodijo vse dejavnosti, od ve-
čjih do manjših dogodkov, ki 

so jih pripravili v skladu s po-
slanstvom Medgeneracijskega 
središča, kamor lahko štejemo 
aktivnosti na prostem, pouče-
vanje, srečevanje in povezova-
nje vseh generacij v prijetnem 
in urejenem okolju. Ves čas je 
projekt užival polno podporo 
župana Janka Prebila in ob-
činske uprave ter seveda ob-
činskih svetnikov, saj so se vsi 
dobro zavedali, da v Horjulu 
potrebujemo takšen prostor.

Ministrstvo za finance je 
Občini Horjul in projektnim 
partnerjem, ki so tudi finanč-
no sodelovali v projektu, med 
katerimi so DEOS, Športno 
rekreativno društvo Extrem in 
Čebelarsko društvo Dolomi-
ti Polhov Gradec, zadnji dan 
minulega leta povrnilo 80 % 
upravičenih stroškov. 

Naj spomnimo, da gre za 
investicijo v skupni vrednosti 
194.681,86 EUR, ki je vključe-
vala ureditev čebelje učne poti, 
učilnice na prostem, ureditev 
zunanjega vadbenega parka 
z različnimi igrali, zasadi-
tev medovitih rastlin in sa-
dovnjaka. Z organizacijo in 
izvedbo različnih dogodkov 

na temo čebel (Pogovori pod 
horjulsko krošnjo, Julkin špor-
tni dan občine Horjul, Čebelje 
nogometno prvenstvo občine 
Horjul) pa so na občini po-
skrbeli za druženje lokalnega 
prebivalstva in ostalih obi-
skovalcev. Poslanstvo medge-
neracijskega središča je tudi 
seznanjanje vseh obiskovalcev 
in domačinov z različnimi 
domačimi izdelki in pridelki, 
zdravim načinom življenja in 
primernim odnosom do okolja.

Nosilec projekta Medgene-
racijsko središče pri OŠ Hor-
jul je Občina Horjul, partnerji 
v projektu so DEOS, d.d. PE 
Center starejših Horjul, OŠ 
Horjul, ŠRD Extrem, ČD Do-
lomiti Polhov-Gradec, ČZS. 

Projekt se uradno zaključi 
konec leta 2026.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Občina uspešno izpeljala tudi finančni del 
ureditve Medgeneracijskega središča 

Jubilej – 30 let biodinamike na Vrzdencu

Meta Vrhunc, ustanoviteljica društva Ajda, 
ki je v letu 2021 praznovalo 30 let delovanja.
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Kako ste se odločili za samostojno pot? Odločitev ver-
jetno ni bila enostavna, saj ne gre za branžo, ki ponuja 
obilje zaslužka. 
Ustvarjanje nakita trenutno ustvarjam v okviru 
dopolnilne dejavnosti (registrirano imam osebno 
dopolnilno delo), sicer pa sem redno zaposlena. 
Sicer pa poznam kar nekaj samostojnih podjetni-
kov, ki jim gre prav dobro – tudi med ustvarjalci 
modnih dodatkov.

Verjetno ni lahko, ker si sam?
Ko sem se lotila ustvarjanja nakita nekoliko bolj 
resno, sem bila sama, sodelujem pa seveda z zu-
nanjimi izvajalci (kar se tiče oblikovanja grafične 
podobe in embalaže, dobaviteljev materiala). Ve-
liko je stvari, na katere prej ne bi niti pomislila, 
da jih moraš oz. jih je dobro poznati (vse admi-
nistrativno-pravne zadeve, izračun cene, oglaše-
vanje in priprava vsebine za družbena omrežja, 
fotografiranje izdelkov, sodelovanje z drugimi 
ustvarjalci, dodelana grafična podoba …). Če bi 
vse ure dejansko računala, bi ugotovila, da je sa-
mega ustvarjalnega procesa v resnici precej malo, 
mogoče tretjina. Ustvarjalni proces tako doje-
mam kot del te celote. Ni lahko, sem se pa skozi 
ta proces res veliko naučila.

Vam je na poti pomagala kakšna organizacija ali 
zavod?
Maja 2021 sem bila v enomesečnem podjetni-
škem programu “Podjetniški začetek” v okviru 
Mladinskega centra, nato pa še v 4-mesečnem 
programu “Podjetno nad izzive”. Oba sta mi dala 
ogromno informacij, znanja in novih poznanstev, 
s pomočjo katerih sem nadgradila mojo idejo oz. 
hobi in ustvarjanje izstopajočega nakita privzdi-
gnila na višjo raven. Skupaj s soudeleženci, ki so 
razvijali svoje podjetniške ideje, smo čas nameni-
li večinoma raziskavi trga in nadgrajevanju ideje 
v bolj oprijemljive, primerne za predstavitev na 

trgu. V programu “Podjetno nad izzive” smo imeli 
ves čas na voljo pisarno, individualna svetovanja, 
delavnice in predavanja z najrazličnejših področij 
in podporno okolje, prejemali pa smo tudi plačilo.

Osredotočeni ste na izdelovanje unikatnega nakita. 
Lahko poveste kaj več o temu?
Ustvarjam izstopajoč, unikaten nakit - zaenkrat 
različne oblike ogrlic in uhanov iz umetnega 
usnja in kovinskih elementov. Pomembno mi je, 
da ima moja zgodba tudi družbeno odgovorno 

noto, zato sodelujem s skrbno izbranimi sloven-
skimi dobavitelji materiala (kjer se le da) in zu-
nanjimi izvajalci, da spodbujam tudi manjše slo-
venske zgodbe. Od vsakega prodanega kosa gre 
delček tudi v dobrodelni namen.

Izdelujete še kaj drugega ali pa če mogoče v glavi zori 
ideja po razširjanju ustvarjalnega spektra?
Naredila sem tudi še drug nakit, kot so prstani, 
zapestnice, broške, torbo - šlo je za izdelke po 
meri. Z veseljem namreč prisluhnem željam po-
sameznikov. Zase pa sem poleg nakita zašila že 
več torb in oblačil, vendar nimam namena razši-
riti zgodbe na ustvarjanje oblačil.

Kdo so vaše stranke? Večkrat berem, da ustvarjalke 
prodajate tudi na Etsy-ju, mednarodni prodajalni plat-
formi za ustvarjalce. Ste prisotni tudi tam?
Moje stranke večinoma kupujejo nakit zase za 
vsakdan, v kolikor imajo bolj izstopajoč stil obla-
čenja in se ne bojijo izstopati ali pa za posebne 
priložnosti, recimo koncert ali posebne dogodke. 
Ker nakit prejmete v lični darilni embalaži, gre 
pogosto za nakup darila za njihove najbližje. Sple-
tno trgovino imam preko omenjene platforme 
Etsy, saj omogoča tako prodajo po Sloveniji kot 
tudi v tujini. Za to sem se odločila, ker je danes 
spletna trgovina nuja, Etsy pa omogoča zelo eno-
stavno upravljanje prodaje.

Opazite premike v glavah ljudi, da ročno izdelano ne 
more imeti enake cene kot artikel iz na primer Tedija, 
ki je bil izdelan v desettisočih primerkih?
Mislim, da se večina tistih, ki kupijo moj nakit, 
zaveda, da gre za unikatne, ročno izdelane kose, 
ki so seveda mnogo dražji kot nakit, ki ga vidi-
te v trgovinah s hitro modo. Še vedno pa je zelo 
veliko takšnih, ki se jim zdijo cene mojega nakita 
predrage, s čimer seveda ni nič narobe. Priznam 
pa, da me odkar sama ustvarjam in prodajam 
nakit, zmoti mišljenje tistih, ki so prepričani, da 
imam(o) z visoko ceno izdelka velik dobiček, kar 
seveda ni res. Mnogi namreč pozabljajo, kaj vse 
stoji za enim kosom nakita - poleg nekaj ur dela 
za specifičen izdelek, stroškov materiala, emba-
laže in pakiranja, so tu še ure, ki jih ustvarjalci 
porabimo za administrativne zadeve, marketing, 
komunikacijo s strankami, zunanjimi izvajalci 
in dobavitelji, naročanje materiala, in še bi lahko 
naštevala. Zato bi si želela, da se ljudje zavedajo, 
da se ročna dela nikakor ne morejo primerjati s 
podobnimi izdelki, narejenimi v masovni proi-
zvodnji.

Kje vas najdejo, če bi se komu zahotelo vašega nakita?
Ogrlice in uhane si lahko pogledate v spletni tr-
govini, inspiracijo, kako kombinirati nakit pa na 
družbenih omrežjih Instagram in Facebook.

Gašper Tominc 

December je mesec, 
poln prijetnih 

doživetij in tudi v 
vrtcu Horjul je zelo 

pestro. 

V torek, 21. 12., so si otroci 
v vrtčevski telovadnici ogle-
dali gledališko predstavo 
Šal za vrabčka. Pripravili so 
jo vzgojiteljice in vzgojitelji 
vrtca, ki so se zelo potrudili 
in poskrbeli za celotno po-
dobo: za kostume, sceno-
grafijo, glasbo in seveda igro. 
Predstavili so nam zgodbo 
o prezeblem vrabčku, ki mu 
živali pomagajo priti do babi-
ce Zime, pri kateri dobi topel 
šal, da lažje preživi hladno 
obdobje. Otroci so se pred-
stave zelo razveselili, uživali 
med izvedbo in iskrivo sode-
lovali. A to dopoldne otrok 

ni razveselila zgolj predstava, 
temveč tudi težko pričakovan 
prihod dedka Mraza. Stari 

mož se je moral kar potruditi, 
da nas je našel v telovadnici, 
saj je otroke predhodno iskal v 

igralnicah, kjer pa jim je pustil 
sladka presenečenja.

U.L.

Predstava vzgojiteljic ob prihodu dedka Mraza

Ustvarjalka Sara Leben 

“Ročnih del nikakor ne moremo 
primerjati s podobnimi izdelki 

masovne proizvodnje”
 Pogovarjali smo se z ustvarjalko Saro Leben iz Horjula, ki se je lani 

med drugim udeležila programa »Podjetno nad izzive« (PONI), ki 
je na voljo vsem zainteresiranim tudi letos. Pojasnila nam je, kaj ji 

je doprinesel program, seveda pa je beseda tekla tudi o njenem 
ustvarjalnem delu: izdelovanju unikatnega nakita.
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V občini Horjul kljub obvestilom in 
opozorilom beležijo porast stroškov 
za oskrbo mačk in še neporabljena 
sredstva na razpisu za sofinanciranje 
kastracije oziroma sterilizacije. 

Gre za resno težavo in visoke stroške, ki jo tre-
nutno še rešuje občina iz občinskega proračuna. 

Ali povedano drugače, ti stroški, ki zelo hitro 
presežejo tudi po nekaj sto evrov ali celo mnogo 
več, padejo na breme vseh nas. Namesto tega bi 
ta denar na občini lahko namenili za druge de-
javnosti, na primer za otroke in za razna društva. 
Žal neodgovorno ravnanje lastnikov živali in za-
tiskanje oči pred to težavo poleg dodatnih nepo-
trebnih stroškov močno dviga možnost izbruha 
bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim kot lju-
dem. Naj spomnimo da 11. člen Zakona o zaščiti 
živali, ki lastnika živali obvezuje, da poskrbi za 
preprečevanje rojstev neželenih živali ter kaznu-
je usmrtitev ali namerno zapustitev živali, kar je 
žal v nekaterih primerih težko dokazljivo. Ravno 
zato potem strošek oskrbe zapuščenih živali pade 
na občino kot zadnjo institucijo, ki mora to urejati 
namesto lastnikov mačk. Sterilizacija in kastracija 
mačk sta bistvena ukrepa za omejevanje nekon-
troliranega razmnoževanja živali in dolgoročno 
izboljšata zdravje in kakovost življenja tako živali 
kot ljudi.

Vsi, ki imate mačke, za njih skrbite in ne želi-
te nekontrolirane rasti populacije, kar privede 
do potepuških mačk, nemudoma kontaktirajte 
pogodbeno veterinarsko službo in to uredite z 
nižjimi stroški. Kontakt: Zavod Mačja hiša, 
Groharjeva ulica 8, 3000 Celje, PE Veterina 
MH Ljubljana. Dogovorite se lahko po telefonu 
040 971 118 ali 059 050 630. Več o razpisu, ki smo 
ga razpisali v 2021 in še vedno traja (do porabe 
sredstev), pa najdete na spletni strani 

https://www.horjul.si/objava/384539 .
Besedilo in foto: Peter Kavčič

V četrtek, 16. 12. 2021, nas je v 
vrtcu obiskala ga. Jasmina Šubic, 
ki nam je skupaj z vzgojiteljico 
Vanjo pripravila glasbeno 
pravljico z naslovom Dobri 
snežak. 

Že takoj ko smo prišli v igralnico, smo opa-
zili nenavadna glasbila, zato smo komaj čakali, 
da se glasbena pravljica začne. Ko smo se umi-
rili, smo zaslišali nežne zvoke zvončka, ki je 
priklical snežinke, Pavlinco in njenega kužka 
Feliksa, s katerim sta skupaj naredila velikega 
snežaka. Bambus flavta, andska flavta, sansula, 
dežna palica in shruti box, so priklicali mnogo 
gozdnih živali, ki jim je dobri snežak pomagal 
preživeti hudo zimo, družbo pa so mu delale 
tudi zvezde in luna. Čeprav so bili zvoki nežni, 
so vzbudili zanimanje in pričarali skrivnostno 
vzdušje. 

Na koncu pravljice je posijalo sonce in zvoki 
pojočih posod so priklicali pomlad. Najbolj 
všeč so nam bile pojoče posode, saj smo se ob 
njih umirili in sprostili. Jasmina in Vanja, hva-
la za čudovito glasbeno dopoldne.

M. O.

Običaj, ki ima v naših 
krajih dolgoletno, 

pravzaprav stoletno 
tradicijo, je bil 

tudi letos kljub 
omejitvam uspešno 

izpeljan. 

Koledniki so v svojem ob-
hodu obiskali Občino Horjul, 
ustavili pa so se tudi v domu 
starejših občanov Deos in sta-
rostnike razveselili s pesmimi 
in voščilom. Ustavili so se tudi 
naših največjih podjetjih, v Me-
trelu in Huliotu. Tako kot veleva 
običaj, so koledniki zapeli nekaj 
božičnih pesmi in se posladkali 
s pecivom, ki so ga postregli v 
občinski upravi. Župan Janko 
Prebil je dejal: ‘To je lepa tradi-

cija, ki se nadaljuje tudi v teh ne-
koliko bolj težkih časih. Obisk 
Kolednikov prinese blagoslov in 
voščilo za novo leto, zdravje pri 

živini in ljudeh ter za dobro leti-
no. Vse to so same dobre stvari, 
zato smo obiska vedno veseli,’ še 
dodaja župan.

Koledovanje je obredni ob-
hod v času božiča, novega leta 
in praznika svetih treh kraljev, 
ko koledniki obiskujejo hišo 

za hišo v vasi ali soseski in do-
mačinom s pesmijo – koledni-
co voščijo srečo in zdravje. Za 
koledniške obhode je značilno, 

da koledniki obiščejo vse hiše v 
kraju, po pozdravu in sprejemu 
zapojejo ali izrečejo koledniško 
besedilo z voščilom, sprejme-
jo zanj dar, se za dar zahvalijo 
in se poslovijo. Koledovanje je 
povezano s krščanskim pra-
znovanjem božiča; koledniške 
pesmi govorijo o Jezusovem 
rojstvu in o obisku Svetih treh 
kraljev. Koledniki prinašajo v 
domove voščilo miru, veselja 
in blagoslov. Običaj sega daleč 
nazaj. Pred drugo svetovno voj-
no je bilo koledništvo zelo živo 
po vsej Sloveniji, po vojni je bilo 
prepovedano. V Horjulu ta obi-
čaj kljub temu ni zamrl, od sa-
mostojnosti naprej pa ponovno 
postaja pomemben del božič-
no-novoletnih praznikov.

Peter Kavčič
Foto: Občinski arhiv

Obisk kolednikov v Horjulu

Kulturni dogodek gostujočega umetnika

Konec lanskega leta je Občina 
Horjul podpisala pogodbo o 

prenosu zemljišča s PGD Zaklanec. 

S tem so uredili dolgoletno težavo društva, saj njihov 
objekt ni imel urejene dokumentacije.

 Gasilski dom PGD Zaklanec je bil namreč zgrajen 
udarniško na javnem dobrem brez ustreznih dovoljenj. 
Na občinskem svetu so to uredili in prenesli zemljišče 
iz javnega dobrega v občinsko last. Nato je Občina Hor-
jul izvedla nujno potrebne geodetske meritve in nato 
odstopila zemljišče gasilskemu društvu z namenom, 
da bo lahko legaliziralo objekt. Gasilski dom namreč ni 
imel urejenega gradbenega dovoljenja, sedaj pa se bo to 
lahko uredilo, kot predpisuje zakon. S tem občina daje 
tudi zgled, kako je treba urediti status objektov, ki še 
nimajo urejene dokumentacije, kot je na primer grad-
beno dovoljenje. Župan Janko Prebil je ob podpisu po-
godbe izrazil zadovoljstvo, ker se predstavniki društva 
zavzemajo za ureditev stanja. Hkrati tudi pozdravlja vse 
družbeno odgovorne aktivnosti prostovoljnih gasilskih 
društev, ki v naši občini opravljajo zelo pomembno na-
logo pri vzgoji in izobraževanju mladih ter seveda pre-
ventivni dejavnosti ter pomoči ob nezgodah.

Peter Kavčič, Foto: občinski arhiv

Pomagajte rešiti 
problem presežne 
populacije mačk s 
kastracijo in sterilizacijo

Podpis pogodbe med Občino in PGD Zaklanec 
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V nedeljo, 26. decembra, 
je dvorana prosvetnega 
društva zopet odprla 
vrata za obiskovalce. 

Tako kot vsako (normalno) 
leto, torej ko še ni bilo ukrepov 
povezanih s koronavirusom, so 
namreč člani društva pripravili 
Božično-novoletni koncert. 

 Tokrat so zaradi veljavnih 
ukrepov in skrbi za zdravje vsi 
nastopajoči v enem dnevu izve-
dli dve predstavi, da ne bi prišlo 
do prevelike gneče v dvorani. 
Kljub temu, da so povsem enak 
program predstavili ob 17. in ob 
18.30 uri, jim dodatni napor ni 

vzel veselja, ampak so se obakrat 
v polnosti predstavili zvestemu 
občinstvu. 

Z domačimi narodnimi plesi 
sta se skupaj predstavili dve fol-
klorni skupini; domača folklor-
na skupina Klas in folklorna 
skupina Šumnik iz Borovnice. 
Predstavili so se s tržaškimi, is-
trskimi in belokranjskimi plesi. 

Tradicionalno je nastopil tudi 
mešani pevski zbor Horjul, ki je 
pod vodstvom zborovodkinje 
Ane Bizjan zapel božične pesmi. 
Na repertoarju so se znašle tri 
pesmi, in sicer Božični zvono-
vi, Jožef priletni mož in Zvezde 
gorijo. Pred domačim občin-

stvom so zaplesale tudi starejše 
in mlajše članice mažoretne in 
twirling skupine. Prve so svoje 
palice vrtele v ritmu živahne 
smučarske skladbe Cik-Cak, 
mlajše pa ob spremljavi pesmi 
Božično darilo. 

Dramska skupina je tako kot 
vedno poskrbela za obilo smeha, 
tokrat so pod vodstvom Bar-
bare Čepon zaigrali prav za to 
priložnost pripravljen skeč. Ob 

zaključku prireditve je Domen 
Čepon prejel srebrno Marolto-
vo značko, ki jo prejmejo plesal-
ci, ko dopolnijo 10 let delovanja 
v folklorni skupini.

Da je tudi tokratna priredi-
tev uspela, je seveda zaslužen 
prav vsak izmed nastopajočih. 
Koliko dela, truda in časa je 
bilo vloženega v priprave, pa 
je pojasnil Klemen Černigoj, 
predsednik Prosvetnega dru-
štva: ob zaključku leta nam je 
uspelo izpeljati tradicionalni 
Božično-novoletni koncert Pro-
svetnega društva, kjer nastopijo 
vse sekcije društva; Mažoretna 
in twirling skupina, Folklorna 
skupina Klas z dodatnimi ple-
salci Folklorne skupine Šumnik 
iz Borovnice ter Mešani pevski 
zbor. Za povezovanje je poskr-
bela gledališka skupina.

Sama izvedba dogodka je se-
veda zaradi trenutnih razmer 
predstavljala svojevrsten izziv. 
Odločitev, da koncert bo, je 

prišla že jeseni, vendar nismo 
vedeli, kakšni bodo pogoji za 
izvedbo. Ker so se pogoji zaradi 
koronavirusa vedno bolj zao-
strovali, je odločitev, da se kon-
cert ponovi, padla dobesedno 
tik pred zdajci. Skladno z zahte-
vami NIJZ je namreč moral biti 
prost vsak drug sedež v dvorani, 
kar pomeni, da bi lahko spreje-
li le 110 obiskovalcev. Glede na 
izkušnje iz preteklih let pa je to 
mnogo premalo, zato smo se 
odločili, da prireditev izvedemo 
dvakrat. Tako nam je v bistvu 
uspelo sprejeti vse obiskovalce, 
ki so si koncert želeli ogledati.

Skupine so za koncert vadile 
ločeno, tudi na samem koncer-
tu smo poskrbeli, da je bilo čim 
manj križanja. Tudi zaključek 
tokrat ravno zaradi tega ni bil 
skupinski.

Sama ponovitev za vse ude-
ležene sicer niti ni bila tako 
naporna v smislu nastopa, saj je 
vsaka sekcija imela krajše točke. 

Težje je bilo zaradi časovnega 
okvira, saj se je z generalko za-
čelo že ob 15h in do zaključka 
ponovitve ob 19:30 se že čuti 
utrujenost.

Veseli smo, da je vse potekalo 
po planu in tudi obiskovalci so 
prišli pripravljeni – vsi so imeli 
ustrezna dokazila o izpolnjeva-
nju pogoja PCT, tako da je tudi 
preverjanje pred vstopom pote-
kalo hitro in brez težav.

V letu 2022 bomo poskusili 
nadaljevati z vajami, v kolikor 
bodo ukrepi to dopuščali. Kon-
certov ali prireditev zaenkrat 
ne načrtujemo, saj so omejitve 
in tveganja trenutno prehuda. 
Imamo pa prednost pred večji-
mi kulturnimi ustanovami, saj 
se lahko hitro prilagodimo in 
organiziramo kak dogodek, če 
se ukrepi sprostijo ali se nam 
ponudi priložnost.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

V petek, 3. decembra 
2021, nas je na naši šoli 
obiskal pisatelj, pesnik, 
esejist in režiser Vinko 
Möderndorfer. 

Njegovemu obisku so priso-
stvovali učenci od 7.–9. razre-
da.

Vinko Möderndorfer je 
trenutno eden najbolj prilju-
bljenih mladinskih pisateljev. 
Napisal je štiri mladinske 
knjige, ki so vse, razen zadnje, 
Sončnice, (že bile) del projekta 
Javne agencije za knjigo RS, 
Rastem s knjigo, v okviru ka-
terega vsi sedmošolci v Slove-
niji dobijo v dar knjigo, skupaj s 
šolskim knjižničarjem pa obi-
ščejo tudi splošno knjižnico. 
Pisateljev obisk nam je omogo-
čilo Društvo slovenskih pi-
sateljev s svojim programom 
»Povabimo besedo«, za kar 
smo jim seveda zelo hvaležni. 
Naši letošnji sedmošolci so do-
bili v dar knjigo V. Möderndor-
ferja Jaz sem Andrej, deveto-
šolci pa so za domače branje 
prebrali knjigo Kit na plaži. 
Sicer pa so tudi ostale Vinkove 
knjige v naši knjižnici pogosto 

izposojene in zelo priljubljene. 
Učenci so že pred srečanjem 
zastavljali vprašanja knjižni-
čarki, nato pa so jih trije učen-
ci, ki obiskujejo knjižničarski 
krožek, na srečanju zastavljali 
pisatelju. Pred srečanjem so 
učenci knjižničarskega krožka 
pripravili še uvodni film, ki na 
kratko predstavi, zakaj je po 
mnenju Vinka Möderndorfer-
ja branje tako pomembno. 

Morda so bili učenci najbolj 
presenečeni, ko jim je pisatelj 
povedal, da je bil čisto pov-
prečen učenec, pa vendar je 
danes v pisateljskih krogih in 
na odrih ter filmu zelo priznan 
ustvarjalec, saj je med drugim 
prejel nagrado Prešernovega 
sklada, Župančičevo nagra-
do, Rožančevo nagrado, Bor-
štnikovo nagrado za režijo, za 
svoje mladinske romane pa 
večernico, modro ptico in de-
setnico. Poudaril pa je, da je 
vedno zelo veliko bral, in da še 
danes rad bere. Ima navado, da 
vsak dan začne z branjem na-
ključno izbrane pesmi, ki mu 
je potem nekakšno vodilo sko-
zi dan. Prav lepa navada, ki jo 
velja posnemati! Pisatelj nam je 
povedal veliko zanimivega: da 

brez veliko branja gotovo ne bi 
mogel pisati; da je imel v šoli 
najraje predmete, ki so jih učili 
učitelji, ki so učili s strastjo in 
predanostjo; kako poteka nje-
gov pisateljski dan; da knjigo 
piše približno leto dni in gre 
čeznjo kar petkrat, preden jo 
odda založbi; da v svoja dela 
rad vključi ljubezen, saj je to 
ena najlepših stvari, na zelo lep 
način pa je učencem razložil 
tudi pomen spolnosti v življe-
nju, kar seveda zanima vsakega 
najstnika, pa odgovora včasih 
ne dobi niti v šoli niti doma 
in se v radovednosti obrne na 
splet, ki pa mu po mnenju pisa-
telja ne velja vedno verjeti.

Žal je čas čisto prehitro te-
kel in za Vinka smo imeli še 
kup vprašanj, ki mu jih bomo 
morali zastaviti ob kateri dru-
gi priložnosti ali pa odgovore 
poiskati kje drugje. Vedno (si) 
je treba zastavljati vprašanja, k 
čemur nenehno spodbujamo 
tudi naše učence. Pika na i tega 
obiska je bilo zagotovo podpi-
sovanje knjig, ki so jih prinesli 
s seboj učenci. Pisatelj je prav 
vsakemu napisal kratko oseb-
no posvetilo, ki mu bo zagoto-
vo ostalo v prijetnem spominu.

Povabimo besedo: 
obisk Vinka Möderndorferja v OŠ Horjul

Reportaža 

Ob koncu leta
se je v prosvetnem domu 

ponovno pelo, plesalo
in igralo

Mešani pevski zbor Horjul je zapel tri božične pesmi.

Konec minulega leta 
ni bil najbolj primeren 
čas za druženja zaradi 
ukrepov povezanih z 
varovanjem zdravja, 
zato tudi tradicionalni 
pohod na štefanovo 
nedeljo ni potekal v 
takšni zasedbi kot je bilo 
to običajno. 

No, kljub temu se je pešči-
ca zbranih na primeren način 
poklonila materi našega najve-

čjega pisatelja. V jutranjih urah 
se je nekaj domačinov, torej 
Vrzdenčanov zbralo pri spome-
niku posvečenem Neži Pivk, ki 
stoji poleg poslovilne vežice na 
robu vasi. 

Po kratkem nagovoru Damja-
na Debevca, ki s svojimi čisto 
pravimi ‘cankarjevimi’ brki v 
trenutku opozori na zanimivo 
pojavo našega velikega pisatelja, 
se je zbrana druščina podala na 

14 kilometrov dolgo pot. Ko smo 
pred odhodom ob čaju in peci-
vu, ki so ga pripravili domačini 
poklepetali o njegovem poslan-
stvu je priznal, da ga navdihuje 
ponos Vrzdenčanov na njihovo 
sokrajanko. ‘Cankarjeva mati je 
nepogrešljiva in ta pohod lepo 
zajame to, kar sicer bolj redko 
pokažemo na Vrhniki obisko-
valcem kjer sicer opravljam 
vodene oglede cankarjeve hiše. 

Po poteh Cankarjeve matere, 
tokrat nekoliko drugače
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Upravljavec sistema oskrbe s pitno vodo mora skla-
dno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi ( Uradni list 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) 
pripraviti letno poročilo o kakovosti pitne vode. V po-
ročilu so navedene informacije o kakovosti pitne vode 
na posameznem vodovodnem sistemu v letu 2021.

Glavna naloga  upravljavca vodovodnih sistemov je 
zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo, kamor prište-
vamo zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo in 
njene zdravstvene ustreznosti pri uporabnikih. Nad-
zor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode smo 
izvajali na podlagi utečenega notranjega nadzora po 
postopku sistema HACCP. Le-ta omogoča pravočasno 
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih 
tveganj, ki lahko pomenijo potencialno nevarnost za 
zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzposta-
vljanje stalnega nadzora na tistih mestih (KKT – kri-
tičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se 
tveganja lahko pojavijo.

Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati 
mikroorganizmov, zajedavcev ali njihovih razvojnih 
oblik, ki pomenijo nevarnost za zdravje ljudi in upo-
rabnikov.

Strokovna podlaga za izvajanje notranjega nadzora 
nad skladnostjo pitne vode je Pravilnik o pitni vodi. 
Notranji nadzor na letni ravni je izvajal Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor.

Poleg notranjega nadzora sta na javnih vodovodnih 
sistemih potekala tudi državni monitoring in zunanji 
nadzor zdravstvenega inšpektorata Republike Sloveni-
je, ki nadzira delo upravljavcev vodovodnih sistemov.

Poročilo o odvzetih vzorcih notranjega nad-
zora iz javnih vodovodnih sistemov

V letu 2021 smo v okviru notranjega nadzora spre-
mljali stanje kakovosti pitne vode na štirih ločenih 
sistemih za oskrbo s pitno vodo na območju občine 
Horjul, in sicer:
– Vodovodni sistem Horjul - Ljubgojna,
– Vodovodni sistem Vrzdenec - Žažar,
– Vodovodni sistem Zaklanec - Podolnica - Lesno 

Brdo,
– Vodovodni sistem Koreno - Samotorica.

Na terenu je bilo odvzetih 32 vzorcev pitne vode za 
mikrobiološka preskušanja in 12 vzorcev na fizikal-
no-kemijska. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, 
da so bili vsi vzorci na vodovodnih sistemih skladni 
s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Odgovorna 
oseba upravljavca javnega vodovoda Občine Horjul 

pa je v vsem letu 2021 opravila več kot 200 terenskih 
meritev prostega klora v pitni vodi na sistemih, kjer je 
uvedena priprava pitne vode s pomočjo natrijevega hi-
poklorita. Na mestu priprave na vodovodnih sistemih 
Horjul - Ljubgojna, Koreno - Samotorica in Vrzdenec 
- Žažar je koncentracija prostega klora od 0,1 mg/l do 
0,3 mg/l. Vsak dan pa je prek aplikacije na vseh vo-
dovodnih sistemih potekalo spremljanje tudi drugih 
kontrolnih parametrov, ki so pogoj za zagotavljanje 
zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode za 
uporabnike javnega vodovoda (pretok, motnost, tlak, 
nivo, delovanje UV-naprav za razkuževanje  vode …).

Rezultati notranjega nadzora skladnosti pitne vode 
po vodovodnih sistemih so prikazani v preglednici.

Priprava vode je  stalno potekala na vodovodnem 
sistemu Vrzdenec - Žažar in Koreno - Samotorica  s 
pomočjo UV-razkuževanja. Na vodovodnem siste-
mu Horjul - Ljubgojna, Koreno - Samotorica in Vrz-
denec - Žažar pa se za pripravo pitne vode uporablja 
razkuževalno sredstvo natrijevega hipoklorita, ki se 
avtomatsko odmerja s pomočjo črpalk za odmerjanje. 
Vsebnost prostega klora v pitni vodi se redno spremlja 
po načrtu HACCP. 

Primerjava mikrobioloških rezultatov laborato-
rijskega preskušanja vzorcev pitne vode notranjega 
nadzora, za katerega je zadolžen Režijski obrat Občine 
Horjul kot upravljavec, in državnim monitoringom 
pitne vode, ki ga izvaja Ministrstvo za zdravje, kaže, 
da ni bistvenih razlik med rezultati, ki izkazujejo ka-
kovost pitne vode na pipah pri uporabnikih.

Laboratorijska preskušanja v letu 2021 so pokaza-
la, da je bila v Občini Horjul pitna voda v vseh vodo-
vodnih sistemih vse leto zdravstveno ustrezna in ni 
ogrožala zdravja ljudi.

Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz re-
dnih in rezervnih vodnih virov pa tudi iz omrežja vo-
dovodnega sistema bomo zagotavljali  tudi v prihodnje 
in se trudili, da boste uporabniki še naprej uporabljali 
kakovostno pitno vodo. 

Vodni viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo 
skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko 
tudi v prihodnje pili zdravo in svežo pitno vodo  – 
vodo iz pipe.

Na spletni stani Občine Horjul ( www.horjul.si ) so 
objavljena vsa  poročila o spremljanju skladnosti pitne 
vode. 

  Pripravil: Marko Keršmanec                                                                     
OBČINA HORJUL

JANKO PREBIL,  župan

Nameščanje OBVESTIL je dovoljeno samo na 
STALNIH PLAKATNIH MESTIH, ki so dolo-
čena z Odlokom o plakatiranju, in sicer:

Vodovodni sistem  HORJUL - LJUBGOJNA
Horjul:
– oglasna deska v obliki kozolčka v Lipalci na križišču  
Vrhniške ceste s Cesto pod gozdom
– kovinska oglasna deska med cerkvijo in občinsko 
stavbo (Pri Muh)

– oglasna deska pritrjena na objektu Slovenska cesta 7
– kovinska oglasna deska na avtobusni postaji v Hor-
julu, Ljubljanska cesta
– kovinska oglasna deska na križišču med Ljubljan-
sko cesto in Staro cesto (pri Metrelu)
Ljubgojna:
– oglasna deska v obliki kozolčka pri hiši Ljubgojna 
št. 2

Vodovodni sistem  KORENO - SAMOTORICA
Koreno:
– oglasna deska v obliki kozolčka pri hiši Koreno št. 1
Samotorica:
– oglasna deska v obliki kozolčka na križišču: cerkev 
-  Seč - Tomin

Vodovodni sistem  ZAKLANEC - PODOLNICA 
- LESNO BRDO
Zaklanec:

– oglasna deska v obliki kozolčka pri avtobusni posta-
ji iz smeri Ljubljana
Podolnica:
– oglasna tabla pri avtobusni postaji smer Horjul–
Ljubljana
– oglasna tabla pri znamenju v središču vasi
Lesno Brdo:
– oglasna deska v obliki kozolčka pri mostu (Pri Mo-
starju)

Vodovodni sistem  VRZDENEC - ŽAŽAR
Vrzdenec:
– oglasna deska na stavbi trgovine M-Orel,
– oglasna tabla v obliki kozolčka pri kapelici oziroma 
avtobusni postaji
Žažar:
– oglasna tabla na gospodarskem objektu Žažar št. 3

Na podlagi  Pravilnika o pitni vodi uporabnike 
pitne vode  obveščamo o njeni ogroženosti na 
naslednje načine:  (glej preglednico)

1Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06,92/06,25/09,74/15, in 51/17).
2Osebno – kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s po-
ložnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostano-
vanjskih objektov zadostuje samo osebni način obveščanja.

Poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode  na sistemih za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Horjul za leto 2021

Preglednica: Rezultati  skladnosti pitne vode po vodovodnih sistemih (notranji nadzor 2021):

Vodovod

Število
odvzetih 
vzorcev

Mikrobiološki preskusi

Skladen Neskladen Escherichia coli Enterokoki
Koliformne 

bakterije

Clostridium 
perfringens s 

sporamiMB FK

Horjul 4 3 4 0 ni najdeno  (4-krat) ni najdeno (enkrat) ni najdeno  (4-krat) /

Ljubgojna 3 / 3 0 ni najdeno  (3-krat) ni najdeno (enkrat) ni najdeno  (3-krat) /

Vrzdenec 4 3 4 0 ni najdeno  (4-krat) ni najdeno (enkrat) ni najdeno  (4-krat) /

Žažar 3 / 3 0 ni najdeno  (3-krat) ni najdeno (enkrat) ni najdeno  (3-krat) /

Zaklanec 5 2 5 0 ni najdeno  (5-krat) ni najdeno (3-krat) ni najdeno  (5-krat) ni najdeno     (enkrat)

Podolnica 3 / 3 0 ni najdeno  (3-krat) ni najdeno (enkrat) ni najdeno  (3-krat) ni najdeno    (enkrat)

Lesno Brdo 4 1 4 0 ni najdeno  (4-krat) ni najdeno (2-krat) ni najdeno  (4-krat) ni najdeno    (enkrat)

Koreno 3 2 3 0 ni najdeno  (3-krat) ni najdeno (2-krat) ni najdeno  (3-krat) ni najdeno    (enkrat)

Samotorica 3 1 3 0 ni najdeno  (3-krat) ni najdeno (enkrat) ni najdeno  (3-krat) ni najdeno    (enkrat)

SKUPAJ 32 12 32 0 ni najdeno (32-krat) ni najdeno (13-krat)ni najdeno (32-krat) ni najdeno    (5-krat)

Obveščanje uporabnikov pitne vode v Občini Horjul – 2022

ČLEN PRAVIL.1 VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
9. ČLEN Obveščanje v primeru, ko: 

je vzrok neskladnosti 
pitne vode hišno 
vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje.

Od začetka veljavnosti ukrepa,  a 
najpozneje v sedmih dneh od 
ugotovitve.

1. Osebno (kratek dopis)2.
2. Obvestilo se izroči uporabniku 
neposredno v nabiralnik.
3. Oglasne table hišnih svetov.

21. ČLEN Obveščanje v primeru:
–  omejitve ali prepovedi 
uporabe pitne vode   
(npr. prekuhavanje v 
prehrambne namene).
Pitna voda je 
mikrobiološko ali fizikalno 
kemijsko onesnažena in 
jo je treba v prehrambne 
namene na primer 
prekuhavati.

Čimprej od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najpozneje v dveh urah 
(obvešča naj se vsak dan do preklica). 
Uporabnika se obvesti tudi po:      – 
prenehanju omejitev ali prepovedi 
uporabe vode, izvajanju ukrepov 
oziroma dovoljenem odstopanju.

1. Obveščanje prek vodovodnih odborov 
z nameščanjem obvestil na stalna 
plakatna mesta.
2. Internetna stran www.horjul.si
3. Regijski center za obveščanje (tel. 
112) 
Za hitro obveščanje v primeru večje 
ogroženosti, zastrupitve vode ali drugačne 
neoporečnosti lahko za obveščanje 
uporabimo interni sistem obveščanja 
gasilskih enot. Prek GZ Horjul in ReCO se 
lahko trenutno hitro obvesti več kot sto 
gasilcev operativcev v celotni Občini Horjul 
s sporočilom na pozivnike in mobilne 
telefonske aparate. Le-ti  obvestijo občane 
po hišah osebno (kratek dopis)2.

Na začetku in ob preklicu veljavnosti 
ukrepa, a najpozneje v 24 urah od 
začetka oziroma preklica ukrepa.

4. Aplikacija http://www.npv.si/ 
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLOZH).

22. ČLEN Obveščanje v primeru: 
kadar se izvajajo ukrepi 
za odpravo vzrokov 
neskladnosti.

Od začetka veljavnosti ukrepa, 
a najpozneje v enem dnevu. 
Uporabnike se obvesti tudi po 
prenehanju: 

– omejitev ali prepovedi uporabe 
vode,

– izvajanju ukrepov
– oziroma dovoljenem odstopanju.

1. Obveščanje prek vodovodnih odborov 
z nameščanjem obvestil na stalna 
plakatna mesta.

2. Internetna stran www.horjul.si 

3. Osebno (kratek dopis)2.

31. ČLEN Obveščanje v primeru 
odstopanja.

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najpozneje v sedmih dneh. 
Upravljavec mora o dovoljenem 
odstopanju mejnih vrednosti 
parametrov  obvestiti uporabnike. 
Posebne skupine uporabnikov, za 
katere bi bilo odstopanje lahko 
posebna nevarnost za zdravje, mora 
posebej seznaniti z morebitnimi 
tveganji ter s priporočili  za varovanje 
zdravja ljudi, ki jih pripravi komisija.

1. Osebno (kratek dopis)2.
(DSO Horjul, Vrtec Marjetica Horjul, OŠ 
Horjul se obvesti po telefonu).
2. Obveščanje prek vodovodnih odborov 
z nameščanjem obvestil na stalna 
plakatna mesta.
3. Internetna stran www.horjul.si 

34. ČLEN Letno poročilo o 
skladnosti pitne vode.

Najmanj enkrat na leto (najpozneje 
do 31. marca).

1. Občinsko glasilo Naš časopis.
2. Internetna stran www.horjul.si
3. Aplikacija http://www.npv.si 
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH).

Čutim pripadnost in hvaležnosti domačinov, ki 
mi pravijo, kako je na takem dogodku Cankarjeva 
beseda neprecenljiva. 

Tudi tu najdem vir energije in veselja do tega, 
kar počnem’ še dodaja Debevc. 

Na vprašanje kaj ga udeleženci njegovih vode-
nih ogledov največkrat vprašajo pa je kot iz topa 
ustrelil, da je to vprašanje ali so njegovi brki pravi, 
drugo pa če je imel Cankar veliko deklet. No, vsak 
vpraša kar ga zanima, predvsem pa je odvisno za-
kaj je prišel na ogled. 

Zaradi znanja ali ker je so ga prignali. Seve-
da lahko iz del in življenjske zgodbe vsak posa-
meznik črpa ogromno. Bolj kot se poglobimo v 
Cankarjevo besedo, bolj in več osupljivih dejstev 

in sporočil najdemo. In ta sporočila so še kako 
aktualna tudi v današnjem času. Tudi zaradi tega 
je na tej poti, ki vodi skozi Vrzdenec, Žažar in Ra-
spotje ter vse do Vrhnike, to lahko dober trenutek 
kontemplacije in razmišljanje o tem kar nam ta 
naš veliki človek sporoča tudi danes. 

Se bomo življenja bali ali pogumno hodili po 
poti, ki je pred nami? Med hojo po gozdnih poteh 
kjer so že stopali naši predniki, lahko vsaj za tre-
nutek podoživimo izkušnjo Cankarjeve matere. V 
tistih časih je v Žažarju ni pričakalo doma speče-
no pecivo kot je to sedaj, ko pohodnike z nasme-
hom in glasbo pričakajo na domačiji pri ‘Činžarju’, 
da je potem pot proti Vrhniki malo lažja.

Besedilo in foto: Peter Kavčič V Žažarju je peščico pohodnikov tako kot vsako leto pričakalo domače pecivo in čaj.
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Ne spreglejte 

Občina 
Dobrova - 
Polhov Gradec 
objavlja pet javnih 
razpisov
 
Občina Dobrova - Polhov Gradec objavlja pet 
javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni na 
straneh Našega časopisa in na spletni strani 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(www.dobrova-polhovgradec.si).

1. Javni razpis za sofinanciranje programov 
društev upokojencev 
Občina Dobrova - Polhov Gradec sofinancira 
delovanje društev upokojencev. Upravičenci 
do sofinanciranja so upokojenske organizacije 
v občini Dobrova - Polhov Gradec. Rok za pri-
javo: 31. 1. 2022–21. 2. 2022.

2. Javni razpis za sofinanciranje delovanja 
društev na področju kulture, športa in 
turizma 
Občina Dobrova - Polhov Gradec sofinancira 
delovanje društev na področju kulture, špor-
ta in turizma ter tako društvom pomaga kriti 
stroške administrativnega delovanja, izvedbe 
programov in prireditev, vzdrževanja objektov 
in prostorov itd. 
Rok za prijavo: 31. 1. 2022–3. 3. 2022.

3. Javni razpis za sofinanciranje obnove 
nepremične kulturne dediščine v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec 
Razpis je namenjen sofinanciranju konserva-
torsko-restavratorskih posegov in vzdrževal-
nih del za ohranjanje kulturnih spomenikov 
ter obeležij iz časa NOB. 
Rok za prijavo: 31. 1. 2022–31. 3. 2022.

4. Javni razpis za sofinanciranje socialno 
varstvenih programov 
Občina Dobrova - Polhov Gradec sofinancira 
socialno varstvene programe, in sicer:

-  programe preprečevanja, razreševanja in 
odpravljanja socialnih stisk, osamljenosti in 
izključenosti otrok in mladih, brezposelnih, 
starejših;

-  programe za pripravo na kvalitetno življenje 
mladih in starejših, humanizacijo odnosov v 
družini in družbi;

-  programe za kvalitetnejše življenje družine 
in podporo družini;

-  programe odkrivanja in preprečevanja zlo-
rab mladih, preprečevanja nasilja med mla-
dimi;

-  socialne in rehabilitacijske programi, ki 
omogočajo enakopravno vključevanje kro-
ničnih bolnikov, invalidov, oseb s posebni-
mi potrebami, oseb s težavami v duševnem 
zdravju v skupnost;

-  socialne in rehabilitacijske programe za 
preprečevanje in reševanje socialne proble-
matike povezane z uživanjem prepovedanih 
drog in alkohola;

-  programe pomoči in samopomoči, usmer-
jene v zmanjšanje socialne izključenosti 
starejših, mladih brezposelnih in drugih 
marginalnih skupin prebivalstva.

Na javni razpis se lahko prijavilo nosilci oz. iz-
vajalci programov. 
Rok za prijavo: 31. 1. 2022–21. 2. 2022.

 5. Javni razpis za sofinanciranje projektov za 
otroke in mladino
Občina Dobrova - Polhov Gradec sofinan-
cira programe za mlade. Sofinancirani 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 dru-
ženju in uresničevanju njihovega interesa, in 
sicer predvsem projekti namenjeni: 
-  spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik 

vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za ve-
čje kompetence; 

-  spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, 
solidarnosti in medgeneracijskega sodelova-
nja; 

-  spodbujanje zdravega, aktivnega načina 
življenja otrok in mladih in preprečevanje 
različnih oblik odvisnosti;

-  dvigu kakovosti življenja in aktivnemu pre-
življanju prostega časa otrok in mladine; 

-  spodbujanju kulturne ustvarjalnosti in ino-
vativnosti otrok in mladih; 

-  vključevanju mladih z manj priložnostmi, 
spodbujanju javnega dialoga o družbenih 
vprašanjih ter aktivni participaciji mladih 
pri upravljanju družbe; 

-  dejavnostim med šolskimi počitnicami; 
-  osveščanju in spremljanju drugačnosti, 

zmanjševanju diskriminacije in socialne iz-
ključenosti mladih ter preprečevanju nasilja 
med mladimi in nad mladimi.

Rok za prijavo: 31. 1. 2022–31. 3. 2022.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Delo župana je razgibano in zanimivo, predvsem pa zahteva po-
polno predanost kraju, občanom in njihovim potrebam. Občanom 
zato želim ponuditi vpogled v moje delo župana občine Dobrova 
- Polhov Gradec, ki ga letos z veseljem opravljam že 12. leto. Vsak 
mesec si lahko ogledate izsek iz mojega rokovnika, ki ga redno pol-
nijo sestanki, srečanja z občani in druge obveznosti. 

Franc Setnikar, župan

2. 12. 2021: Udeležil sem se 9. redne seje upravnega odbora LAS Barje z zaledjem in 8. re-
dne seje skupščine LAS Barje z zaledjem.

3. 12. 2021: V Polhograjski graščini sem pred prižigom lučk posnel praznično voščilo, ki 
je del videoposnetka Lepota svetlobe, za katerega je poskrbela OŠ Polhov Gradec. Lepota svetlobe 
je rdeča nit letošnjih lampijonov v grajskem parku, ki jih že tradicionalno izdelajo osnovnošolci.

6. 12. 2021: Na spletni konferenci o cepljenju proti COVIDU-19 smo župani slovenskih 
občin prisluhnili ministru za zdravje Janezu Poklukarju.

7. 12. 2021: Sodelovali smo na sestanku glede Zakona o zagotavljanju sredstev za zdravstvo 
– primarna dejavnost. Občina Dobrova - Polhov Gradec si prizadeva za zagotovitev državnih sred-
stev za investicije v zdravstvo.

8. 12. 2021: Prisoten sem bil na koordinacijskem sestanku osrednjeslovenske regije, ki ga je 
sklical minister za zdravje Janez Poklukar. Tema sestanka so bile aktivnosti v času Dnevov 
cepljenja proti COVIDU-19.

10. 12. 2021: Sestal sem se s Sonjo Bregar Mazzini, ki z januarjem 2022 prevzema vlogo 
ravnateljice OŠ Dobrova.

14. 12. 2021: Udeležil sem se seje nadzornega odbora Občine Dobrova - Polhov Gradec.

15. 12. 2021: Udeležil sem se 8. seje sveta Ljubljanske urbane regije, ki je potekala v Višji Gori, 
po kateri smo si ogledali tudi Hišo kranjske čebele, ki pod eno streho združuje turistično-informacij-
ski center, doživljajsko razstavo, namestitve, predavalnico in laboratorij.

15. 12. 2021: S člani občinskega sveta smo na 17. redni seji obravnavali enajst točk dnevnega reda.

17. 12. 2021: Na Direkciji RS za infrastrukturo smo se udeležili sestanka v zvezi z Bar-
jansko kolesarsko povezavo v naši občini. Dogovorili smo se, da bo v januarju 2022 objavljen 
razpis za izbiro izvajalca za vse tri etape kolesarske povezave, od meje z Mestno občino Ljubljana do 
Gabrja, ter potrdili terminski plan gradnje treh etap, ki se bo pričela sredi 2022, zaključena pa bo do 
konca leta 2024.

22. 12. 2021: Občina Dobrova - Polhov Gradec je objavila razpis za javno dražbo občin-
skega zemljišča parc. št. 740, k.o. Šujica.

23. 12. 2021: Srečal sem se z Viljemom Kovačičem, ki z iztekom decembra zapušča mesto 
ravnatelja OŠ Dobrova.

1. 12.– 31. 12. 2021: V decembru sem obiskal župnije v občini in Samostan Marijinih sester 
na Dobrovi ter jim voščil lepe praznike.

Že od leta 2010 ima župan Franc Setnikar v želji po aktivnem in ažurnem reševanju težav in 
izzivov vsako sredo, med 14. in 17. uro, vrata svoje pisarne odprta. Tako vsako leto sprejme okrog 
sto občank in občanov, s katerim poskušajo poiskati rešitev za nastalo težavo. Zaradi lažje organizacije 
se je za termin sestanka potrebno predhodno naročiti na telefonski številki 01/3601-803.

Županov koledar

Dokumenti, ki 
so bili sprejeti 
na 17. redni seji 
občinskega sveta

V sredo, 15. decembra 2021, je pote-
kala 17. redna seja občinskega sveta, na 
kateri so člani sveta obravnavali enajst 
točk dnevnega reda. Člani sveta so na 
seji:
-  sprejeli Pravilnik o sprejemu otrok 

v vrtec v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec;

-  sprejeli Sklep o določitvi cen pro-
gramov v vrtcih na območju Občine 
Dobrova - Polhov Gradec;

-  sprejeli Program oskrbe s pitno vodo 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
za obdobje 2022–2025; 

-  se seznanili s končnima poročiloma 

o opravljenih nadzorih Nadzornega 
odbora občine, Poročilom o delu 
Sveta ustanoviteljev javnih podje-
tij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana d.o.o. za obdobje od sep-
tembra 2020 do avgusta 2021 in po-
ročilom župana o delu in uspešnem 
izvrševanju sklepov občinskega sve-
ta;

-  sprejeli Sklep o pridobitvi in Sklep 
o prenehanju statusa grajenega jav-
nega dobra lokalnega pomena na 
nepremičninah v lasti Občine;

-  sprejeli Program dela občinskega 
sveta za leto 2022;

-  podali soglasje k osnutku besedila 
pravnega posla (Pogodbe o kupopro-
daji nepremičnine) za nepremičnino 
parc. št. 740, k.o. Šujica, za katero je 
Občina nato objavila javno dražbo 
za prodajo zemljišča.

Glavni poudarki seje
Ana Zorc, predsednica Odbora za 

družbene dejavnosti, je predstavila 
spremembe, ki jih prinaša Pravilnik o 
sprejemu otrok v vrtec v Občini Do-
brova - Polhov Gradec. S 7. členom je 
bila uvedena kotizacija za resnost vloge, 
saj starši pogosto zadnji trenutek od-
klonijo sprejem otroka v vrtec. Ob vpi-
su bo sedaj potrebno plačati kotizacijo 
v višini 50 €; če bo otrok sprejet v vrtec, 
bo ta poračunana pri prvih plačilih 
vrtca, če pa otrok v vrtec ne bo sprejet, 
bo kotizacija vrnjena. Starši, ki otroka 
ne bodo vključili v vrtec, kljub temu da 
je ta bil sprejet, pa kotizacije ne bodo 
dobili vrnjene. Dopolnjena sta bila tudi 
8. člen, ki sedaj natančneje določa kdaj 
in kako vlagatelj odda vlogo za vpis 
otroka v vrtec, in 28. člen pravilnika, 

ki obravnava trajni izpis otroka iz vrt-
ca na željo staršev. Pravilnik bo sedaj 
določal le postopke povezane s spreje-
mom otrok v vrtec, plačevanje in ceno 
vrtca pa bo določal samostojen akt, in 
sicer Sklep o določitvi cen programov 
v vrtcih na območju Občine Dobrova 
- Polhov Gradec. Na vprašanja članov 
občinskega sveta o Pravilniku je Ana 
Zorc odgovorila, da so bile spremem-
be izvedene ob upoštevanju mnenja 
staršev in da je pravilnik primerljiv s 
pravilniki drugih vrtcev v Sloveniji.

Tudi vsebino Sklepa o določitvi cen 
programov v vrtcih na območju Obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec je predsta-
vila predsednica Odbora za družbene 
dejavnosti, ki je sklep tudi predhodno 

obravnaval. Občina je dolžna enkrat 
letno uskladiti cene programov v vrt-
cih skladno z državnim Pravilnikom 
o metodologiji za oblikovanje cen pro-
gramov v vrtcih, ki izvajajo javno služ-
bo. Ta določa način oblikovanja cen. 
Pri določanju cene vrtca se upoštevajo 
stroški dela, stroški materiala in stori-
tev ter stroški živil za vrtec, del sred-
stev pa redno zagotavlja občina. Med 
drugim je v sklepu potrjenem na seji 
občinskega sveta določeno, da se cena 
vrtca v občini Dobrova - Polhov Gra-
dec zvišuje za 10 %, ki bo za prvo sta-
rostno obdobje odslej znašala mesečno 
539 €, za drugo starostno obdobje pa 
405 €. Starši otrok, ki so vključeni v jav-
ne vrtce v naši občini in za katere je po 

Na zadnji seji občinskega sveta v letu 2021 obravnavali spremembe na področju vrtcev 

>>
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Obvestilo

Aktualne zapore cest v občini 
Dobrova - Polhov Gradec
Občina Dobrova - Polhov Gradec obvešča vse občane in druge uporabnike 
cest o aktualnih zaporah cest zaradi gradbenih del:

1. POLOVIČNA ZAPORA REGIONALNE CESTE LJUBLJANICA–LJUBLJANA, ODSEK 
ŽIROVNIK–HRASTENICE 
Obveščamo vas, da je na regionalni cesti Ljubljanica–Ljubljana, na odseku od Žirovnika do za-
četka Hrastenic, od 17. januarja 2022 dalje vzpostavljena polovična zapora ceste. 

2. POLOVIČNA ZAPORA REGIONALNE CESTE LJUBLJANICA–LJUBLJANA, 
ODSEK BELICA–DVOR
Obveščamo vas, da je na regionalni cesti Ljubljanica–Ljubljana, na odseku od Belice do Dvora, 
od 10. januarja 2022 dalje vzpostavljena polovična zapora ceste. 

3. POLOVIČNA ZAPORA CESTE ŠUJICA–STRANSKA VAS
Obveščamo vas, da je na cestnem odseku Šujica–Stranska vas, od križišča za Gabrje do novo 
urejenega križišča v Stranski vasi, od 10. januarja 2022 do 10. februarja 2022 vzpostavljena po-
lovična zapora ceste. 

4. POPOLNA ZAPORA CESTE ŽEROVNIK–OSREDEK–TOPOL, ODSEK ŽEROVNIK–
OSREDEK
Obveščamo vas, da je na cesti Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerovnik-Osredek, do 30. aprila 
2022 vzpostavljena popolna zapora ceste, na odseku od table za konec naselja Gabrje do Osredka 
pri Dobrovi. Popolna zapora ceste je vzpostavljena vsak delavnik med 8. in 16. uro.
Občina Dobrova - Polhov Gradec na svoji spletni strani www.dobrova-polhovgradec.si vsak če-
trtek objavi prometni režim za prihajajoči vikend.

5. POPOLNA ZAPORA REGIONALNE CESTE LJUBLJANICA–LJUBLJANA (MALA 
VODA)
Obveščamo vas, da je na regionalni cesti Ljubljanica–Ljubljana, odsek Briše (Mala voda), do 27. 
aprila 2022 vzpostavljena popolna zapora ceste. Obvoz poteka na relaciji Dobrova–Horjul–Suhi 
Dol.
Avtobusna linija 53 Polhov Gradec–Suhi dol vozi po obvozu na relaciji Dolenja vas–Zaklanec–
Horjul–Suhi dol in obratno, zaradi česar se vožnja podaljša za 10 minut.

Podrobnejši podatki o aktualnih in prihajajočih cestnih zaporah so vam na voljo na občinski 
spletni strani.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

veljavni zakonodaji občina dolžna kriti 
razliko v ceni, plačujejo v povprečju 38 
% cene programa vrtca.

Biserka Pogačar, predsednica Nad-
zornega odbora, je predstavila končni 
poročili o opravljenem nadzoru, ki se 
je v letu 2021 osredotočil na pravil-
nost odmere in porabe komunalnega 
prispevka ter na pravilnost ravnanja z 
dokumentarnim gradivom. Nadzorni 
odbor je ugotovil le nekatere manjše 
neskladnosti, ki pa jih je Občina delno 
že odpravila. Predstavila je tudi Pro-
gram dela nadzornega odbora za leto 
2022. Člane sveta je zanimalo, kako 
nadzorni odbor določi področje dela, 
ki ga bo nadzoroval, na kar je Biserka 
Pogačar odgovorila, da program dela 
izdelajo na podlagi interne diskusije. 

Svetniška vprašanja in pobude
Župan je članom občinskega sveta 

najprej predstavil aktualno stanje ve-
čjih projektov, ki trenutno potekajo v 
občini, kot sta prenovi cest v Brezju in 
na Osredku. V zvezi z gradnjo kolesar-
ske povezave je povedal, da se pripra-
vlja razpis za izbiro izvajalca, dela pa 
se bodo predvidoma pričela sredi leta 
2022. Številne aktivnosti pa potekajo 
na državni cesti od Dobrove do Pol-
hovega Gradca, kjer je pripravljenih 
veliko samostojnih projektov, v krat-
kem pa bodo zanje objavljeni razpisi 
za izbiro izvajalca. Izvajalec del za re-
konstrukcijo cestnih odsekov Hraste-
nice–Žirovnik in Belica–Dvor pa je že 

bil izbran in uveden v delo, zato lahko 
kaj kmalu pričakujemo delovne stroje 
na območju gradnje. 

V zvezi z gradnjo optičnega omrež-
ja v Gabrju je župan povedal, da je za 
povrnitev prvotnega stanja na cestah 
odgovoren izvajalec del oz. investitor, 
ki sta podjetji GVO, d.o.o. in Telekom 
Slovenije d.d. Dela na parkirišču pri OŠ 
Polhov Gradec so v glavnini zaključena, 
izvajalec pa bo spomladi položil še fini 
asfalt. Med drugim je bila na seji poda-
na pobuda za ureditev dovoza do vrtca 
pri OŠ Črni Vrh v primeru sneženja, 
pobuda za postavitev prometnega zna-
ka za pogost prehod goved in kmetijske 
mehanizacije v Suhem dolu in pobuda 
za zagotovitev dodatnega zdravnika na 
območju Polhovega Gradca, na kar je 
župan zagotovil, da si za to prizadeva 
tudi Občina in redno naslavlja prošnje 
na Ministrstvo za zdravje, ki mora do-
datnega zdravnika odobriti. Podana je 
bila tudi pobuda za sanacijo asfaltne 
površine na Horjulski cesti, na kar je 
župan odgovoril, da se cestno omrežje 
v občini redno vzdržuje v vseh štirih 
krajevnih skupnostih, a dela je več od 
razpoložljivih sredstev, zato se poškod-
be odpravljajo postopoma. Člani sveta 
pa so opozorili še na poškodbe vozišča 
pri transformatorski postaji na Dobro-
vi zaradi povečanega prometa, ki je 
posledica zapore ceste Šujica–Stran-
ska vas.

Zapisniki in gradivo sej občinske-
ga sveta je dostopno na spletni strani 
www.dobrova-polhovgradec.si.

l. o.

>>

V stalni rubriki Ali veste? so občanom predstavljene koristne 
informacije, zanimivosti in spremembe, ki se nanašajo na življenje 
v občini Dobrova - Polhov Gradec in večinoma odgovarjajo na 
pogosta vprašanja, ki jih občani naslovijo na Občino. 

Ali veste, kako poteka izvajanje zimske službe?
 
Vozniki, pešci in kolesarji moramo v zimskih mesecih svoje ravnanje v prometu 
prilagoditi vremenskim razmeram, če želimo ravnati varno. Kako pa izvajalec zim-
ske službe skrbi, da so ceste in druge površine varne za uporabo?

Prednostni razredi za vzdrževanje cest v zimskih razmerah so določeni 
na državni ravni

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je že na državni rav-
ni opredeljeno s šestimi prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na 
kategorijo, gostoto prometa, strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in 
krajevne potrebe. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest glede na prednostni 
razred in vrsto ceste določa prevoznost ceste – tudi v času sneženja in močnega 
sneženja.

  Ali           
veste?

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če je višina snega 
na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, 
na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo 
zimske opreme vozil. Ne glede na določila v tretjem stolp-
cu (prevoznost ceste), v obdobju izredno močnega sneže-
nja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti 
ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, 
če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče od-
praviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Državne regionalne ceste vzdržuje Gorenjska gradbena družba d.d., 
izvajalec zimske službe v občini Dobrova - Polhov Gradec pa je pod-
jetje TIJO d.o.o. 

Regionalni cesti v občini Dobrova - Polhov Gradec, ki 
sta R3641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most) in 
R2407/1144 Gorenja vas–Ljubljanica–Vrhnika, sta v upra-
vljanju DRSI, vzdržuje pa ju Gorenjska gradbena družba 
d.d. 
Izvajalec zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah 
in javnih poteh v občini Dobrova - Polhov Gradec pa je 
v sezoni 2021/2022 podjetje TIJO d.o.o. Način izvajanja 
zimske službe je določen v izvedbenem programu zimske 
službe občine Dobrova - Polhov Gradec. Izvajalec zimske 
službe pri pluženju med sneženjem upošteva tako priorite-
tni vrstni red pluženja glede na kategorizacijo posamezne 
ceste, kot tudi kriterije za začetek pluženja, ki so določeni 
v izvedbenem občinskem programu zimske službe. 
Kot zanimivost služi informacija, da izvajalec zimske 
službe na območju naše občine poleg cest v dolžini 250 
kilometrov vzdržuje tudi dobrih 15 kilometrov pločnikov, 
110 avtobusnih postajališč in 19.000 kvadratnih metrov 
parkirišč.

Odstranjevanje snega in poledica
Glede na zgornjo razpredelnico se ceste v občini Dobrova 
- Polhov Gradec uvrščajo v III., IV. in V. razred. Pluženje 
cest se na območju občine Dobrova - Polhov Gradec v pri-
meru sneženja prične, ko na cestah III. in IV. prednostnega 
razreda zapade 10 cm snega, na cestah V. prednostnega 
razreda pa 15 cm. V izjemnih primerih, ko so napovedane 
obilnejše in neprekinjene snežne padavine, pa se z odstra-
njevanjem snega prične že prej.
Sneg mora biti odstranjen s pločnikov do 7. ure zjutraj 
oziroma 24 ur po prenehanju sneženja tako, da dopušča 
nemoten promet, ne sme pa se ga odlagati na cesto. Po 
zaključku sneženja morajo biti očiščena tudi avtobusna 
postajališča. 
V primeru poledice se posipavanje prične izvajati takoj, ko 
se ta pojavi, v nekaterih primerih pa se posip izvrši že ob 
sami napovedi poledice. Posipanje asfaltiranih cest v ni-
žinskem delu se izvaja s soljo, cest v hribovitem predelu 
občine pa z mešanico soli in peska. Makadamske ceste se 
posipajo izključno s peskom. 

Obveznosti fizičnih oseb v času zimskih razmer
Lastniki oz. uporabniki stavb so dolžni pred svojim objek-
tom oz. dovozom na javno cesto sami pospraviti in od-
straniti sneg, ki ostane pri pluženju javne ceste, ter tudi 
odstranjevati ledene sveče, če objekt meji na javno površi-
no. Objekti, s katerih se lahko sproži snežni plaz, ki ogroža 
varnost občanov ter premoženja, in vsi objekti, ki mejijo 
na javne površine, morajo imeti ustrezne zadrževalne sne-
golove. Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in 
drugih površin, je prepovedano odlaganje snega na javne 
prometne površine; sneg se mora odlagati tako, da odvo-
dnjavanje, hoja in promet niso ovirani. 

Občanom je na voljo brezplačna sol za posipanje
Prebivalcem občine Dobrova - Polhov Gradec je tudi letos 
na voljo brezplačna sol za posipanje, in sicer do 10 kg na go-
spodinjstvo. Za prevzem soli se lahko obrnete na podjetje 
TIJO d.o.o. (040/163-534). Tako lahko tudi sami še doda-
tno poskrbite za večjo varnost pred vhodi, na stopnicah in 
dvoriščih, ki v času nizkih zimskih temperatur postanejo 
spolzki. Ker pa je pretirana uporaba soli lahko škodljiva za 
okolje, naj pri uporabi velja zmernost. 

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Pred.
razred

Vrsta ceste
Prevoznost 
ceste (ure)

Sneženje
Močno 
sneženje

I avtoceste, hitre 
ceste

24 ur zagotoviti 
prevoznost 
vozišč, 
pomembnejših 
križanj, 
dovozov 
k večjim 
parkiriščem 
in odstavnih 
pasov

zagotoviti 
prevoznost 
vsaj enega 
voznega pasu 
in dovozov 
k večjim 
parkiriščem

II ceste s 
povprečnim 
letnim dnevnim 
prometom več 
kot 4000, glavne 
ceste, glavne 
mestne ceste, 
pomembnejše 
regionalne ceste

5.00 –22.00 zagotoviti 
prevoznost; 
možni zastoji 
do 2 ur med 22. 
in 5. uro

zagotoviti 
prevoznost (pri 
večpasovnicah 
prevoznost vsaj 
enega voznega 
pasu); možni 
zastoji do 2 ur 
predvsem med 
22. in 5. uro

III ostale 
regionalne 
ceste, 
pomembnejše 
lokalne ceste, 
zbirne mestne 
in krajevne 
ceste

5.00–20.00 zagotoviti 
prevoznost; 
možni zastoji 
do 2 ur 
predvsem 
med 20. in 
5. uro

zagotoviti 
prevoznost 
(pri 
večpasovnicah 
vsaj enega 
voznega 
pasu); možni 
zastoji 
predvsem 
med 20. in 
5. uro

IV ostale lokalne 
ceste, mestne 
in krajevne 
ceste

7.00–20.00,
upoštevati 
krajevne 
potrebe

zagotoviti 
prevoznost;
možni krajši 
zastoji

zagotoviti 
prevoznost;
možni zastoji 
do enega dne

V javne poti, 
parkirišča, 
kolesarske 
povezave

upoštevati 
krajevne 
potrebe

zagotoviti 
prevoznost;
možni zastoji 
do enega dne

zagotoviti 
prevoznost;
možni 
večdnevni 
zastoji

VI površine za 
pešce

7.00–20.00, 
upoštevati 
krajevne 
potrebe

zagotoviti 
dostopnost 
do objektov v 
javni rabi

zagotoviti 
dostopnost 
do objektov v 
javni rabi
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V lanskem letu se je v Črnem 
Vrhu zaključila prenova cerkve 
sv. Lenarta, pred zimskimi 
meseci pa je bila urejena še 
njena okolica. 

Lansko jesen je bila cesta, ki po-
teka okrog cerkve, asfaltirana, nato 
pa opremljena še z novimi prome-
tnimi znaki, ki sedaj pomagajo pri 
usmerjanju prometa v okolici cer-
kve ob večjih dogodkih. Izvedena 

pa so bila tudi gradbena dela pred 
župniščem, kjer je bilo dokončano 
asfaltiranje in ustrezno odvodnjava-
nje objektov in ceste. Na območju od 
župnišča do cerkve je sedaj vzposta-
vljeno tudi območje omejene hitrosti, 
cona 30. V letošnjem letu pa Občina 
poleg rednih vzdrževalnih del na po-
kopališču načrtuje tudi asfaltiranje 
okolice mrliške vežice in pretlakova-
nje osrednje poti pokopališča.

L. O.

Spomladi se načrtuje pri-
četek urejanja širšega območja 
avtobusnega postajališča v Pol-
hovem Gradcu, ki se razvija v 
enega izmed osrednjih prosto-
rov kraja. 

Območje bo oblikovano kot 
javni trg z novo avtobusno po-
stajo, infotočko in dodelano 
krajinsko arhitekturno uredi-
tvijo, sočasno pa se bo izvedla 
tudi rekonstrukcija križišča in 
ureditev površin za pešce. Ka-
kšna bo nova podoba Polhove-
ga Gradca, katere ureditve bodo 
izvedene in kakšen je predviden 
terminski plan projekta? 

 
Od sprejetja podrobnega 
prostorskega načrta do objave 
javnega razpisa za izbiro 
izvajalca del

Vizijo za ureditev podobe na-
selij je Občina Dobrova - Polhov 
Gradec začrtala že v svojem 
prostorskem načrtu, kjer je kot 
enega izmed ciljev prostorskega 
razvoja zastavila izboljšanje ur-
bane podobe naselij z ureditvijo 
javnih površin in arhitekturno-
-urbanistično prenovo ob upo-
števanju ohranjene arhitektur-
ne identitete starih vaških jeder. 
Tovrstno urejanje središča na-
selja pa ne bo potekalo samo v 
Polhovem Gradcu, ampak tudi 
na Dobrovi, v Šentjoštu in Čr-
nem Vrhu.

Gradnjo na spodaj prika-
zanem območju v Polhovem 

Gradcu podrobneje ureja Ob-
činski podrobni prostorski na-
črt za enoto urejanja prostora 
PG-12 (OPPN PG-12) spreje-
tega leta 2017, ki ga je izdelalo 
podjetje ARREA, arhitektura 
d.o.o. Z njim je določena celo-
vita podoba središča Polhovega 
Gradca, ki ga tvori širše obmo-
čje avtobusne postaje, in sicer 
na podlagi zmagovalne rešitve 
javnega natečaja, ki jo je pripra-
vila skupina arhitektov Maruša 
Zorec, Maša Živec in Uroš Ru-
stja s sodelavci Ano Golmajer, 
Aleksijem Vičičem in Tadejem 
Bolto.

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec si je pri projektu priza-
devala za sodelovanje z Direk-
cijo RS za infrastrukturo, kar 
bi omogočilo sočasno ureditev 
avtobusnega postajališča in 
dela lokalne ceste proti Črne-
mu Vrhu, za kar bi poskrbela 

Občina, in državne cestne in-
frastrukture, ki je prav tako 
nujno potrebna prenove. Obči-
na Dobrova - Polhov Gradec je 
gradbeno dovoljenje za ureditev 
prometnega vozlišča s pripada-
jočo zunanjo, prometno in ko-
munalno ureditvijo pridobila že 
lani maja, nato pa je v letošnjem 
letu z Ministrstvom za infra-
strukturo uspešno podpisala 
Sporazum o sofinanciranju, si 
zagotovila državno sofinanci-
ranje in območje prenove kot 
željeno razširila še na državno 
cesto.

Direkcija RS za infrastruk-
turo je 10. decembra 2021 že 
objavila javni razpis za izbiro 
izvajalca del za projekt Uredi-
tev križišča na R3-641/1369 z 
LC 067091 in hodnika za pe-
šce od km 8.850 do km 8.970 
v Polhovem Gradcu, odprt pa 
je do 12. januarja 2022. Občina 

Dobrova - Polhov Gradec pa je 
razpis za projekt Ureditev pro-
metnega vozlišča v Polhovem 
Gradcu objavila 23. decembra 
2021, ki je odprt za ponudnike 
del do 14. januarja 2022. Po za-
ključeni izbiri bo znan izvajalec 
del, višina sredstev potrebnih za 
izvedbo projekta, in natančnejši 
terminski plan, dela pa se bodo 
po pričakovanjih pričela sredi 
leta 2022.

Nov objekt in prometna 
ureditev na avtobusni postaji

Iz razpisne dokumentacije 
je razvidno, da bo obstoječi 
objekt z nekdanjim gostinskim 
lokalom odstranjen. Na njego-
vem mestu pa bo zrastel nov 
pritlični objekt, zasnovan kot 
prehodna nadstrešnica, ki bo 
nudil prostore za info točko in 
gostinski lokal ter sanitarije. 

Prenovljeno avtobusno posta-
jališče bo opremljeno s klopmi, 
čakališči, površino za kolesa, 
pitnikom, mesti za kratkotraj-
no parkiranje, obračališčem za 
avtobuse in trikotnim trgom 
oz. večnamensko ploščadjo, ki 

se bo lahko uporabljala tudi kot 
nov prostor za turistične vse-
bine, dogodke in druženje. Del 
ploščadi se bo zaključil v sto-
pnišču, ki bo vodil do klančine, 
ki se bo po brežini vzpenjala do 
spomenika NOB. Avtobusno 
postajališče s ploščadjo bo od 
regionalne ceste ločeval zeleni 
otok. Pozornost pa bo namenje-
na tudi ureditvi zelenih površin, 
ki že zdaj obkrožajo območje. 

Sočasno bo prenovljeno tudi 
križišče

Poleg prenove avtobusnega 
postajališča bo izvedena tudi 
prenova križišča, ki ga tvorijo 
regionalna cesta R3 641/1369 
Ljubljanica–Ljubljana (Dol-
gi most) in lokalna cesta LC 
067091 Polhov Gradec–Ko-
smačar. 

Obravnavani odsek državne 
ceste je trenutno v slabem sta-
nju, na cestišču so vidne razpo-
re, robniki so dotrajani, v križi-
šči niso urejeni varni prehodi za 
pešce, ker pa je območje gosto 
poseljeno, je na odseku tudi ve-
liko nepreglednih individualnih 

cestnih priključkov. Celotno 
križišče bo predvidoma izvede-
no v obliki dvignjene ploščadi, 
ki bo omogočala prevoznost do 
40 km/h in bo tako prispevala 
tudi k umirjanju prometa. V 
sklopu projekta je predvidena 
tudi ureditev površin za pešce 
in kolesarje, prehodov za pešce, 
prometne signalizacije, me-
teorne in fekalne kanalizacije, 
telekomunikacijskih vodov, ele-
ktro vodov, cestne razsvetljave 
in individualnih priključkov na 
cesto. 

Na celotnem odseku je na-
črtovana tudi obnova javnega 
vodovoda, ki je v upravljanju 
Režijskega obrata Občine Do-
brova - Polhov Gradec. 

Pomembna pridobitev za kraj
Projekt bo poskrbel za urejen, 

vabljiv, funkcionalen in hkrati 
predvsem prometno varen pro-
stor v središču naselja. Z vese-
ljem in potrpežljivostjo bomo 
spremljali njegovo uresničitev, 
ki pa jo bo v letošnjem letu nad-
gradila še gradnja Polhkovega 
razgledišča. 

Zgrajen bo nov objekt z večnamensko ploščadjo

OPPN PG-12 za središče Polhovega Gradca omogoča zgornjo ureditev

Išče se izvajalec za 
prenovo avtobusne postaje 
v Polhovem Gradcu 

Natančnejši prikaz ureditve novega avtobusnega postajališča

Območje urejanja cest v križišču

Poročali smo že, da sta se v letu 
2020 občini Dobrova - Polhov Gradec 
in Horjul skupaj lotili projekta za iz-
boljšanje pokritosti z GSM signalom v 
polhograjski in horjulski dolini. 

Odločili sta se namreč za postavi-
tev oddajnika oziroma bazne postaje 
na Samotorici, ki bo z GSM signalom 
pokrila naselji Butajnova in Kurja vas 
ter del občine Horjul, kjer je telefonski 

signal trenutno še zelo slab. Od lan-
skega leta, ko je Občina Horjul izvedla 
lokacijsko preveritev na obravnavanem 
območju, sta občini bili v pričakovanju 
izdaje gradbenega dovoljenja. Tega je 
Upravna enota Ljubljana 18. januarja 
2022 tudi izdala. H gradnji komunika-
cijskega objekta bo pristopilo podjetje 
A1 Slovenija.

Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Gradbeno dovoljenje za bazno postajo
na Samotorici uspešno pridobljeno

Nova prometna ureditev v okolici črnovrške cerkve
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Maja 2021 je 
Občina Dobrova 
- Polhov Gradec 
prenovila svojo 

spletno stran. 

Po 17 letih, kolikor časa je mini-
lo od vzpostavitve prejšnje spletne 
strani, ki je služila odlično, saj je 
bila dobro postavljena in izredno 
infromativna, je bil čas za njeno 
posodobitev, predvsem zaradi 
skokovitega razvoja informacij-
sko-komunikacijske tehnologije. 
Ta je omogočil, da je nova spletna 
stran še bolj informativna in pre-
gledna ter predvsem interaktivna. 
Med drugim je nova spletna stran 
prilagojena delovanju na mobil-
nih napravah, omogoča oddajo 
elektronskih vlog in obrazcev, ob-
čanom omogoča oddajo pobud in 
predlogov preko spletnega portala, 
omogoča SMS obveščanje, doda-
janje dogodkov in novic lokalnim 
društvom in zavodom, omogoča 
pa tudi prilagoditev za slepe in 
slabovidne uporabnike. 

Vse vsebine so bile posodoblje-
ne in organizirane tako, da lahko 
uporabniki spletne strani do njih 
enostavno dostopajo.

Od aprila do decembra 140 tisoč 
obiskov spletne strani

Kako pa se je spletna stran ob-
nesla med občani in drugimi upo-
rabniki? Anketa, ki se nahaja na 
prvi strani, kaže, da je 72,8 % obi-
skovalcem spletna stran zelo všeč.

To pa dokazuje tudi število obi-
skov spletne strani. V letu 2021, 

natančneje od 22. aprila 2021 da-
lje – takrat je bila spletna stran na-
mreč objavljena javno, si je spletno 
stran ogledalo kar 140.180 obisko-
valcev, oz. povprečno 556 obisko-
valcev na dan. 

Največ ogledov je spletna stran 
www.dobrova-polhovgradec.si 
zabeležila 25. maja 2021, ko je bila 
občanom uradno predstavljena, in 
sicer kar 1.555.

Največ ogledov imajo novice
Izmed vseh vsebin objavljenih 

na spletni strani so novice tiste, 
ki imajo pričakovano največ ogle-
dov. V rubriki Novice in obvesti-
la občine so zbrane vse aktualne 
informacije o dogajanju v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec. Katere 
novice pa si je v letu 2021 ogledalo 
največ ljudi?

Kar 2.329 ogledov je zabeležilo 

OPOZORILO, v katerem smo ob-
čane obvestili, da se na območju 
Polhovega Gradca pojavljajo osebe, 
ki pod pretvezo poskušajo vstopiti 
v hišo. Sledijo pa mu novice pove-
zane s testiranjem na koronavirus 
in cepljenjem proti COVIDU-19. 

Veliko število ogledov pa beleži-
jo tudi projekti, ki so zbrani pod 
zavihkom Uradne objave, seje 
občinskega sveta in pomembni 
kontakti. 

Tudi decembra 2021 ste si na 
spletni strani največkrat ogledali 
novice

Statistika spletne strani za me-
sec december 2021 razkriva, da 
so tudi v zadnjem mesecu v letu 
največ ogledov zabeležile občin-
ske novice – in sicer novica o ce-
pljenju proti COVIDU-19 in gripi, 
novica o gradnji trgovskega centra 

na Dobrovi in novica o objavljeni 
javni dražbi občinskega zemljišča.

Občinska spletna stran v letu 
2022

Kljub vsemu pa je na spletni 
strani še vedno nekaj prostora za 
izboljšave. 

V prihodnje bomo poskrbeli za 
še večjo transparentnost delova-
nja občinskega sveta, preglednost 
spletnega mesta, ažurnost podat-
kov in tudi atraktivnost spletne 
strani ter vam olajšali dostop do 
najrazličnejših informacij o življe-
nju v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec. Da boste občani in vsi, ki 
vas zanima dogajanja v naši občini, 
na enem mestu lahko našli vse in-
formacije, ki jih potrebujete.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Spodbujamo 
medgeneracijsko 
solidarnost – naj lepo 
dejanje najlepše mesto 
najde!

 

Na Rdečem križu Ljubljana vsako leto v me-
secu decembru obdarujemo in obiščemo sta-
rejše. Prostovoljci iz Krajevne organizacije 
Rdečega križa Dobrova, Polhov Gradec in 
Črni vrh so konec leta 2021 obiskali in obda-
rili 160 starejših oseb v občini Dobrova - 
Polhov Gradec. 

Z željo po spodbujanju medgeneracijske so-
lidarnosti in vključevanju mladih v pripravo 
daril, vsako leto sodelujemo z več osnovnimi 
šolami. Pri obdarovanju je v letošnjem šolskem 
letu sodelovalo kar 40 osnovnih šol na območju 
RKS-OZ Ljubljana. V okviru projekta Drobtini-
ca so učenci z mentorji okrasili glinene lončke 
- lončke solidarnosti, ki s svojo unikatnostjo 
in lepimi mislimi starejšim lepšajo zimske dni, 
medtem ko skrbijo za sobno rastlino in s tem 
tudi zase. Vabimo vas, da postanete prostovo-
ljec, prostovoljka. V kolikor se želite aktivno 
vključiti v delovanje Krajevne organizacije RK 
Dobrova, Polhov Gradec ali Črni vrh in tako pri-
spevati k bolj povezani in solidarni lokalni 
skupnosti, vas vabimo, da nas kontaktirate na 
040 858 052 ali na vedrana.pokleka@rdecikri-
zljubljana.si .

SOLIDARNOST in SOČUTJE je pravi od-
govor!

Konec leta 2021 je bilo v naši občini 
vzpostavljenih sedem novih točk z 
brezplačnim WiFi omrežjem.

Dostop do brezplačnega omrežja je omogočen 
na lokacijah: 

- Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61
- KS Črni Vrh, Črni Vrh 37a
- KS Šentjošt, Šentjošt 13
- ŠRC Gabrje
- KD Jakoba Trobca, Polhov Gradec 13
- Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13
- PGD Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 11

Uporaba omrežja je preprosta; uporabnik na mo-
bilnem telefonu ali drugi napravi med razpoložljivimi 
omrežji na lokaciji izbere omrežje »WiFi4EU«, nakar 
se odpre spletni obrazec z emblemom WiFi4EU in 
Občine Dobrova - Polhov Gradec, kjer uporabnik iz-
bere možnost »Vstopite«. S tem je prijava opravljena 
in uporabnik lahko začne z uporabo brezplačnega 
interneta.

Vabljeni, da preizkusite delovanje omrežja, ko se 
kratkočasite, ko po spletu brskate za pomembnimi 
informacijami ali pa ko utrinke iz svojega življenja 
delite na socialnih omrežjih. 

Povežite se z novo WiFi točko in bodite del 
projekta WiFi4EU!

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Ste že preizkusili 
delovanje WiFi omrežja
na sedmih novih točkah?

Že skoraj eno leto nove občinske spletne strani. 
Kako je bila spletna stran sprejeta?

Anketa 

Največ obiskovalcev je spletna stran 
imela 25. maja 2021

V letu 2021 si je spletno stran ogledalo kar 140 tisoč obiskovalcev

Največ ogledov beležijo novice

Tudi decembra so obiskovalci spletne strani največkrat prebrali novice
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Leto 2021 se je izteklo. Bilo je pestro, že drugo leto 
zaznamovano z epidemijo koronavirusa. Navkljub 
upočasnitvi družbenega tempa je bilo izvedenih veliko 
projektov. Kateri pa so po vašem mnenju najbolj 
zaznamovali preteklo leto? 

Res je bilo pestro. Tako z vidika občinskih kot 
tudi državnih projektov, ki so pripomogli k vse-
stranskemu napredku občine Dobrova - Polhov 
Gradec. Pa vendar, med najpomembnejše projek-
te v letu 2021 štejem vse investicije na cestah in 
vlaganja v posodobitev vodovodnih omrežij, ki so 
bile v vmesnem obdobju, ko so se gradile šole in 
športne dvorane, malo umaknjene na stran. Za 
varnost občanov pa so zelo pomembne ureditve 
protipoplavnih ukrepov, izvedenih na Šujici in v 
Dolenji vasi. Izvedena je bila tudi sanacija plazišča 
pri OŠ Polhov Gradec in prenova zunanjih špor-
tnih površin pri OŠ Dobrova. S sprejeto Strategijo 
mobilnosti in varnosti občine Dobrova - Polhov 
Gradec za obdobje 2021–2025 smo delali tudi 
na izboljšanju prometne varnosti; pravkar pote-
ka analiza izvedenih ukrepov v preteklem letu. 
Ena najpomembnejših pridobitev, ki je ključna za 
razvoj Dobrove z okolico, pa je gradnja čistilne 
naprave na Dobrovi.

Gradnja nove čistilne naprave na Dobrovi je zelo 
obsežna investicija. Gre vendarle za 2,9 milijona evrov 
vreden projekt. Kako napreduje gradnja?

Zaradi preobremenjenosti obstoječe čistilne na-
prave so se lani septembra pričela dela za izgra-
dnjo čistilne naprave. Vsi objekti stare čistilne na-
prave bodo odstranjeni, na njenem mestu pa bo 
zrasla nova, večja in močnejša čistilna naprava, ki 
bo delovala po posodobljenih metodah čiščenja.  
Gradnja je razdeljena na 1. in 2. fazo; 1. faza vklju-
čuje izgradnjo in vzpostavitev delovanja nove 
čistilne naprave. Nato bo stara čistilna naprava, 
ki se trenutno še vedno uporablja, ustavljena. 
Dela, ki jih izvaja podjetje Godina d.o.o., trenu-
tno potekajo po planu. Do sedaj so bila izvedena 
vsa zemeljska dela za 1. fazo, z izvedbo zaščitne 
gradbene jame in temeljne plošče čistilne na-
prave. Trenutno pa se izvajajo železokrivska in 
betonerska dela na stenah bazenov in pripadajo-
čih objektov. Jeseni bodo zaključena gradbena in 
obrtniška dela, tako da bo do konca leta že v teku 
poskusni zagon nove čistilne naprave, ki sicer tra-
ja 6 mesecev. 

Največ projektov je trenutno odprtih na cestah. Pote-
kajo skladno s pričakovanji?

Ja, res je, trenutno je odprtih kar nekaj gradbišč, 
saj gre za območja, kjer se gradnja zaradi različ-
nih pogojevanj lastnikov zemljišč na območjih 
gradnje zamika, postopki urejanja pa so dolgo-
trajni. Vendar se vsaka pričeta investicija tudi 
zaključi in kraju prinese izboljšave. Če naredim 
le kratek pregled – v letu 2021 smo sočasno z iz-
gradnjo kraka kanalizacije na Pristavi asfaltirali 
odsek ceste Hoja–Ravnek in nato še odsek ceste 
Črni Vrh–Plestenjak, oba pa smo delno opremili 
tudi z varnostno ograjo. V Škandrovem grabnu 
so bila izvedena večja vzdrževalna dela, rekon-
strukcija krajših cestnih odsekov je bila izvedena 
še v Podsmreki, Gabrju in Babni Gori. Obnovili 
smo nekaj mostov in namestili varnostno ogra-
jo na nekaterih odsekih. Letos pa se nadaljuje že 

lani začeta prenova lokalne ceste na delu Brezje–
Podolnica in lokalne ceste Šujica–Stranska vas, 
kjer je bilo konec leta izvedeno delno asfaltiranje. 
Dela potekajo tudi v Mali vodi, kjer je popolna 
zapora državne ceste podaljšana do konca aprila 
2022, do takrat pa je popolna zapora ceste vzpo-
stavljena tudi na cesti Žerovnik–Osredek, kjer 
poteka zahtevna rekonstrukcija lokalne ceste.  
Polovična zapora pa je tudi na odseku ceste 
Dvor–Gabrje. Te dni se pričenjajo dela v 3. fazi 
in 4. fazi rekonstrukcije regionalne ceste, to po-
meni od makadamskega parkirišča v Dvoru do 
mosta na Belici, in od kamnoloma na Hraste-
nicah do križišča za Osredek. Gre za pogodbo 
vredno nekaj več kot 2,33 milijona evrov – Ob-
čina bo projekt sofinancirala v višini 223 tisoč 
evrov, preostali znesek pa bo krila Direkcija.  
Na tem mestu naj dodam, da se zahvaljujem ob-
čanom in drugim uporabnikom cest za strpnost 
in potrpežljivost ob morebitnih zastojih in obvo-
zih zaradi rekonstrukcij cest. Zavedam se, da je 
ravno pri cestah najpomembneje, da je projekt 
izveden hitro in učinkovito, da je promet ovi-
ran čim manj časa. Poskušamo poskrbeti tudi za 
čim boljše obveščanje vseh uporabnikov ceste in 
dnevno sodelujemo z izvajalci del. Naša strpnost 
bo poplačana z urejenostjo in večjo prometno 
varnostjo, ko bo gradnja zaključena.

Spomladi naj bi se pričela tudi prenova prometnega 
vozlišča v Polhovem Gradcu – v decembru sta bila 
objavljena javna razpisa za izbiro izvajalca. Poleg 
avtobusne postaje bodo prenovljeni tudi tamkajšnji 
cestni odseki, med drugim del državne ceste, kajne?

Ja, začela se bo prenova prometnega vozlišča v 
Polhovem Gradcu. Tukaj gre za programski in 
oblikovni razvoj osrednjega prostora. Zgradil se 
bo nov objekt avtobusne postaje, v sklopu kate-
rega bo poleg čakalnice urejen še gostinski lokal, 
ki bo obenem tudi turistično-informacijska toč-
ka. Izvedena bo tudi rekonstrukcija ceste proti 
Kulturnemu domu Jakoba Trobca s hodnikom 
za pešce. Z Direkcijo RS za infrastrukturo pa 
smo se dogovorili, da tudi oni sočasno izvedejo 
rekonstrukcijo celotnega križišča, tako da bo po-
skrbljeno za varnost tako pešcev kot tudi vozil. V 
sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo smo 
v zadnjem letu dosegli premike, načrtovane v pol-
hograjski dolini že desetletja. 
Direkcija je nedavno objavila tudi javni razpis za 
Ureditev regionalne ceste R3- 641/1369 Ljublja-
nica–Ljubljana od km 10.600 do km 10.750, to je 
za 150 metrov ceste v Srednji vasi; gre za nada-
ljevanje ureditve regionalne ceste, ki je potekala 
leta 2018. Občina pa bo sočasno tam podaljšala 
kanalizacijo. Predmet razpisa pa je tudi odstra-
nitev objekta v Gabrju, nasproti gostilne Kramar, 
tako da tudi to lahko pričakujemo v prihodnjih 
mesecih, skupaj s pričetkom gradnje Barjanske 
kolesarske povezave.
To so samo nekateri projekti na državni cesti, ki so 
res v kratkoročnem načrtu, dolgoročno pa jih je 
še kar nekaj. Postopoma z Direkcijo prenavljamo 
cesto in odpravljamo nevarne prometne točke.

Kaj občino Dobrova - Polhov Gradec na področju 
investicij še čaka letos, v letu 2022? 

Čaka nas še eno zelo delovno leto. Pričela se bo 
gradnja 1. in 2. etape barjanske kolesarske pove-

zave, ki je izjemnega pomena za celotno Dobrovo 
z okolico. Na odseku od Razorov do Gabrja, kjer 
bo kolesarska povezava zgrajena najprej, bo soča-
sno izvedena še rekonstrukcija ceste, pločniki, av-
tobusne postaje in prehodi za pešce. Tudi z vidika 
financ gre za obsežen projekt, vrednost barjanske 
kolesarske povezave od Tržaške ceste do Gabrja 
z vsemi spremljajočimi ureditvami znaša skoraj 
9 milijonov evrov. Sofinancira ga Direkcija RS za 
infrastrukturo in pa Služba vlade RS za razvoj in 
kohezijsko politiko preko evropskih sredstev. 
Tudi v tem letu bomo nadaljevali z investicijami 
za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega omrež-
ja. Prav tako bomo nadaljevali z urejanjem središč 
vseh štirih krajevnih skupnosti – na Dobrovi se 
bo veliko spremenilo že v okviru gradnje kolesar-
ske povezave, je pa Občina v letu 2021 odkupila 
tudi zemljišče pri stanovanjski stavbi na naslovu 
Stara cesta 5, s čimer si je zagotovila dodaten pro-
stor za ureditev javnih površin v središču Dobro-
ve, in pa objekt nekdanje trgovine Zelena dolina. 
Na cestnem omrežju je načrtovano asfaltiranje 
dela cestnih odsekov JP567621 Škandrov graben–
Veliki vrh in JP567611 Majer–Praproče, cestni 
odsek v Gabrju, del pločnika in javne razsvetljave 
na Šujici … Po končanem projektiranju se letos 
pričenja prenova makadamskega parkirišča ob 
rondoju in Horjulske ceste, ter gradnja manjkajo-
čih odsekov pločnika in kolesarske steze od kro-
žišča do križišča z Ulico Vladimirja Dolničarja, 
in nato naprej vse do Poti čez Horjulko. Gradnja 
bo potekala fazno; tam, kjer bo Občina manjka-
joča zemljišča pridobila prej, se bo hitreje pričelo 
z gradnjo. Kar se tiče kanalizacije, pa bomo kot že 
omenjeno podaljšali krak v Srednji vasi – razpis 
za izbiro izvajalca za Stransko vas, za katero smo 
gradbeno dovoljenje že pridobili, je pripravljen, 
pričetek gradnje pa je načrtovan pred poletjem. V 
letu 2022 se bo pričel izvajati še projekt Polhko-
vo razgledišče, ki bo skupaj z urejeno avtobusno 
postajo dopolnil prenovljeno podobo Polhovega 
Gradca. V Podsmreki pa se bo pričela postavljati 
prva slovenska zvočna pot, Zven zaklete grofice. 
Direkcija za vode bo nadaljevala s protipoplav-
nimi ukrepi, letos bodo urejali strugo Božne od 
sotočja z Malo vodo skozi naselje Polhov Gradec.  
Objekt Emila Adamiča na sočasno gradnjo po-
slovno trgovskega centra, kar bi zmanjšalo stro-
ške gradnje in poskrbelo za arhitekturno pove-
zano celoto, ne bo več čakal. Ker me prenekateri 
sprašujejo, ali je sploh verjetno, da se dolgo napo-
vedovana gradnja res zgodi, povem tako; ko boste 
videli stroje in gradbišče, boste verjeli.

Na katerem področju pa si želite za občino največ 
napredka? Kje je po vašem mnenju, mnenju župana, ki 
do podrobnosti pozna vse kraje občine in ki je na tere-
nu prisoten vsak dan, največ prostora za izboljšave? 

Idej za napredek in izboljšave po naših krajih je 
še veliko, vseeno pa sem vesel, da sledimo viziji 
razvoja, ki smo si jo pred leti zastavili. Sedaj pa si 
želim čimprejšnjih sprememb predvsem na po-
dročju zdravstva. Že koronavirus je pokazal, da 
je zdravstveni sistem krhek, preobremenjen in da 
so čakalne vrste preprosto predolge. Na primarni 
ravni zdravstva, ki vključuje osnovno zdravstve-
no in lekarniško dejavnost, se pojavlja prostorska 
stiska, ki pa jo bomo odpravili z izgradnjo objekta 
Emila Adamiča, v katerem se bodo nahajali pro-

stori za lekarno in zdravstvene ter spremljajoče 
ambulante. Zaradi zasedenosti osebnih zdravni-
kov v naši občini in večanja števila prebivalstva 
pa bomo potrebovali tudi dodatnega zdravnika. 
Glede tega se je Občina že večkrat obrnila na 
Ministrstvo za zdravje, ki podeljuje koncesije, in 
prav ob zaključku leta smo uspeli pridobiti doda-
tno koncesijo še za pol zdravnika. Investicija pa s 
strani ministrstva za zdravstvo ne bo sofinanci-
rana, ker so zakonski pogoji zapisani na način, da 
so do sofinanciranja gradnje upravičeni le občine, 
ki so so-ustanoviteljice javnih zavodov na podro-
čju zdravstva, manjše občine brez zavodov pa ne.

December je ponovno minil brez praznovanj in občin-
skih proslav. V veljavi so omejitve za preprečevanje 
širjenja okužb s koronavirusom. Kako jih vi vidite? 

Na žalost nam razmere ponovno niso dopustile 
pravega prazničnega in sproščenega decembra, 
kot smo si ga želeli. Rad bi poudaril, da moramo 
vsi po svojih najboljših močeh poskrbeti, da se 
bomo čim prej vrnili v ustaljene tirnice, vendar 
menim, da družba ne bo več funkcionirala na 
način, kot je pred epidemijo. Upoštevajmo na-
vodila in ukrepe stroke za preprečevanje širje-
nja koronavirusa in se odločimo za cepljenje ter 
preprečimo še dodatne obremenitve bolnišnic.  
Občina Dobrova - Polhov Gradec je že de-
cembra sodelovala v vseslovenski kampanji 
Dnevi cepljenja, januarja pa se ji bo ponovno 
pridružila. Že nekaj časa redno organiziramo 
cepljenje proti koronavirusu na Dobrovi in v 
Polhovem Gradcu, občasno pa tudi v Črnem 
Vrhu in Šentjoštu, da bi cepljenje bilo dostopno 
vsem. Cepljenje proti COVIDU-19 bo v naši 
občini potekalo tudi v januarju in februarju.  
Kljub vsemu pa ponosno ugotavljam, da v naši ob-
čini kulturno življenje živi. Ne borimo se le proti 
epidemiji v fizični obliki, temveč tudi psihološki. 
Dejstvo, da kljub težkim razmeram ohranjamo 
pozitivo in se aktivnosti, seveda v prilagojenih 
oblikah, izvajajo tudi na kulturnih področjih, je 
vsekakor pohvalno. 

Vas občani kdaj ogovorijo na terenu? 

Ja, pogosto.

Kaj pa jih najbolj zanima? 

Sam se večkrat med tednom ali vikendom od-
pravim na »ogled« naše občine. Obiščem grad-
bišča in kraje nasploh, kjer srečujem ljudi, ki 
so vedno odprti za pogovor. Pogovori z občani 
so ključni oblikovalec dela občine. Na eni stra-
ni občani spodbujajo in podpirajo projekte v 
delu, po drugi pa predlagajo nove ideje in pre-
dloge. Predvsem pa preko krajevnih skupnosti 
dobimo pobude in predloge, ki jih kot najbolj 
prioritetne izpostavijo v krajih, v katerih živijo. 
Da pa odgovorim na vprašanje, najpogosteje jih 
zanima, kdaj bodo imeli urejeno in asfaltirano 
cesto. Glede na razvejanost občine in veliko kilo-
metrov cest je vlaganj v osnovno infrastrukturo 
veliko. Občina je geografsko taka, kot je. Poudar-
jam, da je dela več, kot je razpoložljivih sredstev, 
zato obnove ne morejo biti narejene čez noč.  
Pogosto pa me občani vprašajo, kdaj bomo imeli 
novo in večjo trgovino na Dobrovi. Ne prevelike, 
nekaj primernega pač, s spremljajočimi butični-
mi ponudniki, saj so večji centri dostopni takoj 
v neposredni bližini. Občinski svet je sprejel Od-
lok o občinskem prostorskem načrtu Občine Do-
brova - Polhov Gradec, ki je spremenil prostorski 
načrt v središču Dobrove, ki zdaj dovoljuje gra-
dnjo poslovno-trgovskega objekta. Z državo smo 
dosegli dogovor, da so zemljišča, ki so Dobrovi 
glede na lokacijo še edina primerna za gradnjo, 
ker niso obremenjena z električnimi drogovi, 
plinom ali vodnimi telesi omejitvami, niti ni ek-
stenzivno kmetijsko obdelovana. Našli smo tudi 
investitorja za gradnjo, saj lokacija z ekonomske-
ga vidika za vlagatelje ni posebej zanimiva. Ob-
čina sama pa ne sme graditi tovrstnih objektov. 
Trgovina bi na Dobrovi že stala, če bi investitor po 
neki primerni ceni oziroma v zameno za ustre-
zno nadomestilo, tudi s poslovnimi ali drugimi 
prostori v novem objektu, uspel odkupiti zemlji-
šča od lastnikov. Občina pa za ta namen ne more 
izvesti razlastitve. Želim si čimprejšnjega uvida 
lastnikov, da je javna korist Dobrove in ostalih 
krajev prioritetna.

Gospodu županu 
se za pogovor zahvaljujem.

L. O.

Pogovor z županom Francem Setnikarjem

Projekti, načrti 
in pričakovanja 

za leto 2022
Ob začetku novega leta smo se 

pogovarjali z županom 
Francem Setnikarjem. 

Zanimali so nas načrti Občine Dobrova - 
Polhov Gradec za leto 2022 in 

županov komentar 
na aktualne projekte in 

širše dogajanje 
v občini.
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Med 17. in 23. 
januarjem 2022 je 

potekal 16. Evropski 
teden preprečevanja 

raka materničnega 
vratu. 

Ob tej priložnosti je Onkolo-
škem inštitutu Ljubljana povzel 
dogajanje v programu ZORA v 
preteklem letu in pozval žen-
ske k udeležbi v presejalnem 
programu ZORA in rednim 
preventivnim ginekološkim 
pregledom. Rak materničnega 
vratu (RMV) je med raki izjema, 
saj o njem vemo dovolj, da lah-
ko preprečimo skoraj vsak nov 
primer tega raka. Če je ženska 
cepljena proti HPV in se redno 
udeležuje presejalnih pregledov 
pri svojem izbranem osebnem 
ginekologu, je verjetnost, da bo 
zbolela s tem rakom, izjemno 
majhna. Svetovna zdravstvena 
organizacija (SZO) je novembra 
2020 uradno lansirala globalno 
strategijo za eliminacijo prvega 
raka na svetu – RMV. Slovenija 
s programom ZORA že dosega 
dva od treh ciljev, ki so nujni 
za eliminacijo RMV: več kot 

70-odstotno udeležbo žensk v 
programu ZORA in učinkovito 
zdravljenje predrakavih in ra-
kavih sprememb materničnega 
vratu pri več kot 90 % žensk. 
SZO je zaradi dobrih rezulta-
tov programa ZORA Slovenijo 
prepoznala kot državo, ki lahko 
med prvimi v Evropi doseže eli-
minacijo RMV. Za dosego tega 
cilja pa bomo v Sloveniji morali 
doseči še tretji cilj, to je povečati 
precepljenost proti HPV na 90 
%.

V Sloveniji imamo organi-
zirani populacijski presejalni 
program za zgodnje odkriva-
nje predrakavih sprememb 
materničnega vratu (DP 
ZORA) že od leta 2003. Slo-
venske ženske so program 
ZORA dobro sprejele in več 
kot 70 % se jih redno udeležu-
je presejalnih pregledov tudi v 
času pandemije covid-19.

V državnem programu 
ZORA si želijo, da bi pregle-
danost presegla ciljnih 70 % 
v vseh slovenskih občinah. V 
občini Dobrova - Polhov Gra-
dec je bila 3-letna pregleda-
nost na dan 30. 6. 2021 71,6 %, 
kar je nad ciljno vrednostjo, a 

nekoliko pod slovenskim pov-
prečjem. Med 212 občinami je 
to 109. največja pregledanost. 
Lansko leto je bila pregleda-
nost v naši občini 70,5 %, kar 
je bila 101. največja pregleda-
nost med vsemi občinami. 

Program ZORA pa rešuje 
življenja tudi v času pandemije 
covid-19! Za razliko od nekate-
rih drugih preventivnih zdra-
vstvenih dejavnosti program 
ZORA tudi v času pandemije 
vse od maja 2020 dalje deluje 
neprekinjeno. In kljub vsem 
starim in novim pandemskim 
izzivom je bila v letu 2021 ude-
ležba žensk v programu ZORA 
podobna kot pred pandemijo 
covid-19. 

Ob letošnjem Evropskem te-
dnu boja proti raku maternič-
nega vratu ženske pozivajo: 

· Ne odlašajte s preventiv-
nim pregledom z brisom ma-
terničnega vratu pri svojem 
izbranem osebnem ginekolo-
gu. Če ste stare med 20 in 64 let 
in je od zadnjega pregleda mi-
nilo tri leta ali več, se naročite 
na pregled same. Odzovite se na 
vabilo, če ga prejmete. V Slove-
niji letno odkrijemo in uspešno 

zdravimo okrog 1.600 predra-
kavih sprememb materničnega 
vratu visoke stopnje in s tem 
učinkovito preprečujemo na-
stanek raka materničnega vratu.

· Še posebej k rednim prese-
jalnim pregledom ZORA po-

zivamo mlade ženske v staro-
sti 20–39 let, pri katerih smo v 
letu 2021 odkrili okrog 6–7 % 
manj predrakavih sprememb 
materničnega vratu visoke 
stopnje (CIN2+) kot v času 
pred pandemijo. 

Poskrbite za svoje zdravje ce-
lostno, tudi v času pandemije, 
in se udeležite preventivnega 
pregleda kljub različnim izzi-
vom, ki jih pred vse nas posta-
vlja pandemija. Vaše zdravje 
je pomembno tako za vas, kot 

vašo družino in vse, ki jih imate 
rade. 

· Ne odlašajte s klicem iz-
branemu osebnemu gineko-
logu, če posumite, da imate 
znake, sumljive za raka ma-
terničnega vratu. 

Rak, odkrit v začetnem sta-
diju, je zelo dobro ozdravljiv in 
ženska lahko po zdravljenju živi 
polno življenje.

DP ZORA, 
Onkološki inštitut 

Ljubljana

Do konca leta 2024 pa bo dokončan 
še odsek kolesarske povezave od meje 
z Mestno občino Ljubljana do Razorov. 

 
Kolesarska povezava se bo gradila od 
Tržaške ceste do Gabrja

Barjanska kolesarska povezava je 
tudi v naši občini že težko pričakovan 
projekt, saj bo pomembno prispeval k 
prometni varnosti vseh udeležencev 
v prometu, spodbudil uporabo koles 
za rekreacijo in dnevne migracije ter 
poskrbel za boljšo povezanost krajev. 
V občini Dobrova - Polhov Gradec bo 
kolesarska povezava zgrajena ob regio-
nalni cesti od Tržaške ceste do Gabrja, 
gradnja pa bo razdeljena na tri etape. 

Po zadnjem sestanku z Direkcijo RS za 
infrastrukturo pa je jasen tudi termin-
ski plan projekta:
-  1. etapa: Razori–Šujica, gradnja se 

bo pričela letos, zaključena pa bo do 
sredine leta 2023

-  2. etapa: Šujica–Gabrje (Kramar), 
gradnja se bo pričela letos, zaključe-
na pa bo do sredine leta 2023

-  3. etapa: Razori–Tržaška cesta, gra-
dnja bo zaključena do konca leta 
2024
Trenutno Direkcija RS za infrastruk-

turo v sodelovanju z Občino pripravlja 
javno naročilo za izbiro izvajalca del za 
vse tri etape, do konca januarja pa bo to 
predvidoma tudi objavljeno. 

Občino je razveselila odločitev 
Službe vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, da bo gradnjo 
kolesarske povezave podprla s skoraj 
0,6 milijona evrov

Služba vlade RS za razvoj in kohe-
zijsko politiko je v letu 2021 izdala od-
ločitev o podpori projekta Barjanska 
kolesarska povezava v občini Dobrova 
- Polhov Gradec. S tem je bilo zagoto-
vljeno sofinanciranje 1. etape projekta 
z evropskimi sredstvi oziroma povra-
čilo upravičenih stroškov projekta v 
višini 565.228,54 evrov. 

Vrednost vseh del v 1. etapi sicer 
znaša 2,8 milijona evrov, od tega bo 
slab milijon evrov krila Občina, 0,6 
milijona evrov evropska sredstva in 
1,2 milijona evrov Direkcija RS za in-
frastrukturo. Vrednost 2. etape znaša 
4 milijone evrov, od katerih bo Obči-
na krila 0,6 milijona evrov, Direkcija 
RS za infrastrukturo pa preostanek. 
Vrednost 3. etape pa znaša 2 milijona 
evrov, od katerih bo Občina krila 0,05 
milijona evrov, Mestna občina Ljublja-
na 0,3 milijona evrov, Direkcija RS za 
infrastrukturo pa 1,65 milijona evrov. 

Skupna vrednost projekta za izgradnjo 
barjanske kolesarske povezave v občini 
Dobrova - Polhov Gradec, od Ljubljane 
do Gabrja, tako znaša skoraj 9 milijo-
nov evrov.

Občina je že pričela z uveljavljanjem 
povračila stroškov projekta iz evrop-
skih sredstev. Prvi zahtevek za povra-
čilo stroškov je bil že oddan na Službo 
vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko in tudi uspešno izplačan. 

Talne označbe, ki so bile pogoj 
za uspešno pridobitev evropskih 
sredstev, so bile zarisane že v letu 
2021 

Eden od pogojev za pridobitev 
evropskih sredstev je bila povezava 
1. etape z mestnim središčem, zato je 
Občina Dobrova - Polhov Gradec v 
lanskem letu v sodelovanju z Mestno 
občino Ljubljana zarisala talne označ-
be za kolesarje na cesti od Dobrove 
do Stranske vasi, Bokalcev in Ceste na 
Vrhovce, vse do Poti Rdečega križa v 
Ljubljani. 

V 1. in 2. etapi, ki se bosta gradili 
najprej, bodo poleg kolesarske 
povezave zgrajeni še pločniki, urejala 
pa se bo tudi cesta, prehodi za pešce 
in kolesarje ter avtobusne postaje

Letos se bo torej pričela sočasna gra-
dnja 1. in 2. etape kolesarske povezave, 
to pomeni od naselja Razori do gosti-
šča Kramar v Gabrju. Dela bodo poleg 
gradnje kolesarske povezave vključeva-
la tudi ureditev pločnikov, regionalne 
ceste in prehodov za pešce in kolesarje, 
umestitev avtobusnih postajališč in 
druge pripadajoče ureditve. Pa po-
drobneje? 

Na odseku Gabrje–Šujica bo na 
enem delu zgrajena dvostranska 
kolesarska steza s hodnikom za 
pešce na levi strani, na drugem pa 
enostranska kolesarska steza na 
levi strani, s hodnikom za pešce 

na desni strani. Projekt izgradnje 
kolesarske povezave bo pri gostišču 
Kramar izveden v povezavi z državnim 
projektom za rekonstrukcijo nepregle-
dnega ovinka, cesta pa bo na tistem 
delu opremljena še s talnimi označba-
mi in prehodi za pešce in kolesarje. V 
sklopu projekta bo urejen tudi priklju-
ček lokalne ceste LC 067061 Stranska 
vas–Gabrje, nadgradnja in preplastitev 
regionalne ceste oz. prestavitev osi 
ceste, kjer je to potrebno in obstoječa 
cesta ni dovolj široka. Pri ŠRC Gabrje 
bodo urejeni prehodi za pešce in kole-
sarje, avtobusni postaji in prepust čez 
Jarčji potok. Ob novozgrajenih stano-
vanjskih hišah bo izveden podporni 
zid v dolžini 108 metrov. Na Šujici bo-
sta na obeh straneh ceste urejeni av-
tobusni postaji, križišče pa bo preno-
vljeno v sklopu projekta Ureditev ceste 
Šujica–Podutik. 

Na odseku Šujica–Dobrova bo 
zgrajena enostranska kolesarska 
steza, ki bo od cestišča ločena z 
zelenico. Od konca naselja Šujica do 
križišča z lokalno cesto LC 213051 
Podutik–Dobrova bo kolesarska steza 
speljana ob vozišču z vmesnim zele-
nim pasom. Ob mostu čez Gradaščico 
bo zgrajena nova brv za kolesarje.  

Na odseku Dobrova–Razori bo 
zgrajena dvostranska skupna po-
vršina za pešce in kolesarje. Soča-
sno z gradnjo kolesarske povezave bo 
avtobusna postaja izpred kmetijske 
zadruge premaknjena bliže krožišču, v 
bližino vrtca, predvidoma pa bo name-
njena potnikom obeh avtobusnih linij, 
51 in 56. Na tem odseku bo urejen še 
obstoječi prepust za prečkanje Hor-
julščice, na križišču z lokalno cesto 
LC 067011 Gorjanc–Razori pa bosta 
na novo urejeni avtobusni postajališči 
na obeh straneh ceste. Izvedena bo 
tudi rekonstrukcija križišča s presta-
vitvijo osi.                                   L. O.

Letos se bo pričela gradnja 
kolesarske povezave od 
Razorov do Gabrja

16. Evropski teden preprečevanja
raka materničnega vratu

  TISK NA TEKSTIL

PVC NALEPKE

PROMOCIJSKA OBLAČILA

OSTALE TISKOVINE 

TISK NA KOVINO

OZNAČEVALNE/REKLAMNE TABLE

KATALOGI/KNJIGE

PLAKATI/LETAKI/ZLOŽENKE

NALITE 3D NALEPKE

VEZENJE

kreativna tiskarna

JUPITER MEDIJI d.o.o., Šujica, 1356 Dobrova  
 

    
                       www.jupitermediji.si      info@jupitermediji.si      041 620 426

Gradnja kolesarske povezave od Razorov do Gabrja se bo 
pričela letos, zaključena pa bo do sredine leta 2023. 
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Zdravstveni zavod Zdravje na območju Občine 
Dobrova-Polhov Gradec organizira cepljenje proti 
covid-19 in gripiza vse zainteresirane. 

Cepljenje bo potekalo ja-
nuarja in februarja 2022. Na 
cepljenje se ni potrebno pred-
hodno naročiti. Občanke in 
občani, ki se želijo cepiti, mo-
rajo imeti s seboj kartico zdra-

vstvenega zavarovanja in osebni 
dokument.

Za cepljenje proti COVID-19 
bo na razpolago cepivo Pfizer. 
Cepljenje je namenjeno vsem 
prebivalcem, starejšim od 12 

let. Pri otrocih mlajših od 15 let 
je za cepljenje potrebna privoli-
tev staršev, zato je pri cepljenju 
potrebno spremstvo staršev/
skrbnikov. Pri otrocih starih 15 
let in več privolitev staršev ni 
potrebna.

Občani se lahko cepijo s 1., 2. 
ali 3. odmerkom. 

Priporočila za cepljenje proti 

COVID-19 in dodatne informa-
cije o cepljenju s poživitvenim 
odmerkom:

https://w w w.nijz .si/sites/
www.nijz.si/files/uploaded/pri-
porocila_za_cepljenje_proti_
covid_uskl_psc_apr_2021.pdf

Cepljenje proti gripi v sezoni 
2021/22 je za vse zavarovane 
osebe brezplačno (pravica iz 
obveznega zdravstvenega zava-
rovanja).

https://www.nijz.si/sl/zace-
nja-se-cepljenje-proti-gripi-v-
-sezoni-20212022

Urnik in lokacije cepljenja:
•  Četrtek, 10.2.2022, od 

12.00 do 16.00: Športna dvo-
rana na Dobrovi, Cesta 7. 
maja 20, Dobrova

•  Četrtek, 24.2.2022, od 
12.00 do 16.00: Kulturni dom 
Jakoba Trobca, Polhov Gra-
dec 13, Polhov Gradec

Hvala, ker skrbite za svoje 
zdravje in zdravje drugih.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

V zimskih mesecih smo odprti 
vse dni v tednu 

od 10.00 do 16.00. 

V graščini in na naši spletni strani lahko rezervirate 
zanimiva lokalna doživetja, ki jih ponuja naš okoliš 
– delavnico izdelave fresk, delavnico peke kruha, 

rezbarsko delavnico in še več! 
Tudi lokalne produkte, ki jih ponujamo v graščini, 
si lahko sedaj ogledate na naši spletni strani, še 

preden pridete na obisk! 

Dogodki in novosti v  februarju

Ste že raziskali Polhograjske 
dolomite? PD Blagajana skrbi 
za Polhograjsko planinsko pot, 
ki vas popelje skozi njihove 
vrhove. Predlagamo, da se na 
pot podate s pomočjo njiho-
vega planinskega dnevnika, 
kjer je pot dodobra razložena, 
prav tako pa vam omogoča 
zbiranje žigov na kontrolnih 
točkah. Dnevnik in prvi žig 
dobite pri nas. 

Polhov doživljajski park
Polhov doživljajski park je 
vreden obiska skozi celo leto. 
Zasnovan je tako, da skozi pre-
plet pravljičnega in resničnega 
sveta ustvarja doživetja, ki 
otroke spodbujajo h gibanju v 
naravi. Zraven jih na nevsiljiv 
način uči o naravi in kulturi 
Polhovega Gradca. Spodbuja 
jih k lastnemu razmišljanju in 
razvijanju odnosa do narave 
ter budi njihovo domišljijo in 
ustvarjalnost. Vrhunsko doži-
vetje za družine z otroki! Park 
si deloma deli pot z Blagajevo 
tematsko potjo, ki poleg zgo-
dovinskih poudarkov obrav-
nava tudi prisotne naravne 
znameniti. Polhov doživljajski 
park je odprt vse dni v tednu, 
od 10.00 do 16.00, vstopnice 
lahko kupite v graščini.
Prav poseben obisk Pol-
hovega doživljajskega parka 
lahko doživite v soboto, 19. 
2. ob 17.00. Na pot se boste 
podali z interpretativnim vo-
dnikom. Ker pa bo takrat že 
temno, s seboj prinesite na-
glavne lučke. Gre namreč za 
nočno dogodivščino, ko lahko 
park doživite na čisto poseben 
način. 

Mozartovi družinski dnevi
Festival ljubiteljev klasične 
glasbe bo ponovno tu za vas. V 
nedeljo, 27. februarja ob 17.00 
vabljeni na 226. Mozartove 
družinske dneve. Prepustite 
se začarati grajskemu ambien-
tu ob zvokih klasične glasbe. 
Poroka v Polhograjski graščini 

V romantični Polhograjski 
graščini lahko sklenete poroč-
no zaobljubo. Kljub manjšemu 
dovoljenemu številu svatov 
sta vam na razpolago poročna 
dvorana ali v paviljon v graj-
skem parku. Poročno slavje 
lahko nadaljujete v parku, naj-
večkrat kar pod stoletno graj-
sko lipo. Uradne ure za poroke 
so ob sredah med 12. in 17. uro, 
vendar le ob predhodni najavi. 
Glede na epidemiološke ukre-
pe in negotovih okoliščin 
obiskovalce prosimo, da upo-
števajo navodila in ukrepe. 
Prav tako si organizatorji na-
vedenih dogodkov pridržujejo 
pravico, da bodo dogodki od-
povedani oziroma prilagojeni 
veljavnim odlokom.

Grajska knjižnica Polhov 
Gradec
V Knjižnici Polhov Gradec 
zaradi razmer sicer ne bomo 
pustovali, se pa spomnimo 
na valentinovo in vas povabi-
mo k branju širokega razpona 
zgodb o ljubezni, ki ga najdete 
na naših policah v različnih 
žanrih.

Vljudno opozarjamo, da smo 
v skladu z navodili dolžni pre-
verjati PCT pogoje in cenjene 
obiskovalce prosimo za razu-
mevanje.

Delovni čas: četrtek 17.00–19.00, 
sobota 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.si

Spremljajte nas tudi na FB strani 
Blagajeva dežela, igrivo zaledje 
Ljubljane in Polhov doživljajski 
park ter na Instagram profilu 
polhograjska_grascina

Pripravili: Bor Bevc, Nina Slana 
in Roman Vučajnk (za knjižnico)

Minister za zdravje 
Janez Poklukar vse 

državljane poziva 
k cepljenju proti 

COVIDU-19

Med 19. in 23. decembrom 
2021 so prvič potekali Dnevi 
cepljenja. Kot je Minister za 
zdravje Janez Poklukar izpo-
stavil v nedavnem nagovoru 
županom, se je v okviru cepil-
ne akcije s prvim, drugim ali 
tretjim odmerkov cepilo skoraj 
78.000 ljudi. V luči uspeha, ki 
so go Dnevi cepljenja dosegli v 
decembru, je bila akcija pono-
vljena tudi med 13. in 15. janu-
arjem 2022. Kot poudarja, v 5. 
val vstopamo s prenizko prece-
pljenostjo, s preobremenjenimi 
bolnišnicami in s popolnoma 
izčrpanim kadrom. Zato cilj 
ostaja enak; s prvim, drugim ali 
tretjim odmerkov precepiti čim 
več ljudi. 

Cepljenje je enostaven, varen 
in najučinkovitejši ukrep za za-
ščito pred COVIDOM-19. Ne 
ščiti le cepljenih posameznikov, 
temveč z zmanjševanjem širje-
nja bolezni tudi druge. Ključno 
je, da zaščitimo svoje ter tudi 
zdravje naših družinskih članov, 
prijateljev, sosedov, znancev in 
sodelavcev.

Cepljenje proti COVIDU-19 
in gripi bo v občini Dobrova 

- Polhov Gradec organizirano 
tudi v februarju

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec je obakrat sodelovala 
na Dnevih cepljenja in v sode-
lovanju z Zdravstvenim zavo-
dom ZDRAVJE v decembru in 

januarju ponovno organizirala 
cepljenje proti COVIDU-19 za 
vse zainteresirane posamezni-
ke. Cepljenje bo skupaj s ceplje-
njem proti gripi potekalo tudi v 
februarju, in sicer: 

- v četrtek, 10. februarja 2022, 
od 12.00 do 16.00 v Športni 
dvorani na Dobrovi

- v četrtek, 24. februarja 2022, 
od 12.00 do 16.00 v Kulturnem 
domu Jakoba Trobca v Polho-
vem Gradcu

Cepljenje proti gripi je v se-
zoni 2021/22 brezplačno za vse 
zavarovane osebe. Za cepljenje 
proti COVIDU-19 bo na raz-
polago cepivo Pfizer. Cepljenje 
je namenjeno vsem posame-
znikom, ki so starejši od 12 let. 
Pri otrocih mlajših od 15 let je 

za cepljenje potrebna privoli-
tev staršev, zato je pri cepljenju 
potrebno spremstvo staršev/
skrbnikov. Pri otrocih starih 15 
let in več privolitev staršev ni 
potrebna.

Na cepljenje se ni potrebno 
predhodno naročiti. Občanke 
in občani, ki se želijo cepiti, mo-
rajo imeti s seboj kartico zdra-
vstvenega zavarovanja in oseb-
ni dokument. Občani se lahko 
cepijo s 1., 2. ali 3. odmerkom 
cepiva proti COVIDU-19. 

 V naši občini je z vsemi 
odmerki cepiva proti 
COVIDU-19 cepljenih 60,1 %

Na dan 13. januarja 2022 je 
bilo s prvim odmerkom ceplje-

nih 63,2 % prebivalcev občine 
Dobrova - Polhov Gradec, z vse-
mi odmerki pa 60,1 %, kar je nad 
državnim povprečjem. V Slove-
niji je bilo s prvim odmerkom 
na dan 13. januarja 2022 ceplje-
nih 60 % državljanov, z vsemi 
odmerki pa 57 %. S podatkom, 
koliko prebivalcev občine Do-
brova - Polhov Gradec je prejelo 
poživitveni odmerek cepiva, pa 
spletni portal ne razpolaga. 

Podatki na spletni strani CO-
VID-19 sledilnik kažejo, da je 
bilo na dan 12. januarja 2022 v 
občini Dobrova - Polhov Gra-
dec potrjenih 34 novih okužb 
s koronavirusom, s čimer se je 
število aktivnih okužb na ta dan 
povzpelo na 249.

l. o.

Cepljenje proti COVIDU-19
v občini Dobrova - Polhov Gradec

Z vsemi odmerki cepiva je cepljenih 60,1 % prebivalcev občine Dobrova - Polhov Gradec.

Cepljenje proti COVID-19  in gripi

Voščilnica PD Blagajana
 Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec svojim članom, 
občanom ter planinskim prijateljem v novem letu 2022 želi 

veliko planinskih doživetij, čudovitih razgledov, poln nahrbtnik 
zdravja in varen korak. 

Srečno 2022!
PD Blagajana
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Zapis o slovesu našega 
ravnatelja g. Viljema 

Kovačiča v penzijo 
pričenjamo na način, ki 
je bil tudi njemu blizu – 
z mislijo znanega ali pa 

tudi malo manj znanega 
misleca. 

In naslovno misel je izrekel 
petošolec, ko mu je bilo zasta-
vljeno vprašanje, katere barve bi 
bil ravnatelj, če bi bil barva. 

In res je, po dvajsetih letih 
ravnateljevanja, čeprav so mu 
nekateri napovedovali, da ne 
bo zdržal niti tri mesece, se je 
v srca številnih učencev, s ka-
terimi se je srečeval na šolskih 
hodnikih, v razredih, v njemu 
tako ljubi športni dvorani, na 
ekskurzijah itd. zapisal z zlati-
mi črkami; enako pa velja tudi 
za številne delavce šole, ki jih je 
kot odličen vodja vodil, jim sve-
toval, jih bodril, se z njimi sme-
jal, jim posredoval prenekatero 

življenjsko izkušnjo, imel vedno 
odprta vrata svoje pisarne za 
taka in drugačna vprašanja ... 

Na zadnji šolski dan pred bo-
žično-novoletnimi počitnicami 
so se učenci na prav poseben, 
domiseln, iskriv, zabaven, hu-
moren, oseben, situaciji, v ka-
teri se nahajamo, prilagojen 
način poslovili. Ravnatelj je 
obiskal prav vsak razred, v vsa-
kem razredu so učenci zanj ne-
kaj pripravili, on pa je učence v 
vsakem razredu tudi nagovoril 
in jim zaželel vse dobro. 

Učenci so mu med drugim 
peli, plesali, preizkusiti se je 
moral v izzivih, ki so jih zanj 
pripravili učenci, naša akro-
batska skupina je pripravila 
poseben nastop, na koncu pa so 
se na igrišču za šolo zbrali vsi 
učenci in delavci šole, kjer so ga 
na novo življenjsko pot pospre-
mili zvoki Godbe Dobrova-Pol-
hov Gradec. Bilo je izredno lepo, 
intimno in ganljivo.

Tudi na tem mestu se ravna-
telju zahvaljujemo za vso prija-
znost, nasvete, spodbude ter ga 
pospremimo v novo življenjsko 
obdobje z željama sedmošolke, 
ki mu je zaželela, da bi ostal ve-
sel, srečen in da ne bi pozabil na 
našo šolo ter šestošolca, ki mu je 
zaželel, čimbolj zdravo prehra-
njevanje, da ne bo samo sedel 
pred televizijo, da bo bral knjige 
in ”športal”.

Kolektiv OŠ Dobrova

Na zadnjem sestanku 
UO PGD Podsmreka v 

začetku decembra se je 
rodila zanimiva ideja za 

posebno predpraznično 
akcijo. 

Bližal so se namreč za mno-
ge najlepši čas v letu, praznični 
dnevi, ko se na božični in silve-
strski večer zberemo s svojimi 

najbližjimi in prijatelji, se pove-
selimo ob domačih dobrotah, 
poslovimo od starega in naz-
dravimo novemu ter si zaželi-
mo predvsem zdravja. 

Spomnili smo se, da nekateri 
teh božično novoletnih radosti 
ne bodo mogli doživeli v krogu 
svojih. Še posebej tisti, ki jim je 
skrb za zdravje in bolnike po-
klic. Prav v teh časih so na težki 
preizkušnji, ko so zaradi veliko 

obolelih (Covid-19) že dlje časa 
preobremenjeni, a kljub temu 
požrtvovalno in z dobro voljo 
(po)skrbijo za vse, ki so potreb-
ni tudi najbolj zahtevne oskrbe. 
V skrbi za dobro in zdravje ljudi 
so svoje potrebe, prosti čas, la-
stno zdravje in tudi preživljanje 
praznikov v družbi najdražjih 
postavili na drugo mesto. Zdelo 
se nam je prav, da se nanje spo-
mnimo in jim v znak spoštova-
nja in zahvale po svojih močeh 
polepšamo praznični čas, ki 
ga bodo preživeli na delovnem 
mestu. Zaposlene na Kliniki za 
infekcijske bolezni, kateri pred-
stavljajo prvo bojno vrsto v boju 
proti bolezni, bi tako na predbo-
žični večer razveseli s praznič-
nim pecivom. 

Akcija je stekla, člani UO 
PGD Podsmreka so s prijaznim 
povabilom gasilke, gasilce ter 
podporne članice in člane, ki so 
spretni v kuhinji, prosili za po-
moč pri izvedbi – peki praznič-
nega peciva. Odziv je bil never-
jeten in nepričakovan. V sredo, 
22. 12. proti večeru je dvorana 
gasilskega doma PDG Podsmre-

ka vedno bolj dišala po raznovr-
stnem prazničnem pecivu, ki so 
ga prinašale pridne gospodinje. 
Dobrote smo razdelili in zapa-
kirali v za to namenjene škatle 
ter jih opremil z nalepko z lepi-
mi željami. Pridne roke so tako 
z ljubeznijo spekle in zapakirale 
veliko količino domačih piško-
tov, različnih rezin, rulad, tudi 
potic ni manjkalo. Vse dobrote 
smo v četrtek, 23.12. v popol-
danskem času, po predhodnem 
dogovoru z eno od tam zaposle-

nih zdravnic, z gasilskim kom-
bijem dostavili na Kliniko za 
infekcijske bolezni. 

Glede na informacije zapo-
slenih na Kliniki za infekcijske 
bolezni je bilo sladkih dobrot 
dovolj, da so jih razdelili na vse 
oddelke klinike in so jih bili 
tako deležni vsi zaposleni. Od-
zivi, zadovoljstvo in zahvale 
zdravstvenih delavcev Klinike 
za infekcijske bolezni so bili naj-
večje plačilo za trud pri izvedbi 
akcije, ki je razveselila mnoge, 

tako tiste, ki so jo izvedli, kot ti-
ste, ki jim je bila namenjena.

Na tem mestu bi se v imenu 
UO PGD Podsmreka zahvalili 
vsem, ki so kakorkoli prispeva-
li k realizaciji ideje, predvsem 
vsem »cukerpekarcam in cu-
kerpekarjem« in tako zdra-
vstvenim delavcem Klinike za 
infekcijske bolezni posladkali 
in polepšali praznike. Ponosni 
smo na vas!

Za UO PGD Podsmreka 
Alenka Oven, foto: Zala 

Dobro, slabo smo delili, 
kar prinesel nam je čas,
smo na leta pozabili,
da hitijo mimo nas.

Vrtčevski otroci so ravnatelju ob odhodu v 
pokoj pripravili presenečenje. Starejši otroci 
enote Dobrova so mu zapeli Kekčevo pesem, 
mlajši otroci pa so petje spremljali s ploska-
njem. Vodja vrtca je nato ravnatelja pospremila 
še v enoto Brezje, kjer so mu ob obisku zapeli 
pesem Mi se imamo radi. Vse pesmi je s harmo-
niko spremljala vzgojiteljica Mateja S. Ravnatelj 
je ob slovesu otrokom podaril bonbončke. Tudi 
zaposleni nismo pozabili nanj. Podarili smo mu 
Vilijev stolp, preplet misli med pohodništvom in 
ravnateljevanjem in album z risbicami. 

Želimo mu še veliko prehojenih planinskih 
poti, presmučanih strmin in igranja na harmo-
niko. Zapisali: Maja Rihar in Andreja Snoj

Zadnji dan v pisarni - polno srčkov s podpisi prav vseh učencev. 

Slovo naših devetošolcev v knjižnici.

»Mene pa ravnatelj 
spominja na zlato barvo, ker 

je res dober ravnatelj.«

Ravnatelj vrtca pri OŠ Dobrova 
vstopa v tretje življenjsko obdobje

S prazničnim pecivom razveselili zaposlene 
na Kliniki za infekcijske bolezni UKC Ljubljana
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V nedeljo, 5. 12. 2021 
popoldne, so otroci 
sloneli ob oknih in 
nestrpno kukali na 
dvorišča v pričakovanju 
sv. Miklavža. 

Bo letos kaj prinesel? So bili 
dovolj pridni? So ubogali star-
še in pospravili sobo vsakokrat, 
ko so jim to naročili? Hmmm 

... Očitno ja! Ker jih je tudi letos 
razveselil z ljubkimi izvirnimi 
darili. Malo so se posladkali, 
veliko so lahko ustvarjali in se 
ob tem zabavali. Vsakemu pa je 
namenil tudi pismo, v katerem 
jim je objasnil tudi to, kako so 
parkeljni spet hoteli priti z njim 
in mu obljubili, da bodo pridni 
... no ja, malo so sicer renčali in 
ropotali, ampak jih je Miklavž 
uspel umiriti. Angelčki pa so 

pridno pomagali in darila po-
stavili točno pred tista vrata, 
kjer so doma otroci. Otroci so 
z Miklavžem lahko poklepetali 
in mu pomahali kar iz balko-
na ali skozi okno, na daljavo. 
Obljubil je, da se vidimo tudi 
naslednje leto. In upa, da se bo 
naslednjič lahko ponovno sli-
kal z otroki in jim segel v roko, 
kot v ‘starih časih’. 

M. K.

Že kot otrok, kot punčka si 
izgubila očeta v vojni. Odra-
ščala si sama z mamo. Mlada 
si se poročila z našim atom in 
rodila šest otrok. Tvoje življe-
nje draga mama je bilo vse 
prej kot lahko. Brez tarnanja 
si prehodila kilometre, da so 
bili opravki za otroke in dom 
urejeni. Vedno je bilo vse na 
mestu. Bila si steber družine. 
Ob skrbi za družino, kmetijo 

in živali si bila vedno do-
bre volje. Proste minute, ki si 
jih imela, si sedla za punkl in 
sklekljala čipko, da si zaslu-
žila kakšen dinar, s katerim 
si nam otrokom privoščila 
priboljšek. Čas je tekel in 
otroci so se poročili, odselili 
in šli v svet. Doma pa sem 
ostala jaz, najmlajša hči Re-
nata. Ko si postala že ničkolikokrat babica tudi 
doma, si vsako minuto pazila na Rožleta in 
Mašo. Neizmerno smo ti vsi hvaležni, saj si si 
vedno vzela čas. Ne le za nas, ki smo živeli s 
teboj, temveč za vse svoje otroke in vnuke. Saj 
veš mama Mimi, vedno si domače in vnuke 
razveselila 

s tvojimi nebeško dobrimi palačinkami. In 
če bi vedela, da sem te takrat zadnjič videla, 
kako greš skozi vrata, bi te močno objela, nežno 
poljubila in pozorno strmela v tvoj obraz, da 
bi si še bolje zapomnila tvoj nesebični nasmeh. 
Če bi le vedela, da sem takrat zadnjič slišala 
tvoj glas, bi si zapisala vsako tvojo besedo, da 
bi si jo lahko vedno znova prebrala in zapo-

mnila. Če bi le vedela, da so 
to zadnje minute, ko sem te 
gledala, bi ti povedala tisto, 
česar že dolgo nisem, in tudi 
ko sem, sem to rekla samo-
dejno, rutinsko. Rekla bi ti, 
da te imam neskončno rada. 
Zato ti danes, draga mama 
rečem: neskončno te imam 
rada. In tako kot je z žalostjo 
v glasu rekel naš Rožle: joj, 
nikoli več ne bomo jedli nje-
nih palačink ti draga mama 
s hvaležnostjo v srcu in s 
hvaležnostjo vseh nas, ki smo 
danes zadnjič zbrani okoli 
tebe rečem: Oprosti nam, za 
vse, kadar smo te prizadeli 
in hvala za tvoje veliko srce, 
ker si nam vedno vse odpu-
stila in nas imela v srcu vse 
neskončno rada. 

Ta trenutek pa nam je vsem tudi v dober 
poduk. Ne čakajmo več na jutri. Naredimo 
danes, kar želimo narediti. Jutri, ker če jutri 
ne pride, bomo zagotovo obžalovali dan, ko se 
nismo imeli časa nasmehniti, objeti, poljubiti 
in smo bili preveč zaposleni, da bi tistemu, ki 
smo ga imeli radi to pokazali. Poskrbimo za 
tiste, ki jih imamo radi in jim povejmo, koli-
ko nam pomenijo! Vzemimo si čas in recimo: 
“Hvala, ker si tukaj, oprosti mi,” ali preprosto: 
“Rad te imam.” 

Draga mama Mimi, to ni slovo, to je naš novi 
skupen začetek. - Hvala ti za vse, hvala ti za 
življenje. Ostani še naprej naš angel varuh in 
nas iz nebes blagoslavljaj in varuj.

Draga mama Mimi!

 Mimi 
Trobec 
(1941 - 2021)

27. december, župnijska cerkev pri 
Mariji v leščevju - Lansko leto na ta 
dan je minilo že 25 let od prvega 
božičnega koncerta našega zbora 
pod vodstvom Boruta Dolinarja. 

Obletnice takrat nismo mogli obeležiti s slav-
nostnim koncertom, kot smo si to želeli, smo pa 
nadvse veseli, da smo ga v danih, še vedno zelo 
zahtevnih razmerah, lahko izvedli ob koncu leta 
2021. Pevke in pevci smo se priprav na koncert 
lotili skrajno odgovorno in kljub neprijetnemu 
nošenju mask na vajah le-to upoštevali vse do 
dneva koncerta. Hvaležni smo naši zvesti publiki, 
ki nas podpira vsa ta leta in so nas prišli poslušat 
tudi zdaj, ko jim prvikrat nismo mogli postreči s 
toplim napitkom po koncertu. Poleg vedno do-
brodošlih znanih božičnih melodij pa so bili obi-

skovalci poplačani s prikrat v slovenskem jeziku 
izvedenimi kar tremi novimi skladbami. Prvič 
nas je na dogodku obiskala tudi prava živa ovčka 
v spremstvu mladih pastirčkov. 

V vseh teh letih se je na koncertih zvrstilo mno-
go povabljenih gostov od blizu in daleč, ki so nam 
pomagali popestriti božični program. Letos smo 
nanj povabili našo godbo pod vodstvom Mate-
ja Rihterja in njeno tolkalsko skupino, tako da je 
bilo dogajanje zares pestro, bogato, pa še vedno 
domače. Koncert je povezovala naša zvesta spre-
mljevalka Mojca Kucler Dolinar. Zborovodja je 
izrazil hvaležnost vsem pevcem, posebej je ome-
nil tiste, ki so na koncertih sodelovali prav v vseh 
petindvajsetih letih. Pevci so se ob koncu lepo za-
hvalili tudi gostitelju, domačemu župniku Janezu 
Kvaterniku.

Magdalena Tehovnik, 
fotografija: Urška Dolinar

Naše noge so nosilke 
našega telesa in 
predvsem naša stopala 
pri tem prenašajo 
največje breme. 

A vendar na njih zlahka po-
zabimo, ko pride do negovanja 
kože in nohtov. Predvsem v je-
senskem in zimskem času, ko 
jih skrijemo v zaprto obutev. A 
ravno pozimi bi morali posve-
titi še več pozornosti negi sto-
pal. Zakaj? Ker so večji del časa 
v zaprti obutvi, koža ne diha 
toliko. Pri nogah, ki se bolj po-

tijo, je večja možnost, da pri-
de do glivičnih okužb na koži 
in nohtih. Ljudje, ki imajo že 
po naravi bolj suho kožo, pa 
imajo zaradi nenehnega stika 
s tkaninami in tršo obutvi-
jo, kožo še bolj suho in se jim 
tvori še več poroženele kože, ki 
velikokrat tudi razpoka.

Nasvet za domačo nego:
Uporabljajte obutev iz ma-

terialov, ki dihajo (usnje, semiš 
…). Stopala redno vlažite z ne-
govalnimi kremami, primer-
nimi za vaš tip kože. Opazujte 
svoje nohte in spremembe na 
njih. Redno odstranjujte poro-

ženelo kožo s pilami za doma-
čo uporabo. Občasno vašim 
stopalom privoščite sprošču-
jočo kopel in masažo, ki bo 
spodbudila krvni in limfni 
pretok. Presenečeni boste nad 
lahkotnim občutkom v nogah.

Za strokovno pomoč ali na-
svet se lahko obrnete v salon 
Pedikas, Slovenska cesta 7 v 
Horjulu, tel: 040/593-008

Poskrbite za svoja 
stopala tudi pozimi

Miklavž razveselil črnovrške otroke

25 let božičnih koncertov Mešanega 
pevskega zbora Dobrova

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

Avtor slike: ROK MESOJEDNIK, 3.B

8. februar

Čestitke ob državnem prazniku 

PREŠERNOV
DAN
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Ekološke vsebine učence in 
učitelje šole ter zunanje dele-
žnike povezujejo med seboj pri 
različnih dejavnostih (akcije za 
varčevanje z vodo, elektriko in 
papirjem, zbiranje tonerjev in 
baterij, zbiranje starega papirja, 
izdelavi izdelkov za projekte, 
natečaje, delavnice, čistilne ak-
cije, akcije za zmanjšanje količi-

ne zavržene hrane ter podobno). 
Kot prvi aktivnosti v leto-

šnjem šolskem letu smo zasta-
vili dva natečaja. Prvi natečaj 
je bil fotografski, z naslovom 
Bogata jesen. Učenci so iskali 
motive jeseni v naravi, ki sporo-
čajo, kaj vse nam nudi narava v 
tem letnem času: od hrane do 
estetskih motivov, ki jemljejo 
dih. Zmagovalna fotografija je 
fotografija Brine Tulikki Brulc 
Sterle iz 5.a, ki je našla poseben 
trenutek igre svetlobe v gozdu. 
Drugo mesto je zasedla Živa 
Rus iz 9.a, s fotografijo sončne-
ga zahoda. Pia Pišek iz 5.a pa 
je bila, s čudovito fotografijo 
macesnov, tretja. Drugi natečaj 
je bil namenjen kulinaričnim 
navdušencem. Po uspešnem 
izboru masterchefa OŠ Polhov 
Gradec v lanskem šolskem letu, 
ki je ustvaril najboljšo jed iz 
divje hrane, smo tokrat izbirali 

učenca, ki bo naredil najlepši/
najboljši jesenski krožnik. 

Zmagala je skupina učencev 
iz 6.b razreda, ki so se sicer tudi 
kot razred najbolj množično 
udeležili natečaja. To so: Ana 
Trobec, Linaj Bauer, Eva Osred-
kar, Tinkara Ožek, Lucija Koz-
jek. Dekleta so spekla jabolčno 
pito. Drugo mesto je zasedla 
Maša Setničar iz 5.a, ki je spekla 
kostanjevo torto. Še ena skupi-
na iz 6.b, Mirjam Hribernik, 
Lija Koprivec, Benjamin Trobec, 
Erik Sedej, Matic Kucler in Nejc 
Trobec pa je bila, s slastnimi ko-
stanjevimi rezinami, tretja.

Vsem sodelujočim učencem 
gre velika pohvala. Zelo se ve-
selimo tudi prihajajočih zelenih 
korakov. Saj veste - majhni ko-
raki učencev so veliki koraki za 
jutrišnji svet!

Barbara Trnovec, Lucija 
Peklaj, Katja Premrl

Tudi v letošnjem letu 
smo dočakali čarobni 
mesec december 
in s tem praznično 
ustvarjanje. 

Posvetili smo se tudi, sedaj 
že tradicionalnem, izdelovanju 
lampijonov. Aktivnost so, sku-
paj s pripravljanjem, razstavlja-
njem in pripravo virtualne pri-
reditve, vodile učiteljice Neže 
Kralj, Katje Premrl in Simona 
Mihalic. Tako so pridne otroške 
roke pod vodstvom mentorjev 
izdelale kar 25 čarobnih lam-
pijonov, polnih inovativnosti in 
ustvarjalnosti.

V petek, 3. decembra, so v 
grajskem parku Polhograjske 
graščine ponovno zasvetili naši 
lampijoni, lampijoni, ki so jih 
izdelali učenci Osnovne šole 
Polhov Gradec. Že tretjič zapo-
red se nam je v okviru enoArt 
pod vodstvom Darinke Orel, 

ki je tudi idejna vodja projekta, 
pridružile šole iz drugih držav. 
Letos smo združili svoje misli 
in svetlobo pod temo LEPOTA 
SVETLOBE. Hkrati smo se z 
letošnjimi lampijoni ob medna-
rodnemu letu stekla s svojimi 
lučkami vsaj simbolično po-
klonili tudi temu čudovitemu 
materialu. Steklo lahko recikli-
ramo praktično v nedogled in 
prav zato bomo danes v vsakem 
koščku stekla našli delček, ki je 
bil v uporabi že zdavnaj pred 
nami. Skupaj s steklom se v 
lampijonih poigra in veseli tudi 
svetloba.

Z nami se je v svetlobno veri-
go povezalo 137 udeležencev iz 
23 držav in 3 celin.

G. župan, Franci Setnikar, je 
prižgal naše luči in poslali smo 
svetlobo v svet, v želji za boljši 
jutri. Naj nam Vsem svetloba 
prinese veselje!

Tanja Metež Omerzel

Tako, kot že nekaj let 
zapored, je jasličar Franci 

Prek postavil jaslice pri 
župnijskem domu. 

Jaslice letos krasijo povsem nove 
figure Svete družine in Svetih treh 
kraljev ter še nekaj drugih figur. 
Nakup so omogočili prostovoljni 
prispevki obiskovalcev Sicer pa so 
z leti ročno izdelane makete hiš, 
hlevov in kozolcev, ki predstavljajo 
stavbarsko dediščino od Dobrove 
pa do Črnega vrha, postale prava 
znamenitost. Z jaslicami želi Fran-
ci Prek spomniti na stare čase in 
obiskovalcem zbuditi domišljijo, 
kako je bilo živeti takrat in spo-
mniti na vrednote, ki so bile nek-
daj v ospredju. 

Ogledate si jih lahko do svečni-
ce oz. do 2. februarja 2022. Vse 
obiskovalce prosimo, da se dr-
žijo ukrepov za preprečevanje 
širjenja korona virusa. Jaslice so ideja Francija Preka

Jaslice na Dobrovi 

Lepota svetlobe

Maša Setničar

Ana Linaj Eva Tinkara Ožek Lucija_6.b

Zmagovalna fotografija je fotografija Brine Tulikki Brulc Sterle iz 5.a

Zelena šola na
OŠ Polhov Gradec

Zelena šola OŠ Polhov Gradec skrbi za 
aktivnosti na področju varstva okolja. 
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Spoštovani športniki, 
strokovni delavci v športu,
ljubitelji športa,
rek »Šport krepi telo in duha« mogoče zve-
ni nekoliko obrabljeno, a gotovo drži. Šport 
je dejavnost, ki bogati kakovost posamez-
nikovega življenja, zaradi svojih učinkov 
pa pomembno vpliva na družbo. Šport 
ima izjemne možnosti, da združuje ljudi 
in da doseže vsakogar ne glede na starost 

ali socialno pripadnost. Ljudje se v večino 
športnih dejavnosti vključujejo ljubiteljsko, 
določenim pa je šport tudi poklic. S športom 
se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa 
se združujejo v društvih ali drugih športnih 
organizacijah. Zato je Občina Dobrova - Pol-
hov Gradec v sodelovanju s Stičiščem Središ-
če (Zavod Nefiks) pristopila k pripravi nove 
Strategije razvoja športa, ki predstavlja po-
memben dokument za usmerjen razvoj špor-

ta in z njim povezanih dejavnikov. V začetku 
oktobra 2021 je bil že organiziran forum ob-
čine z društvi kot eden od korakov posveto-
vanja pri pripravi strategije.

Da bo Strategija občine čim bolj prilagoje-
na zahtevam in željam občanov, vas vabimo, 
da izpolnite vprašalnik, s pomočjo katerega 
bomo analizirali stanje športa v Občini Dob-
rova-Polhov Gradec, športno-rekreativne 
navade, zadovoljstvo s trenutno športno 
infrastrukturo občine in želje za prihodnost. 

Zbrani podatki bodo osnova za razumevan-
je in načrtovanje usmeritev za nadaljnji razvoj 
športa v občini Dobrova-Polhov Gradec. 

Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri 
izbiri ustreznih ukrepov in zasnovi stra-
tegije razvoja športa občine. Zato vas 
prosim, da izpolnite vprašalnik in tako 
prispevate k trajnostnemu razvoju naše 
občine, hkrati pa se lahko potegujete za 
nagrade v nagradnem žrebu.

Vprašalnik izpolnite tudi na spletni po-
vezavi: https://www.1ka.si/a/a5c2088b 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.

Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

ANKETNI VPRAŠALNIK

1. Ali ste prebivalec Občine Dobrova-Polhov Gradec?
 a) da
 b) ne 

2. V kateri krajevni skupnosti prebivate?
 a) Babna Gora,
 b) Belica,
 c) Brezje pri Dobrovi,
 d) Briše pri Polhovem Gradcu,
 e) Butajnova
 f) Črni Vrh,
 g) Dobrova,
 h) Dolenja vas pri Polhovem Gradcu,
 i) Draževnik,
 j) Dvor pri Polhovem Gradcu,
 k) Gabrje,
 l) Hrastenice,
 m) Hruševo,
 n) Komanija,
 o) Log pri Polhovem Gradcu,
 p) Osredek pri Dobrovi,
 q) Planina nad Horjulom,
 r) Podreber,
 s) Podsmreka,
 t) Polhov Gradec,
 u) Praproče,
 v) Pristava pri Polhovem Gradcu,
 w) Razori,
 x) Rovt,
 y) Selo nad Polhovim Gradcem,
 z) Setnica, 
 aa) Setnik,
 bb) Smolnik
 cc) Srednja vas pri Polhovem Gradcu,
 dd) Srednji Vrh,
 ee) Stranska vas,
 ff) Šentjošt nad Horjulom,
 gg) Šujica,
 hh) nisem prebivalec občine.

3. Ali ste športno aktivni?
 a) da
 b) ne
  
4. S športom se ukvarjate…
 a) tekmovalno
 b) rekreativno
 c) tako tekmovalno kot tudi rekreativno
 d) nisem športno aktiven

5. Kako pogosto ste se v zadnjem letu ukvarjali s športom… 
(obkrožite eno trditev)
 a) manj kot 1x na teden
 b) 1-2x na teden
 c) 3-5x na teden
 d) vsak dan v tednu

6. S katerimi športi se ukvarjate (tako tekmovalno kot tudi 
rekreativno)? (možnih je več odgovorov)
Pri športih, s katerimi se ukvarjate, označite, ali se ukvarjate v 
občini ali izven.

ŠPORT
V OBČINI 
DOBROVA-POLHOV 
GRADEC

IZVEN OBČINE 
DOBROVA-POLHOV 
GRADEC

Aerobika

Atletika

Badminton

Balinanje

Borilne veščine

Gimnastika

Golf

Drsanje

Hokej

Kolesarstvo

Košarka

Namizni tenis

Nogomet

Odbojka

Pilates

Plavanje

Ples

Plezanje

Pohodništvo in planinstvo

Rokomet

Smučanje

Smučarski skoki

Tek na smučeh

Tenis

Drugo: (vpišite)

7. V kakšni obliki se ukvarjate s športom? 
 a. v neorganizirani obliki (vadba ne poteka pod strokovnim  
  vodstvom – ni trenerja/trenerke, vaditelja/vaditeljice)
 b. v organizirani obliki (vadba, ki poteka pod strokovnim   
  vodstvom – pod vodstvom trenerja/trenerke, vaditelja/  
  vaditeljice)
 c. oboje

8. Se udeležujete brezplačnih ali plačljivih športnih aktivno-
sti v občini? 
 a. brezplačnih
 b. plačljivih
 c. oboje

9. S športom se ukvarjate…
 a. samo poleti
 b. samo pozimi
 c. čez celo leto

10. Ali ste član/članica lokalnega športnega društva? 
 • Da. Katerega?
 • Ne. Zakaj ne? 

11. Katero športno infrastrukturo v občini uporabljate/obis-
kujete?
 a. Drsališče v Gabrju
 b. OK fit center
 c. Polhov doživljajski park
 d. Prireditveni prostor pri gostilni Pograjski park
 e. Smučišče Šentjošt
 f. Športno igrišče Brezje
 g. Športno rekreacijski center Gabrje
 h. Tenis center Škulj
 i. Večnamenska športna dvorana Dobrova
 j. Večnamenska športna dvorana Polhov Gradec
 k. Zunanje igrišče pri POŠ Črni Vrh
 l. Zunanje igrišče pri OŠ Dobrova
 m. Zunanje igrišče pri OŠ Polhov Gradec
 n. Zunanje igrišče pri POŠ Šentjošt
 o. Drugo: (vpišite)

12. Infrastrukturo, namenjeno športnim aktivnostim v va-
šem kraju, ocenjujete kot…
 a. zadostno
 b. povprečno
 c. dobro
 d. zelo dobro
 e. odlično
 Svoj odgovor utemeljite: 

13. Katero področje bi želeli vključiti v okviru projekta »Ure-
ditev športnih objektov  in površin v ŠRC Gabrje«? 
Možnih je več odgovorov
 a. Nogomet
 b. Balinanje
 c. Košarka
 d. Odbojka na mivki
 e. Street workout
 f. Otroško igrišče
 g. Drugo: (vpišite)

14. Česa v občini po vašem mnenju primanjkuje? 
(odgovore razvrstite po stopnjah od  1=najmanj primanjkuje do 
5=najbolj primanjkuje)

a) urejenih travnatih površin 1 2 3 4 5
b) notranjih prostorov namenjenih športnim aktivnostim 1 2 3 4 5
c) površin namenjenih rolanju, rolkanju 1 2 3 4 5
d) urejenih pohodniških poti 1 2 3 4 5
e) urejenih tekaških poti 1 2 3 4 5
f) urejenih kolesarskih poti 1 2 3 4 5
g)  organiziranih rekreativnih prireditev 1 2 3 4 5
h) organizirane vadbe 1 2 3 4 5
j) drugo 1 2 3 4 5

 
15. Ali je po vašem mnenju v občini organiziranih dovolj 
športnih aktivnosti? 

Brezplačnih DA NE

Plačljivih DA NE

16. Gojenje katerega športa (ki ga v vašem kraju zaenkrat še 
ni) bi v prihodnosti sprejeli z navdušenjem? (napišite) 

Priprava strategije razvoja športa v 
Občini Dobrova-Polhov Gradec

•	Vprašalnik lahko izpolnite vsi prebivalci občine Dobrova - 
Polhov Gradec, starejši od 12 let.

•	V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci Strategije in 
uslužbenci Občine Dobrova - Polhov Gradec.

•	Vsi, ki boste oddali v celoti izpolnjen vprašalnik ter v 
njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste pre-
ko žrebanja potegovali za bogate nagrade, ki vam bodo 
olajšale športno udejstvovanje:

1. NAGRADA – 90 min koriščenje celotne športne površine 
dvorane na Dobrovi 

2. NAGRADA – 3x 60 min koriščenja športne površine 1/3 
dvorane na Dobrovi ali ½ dvorane v Polhovem Gradcu

3. NAGRADA – 10x majica

•	Če svojih kontaktnih podatkov ne želite posredovati, 
lahko vprašalnik izpolnite anonimno.

•	 Informacije o nagradni igri so dostopne na spletni strani 
občine, www.dobrova-polhovgradec.si/, kjer bodo objavlje-
ni datumi žrebanja.
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17. Ali želite podati še kakšno mnenje ali pobudo o razvoju in 
dostopnosti športa v občini Dobrova – Polhov Gradec?

18. Spol:
a. moški
b. ženski

19. Starost:
a. 12-15
b. 16-30
c. 31-50
d. 51-65
e. nad 65

Hvala za sodelovanje!

Čestitamo! Izpolnili ste vprašalnik, s čimer ste dobili možnost 
sodelovanja v nagradni igri, v kateri bomo razdelili bogate 
nagrade:

1. NAGRADA – 90 min koriščenje celotne športne površine 
dvorane na Dobrovi

2. NAGRADA –  3X 60 min koriščenja športne površine 1/3 
dvorane na Dobrovi ali 1/2 dvorane v Polhovem Gradcu

3. NAGRADA – 10x majica

Želite sodelovati v nagradni igri? 

□	 Da □	 Ne

Če želite sodelovati, prosimo, izpolnite naslednja prazna polja:

Ime in priimek:

Telefonska 
številka in/ali 
elektronski 
naslov:

Veseli bomo, če vprašalnik do vključno 10. 2. 2022 oddate na zbirnem 
mestu v sprejemni pisarni Občine Dobrova - Polhov Gradec. Lahko nam ga 
pošljete tudi po pošti na naslov Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 
13, 1356 Dobrova ali na elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si . 
Vprašalnik pa lahko izpolnite tudi na spletni povezavi 
https://www.1ka.si/a/a5c2088b

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV 

V OBČINI DOBROVA-POLHOV 
GRADEC V LETU 2022

1. NAZIV IN SEDEŽ SOFINACER-
JA:
Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova
2. PRAVNA PODLAGA
Zakon o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZE-
OP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odlok 
o proračunu Občine Dobrova-Polhov 
Gradec za leto 2022 (Uradni list RS 
21/21), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3.  PREDMET JAVENEGA 
RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje programov društev upokojencev.

4.  UPRAVIČENCI ZA 
DODELITEV SREDSTEV
Upravičenci do sofinanciranja pro-
gramov upokojenskih organizacij so 
upokojenske organizacije s sedežem 
v Občini Dobrova-Polhov Gradec, ki 
delujejo na območju občine.

5. POGOJI IN OMEJITVE ZA  
SODELOVANJE 
NA 
JAVNEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da ima sedež v Občini Dobrova-Pol-

hov Gradec, 
- so po veljavni zakonodaji registrira-

na najmanj leto pred objavo javnega 
razpisa, 

- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo zagotovljene osnovne mate-

rialne, kadrovske in organizacijske 
pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti, 

- programi, 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 
programov ter namenski porabi 
sredstev, ki so jih v preteklem letu 
prejeli iz občinskega proračuna, ra-
zen v primeru, ko kandidirajo prvič,

- za isti program niso sofinancirani iz 
drugih virov proračuna občine,

- imajo do občine poravnane vse ob-
veznosti, v kolikor so bili sofinanci-
rani iz proračuna v preteklih letih,

- izpolnjujejo druge pogoje določene z 
razpisom. 

6. MERILA ZA OCENJEVANJE 
IN VREDNOTENJE PREDLOGOV 
PROGRAMOV UPOKOJENSKIH 
ORGANIZACIJ
Ocenjevanje in vrednotenje progra-
mov upokojenskih organizacij bo izve-
deno v skladu z merili, ki so opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji. Programi 
bodo sofinancirani do višine razpo-
ložljivih sredstev. Višina sredstev, ki 
jih bo prejel posamezen program bo 
izračunana na podlagi točk, ki jih bo v 
postopku ocenjevanja na podlagi meril 
dobila posamezna prijava.

7. VIŠINA RAZPISANIH SRED-
STEV IN DENARNIH POMOČI 
JAVNEGA RAZPISA
Sredstva so zagotovljena v proračunu 
občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 
2022 na proračunski postavki 18039 
Programi drugih posebnih skupin v 
višini 7.000,00 EUR.

8. OBDOBJE ZA PORABO SRED-
STEV
Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2022, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

9. RAZPISNI ROK ZA ODDAJO 
VLOG
Rok za oddajo vlog: 21.2.2022.

10. KRAJ, KJER LAHKO PROSIL-
CI DVIGNEJO RAZPISNO DO-
KUMENTACIJO
Razpisno dokumentacijo (besedilo 
razpisa, navodila in obrazci, merila za 
sofinanciranje ter vzorec pogodbe) je 
ves čas objave javnega razpisa na voljo 
na spletni strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec.
Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo prijavitelji pri Sandri 
Nartnik na tel. št. 01 3601-800. Razpis 
in obrazci so dosegljivi tudi preko in-
ternetne strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec: http://www.dobrova-pol-
hovgradec.si/

11.VSEBINA VLOGE
Vloga na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije, biti mora 
čitljiva in na ustreznih mestih podpi-
sana. Vsebovati mora vse obvezne pri-
loge, 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 naslov: 
Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova. Vloga 
mora biti v zapečatenem ovitku opre-
mljena z izpisom na prednji strani: 
»NE ODPIRAJ – vloga za sofinan-
ciranje programov društev upo-

kojencev«. Na hrbtni strani mora biti 
naslov pošiljatelja. 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, 
če je bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka prejeta v sprejemni 
pisarni Občine Dobrova-Polhov 
Gradec, Stara cesta 13, Dobrova, ali če 
je bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka. 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka 
prejeta v sprejemni pisarni Dobrova-
-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Do-
brova 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 zahte-
vanih z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec 
strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.

13.OBRAVNAVA VLOG IN 
OBVEŠČANJE 
O IZBORU
Nepravilno označene in nepravočasno 
oddane vloge bodo zavržene. Odpira-
nje vlog ni javno in bo izvedeno najka-
sneje 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 zahte-
vanem roku, izvajalec razpisa vlogo 
zavrže s sklepom. 
Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

V roku prispele in pravilno označene 
vloge bodo ovrednotene po točkov-
nem sistemu v skladu z merili za oceno 
programov, ki so opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji ter skladno z raz-
položljivimi finančnimi sredstvi. Izbor 
in vrednotenje programov bo izvedla 
razpisna komisija, ki jo imenuje župan. 
O izidu razpisa in višini dodeljenih 
sredstev bodo prijavitelji obveščeni v 
roku 30 dni po izteku roka za prijavo 
na razpis. 
Z upravičenci do sofinanciranja bo 
sklenjena pogodba o izvajanju progra-
mov ter višini in načinu sofinanciranja 
v letu 2022. 
Upravičenci so dolžni do 15.12.2022 
posredovati vsebinsko in finančno po-
ročilo o izvedbi programa za leto 2022.

Številka: 4300-0005/2022-2
Datum: 14.01.2022

Franc Setnikar
Župan

Obvestila

Drsališča v Gabrju letos ne bo
Vse ljubitelje drsanja obveščamo, da bo letošnjo zimo drsališče v Gabrju ostalo zaprto 
zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom.
Zimske mesece pa kljub temu namenimo športu in z rednim gibanjem dodatno poskrbi-
mo za svoje zdravje.

Krajevni urad Dobrova
Krajevni urad Dobrova je odprt vsak drug četrtek, med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro. 
Za obisk Krajevnega urada Dobrova se je potrebno predhodno naročiti.
Obveščamo vas, da se je telefonska številka za naročanje spremenila. Za obisk Krajevnega 
urada Dobrova se je sedaj potrebno naročiti na novi telefonski številki: 01/828-16-94.
Krajevni urad Dobrova bo v prihodnjih mesecih odprt 10. februarja 2022, 24. februarja 
2022, 10. marca 2022, 24. marca 2022.

Zaščita vodovodne instalacije pred 
zmrzaljo
V mrzlih zimskih mesecih je potrebno preveriti in preventivno toplotno zaščititi izposta-
vljeno vodovodno instalacijo, vodomerne jaške in vodomere. 
Občina Dobrova - Polhov Gradec obvešča vse uporabnike pitne vode, da zaradi zimskih 
razmer, kadar se temperatura spusti pod  0 oC in voda zamrzne, lahko pride do okvare ob-
računskega vodomera, če ta ni vgrajen v dovolj globok jašek ali ustrezno toplotno izoliran.
Uporabnikom svetujemo, da vodomerna mesta preventivno zaščitijo z ustrezno toplotno 
izolacijo. Vsem uporabnikom, ki se v zimskem času le občasno nahajajo v objektih, kjer je 
vodovodna instalacija (npr. vikendi, počitniške hišice, ob daljši odsotnosti – počitnicah) 
svetujemo, da občasno preverijo stanje vodomera in vodovodne instalacije, da ne bi prišlo 
do poškodb vodomera in instalacije, izgub zaradi puščanja vode ter posledično škode v 
objektu.
Obračunski vodomer je v lasti uporabnika in upravljavec vodovoda ne prevzema odgovor-
nosti za tovrstne poškodbe. Poškodovani obračunski vodomer lahko zamenja le upravlja-
vec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov 
(poškodbe zaradi zamrznitve, nedovoljenega posega na vodomeru, puščanja in iztekanja 
vode) krijejo lastniki oz. uporabniki sami.
Kako zaščitimo vodomer in vodovodno instalacijo pred zmrzaljo?

- z dovolj globokim vodomernim jaškom s toplotno izoliranim pokrovom;
- z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali, ki ne vpijajo vlage;
- preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij;
- ob pojavu zmrzali zagotovimo občasno kroženje vode v instalaciji;
- izpraznimo vodo iz vodovodne instalacije povsod tam, kjer je ta izpostavljena mrazu.
 Hvala za razumevanje.

Pridobitev pravice do označbe 
porekla blaga »Idrijska čipka«
Postopek ocenjevanja čipk, ki klekljaricam omogoča pridobitev pravice do označbe 
porekla blaga »Idrijska čipka«, bo potekal v marcu 2022.
Odbor za označbo porekla idrijske čipke vabi klekljarice, da čipke in vlogo za oddajo čipk 
v oceno predložijo do konca februarja 2022, osebno ali po pošti na naslov: Čipkarska šola 
Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija. Ocenjevanje bo potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki 
so objavljena v priročniku »Idrijska čipka geografska označba«. V njem so objavljeni tudi 
vzorci, po katerih je potrebno sklekljati čipke, ki se predložijo v oceno. Več informacij o po-
stopku in vloga za oddajo čipk v oceno je dostopnih na spletni strani www.idrijskacipka.
si/geografska-oznacba-certifikat , preko e-poštnega naslova metka@cipkarskasola.si ali 
na tel. št. 05 37 34 572. Vlogo lahko dvignete tudi osebo na sedežu Čipkarske šole Idrija.

Občina Dobrova - Polhov Gradec
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JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

PROJEKTOV ZA MLADE
V OBČINI DOBROVA-POLHOV 

GRADEC V LETU 2022

1. NAZIV IN SEDEŽ SOFINACERJA 
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, Dobrova

2. PRAVNA PODLAGA
Zakon o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZE-
OP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odlok 
o proračunu Občine Dobrova-Polhov 
Gradec za leto 2022 (Uradni list RS 
21/21), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3.  PREDMET JAVENEGA RAZ-
PISA
Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje projektov za otroke in mladino v 
občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 
2022. 

»Mladinski projekt je aktivnost izva-
jalca – posamični vsebinsko zaključen 
enkratni dogodek (npr. tabor, delav-
nica, izvedba prazničnih obdarovanj 
otrok v mesecu decembru v občini 
Dobrova-Polhov Gradec, predavanje 
in podobne dejavnosti).«

Sofinancirali se bodo mladinski pro-
jekti, ki so namenjeni krepitvi in širi-
tvi vrednot prostovoljnega dela in dela 
med mladimi, spodbujanju osebne av-
tonomije mladih in njihovi socialni in-
tegraciji ter druženju in uresničevanju 
njihovega interesa, in sicer predvsem: 
- spodbujanju in razvijanju neformal-

nih oblik vzgoje, izobraževanja in 
usposabljanja za večje kompetence; 

- spodbujanju delovnih navad, prosto-
voljstva, solidarnosti in medgenera-
cijskega sodelovanja; 

- spodbujanje zdravega, aktivnega 
načina življenja otrok in mladih in 
preprečevanje različnih oblik odvi-
snosti;

- dvigu kakovosti življenja in aktivne-
mu preživljanju prostega časa otrok 
in mladine; 

- spodbujanju kulturne ustvarjalnosti 
in inovativnosti otrok in mladih; 

- vključevanju mladih z manj prilo-
žnostmi, spodbujanju javnega di-
aloga o družbenih vprašanjih ter 
aktivni participaciji mladih pri upra-
vljanju družbe; 

- dejavnostim med šolskimi počitni-
cami; 

- osveščanju in spremljanju drugač-
nosti, zmanjševanju diskriminacije 
in socialne izključenosti mladih ter 
preprečevanju nasilja med mladimi 
in nad mladimi. 

Sredstva niso namenjena za sofinan-
ciranje mladinskih projektov, ki imajo 
naravo:
- dopolnilnega poklicnega ali univer-

zitetnega izobraževanja;
- rednega ali dopolnilnega izobraže-

vanja v okviru ustanov, ki delujejo v 
skladu z določili Zakona o organizi-
ranju in financiranju vzgoje in izo-
braževanja;

- znanstvenih raziskovanj in strokov-
nih srečanj znanstvenega značaja;

- turističnih potovanj, letovanj in iz-
letov ter komercialno naravnanih 
počitniških programov za mlade;

- športnih in drugih tekmovanj, kate-
rih udeleženci so mladi;

- programov organizirane športne 

vadbe;
- mladinskih aktivnosti komercialne-

ga značaja (npr. plesne šole, športni 
klubi, smučarski tečaji…);

- kulturnih predstav in festivalov.

4. POGOJI IN OMEJITVE ZA  SO-
DELOVANJE NA JAVNEM RAZ-
PISU
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da se nanašajo na projekte, ki so 

predmet sofinanciranja tega javnega 
razpisa, pri čemer se štejejo za nosil-
ce ali uporabnike projektov otroci in 
mladi v starosti do 26 let (v nadalje-
vanju: mladi); 

- prijavitelji so društva in organizacije, 
ki imajo sedež v Občini Dobrova-
-Polhov Gradec; 

- da imajo materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih aktivnosti; 

- projekti, ki so predmet razpisa, se 
morajo opravljati na območju obči-
ne Dobrova-Polhov Gradec in mora-
jo biti namenjeni predvsem mladim, 
ki živijo v občini Dobrova-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 pro-
jektov ter namenski porabi sredstev, 
ki so jih prejeli iz občinskega prora-
čuna, razen v primeru, ko kandidira-
jo prvič;

- na razpisu ne morejo sodelovati 
poklicne javne organizacije, ki se 
ukvarjajo s kulturo, športom, izo-
braževanjem, socialnimi in mladin-
skimi dejavnostmi, društva, zasebne 
ali javne organizacije, ki so registri-
rane za opravljanje in posredovanje 
kulturno-umetniških, športnih, so-
cialnih, izobraževalnih, mladinskih 
vsebin, ter društva in subjekti, ki so 
za iste vsebine že dobili finančna 
sredstva na drugih razpisih, ki jih 
je objavila občina Dobrova-Polhov 
Gradec; 

- imajo do občine poravnane vse ob-
veznosti, v kolikor so bili sofinan-
cirani iz proračuna v preteklih letih;

- se projekti izvajajo na neprofitni os-
novi in

- izpolnjujejo druge pogoje določene z 
razpisom.  

5. VIŠINA 
RAZPISANIH SREDSTEV JAV-
NEGA RAZPISA
Sredstva so zagotovljena v proračunu 
občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 
2022 na proračunski postavki 18056 
Programi za mladino v višini 4.500,00 
EUR.

6. UPRAVIČENI STROŠKI SOFI-
NANCIRANJA
Za upravičene štejejo stroški, ki:
- so povezani s prijavljenimi mladin-

skimi aktivnostmi in so nujno po-
trebni za uspešno pripravo in izved-
bo mladinskih aktivnosti;

- jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
- so skladni z načeli dobrega finančne-

ga poslovanja, zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovi-
tosti;

- so dejansko nastali;
- so prepoznavni in preverljivi na 

osnovi izvirnih dokazil;
- niso in ne bodo sofinancirani iz dru-

gih virov občine.

Vrsta upravičenih stroškov:
- stroški dela zaposlenih v projektu, 

vključno s stroški dela mentorjev 

prostovoljcem, ki so vključeni v pro-
jekt; 

- delo prostovoljcev;
- stroški vodenja, usklajevanja in men-

torstva prostovoljcev;
- stroški zunanjih izvajalcev, v kolikor 

gre za specifične in strokovne stori-
tve (npr. izvedba tematske delavnice, 
navedene v programu ipd., oglaševa-
nja, prevozi,…);

- stroški materiala, v kolikor ne gre za 
material, ki je namenjen nadaljnjem 
trženju ali pobiranju prispevkov za 
organizacijo.

Neupravičeni so naslednji stroški:
- stroški alkohola,
- investicijsko vzdrževanje (npr. obno-

va prostorov, popravila …);
- amortizacija nepremičnin in opre-

me;
- tekoči stroški poslovanja zaradi 

opravljanja osnovne dejavnosti pri-
javitelja. 

7. MERILA ZA OCENJEVANJE IN 
VREDNOTENJE 
PREDLOGOV 
MLADINSKIH PROJEKTOV
Ocenjevanje in vrednotenje mladin-
skih projektov bo izvedeno v skladu 
z merili, ki so opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji. Projekti bodo sofinan-
cirani do višine razpoložljivih sredstev. 
Višina sredstev, ki jih bo prejel posame-
zen projekt bo izračunana na podlagi 
točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja 
na podlagi meril dobila posamezna 
prijava.

8. OBDOBJE ZA PORABO SRED-
STEV
Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2022, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

9. RAZPISNI ROK ZA ODDAJO 
VLOG
Rok za oddajo vlog: 31.03.2022.

10. KRAJ, KJER LAHKO PROSIL-
CI DVIGNEJO 
RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO
Razpisno dokumentacijo (besedilo 
razpisa, navodila in obrazci, merila za 
sofinanciranje ter vzorec pogodbe) je 
ves čas objave javnega razpisa na voljo 
na spletni strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec,  zainteresirani prosilci pa 
jo lahko dvignejo vsak delavnik v spre-
jemni pisarni Občine Dobrova-Polhov 
Gradec, Stara cesta 13, Dobrova.
Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo prijavitelji pri Sandri 
Nartnik na tel. št. 01 3601-800. Razpis 
in obrazci so dosegljivi tudi preko in-
ternetne strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec: http://www.dobrova-pol-
hovgradec.si/

11. VSEBINA VLOGE
Vloga na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije, biti mora 
čitljiva in na ustreznih mestih podpi-
sana. Vsebovati mora vse obvezne pri-
loge, 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 naslov: 
Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova. Vloga 
mora biti v zapečatenem ovitku opre-
mljena z izpisom na prednji strani: 
»NE ODPIRAJ – vloga za sofinan-
ciranje projektov za mlade«. Na 
hrbtni strani mora biti naslov pošilja-

telja. 
Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka prejeta v sprejemni 
pisarni Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec, Stara cesta 13, Dobrova, ali če je 
bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka. 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka 
prejeta v sprejemni pisarni Dobrova-
-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Do-
brova 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 zahte-
vanih z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec 
strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.

13. OBRAVNAVA VLOG 
IN OBVEŠČANJE 
O IZBORU
Nepravilno označene in nepravočasno 
oddane vloge bodo zavržene. Odpira-
nje vlog ni javno in bo izvedeno najka-
sneje v roku 5 delovnih dni po prete-
ku roka za prijavo na razpis. Komisija 
v roku osmih dni od odpiranja vlog 
pisno pozove tiste vlagatelje, katerih 
vloge ne vsebujejo vseh z razpisno do-
kumentacijo zahtevanih dokumentov 
(nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Če 
vlagatelj vloge ne dopolni v zahteva-
nem roku, izvajalec razpisa vlogo za-
vrže s sklepom. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena.

V roku prispele in pravilno označene 
vloge bodo ovrednotene po točkov-
nem sistemu v skladu z merili za oceno 
projektov, ki so opredeljena v razpisni 
dokumentaciji ter skladno z razpolo-
žljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in 
vrednotenje projektov bo izvedla raz-
pisna komisija, ki jo imenuje župan. O 
izidu razpisa in višini dodeljenih sred-
stev bodo prijavitelji obveščeni v roku 
30 dni po izteku roka za prijavo na raz-
pis. Z upravičenci do sofinanciranja bo 
sklenjena pogodba o izvajanju projek-
tov ter višini in načinu sofinanciranja 
v letu 2022. Upravičenci so dolžni do 
15.12.2022 posredovati vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedbi projektov 
za leto 2022.

Številka: 4300-0004/2022-2
Datum: 14.01.2022

   Franc Setnikar 
          Župan

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

OBNOVE NEPREMIČNE 
KULTURNE DEDIŠČINE

 V OBČINI DOBROVA-POLHOV 
GRADEC V LETU 2022

1. NAZIV IN SEDEŽ SOFINACER-
JA
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, Dobrova.

2. PRAVNA PODLAGA
Zakon o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 
21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZUJIK), 
Zakon o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 
– ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 

21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZVKD-
1), Zakon o javnih financah ((Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 

– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Odlok o proračunu 
Občine Dobrova-Polhov Gradec za 
leto 2022 (Uradni list RS 21/2021), Pra-
vilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16) in Letni program za kul-
turo 2022.

3. NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je zagotavljanje 
javnega interesa občine na področju 
kulturne dediščine s spodbujanjem 
sofinanciranja projektov obnove in 
prezentacije kulturne dediščine in kul-
turnih spomenikov na območju Obči-
ne Dobrova – Polhov Gradec. 

4. CILJI JAVNEGA RAZPISA
Cilji javnega razpisa so:
- varstvo kulturne dediščine ter razvi-

janje zavesti o njenih vrednotah,
- izboljšanje dostopnosti do kulturne 

dediščine in njenega komunikacij-
skega potenciala,

- povečanje možnosti za trajnostni ra-
zvoj.

5. PREDMET JAVENEGA RAZ-
PISA
Predmet razpisa je sofinanciranje
- kulturnih spomenikov;
- dediščine vpisane v registru kultur-

ne dediščine; 
- evidentirane dediščine, torej objekti 

za katere Javni zavod Republike Slo-
venije za varstvo kulturne dediščine 
presodi, da imajo lastnosti kulturne 
dediščine in še niso vpisani v regist-
ru.

6. POGOJI IN OMEJITVE ZA  SO-
DELOVANJE NA JAVNEM RAZ-
PISU 
-  Število vlog, ki jih predlaga posame-

zen prijavitelj, ni omejeno, vendar se 
mora vsaka vloga (projekt) nanašati 
izključno na eno enoto. Vsaka vloga 
mora biti poslana v ločeni kuverti. 
Če bo prijavitelj za isto enoto predlo-
žil več vlog, bo obravnavana samo 
vloga, ki je prispela prva, ostale vlo-
ge bodo zavržene kot vloge, ki jih je 
vložila neupravičena oseba. 

- Enota kulturne dediščine, na kateri 
bodo izvedeni posegi, mora biti kul-
turni spomenik, registrirana kultur-
na dediščine ali na terenu evidenti-
rana kulturna dediščina, za katero 
strokovna služba presodi, da ima 
elemente kulturne dediščine, ki jih 
je smiselno ohranjati.

- Prijavitelj – upravičenec do sredstev 
razpisa - je lahko le (so)lastnik, nje-
gov pooblaščenec ali upravljavec 
kulturnega spomenika z ustreznim 
dokazilom.

DOKAZILA: 
A) Dokazilo o lastništvu: posebno do-
kazilo ni potrebno,če so podatki o last-
ništvu v prijavnem obrazcu identični 
s podatki v zemljiški knjigi. Prijavitelj 
v prijavnem obrazcu navede podatke 
o lastništvu nepremičnine. Če spre-
memba lastništva še ni vpisana v ze-
mljiško knjigo, mora lastnik predložiti 
upravno overjeno kopijo pravnega po-
sla (npr. kupoprodajno pogodbo). 
B) Soglasje (so)lastnikov (samo v pri-
meru, če je več solastnikov objekta): 
V primeru solastništva je obvezna 
priloga pisno soglasje solastnikov 
skladno z določili Stvarnopravnega 
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 
91/13 in 23/20) oz. Stanovanjskega za-
kona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – 
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 
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27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21).
C) Dokazilo o upravljanju (samo v pri-
meru, če je prijavitelj upravljavec oz. 
upravnik): Če je prijavitelj upravljavec 
oz. upravnik, mora predložiti uradno 
dokazilo o upravljanju. 
D) Pisno pooblastilo za podpis (samo 
v primeru, da je prijavitelj pooblašče-
nec oz. kadar obrazce ali priloge vloge 
podpiše pooblaščenec odgovorne ose-
be). 

- Vrednost zaprošenih sredstev sofi-
nanciranja upravičenih stroškov, ki 
jih krije Občina Dobrova-Polhov 
Gradec je do 50% vrednosti investi-
cije.

- Prijavljeni projekt mora imeti zaprto 
finančno konstrukcijo, kar pomeni, 
da mora imeti prijavitelj v celoti za-
gotovljena sredstva za izvedbo pro-
jekta, upoštevaje tudi pričakovana 
sredstva z naslova tega razpisa, ki 
so omejena z vrednostjo iz prejšnje 
točke. Če kateri od drugih virov, ki 
jih prijavitelj v finančni konstrukciji 
predvideva, dejansko ne bo pridobl-
jen, jih mora zagotoviti prijavitelj iz 
lastnih virov. Prijavitelj mora imeti 
zagotovljena sredstva v višini na-
jmanj 50% upravičenih stroškov 
predlaganih posegov. 

- Projekt se mora zaključiti najpozneje 
do 01.12.2022. Do tega datuma mora 
biti projekt fizično končan, kar po-
meni zaključek vseh del. 

- Prijavitelj mora priložiti podpisano 
Izjavo 

- da je lastništvo kulturnega spome-
nika, registrirane dediščine ali evi-
dentirane dediščine nesporno in da 
v zvezi z vprašanjem lastništva ne 
poteka noben postopek,

- da bo zagotavljal dostopnost za ogle-
de javnosti,

- da bo spoštoval predpise s področja 
varstva kulturne dediščine in gradi-
tve,

- da bo zagotovil gradbeni nadzor nad 
izvedbo projekta skladno s predpisi 
s področja varstva kulturne dedišči-
ne in graditve,

- da ima v celoti zagotovljena sredstva 
za izvedbo projekta, upoštevaje tudi 
pričakovana sredstva z naslova tega 
razpisa, ki so omejena z vrednostjo, 
opredeljeno v razpisu (če kateri od 
drugih virov, ki jih predvideva v fi-
nančni konstrukciji, dejansko ne bo 
pridobljen, jih bo zagotovil iz lastnih 
virov),

- da je seznanjen s tem, da se kot 
ustrezno dokazilo o plačilu stroškov 
Občine Dobrova-Polhov Gradec 
upošteva le kopije bančnih izpisov 
nakazil in kopije položnic oziroma 
univerzalnih plačilnih nalogov, ne 
upošteva pa listin o kompenzaciji 
in podobnih posrednih oblik, ki ne 
zajemajo neposrednega plačila po-
godbenih del,

- da bo k zahtevku ob koncu projekta 
dostavil poročilo o usklajenosti iz-
vedenga posega s kulturnovarstve-
nimi merili, ki ga pripravi Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE ljubljana,

- da bo zagotavljal dostopnost do-
kumentacije o projektu (vključno 
s kultunovarstvenimi pogoji, kultu-
novarstvenim soglasjem oz. mne-
njem) Občini Dobrova-Polhov Gra-
dec, revizijskim organom ter drugim 
nadzornim organom,

- da je seznanjen s posledicami, ki bi 
nastale ob ugotovitvi neupoštevanja 
veljavne zakonodaje in navodil, po-
godbenih določil, dvojnega financi-
ranja, nenamenske porabe sredstev,

- da je seznanjen z javno objavo imena 
projekta, naziva prijavitelja in zneska 
javnih sredstev, ki bodo dodeljena 
projektu in izplačana ob koncu pro-

jekta,
- da se strinja s pogoji razpisa in vsebi-

no vzorca pogodbe,
- da jamči za resničnost in popolnost 

vseh navedenih podatkov.
- Za objekt morajo biti ob prijavi na 

razpis priloženi kulturno varstveni 
pogoji Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, OE Ljubljana.

- Imajo do občine poravnane vse ob-
veznosti, v kolikor so bili sofinan-
cirani iz proračuna v preteklih letih.

7. VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV 
JAVNEGA RAZPISA
Sredstva so zagotovljena v proračunu 
občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 
2022 na proračunski postavki 18002 
Obnova zaščitenih in drugih kultur-
nih spomenikov v višini 4.000,00 EUR.

8. UPRAVIČENI STROŠKI 
SOFINANCIRANJA
Upravičeni stroški so: stroški vzdr-
ževalnih del za ohranjanje kulturno-
varstvenih lastnosti ter konservator-
sko-restavratorski posegi skladnih s 
kulturnovarstvenimi pogoji in sicer:
- stroški sanacije temeljev,
- stroški sanacije sten (zidovi), 
- stroški sanacije stropov,
- stroški sanacije stopnišč,
- stroški sanacije strešnih konstrukcij 

in streh – kritin,
- stroški sanacije notranjih in zuna-

njih ometov (fasade),
- stroški sanacije stavbnega pohištva 

(okna, vrata),
- stroški sanacije stavbno-kleparskih 

elementov,
- stroški sanacije tlakov,
- drugi stroški, ki pripomorejo ozi-

roma omogočajo ohranjanje varo-
vanih lastnosti s področja varstva 
kulturne dediščine,, 

- stroški za izvedbo restavratorskih 
posegov po Katalogu konservator-
sko-restavratorskih del na nepremič-
nih spomenikih in stavbni dediščini, 
poglavje Restavratorstvo (ZVKDS 
Restavratorski center, september 
2003, dopolnitev junij 2007, julij 
2010, januar 2017).

Med upravičene stroške ne sodijo iz-
boljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju 
kulturno varstvenih lastnosti kultur-
nega spomenika, stroški del, ki nepo-
sredno ne pripomorejo k ohranjanju 
kulturno varstvenih lastnosti spome-
nika (npr. elektro in vodoinštalacijska 
dela, notranja oprema, ogrevalni siste-
mi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, 
gradbeni nadzor in podobno), redna 
vzdrževalna dela, kot so beljenje in po-
dobno, arheološke raziskave ter izdela-
va projektne dokumentacije.

V primeru, da ima prijavitelj izdelan 
celovit projekt in zanj pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, lahko na razpis 
prijaviti le tista dela, ki so upravičeni 
stroški po tem razpisu.

7. MERILA ZA OCENJEVANJE 
IN VREDNOTENJE PREDLOGOV 
PROJEKTOV

DOLOČITEV VREDNOSTI 
SOFINANCIRANJA 
POSAMEZNEGA 
PROJEKTA

Upravičeni stroški sofinanciranja x 50 
x Pomen stavbe z vidika spomeniško 
varstvenih in arhitekturne vrednosti / 
100 = višina sofinanciranja 

Legenda:

Predračun
Vrednost prijavljenega 
projekta po predloženem in 
potrjenem predračunu.

50%

Posamezen projekt je 
lahko sofinanciran do 50% 
vrednosti potrjenega (pred)
računa.

Upravičeni 
stroški 
sofinanciranja

Iz predloženega predračuna 
bodo ob prijavi na razpis 
upoštevani upravičeni 
stroški konservatorsko-
restavratorskih posegov 
ter vzdrževalnih 
del za ohranjanje 
kulturnovarstvenih sestavin 

Točkovanje 
projektov za 
izbor

Stavba, ki ima status 
kulturnega spomenika: 
faktor 3
Stavba, ki je kulturna 
dediščina: faktor 2 
                                                                                                 
Stavba, ki se nahaja v 
spomeniškem območju: 
faktor 1  

Skupna 
vrednost 
sofinanciranja 
vseh prijavljenih 
projektov 

Upošteva se seštevek 
vrednosti sofinanciranja 
prijavljenih projektov, ki 
izpolnjujejo vse pogoje 
javnega razpisa.

Zmanjšanje 
višine 
sofinanciranja 
glede na 
razpoložljiva 
sredstva razpisa

V primeru prekoračitve 
razpoložljivih sredstev 
razpisa (4.000,00 EUR) 
se višina sofinanciranja 
sorazmerno zmanjša vsem 
prijavljenim projektom 
oz. prijaviteljem, ki so 
upravičeni do sofinanciranja. 

10. OBDOBJE ZA PORABO 
SREDSTEV
Projekt mora biti realiziran in sredstva 
porabljena v proračunskem letu 2022, 
in sicer najkasneje do 1.12. 2022. Upo-
števajo se le upravičeni stroški tistih 
projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
Občina Dobrova-Polhov Gradec bo kot 
dokazilo o plačilu stroškov upoštevala 
izključno kopije bančnih izpisov naka-
zil in kopije univerzalnih plačilnih na-
logov oz. položnic, ne bo pa upoštevala 
listin o kompenzaciji in podobnih po-
srednih oblik, ki ne zajemajo nepo-
srednega plačila pogodbenih del.

Dvojno financiranje
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdat-
kov, ki so bili že povrnjeni iz katerega-
koli drugega javnega vira, ni dovoljeno. 
V primeru ugotovitve dvojnega finan-
ciranja bo občina prekinila izplačevan-
je sredstev in odstopila od pogodbe ter 
zahtevala vračilo sredstev v višini vseh 
izplačanih sredstev, vključno z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila.

11. RAZPISNA 
DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija (besedilo 
razpisa, navodila in obrazci, merila za 
sofinanciranje ter vzorec pogodbe) je 
ves čas objave javnega razpisa na voljo 
na spletni strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec,  zainteresirani prosilci pa 
jo lahko dvignejo vsak delavnik v spre-
jemni pisarni Občine Dobrova-Polhov 
Gradec, Stara cesta 13, Dobrova.
Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo prijavitelji pri Sandri 
Nartnik na tel. št. 01 3601-800. Razpis 
in obrazci so dosegljivi tudi preko in-
ternetne strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec: http://www.dobrova-pol-
hovgradec.si/

12. RAZPISNI ROK ZA ODDAJO 
VLOG
Rok za oddajo vlog: 21.3.2022.

13. NAČIN, KRAJ IN ROK PRIJA-
VE 
Prijavitelj mora za popolnost vloge za 
predložiti:
- izpolnjen, natisnjen, podpisan in ož-

igosan (če prijavitelj posluje z žigom) 
prijavni obrazec z vsemi obveznimi 
prilogami in dokazili tega razpisa. 

Vloga je popolna, če vsebuje vse ob-
vezne sestavine, ki jih določa besedilo 
razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, 
če jo prijavitelj po pozivu v danem 
roku dopolni tako, da vsebuje vse ob-
vezne sestavine. Dokumenti izdani po 
razpisnem roku in dopolnjeni k vlogi 
niso veljavni.

Prijavitelj do roka za oddajo vloge iz-
polni in odda prijavni obrazec in do-
kazila.  Dostop do prijavnega obrazca 
je objavljen na spletni strani Občine 
Dobrova-Polhov Gradec.

Natisnjen in podpisan prijavni obra-
zec (skupaj z dokazili in ostalimi do-
kumenti) mora prijavitelj v poslovnem 
času Občine Dobrova-Polhov Gradec 
oddati v glavni pisarni na naslov: Ob-
čina Dobrova-Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, Dobrova ali v roku poslati po 
pošti s priporočeno poštno pošiljko 
ali poslati po pošti z navadno poštno 
pošiljko, ki bo v vložišče Občine Do-
brova-Polhov Gradec prispela do roka. 
Vloga mora biti predložena Občini Do-
brova-Polhov Gradec do 21.03.2022 oz. 
najkasneje ta dan oddana kot priporo-
čena pošiljka v zapečateni ovojnici z 
izpisom na sprednji strani: »NE ODPI-
RAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINAN-
CIRANJE OBNOVE NEPREMIČNE 
KULTURNE DEDIŠČINE«

14. ZAVRŽENJE VLOG
Na podlagi ugotovitev zapisnika o od-
piranju oziroma dopolnjevanju vlog bo 
župan s posamičnim sklepom zavrgel 
vlogo, ki ne bo pravočasna ali popolna 
ali ki je ne bo vložila upravičena oseba.
 
15. OBRAVNAVA VLOG IN OB-
VEŠČANJE O IZBORU
Nepravilno označene in nepravočasno 
oddane vloge bodo zavržene. Odpira-
nje vlog ni javno in bo izvedeno najka-
sneje v roku 5 delovnih dni po prete-
ku roka za prijavo na razpis. Komisija 
v roku osmih dni od odpiranja vlog 
pisno pozove tiste vlagatelje, katerih 
vloge ne vsebujejo vseh z razpisno do-
kumentacijo zahtevanih dokumentov 
(nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Če 
vlagatelj vloge ne dopolni v zahteva-
nem roku, izvajalec razpisa vlogo za-
vrže s sklepom. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena.

V roku prispele in pravilno označene 
vloge bodo ovrednotene po točkov-
nem sistemu v skladu z merili za oceno 
projektov, ki so opredeljena v razpisni 
dokumentaciji ter skladno z razpolo-
žljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in 
vrednotenje projektov bo izvedla raz-
pisna komisija, ki jo imenuje župan. O 
izidu razpisa in višini dodeljenih sred-
stev bodo prijavitelji obveščeni v roku 
30 dni po izteku roka za prijavo na raz-
pis. Z upravičenci do sofinanciranja bo 
sklenjena pogodba o izvajanju projek-
tov ter višini in načinu sofinanciranja 
v letu 2022. Upravičenci so dolžni do 
1.12.2022 posredovati vsebinsko in fi-
nančno poročilo o izvedbi projektov za 
leto 2022.

16. SPLOŠNE INFORMACIJE
Občina Dobrova-Polhov Gradec si pri-
držuje pravico:

- da cene v predračunu preveri na 
trgu,

- da ne sklene pogodbe, če prijavitelj 
odobrenega projekta ne predloži v 
določenem roku vseh dokumentov/
dokazil, potrebnih za sklenitev po-
godbe,

- da v primeru spremembe zakono-
daje, povezane z razpisom, zahteva 
od prijavitelja projekta predložitev 
dodatnih dokazil,

- da se lahko spremeni, odloži ali 
prekine sofinanciranje, če bodo 
sredstva proračuna, namenjena 
kulturi, v času veljavnosti pogodbe 
o sofinanciranju manjša, kot so bila 
predvidena ob podpisu pogodbe, 

- da lahko odstopi od pogodbe, če pri-
javitelj prekorači rok za dokončanje 
projekta; v tem primeru mora pri-
javitelj odobrenega projekta vrniti 
prejeta sredstva z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva preje-
ma sredstev do končnega poplačila,

- da lahko v primeru objektivnih raz-
logov rok za dokončanje projekta 
podaljša. 

17. INFORMACIJE JAVNEGA 
ZNAČAJA
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s po-
goji in z merili razpisa ter pripadajoče 
razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na 
javni razpis strinja z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih 
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo 
osnovni podatki o projektu in preje-
mniku finančnih sredstev skladno z 
zakonom, ki ureja dostop do informa-
cij javnega značaja, in zakonom, ki ure-
ja varstvo osebnih podatkov. 

Varovanje osebnih podatkov bo zago-
tovljeno v skladu z veljavno zakonoda-
jo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja, 
razen tistih, ki jih prijavitelji posebej 
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, 
osebni podatki in druge izjeme iz 6. 
člena Zakona o dostopu do informa-
cij javnega značaja (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – 
odl. US, 102/15 in 7/18), v nadaljevanju: 
ZDIJZ) , ki niso javno dostopne in tako 
ne smejo biti razkrite oz. dostopne 
javnosti. Poslovna skrivnost se lahko 
nanaša na posamezen podatek ali na 
del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo. Prijavitelji morajo poja-
sniti, zakaj posamezen podatek ne sme 
biti dostopen javnosti kot informacija 
javnega značaja. Če prijavitelj ne ozna-
či in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo občina lahko domnevala, da vloga 
po stališču prijavitelja ne vsebuje po-
slovnih skrivnosti, osebnih podatkov 
in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

18. POSREDOVANJE INFORMA-
CIJ O RAZPISU
Potencialni prijavitelji so dolžni spre-
mljati spletno stran Občine Dobrova-
-Polhov Gradec, na kateri bodo obja-
vljane morebitne spremembe oziroma 
novosti v zvezi z javnim razpisom. Vse 
morebitne potrebne  dodatne  infor-
macije  v  zvezi  z  javnim  razpisom  
morajo  biti zahtevane  v  pisni  obliki, 
in sicer po elektronski pošti na naslov: 
info@dobrova-polhovgradec.si Od-
govore na vprašanja bo občina posre-
dovala za vse v pisni obliki na spletni 
strani občine in sicer na strani, kjer bo 
objavljen razpis. Vsi objavljeni odgovo-
ri bodo imeli status dopolnitve razpi-
sne dokumentacije. 
Številka: 4300-0002/2022-2
Datum: 14.01.2022

   Franc Setnikar 
          Župan
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JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

SOCIALNO VARSTVENIH 
PROGRAMOV

V OBČINI DOBROVA-POLHOV 
GRADEC V LETU 2022

1. NAZIV IN SEDEŽ SOFINACER-
JA:
Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova

2. PRAVNA PODLAGA
Zakon 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 – ZSPD-
SLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), Odlok o proraču-
nu Občine Dobrova-Polhov Gradec za 
leto 2022 (Uradni list RS 21/2021), Pra-
vilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16).

3. PREDMET JAVENEGA RAZ-
PISA
Programi in projekti socialno hu-
manitarnih in invalidskih organi-
zacij in društev,
ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Ob-
čina Dobrova-Polhov Gradec za ob-
čane občine Občina Dobrova-Polhov 
Gradec in sicer:
- programi preprečevanja, razreševa-

nja in odpravljanja socialnih stisk, 
osamljenosti in izključenosti otrok 
in mladih, brezposelnih, starejših,

- programi za pripravo na kvalitetno 
življenje mladih in starejših, huma-
nizacijo odnosov v družini in družbi,

- programi za kvalitetnejše življenje 
družine in podporo družini,

- programi odkrivanja in prepre-
čevanja zlorab mladih, preprečevan-
ja nasilja med mladimi,

- socialni in rehabilitacijski progra-
mi, ki omogočajo enakopravno vkl-
jučevanje kroničnih bolnikov, inva-
lidov, oseb s posebnimi potrebami, 
oseb s težavami v duševnem zdravju 
v skupnost,

- socialni in rehabilitacijski programi 
za preprečevanje in reševanje socia-
lne problematike povezane z uživan-
jem prepovedanih drog in alkohola, 

- programi pomoči in samopomoči, 
usmerjeni v zmanjšanje socialne 
izključenosti starejših, mladih brez-
poselnih in drugih marginalnih sku-
pin prebivalstva. 

Programe lahko prijavijo nevladne, 
neprofitne, nepridobitne, prostovolj-
ne, socialno humanitarne, verske or-
ganizacije, invalidske organizacije in 
društva ter druga društva, ki izvajajo 
programe s področja socialne, zdra-
vstvene ali humanitarne dejavnosti in 
imajo sedež v občini Dobrova-Polhov 
Gradec. Vlogo na javni razpis lahko 
poda le društvo ali organizacija, ki je 
samostojna pravna oseba. 

Vsaka organizacija oz. društvo lahko (v 
kolikor ne prijavlja programa društva 
ali organizacije v celoti) prijavi največ 
dva različna socialno varstvena pro-
grama.

Predmet sofinanciranja so stroški, ki 
so neposredno povezani z izvajanjem 
prijavljenega programa, brez investicij-
skih stroškov.

4.  UPRAVIČENCI ZA DODELI-
TEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo no-
silci oz. izvajalci programov, ki poleg 
posebnih pogojev, navedenih v točki 3 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirani za izvajanje dejav-

nosti, ki je predmet razpisa,
- da imajo materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih aktivnosti,

- programi, ki so predmet razpisa, se 
morajo opravljati na območju občine 
Dobrova-Polhov Gradec;

- da imajo izdelano finančno kon-
strukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki izvajanja pro-
grama, 

- da se socialnovarstveni program, ki 
ga prijavljajo, izvaja že najmanj 12 
mesecev pred tem razpisom,

- da za program, ki ga prijavljajo, ne 
prejemajo drugih sredstev iz prora-
čuna Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec.

- občinski upravi Občine Dobrova-
-Polhov Gradec vsaj enkrat letno 
dostavljajo poročilo o realizaciji pro-
jektov ter namenski porabi sredstev, 
ki so jih v preteklem letu prejeli iz 
občinskega proračuna, razen v pri-
meru, ko kandidirajo prvič;

- imajo do občine poravnane vse ob-
veznosti, v kolikor so bili sofinanci-
rani iz proračuna v preteklih letih;

- se projekti izvajajo na neprofitni os-
novi in

- izpolnjujejo druge pogoje določene z 
razpisom.  

Izvajalci morajo naštete pogoje izpol-
njevati na dan objave javnega razpisa.

6. MERILA ZA OCENJEVANJE 
IN VREDNOTENJE PREDLOGOV 
MLADINSKIH PROJEKTOV
Ocenjevanje in vrednotenje mladin-
skih projektov bo izvedeno v skladu 
z merili, ki so opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji. Projekti bodo sofinan-
cirani do višine razpoložljivih sredstev. 
Višina sredstev, ki jih bo prejel posame-
zen projekt bo izračunana na podlagi 
točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja 
na podlagi meril dobila posamezna 
prijava.

7. VIŠINA RAZPISANIH SRED-
STEV IN DENARNIH POMOČI 
JAVNEGA RAZPISA
Sredstva so zagotovljena v proračunu 
občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 
2022 na proračunski postavki 20019 
Sodelovanje z nevladnimi organizaci-
jami na področju socialnega varstva  v 
višini 1.500,00 EUR.

8. OBDOBJE ZA PORABO SRED-
STEV
Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2022, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

9. RAZPISNI ROK ZA ODDAJO 
VLOG
Rok za oddajo vlog: 21.02.2022.

10. KRAJ, KJER LAHKO PROSIL-
CI DVIGNEJO RAZPISNO DO-
KUMENTACIJO
Razpisno dokumentacijo (besedilo 
razpisa, navodila in obrazci, merila za 
sofinanciranje ter vzorec pogodbe) je 
ves čas objave javnega razpisa na voljo 
na spletni strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec.
Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo prijavitelji pri Sandri 
Nartnik na tel. št. 01 3601-800. Razpis 
in obrazci so dosegljivi tudi preko in-
ternetne strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec: http://www.dobrova-pol-
hovgradec.si/

11. VSEBINA VLOGE
Vloga na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije, biti mora 
čitljiva in na ustreznih mestih podpi-
sana. Vsebovati mora vse obvezne pri-

loge, dokazila in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji.

Komisija lahko naknadno zahteva še 
predložitev drugih dokumentov, kot 
dokazilo resničnosti navedb v vlogi in 
priloženi dokumentaciji.

10. ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloge je potrebno poslati na naslov: 
Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova. Vloga 
mora biti v zapečatenem ovitku opre-
mljena z izpisom na prednji strani: 
»JAVNI RAZPIS –  SOCIALNO 
VARSTVO 2022 – NE ODPIRAJ« 
Na hrbtni strani mora biti naslov 
pošiljatelja.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka prejeta v sprejemni 
pisarni Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec, Stara cesta 13, Dobrova, ali če je 
bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka. 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka 
prejeta v sprejemni pisarni Dobrova-
-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Do-
brova 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 zahte-
vanih z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec 
strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.

11. OBRAVNAVA VLOG IN OB-
VEŠČANJE O IZBORU
Nepravilno označene in nepravočasno 
oddane vloge bodo zavržene. Odpira-
nje vlog ni javno in bo izvedeno najka-
sneje v roku 5 delovnih dni po prete-
ku roka za prijavo na razpis. Komisija 
v roku osmih dni od odpiranja vlog 
pisno pozove tiste vlagatelje, katerih 
vloge ne vsebujejo vseh z razpisno do-
kumentacijo zahtevanih dokumentov 
(nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Če 
vlagatelj vloge ne dopolni v zahteva-
nem roku, izvajalec razpisa vlogo za-
vrže s sklepom. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena.

V roku prispele in pravilno označene 
vloge bodo ovrednotene po točkov-
nem sistemu v skladu z merili za oceno 
programov, ki so opredeljena v razpisni 
dokumentaciji ter skladno z razpolo-
žljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in 
vrednotenje programov bo izvedla raz-
pisna komisija, ki jo imenuje župan. O 
izidu razpisa in višini dodeljenih sred-
stev bodo prijavitelji obveščeni v roku 
30 dni po izteku roka za prijavo na raz-
pis. Z upravičenci do sofinanciranja bo 
sklenjena pogodba o izvajanju progra-
mov ter višini in načinu sofinanciranja 
v letu 2022. Upravičenci so dolžni do 
15.12.2022 posredovati vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedbi programa 
za leto 2022.

Številka: 4300-0003/2022-2
Datum: 14.1.2022

Franc Setnikar
Župan

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 

– ZLS-UPB2 s spremembami), Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 s spre-
membami), Zakona o športu (ZŠpo-1) 

(Uradni list RS, št. 29/17 s spremembami), 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04 s sprememba-
mi), Statuta Občine Dobrova-Polhov 

Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19), 
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti 

in programov društev v občini Dobrova-
-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 32/09 
s spremembami) in Odloka o proračunu 
Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 

2022 (Uradni list RS, št. 21/2022) objavlja 
Občina Dobrova-Polhov Gradec

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE 

DELOVANJA DRUŠTEV NA 
PODROČJU KULTURE, ŠPORTA 

IN TURIZMA V OBČINI 
DOBROVA-POLHOV GRADEC V 

LETU 2022

1. NAZIV IN SEDEŽ SOFINAN-
CERJA
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, Dobrova.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Sofinanciranje programov društev na 
področju kulture, športa in turizma v 
Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 
2022.

3. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
Upravičenci do sredstev so društva, ki 
delujejo na področju kulture, športa in 
turizma s sedežem v občini Dobrova-
-Polhov Gradec.

4. POGOJI  IN OMEJITVE ZA SO-
DELOVANJE NA JAVNEM RAZ-
PISU 
Sofinanciranje kulturnih progra-
mov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški: 
1.1 Administrativno delovanje društva
stroški dela in materialni stroški admi-
nistrativnih, finančnih in računovod-
skih del, stroški zavarovanj
1.2 Izvedba kulturnih programov
stroški najemnin objektov, stroški 
udeležbe na nastopu, stroški povezani 
z založništvom, stroški strokovnega iz-
popolnjevanja, izobraževanja in uspo-
sabljanja strokovnega kadra, stroški 
izvedbe delavnic, stroški zavarovanja
1.3 Priprava, izvedba in promocija kul-
turne prireditve
stroški priprave, izvedbe in promocije 
prireditve, zavarovanje
1.4. Obratovalni stroški in investicij-
sko-vzdrževalna dela na kulturnih 
objektih 
stroški investicij v objekte ter stroški 
povezani z električno energijo, ogre-
vanjem, odvoza odpadkov, vodarino, 
kanalščino, idr. 
Pogoji in omejitve:
- da je kulturni program ali kulturna 

prireditev, ki kandidira za sofinanci-
ranje iz javnih sredstev, pripravljena 
in izvedena na neprofitni način, na-
menjena širši javnosti in izkazuje nek 
širši javni interes, 

- kulturni programi oziroma kultur-
ne dejavnosti, potekajo redno, or-
ganizirano in ustrezno strokovno 
vodeno, vsaj devet (9) mesecev v letu, 
izvajalec je v preteklem  letu redno 
predstavljal svoj program na javnih 
prireditvah (pogoj za sofinanciranje: 
najmanj 2 nastopa) v občini,

- kandidata na izobraževanje, usposa-
bljanje ali izpopolnjevanju predlaga 
in prijavi osnovna kulturna organi-

zacija oz. izvajalec, 
- kandidat se zaveže, da bo po konča-

nem usposabljanju, izpopolnjevan-
ju ali izobraževanju najmanj 3 leta 
deloval v Občini Dobrova-Polhov 
Gradec kot strokovni delavec pri iz-
vajalcu letnega programa kulture,

- da društvo izvaja dejavnost v kulturi, 
kamor prijavljajo kandidata za uspo-
sabljanje ali izpopolnjevanje,

- sofinancirajo se prireditve, ki so or-
ganizirane na območju občine Dob-
rova-Polhov Gradec,

- da bodo sodelovali na prireditvah, ki 
jih bo organizirala občina, če bodo k 
temu pozvani,

- kulturni projekti, ki jih društvo 
organizira za svoje člane in druge 
udeležence v obliki delavnic, izob-
raževanj, usposabljanj in izpopol-
njevanj mora imeti vsaj 10 obisko-
valcev. Niz delavnic izobraževanj, 
usposabljanj in izpopolnjevanj s 
področja kulture lahko predstavlja 
daljši sklop izobraževanja, kjer vsaka 
delavnica, izobraževanje, usposabl-
janje in izpopolnjevanje predstavlja 
določeno podtemo izobraževanja 
kot zaključene celote,

- kot prireditev se upošteva samostoj-
na izvedba najmanj 12. pesmi oz. 10. 
skladb, oz. 45 minut programa,

- kot predstava (celovečerno gleda-
liško delo) - premiera se upošteva 
samostojna predstava v dolžini na-
jmanj 45 minut , v primeru lutkovne 
skupine najmanj 30 minut, (krajša 
gledališka dela se vrednotijo samo 
v primeru sodelovanja na prireditvi), 
ponovitve predstav se upoštevajo kot 
nastopi,

- za javni nastop šteje prireditev, na-
menjena širši javnosti, z dokazljivo 
javno objavo,

- promocijski material (CD, video, 
DVD, knjiga, zbornik, brošura) mora 
biti izdan v seriji s pridobljenimi pra-
vicami institucij npr. NUK, SAZAS, 
AAS…,

- opravljanje dejavnosti na neprofit-
ni osnovi pomeni, da dejavnosti in 
programu ni moč pripisati pretežno 
komercialnega namena in člani izva-
jalske skupine ne prejemajo plačila.

- občina zagotavlja sredstva za finan-
ciranje investicijsko-vzdrževalnih 
del na kulturnih objektih ter za fi-
nanciranje obratovalnih stroškov, ki 
nastanejo v zvezi s temi objekti in so 
v lasti ali upravljanju posameznega 
kulturnega društva Za vrednotenje 
in določitev števila točk se upošte-
vajo obratovalni stroški in stroški 
investicijsko-vzdrževalnih del, ki 
jih prijavitelj dokaže s predložitvijo 
kopij uradnih računov izstavljenih v 
2019.

Sofinanciranje športnih progra-
mov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški: 
2.1 Administrativno delovanje društva 
stroški dela in materialni stroški admi-
nistrativnih, finančnih in računovod-
skih del, stroški zavarovanja
2.2 Izvedba športnih programov
stroški strokovnega kadra, stroški na-
jemnin objektov za vadbo, organizacija 
športnih tekmovanj, stroški zavarovanj 
2.2.1 Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok, šoloobveznih otrok, mladi-
ne in študentov 
stroški strokovnega kadra, stroški na-
jemnin objektov za vadbo, stroški za-
varovanja
2.2.2 Športna vzgoja otrok in mladine 
s posebnimi potrebami (z motnjami v 
razvoju)
stroški strokovnega kadra, stroški na-
jemnin objektov za vadbo, stroški za-
varovanja
2.2.3 Športna vzgoje otrok, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport
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stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, or-
ganizacija športnih tekmovanj, stroški zavarovanja
2.2.4 Šport invalidov
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, or-
ganizacija športnih tekmovanj, stroški zavarovanja
2.2.5 Športna rekreacija
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, 
stroški zavarovanja
2.2.6 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu
stroški izpopolnjevanja, izobraževanja, usposabljanja ali pridobiva-
nja licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih članov društva
2.3. Priprava, izvedba in promocija športne prireditve
stroški organizacije prireditve, stroški sodnikov, pomožnega osebja, 
stroški panožne zveze, stroški pokalov, diplom, stroški zavarovanja
2.4 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne dejav-
nosti
stroški povezani z obratovalnimi stroški in investicijami v objekte
2.4.1 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne de-
javnosti, ki zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, odvoza 
odpadkov, vodarina, kanalščina, idr. 
2.4.2 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme v lasti ali naje-
mu upravičenca.
Pogoji in omejitve:
- kandidata na izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanju 

predlaga in prijavi osnovna športna organizacija oz. izvajalec. 
Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v do-
meni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabl-
janja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih 
usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri stro-
kovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ, 

- kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopoln-
jevanju ali izobraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Dob-
rova-Polhov Gradec kot strokovni delavec pri izvajalcu letnega 
programa športa,

- stroški organizacije prireditev in nastopov na teh prireditvah, ki 
se financirajo iz drugih proračunskih postavk občinskega prora-
čuna, niso upravičen strošek,

- sofinancirajo se prireditve, ki so organizirane na območju občine 
Dobrova-Polhov Gradec,

- stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov in opre-
me v lasti ali najemu vlagatelja niso upravičeni, v kolikor je iz 
prejetih vlog razvidno, da vlagatelj za izvajanje dejavnosti zara-
čunava najemnino,

- na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in var-
nost vseh udeležencev,

- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, 
če bodo k temu pozvani.

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo na-
slednji dodatni pogoji:
- športni programi SPLOŠNO:
o isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavlje-

nem športnem programu,
- netekmovalni športni programi:
o v programih interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šolo-

obveznih otrok, mladine in študentov, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, športa invalidov, športne re-
kreacije in športa starejših se vrednotijo samo tisti udeleženci, ki 
niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ (oz. ZŠIS-POK).

- tekmovalni športni programi:
o v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport se vrednotijo le športniki, ki so v skladu 
z 32. členom ZŠpo-1 registrirani pri  nacionalni panožni športni 
zvezi (NPŠZ oz. ZŠIS-POK) za prijavitelja in tekmujejo v ura-
dnem tekmovalnem sistemu panožne športne zveze. Spodnja 
starostna meja za vključitev uradne tekmovalne sisteme je 12, 
oziroma 10 let, skladno s potrjenim uradnim tekmovalnim siste-
mom, objavljenim v dokumentu OKS-ZŠZ, številka 3-29/2018-3 
z dne 4. 6. 2018 (https://www.olympic.si/datoteke/Uradno-potr-
jeni-tekmovalni-sistemi(2).pdf ). Javno veljavna evidenca registri-
ranih in kategoriziranih športnikov je na voljo na https://www.
olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija .

Sofinanciranje turističnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški: 
3.1 Administrativno delovanje društva
3.1.1 Število članov, sodelovanje povezovanje, spletna stran društva, 
pridobivanje sredstev
stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in ra-
čunovodskih del, stroški zavarovanja, stroški vzdrževanja spletne 
strani, stroški oblikovanja spletne strani, stroški zakupa prostora 
na serverju
3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje 
članov društva in priprava in organizacija delavnic
stroški strokovnega izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževa-
nje članov društva, stroški priprave in organizacije delavnic, kot 
so stroški strokovnega kadra za izvedbo, stroški najema prostora, 
stroški obveščanja, stroški materiala za delavnice
3.1.3 Priprava in tisk promocijskega gradiva
stroški oblikovanja, priprave besedil, prevodov, odkup slikovnega 
gradiva, stroški tiska
3.2 Priprava, izvedba in promocija turistične prireditve

stroški izvajalcev na prireditvi, stroški najema prostora, stroški 
promoviranja prireditve, stroški materiala za izvedbo prireditve, 
stroški zavarovanja
3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih
stroški udeležbe na sejmu, stroški organizacije sejma stroški, osebja, 
ki predstavlja ponudbo v času sejma, stroški promoviranja sejma
3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objektov turi-
stične infrastrukture
stroški priprave programov, stroški izobraževanja kadra za izva-
janje programov, stroški trženja programa, stroški nakupa klopi, 
smetnjakov in drugi materialni stroški povezani z vzdrževanjem 
objektov turistične infrastrukture
Pogoji in omejitve:
- oblikovanje promocijskega materiala mora biti skladno s celo-

stno podobo občine,
- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, 

če bodo k temu pozvani, 
- prireditev se organizira na območju občine Dobrova-Polhov 

Gradec,
- stroški vzdrževanja objektov turistične infrastrukture, ki jih 

uveljavljajo vlagatelji morajo biti usklajeni z letnim programom 
za turizem in občinskim proračunom za tekoče leto in zgrajeni 
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju pro-
stora in varstvu okolja,

- objekti, v katerih se izvaja pridobitna dejavnost niso upravičeni 
do sofinanciranja,

- na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in var-
nost vseh udeležencev.

5. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV OZ. PRO-
JEKTOV

Kulturni programi
1.1. Administrativno delovanje društva

Elementi za vrednotenje Število točk      

1

Število aktivnih članov, ki so občani občine Dobrova-Polhov Gradec
do 30 članov aktivnih članov s plačano članarino 10
od 31–60 članov aktivnih članov s plačano članarino 20
nad 61 članov aktivnih članov s plačano članarino 35

2

Vključenost mladih med 14. in 20. letom 
Do 6 mladih med 14. in 20. letom 5
Od 7 do 10 mladih med 14. in 20. letom 10
Nad 11 mladih med 14. in 20. letom 15

3
Društvo se predstavlja na svetovnem spletu
Društvo ima svojo spletno stran, ki je redno vzdrževana in ažurirana 2

1.2 Izvedba kulturnih programov
Elementi za vrednotenje              Število točk      

1

Dejavnost oz. sekcije društva

- glasbena 30

- gledališka, lutkovna 30

- plesno-folklorna 30

- likovna, filmska, fotografska 20

- druge vsebine s področja kulture 20

2 Stroški najemnin objekta (do 80-ur za posamezni 
program, ki se izvaja v organiziranih skupinah) 1 točka/uro/skupino

3 Nastop na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec 3 točki/nastop

4 Nastop na prireditvi na območju Slovenije 6 točk/nastop

5 Nastop na prireditvi v tujini 9 točk/nastop

6

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah (za 
vsako doseženo prvo, drugo ali tretje mesto) 

medobmočnem tekmovanju 1

na državnem tekmovanju 2

na mednarodnem tekmovanju 3

7 Založništvo (CD, knjiga) 10 točk/izdelek

8

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, 
delavnice amaterskih strokovnih kadrov, ki so člani 
društva  in se izobražujejo, itd na področju kulturnih 
programov, ki jih izvaja društvo, 

10 točk/
izobraževanje/osebo

9
Delavnice, izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja, ki jih društvo organizira za svoje člane in 
druge udeležence

10 točk/
Izobraževanje kot 
zaključeno celoto

1.3. Priprava, izvedba in promocija kulturne prireditve
Število 
točk/
prireditev

1

Organizacija lastne prireditve, 100% nastopajočih je iz občine 
Dobrova-Polhov Gradec

14 

Organizacija lastne prireditve, od 50 do 99% nastopajočih je iz 
občine Dobrova-Polhov Gradec

10

Organizacija lastne prireditve, do 49% nastopajočih je iz občine 
Dobrova-Polhov Gradec

5

2 Objava v koledarju prireditev 2
3 Objava na občinski spletni strani 2
4 Objava v Našem časopisu 2

5

Prireditve, ki se izvajajo od 6 do 10 let zaporedoma, se korigira s 
faktorjem 1,3 
Prireditve, ki se izvajajo več kot 10 let zaporedoma, se korigira s 
faktorjem 1,5

1.4.  Obratovalni stroški in investicijsko-vzdrževalna dela 
na kulturnih objektih 
Na podlagi vrednotenja obratovalni stroški in stroški investicij-
sko-vzdrževalnih del se izračuna skupno število točk (1 EUR = 1 
točka). Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva prora-
čunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki 
so bili izbrani za sofinanciranje obratovalnih stroškov in investicij-
sko-vzdrževalna dela na kulturnih objektih. Višina sofinanciranja 
se določi na podlagi zmnožka števila točk in vrednosti točke.

Športni programi
2.1. Administrativno delovanje društva

Elementi za vrednotenje Število točk      

1

Število aktivnih članov, ki so občani občine Dobrova-Polhov Gradec

do 30 članov aktivnih članov s plačano članarino 10

od 31–60 članov aktivnih članov s plačano članarino 20

nad 61 članov aktivnih članov s plačano članarino 35

2

Vključenost mladih med 14. in 20. letom 

Do 6 mladih med 14. in 20. letom 5

Od 7 do 10 mladih med 14. in 20. letom 10

Nad 11 mladih med 14. in 20. letom 15

3
Društvo se predstavlja na svetovnem spletu
Društvo ima svojo spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
dopolnjevana

2

2.2 Izvedba športnih programov
2.2.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobve-
znih otrok, mladine in študentov

Elementi za vrednotenje 
Število točk/
uro /skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 20 oseb)

1

2
Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur na 
posamezni pohod)

5

3
Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 20 oseb)

1

4
Organizacija programa Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, 
Ciciban planinec za pripravo gradiva

0,5 točke/
udeleženca

2.2.2  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potre-
bami (z motnjami v razvoju)

Elementi za vrednotenje
Število točk/
uro/skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb)

1

2
Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb)

1

2.2.3  Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport 

Elementi za vrednotenje 
Število 
točk/uro/
skupino 

1
Strokovni kader (največ 240 ur cicibani, 240 mlajši dečki, deklice 
skupine, 400 starejši dečki, deklice za posamezni program)

1

2
Najemnina objekta  (največ 240 ur cicibani, 240 mlajši dečki, 
deklice skupine, 400 starejši dečki, deklice za posamezni 
program)

1

3
Izvedba tekmovanja na območju občine Dobrova-Polhov Gradec, 
ki poteka po propozicijah panožne zveze

0,6 točke /
udeleženca

4

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah 
(za vsako doseženo prvo, drugo ali tretje mesto)
na med območnem tekmovanju 1

na državnem tekmovanju 2

na mednarodnem tekmovanju 3

2.2.4 Šport invalidov 

Elementi za vrednotenje
Število točk/
uro/skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb)

1

2
Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb)

1

3
Izvedba tekmovanja na območju občine Dobrova-Polhov Gradec, 
ki poteka po propozicijah panožne zveze

0,6 točke /
udeleženca

2.2.5 Športna rekreacija oseb starejših od 65. let

Elementi za vrednotenje              
Število točk/
uro/skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program oz. 16 pohodov 
daljših od 5 ur v skupini od 12 do 20 udeležencev starejših od 
65 let)

1

2
Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur na 
posamezni pohod)

5

3
Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
od 12 do 20 udeležencev)

1
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2.2.6 Športna rekreacija

Elementi za vrednotenje              
Število točk/
uro/skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program oz. 16 
pohodov daljših od 5 ur v skupini od 12 do 20 udeležencev)

1

2
Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur na 
posamezni pohod)

5

3
Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
od 12 do 20 udeležencev)

1

2.2.7 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje stro-
kovnih kadrov v športu

Število točk/  
izobraževanje

1
Strokovno izpolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje ali 
pridobivanje licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih 
članov društva

10 

2.3. Priprava, izvedba in promocija športne prireditve

Organizacija prireditev:
Število  točk/
prireditev

1

Od 30 do 99 udeležencev oz. od 4 do 15 ekip na prireditvi 50

Od 100 do 200 udeležencev oz 16 do 25 ekipna prireditvi 75

Nad 201 udeležencev oz 26 in več ekip na prireditvi 100

2 Objava v letnem koledarju prireditev 5

3 Objava na Občinski spletni strani 5

4 Objava v Našem časopisu 5

5

Prireditve, ki se izvajajo od 6 do 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,3 
Prireditve, ki se izvajajo več kot 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,5

2.4. Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne 
dejavnosti
Na podlagi vrednotenja obratovalni stroški in stroški investicij-
sko-vzdrževalnih del se izračuna skupno število točk (1 EUR = 1 
točka). Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva prora-
čunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki 
so bili izbrani za sofinanciranje obratovalnih stroškov in investicij-
sko-vzdrževalnih del na objektih in prostorih za izvajanje športne 
dejavnosti. Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka 
števila točk in vrednosti točke.

Turistični programi
3.1Administrativno delovanje društva
3.1.1Število članov, sodelovanje povezovanje, spletna stran 
društva,pridobivanje sredstev

1
Število članov

Število  
točk

Do 20 članov društva s plačano članarino 3
Do 21 do 50 članov s plačano članarino 6
Nad 51 članov s plačano članarino 10

2

Pridobivanje sredstev iz drugih javnih in zasebnih virov
Društvo je v preteklem letu pridobilo sredstva za posamezne projekte iz 
drugih javnih virov (razpisov)

4

Društvo pridobiva donatorska in sponzorska sredstva 2
Društvo pridobiva sredstva iz članarin 2

3

Sodelovanje in povezovanje
Sodelovanje pri projektih TZD 1
Sodelovanje pri projektih Turistične zveze Slovenije 1
Sodelovanje v občinskih projektih 2
Sodeluje v projektih OŠ na območju občine  3

4

Spletna stran društva
Društvo ima spletno stran, ki je redno vzdrževana in dopolnjevana 2
Društvo ima spletno stran omogoča komuniciranje z uporabnikom (forum, 
obrazec za pošiljanje vprašanj )

2

Društvo ima spletno stran ima aktivne povezave z ostalimi društvi, nar. 
kult in drugimi zanimivostmi

2

3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobra-
ževanje članov društva in priprava in organizacija delavnic

Število  točk

1
Organizacija do enega izobraževanja, delavnice, ipd za člane v 
preteklem letu 

1

2
Organizacija do treh izobraževanj, delavnic, ipd za člane v preteklem 
letu

3

3
Organizacija več kot treh  izobraževanj, delavnic, ipd za člane v 
preteklem letu

7

4 Organizacija vsaj ene strokovne ekskurzije za člane v preteklem letu 3

3.1.3 Priprava in tisk promocijskega gradiva
Število  točk

1
Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki  vključuje območje 
delovanja društva

2

2
Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki vključuje celotno 
območje občine. 

4

3
Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki vključuje območje več 
občin.

6

4 Priprava tiskanega promocijskega gradiva med društvi več občin 8

3.2 Organizacija turistične prireditve

1

Promocija prireditve (najave pred prireditvijo) Število  točk

Objava v glasilu Našem časopisu 3

Objava na občinski spletni strani 3

Objava prireditve v letnem koledarju prireditev občine 3

Objava v enem mediju, ki pokriva širše območje (regija, Slovenija) 4

Objava v dveh medijih, ki pokriva širše območje (regija, Slovenija) 7

Objava v treh in več medijih, ki pokriva širše območje (regija, 
Slovenija)

11

2

Število obiskovalcev prireditve

Število obiskovalcev prireditve (ocena ) do 200  3

Število obiskovalcev prireditve (ocena) od 201 do 500 obiskovalcev 6

Število obiskovalcev prireditve (ocena )  nad 501 obiskovalcev 10

3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih

1

Udeležba društva na sejmih Število  točk

Društvo predstavlja svojo ponudbo na sejmih na območju občine, 2

Društvo aktivno sodeluje na sejmih, ki se jih udeležuje občina, 6
Društvo samostojno predstavlja svojo ponudbo na specializiranih 
turističnih sejmih

10

3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objek-
tov turistične infrastrukture

1

Turistični produkti in turistična infrastruktura Število  točk

Društvo aktivno sodeluje pri pripravi turističnih produktov in 
urejanju turistične infrastrukture, ki jih pripravlja občina ali drugi 
subjekti

5

Društvo samo pripravlja turistične produkte in ureja turistično 
infrastrukturo

10

6. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA
Sredstva bremenijo proračunske postavke Proračuna občine Do-
brova-Polhov Gradec za leto 2022:

1 18023 Programi kulturnih društev v višini 31.000,00 EUR
(od tega 28.000 € za kulturne programe in 
3.000 € za vzdrževanje objektov in prostorov 
za izvajanje kulturne dejavnosti)
2 18050 Šport v društvih v višini 32.410,00 EUR
(od tega 25.928 € za športne programe in 
6.482 € za vzdrževanje objektov in prostorov 
za izvajanje športne dejavnosti)
3 14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in dru-
štev ter drugih turističnih organizacij v višini   7.560,00 EUR

7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Na podlagi podpisane pogodbe se zahtevki za dodeljena sredstva 
vložijo najkasneje do 25.11.2022. 

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila in obrazci, me-
rila za sofinanciranje ter vzorec pogodbe) je ves čas objave javnega 
razpisa na voljo na spletni strani občine Dobrova-Polhov Gradec: 
www.dobrova-polhovgradec.si , po potrebi jo lahko dvignete tudi 
vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova.

9. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno 
po pošti ali oddajo neposredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina 
Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova s pri-
pisom »Ne odpiraj, javni razpis za sofinanciranje društev«. 
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. 
Vloge z napačno izpolnjeno ovojnico in vloge oddane po 
roku določenem v razpisu se zavrže. 

Rok za oddajo vlog: 3. marec 2022

10. OBRAVNAVANJE VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 8. marca 2022 v pro-
storih občine Dobrova-Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. 
Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo 
imenuje župan občine Dobrova- Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki je ni vložila upravičena oseba, 
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali 

jih dopolni neustrezno.
in zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,

- ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse 
priloge. 

Predmet dopolnitve niso obrazci, ki vlogi niso bili priloženi (šteje 
se, da so predmet sofinanciranja programi oz. vsebine, ki so bile 
opredeljene na obrazcih ob oddaji vloge). V kolikor društvo ob do-
polnitvi doda obrazce z novimi vsebinami, le-te v razpisu ne bodo 
upoštevane.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno 
pozove vlagatelje k dopolnitvi nepopolnih vlog. Rok za dopolnitev 
vlog je 8 dni. Dopolnitve poslane po roku se ne upoštevajo.

11. OBVEŠČANJE O IZBORU
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokov-
ne komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 

Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo predpisane pogoje iz pred-
pisov in javnega razpisa in so za namen zagotovljena sredstva se 
izda sklep o izboru.

V obrazložitvi sklepa o izboru je utemeljena odločitev in v primeru 
pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen 
in upravičeni stroški za katere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 30 dni od ugotovitve 
vseh dejstev.

Sklep o izboru občinska uprava posreduje prejemnikom sredstev in 
jih pozove k podpisu pogodbe. Za prejemnike sredstev, ki se v roku 
8 dni od prejema poziva ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo 
za pridobitev sredstev.

12. PRITOŽBA NA SKLEP
Zoper odločitev v sklepu o pravici do sredstev lahko upravičenec 
vloži pritožbo na naslov občine v roku 8. dni od prejema odločbe.

Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi vlagatelji. V 
pritožbi mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritož-
ba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. O pritožbi 
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. O pritožbi mora biti 
odločeno v 15. dneh s sklepom.

13. SPREMLJANE NAMENSKE 
PORABE SREDSTEV
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev 
v Občini Dobrova-Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost 
porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva 
plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se 
ugotovi: 
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko po-

rabljena, 
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal 

neresnične podatke, 
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pri-

dobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti 
sredstev za dobo petih let.

14. INFORMACIJE in POJASNILA
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini 
Dobrova-Polhov Gradec, tel. 01/3601-800 in sicer ob ponedeljkih 
in petkih od 8.00 do 12.00 ure ter sredah od 8.00 do 12.00 ure in 
od 14.00 do 16.00 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elek-
tronski pošti na naslov info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 18.01.2022
Številka: 4300-0001/2022-2 

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.
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Obvestilo 

Vpis otrok v OŠ 
Log - Dragomer, enota 
Vrtec Log - Dragomer
 
• Starše/skrbnike obveščamo, da poteka vpis v OŠ Log - 

Dragomer, enota vrtec Log - Dragomer, za šolsko 
leto 2022/23. Vloge sprejemamo najkasneje do 28. 2. 
2022 za sprejem otrok s 1. 9. 2022. 

• Vlog, ki bodo prispele po tem datumu, komisija ne bo obravnavala. Vlo-
ge za vpis otrok v vrtec so na voljo na spletni strani vrtca na naslovu: 
http://www.osld.si/vrtec/index.php/dokumenti-obrazci/cat_view/2-

-obrazci-vloge 
• Nove vloge morajo vložiti tudi starši, katerih otroci so bili v preteklem 

šolskem letu odklonjeni in so uvrščeni na čakalni seznam. Prav tako 
morajo nove vloge vložiti tisti starši, ki so oddali vloge za sprejem v 
šolskem letu 2021/22 po 28. 2. 2021 in otroci niso bili sprejeti. 

• Komisija za sprejem otrok bo vloge predvidoma obravnavala v aprilu 
na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 107/10 in 
29/17). Dokument je objavljen tudi na spletni strani vrtca na naslovu: 
http://www.osld.si/vrtec/index.php/dokumenti-obrazci/cat_view/4-

-pravilniki-predpisi 
Ravnateljica: mag. Mihaela Mrzlikar 

Županova beseda

Spoštovane 
občanke, 
spoštovani občani
Samo ugibamo lahko kaj vse 
nas čaka v letošnjem letu. 

Log - Dragomer, 16. januar 2022 - Po krajšem prazničnem premoru 
na deloviščih ponovno brnijo težki gradbeni stroji, delavci pa tudi v 
zimskih mesecih kaj dosti ne zaostajajo za tempom gradnje, ki je bil 

v lanskem letu izjemen. 

Do konca leta 2021 je bilo skupaj zgrajene 
že 15,6  kilometra kanalizacije v vrednosti 
6,5 milijona evrov. Samo v lanskem letu so 
počrpali skoraj 4 milijone evrov oziroma 
118 odstotkov razpoložljivih sredstev za 
leto 2021.

Občina Log - Dragomer je vstopila v za-
dnje leto gradnje kanalizacije in centralne 
čistilne naprave. Tempo izvedbe projekta 
ne bo pojenjal, saj morajo izvajalci še pred 
koncem leta položiti preostalo četrtino 
predvidenih kanalizacijskih cevi ter končati 
dela na čistilni napravi. 

V mesecih, ki prihajajo bo napredovanje 
odvisno od vremenskih razmer, zato bo na 
gradbiščih, podobno kot lani, najverjetneje 
bolj živahno v toplejših mesecih. »Ob de-
ževnem vremenu izvajalci ne bodo mogli 
hitro napredovati, ker pri stikovanju poli-
etilenskih cevi pri vakuumski kanalizaciji, 
v mokrem vremenu in pod -5° C, z elektro 
varilnimi spojkami ne bo mogoče zagotovi-
ti tesnosti vakuumske kanalizacijie. Zaradi 
razmočenosti materiala se pri zasipu ne bo 
dalo dosegati nosilnosti vgrajevanih plasti v 
profilu kanalizacije. 

Zato bo v deževnih in mrzlih dneh inten-
ziteta napredovanja del manjša.« so nam 
pojasnili na Občini. 

Projekt izvedbe kanalizacije in centralne 
čistilne naprave sicer sledi zastavljenemu 
planu. Do konca lanskega leta je bilo skupaj 
zgrajene 15,6 kilometra kanalizacije ozi-
roma dobri dve tretjini projekta. Vrednost 
izvedenih del pa je 6,5 milijona evrov kar 
predstavlja skoraj 70 odstotkov finančne 
realizacije projekta. Kako intenzivno je bilo 
lansko leto na gradbiščih kažejo tudi po-
datki o počrpanih evropskih sredstvih. Do 
konca leta 2021 je Občina Log – Dragomer 
počrpala 4,8 milijona evrov evropskih sred-
stev, samo v lanskem letu 3,9 milijona, kar 
predstavlja 118 odstotno črpanje razpolo-
žljivih sredstev po pogodbi z Ministrstvom 
za okolje in prostor za leto 2021. 

Na Logu gradnja ob temperaturah, ki 
dopuščajo stikovanje vakuumskih cevi

Izvajalec Hidrotehnik naj bi januarja va-
kuumsko kanalizacijo gradil na Cesti na 
breg, ob regionalni cesti pa naj bi nadalje-
vali s polaganjem kanalizacijskih cevi ob 
sočani gradnji vodovoda, plinovodnega in 
telekomunikacijskega omrežja. Dela naj bi 
tako potekala v območju kolesarske steze 
od naselja Kačja vas proti naselju Rosovče 
ter na območju Dragomerja od objekta Lo-
ška cesta 2 do hišne številke 10. Intenziteta 
del bo odvisna od ugodnih vremenskih raz-
mer, kot so nam pojasnili naši sogovorniki 
se temperature , če želijo stikovati vakuum-
ske cevi, naj ne bi spustile več kot pet sto-
pinj pod ničlo. Februarja naj bi se gradbišče 
preselilo na Vrhovčevo cesto, kjer naj bi na-
daljevali z izvedbo vakuumske kanalizacije. 

Sredi februarja začetek del na Lukovici
Delavci Komunalnih gradenj medtem na 

Ljubljanski cesti (Č3) in Poti na mah (Č1) 
gradijo črpališči. V januarju naj bi izvedli 
tudi podboj pod avtocesto za potrebe iz-
vedbe kanalizacije, projekt pa naj bi se na-
daljeval z gradnjo črpališča Č4. Februarja 
naj bi gradbišče preselili ob regionalno ce-
sto, delavci Komunalnih gradenj naj bi ka-
nalizacijo polagali na delu trase od objekta 
na Vrhniški cesti 19 v smeri proti Brezovici. 

V letu 2022 bodo nadaljevali s širjenjem 
omrežja zemeljskega plina. Na Kratki poti, 
Poti ob Snežaku naj bi Energetika Ljublja-
na ob ugodnih vremenskih razmerah (+ C), 
ki dopuščajo stikovanje cevi, nadaljevala z 
gradnjo. 

Na centralni čistilni napravi bodo 
nadaljevali z obrtniškimi deli

Na Barju, kjer stoji bodoča centralna 
čistilna naprava, je v teh mesecih pestro 
v notranjosti poslovno tehnološkega dela 
objekta, kjer potekajo obrtniška dela. De-

lavci Trgograda belijo in polagajo keramiko. 
Še pred tem so decembra izvalajci na va-
kuumski napravi izvedli jeklene dostopne 
stopnice, v februarju pa naj bi montirali 
črpalke. »V decembru je bilo zaključeno 
podvrtavanje trase kanalizacije dovodnih 
kanalov na lokaciji pod avtocesto pri čistilni 
napravi, zato so v januarju pristopili k umi-
ku zagatnih sten namenjenih zaščiti grad-
bene jame,« so nam povedali na Občinski 
upravi. Dodali so, da so v januarju delavci 
Trgograda začeli z izvedbo trase priključka 
kanalizacije na čistilno napravo. 

V drugi polovici tega meseca je v načrtu 
montaža strojne opreme – pralnika peska, 
centrifuge in vgradnja grabelj ter ureditev 
zunanje okolice. Naj spomnimo, da izvajal-
ci gradijo centralna čistilna naprava s ka-
paciteto 5.000 populacijskih enot. Gradnja 
bo kmalu zaključena, sledilo bo poskusno 
enoletno obratovanje naprave. Nanjo naj bi 
priključili odplake iz gospodinjstev, ki ležijo 
ob trasi, kjer je že bilo zgrajeno kanalizacij-
sko omrežje.

Osnovni dolgoročni cilj te investicije je 
uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo 
po sodobnih načelih. Z investicijo bodo po 
eni strani rešene potrebe občanov in hkra-
ti izboljšano stanje okolja. S predvidenimi 
ukrepi bo Občina Log – Dragomer zago-
tovila odvod odpadnih komunalnih vod z 
izgradnjo novega kanalizacijskega sistema 
in njihovo čiščenje na centralni čistilni na-
pravi. Investicija je sofinancirana iz Ope-
rativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
prednostne osi »Boljše stanje okolja in bi-
otske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 
»Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zah-
tev pravnega reda Unije na področju okolja 
ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih 
opredeljujejo države članice in ki presega-
jo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje 
emisij v vode zaradi izgradnje infrastruk-
ture za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda«.

V. L.
Foto: Občinska uprava OLD

Projekt gradnje kanalizacije in čistilne naprave 

Delavci znova na terenu

Verjetno je večina obdo-
bij novoletnih zaobljub že za 
nami in smo se večina že spo-
prijeli z dnevnimi izzivi, ki nas 
vodijo po poti, za katero smo se 
odločili. Na nekatere nastale 
razmere nimamo vpliva, smo 
pa kljub vsemu odgovorni, da 
s preudarnim in odgovornim 
ravnanjem tudi take primere 
rešujemo v skupno korist. Ver-
jetno nisem edini, ki si želi, da 
razprave in informacije o co-
vidu ne bi več zavzemale mest 
na naslovnicah in ne bodo več 
tema dneva. Verjamemo, da 
nas bodo stroka in pristojne 
službe s pričakovanim ravna-
njem pripeljali nazaj v nor-
malni življenjski ritem, ki si 
ga kot socialna družba zago-
tovo zaslužimo. Glede na vse 
povedano trdno verjamem in 
upam, da se bomo lahko še 
pred dopustnim časom, torej 
pred poletjem srečali v večjem 
številu. Veliko je razlogov, da 
se drug drugemu zahvalimo, 
da proslavimo uspešno pre-
hojeno pot in, da naš pogled 
usmerimo v prihodnost. Naša 
občina bo kmalu polnoletna 
in pri tej starosti se še pri otro-
ku pričakuje napredek in neke 
vrste samostojnost, čeprav se 
vsi zavedamo, kako to izgleda 
v praksi. Dokler so naši starši 
živi smo še vedno otroci. Tako 
imamo tudi mi kot samostoj-
na občina še kar nekaj tesno 
stkanih vezi z našo prejšnjo 

skupno lokalno skupnostjo 
s katero urejamo nekatera 
strateška področja delovanja. 
Tako kot spoštujemo tradici-
jo na svojem ozemlju, tako se 
trudimo tudi, da bi z našimi 
sosedi ohranjali vsaj tako pri-
stne in iskrene odnose, ki te-
meljijo na v preteklosti dogo-
vorjeni solidarnosti kot so se 
za njih dogovorili naši predni-
ki. V spoznanju, da tudi veliki 
ne morejo brez majhnih se na 
območju ljubljanske urbane 
regije danes povezuje 25 ob-
čin, kar je primer dobre pra-
kse medsebojnega sodelovanja 
in dogovarjanja. Skupaj smo 
močnejši in bolj verodostojni 
partner tudi državnim insti-
tucijam, saj delujemo transpa-
rentno kjer se upošteva tudi 
mnenje najšibkejših. Seveda 
so povsod še možnosti izbolj-
šanja medsebojnih odnosov 
in prav ti neizkoriščeni poten-
ciali bodo naša tarča v priho-
dnosti in verjamem, da bomo 
prepoznavni tudi po priza-
devnosti po povezovanju. Naj 
zaključim v duhu medseboj-
nega povezovanja in spošto-
vanja in se zahvalim vsakemu 
posamezniku, ki je v takem 
načinu doživljanja lokalne 
skupnosti našel pravo pot za 
naše skupno boljše počutje.  
Želim vam vse dobro.

Miran Stanovnik, 
vaš župan
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Dragomer, 15. januar 2022 – Delovni stroji 
Trgograda nadaljujejo s prenovo pokopališča pri 

cerkvi sv. Lovrenca v Dragomerju. V drugi etapi bo 
izbrani izvajalec zgradil nov oporni zid, s katerim 
bodo zavarovali brežino in povečali pokopališče.

 Prenova dragomerškega po-
kopališča se nadaljuje. Potem, 
ko so delavci Hidrotehnika lani 
v okviru prenove pokopališča 

zgradili dva oporna zidova v 
dolžini okoli 50 metrov, zavaro-
vali brežino obstoječih zemelj-
skih teras ter zagotovili prostor 

za okoli dvajset novih žarnih 
grobov, bodo dela v letošnjem 
letu potekala nivo nižje. Izvaja-
lec Trgograd, ki ga je Občina kot 
najcenejšega ponudnika izbrala 
s pomočjo zbiranja ponudb, je z 
deli že začel. »Narejen je bil po-
snetek stanja in dostopna pot. 
Trenutno izvajalec postavlja 
zagatnice za zaščito jame,« so 
nam pojasnili na Občini in do-
dali, da so v teku dela s katerimi 
se pripravljajo na izkop jame. 
Izvedeli smo še, da je v okviru 
druge faze prenove pokopali-

šča načrtovana gradnja novega 
opornega zidu, ki bo v višino 
meril okoli 280 cm. Ob nov 
oporni zid bodo lahko umesti-
li dodatnih 38 novih grobnih 
polj za žarne pokope. V sklopu 
prenove bodo zgradili še nove 
stopnice, ki bodo povezovale 
zgornjo in spodnjo teraso ter 
uredili dostopno pot za invali-
de. Napredovanje del bo krojilo 
vreme. To je v teh dneh ugodno, 
na Občini pa upajo, da jim bo 
vreme tudi v prihodnje šlo na 
roko. 

Dela naj bi bila končana v dveh 
mesecih

Občina Log - Dragomer je iz-
vajalca izbrala s pomočjo zbira-
nja ponudb. Najugodnejši Trgo-
grad naj bi 52 tisočakov vreden 
posel zaključil v roku dveh me-
secev od operativnega začetka 
del. Z zaključkom gradnje nove-
ga opornega zidu pa se prenova 
pokopališča še ne bo zaključila. 
V prihodnjih letih naj bi zgradili 
tudi poslovilni objekt. Načrto-
van je objekt pravokotne oblike 
z vežico, sobo za svojce, shram-

bo pogrebne opreme in sanita-
rijami. Pred vhodom v vežico je 
načrtovano pokrito preddverje. 

Vhod ter odprt in pokrit po-
slovni prostor vežice sta orien-
tirana proti jugu v smeri poko-
pališča. 

S prenovo naj bi na pokopali-
šču dobili prostor za dodatnih 
31 enojnih grobov, 178 žarnih 
grobov ter 120 žarnih niš, ure-
dili pa naj bi še prostor za raz-
tros pepela. 

V. L.
Foto: Občinska uprava

Log - Dragomer, 
januar 2022 – 
Izdelava projektne 
dokumentacije za 
izvedbo novega 
avtocestnega priključka 
Dragomer je v zaključni 
fazi. 

Prav tako je v zaključni fazi 
tudi pridobivanje gradbenega 
dovoljenja, vlogo je treba do-
polniti le še z manjkajočimi slu-
žnostmi. Na Darsu nam datu-
ma začetka gradnje niso razkrili, 
pravijo le, da se bo ta začela, ko 
bodo izpolnjeni vsi pogoji, torej 
pridobljena vsa upravna dovo-
ljenja, zagotovljena sredstva za 
investicijo in izbran izvajalec.

Gradnja novega avtocestnega 
priključka na Lukovici, ki naj bi 
razbremenil avtocestni odsek 
med Brezovico in Vrhniko, ima 
dolgo brado. V državni lokacij-

ski načrt je bil uvrščen že pred 
več kot desetletjem, v tem času 
pa smo bili priča številnim za-
mudam in zapletom. Naložba 
naj bi se vendarle kmalu začela. 
Kot so nam pojasnili na Darsu 
so v sklepni fazi pridobivanja 
potrebne dokumentacije. »Iz-
delava projektne dokumentaci-
je za izvedbo je v zaključni fazi. 

Prav tako je v zaključni fazi 
pridobivanje gradbenega do-
voljenja, vlogo je potrebno do-
polniti še z manjkajočimi slu-
žnostmi, ki so v pridobivanju,« 
pravijo na Dars ter dodajajo, da 
so vsa potrebna zemljišča za 
gradnjo, teh je 23,6 hektarov, že 
odkupljena. 

Gradnja se bo lahko pričela, 
ko bodo izpolnjeni vsi pogo-
ji graditve, ti vključujejo vsa 
upravna dovoljenja in zagoto-
vljena sredstva. »Prav tako je 
potrebna izvedba javnega naro-
čila ter pravnomočna odločitev 
izvajalca gradbenih del«

Gradnja bo potekala najmanj 
dve gradbeni sezoni

Projekt obsega izgradnjo no-
vega avtocestnega priključka 
s štirimi priključnimi kraki v 
obliki romba, ki se navežejo v 
spiralni križišči na novi povezo-
valni cesti. »Priključek se tako 
naveže na obstoječo regionalno 
cesto R2-409/0300 na območju 
naselja Lukovica pri Brezovi-
ci. V sklopu projekta se izvede 
tudi nova povezovalna cesta od 
avtocestnega priključka do ni-
vojskega železniškega prehoda 
prek železniške proge Ljubljana–
Trst pri Vnanjih Goricah z na-
vezavo na obstoječo regionalno 
cesto,« so nam razložili naši so-

govorniki. V sklopu investicije 
so predvidene tudi prilagoditve 
na avtocesti, spremljajoče ure-
ditve komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastruk-
ture ter prilagoditve obstoječih 
ureditev. Predvidena je še izved-
ba protihrupnih ukrepov.

»Zaradi zahtevnih barjanskih 
tal in temu prilagojene tehnolo-
gije gradnje bo gradnja trajala 
najmanj dve gradbeni sezoni. 
Tehnologija gradnje premosti-
tvenega objekta pa bo prilago-
jena čim manjšemu oviranju 
prometa na avtocesti, tako da 
so predvidene le krajše zapore 
prometa,« so opozorili na Dars. 
Skupna ocenjena vrednost pro-

jekta znaša v tekočih cenah 
45,2 milijona evrov z davkom 
in stroški financiranja.

Priključek ima strateški pomen
Načrtovan avtocestni priklju-

ček na Lukovici je vsaj z dveh 
vidikov pomemben tudi za ob-
čino Log - Dragomer. Izboljšala 
naj bi se dostopnost občine ter 
kakovost bivanja. Občina bo 
zaradi bližine dostopa do avto-
ceste zanimiva za priseljevanje, 
ustvarjeni bodo boljši pogoji za 
razvoj gospodarstva v občini, 
pozitivno pa bo vplival tudi na 
kvaliteto bivanja. »Ob jutranjih 
konicah se skozi našo občino 
vijejo kolone vozil ter ob tem 

v zrak spuščajo velike količine 
izpušnih plinov. Ko bo promet 
skozi našo občino potekal bolj 
tekoče, se bo v okolje sproščala 
manjša količina izpušnih plinov 
in v tem primeru se bo zagoto-
vo povečala kvaliteta bivanja,« 
nam je pred časom zaupal žu-
pan Miran Stanovnik. 

Priključek načrtovan tako, da 
omogoča širitev avtoceste

V prihodnosti je med Ljublja-
no in Vrhniko predvidena vzpo-
stavitev tretjega voznega pasu, 
zanimalo nas je, kdaj naj bi za-
čeli z rekonstrukcijo avtoceste 
na tem območju: »Za primorsko 
avtocestno vpadnico za zdaj še 
ni znano, kdaj bo mogoče priče-
ti z rekonstrukcijo obstoječega 
odstavnega pasu v vozni pas. 
Po Uredbi o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o posegih 
v okolje, za katere je treba izve-
sti presojo vplivov na okolje (ta 
je bila sprejeta avgusta 2020), 
moramo namreč izvesti preso-
jo vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstveno soglasje. V teku 
je izdelava projektne dokumen-
tacije za izvedbo del in ostale 
strokovne podlage za izvedbo 
presojo vplivov na okolje.« Na 
Darsu so nam še zaupali, da so 
projektne rešitve usklajene ter 
da je priključek Dragomer pro-
jektiran na način, da omogoča 
kasnejšo izvedbo tretjega pasu. 

V. L., 
foto: V. L. 

Razstava izdelkov učencev 
OŠ Log - Dragomer

 

stopnišče Upravnega centra

od 1. 12. 2021 do 31. 1. 2022

Vabljeni na ogled razstave!

OBČINA LOG - DRAGOMER
Upravni center 
Loška cesta 12

1358 Log pri Brezovici

Napredovanje del odvisno od vremenskih razmer

Priključek Dragomer 
tik pred izdajo 
gradbeneg
dovoljenja?
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Log - Dragomer, 16. 
december 2021 – 

Občinski svet Občine 
Log - Dragomer se je 

konec leta sestal na 
petnajsti redni seji. 

Čeprav je bil dnevni red pre-
cej obsežen, je svet tokrat posa-
mezne točke potrjeval hitro in 
enotno. Med drugim so svetni-
ki prižgali zeleno luč rebalansu 
proračuna za leto 2021 in potr-
dili proračun za leto 2022, ki bo 
rekordno težak. Seznanili so se 
še z opravljenimi nadzori Nad-
zornega odbora Občine Log 
- Dragomer ter med drugim 
obravnavali letno poročilo vrh-
niškega zdravstvenega doma.

 Občinski svet Občine Log 
- Dragomer je soglasno potrdil 
predlog Odloka o proračunu 
Občine Log - Dragomer za leto 
2022, Letni načrt pridobiva-
nja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za pri-
hodnje leto, predlog sklepa, da 
v letu 2022 ni predvidena pro-
daja finančnega premoženja in 
predlog izhodišč kadrovskega 
načrta. Proračun bo rekorden, 
na prihodkovni strani je na-
črtovanih 7,1 milijona evrov, 
odhodkov pa naj bi bilo za 8,7 
milijona evrov. 

Občina naj bi tako ustvarila 
primanjkljaj v višini okoli 1,6 
milijona evrov. Proračun bo v 
znamenju kanalizacije, saj naj 
bi največji delež investicijskega 
denarja namenili prav nadalje-
vanju tega projekta. V ta namen 
je rezerviranih kar 4,4 milijona 
evrov, še dodaten milijon je re-
zerviran za gradnjo vodovoda, 
270 tisočakov za gradnjo prizid-
ka vrtca, v predlogu pa so zago-
tovljena še sredstva za gradnjo 
parkirišča, cest, pumptrack 
steze in zunanji fitnes. Gladko 
je šlo tudi pri sprejemanju spre-
membe proračuna za lansko 
leto, že tretje po vrsti, ki so jo 
svetniki soglasno potrdili. Kot 
smo lahko slišali je bil rebalans 
potreben, saj so se predvideni 
prihodki in odhodki zvišali za 
kar 808 tisočakov Svetniki so 
prav tako potrdili Letni pro-
gram športa Občine Log - Dra-
gomer za leto 2022 in občinski 
Letni program izobraževanja 
odraslih.

Kljub zdravstveni krizi 
investicije niso zamrle

Občinski svet je v obravnavo 
in seznanitev dobil tudi letno 
poročilo Zdravstvenega doma 
Vrhnika za leto 2020. Kot smo 
lahko prebrali v gradivu za 
svetnike je bilo leto zgodovin-
sko posebno. »To posebnost je 
oblikoval koronavirus, ki je za-
rezal praktično v vse pore na-
šega življenja. Ker je to v osnovi 
zdravstveni problem, je bil se-
veda tudi vpliv na zdravstve-
ni sistem največji, in pod tem 
vplivom je seveda deloval tudi 
naš zdravstveni dom.« Potreb-

ni so bili neprestani varnostni 
ukrepi, zdravstvene storitve so 
izvedli v planiranem obsegu, a 
so se morali soočiti z marsika-
terim izzivom, ki jih je prinesla 
nova realnost. »V tem izredno 
zahtevnem letu smo vse stvari 
reševali dogovorno in z močjo 
argumentov in potreb. Resnič-
no ni bilo primera, ko bi moral 
uporabiti argument organiza-
cijske moči in neke stvari for-
malno odrejati v nasprotju s 
prepričanjem določene skupine 
ali posameznika. 

In to kljub izredno zahtevnim 
razmeram, ki so od zaposlenih 
zahtevale veliko naporov, odre-
kanja in v veliko primerih tudi 
hrabrosti. Hrabrosti v obliki, da 
se sam izpostaviš tveganju za 
dobro drugih,« je s ponosom o 
sodelavcih zapisal direktor ZD 
Vrhnika, Roman Strgar. Pestro 
je bilo tudi na področju inve-
sticij. 

Sprva so v poslovnem načrtu 
za leto 2020 predvideli investi-

cije v vrednosti okoli 474 tisoča-
kov, a so ta plan povečali na do-
brih 635 tisoč evrov. »Ta razlika 
je bila posledica novonastale 
potrebe tekom leta po digitali-
zaciji pulmološkega rentgena in 
bistveno povečane projektant-
ske vrednosti za pohištveno 
opremo novega dela. 

Ta ocena je znašala kar 250 
tisočakov, skupno pa smo po-
tem za to plačali slabih 77 tisoč 
evrov.« Prav tako jim je uspelo 
znižati tudi cene ultrazvoka in 
rentgena, tako da so lani za in-

vesticije na koncu odšteli 352 
tisočakov, ki so jih pokrili iz 
lastnih sredstev, brez sofinanci-
ranja občin. 

Svet razpravljal o štirih 
nadzorih Nadzornega odbora

Tokrat so svetniki prisluhnili 
poročilu o opravljenih nadzo-
rih Nadzornega odbora Občine 
Log - Dragomer. Ta je pod drob-
nogled v letu 2020 vzel izdane 
naročilnice Občine Log - Dra-
gomer v letu 2019, nadzor nad 

projektom Stare šole, izvajanje 
storitev svetovalnega inženi-
ringa in gradbenega nadzora iz-
gradnje vodovoda »Visoka cona 
Lukovica« ter nadzor društev 
pri sofinanciranju športnih vse-
bin izvajalcev letnega programa 
športa. Večjih nepravilnosti pri 
nadzorih niso odkrili, so pa ob-
čini dali priporočila. 

Svet je na seji imenoval nove-
ga člana Odbora za negospodar-
stvo in javne službe družbenih 
dejavnosti, mesto je zasedla Ta-
nja Rozman, v skupno komisijo 

za izdajanje glasila Naš časopis 
pa je bila imenovana Branimira 
Brecelj. Tako kot na preteklih 
sejah je Uprava predstavila na-
predovanje projekta kanalizaci-
je in čistilne naprave, seznanili 
so se z aktivnostmi pri projekt 
Podaj roko ter izvedeli kakšno 
je stanje pri pripravi Občin-
skega prostorskega načrta, tik 
pred koncem seje pa so kar ne-
kaj časa namenili še svetniškim 
pobudam in vprašanjem 

V. L. 

Za nami je prvo leto 
na projektu Podaj 
roko preko katerega 
izvajajmo aktivnosti, 
ki bodo pripomogle 
h kakovostnejšemu 
življenju starejših v 
Občini Log - Dragomer. 

Kljub temu, da nam je po-
gosto ponagajal tudi covid-19, 
smo v letu 2021 uspeli postavi-
ti dobre temelje in izvedli šte-
vilne aktivnosti za starejše in 
njihove svojce. 

Za nami je prvo leto na pro-
jektu Podaj roko preko katere-
ga izvajajmo aktivnosti, ki bodo 
pripomogle h kakovostnejše-
mu življenju starejših v Občini 
Log – Dragomer. Kljub temu, 
da nam je pogosto ponagajal 

tudi covid-19, smo v letu 2021 
uspeli postaviti dobre temelje 
in izvedli številne aktivnosti za 
starejše in njihove svojce.  Že 
v zimskih mesecih je zažive-
la lokalna akcijska skupina, 
skupina pomembnih in pred-
vsem zavzetih posameznikov 
in predstavnikov različnih or-
ganizacij, ki delujejo na podro-
čju medgeneracijskega sožitja 
in kakovostnega staranja. V tej 
skupini smo izmenjevali izku-
šnje dela s starejšimi, pretresali 
ideje in njihovo realno izved-
bo ter skupaj z vami, občani 
pripravili študijo o staranju v 
občini. V jeseni je odprla svoja 
vrata pisarna za starejše, kjer 
je mogoče na enem mestu pri-
dobiti informacije o različnih 
vsebinah za starejše, kot npr.: o 
aktualnih dogodkih, o prosto-

voljskih skupinah in njihovih 
uslugah – podpori in pomoči 
starejšim in njihovim svojcem 
pri reševanju različnih stisk in 
problemov, o izobraževanjih in 
svetovanjih na različnih podro-
čjih itd. Pisarna je prostor vseh 
občanov – poleg aktivnih sta-
rejših in tistih, ki že potrebujejo 
pomoč in oskrbo, je namenjena 
tudi tistim, ki starejše oskrbuje-
te; torej svojci, prijatelji, sosedje; 
za vse, ki ste pred upokojitvijo 
in za mlado in aktivno delovno 
generacijo, kjer prostor pisar-
ne omogoča medgeneracijsko 
povezovanje. Pisarna deluje v 
stavbi občinske uprave Log – 
Dragomer in je odprta dvakrat 
tedensko (pon 10:00 – 12:00, 
sre 15:00 – 17:00). Prostovoljke 
v pisarni smo izredno vesele 
vašega odziva, številnih lepih 

pogovorov in medsebojnega 
učenja ob deljenja koristnih 
informacij. V lanskem letu pa 
smo obeležili tudi svetovni dan 
starejših - skupaj s Vrtcem in 
Osnovno šolo Log -Dragomer 
smo polepšali dan starejšim 
s razstavo risbic na katerih so 
otroci upodobili svoje babice 
in dedke. Čudovito je bilo opa-
zovati pristne stike med različ-
nimi generacijami. Otroci so se 
izkazali tudi v decembrskem 
času, ko so preko šolske akcije 
pisali pisma Božičku v katerih 
so se prav tako spomnili na 

svoje stare starše. Za zdravje v 
starejših letih pa je v jesenskim 
mesecih poskrbel Center za 
krepitev zdravja Vrhnika s de-
lavnicami Kaj lahko storim za 
svoje zdravje; nekateri pa ste 
udeležili tudi individualnih 
delavnic IKT (uporaba pame-
tnih telefonov, računalnikov in 
tablic). V leto 2022 vstopamo 
z zavzetostjo in željo, da tudi 
v tem letu izvajamo aktivnosti, 
ki bodo pripomogle h kakovo-
stnejšemu staranju v občini; 
predvsem pa gradimo trajne 
gradnike starosti prijazne ob-
čine. Veselimo se prihajajočih 
mesecev v katerih nas čakajo 
zanimiva predavanja o de-
menci, predavanja Kaj lahko 
storim za svoje zdravje, uspo-
sabljanje za prostovoljce, od-
dih za svojce, spletna stran in 
še kaj bi se našlo. Če si želite, da 
bi bili o naših dogodkih redno 
obveščeni preko elektronske 
pošte; vas vabimo, da nam piše-
te na podajrokopisarna@gmail.
com in vključili vas bomo v in-
formativno listo projekta Podaj 
roko. 

Za konec pa se vam vsem, ki 
spremljate naša prizadevanja 
zahvaljujemo za vašo pripra-
vljenost in sodelovanje v prete-
klem letu in se veselimo, da si 
podamo roko tudi v letu, ki je 
pred nami!

Katja Bhatnagar v imenu 
partnerjev na projektu 

Podaj roko

Proračun je
pod streho

Podajmo si roko tudi v novem letu!
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Nagovor predsednika 
Kulturnega društva Mah 
Teater za leto 2022

 
Koronsko leto je za nami. Leto omejitev, strahu 

zase in za svoje bližnje pred svetovno boleznijo, 
leto sovražnih govorov, žalostnih usod vse večje-
ga begunskega vala v Evropo, kopičenja bogastva 
na eni strani in vse večjih socialnih stisk na drugi 
strani. 

Pa vendar vsak med nami nosi tudi lepe spomi-
ne in dogodke, ki so se zgodili v preteklem letu. 
Življenje teče dalje, pa naj bodo okoliščine še tako 
težavne. Lajšajo nam ga ravno ti lepi spomini, kjer 
ni pohlepa, nevoščljivosti, grdih besed in egoizma. 
Naj vam vsem letošnje leto navkljub težkim napo-
vedim prinese čim več lepih dogodkov in veselja. 

Mogoče vam bomo pri tem lahko kakšen ve-
sel trenutek poklonili tudi ljudje, zbrani iz vseh 
vetrov in starosti, ki se radi družimo, ki se radi 
smejemo, ki čutimo pripadnost drug do druge-
ga in pripadnost delu, ki ga v društvu razvijamo. 
Spremljajte naše prispevke in najave dogodkov v 
Našem časopisu, na naši internetni strani www.
mah-teater.si ali FB mah-teater, lahko nam pa 
tudi pišete na info@mah-teater.si ali nas pokliče-
te na tel. 041/703 327 - Miran Setnikar ali 041/221 
556 - Inka Zdravkovič. Veseli pa bomo tudi vseh, 
ki bi si želeli druženja z nami, raziskovanja v kul-
turnih izzivih in projektih, da se nam pridružite:
-  kot bodoča igralka ali igralec, tonski ali svetlob-

ni mojster, scenograf, kostumograf v gledališki 
sekciji, kjer vas na emailu miran.setnikar@m-
-ost.si pričakuje vodja sekcije Miran Setnikar 

-  kot igralka ali igralec, izdelovalec lutk, tonski in 
svetlobni mojster, scenograf, kjer vas na emailu 
inka.zdravkovic@gmail.com čaka vodja sekcije 
Inka Zdravkovič 

-  kot recitator ali recitatorka, kjer vas bo odprtih 
rok na emailu ivica.rjk@gmail.com sprejel vod-
ja sekcije Ivica Rajkovič 

-  kot pisec člankov, dramskih besedil oz. drugih 
leposlovnih del. Z vami bo vodja sekcije Dragi-
ca Krašovec, ki vas pričakuje na emailu dragica.
krasovec@gmail.com 

V letošnjem letu naše društvo načrtuje kar nekaj 
projektov:
-  Na oder postavljen »POHLEP V KOTLINI 

BARJANSKI« bo začel z gostovanji – tudi v za-
mejstvu, takoj ko bodo epidemiološke razmere 
to dopuščale. Ansambel se tudi tu trudi poi-
skati nadomestne igralke in igralce, saj je zaradi 
službenih dolžnosti velikokrat težko uskladiti 
termine za nastop tako velike igralske skupine.

-  Sodelovali bomo na Linhartovem tekmovanju, 
ki ga vsako leto razpisuje JSKD, gostovali bomo 
na Festivalu komedije 2022 v organizaciji TD 
PEKRE, v jeseni načrtujemo projekt gostovanj 
v slovenskih kulturnih društvih na teritoriju 
bivše skupne države, leto pa želimo zaključiti 
na 35. Čufarjevih dnevih na Jesenicah.

-  Februarja se začne izbor igralcev in igralk ter 
branje humoristične enodejanke »VAŠKE 
ZDRAHE« – avtor katere je Aleš Kozjan, član 
Mah teatra – vabljeni predvsem nove igralke in 

igralci.
-  Zaključuje se predelava lutkovne predstave, 

namenjene predšolskim otrokom in učencem 
do konca prve triade OŠ. Pravljico z naslovom 
»Samozavestni zajček« oz. v izvirniku ?????-
????????, priznanega ruskega pisatelja Sergeja 
Mihaljkova, ki je v Rusiji doživela več kot 800 
ponovitev, smo v našem društvu sami prevedli. 
Končuje se njena predelava, čakamo pa tudi na 
dovoljenje Ruske Avtorske agencije na pravico 
do predvajanja. Takoj, ko pridobimo to pravico, 
bomo začeli z izdelavo lutk in izborom igral-
cev. Pravljica bo kljub popularnosti drugod po 
svetu prvič predvajana v Sloveniji. Še vedno se 
lahko prijavite kot igralec ali igralka, pa tudi pri 
izdelovanju lutk in scene pod vodstvom naše 
Nevene se ne bomo branili pomoči.

-  V izvedbi je Razpis, katerega iniciator je bil 
MAH TEATER in ki si ga podrobneje lahko 
ogledate na isti strani Našega časopisa. Na 
podlagi izbora pravljic bomo v naši literarni 
sekciji pridobili material za novo - avtohtono 
lutkovno predstavo za izvedbo v naslednjem 
letu

-  V recitacijski sekciji se začenja z izborom lite-
rature za bralne večere ter izborom pesmi za 
recitale ob posebnih priložnostih na javnih pri-
reditvah

-  Kot lansko leto bomo tudi letos del prispevkov, 
ki jih dobimo ob nastopih darovali v dobrodel-
ne namene

Zgoraj našteto je le nekaj projektov, ki so že v 
izdelavi, ne bo pa manjkalo še kakšnih novih in 
norih zamisli, ki se porajajo v naši prešerni in raz-
igrani druščini, zato čakamo tudi na tebe! Pri nas 
ni omejitev ne po starosti, ne po mestu prebivanja, 
ne po verski ali politični opredelitvi, edini pogoj 
je radovednost, volja do kulturnega ustvarjanja, 
potreba po druženju in pozitivna naravnanost. 
Naše kulturno ustvarjanje ne prinaša bogastva 
in politične moči, prinaša pa neizmerno radost 
in veselje. 

Ob tej priliki bi se še enkrat rad zahvalil Občini 
Log - Dragomer, OI JSKD Vrhnika, PGD Log ter 
ZIC Vrhnika za izkazano podporo in sodelova-
nje, finančno podporo Zlatim sponzorjem KOV, 
AVENE, SETLES, Srebrnim sponzorjem AC Av-
tovleka Čepon, Uniplast, Pizzerija Siciliana ter 
vsem ostalim sponzorjem in donatorjem, ki ste 
stali ob nas v lanskem letu ter nas podpirate tudi 
v prihodnje. 

Seveda pa gre na koncu še največja, najglasnejša 
in najtoplejša zahvala vsem Mahovkam in Ma-
hovcem za uspešno realizacijo vsega zastavljene-
ga v letu 2021. V veliko čast in ponos mi je, da sem 
del takšne ekipe – najboljši smo!

Miran Setnikar

Veličasten večer v Cankar-
jevem domu Vrhnika

 
Mah teater je 12. decembra ob zaključku pro-

jekta »Povsod je luč« uprizoril svojo novo gledali-
ško stvaritev »Pohlep v kotlini barjanski« na veli-
kem odru Cankarjevega doma Vrhnika.

Kako simbolično! »Pohujšanje v dolini šentflor-
janski« je Ivan Cankar napisal v obdobju, ko sta 
bila umetnost in svobodno izražanja zelo omeje-
na. Ansambel Mah Teatra je s svojo verzijo Can-
karjevega upora k razvrednotenju odnosa do kul-
ture, postavljeno v današnji čas, obeležil spomin 
na našega velikega Vrhničana ob 103. obletnici 
smrti. Zaradi trenutnih ukrepov so se predstavi-
li ob polovični zasedenosti dvorane. Verjetno bi 
bila drugače dvorana polna, saj je bilo kar nekaj 
obiskovalcev, ki so ostali brez sedežev. 

Člani amaterskega Kulturnega društva Mah 
Teater iz občine Log - Dragomer so svoje vtise ob 
nastopu takole strnili:

Miran Setnikar, ki je napisal priredbo Cankar-
jevega dela in v igri igra Hudiča:

»I have a dream!«. Te kultne besede dr. Mar-
tina Luthra Kinga so mi pozvanjale v ušesih, ko 
sem v sredo, 8. decembra zvečer, prvič stopil na 
posvečene deske velikega odra na Vrhniki. Na va-
jah smo imeli zaradi velikosti odra kar nekaj te-
žav. Še nikoli nismo igrali na tako velikem odru! 

Edinstven je bil tudi zaključek vaj. Ko smo stopili 
iz objekta, smo komaj našli svoje avtomobile, saj 
je med našimi vajami zapadlo skoraj dvajset cen-
timetrov snega.

V nedeljo zvečer smo imeli vsi skupaj cmok v grlu 
pred nastopom. Pa ne zaradi tega, da ne bi znali 
besedila. Na nas je pritiskalo dejstvo, da bomo na-
stopili na profesionalnem odru. 

Na oder, kjer so nastopali praktično vsi največji 
igralci in igralke, ki jih premore Slovenija, smo sto-
pili amaterji, ki smo še dve leti nazaj o nastopu na 
Vrhniki lahko samo sanjali.

Breme je bilo veliko, vendar smo predstavo kljub 
nekaj napakam (ki jih gledalci na srečo niso opa-
zili) uspešno pripeljali do konca in prejeli topel 
aplavz občinstva. 

Aleš Kozjan, v igri igra Bankirja: Vaje, vaje, vaje 
... Pride čas, ko se ti navkljub odlični ekipi enostav-
no ne da več. Ko neko igro predriblaš n-krat, ko 
poznaš že tekst soigralcev in ko ti igra že rahlo pre-
seda ... sledijo spet vaje.

Včasih pridejo tudi takšni trenutki, tako pač je. 
Vse, ampak res prav vse, pa se v trenutku izgubi 
v pozabo, ko stopiš na oder. Ostanejo samo lepi 
spomini, ponos in zadovoljstvo nad opravljenim 
delom, nad temi vajami.

Na žalost se pa tega občutka, po končani pred-
stavi ne da enostavno opisati. To lahko zgolj doži-
viš. Je pa to nepozaben trenutek.

In ja, dobrodošel vsak, ki si želi to izkusiti.
 Nevena Kralj, v igri igra učiteljico Angelo: Oder 

Cankarjevega doma sem večkrat občudovala z 
gledišča obiskovalke raznih prireditev. Da bi stala 
na njem, si v tistih časih sploh nisem znala pred-
stavljati. Ampak v življenju se človeku marsikaj 
zgodi in to, da sem igrala na tem odru, je bilo ne-
kaj čudovitega. Tremo sem hitro premagala in se 
čisto prepustila igranju vloge. Uživala sem vsako 
minuto in upam, da sem gledalce prepričala, da 
učiteljica pravzaprav niti ni tako krepostna. Hva-
la vsem, ki so pripomogli k postavitvi naše igre na 
oder Cankarjevega doma. Ostalo mi bo v lepem 
spominu.

Inka Zdravkovič, v igri igra županjo: Pred na-
stopom na velikem odru Cankarjevega doma me 
je prešinila misel, da smo Mahovci pred velikim 
izzivom; pričakovanja publike so verjetno višja in 
zato je potreba po dobri izvedbi igre nujna.

Takoj zatem pa sem že odganjala strah in si 
dopovedovala, da smo v tem čudnem koronskem 
času neskončno dolgo in na vse načine izvajali vaje: 
po zoomu, na raznih srečanjih in na loškem odru 
in zato strah tudi dokončno izbrisala iz glave.

Veliki oder mi je dal občutek imenitnosti, k če-
mur pa je pripomogla tudi dobra energija v skupi-
ni. Suzana Pitka, v igri igra Julijo: Rada bi pove-
dala, da sem izredno hvaležna, da sem lahko stala 

Po predstavi  se je na odru predstavila kompletna ekipa, ki je ustvarjala predstavo. Z leve: L. Magdalenc - dramaturg, P. Kerčmar - glas radijske napovedovalke, 
A. Kozjan - igra bankirja, I. Zdravkovič - igra županjo, Z. Kos - igra zdravnico, M. Jurač - igra ministrico, I. Rajkovič - igra Hassana, D. Rožič - prišepetovalka, 

M.Setnikar - priredba in igra hudiča, M. Milčinski - režiser, S. Pitka - igra Julijo, L. Golob - glas policistke in prišepetovalka, I. Bobbera - igra popotnika, N. Kralj - 
igra učiteljico, S. Pontelli - igra župnika, S. Brejc - igra župana, T. Kvaternik - lučkar in tonski mojster.

Potrditev, da se v društvu zagnano in z vsem srcem 
trudijo ustvarjati kulturne dogodke, je prišla tudi s 

podpisom dveh novih Zlatih sponzorskih pogodb novih 
sponzorjev, in sicer sta nova Zlata sponzorja MAH 

TEATRA postala podjetje AVENE d.o.o., 
Tržaška cesta 134, Ljubljana

... in in podjetje SET-LES d.o.o, 
Praproče 16, Polhov Gradec.

DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE
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na deskah odra Cankarjevega doma, da je bila 
trema na začetku predstave kar prisotna, vendar 
tisti moment, ko sem nastopila, je trema izginila 
in začelo se je uživanje. Res sem vesela, da smo 
lahko izpeljali vso zadevo, kajti vaje preko zoooma 
so blazno dolgočasne in to, da smo lahko nastopili 
v CD, je bila velika nagrada.

Igor Bobbera, v igri igra Popotnika: Živimo v 
časih polnih izzivov. Na preizkušnji smo vsi. Kul-
tura, kot identiteta naroda in posameznika, je še 
posebej občutljiva. Odnos do kulture se kaže preko 
različnih omejitev delovanja kulturnih ustanov in 
društev, na vseh nivojih javne infrastrukture. Tudi 
lokalna skupnost se skriva v senci odnosa države 
do kulture, kar se odraža tako v možnostih finan-
ciranja kulturnih društev, kot tudi pri razpisnih 
pogojih, na lokalni in na državni ravni. Kulturna 
društva so ostala prepuščena lastni iznajdljivosti 
zagotavljanja finančnih sredstev za preživetje. Ker 
s strani javne infrastrukture ni zagotovljeno dovolj 
sredstev, se društva obračajo s prošnjami po fi-
nanciraju na gospodarski sektor, ki pa je v zadnjih 
dveh letih zelo obremenjen.

Kljub temu se večina kulturnih ustanov in dru-
štev zaveda svoje pomembne vloge v prostoru in 
času, ko omejitve krojijo življenja ljudi. Ne prepu-
stijo se uničujoči volji politikov in ministrov, am-
pak iščejo rešitve za svoj obstoj.

Tudi naše društvo je po zaslugi neomajne volje 
po ohranitvi kulture v lokalnem in regionalnem 
kulturnem svetu, aktivno delovalo celotno obdo-
bje omejitev in ukrepov povezanih z epidemijo Co-
vid-19 virusa, ki so dobesedno izbrisali kulturo v R 
Sloveniji. Izvajanje vaj preko spleta je zelo naporno 
za vsakega deležnika, saj se mora vključiti v igrano 
vlogo sam, v svoji sobi, domači pisarni, ... , brez bli-
žine sočloveka, le v družbi pametnih elektronskih 

naprav. Kakšna je kvaliteta takih vaj ni potrebno 
posebej navajati. Zaradi vseh teh motečih dejavni-
kov, je bilo potrebno izvesti veliko večje število vaj 
in tako porabiti veliko več časa, energije in volje, ki 
bi jo drugače lahko porabili za druge obveznosti 
ali za svoje bližnje.

S skupnimi močmi je ansambel premostil tudi 
to oviro in konec oktobra 2021 uprizoril premiero 
predstave Pohlep v kotlini barjanski v načrtova-
nem roku. Temu je sledila še ponovitev na veli-
kem odru Cankarjevega doma na Vrhniki ob 103. 
obletnici smrti Ivana Cankarja. Za te čase je to 
zavidljiv dosežek na kar je naše društvo še posebej 
ponosno. Vse to smo lahko dosegli s pomočjo spon-
zorjev in donatorjev, ki se jim še enkrat zahvalju-
jem za izkazano podporo.

Celoten ansambel je na podlagi pridobljenih iz-
kušenj prišel do spoznanja, da je le malo ovir, ki 
lahko ustavijo prodor Kulturnega društva Mah 
Teater na kulturni zemljevid našega naroda in 
sosednjih držav.

Ivica Rajkovič, v igri igra Hassana: Povabila, da 
odigramo predstavo na velikem odru Cankarjeve-
ga doma na Vrhniki, smo bili zelo veseli in komaj 
smo čakali, da nastopimo na “pravem” odru.

Seveda je začetnemu veselju sledila trema, živč-
nost in tisoč majhnih vprašanj in dvomov, saj je 
za naš kolektiv, ki je do sedaj nastopal na manjših 
odrih in po gasilskih domovih, nastop na Vrhniki 
predstavljal velik izziv. 

 Konec koncev je predstava - predstava, ne glede 
kje nastopamo, princip je isti, gledalcem moramo 
ponuditi najboljše. Je pa vseeno prisoten nek po-
seben občutek nastopati na odru, ki je namenjen 
in profesionalno opremljen za izvedbo gledališke 
predstave.

 Na večer predstave smo se vsi že ohladili in spri-
jaznili s svojimi dvomi in tremo, kako bomo izpe-
ljali predstavo, saj poti nazaj ni bilo več, pa saj si 
tudi nismo želeli nazaj.

Osebno, ko nastopim kot lik, ki ga igram, poza-

bim in ne vidim ničesar drugega kot soigralce na 
odru in se stopim z zgodbo, ki jo igra predstavlja. 
V tem smislu se fokusiram na igro in dejstvo, da 
gledalci dobijo najboljše, kar zmoremo.

 V veselje mi je bilo nastopati na odru Cankarje-
vega doma in polno dvorano, še večje zadovoljstvo 
pa sem občutil, ko so mi gledalci povedali, da so 
bili zadovoljni in da so v predstavi uživali.

 Še na mnoge predstave in obojestransko zado-
voljstvo torej! Živeli!

Predstava sama je bila resnično veličastna. Po-
leg pomembnih gostov je bila tam tudi ekipa POP 
IN-a. đ

Naslednji dan je bila v okviru osrednjega dnev-
nika na POP TV reportaža o gledališki predstavi 
Mah Teatra ob zaključku 5-dnevne počastitve 
spomina na Ivana Cankarja.

Intervju – Matija Milčinski 

Režiser na domačem odru
 
Sreda proti večeru je bila, nebo je odprlo vsa 

vrata na stežaj in snežilo je, kot se spominjam zim 

iz svoje mladosti. Na cesti seveda ni prijetno, sre-
čanja v Cankarjevem domu na Vrhniki pa sem 
se veselila. Vedno je lepo spoznavati ljudi, katerih 
življenja poleg običajnih stvari odlikuje predanost 
poklicu, hobiju, ki dosledno uresničujejo zadane 
cilje in imajo veliko znanja in veliko izkušenj. 
Mednje zagotovo sodi tudi režiser predstave Po-
hlep v dolini barjanski, to je gospod Matija Mil-
činski.

 Rojenice so mu smisel za umetnost in kulturo 
položile v zibko, saj je sin legendarnega Franeta 
Milčinskega - Ježka, ki ga poznamo ne le kot igral-
ca, režiserja, pesnika in humorista, temveč tudi 
kot mladinskega pisatelja in šansonjerja, ki ga tudi 
več kot dve desetletji po smrti še vedno radi po-
slušamo ter mame Jane, pisateljice in dolgoletne 
urednice revije Otrok in družina, novinarke in 
prevajalke. Tudi deda Frana Milčinskega pozna-
mo, njegovi Butalci, ki so izšli davnega leta 1899, 
so aktualni še dandanes. 

Matija se je rodil v Ljubljani leta 1945 kjer je 
obiskoval tudi osnovno šolo in po njej klasično 
gimnazijo. Po opravljeni maturi se je na AGRFT 
(Akademija za gledališče, radio, film in televizijo) 
vpisal na študij gledališke, filmske in radijske re-
žije in leta 1976 tudi opravil diplomo. 

Že pred opravljeno diplomo je deloval na radiu 
in televiziji, leta 1972 pa se je zaposlil pri Lutkov-
nem gledališču v Ljubljani. Profesionalno pot je 
nadaljeval kot svobodni umetnik, se kasneje za-
poslil v Cankarjevem domu, po nekaj letih se je 
vrnil v Lutkovno gledališče, potem pa preko dvaj-
set let deloval v okviru Zveze kulturnih društev 
in kasneje JSKD, območna izpostava Radovljica, 
vse do upokojitve v letu 2011.

Njegovo režijsko delo je zares obsežno, saj je 
sodeloval pri več kot sedemdesetih gledaliških 
predstavah, več kot tridesetih lutkovnih predsta-
vah, pri več kot štiredesetih televizijskih oddajah 
in radijskih igrah, dveh celovečernih filmih in 
osmih kratkih filmih. 

Poleg dela v Lutkovnem gledališču Ljubljana, 
kjer je bil nekaj let redno zaposlen, je sodeloval 
tudi v Mariboru, v MGL (Mestno gledališče lju-
bljansko), Šentjakobskem gledališču, Gledališču 
Toneta Čufarja, Mladinskem gledališču v Ljublja-
ni in zagotovo še kje.

Za svoja dela je prejel kar nekaj pomembnih 
nagrad in priznanj. Naj omenim študentsko Pre-
šernovo nagrado leta 1968, nagrado za najboljšo 
predstavo na 41. Linhartovem srečanju in leta 

2015 srebrno plaketo JSKD (Javni sklad za kultur-
ne dejavnosti Republike Slovenije) za življensko 
delo na kulturnem področju.

Starejša otroka Juš in Nana sta že uveljavljena 
umetnika, zanimanje za kulturo pa kažeta tudi 
mlajši hčeri, ki sta se usmerili v bolj realne vode, 
ena deluje kot etnologinja, druga je slovenistka 
in komparativistka. Na vse svoje otroke je zelo 
ponosen. Tudi žena Tatjana je že v pisateljskih 
vodah, prvo knjigo pa je izdala že pri sedemin-
dvajsetih letih. Ima ogromno energije in idej, ki 
jih je uspešno realizirala tudi ob 100-letnici Can-
karjeve smrti, ko je v Cankarjevem letu, ki je 2018 
potekalo na Vrhniki, kot koordinatorka kulturne-
ga programa pri ZIC organizirala ali koordinira-
la okoli štiristo prireditev. Za to je prejela laskav 
naslov »Ime tedna na valu 202«

Razgovor sva z režiserjem opravila v dvorani 
Cankarjevega doma, medtem ko so člani gleda-
liške skupine Mah teater pripravljali sceno za ne-
deljsko predstavo. 

Na Vrhniko vas je že pred leti pripeljala 
ljubezen. Se danes že počutite kot Vrhničan?

»Ja, seveda. Žena je izrazit »lokal patriot« in 
zelo pripadna kraju ter Vrhniki in človek se tega 
kar naleze. Tudi krajani so prijazni in v kraju zelo 
dejavni. Bolj so bili včasih kot v današnjem času. 
Dandanes se manj ukvarjajo s prostovoljnimi 
dejavnostmi, kot so se včasih, a je to razumljivo. 
Ljudje so po cele dneve v službah, tudi do pozne-
ga večera, utrujeni so, imajo vse manj časa in po-
membno za večino je tisto, kar prinaša denar, saj 
od tega živijo.«

Kaj pa Vrhnika, koliko se vam še zdi 
Cankarjeva, gledano s kulturnega vidika?

»Ja, relativno kar. Cankar je omenjen na vsakem 
koraku. Vrhnika ima spoštovanje do velikega pi-
satelja. Imamo šolo Ivana Cankarja, Cankarjevo 
knjižnico, Zavod Ivana Cankarja, veliko spomin-
kov. Lahko rečem, da je Vrhnika sigurno Cankar-
jevo mesto.«

Na vaše sodelovanje z Mah teatrom je 
vplivala Nataša Bregant?

»Ja, z Natašo se poznava še iz let moje redne 
službe v Radovljici, ona je takrat delala v Kranju 
in pogosto smo se srečevali na delovnih sreča-
njih. Poklicala me je, ker se je predsednik društva 
nanjo obrnil za pomoč pri delovanju gledališke 
skupine. Po medsebejnem dogovoru je sodelova-
nje steklo.«

Se niste bali, da skupina, po delovnem 
stažu zelo mlada, v tej sestavi ne bo zmogla 
izpolniti vaših pričakovanj?

»Pogledal sem posnetke njihove prve predstave 
in moram priznati, da so me presenetili. Boljši so 
od marsikatere skupine z mnogo daljšim stažem 
in več izkušnjami. Moram povedati, da nisem 
imel nobenih težav z odrskim govorom, morda 
malo z razločnostjo. Sicer je bil govor tekoč, kot 
bi bili rojeni na odru. So prizadevni, so talentira-
ni in so kultivirani in to nadomesti marsikatero 
izkušnjo. Spoštujem ljudi, ki so pripravljeni po na-
pornem delu še skakati po odru, igrati, poslušati 
kritiko in pripombe ter jih upoštevati. To pri teh 
ljudeh zares cenim.«

Predstavo ste pripravljali v nenavadnih 
okoliščinah zaradi covida, ki so vas 
postavljale pred mnoge izzive in preizkušnje, 
vadili ste v glavnem preko zooma. Kako ste 
igralce motivirali?

»Igralci so motivirali mene in me priganjali k 
delu. Delo po zoomu je povsem drugačno, nena-
vadno. Ni medsebojnega kontakta, ni povratnih 
informacij. Pri amaterskih igralcih se človek boji, 
da bodo zaradi dolgotrajnega ponavljanja, »draj-
sanja« teksta postali naveličani, nemotivirani. 
Ampak ne, vztrajno so vadili. Moram priznati, da 
v takih razmerah sam nisem še nikoli v življenju 
delal in si niti ne želim, da bi se še ponovile.«

Predstava je bila pri domačem občinstvu 

Učenke in učenci zadnje triade OŠ Log-Dragomer.

Razpis traja od 01. februarja do 30. aprila 2022.

Udeleženke in udeleženci v razpisanem terminu oddajo pravljice 
(lahko tudi več kot eno), ki so jih zapisali po pripovedovanju svojih 
babic, dedkov, staršev, sosedov in so povezane z lokalnim okoljem 
(Ljubljansko barje, Polhograjski dolomiti, Ljubljanica, Tržaška cesta). 
Zapisane pravljice se oddajo v elektronski obliki vodji projekta ge. 
Petri Šabič Sušec.

Vodja projekta ga. Petra Šabič Sušec izbere najboljših 20 pravljic in 
jih pošlje v �nalni izbor komisiji tega literarnega razpisa. Komisija v 
sestavi predstavnika Mah Teatra, OŠ Log –Dragomer ter strokovnega 
člana pisateljice mag. etnologije ge. Tatjane Oblak Milčinski izbere 3 
najboljše pravljice, izmed katerih se izbere Najbarjansko pravljico 
2022.

Pri izboru se bodo upoštevali avtentičnost, izvirnost in literarno 
bogastvo pravljice.

Nagrada za NAJBARJANSKO PRAVLJICO za leto 2022 (Družabna igra 
LITERAtura) (JSKD OI VRHNIKA).

2 enakovredni nagradi za �nalni izbor treh najboljših pravljic 
(Občina Log-Dragomer).

Posebna nagrada KD MAH TEATRA za pravljico, ki bo izbrana za 
predelavo v lutkovno predstavo – odkup pravice za predelavo v 
višini 40,00€.

LITERARNI RAZPIS ZA IZBOR

NAJBARJANSKA PRAVLJICA 2022,

ki ga razpisujejo Občina Log-Dragomer, Območna izpostava JSKD 
Vrhnika, Kulturno društvo MAH TEATER in OŠ Log-Dragomer pod 
vodstvom ge. Petre Šabič Sušec.

  

Območna izpostava Vrhnika

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

OŠ Log-Dragomer

KDO:

KDAJ:

KAKO:

IZBOR:

KRITERIJI
ZA IZBOR:

NAGRADE: .

.

.

DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE
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dobro sprejeta. Oba veva, da domačini igralce 
dobro poznajo in manj kritično ocenjujejo 
dosežke. Kako pa vi ocenjujete izvedbo 
predstave? So izpolnili vaša pričakovanja?

»Absolutno je to to, kar sem pričkoval. Igralci 
so naredili svoje like, zgodbo smo naredili tako, 
da so jo lahko razumeli gledalci in to sem si za-
stavil na samem začetku. 

To kar me je zmotilo, je prostor. Gasilski dom 
je za tako predstavo povsem neprimeren. Ni 
prave akustike, vhodov, izhodov, stropi so previ-
soki, ni pravih luči, ampak to so težave samega 
kraja. Meni se še ni zgodilo, da bi na generalki 
(zadnja priprava na premiero) ne sedel v zadnji 
vrsti, ocenil glasnosti, luči, vsega, kar pač vpliva 
na predstavo, na Logu pa je bila garaža polna av-
tomobilov. 

Samo 8 km ste oddaljeni od Cankarjevega 
doma v Ljubljani, ki se z opremo lahko primerja 
s svetovnimi dvoranami, deset km od Vrhnike, 
pri vas pa se je predstava odvijala na odru 4x4 m 
brez vsake ustrezne opreme. Pogoji za izvajanje 
kulturne dejavnosti v kraju so res slabi in nepri-
merni.«

Predstava je zaključena, sledila bodo 
gostovanja v drugih krajih, kaj pa drugi 
načrti?

»Ja, razmišljamo o otroški lutkovni predstavi, ki 
pa jo bomo pripravili v manjši igralski zasedbi. V 
lutkovnih predstavah sem se vedno najbolje po-
čutil. To je medij, ki mi je zelo všeč, ki sem ga z 
veseljem opravljal in v katerem se res dobro poču-
tim. Scenografka je bila že na izobraževanju pri 
Eki Vogelnik in se je naučila nekaj o marionetah.

Nevena Kralj ima zares talent in dober občutek. 
Tudi scenografska oprema te predstave je zanimi-
va, dobra ideja, cenovno dostopna in izvedljiva ter 
primerna likom.

Za celotno zasedbo trenutno ni drugih planov. 
S to predstavo želijo gostovati po drugih krajih 
vsaj še to sezono. Navadno je do 15 ponovitev še 
izvedljivo, kasneje pa se igralci počasi nasitijo in 
naveličajo iste predstave. Vztrajali bomo, dokler 
bodo imeli veselje igrati.«

Prijavili so se tudi na Linhartovo srečanje. 
Se vam zdi, da je predstava dovolj dobra za 
izbor?

»Večkrat igralcem pravim, naj predstave ne de-
lamo za tekmovanja, temveč zase, za svojo dušo. 
Na tekmovanjih je vedno treba imeti tudi malo 
sreče. Lahko se v letu, ko sodeluješ, prijavi še 
deset skupin z dobrimi predstavami. Včasih sta 
zelo dobri lahko ena ali dve, ostalo pa je poprečje 
ali manj. Seveda pa je odvisno tudi od selektorja. 
Včasih ima selektor že izdelan koncept, v katerega 
določena predstava pač ne sodi. Tako da je težko 
karkoli predvideti. Zagotovo pa nas ne bo sram.«

Bi morda ob koncu sami karkoli dodali?
»Zanimivo pri tej predstavi je, da je tekst za 

predstavo napisal član te skupine. Ko sem prišel 
na razgovor s skupino, sem sam predlagal Can-
karjevo Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Pa so 
nekaj vihali nosove in se spogledovali, zato sem 
predlagal, da tekst doma premislijo in morda ne-
koliko preoblikujejo Cankarjev jezik, ga spravijo 
na svoj nivo in uporabijo sleng. Setnikar pa je be-
sedilo preobrnil, za moj občutek naredil zelo do-
bro parodijo, jo vključil v sodobno problematiko, 
oblikoval zelo spretne dialoge tudi z zelo dobrim 
občutkom za like. Izpustil je simbolizem in upo-
rabil aktualne probleme, ki niso aktualni samo 
danes, temveč so bili tudi včeraj in bodo še jutri 
in pojutrišnjem.

To je zares zelo nenavadno za amaterska gle-
dališča, ki se običajno lotevajo že napisanih in 
preizkušenih tekstov, všečnim tudi občinstvu.«
Hvala za pogovor in uspešno delo v prihodnje.

 
Dragica Krašovec

 

Dnevniški zapis DVIG-ovega bralnega krožka, 
januar 2022 

Ko pisana beseda postane 
močnejša od korone

Mineva drugo leto, ko se prilagajamo sprejetim 
ukrepom, ki preprečujejo ali vsaj omejujejo širje-
nje virusa med nami in vedno bolj si želimo, da 
bi bilo te more čimprej in za vselej konec. Druže-
nja praktično ni v tem času, sem in tja se ponudi 
možnost za organizacijo kakšnega dogodka ali 
prireditve, po večini pa doma, v domačem okolju 
vsak po svoje skuša zapolniti čas.

Knjiga je bila, je in bo zagotovo tudi v prihodnje 
ena od možnosti, ki bo mnogim popestrila mar-
sikatero urico, širila naša obzorja, odstranjevala 
misterije in tabuje, odkrivala nove kraje in ljudi 
in marsikomu pomagala premagati stisko, v kateri 
se je znašel v tem nenavadnem času.

Tudi bralni krožek ne deluje v normalnih pogo-
jih. Strah pred okužbo nas je pustil pred ekrani in 
srečujemo se po zoomu. Za nekatere je tak način 
dela povsem sprejemljiv in lagoden, meni so sti-
ki, izmenjava mnenj, neposredne reakcije, vtisi in 
občutja posameznih bralcev mnogo bližje v živo 
in ta srečanja pogrešam. Beremo pa vseeno in se 
ob ekranih srečujemo dvakrat mesečno. V tem 
času je težje priti tudi do želene knjige a iz razgo-
vorov lahko človek ugotovi, kako močna je želja, 
da knjižno delo vzame v roke kadarkoli kasneje, 
ko mu bo knjiga lažje dosegljiva.

V decembru lani smo tako prebirali Erico John-
son Debeljak in knjigo z naslovom Devica, kra-
ljica, vdova, prasica in Partljičev roman Ljudje 
z otoka.

Erica Johnson Debeljak se je rodila v ZDA 

v San Franciscu, študirala je v New Yorku, leta 
1993 pa se je poročila s pesnikom in univerzite-
tnim predavateljem Alešem Debeljakom in zdaj 
živi v Sloveniji.

Mož je tragično izgubil življenje na viaduktu 
Peračica leta 2016, okoliščine nesreče so ostale 
zavite v skrivnost vse do današnjega dne.

Avtorica v knjigi skuša najti odgovore, brska 
po različnih spominih, analizira dogodke in lju-
di in ob enem analizira položaj vdov v različnih 
obdobjih in v različnih kulturah. Neverjetno je 
opisana njena ljubezen do moža, ki ga idealizira 
in obožuje in življenje po njegovi izgubi, ko brez 
potvarjanja spregovori o svojih željah, potrebah 
in bližini moškega, prijateljev, svojcev.

Slavenka Drakulič je o knjigi zapisala:« Je fa-
scinantna, pronicljiva knjiga spominov, tako tudi 
osebno pričevanje o tragediji kot antropološka 
analiza vloge vdove v različnih verstvih, kultu-
rah, mitih in književnosti. Ponuja nam poučno, a 
ob enem srhljivo spoznanje, kako malo se je vloga 
vdove spremenila v zadnjih tisoč letih.«

K temu ni kaj dodati.
Toneta Partljiča, enega najbolj vsestranskih 

slovenskih ustvarjalcev, ni treba posebej predsta-
vljati. Je dobitnik Prešernove nagrade v letu 2016, 
dobitnik mnogih drugih priznanj in nagrad, na-
zadnje je postal tudi častni občan Maribora.

V knjigi Ljudje z otoka je v več novelah opisal 
trdo življenje ljudi na otoku Ilovik, kjer že preko 
35 let preživlja poletne počitnice. V sončnem 
času je življenje na otoku pravi raj za turiste. Pre-
cej je drugačno od ostalega časa, ko se morajo tisti 
prebivalci otoka, ki so še ostali na njem spoprije-
mati z mnogimi izzivi, rečemo jim boj za življe-
nje in smrt, da prežive. Na otoku je ostalo veliko 
ostarelih mater in vdov, katerih možje in otroci 
se so podali v svet, da bi našli lažji način življenja. 
Prebivalcev je zato vse manj in vedno starejši so.

Zgodbe govore o preprostih ljudeh, o učitelju, 
ki je tu poučeval več generacij otrok, o župniku 
in drugih ljudeh, o katerih je avtor slišal pripo-
vedovati, o njih prebrati ali izbrskati iz spomina 
občanov, ki so ostali na otoku. Lahko rečemo, da 

so to zgodbe o času in o ljudeh, ki počasi izginjajo.
Tisti, ki imate radi zgodbe o ljudeh tega in prej-

šnjih časov, boste zagotovo navdušeno prebirali 
posamezne zgodbe.

Dragica Krašovec, urednica 
Dnevnika bralnega krožka

Študijski krožek 
Živim v Sloveniji – 2

 
V DVIG-u nadaljujemo z druženjem s sokraja-

ni, ki so k nam prišli iz drugih držav in sokrajani, 
ki nam je Slovenija dom vse od rojstva. Vabimo 
vas, da se nam pridružite, tako tisti, ki prihajate 
iz drugih dežel, in tisti, ki ste rojeni v Sloveniji. 
Prvi boste pripovedovali o zanimivostih v svoji 
nekdanji domovin, o tem, kako živijo ljudje tam. 
Spoznavanje drugih dežel preko življenjskih 
zgodb domačinov je zanesljivo bolj zanimivo in 
bližje nam ljudem, kot učenje iz učbenikov. Tudi 
Slovenijo bomo spoznavali na nov način, skozi oči 
in občutenja priseljenih. 

Tudi mi, rojeni v Sloveniji, bomo lahko poveda-
li marsikaj novega in zanimivega o Sloveniji, naši 
občini ali o krajih, od koder smo se priselili v Ob-
čino Log - Dragomer.

Vabimo vas, da se na pridružite. Kdaj in kje: ob 
sredah ob 19:15 v Domu krajanov v Dragomeru. 
Prosimo, da se prijavite na dvig@iold.si ali po te-
lefonu 031254 125

Vabimo vas v 
bralni krožek (BK)
V BK beremo in analiziramo različna literarna dela.
Posebnost BK je, da se člani poglabljajo v literarne sveto-
ve slovenskih avtorjev iz matične Slovenije, Tržaškega in 
Koroškega. Svoje bralske izkušnje razširjajo z ogledi gle-
daliških predstav, razstav, obiski in pogovori z avtorji ter 
celodnevnimi literarnimi ekskurzijami po poteh literarnih 
junakov. 

V sredo, 2. februarja 2022, bomo obravnavali knjigo 
Slavka Preglja Skrivnost se imenuje Erich Šlomovič, 
16. februarja pa delo Karla Grabeljška Med strahom in 
dolžnostjo.

Kraj: Dom krajanov, Na Grivi 5, Dragomer in po Zoom-u
Prijave: dvig@iold.si ali 031 254 125

V oktobru 2021 smo se s študentkami srečale na 
kavici in se dogovorile za prvo srečanje v upoko-
jenski sobi v Domu krajanov Dragomer. 

Veselile smo se tečaja v živo, čeprav ne bi pote-
kal tako sproščeno kot nekoč, le z upoštevanjem 
PCT pogoja in nošenja mask. Za večino študentk 
velja, da se učijo v moji študijski skupini že tri leta. 
Oktobra sta se nam pridružili tudi dve novi štu-
dentki, ena nas je zapustila. A v živo smo imele 
le dve srečanji in s poslabšanjem epidemije smo 
prešli na pouk na daljavo, po Zoomu, tako kot v 
spomladanskem študijskem terminu. Novi štu-
dentki sta pod mentorstvom gospe Drofenik in 
s pomočjo domačih hitro premostili tehnične 
težave v Zoom-ovi učilnici in zdaj pouk na da-
ljavo poteka brez težav.Izpeljale smo tudi prvo 
oceno dela v študijski skupini v letu 2021 tako, 
da so študentke izpolnile Evalvacijski vprašalnik. 
Študentke so precej kritične do svojega znanja in 

tožijo, da si premalo zapomnijo. A dejansko ni 
tako. Opažam velik napredek glede razumevanja 
nasploh in še posebej bralnega razumevanja. Na 
začetku, pred tremi leti, so brale tekste, prirejene 
začetnikom, zdaj pa lahko berejo originalne te-
kste iz angleških revij, spleta in literature. Tudi 
glede govornega sporazumevanja je opazen velik 
napredek, pogovarjajo se lahko o zelo raznolikih 
temah, tudi brez predhodne priprave. Seveda po-
govor še ni brez napak in ni tekoč in sproščen kot 
bi si želele, a tega ob obsegu ur, ki smo jih imeli, 
po tako kratkem času, niti ni mogoče pričakovati. 
V bodoče bomo konverzaciji posvetili več časa.

Zadovoljne so z razlago slovnice in vajami, tudi 
dodatnimi. 

Največji problem pa smo imeli pri nabavi uč-
benikov. Predelale smo učbenik na nivoju za za-
četnike (elementary) in smo želele nadaljevati na 
višjem nivoju. Odločile smo se za učbenik Face-

2face (intermediate) pri knjigarni - Oxford center 
v Ljubljani, a dostava učbenikov je trajala, kljub 
upoštevanju carinskih postopkov zaradi Brexita 
in božičnega časa, nenavadno dolgo. In še vedno 
nismo dobile audio DVD-a, kar študentke zelo 
pogrešajo, saj predstavljajo slušno razumevanje 
in fonetične vaje tretjino aktivnosti v učbeniku. 
In prav razvijanje te veščine si slušateljice zelo 
želijo.

Upamo, da bo v pomladnih mesecih 2022 spet 
možen pouk v živo. Pogrešamo socialne stike, 
pouk v živo, druženje ob kavici po končanem 
delu. In si skoraj ne upamo načrtovati študijskih 
izletov na britanske otoke, kot smo jih organi-
zirali pred epidemijo, ko smo obiskali Dorset in 
Škotsko. A upanje umre zadnje, pravijo. In morda 
bomo lahko spet načrtovali študijski izlet na Ir-
sko, ki ga prelagamo že dve leti.

Študij angleškega jezika na daljavo ima svoje 
pomanjkljivosti, a vendar omogoča srečanje po 
videu, v udobju svojega doma, popestri naš vsak-
danjik in omogoča ohranjanje in poglabljanje 
znanja angleškega jezika.

Študentke in mentorica DVIG-a Milojka 
Babšek

Prvi vtisi in ocena dela študijske skupine
za angleški jezik v letu 2021

Vabimo vas k 
vpisu v študijski 
program ŠPANŠČINA
Program je namenjen tistim, ki ste se že učili španščino 
v šoli ali na tečajih vsaj 40 ur, pa želite to znanje obnovi-
ti, izboljšati in se pripraviti na delo, potovanja ali študij v 
špansko govorečih državah.

Cena: 180 € za 40 ur, plačljivo v treh obrokih
Kraj: Dom krajanov, Na Grivi 5, Dragomer
Čas: vsak četrtek ob 19:15
Prijave: dvig@iold.si ali 031 254 125
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Poskočni v Dragomerju 
z učenjem o pomenu 

gibanja za zdravje.
 
Na prošnjo Inke, predsednice 

DUDL, ki koordinira prireditve 
TVU v naši občini, sem za jutra-
nje telovadce pripravila preda-
vanje o pomenu gibanja. Hvala 
vsem, ki ste me poslušali z veli-
kim zanimanjem in v razpravi 
prispevali tudi svoje znanje in 
izkušnje. Statistična meja, da je 
človek star, je 65 let. Gre za kro-
nološko starost, ko postanemo 
starostniki, stari ljudje. Mnogo 
prijaznejši in sprejemljivejši iz-
raz za to obdobje pa je prepro-
sto »starejši«. Pomembnejša od 
statistične opredelitve je bio-
loška opredelitev. Raziskovalci 
namreč ugotavljajo, da je človek 
lahko dvajset let star štiride-
set let, če se je odločil za zdrav 
način življenja in tako skrbi za 
redni telesni in umski trening. 
Dokaz so nam prenekateri se-
demdesetletniki ali osemdese-
tletniki, ki izgledajo in se tudi 
počutijo kot bi imeli 50 ali 60 let. 

Študije so pokazale, da je le 
30 odstotkov starejših redno fi-
zično aktivnih. V starosti od 16 
do 74 let jih je 50 odstotkov pre-
pričanih, da naredijo za svoje 
zdravje dovolj. Dejstva so dru-
gačna. Kar 6 od 10 moških in 
7 od 10 žensk ni toliko telesno 
aktivnih, da bi s tem koristili 
zdravju

Kaj se nam z leti dogaja?
Pešanje zaradi pomanjkanja 

gibanja se nas polašča počasi, 
skoraj neopazno in se tega veli-
kokrat ne zavedamo. Pridobiva-
mo na telesni masi (v drugi po-
lovici življenja naj bi imeli celo 
nekoliko nižjo telesno maso kot 
v mladosti, saj med dvajsetim 
in sedemdesetim letom izgu-
bimo kar 5 kilogramov mišic), 
odevamo se v maščobni plašč, 
količina mišic upada. Izgublja-
mo okretnost, moč, kostno 
maso. Manjša je naša delovna 
zmogljivost, zmogljivost pljuč, 
zmanjšana je maksimalna fre-
kvenca srca, poveča se količina 
maščob in sladkorja v krvi, teža-
ve s krvnim pritiskom. Raziska-

ve kažejo, da najmanj 50 odstot-
kov navedenih sprememb lahko 
pripišemo nedejavnosti. 

In še nekaj se nam pogosto 
zgodi. Z leti postane naša pred-
stava o lastni vrednosti obču-
tljiva, ranljiva. Marsikdo izgubi 
zaupanje vase, samospoštova-
nje, zadovoljstvo s samim seboj. 

Zato je v kasnejšem obdobju 
življenja načrtno ustvarjanje 
svoje celotne pozitivne samo-
podobe pomemben dejavnik. 
Dejavnik za doživljanje ob-
čutkov zadovoljstva s svojim 
življenjem. In hkrati tudi opo-
ra za premagovanje številnih 
obremenitev, ki se jim le težko 
izognemo. 

Z redno telesno dejavnostjo 
naša samopodoba raste, pono-
sni smo na svojo zavzetost, na 
trud, na dosežke in tudi na svoj 
dober izgled. Vrne se nam do-
bro počutje, izboljša se zdravje. 
Ob telesnem naporu, ki ga po-
sameznik zmore potem, ko si je 
dolgo prizadeval za okrepitev 
svoje kondicije, zna odrasel člo-
vek doživeti izkušnjo dvojnega 
ugodja, tako telesnega kot du-
ševnega. Vedno bolj zna ceniti 
tisto, za kar se je sam potrudil 
in dosegel.

Kakšna pa naj bo redna 
telesna vadba, ki dejan-
sko vpliva na zdravje in na 
zmanjševanje poškodb. Zla-
to pravilo je, da naj bo redna, 
torej gibanje vsak dan, bolj in-
tenzivno pa vsaj dva do trikrat 
tedensko. »Vikend napori«, ko 
se pretirano naprezamo le dva 
dni v tednu, so škodljivi. Kot če 
poizkušamo na vso silo pognati 
avto, ki je ves teden stal v garaži. 
Naj bo individualna, vsak posa-
meznik pozna svoje zdravstve-
no stanje, svoje omejitve. Tek-
movalni športi niso primerni, 
le rekreativno gibanje. Prednost 
imajo aktivnosti, ki spodbujajo 
delo srca, ožilja in dihanja. 

Odlična je vadba, gibanje na 
zraku. Naša vsakodnevna ju-
tranja telovadba na igrišču je 
odlična, razgibamo vse sklepe, 
mišice. Nadihamo se. Vendar 
pa je za dejanski vpliv gibanja 
na zdravje potrebno še nekaj 
več. Vsaj dva do trikrat tedensko 
moramo ven, v gozd, na barje in 
se gibati na način, da spodbudi-
mo, zaženemo delo srca, ožilja, 
pljuč. Da naše gibanje zajame 
vse večje mišične skupine, da 
se frekvenca srca pospeši pri 
70 letniku na 110, pri 60 letni-

ku na 115. Da dosežemo globlje 
dihanje. Primerni so hitra hoja, 
kolesarjenje, plavanje, balinanje, 
»krepko« delo na vrtu, okoli 
hiše, tudi pri košnji se zadihaš. 
Ples je izredno priporočljiv. Od 
teka se priporoča jogging. Lah-
ko izbiramo, izberimo si tisto 
aktivnost, kjer se dobro poču-
timo in kamor se radi vračamo. 

Redno telesno gibanje na zgo-
raj opisan način, torej vsak dan 
vsaj 20 do 30 minut gibanja in 
2 do 3 krat tedensko intenziv-
nejše gibanje na zraku, upoča-
sni, zavre, proces staranja. Saj 
deluje ugodno na presnovne 
dejavnike, predvsem na presno-
vo sladkorja, maščob. Prispeva 
k relativnemu pomlajevanju 
za 10 do 20 let. Izboljšan videz, 
izboljšano zdravje, počutje, ob-
čutek uspeha, izboljšana samo-
podoba, zmanjšano tveganje za 
srčno-žilna obolenja, prepre-
čevanje zmanjševanja kostne 
mase,povečana psihična stabil-
nost, ohranjanje mišične moči 
in gibljivosti, nadzorovanje 
telesne teže, vpliv na imunski 
sistem in še bi lahko naštevali. 

Naj zaključim, da sta znana 
dva naravna načina, kako upo-
časniti procese staranja. To sta 

redna telesna dejavnost in ome-
jevanje kalorij v prehrani. Pri 
živalih je že dolgo znano, da se 
življenjska doba, v primeru, da 
imajo omejene kalorije, podaljša 
za 10 do 20 odstotkov. 

V zrelejšem obdobju začne 
starejši človek ceniti mnoge 
preproste, v mladosti samo 
umevne vsebine vsakodnev-
nega življenja. Da spije kavo s 
prijateljem, da se sam odpelje 
do trgovine, v knjižnico, da si 
pripravi dobro kosilo, gre v na-
ravo, prebere knjigo. Ceni za-
nesljivost, iskrenost, zaupanje, 
bližino, podporo, pripadnost. 
Vključimo v te vrednote še 
motivacijo za redno telesno de-
javnost, in to tako, ki dejansko 
vpliva na zdravje. In obeta se 
nam počutje in življenje 10 do 
20 let mlajšega moškega oziro-
ma ženske. Naše življenje ne bo 
le bolj zdravo, temveč tudi lepše. 

Pripis: vse navedene podatke 
sem črpala iz objavljenih član-
kov priznanih strokovnjakov, 
predvsem zdravnikov, speci-
alistov, ki objavljajo izsledke 
raziskav za potrebe Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije. 

Erna Kos Grabnar 

Kot mentorica študijske 
skupine angleščina 

sem bila povabljena, da 
napišem za publikacijo 
svoj pogled na učenje 

po Zoomu. 

Publikacijo je pripravil An-
dragoški center Slovenije, ure-
dnica dr. Tanja Možina pa v 
uvodu pojasni, zakaj prav ta-
kšna objava: »da odstre vsaj ne-
kaj ozadja, občutenj, doživljanj 
in premišljevanj, ki smo jih vsi 
mi, ki delujemo v izobraževa-
nju odraslih pa tudi na drugih 
področjih, doživljali v tem po-
sebnem času med pandemijo, 
ker potrebujemo smernice za 
izobraževanje odraslih na da-
ljavo, a na drugačen način (ne le 
z odloki, navodili, smernicami) 
in naredimo to skupaj. Dajmo 
en drugemu glas. Zgodbe pa 
zapišimo tako, da bo mogoče iz 
refleksije izkušenj izluščiti tudi 
smernice za nadaljnje izvajanje 

izobraževanja odraslih na da-
ljavo.« Povabilo za sodelovanje 
sem z veseljem sprejela in svoji 
zgodbi dodala še zgodbe »mo-
jih« študentov. Zaradi omeje-
nega prostora dodajam samo 
zadnjo stran »našega« poglavja 
v knjigi:

Drage študentke Valerija, 
Boža, Marinka, Joži, Vanja, in 
dragi Miha. Hvala vam za vaš 
glas!

Mentorica Olga Drofenik

Na pobudo bralcev NČ in naših članov v 
DVIGU nadaljujemo z objavami pesmi naših 
občanov, objavljenih v zbirki Šepet barja. 

Zbirko lahko naročite po elektronski pošit dvig@iold.si ali 
po telefonu 031 254 125. Ob tem sem vam za donacijo za tisk 
zbirke vnaprej zahvaljujemo.

In še pesem za ta mesec:

Jutra na Barju
Jezera svetlobe imam v očeh, 
ko v jasnih poletnih jutrih 
hitim čez Barje.
Morje megle imam v očeh, 
ko v vlažnih pomladnih in jesenskih jutrih 
hitim čez Barje.
Široke snežne poljane imam v očeh,
ko v mrzlih zimskih jutrih
hitim čez Barje.

Alenka Zavodnik Kristan, Šepet barja, stran 26

Redno gibanje prispeva k relativnemu 
pomlajevanju

Tednu 
vseživljenjskega 

učenja 2021 v OLD 
so se pridružili

tudi jutranji
telovadci 

Študenti v publikaciji “Povejmo si 
zgodbe” o učenju z uporabo Zooma Šepet barja

Pričakujemo te na INFORMATIVNEM SREČANJU

   V TOREK 15. FEBRUARJA 2022 od 9 h - 12 h

 V UPOKOJENSKEM »KOTIČKU« DU DRAGOMER LUKOVICA!

- načrtujemo začetni in nadaljevalni računalniški tečaj 
- koristno uporabo mobilnega telefona

V ČASU HITREGA TEHNOLOŠKEGA NAPREDKA…

NE BODIMO ODVISNI OD SVOJIH VNUKOV…

DELO Z RAČUNALNIKOM IN

MOBILNIM TELEFONOM JE NUJA...

LE KORAK ALI DVA TE LOČI DO NOVIH ZNANJ!

Informacije : 041 221 556 Inka
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Tudi leto 2021 je bilo v znamenju okužb s korona 
virusom in upoštevanje vseh priporočil za našo 
varnost in zdravje je onemogočilo realizacijo 
mnogih začrtanih ciljev. 

Kaj smo uspešno naredili in 
koliko nam je uspelo planirane 
aktivnosti izpeljati, bomo po-
drobno analizirali v letnem po-
ročilu. Osredotočila se bom na 
decembrske aktivnosti društva.

Uspeli smo na razpisu za do-
delitev sredstev za humanitar-
no dejavnost, ki ga je objavila 
občina in se odločili, da kot v 
preteklih letih ponovno obda-
rujemo starejše od 75 let, ki so 
člani društva in kar nekaj posa-
meznikov, ki so zaradi starosti, 
bolezni ali osamljenosti po naši 
oceni upravičeni do novole-
tnega obiska in priložnostnega 

darila. Obiskali smo tudi tiste, 
ki bivajo v domovih za starejše, 
največ jih biva v domu na Vrh-
niki.

Okoli deset prostovoljcev in 
prav vsi člani upravnega od-
bora so prevzeli skrb za obiske 
preko 150 krajanov. Vsi obiski 
so bili opravljeni še pred izte-
kom starega leta. Ugotovili smo, 
da ne le, da se naši prebivalci 
hitro starajo, mnogi med njimi 
so ostali precej osamljeni ali se 
tako vsaj počutijo. Mnogi mladi 
so odšli od doma in ne žive več v 
našem kraju. Obiski so tako pri-
ložnostni in še daleč ne pokri-

vajo vseh želja njihovih staršev. 
Kljub velikemu razumevanju 
in strpnosti si želijo več stikov, 
pogrešajo njih, vnuke, bližino in 
stisk rok.

Mnoge med so zapustili pri-
jatelji, saj starost zaradi bolezni, 
žal tudi smrti povzroča vrzeli, ki 
jih ljudje težko zapolnimo. Tako 
so obiskov bolj veseli kot danih 
priložnostnih daril. Krajši kle-
pet, obujanje starih doživetij, 
ko spomini privrejo z vso silo 
na plan pa jim polepšajo dan.

V društvu se dobro zaveda-
mo, da je zelo pomembno vzdr-
ževati stike z vsemi člani, zlasti 
tistimi, ki so ostali sami in zato 
dejavnost prilagajamo tem po-
trebam. Skupina starejših, ki se 
sestaja ob ponedeljkih se je ne-
moteno družila tudi v oteženih 

razmerah. Izkoristili so možno-
sti za druženje na prostem, ob 
upoštevanju razdalj, razkuževa-
nja in nošenju mask.

Pozabili pa nismo niti na 
naše najmlajše, saj jim je Dedek 
Mraz vsak dan pridno obešal 
nove bonbončke na drevešček 
s katerimi so se sladkali. Tudi 
telovadba v jutranjem času po-
teka in je potekala skoraj celo-

tno leto in je dobro obiskana. 
Druženju v zaprtih prostorih 
smo se odpovedali. Za letošnje 
leto smo plan zastavili precej 
optimistično, realizacija bo od-
visna od zdravstvenih razmer, 
o čemer vas bomo tekoče obve-
ščali. Spremljajte dogajanje tudi 
na naši oglasni deski.

Članarino smo začeli pobira-
ti v našem kotičku že v januarju, 

nadaljevali bomo tudi v febru-
arju, vsak torek med deseto in 
dvanajsto uro. Kljub omejitvam 
delovanja je to naš edini zane-
sljivi vir financiranja.

Želimo, da nam ostanete zve-
sti in v svoje članstvo vabimo 
nove upokojence, ki si želijo 
krajšati in popestriti dni v jese-
ni življenja.

Dragica Krašovec

Jaslice v kapeli na Logu
 

Potrkali smo na vrata

V kapeli na Logu so 
jaslice postavljene v 
opuščeni zakristijski 
omari. Roman Logar 

je na to idejo prišel že 
med letom in začel s 

postavljanjem jaslic v 
začetku adventa. 

Dograjeval jih je postopoma, 
kot nam govori božja Beseda 

v adventu in jih v božičnem 
času, dopolnjuje do svečnice, 
ko bodo v hlevčku le še svečke. 
Jaslice so v petih poljih omare 
in predstavljajo posamezne 
dogodke tega časa. Istočasno 
je to pet celin sveta. Tri strehe 
pa so prispodoba Svete Trojice. 
Jaslicam so dodane božične 
pesmi in zgodba o pesmi Sveta 
noč. V jaslicah je predstavljena 
tudi korona, saj so ovčke na 

varni medsebojni razdalji in 
nekatere tudi v mehurčkih – 
karanteni. Ena od ovc pa tudi 
vsakega pozdravi in pregleduje 
PCT. Jaslice pa so predstavlje-
ne tudi na spletu. Iskrena hvala 
jasličarju Romanu za uresniče-
ne ideje, ki so nam v spodbudo 
pri postavljanju jaslic v priho-
dnje. 

Drago Stanovnik

 Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju izo-
braževanja odraslih v Občini Log - Dragomer (Uradni 
list RS, št. 31/21) in Odloka o proračunu Občine Log 

- Dragomer (Uradni list RS, št. 205/21), Občina Log - 
Dragomer objavlja

Javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje 

letnega programa izobraževanja odraslih 
Občine Log - Dragomer v letu 2022 

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 

Naročnik javnega razpisa je Občina Log - Dra-
gomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 1358 Log pri Brezovici.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov in projektov izobraževanja odraslih po 
sledečih vsebinskih sklopih:

− splošno neformalno izobraževanje odraslih,
− promocija učenja za razvoj učeče se občine v 

Tednu vseživljenjskega učenja,
− pospeševanje medgeneracijskega učenja in uče-

nja starejših,
− razvoj novih izobraževalnih dejavnosti,
− spodbujanje vključevanja starejših v izobraže-

vanje,
− dejavnosti za izpeljavo LPIO - izobraževanje, 

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov

− spodbujanje delovanja lokalnih društev in zvez, 
katerih osnovna dejavnost je izobraževanje od-
raslih. 

− sofinanciranje organizacije prireditev, 
večdnevnih aktivnosti izven občine, tečajev oz. 
tematskih delavnic ter celoletnih krožkov za 

otroke in mladino, 
− sofinanciranje organizacije tekmovanj ter so-

delovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah, 
− sofinanciranje organizacije strokovnega preda-

vanja ali ekskurzije za člane in občane občine, 
− sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, 

biltena oz. internetne strani.

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA
Cilj javnega razpisa je spodbujanje programov in 
projektov na področju izobraževanja odraslih v 
Občini Log - Dragomer.

4. UPRAVIČENCI
− društva, katerih dejavnosti spadajo pod šifro št. 

85.5 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje, skladno z Standardno kla-
sifikacijo dejavnosti – SKD 2008 po Uredbi o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08), pod pogojem, da je pri-
čakovanih vsaj 10 udeležencev izobraževanja 
občanov Občine Log - Dragomer,

− zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih pred-
pisov registrirane za opravljanje dejavnosti 
izobraževanja odraslih, pod pogojem, da je pri-
čakovanih vsaj 10 udeležencev izobraževanja 
občanov Občine Log - Dragomer,

− javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja 
za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz 
ustanovitvenega akta javnega zavoda, pod po-
gojem, da je pričakovanih vsaj 10 udeležencev 
izobraževanja občanov Občine Log - Drago-
mer.

5. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
JAVNEM RAZPISU
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogo-

je:
− imajo sedež v Občini Log - Dragomer 
− imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delova-

nje na razpisanem področju, 
− imajo zagotovljene materialne, kadrovske, pro-

storske in organizacijske možnosti za uresniči-
tev načrtovanih izobraževalnih dejavnosti, 

− imajo društva vsaj 25 članov s stalnim prebiva-
liščem v Občini Log - Dragomer,

− imajo urejeno evidenco o članstvu,
− občinski upravi vsako leto redno dostavljajo 

poročila o realizaciji programov in finančno 
poročilo,

− vlagatelji, ki so v preteklih 2 letih že bili pogod-
bene stranke Občine Log - Dragomer morajo 
imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do Ob-
čine Log - Dragomer. 

− da se ne sofinancirajo za redno dejavnost in 
programe iz katere koli druge postavke prora-
čuna Občine Log - Dragomer

6. MERILA JAVNEGA RAZPISA
Vloge bodo presojane in ocenjevane v skladu  z 
merili, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju 
izobraževanja odraslih v Občini Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 31/21).

Komisija bo v skladu z navedenim pravilnikom 
ugotovila število vseh prispelih vlog, število vseh 
formalno popolnih in pravočasnih vlog, pozvala 
predlagatelje nepopolnih vlog k predložitvi manj-
kajoče dokumentacije in za vse popolne in pra-
vočasne vloge na podlagi pogojev in meril, ki jih 
opredeljuje navedeni pravilnik, pripravila oceno 
redne dejavnosti in posameznih programov ter 
izračunala vrednost točke glede na višino sred-
stev iz proračuna in glede na zbrano skupno šte-
vilo točk predlagateljev za njihovo redno dejav-

nost in programe. 

Po določitvi vrednosti točke občinska uprava z 
odločbo obvesti vse predlagatelje o višini dode-
ljenih sredstev za redno dejavnost in posamezne 
programe, s katerimi so kandidirali na javnem 
razpisu. 

7. OKVIRNA VREDNOST JAVNEGA 
RAZPISA
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet tega javnega razpisa, 
znaša 4.000,00 EUR. Vrednost vseh razpoložlji-
vih sredstev se lahko spremeni v skladu s spre-
membami proračuna Občine Log - Dragomer.
(glej preglednico na naslednji strani)

8. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV

Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v 
letu 2022. Rok za porabo sredstev je 31. 12.
2022. Sredstva niso prenosljiva.

9. ROK JAVNEGA RAZPISA
Javni razpis prične teči naslednji dan po objavi v 
Našem časopisu in se zaključi 21. 2. 2022 ob 12. 
uri. 

10. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Obravnava vlog bo potekala v skladu z določili 
Pravilnika o sofinanciranju izobraževanja odra-
slih v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 
31/21).
Vloge se bodo predvidoma odpirale dne 28. 2. 
2022 ob 17. uri v prostorih Občine Log - Drago-
mer. Postopek odpiranja ter ocenjevanja in vre-
dnotenja vlog ni javen. 
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Vloga mora biti pravočasna in popolna. 
Pravočasna vloga je tista, ki je prejeta 
na občini kot je določeno v 12. točki 
tega javnega razpisa.

Popolna vloga je tista, ki vsebuje:
• pravilno in popolno izpolnjene pri-

javne obrazec, ki so del razpisne do-
kumentacije, 

• plan dela za tekoče leto, 
• zapisnik zadnjega občnega zbora, 
• poimenski seznam članov ter doka-

zilo o plačani članarini, 
• dokazilo o zagotovljenih material-

nih, prostorskih, kadrovskih in or-
ganizacijskih možnostih,

• fotokopijo veljavnega temeljnega 
akta (statut ali pravila),

• fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni 
register (na primer.: centralni regi-
ster društev, sodni register).

Društvo ali organizacija, ki ima status 
delovanja v javnem interesu, mora pre-
dložiti ustrezno odločbo pristojnega 
organa.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisa-
nem roku, ki jih ni vložila upravičena 
oseba in nepopolne vloge, ki kljub po-
zivu niso bile pravočasno dopolnjene, 
bodo s sklepom zavržene.
Odločba o izboru prejemnikov razpi-
sanih sredstev se izda kot posamični 
upravni akt po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku.

11. RAZPISNA 
DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je dostopna 
na spletnem naslovu www.log-drago-
mer.si. Prav tako je možno razpisno 
dokumentacijo prevzeti na naslovu 
Upravnega centra Občine Log - Drago-
mer, Loška cesta 12, 1358 Log pri Bre-
zovici, in sicer vsak dan v času uradnih 
ur Občine Log - Dragomer, od dneva 
objave javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog.
Razpisno dokumentacijo sestavlja:
- besedilo javnega razpisa,
- obrazec OBR - prijava,
- obrazec OBR - izjava,
- obrazec OBR - programi,
- vzorec pogodbe.

12. ODDAJA IN DOSTAVA 
VLOGE
Predlagatelji morajo vloge oddati pri-
poročeno po pošti na naslov Občine 
Log - Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 
1358 Log pri Brezovici ali osebno na 
naslovu Upravnega centra Občine Log 
- Dragomer, Loška cesta 12, 1358 Log 

pri Brezovici – vlogo se odda v spre-
jemni pisarni Občine Log - Dragomer. 

Oddaja vloge pomeni, da se upraviče-
nec strinja z vsemi pogoji in merili jav-
nega razpisa. Tudi dopolnitve vlog se 
oddajajo, dostavljajo in označujejo na 
način, ki je določen v prvem in drugem 
odstavku te točke. Posamezni upravi-
čenec lahko na javni razpis predloži 
samo eno vlogo.

Vloga je pravočasna, če je bila odda-
na priporočeno po pošti do vključno 
dne 21. 2. 2022 ali dostavljena oseb-
no v sprejemno pisarno Občine Log - 
Dragomer do 21. 2. 2022 do 12. ure. 

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije ter vsebovati zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane vloge ne bodo 
upoštevane. Vlogo je potrebno oddati 
v zaprti kuverti, označeni z imenom 
in naslovom pošiljatelja in s pripisom 
»NE ODPIRAJ – vloga – JAVNI 
RAZPIS LPIO 2022 – 603-4/2021«.

V primeru, ko vloga ne bo pravilno 
označena, se ne bo uvrstila v nadaljnji 
postopek ocenjevanja in vrednotenja 
vlog in bo s sklepom zavržena.

13. IZID RAZPISA
Predlagatelji programov bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 
dni po dokončnosti odločb o izbiri iz-
vajalcev. 
Z izbranimi upravičenci bo Občina 
Log - Dragomer sklenila pogodbo o 
sofinanciranju izobraževanja odraslih 
v letu 2022.

V kolikor upravičenec, kateremu so bila 
dodeljena sredstva, ne vrne podpisane 
pogodbe v petnajstih dneh od izdaje 
poziva za podpis pogodbe, se šteje, da 
je odstopil od zahteve za sofinancira-
nje izobraževanja odraslih v letu 2022.

14. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije in pojasnila zago-
tavlja Andreja Šarabon, elektronski na-
slov andreja.sarabon@log-dragomer.si . 

Številka: 603-4/2021
Datum:   10. 1. 2021

Občina Log - Dragomer
Župan

Miran Stanovnik l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o uresniče-
vanju javnega interesa za kulturo  (Ura-

dni list RS,  št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 

68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu 
s Pravilnikom o sofinanciranju progra-

mov in projektov kulturne dejavnosti v 
Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 
57/13) in Odloka o proračunu Občine Log 
- Dragomer za leto 2022 (Uradni list RS 
205/21), Župan Občine Log - Dragomer 

objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZBIRANJA PREDLOGOV 
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
NA PODROČJU KULTURNE 

DEJAVNOSTI, 
KI JIH BO V LETU 2022 

SOFINANCIRALA OBČINA 
LOG - DRAGOMER

1. NAROČNIK JAVNEGA 
RAZPISA

Naročnik javnega razpisa je Občina 
Log - Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 
1358 Log pri Brezovici.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje programov in projektov na po-
dročju kulturne dejavnosti v Občini 
Log - Dragomer v letu 2022 z naslednjo 
vsebino:
- redna dejavnost registriranih kul-

turnih društev oziroma njihovih 
sekcij, oziroma kulturna dejavnost v 
drugih društvih, ki imajo v svoji de-
javnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost,

- kulturna dejavnost predšolske, 
osnovnošolske, srednješolske in štu-
dentske populacije, ki presega šolske 
vzgojno - izobraževalne programe, 
če že ni sofinancirana iz proračuna 
Republike Slovenije,

- izobraževanje strokovnih kadrov za 
izvedbo kulturnih dejavnosti,

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

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA
Cilj javnega razpisa je spodbujanje kul-
turne dejavnosti in kulturnega razvoja 
na območju Občine Log - Dragomer v 
letu 2022.

4. UPRAVIČENCI
Upravičenci so izvajalci programov in 
projektov na področju kulturne dejav-
nosti v Občini Log -Dragomer, in sicer:
- kulturna društva,
- ostala društva, ki imajo v okviru svo-

je dejavnosti registrirano kulturno 
dejavnost,

- zveze kulturnih društev,
- javni zavodi s področja vzgoje in iz-

obraževanja za program, ki ne sodi v 
osnovno dejavnost iz ustanovitvene-
ga akta javnega zavoda,

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

javnostjo na področju kulture,
- registrirani samostojni kulturni 

ustvarjalci.

Do sredstev iz tega razpisa niso upra-
vičeni izvajalci programa, projekta ali 
njegovega posameznega dela na po-
dročju kulturne dejavnosti, ki so že 
financirani ali sofinancirani iz katere-
koli druge postavke proračuna Občine 
Log - Dragomer.

5. POGOJI JAVNEGA RAZPISA
Upravičenci morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Log - Dra-

gomer, oziroma da delujejo na nje-
nem območju najmanj 12 mesecev,

- da so registrirani za izvajanje kultur-
nih dejavnosti,

- da imajo zagotovljene materialne, 
kadrovske, prostorske in organiza-
cijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih kulturnih dejavnosti,

- da imajo urejeno evidenco o član-
stvu,

- da opravljajo dejavnost na neprofitni 
osnovi,

- da občinski upravi vsako leto redno 
dostavljajo poročila o realizaciji pro-
gramov ter načrt aktivnosti za pri-
hodnje leto,

- da imajo posamezni ustvarjalci na 
področju kulturne dejavnosti sedež 
stalnega prebivališča v Občini Log - 
Dragomer.

6. MERILA JAVNEGA RAZPISA
Vloge bodo vrednotene skladno z me-
rili, ki jih določa Pravilnik o sofinanci-
ranju programov in projektov kulturne 
dejavnosti v Občini Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 57/13). 

Vloge bodo vrednotene s strani tričlan-
ske komisije, ki jo je imenoval župan 
Občine Log – Dragomer, s sklepom št. 
430-2/2022-2, z dne 10. 1. 2022. 

Komisija bo na podlagi pogojev in me-
ril, ki jih opredeljuje navedeni pravilnik, 
pripravila predlog izbora programov in 
projektov na področju kulturne dejav-
nosti s predlogom razdelitve razpisa-
nih sredstev.

Končni izbor programov in projek-
tov na področju kulturne dejavnosti 
in predlog delitve razpisanih sredstev 
potrdi župan s sklepom.

7. OKVIRNA VREDNOST 
JAVNEGA RAZPISA
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za predmet tega 
javnega razpisa, znaša 7.000,00 EUR.

8. OBDOBJE ZA PORABO 
DODELJENIH SREDSTEV
Sofinancirajo se programi, ki se bodo 
izvedli v letu 2022. Rok za porabo 
sredstev je 31. 12. 2022. Sredstva niso 
prenosljiva.  

9. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE 
VLOG
Predlagatelji morajo vloge oddati pri-
poročeno po pošti na naslov Občine 
Log - Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 
1358 Log pri Brezovici ali osebno na 
naslovu Upravnega centra Občine Log 
- Dragomer, Loška cesta 12, 1358 Log 
pri Brezovici – vlogo se odda v spre-
jemni pisarni Občine Log - Dragomer. 

Oddaja vloge pomeni, da se upraviče-
nec strinja z vsemi pogoji in merili jav-
nega razpisa. Tudi dopolnitve vlog se 
oddajajo, dostavljajo in označujejo na 
način, ki je določen v prvem in drugem 
odstavku te točke. Posamezni upravi-
čenec lahko na javni razpis predloži 
samo eno vlogo.
Vloga je pravočasna, če je bila odda-
na priporočeno po pošti do vključno 
dne 21. 2. 2022 ali dostavljena oseb-
no v sprejemno pisarno Občine Log - 
Dragomer do 21. 2. 2022 do 12. ure. 

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije ter vsebovati zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane vloge ne bodo 
upoštevane. Vlogo je potrebno oddati 

v zaprti kuverti, označeni z imenom 
in naslovom pošiljatelja, v spodnjem 
levem kotu pa opremljena s pripisom 
»NE ODPIRAJ – vloga – JR KUL-
TURA 2022 – 430- 2/2022«.

10. ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog bo Komisija za odpira-
nje in ocenjevanje ter vrednotenje vlog, 
prispelih na javni razpis zbiranja pre-
dlogov za sofinanciranje programov 
in projektov na področju kulturne de-
javnosti v letu 2022 opravila po pote-
ku razpisnega roka, predvidoma 28. 2. 
2022. Odpiranje vlog ni javno. 
Vloga je popolna vloga, če vsebuje:
- pravilno in popolno izpolnjen prijav-

ni obrazec, ki je del razpisne doku-
mentacije,

- vse zahtevane priloge,
- fotokopijo veljavnega temeljnega 

akta (statut ali pravila),
- fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni 

register (na primer: centralni register 
društev, sodni register).

Vloge, ki ne bodo pravočasne, pravilno 
označene ali ne bodo vložene s strani 
upravičene osebe se s sklepom zavrže-
jo. 

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani dvignejo na sedežu Upravnega 
centra Občine Log - Dragomer, Loška 
cesta 12, 1358 Log pri Brezovici, od 
dneva objave javnega razpisa do dneva, 
ko se izteče rok za oddajo vlog. Razpi-
sna dokumentacija je dostopna tudi na 
spletni strani Občine Log - Dragomer. 

Razpisno dokumentacijo sestavlja:
- besedilo javnega razpisa,
- obrazec prijave,
- izjava o izpolnjevanju pogojev,
- obrazec finančna realizacija,
- obrazec poročilo,
- vzorec pogodbe.

12. IZID RAZPISA
Predlagatelji programov bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 
dni po dokončnosti odločb o izbiri iz-
vajalcev. 
Z izbranimi upravičenci bo Občina 
Log - Dragomer sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov in projek-
tov na področju kulturne dejavnosti 
za leto 2022.

V kolikor upravičenec, kateremu so bila 
dodeljena sredstva, ne vrne podpisane 
pogodbe v petnajstih dneh od izdaje 
poziva za podpis pogodbe, se šteje, da 
je odstopil od zahteve za sofinancira-
nje programov in projektov na podro-
čju kulturne dejavnosti v občini Log 
- Dragomer v letu 2022.

13. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so vam na voljo na Občini Log - 
Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 
Log pri Brezovici. Kontaktna oseba je 
Andreja Šarabon – andreja.sarabon@
log-dragomer.si . 

Številka: 430-2/2022-3
Datum: 10. 1. 2022

Občina Log - Dragomer
Župan

Miran Stanovnik l.r.

1 Splošno neformalno izobraževanje odraslih

1.800,00 €
1.1 Računalniško opismenjevanje starejših

1.2. Učenje tujih jezikov

1.3. Bralni krožek, spoznavanje slovenskih avtorjev

2 Promocija učenja za razvoj Učeče se občine v Tednu vseživljenjskega 
učenja (TVU)

200,00 €2.1. Prireditve za promocijo učenja v OLD v okviru TVU

2.2. Koordinacija prireditev v barjanskih občinah za promocije Barja v okviru TVU

3 Medgeneracijsko učenje in izobraževanje starejših

600,00 €
3.1. Pomoč učencem osnovne šole pri učenju matematike, slovenščine in 

angleščine

3.2. Pomoč mladih starejšim pri uporabi računalnika in pametnega telefona

3.3. Medgeneracijska izobraževalna srečanja 

4 Razvoj novih izobraževalnih oblik in dejavnosti

200,00 €4.1. Izvedba študijskih krožkov

4.2. Izdelava projekta za ustanovitev Središča za samostojno učenje

5
Spodbujanje vključevanja starejših v izobraževanje – študijski obiski 
starejših – spoznavanje in predstavljanje uspešnih izobraževalnih 
dejavnosti v Sloveniji in tujini

600,00 €

6 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v 
izobraževanju odraslih 200,00 €

7 Delovanje društev in zvez na lokalni ravni, katerih osnovna dejavnost je 
izobraževanje odraslih 400,00 €
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Na podlagi 13. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17, 21 - ZNOrg 
in 82/20), določil 4. in 6. točke Nacio-
nalnega programa športa (Uradni list 
RS, št. 24/00 in 31/00), 7. člena Odloka 
o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini 
Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 72/17, 
46/19 in 36/21) in sklepa župana o objavi 

javnega razpisa št. 671-6/2021-10 z 
dne 10. 1. 2021, Občina Log - Dragomer 

objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA 
ZBIRANJE PREDLOGOV

ZA SOFINANCIRANJE 
ŠPORTNIH VSEBIN 

IZVAJALCEV LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA OBČINE 

LOG - DRAGOMER V LETU 
2022

1. NAROČNIK JAVNEGA 
RAZPISA:
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 
p.p. 09, 1358 Log pri Brezovici 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje športnih vsebin, opredeljenih v 
Letnem programu športa Občine Log 
- Dragomer za leto 2022, ki ga je Občin-
ski svet Občine Log - Dragomer sprejel 
na svoji 15. redni seji, dne 15. 12. 2021. 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 
NAMENJENIH POSAMEZNIM 
PROGRAMOM 
1. ŠPORTNI PROGRAMI V VIŠINI 
34.170,00 €
1.1. Prostočasna športna vzgoja 
otrok in mladine v višini 11.140 €

1.1.1. Ciciban planinec in mladi plani-
nec (400,00 €)
Programi so namenjeni predšolskim 
in šoloobveznim otrokom za aktiv-
no preživljanje prostega časa v naravi, 
spoznavanje narave, pridobivanje upo-
rabnega gorniškega znanja, predvsem 
pa za vsebinsko opredeljene izlete s 
športno gibalnimi vsebinami, ki služijo 
vseživljenjskemu učenju.

1.1.2. Planinski tabori (450,00 €)
Programi so namenjeni otrokom in 
mladini. Tabori se izvajajo v pouka 
prostih dnevih in med počitnicami 
izven kraja bivanja. Predstavlja  poseb-
no  organizacijsko obliko izvajanja pla-
ninske dejavnosti, ki se izvaja v skro-
mnejšem bivanjskem okolju in vsebuje 
različne učne vsebine, družabnost, ter 
izlete in ture.  

1.1.3. Športni tabori (450,00 €)
Programi so namenjeni otrokom in 
mladini. Izvajajo se v pouka prostih 
dnevih in med počitnicami izven 
kraja bivanja. Predstavlja preživljanje 
prostega časa v pouka prostih dnevih 
izven kraja bivanja s pretežno športni-
mi vsebinami. Udeležencem omogoča 
spoznati različne športne panoge in 
gibalne dejavnosti. 

1.1.4. Celoletni športni programi 
(9.840,00 €)
Programi so namenjeni predšolskim 
otrokom, šoloobveznim otrokom in 
mladini. Po vsebini so programi lahko 
splošni (vsebujejo različne športne ak-
tivnosti) ali pa so namenjeni le dolo-
čeni športni panogi. Program se mora 
izvajati najmanj 30 tednov v obsegu 
najmanj 30 ur.

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport v višini 12.480,00 €
V programe športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport so vključeni otroci in 
mladina, ki   izpolnjujejo pogoj za regi-
stracijo športnika v skladu s 32.členom 
ZPšp-1, so objavljeni v javni  evidenci 
registriranih športnikov, ki jo vodi 
PKS-ZŠZ, in so za leto 2022 oziroma 
tekmovalno sezono 2021/2022 regi-
strirani pri nacionalni panožni športni 
zvezi za namen sodelovanja v uradnem 
tekmovalnem sistemu, objavljenim 
v dokumentu Olimpijskega komiteja 
Slovenije, združenja športnih zvez šte-
vilka 3-18/2017-252 z dne 14.12.2021. 

1.3. Športna rekreacija v višini 4.580,00 
€
Program športne rekreacije je name-
njen odraslim osebam (nad 19 let). 
Program se mora izvajati najmanj 30 
tednov v obsegu najmanj 30 ur. Na-
vedeni obseg aktivnosti je tisti, ki 
daje pozitivne učinke posamezniku z 
vidika odpravljanja negativnih posle-
dic sodobnega življenja in ohranjanja 
zdravja.  

1.4. Kakovostni šport v višini 3.710,00 €
V programe kakovostnega športa so 
vključeni posamezniki, ki   izpolnjujejo 
pogoj za registracijo športnika v skladu 
s 32.členom ZPšp-1, so objavljeni v jav-
ni  evidenci registriranih športnikov, ki 
jo vodi PKS-ZŠZ, in so za leto 2022 ozi-
roma tekmovalno sezono 2021/2022 
registrirani pri nacionalni panožni 
športni zvezi za namen sodelovanja 
v uradnem tekmovalnem sistemu v 
članski kategoriji, objavljenim v doku-
mentu Olimpijskega komiteja Slove-
nije, združenja športnih zvez številka 
3-18/2017-252 z dne 14.12.2021. 

1.5. Šport starejših v višini 2.260,00 €
Program šport starejših udeležen-
cem starih 65 in več let in razširjenim 
družinam. Kot razširjeno družino 
razumemo »zvezo« starejših oseb in 
vnukov. Program se mora izvajati naj-
manj 30 tednov v obsegu najmanj 30 
namenjen celoletne gibalne programe 
za starejše od 65 let.

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V 
ŠPORTU V VIŠINI 1.250,00 €
Sredstva so namenjena strokovnim 
delavcem, ki izvajajo športne progra-
me. Izpopolnjevanja in usposabljanja 
strokovnih kadrov pomeni izboljšanje 
njihovih kompetenc pri izpeljevanju 
športnih programov, s tem pa tudi ka-
kovosti programov.

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
V VIŠINI 6.920,00 €
S sredstvi za delovanje športnih orga-
nizacij se zagotavlja možnost osnovne-
ga delovanja nepridobitnim športnim 
organizacijam.

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN 
PROMOCIJA ŠPORTA V VŠINI 
2.660,00 €
Z zagotavljanjem sredstev za sofinan-
ciranje športnih prireditev se izvajal-
cem zagotavlja sredstva za čim kako-
vostnejšo izvedbo športnih prireditev 
in nadaljevanje tradicije. Organizacija 
športnih prireditev je priložnost orga-
nizatorjev, da svojo dejavnost prikaže-
jo občanom in jih spodbudijo k aktiv-
nemu preživljanju prostega časa.

3. SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRI-
JAVIJO NA JAVNI RAZPIS
− športna društva, registrirana v Re-

publiki Sloveniji,
− zveze športnih društev, ki jih usta-

novijo društva s sedežem v Občini 
Log - Dragomer,

− zavodi za šport po Zakonu o športu,
− pravne osebe, registrirane za opra-

vljanje dejavnosti na področju špor-
ta v Republiki Sloveniji,

− ustanove, ki so ustanovljene za splo-
šno koristne namene na področju 
športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove,

− javni zavodi s področja vzgoje in izo-
braževanja, ki izvajajo javno veljavne 
programe,

− samostojni podjetniki posamezniki 
in

− zasebni športni delavci.

Športna društva imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju progra-
mov in področij letnega programa 
športa.
Ne glede na prejšnji odstavek, imajo 
prednost pri izvajanju programov pro-
stočasne športne vzgoje otrok in mla-
dine športna društva in javni zavodi 
s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javno veljavne programe.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZ-
POLNJEVATI IZVAJALCI ŠPOR-
TNIH VSEBIN
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pra-

vico do sofinanciranja programov 
in področij letnega programa špor-
ta, če so registrirani in imajo sedež 
v Občini Log - Dragomer najmanj 
eno leto.

Izvajalci športnih programov morajo 
izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
− izvajati športne programe nepreki-

njeno vsaj eno leto pred objavo jav-
nega razpisa, na katerega se prijavlja-
jo.

− izvajati športne programe, ki so 
predmet razpisa vsaj 30 vadbenih 
tednov letno v obsegu najmanj 30 ur 
(razen v programih, pri katerih je z 
merili določen manjši obseg).

− v programih športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport, kakovostnega, vr-

hunskega športa in šport invalidov 
so vključeni športniki, registrirani 
v nacionalni panožni športni zvezi 
za prijavitelja in vključeni v uradne 
tekmovalne sisteme, potrjene s stra-
ni Olimpijskega komiteja Slovenije 
– Združenja športnih zvez v letu, na 
katerega se nanaša javni razpis.

− imeti izdelano finančno konstruk-
cijo, iz katere je razviden predviden 
vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
programa.

− imeti urejeno evidenco članstva s 
poravnano letno članarino (športna 
društva) in evidenco o udeležencih 
programov.

Dodatni pogoji za izvajalce posame-
znih športnih vsebin in športnih pro-
gramov so navedeni v merilih, ki so 
priloga Odloka o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Log - Dragomer (Ura-
dni list RS, št. 72/17, 46/19 in 36/21).

5. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH 
SREDSTEV
Višina sredstev, skladno z Odlokom o 
proračunu Občine Log - Dragomer za 
leto 2022 in Letnim programom špor-
ta Občine Log - Dragomer za leto 2022, 
znaša 45.000,00 €. 

6. MERILA ZA VREDNOTENJE 
ŠPORTNIH VSEBIN
Merila za izbor in sofinanciranje iz-
vajanja programov letnega programa 
športa v Občini Log - Dragomer so se-
stavni del Odloka o postopku in meri-
lih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Log - Dragomer (Ura-
dni list RS, št. 72/17, 46/19 in 36/21) in 
so dostopna na naslednji spletni po-
vezavi https://www.uradni-list.si/files/
RS_-2017-072-03485-OB~P001-0000.
PDF. 

7. DOLOČITEV OBDOBJA, V KA-
TEREM MORAJO BITI PORA-
BLJENA SREDSTVA
Sofinancirajo se programi, ki se bodo 
izvedli v letu 2022. Rok za porabo sred-
stev je 31. 12. 2022 za namen, ki je za 
posamezne programe opredeljen v 20. 
členu Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa špor-
ta v Občini Log - Dragomer. Sredstva 
niso prenosljiva.  

8. ROK IN NAČIN ZA PREDLO-
ŽITEV VLOG
Predlagatelji morajo vloge oddati pri-
poročeno po pošti na naslov Občine 
Log - Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 
1358 Log pri Brezovici ali osebno na 
naslovu Upravnega centra Občine Log 
- Dragomer, Loška cesta 12, 1358 Log 
pri Brezovici – vlogo se odda v spre-
jemni pisarni Občine Log - Dragomer. 

Vloga je pravočasna, če je bila odda-
na priporočeno po pošti do vključno 
dne 21. 2. 2021 ali dostavljena oseb-
no v sprejemno pisarno Občine Log - 
Dragomer do 21. 2. 2021 do 12. ure. 

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumen-

tacije ter vsebovati zahtevane priloge. 
Nepravočasno oddane vloge ne bodo 
upoštevane. Vloga je potrebno oddati 
v zaprti kuverti, označeni z imenom 
in naslovom pošiljatelja, v spodnjem 
levem kotu pa opremljena s pripisom 
»NE ODPIRAJ – vloga - LPŠ 2022 
– št. 671-6/2021«.

9. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo komisija za vredno-
tenje športnih vsebin opravila po po-
teku razpisnega roka, predvidoma 1. 3. 
2022. Odpiranje vlog ni javno. Vloga je 
popolna, če je pravilno označena in so 
ji priloženi izpolnjeni obrazci številka 
1,2,3,4 in 14, priloge, kot so navedene 
v obrazcu številka 2 ter so priloženi 
ustrezni obrazci za posamezen športni 
program in obrazci za letno vsebinsko 
in finančno sporočilo o izvajanju le-
tnega programa športa Občine Log - 
Dragomer. Priloge k obrazcu za letno 
vsebinsko in finančno poročilo o izva-
janju letnega programa športa Občine 
Log - Dragomer morajo biti označene 
s pripisom »za letno poročilo«. V pri-
meru nepopolno izpolnjene vloge ali s 
pomanjkljivo dokumentacijo, bo pre-
dlagatelj pozvan, da vlogo dopolni. 
Vloga, ki ni pravočasna, pravilno ozna-
čena ali je ni vložila upravičena oseba 
se s sklepom zavrže. Pritožba zoper 
sklep ni dovoljena.

10. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so vam na voljo na Občini Log - 
Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 
Log pri Brezovici. Kontaktna oseba je 
Andreja Šarabon – andreja.sarabon@
log-dragomer.si . 

11. RAZPISNA DOKUMENTACI-
JA
Javni razpis je objavljen na spletni stra-
ni www.log-dragomer.si in na oglasni 
deski Občine Log - Dragomer. Besedi-
lo javnega razpisa je objavljeno v 500. 
številki Našega časopisa, z dne 31. 1. 
2021. 
Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo na sedežu Občine 
Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 
5, 1358 Log pri Brezovici, od dneva 
objave javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog, dostopna pa 
je tudi na spletni strani www.log-dra-
gomer.si.

12. IZID JAVNEGA RAZPISA
Predlagatelji programov bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 
dni po pripravljenem predlogu komisi-
je o izbiri in sofinanciranju programov 
prijaviteljev.

  Občina Log - Dragomer
                Župan 

       Miran Stanovnik l.r.
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Osnova za vse posebnosti Škocjanskih jam, ki so 
na mednarodni ravni dobro, na nacionalni pa vča-
sih preslabo poznane in cenjene, so vsekakor ge-
ološke danosti širšega območja. Jame so rezultat 
številnih geoloških in hidroloških procesov, ki so 
sočasno delovali in prevladovali eden nad drugim. 
Čistost apnenca, debelina in nagnjenost skladov, 
velika geološka pretrtost in tektonika so veliko 
prispevali k današnji usmerjenosti in obliki pod-
zemnih rovov, ki so se oblikovali v različnih nivojih, 
skladno s postopnih prehajanjem Reke vse globlje 
v podzemlje. Pomembno vlogo so pri vsem imele 
tudi podnebne razmere, ki so se skozi razvoj jame 
spreminjale in s tem dodatno vplivale nanj. V toplej-
ših klimatskih obdobjih je reka bolj prinašala in v 
jami odlagala sedimente iz nepropustnega flišnega 
zaledja, v hladnejših je prišlo do večjega vrezova-
nja jamskih rovov. Glavna posebnost je vsekakor 
glavni vodni rov, po katerem se Reka pretaka od 
prvega ponora pod vasjo Škocjan, vse do sifona 
okoli tri kilometre v notranjost. Ponor Reke je na 
317 m nadmorske višine, sifon na 214, reka torej 
na kratki razdalji pade za več kot sto metrov. Rov 
je na točki ponora Reke pod Škocjanom visok okoli 
trideset metrov, globlje pa se zaradi bolj ali manj 
uravnanega stropa in hkratnega padanja reke čez 
slapove in brzice vse globlje v kraško podzemlje 
vztrajno povečuje, ter v Martelovi dvorani, tik pred 
sifonom, preseže višino 150 m. To je posebnost tudi 
v svetovnem merilu, malo je takšnih »podzemnih 
kanjonov«, vsi kasneje odkriti se nekako primerjajo 
s Škocjanskimi jamami. 

Geološka pestrost je narekovala veliko biološko 
pestrost. V dnu več kot 160 m globokih udornic se 
zaradi temperaturnega obrata v glavnem zadržu-
je bolj hladen zrak, ki še danes omogoča rast tipič-
nim alpskim rastlinam, kot je recimo lepi jeglič ali 
avrikelj. Po drugi strani pa nekoliko višje, kjer se se-
gret zrak iz jame pod stropom višje ležečih rovov 
izteka na površje, temperatura praviloma ne pade 
pod 0°C, zato tam uspevajo relikti iz toplejših obdo-
bij, na primer venerini laski, praprot, ki je tipična za 
mediteranski svet. Pojavljanje tako nasprotujočih 
si rastlin v naravi na tako majhnem prostoru je 
prava redkost in hkrati še ena posebnost Škocjan-
skih jam. Bogastvo živega sveta dopolnjujejo ne-
katere vrste ptic, na primer skalni golob, planinski 
hudournik in skalni plezalček, ki jim takšna reliefna 
raznolikost s prepadnimi ostenji ustreza. Poleg na-
štetega je potrebno izpostaviti tudi veliko različnih 
vrst netopirjev. Od 31 znanih vrst pri nas, jih v širši 
okolici parka najdemo kar 26, kar to območje uvr-
šča na sam vrh pestrosti različnih vrst netopirjev 
v Sloveniji. Še ena posebnost je Justinova zvončica, 
cvetlica, ki jo sicer najdemo le v Dinarskem gor-
stvu in je endemit teh krajev, v Škocjanskih jamah 
pa ima »klasično nahajališče«, to pomeni, da je bila 
prav tu prvič prepoznana in opisana.
Velikanski jamski vhodi in globoke udornice, iz ka-
terih se občasno zaradi temperaturnih razlik med 
vodo, ki v jamo priteka in zrakom, ki se tu zadržuje, 
dvigajo na površje meglice, dajejo ponornemu delu 
Škocjanskih jam še posebej mističen pridih, ki je 
očitno že zgodaj v zgodovini človeštva, pri takratnih 

prebivalcih vzbujal bujno domišljijo. Ljudje so oči-
tno v tem dramatičnem prehodu reke iz površja 
v podzemlje videli vhod v podzemno kraljestvo, 
onstranstvo. Zato so tu že v času bronaste dobe 
izvajali posebne daritvene obrede, rezultat pa so 
številne najdbe predmetov, prinesenih iz oddalje-
nih krajev, kot so panonski bazen, Apeninski polo-
tok, Grčija in srednja Evropa. Območje Škocjanskih 
jam je bilo očitno kultni prostor nadregionalnega 
pomena več kot pol tisočletja. Te in številne druge 
najdbe, povezane z bogatimi grobovi v okolici, so 
med arheologi še posebej cenjene. Vse pomemb-
nejše najdbe so danes hranjene in razstavljene v 
dunajskih in tržaških muzejih, kjer zasedajo častna 
mesta, nekaj pa jih hranijo tudi slovenski muzeji, re-
cimo Prirodoslovni muzej v Kopru.
In končno pridemo do še ene prav posebne zgod-
be Škocjanskih jam, namreč fantastične raziskave 
podzemnega toka Reke v njih. Kljub zgodnji priso-
tnosti ljudi na jamskih vhodih, predvsem tistih v 
suhe fosilne rove, so notranji deli še dolgo ostali 
neraziskani. Šele po spletu okoliščin so zaradi 
velikih potreb Trsta po novih virih pitne vode v 
začetku 19. stoletja počasi začeli prodirati globlje 
v notranjost in raziskovat skrivnostni podzemni 
kanjon Reke. Edina pot, ki jih je vodila v neznani 
svet kraškega podzemlja, je bila po reki z lesenimi 
plovili, skromno razsvetljavo v obliki bakel, sveč in 
kasneje karbidovk, kravjimi rogovi za sporazume-
vanje, predvsem pa z obilo poguma in spretnosti. 
Podobne raziskave tako globoko v kraško pod-
zemlje in na takšen način ni izpričano iz nobene 

druge jame na svetu. Zgodba je toliko posebna, da 
je že francoski krasoslovec iz 19. stoletja Alfred 
Martel Jakoba Svetino iz Štivana pri Devinu označil 
za pionirja moderne speleologije. Tehnika, s ka-
tero so premagovali brzice in slapove v jami je z 
današnjega zornega kota preprosta in nevarna, a 
je v takratnem času predstavljala višek tovrstnih 
raziskav po vsem svetu. Če so pri drugih sočasnih 
raziskavah, recimo na vrhove najbolj izpostavlje-
nih gorskih verig ali v oddaljene kraje na skrajnem 
južnem in severnem koncu Zemlje, še vedeli vsaj 
približno kam se odpravljajo, so se tukaj spuščali 
v povsem neznan svet, brez kakršnekoli predho-
dne uporabne informacije. Domnevali so zgolj to, 
da je to ista voda, ki se po dobrih tridesetih kilo-
metrih ponovno pojavi na površju v izvirih Timave. 
Do vsega drugega so se morali dokopati sami z 
lastnim empiričnim razmišljanjem in veliko mero 
drznosti.
Vse te posebnosti so Škocjanske jame uvrstile na 
seznam svetovne dediščine pod okriljem Unesca, 
kasneje so bile zaradi ekstremnih hidroloških zna-
čilnostih, ki se občasno odražajo v več kot sto me-
trov visokih poplavah v jami, vpisane na seznam 
mednarodno pomembnih mokrišč Ramsarske 
konvencije kot podzemno mokrišče, na koncu pa 
so postale še del Biosfernega območja Kras in po-
rečje Reke. Lokacij s toliko mednarodnih priznanj 
je na svetu v zelo omejenem številu, tudi zato so 
posebne.

Borut Peric, Park Škocjanske jame

ZAKAJ SO ŠKOCJANSKE JAME TAKO POSEBNE? Foto: Matevž Lenarčič

PROgRAM
8. 2. 2022 ob 10.00-18.00 
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
Ob kulturnem prazniku vljudno vabljeni v 
razstavišče Moja Ljubljanica na brezplačni ogled 
stalne in občasne razstave.

12. 2. 2022 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 

27. 9. 2019 - 13. 9. 2022
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.
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S 1. 1. 2022 je 
začel veljati  Zakon 
o spremembah 
in dopolnitvah 
Zakona o osebni 
izkaznici, s katerim 
se rok začetka izdaje 
novih, biometričnih 
osebnih izkaznic in 
osebnih izkaznic z 
elektronsko identiteto 
posameznika iz 3. 1. 
2022 zamika na 28. 3. 
2022.

Hkrati zakon podaljšuje 
uporabo osebnih izkaznic, ki 
jim je oziroma jim bo pretekla 
veljavnost od 29. 3. 2020 do 
27. 3. 2022, kot javnih listin za 
izkazovanje istovetnosti in dr-
žavljanstva. Uporaba v nave-
dene namene je mogoča zgolj 
na območju Republike Slove-
nije, ni pa mogoča, če je njen 
imetnik v tem času spremenil 
na osebni izkaznici vpisano 

osebno ime, prebivališče, da-
tum rojstva, spol ali EMŠO ali 
če mu je prenehalo državljan-
stvo Republike Slovenije ozi-
roma če fotografija na osebni 
izkaznici ne izkazuje več prave 
podobe. Prehajanje državne 
meje s pretečeno osebno iz-
kaznico, kot doslej, ni mogoče.

Nove osebne izkaznice, ki 
bodo vsebovale čip, na kate-
rem bosta zapisana biome-
trična podatka podobe obraza 
in dveh prstnih odtisov, bomo 
začeli izdajati z 28. 3. 2022.

Hkrati obveščamo, da je do 
19. 1. 2023 treba zamenjati vsa 
vozniška dovoljenja, ki so izda-
na na starih – roza obrazcih.

Zaradi preprečevanja mo-
rebitnih okužb s COVID-19 
se morate za obisk upravne 
enote za urejanje dokumentov 
predhodno naročiti po telefo-
nu na tel. št. 01 7507 850  ali po 
e-pošti na naslov ue.vrhnika@
gov.si.

Upravna enota Vrhnika

Zaradi izjemne 
rasti cen električne 
energije in zakonskih 
sprememb pri 
obračunu električne 
energije, proizvedene 
v sončnih elektrarnah, 
se je v zadnjih mesecih 
izjemno povečalo 
zanimanje za vgradnjo 
lastnih sončnih 
elektrarn za zadostitev 
lastnih potreb 
elektrike. 

V prejšnji številki Našega ča-
sopisa smo podrobno opisali 
spremembe zakonodaje, ki bo 
začela veljati  1. 1. 2024. Spre-
membe bodo spremenile eko-
nomiko investicije in prinesle 
potrebo po vgradnji baterije za 
shranjevanje proizvodnih vi-
škov vsaj na dnevni ravni. Eko 
sklad sledi takim spremembam 
in je zato v decembru 2021 obja-
vil nov javni poziv za pridobitev 
nepovratnih spodbud za nalož-
be posamezne in skupnostne 
samooskrbe z električno ener-
gijo 93SUB-SO21 (dostopno na 
spletni strani Eko sklada).

Novost je tudi pri pridobiva-
nju soglasja za priključitev sa-
mooskrbne sončne elektrarne v 
distribucijsko omrežje. Takšno 
soglasje ni več potrebno za na-
pravo za samooskrbo, katere 
priključna moč ne presega 50 
kW. Končni odjemalec s samo-
oskrbo bo moral v takem pri-
meru pred priključitvijo o tem z 
vlogo obvestiti distribucijskega 
operaterja, ki lahko z odločbo 
tudi zavrne priključitev. Če take 
odločbe distribucijski operater 
ne izda in vroči stranki v enem 
mesecu od prejema popolnega 
obvestila, se šteje, da je končni 
odjemalec s samooskrbo pri-
dobil pravico do priključitve na 
distribucijsko omrežje in lahko 
zahteva sklenitev pogodbe o 

priključitvi. Tako bodo tudi la-
stniki obstoječih samooskrbnih 
sončnih elektrarn in tisti, ki jih 
nameravajo postaviti do 31. 12. 
2023, izenačeni z vsemi konč-
nimi odjemalci. Izenačitev vseh 
končnih odjemalcev pa pomeni, 
da bodo prav vsi na trgu elek-
trične energije lahko nastopali 
kot aktivni odjemalci, z dobavi-
telji bodo lahko sklepali pogod-
be o dinamičnih cenah energije 
in sklenili pogodbe z več doba-
vitelji hkrati. 

1. 3. 2021 so začela veljati v 
Uradnem listu RS, št. 71/21, ob-
javljena nova Sistemska obrato-
valna navodila distribucijskega 
sistema električne energije s 
prilogami (SONDSEE). Skladno 
s SONDSEE se za proizvodne 
naprave, za katere investitorji 
vložijo vloge za priključitev od 1. 
3. 2021 naprej, zahteva prever-
janje zagotavljanja skladnosti 
proizvodnih naprav in je po-
drobneje opredeljeno v Prilogi 
5, Navodila za priključevanje 
in obratovanje proizvodnih na-

prav in hranilnikov priključe-
nih v distribucijsko elektroener-
getsko omrežje, poglavje XVII 
Zagotavljanje in spremljanje 
skladnosti proizvodnih naprav. 

Vsem prihodnjim investi-
torjem, da bi se izognili more-
bitnim težavam in dolgim ča-
sovnim rokom za priključitev, 
svetujemo, da pred odločitvijo 
o nakupu proizvodne naprave 
od ponudnika pridobijo infor-
macije in zagotovila, da njihova 
oprema v celoti izpolnjuje zah-
teve zagotavljanje skladnosti in 
za priključitev na distribucijski 
sistem. Vsi investitorji so s po-
goji za priključitev njihove pro-
izvodne naprave seznanjeni v 
soglasju za priključitev.

Navedene nove zahteve za 
priključitev proizvodnih naprav 
veljajo za tiste naprave, za katere 
so bile vložene  vloge in izdana 
soglasja za priključitev po 1. 3. 
2021. 

Zahteve za zagotavljanje skla-
dnosti so razdeljena na tri po-
dročja:

– glede varnosti skladno s Pra-
vilnikom o omogočanju do-
stopnosti električne opreme 
na trgu, ki je načrtovana zno-
traj določenih napetostnih 
mej (Ur. l. RS, 39/16 – Pravil-
nik LVD),

– glede elektromagnetne 
združljivosti skladno s Pra-
vilnikom o elektromagnetni 
združljivosti  (Ur. l. RS, 39/16 
– Pravilnik EMC) ter

– zahteve po RfG in SONDSEE.
Dokazilo za prvo in drugo 

področje sta lahko izjava EU o 
skladnosti proizvodne napra-
ve (proizvajalca, montažerja) z 
ustreznimi merilnimi poročili 
iz tehnične dokumentacije iz-
delka ali certifikat laboratorija 
(npr. SIQ ali kateregakoli dru-
gega znotraj EU).

Dokazilo za tretje področje 
sta lahko certifikat o opremi 
pooblaščenega akreditiranega 
laboratorija, ki mu lahko akre-
ditacijo podeli nacionalni član 
Evropskega združenja za akre-
ditacijo, ustanovljen po Uredbi 

(ES) 765/2008, ali izjava (EU) o 
skladnosti proizvodne naprave 
(s strani proizvajalca ali monta-
žerja) z ustreznimi merilnimi 
poročili, s katerimi se dokazuje 
izpolnjevanje zahtev po RfG, 
SONDSEE in izdanem soglasju.

Izvajalec, ki montira proi-
zvodne naprave na konkretnih 
lokacijah, mora podati izjavo, 
kako je nastavil zaščite v pro-
izvodni napravi ali poročilo o 
meritvah zaščit za priključitev v 
srednjenapetostno omrežje ter 
poročilo o izpolnjevanju zna-
čilnosti jalove energije, ki se iz-
vede z meritvami po postopkih, 
določenih v poglavju XIX in XX 
priloge 5 SONDSEE.

Morda se navedene novosti 
zdijo zapletene, vendar so izku-
šeni izvajalci montaž sončnih 
elektrarn dobro poučeni o njih. 
Zato monterji s svojimi nasveti 
pomagajo investitorju pri izbi-
ri naprave, njenem priklopu v 
omrežje in pridobitvi nepovra-
tnih spodbud Eko sklada. Celo-
ten potek investicije je zato za 
lastnika nepremičnine preprost, 
zaradi velikega povpraševanja 
pa trenutno traja nekoliko dlje 
– do šest mesecev.

Sončne elektrarne za zadosti-
tev lastnih potreb po električni 
energiji so neposreden prispe-
vek vsakega posameznika k ze-
lenemu prehodu v nizkoogljič-
no družbo. Hkrati so zaradi 
kratke vračilne dobe investicije, 
ki je približno deset let ter traj-
nosti in zanesljivosti opreme, 
kar je posledica razvoja tehnike 
na tem področju, tudi dobra in-
vesticija za plemenitenje lastnih 
prihrankov. S postavitvijo sonč-
ne elektrarne se tudi izognemo 
nihanju cen energentov, ki je 
v zadnjem obdobju očitno, po 
predvidevanjih pa se temu tudi 
v prihodnje ne bomo mogli izo-
gniti. Zato je sedaj pravi čas za 
razmislek in odločitev o tovr-
stni investiciji!

Mag. Peter Petrovčič, udis, 
Energetski svetovalec 

EnSvet

V zadnjem obdobju je v 
domačem okolju, v medijih in 
povsod drugje veliko razprav o 
previsokih cenah energentov. 

Že bežen pogled na primerjavo cen pri 
posameznih dobaviteljih kaže, da je veči-
noma res tako. Nekaterim dobaviteljem je 
z odgovornim in strokovnim napovedova-
njem prevzema energije uspelo vsaj za to 
zimo cene več ali manj zadržati na ravni 
preteklih let, drugi dobavitelji pa so bili 
primorani dvig cen prenesti na malopro-
dajne cene. Iz primerjave cen je razvidno, 
da so na primer pri ceni zemeljskega plina 
tudi petkratne razlike v ceni. Najugodnej-
ša cena je 0,02657 EUR za kWh energije, 
najdražja pa 0,12500 EUR za kWh energi-
je. Razlike pri ceni električne energije so 
podobne.

Končni odjemalci lahko energijo že več 
let prosto kupujemo na trgu. To sicer ne 

velja za toploto iz sistemov daljinskega 
ogrevanja, kjer so končni odjemalci vezani 
na »monopol« lokalnega dobavitelja toplo-
te. Za vse ostale odjemalce energije, to ve-
lja predvsem za zemeljski plin in električno 
energijo, pa veljajo le obveze iz pogodbenih 
določil za dobavo energije, ki jo posamezni 
odjemalec sklene z dobaviteljem. Odveč je 
tudi skrb, da bi končni odjemalec ob me-
njavi dobavitelja ostal brez energije, saj za 
nemoteno oskrbo skrbi sistemski operater 
distribucijskega omrežja. To pa je drugo 
podjetje, ki je v lasti države in nima nobe-
ne povezave s trgovci z energijo.

Odjemalci energije lahko z nekaj kliki 
pridejo do podrobnih podatkov o po-
nudbah na trgu. Ti so med drugim na 
voljo na spletni strani Zveze potrošnikov 
Slovenije: https://www.zps.si/zame-
njaj-in-prihrani/1093-zamenjaj-in-
-prihrani-2/8431-cene-elektricne-
-energije-in-zemeljskega-plina . Enako 

je brez večjih težav z nekaj kliki in vnese-
nimi podatki, ki so razvidni iz zadnjega 
prejetega računa za posamezen energent, 
tudi zamenjati dobavitelja.

Zaradi res velikih razlik v cenah zato 
občanom predlagam, da preverijo cene 
energije pri svojem dosedanjem dobavi-
telju posameznega energenta in jih pri-
merjajo s cenami na trgu. Poleg tega naj 
preverijo tudi svojo pogodbeno obveznost 
do obstoječega dobavitelja, predvsem do-
ločilo o vezavi cene na določeno obdobje. 
V kolikor vidite rešitev za znižanje stroška 
vaših položnic, je vsekakor na mestu, da 
dobavitelja čimprej zamenjate. Stroške 
energije je namreč možno pri obstoječih 
razlikah bistveno znižati in tako prihraniti 
ne samo kakšen Evro, ampak tudi več sto 
Evrov na leto!

mag. Peter Petrovčič, 
energetski svetovalec Ensvet

Preverite cene energentov!

Informacija o 
podaljšani
možnosti
uporabe pretečenih 
osebnih izkaznic

Priklop malih sončnih elektrarn 
na električno omrežje
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Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR) 
je objavila peti razpis 
za vključitev v projekt 
Podjetno nad izzive 
v Ljubljanski urbani 
regiji (PONI LUR), ki 
je namenjen vsem, 
ki imajo inovativne 
in napredne ideje 
ter si želijo stopiti na 
samostojno podjetniško 
pot, manjkajo pa jim 
nekatera ključna znanja. 

Program je oblikovan tako, 
da udeleženci v štirih mesecih 
osvojijo znanja in veščine, ki so 
nujni za uspešen in učinkovit 
razvoj ideje ter zagon podjetja. 

V okviru projekta jih čaka za-
poslitev na agenciji ter popolno 
podporno podjetniško okolje. S 
pomočjo mentorjev in uspešnih 
podjetnikov ter strokovnjakov 
z različnih področij bodo pri-
dobivali številna znanja, vse 
od razvoja poslovne ideje do 
izdelave poslovnega modela in 
načrta, marketinških in promo-
cijskih aktivnosti, poslovne ko-
munikacije, upravljanje z IKT, 
pridobivanje virov financiranja 
in osnovna pravna ter finančna 
znanja.

V projekt se lahko vključijo 
osebe s poslovno idejo ne glede 
na starost, stopnjo izobrazbe ali 

status brezposelne osebe. Pogoj 
je, da imajo kandidati prijavlje-
no stalno ali začasno bivališče 
v bivališče v eni od 26 občin 
Ljubljanske urbane regije ter da 
lahko pred začetkom podpišejo 
pogodbo o zaposlitvi za dolo-
čen čas štirih mesecev. 

Razpis je objavljen na 
spletni strani www.rralur.si. 
Prijave so mogoče do 14. 2. 
2022, udeleženci pa bodo v 
projekt vključeni predvido-
ma s 1. 4. 2022.

Dodatne informacije v po-
vezavi z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo je mo-
goče dobiti vsak delovni dan do 
vključno 11. 2. 2022 od 10.00 
do 12.00 na telefonski številki 
01 306 19 35 oz. po elektronski 
pošti  poni@rralur.si.   Vabljeni 
tudi na informativni dan, ki bo 
1. 2. 2022 ob 10. uri v veliki sejni 
sobi, Stavba B, Tehnološki park 
19, 1000 Ljubljana, oziroma v 
primeru novih ukrepov prek 
video povezave Zoom. Obve-
zne so predhodne prijave prek 
obrazca, objavljenega na www.
rralur.si. 

Projekt sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR). 
Za projekt Podjetno nad iz-
zive v Ljubljanski urbani re-
giji – PONI LUR v vrednosti 
831.480,00 EUR bo ESRR pri-
speval 582.036,00 EUR.

Obvestilo 

Podjetniki, ne 
zamudite 
podjetniškega 
inkubatorja – zaledje 
podjetnikom

V januarju so partnerji projekta Zaledje podjetnikom, ki 
poteka v okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja 
LAS Barje z zaledjem, uspešno končali Podjetniško 
akademijo. Skupno je bilo kar osem spletnih delavnic 

na temo načrtovanja, trajnostnega podjetništva, 
prodaje, marketinga, e-trgovine, kadrovanja in 
agilnega delovanja ter vse do črpanja sredstev 
EU. Delavnice so vodili priznani podjetniški mentorji 
in strokovnjaki, ki bodo na voljo podjetnikom tudi 
v Podjetniškem inkubatorju. Le-ta se bo začel 14. 2. 
2022 in bo trajal do 10. 4. 2022. Podjetniki in nosilci 
dejavnosti imate sedaj priložnost, da se vključite v 
inkubator. S podjetniškimi mentorji boste reševali 
vaše konkretne poslovne izzive 'ena na ena' in 
tako nadgradili svoje poslovanje. Dobrodošli prav 
vsi podjetniki, katerih sedež podjetja je v občinah 
Brezovica, Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, 
Log - Dragomer in Vrhnika. Inkubator bo sprejel vsaj šest 
podjetij. 
Za več informacij o projektu in obvezno prijavo v 
inkubator, ki jih bomo sprejemali do 9. 2. 2022, si oglejte 
spletno mesto https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/
zaledje-podjetnikom ali pa pišite: sanda.jerman@
cene-stupar.si.  
Po končanem inkubatorju bo še ZAKLJUČNA 
KONFERENCA, kjer bomo predstavili rezultate projekta 
in napredek podjetij.
VSE AKTIVNOSTI BODO ZA PODJETNIKE BREZPLAČNE.

Ob novem letu oživijo prerokovanja.
Kakšno bo leto, ki je pred nami? 

Človek si že od nekdaj želi 
poznati svojo prihodnost, kot 
da bi se želel na kaj pomemb-
nega pripraviti. Pa vendar so 
nekatera, ki so se uresničila. 
Med njimi je Danielovo pre-
rokovanje, ki je zapisano v 
Svetem pismu. 

Zgodilo se je približno 600 
let pred začetkom našega 

štetja v Babilonu, na kraljevem 
dvoru. Kralj Nebukadnezar 
je imel sanje, ki so ga močno 
vznemirile, vendar se jih 
naslednje jutro ni več spo-
minjal. Mlad judovski ujetnik 
Daniel je kralju povedal sanje 
in njihovo razlago.

»Ti, o kralj, si imel videnje: 
Glej, bila je velika podoba. Ta 
podoba je bila orjaška in njen 
blesk je bil izreden; pred teboj 
je stala in njen videz je bil 
grozen na pogled. 

Glava te podobe je bila iz 
čistega zlata, njene prsi in roke 
iz srebra, njen trebuh in ledja 
iz brona, njena stegna iz železa, 
njene noge deloma iz železa, 
deloma iz ila. 

Ti si to gledal, dokler se ni 
brez človeških rok utrgal ka-
men in zadel podobo v njene 
železne in ilnate noge ter jih 
zdrobil. Tedaj se je hkrati raz-
drobilo železo, il, bron, srebro 
in zlato ter so postali kakor 
pleve na poletnih skednjih. 

Veter jih je odnesel, 
nikakršnega sledu ni bilo več 
za njimi. Kamen pa, ki je zadel 
podobo, je postal velika gora in 
napolnil vso zemljo.« Dan 2,31-
35 SSP

Podoba, ki jo je sanjal Babi-
lonski kralj je imela posamezne 
dele telesa iz različnih materi-
alov in že na prvi pogled vi-
dimo, da si le ti sledijo po vrsti 
oz. po svoji plemenitosti. Posa-
mezna kovina tako simbolizira 
kraljestvo, ki se je pojavilo v 
zgodovini.

Zlata glava na podobi pred-
stavlja Babilonsko kraljestvo. 
Zgodovinarji trdijo, da je bil 
Babilon v času Nebukadne-

zarja veličastno in najbogatejše 
mesto takratnega sveta, ki je 
bilo tudi središče znanosti, 
kulture in trgovine. Lepoto 
mesta so povečevali spomeni-
ki in mogočne, čvrsto grajene 
stavbe, za katere so porabili 
ogromno zlata. 

Babilonci so prišli pod oblast 
perzijskega kralja Kira, zato sre-
brne prsi in roke simbolizirajo 
Medo-Perzijsko kraljestvo. 
Kot je srebro manj vredno od 
zlata, je bilo tudi to kraljestvo 
manj bogato in mogočno od 
Babilonskega, vendar je zavze-
malo večje področje in bilo 
dolgotrajnejše. 

Bronast trebuh in ledja pred-
stavljajo Grško kraljestvo. S 
svojo napadalno vojaško močjo 
in dobro organizacijo je Alek-
sander Veliki bliskovito osvojil 
svet in v desetih letih ni izgubil 
nobene bitke. 

Železna stegna in noge sim-
bolizirajo četrto železno Rim-
sko kraljestvo. Rimska oblast je 
bila železna, neizprosna, kruta, 
nepopustljiva, tudi vojaška 
disciplina in oprema sta bili 
železni. Sčasoma je Rim podle-
gel napadom barbarskih ple-
men s severa in vzhoda. 

Končni del podobe, ki jo je 
sanjal babilonski kralj, pred-
stavljajo stopala, ki so bila 
iz mešanice železa in ila in 
simbolično predstavljajo raz-
delitev rimskega imperija na 
deset manjših kraljestev. Iz 
tega je nastala današnja Evropa. 
Tako kot se železo in ilovica ne 
moreta pomešati v eno snov, 
tako se tudi sedanje evropske 
države ne morejo spojiti v trd-
no zvezo (unijo).

Danielova razlaga sanj nas 
tako pripelje do današnjega 
časa. Neizpolnjen ostaja 
samo še kamen, ki se bo brez 

človeških rok utrgal z gore 
in zrušil podobo (prim. Dan 
2,34.35). To je vrhunec prero-
kovanja. Vsi napovedani do-
godki iz drugega poglavja Dan-
ielove knjige so se že uresničili, 
razen zadnjega – rušenja kipa. 
Po Božjem urniku se nahajamo 
na pragu največjega dogodka 
vseh časov, Kristusovi vrnitvi 
na naš svet. Jezus Kristus bo 
kmalu naredil konec mukam 
človeške zgodovine in vz-
postavil svoje večno kraljestvo 
ljubezni in pravičnosti. 

Ko je kralj Nebukadnezar 
slišal razlago svojih sanj, se 
je ponižno poklonil do tal in 
priznal: »Resnično, vaš Bog je 
Bog nad bogovi, Gospod nad 
kralji, ki razodeva skrivnos-
ti, kajti mogel si razodeti to 
skrivnost.« (Dan 2,47). Kaj pa 
mi? Kakšno stališče bomo za-
vzeli? Kaj bomo rekli? Še ena 
stara lepa modrost, ki za nas 
nima praktične veljave? Mislim, 
da ne. Danielovo prerokovanje 
nam lepo pokaže, da zgodovi-
no vodi Nekdo, ki nas v modro-
sti in veličini neskončno prese-
ga. V njegovih rokah je naš čas, 
naša življenja in življenje tega 
(in vseh drugih) planetov. Dal 
nam je svobodno voljo, da se 
lahko prosto odločimo ali mu 
bomo sledili ali pa ne. Vse pa, 
kar je dal zapisati v Sveto pismo 
in se je ohranilo do današnjega 
dne, bogato pričuje o tem, kako 
zelo mu je mar za nas in da ima 
za nas načrte o sreči. 

Jasmina Petavs, Vrhnika
jasminckova@gmail.com

Viri:
Emmerson, W.L. The Bible speaks 
(str.447-454). The Stanborough Press 
Ltd. Watford, Herts.
Heinz, Hans. Sodobni človek in Sveto 
pismo (str.62-79). Znamenja časa, Lju-
bljana 1992.

Nova možnost
za razvoj enajstih
novih podjetniških
idej

Čakam na
kamen
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Urška svetuje

Kako reči »ne« toksičnim ljudem
in odnosom?

Vsak dan se srečujemo z ljudmi in lahko se strinjamo, da 
niso vsi dobronamerni.

Vsi odnosi nimajo pozitivnih učin-
kov. Tiste, ki nam škodujejo, zato ime-
nujemo toksični odnosi. Spoznajmo 
nekaj značilnosti odnosov, ki niso do-
bri za nas.

Kako prepoznati toksične ljudi?
Značilnost toksičnih ljudi je, da se 

vključijo v naše življenje, vanj vnesejo 
dramo, negativnost, občutek krivde in 
nas zmanipulirajo glede na svoje potre-
be. Velikokrat se poslužujejo strategije, 
s katero pokažejo na naše napake ali 
pomanjkljivosti, mi pa jim verjamemo, 
da smo zares mi tisti problematični in 
ne oni. Igrajo žrtev. V resnici pa so oni 
tisti, ki imajo velike težave z negotovo-
stjo vase. Žal nekateri namensko uni-
čujejo življenja drugih ljudi in njihove 
odnose, ker sami niso zadovoljni s svo-
jim življenjem. Prepoznate jih po tem, 
da vedno najdejo nekaj, nad čimer se 
pritožujejo, in vse, česar se dotaknejo, 
začne razpadati in propadati. Sami so 
vedno žrtve okoliščin in drugih ljudi. 
So osebe, ki niso pripravljene prevzeti 
odgovornosti za svoje izbire in življe-
nje, temveč iščejo krivca zunaj sebe. 

In ker sami ne znajo ali ne zmorejo, 
bodo naredili vse, da tudi drugim ne 
bo uspelo. Taki ljudje so namreč zelo 
nesamozavestni in polni negotovosti.

Večina med njimi so mojstri 
manipulacije. Nosijo maske in se 
predstavljajo, kot da jim je mar za vas. 
Hkrati pa vam vsajajo močne sugestije 
in projekcije, s katerimi vas ustavljajo. 
Lahko vam vsajajo strahove in dvome 
(največja manipulacija je ravno prek 
ustrahovanja ljudi, saj če vas je strah, 
ne morete biti v zavedanju). Lahko za 
vas tudi marsikaj naredijo samo zato, 
da vas držijo v občutku krivde, koliko 
»dobrega« oni naredijo za vas. Zdaj 
ste njihov dolžnik. To znajo storiti 
tako prikrito, da marsikdo tega sploh 
ne opazi. Vsadijo vam dvom, krivdo 
in strah, ki vas grizejo še dolgo. Oni 
najbolje vedo, kaj je prav za vas. Pripra-
vljeni so oblatiti vse, da povzdignejo 
sebe. Vzamejo si pravico, da se vtikajo 
v življenja drugih ljudi s svojimi nasveti 
(čeprav jih nihče ni nič vprašal). Seveda 
se je lažje ubadati s tujimi življenji, kot 
urediti svojega, kajne?

Kaj pa vaši najbližji?
So ljudje, ki vam naravnost po-

vedo, kaj si mislijo o vas in vaših 
idejah. Po navadi so to ljudje, ki so 
vam blizu (družina, prijatelji ...) in 
si vzamejo pravico, da vam povedo, 
kaj si oni mislijo o vsem, o vaših 
izbirah in življenju. Zopet, glede 
na to, da so vam najbližji, lahko 
njihove besede še dolgo odzvanja-
jo v vaših ušesih. In dostikrat se 
zaustavite zaradi drugih ljudi, ker 
dovolite, da njihova mnenja (če-
tudi so utemeljena), povozijo vaše 
ideje in navdušenje. Vedite, da vsak 
ne bo razumel vaše poti. Nekateri vas 
bodo ustavljali namensko, ker si sami 
ne upajo in ne želijo, da bi vam uspe-
lo (čeprav vam govorijo, da vam želijo 
prihraniti bolečine). Drugi se niti ne 
bodo zavedali, kaj počnejo. A to še ne 
opravičuje dejstva, da to delajo.

Kako prekiniti toksičen odnos?
Ker nekateri toksični odnosi izrazito 

negativno vplivajo na počutje in tudi 
zdravje, je pomembno, da jih znamo 
prepoznati in tudi zaključiti. Opazuj-
te svoja čustva. Zato bodite pozorni, 
kako se počutite ob takih ljudeh ali 
takoj po druženju z njimi. Imate več 
energije ali ste izmozgani? Ste ime-
li neko idejo in navdušenje, pa ste po 

pogovoru z njimi obupali? Pravi ljudje 
v vašem življenju ne bodo nikoli zah-
tevali od vas, da se nečemu odpoveste. 
Če verjamejo v vas, vas bodo podprli, 
četudi ne vedo in ne razumejo vsega. 
Zato brez slabe vesti spustite vse, kar 
vam ne služi več. Niste predpražnik za 
ljudi in njihovo »negativo«. Spustite 
vse, kar vas ovira na vaši poti rasti, vse, 
ki vas nenehno kritizirajo in se vtikajo 
v vaše življenje. Ne morete rasti v to-
ksičnem okolju. In ne morete reševati 
nikogar, ki ne želi biti rešen in igra vlo-
go »žrtve«. Lahko le propadete skupaj 
z njimi ali pa jih spustite z ljubeznijo in 
greste vsak svojo pot.

Prenehajte z zanikanjem. Po na-
vadi zelo radi opravičujemo ljudi, ki so 
nam blizu, iščemo izgovore za njihovo 
vedenje in si zatiskamo oči, da morda 
pa le ni tako hudo. Temu pravimo tudi 
zanikanje, ki nam pomaga vztrajati v 
takšnem odnosu, čeprav slabo vpliva 
na nas. Prva faza je torej, da na odnos 
pogledamo objektivno in brez olep-
ševanja. Če ne zmorete, poprosite za 
mnenje nekoga, ki vas dobro pozna in 
zna biti objektiven.

Razmislite o odnosu. Kaj vam 
daje takšen odnos? Zakaj ga potrebu-
jete? Vam zbuja občutke, ki so vam 
domači iz primarne družine? Kaj bi 
vam pomenilo, če bi končali tak odnos? 
Takšna samorefleksija nam pomaga 

razumeti, zakaj smo v odnosu in kaj 
nam daje. Nikoli ne vztrajajte v toksič-
nih odnosih le zaradi lažnega občutka 
varnosti, financ, dolgčasa, navade ali 
obupa. Sebe ljubite dovolj, da se osvo-
bodite vsega, kar zastruplja vaše misli, 
vaše srce, vaše odnose in vaše sanje. 
Niste se dolžni opravičevati nikomur, 
da izberete mir in harmonijo zase. To 
je vaša pravica! Je vedno bila ...

Ponavljajoči vzorci. Če se vedno 
znova vrtite v odnosih, tako prijatelj-
skih kot intimnih, v katerih se ne po-
čutite razumljene, spoštovane, podpr-
te in srečne, je čas za postanek in delo 
na sebi. Včasih je zapuščina čustvenih 
vzorcev in vsebin zelo močna in jo 
sami težko presežemo. V takem pri-
meru je priporočljivo, da obiščete stro-
kovnjaka, psihoterapevta, ki vam bo 
pomagal predelati tiste vsebine, ki vas 
zadržujejo na mestu. Taki so tudi to-
ksični odnosi, ki jim ne morete ubežati.

 
Rezervirajte si svoj termin in dajte 
odnosom priložnost za spremem-
be in rast že danes.

Urška Jesenovec, mag. zakonskih 
in družinskih študijev, zakonska 

in družinska terapija
jesenovecurska@gmail.com, 

031544095

Dokaz za to se je ohranil na 
bronastem ogledalu, ki so ga  
našli na območju zdajšnje se-
verne Italije, takrat poseljene 
z Veneti. Sliko in ime boginje 
Zemle sem odkril v starejši 
nemški knjigi E. Baumanna z 
naslovom Kunstgeschichte. (1) 
Nemški prevod napisa bogov ne 
ustreza izvirniku, saj so ga pre-
vzeli po grškem poimenovanju 
bogov. Napisi in liki bogov so 
vgravirani na bronastem ogle-
dalu, imena so izpisana v venet-
skih črkah in ne v etruščanskih. 
Napisi bogov se berejo z desne 
proti levi. Ogledalo je postavlje-
no v obdobje 500 let pred. naš. 
št. V Kraljevem muzeju  v Berli-
nu so ga hranili vse do konca II. 
svetovne vojne, zdaj pa je verje-
tno v enem od ruskih muzejev, 
saj je znano, da je po vojni ruska 
vojska oplenila berlinski muzej 
– vse kot vojni plen. Pri Rusih je 
končal tudi slavni Schlieman-
nov Trojanski zaklad.

Boginja Zemla
Opisi ogledala:  Osrednji 

lik predstavlja boginjo Zemlo, 
poleg nje je v ljubečem objemu 

njen sin Fuflunš, tretji lik je 
bog sonca Apulu. Zadaj za njim 
sedi mladi Apulu, ki je bil prvo-
tno bog pastirjev in petja ter je 
šele pozneje prešel v sončno 
božanstvo. Po Herodotu, očetu 
zgodovine, je razbrati, da pred-
grški prebivalci niso poznali 
imen posameznih bogov, am-
pak so vse označevali po njih 
naravnosti. Častili so zemljo, 
ne pa individualno boginjo De-
metro, častili so sonce, ne pa 
individualnega boga Apolona. 
Vsekakor je bila ta oblika starej-
ša kot grški politeizem.(2) 

Izvor besede Zemla sega 
daleč nazaj. Znano je, da so to 
besedo uporabljali že stari Fri-
gijci. Po Homerju in Herodotu 
so bili Frigijci in Paflagonski 
Veneti tesni zavezniki Trojan-
cev. Tukaj lahko omenim po-
veljnika Paflagonskih Venetov 
Pylaimena, ki je junaško padel 
pri obrambi Troje. Herodot za-
piše, da so bili Frigijci opravljeni 
domala enako kot Paflagonski 
Veneti.(4) Med redkimi, ki se je 
takrat uspel rešiti iz goreče Tro-
je, je bil Antenor, ki je z zave-
zniškimi četami, med katerimi 

je bil tudi vodja Paflagoncev z 
imenom Venet, po odhodu iz 
Troje priplul v zdajšnjo Istro. 
V starih časih se je ta polotok 
namreč imenoval Iapidia in 
ne Istra. Njeni prebivalci pa so 
bili Japodi in so tod mejili na 
zaveznike Venete. Tako je An-
tenor priplul med svoje ljudi, ki 
so tudi častili Zemlo. V razi-
skavi sem ugotovil zaporedje 
sprememb imena Zemla pri 
Frigijcih, Paflagonskih Venetih 
in Trakih. Najstarejši zapis te 
boginje je v frigijskem jeziku in 
je zapisan kot Zemelen(5), po-
zneje sledi Zemele – Sebele – 
Cybele in kot zadnji Kibela,  ki 
je bila daleč naokoli znana bogi-
nja plodnosti in zemlje v Frigiji, 
Trakiji in Likiji na zdajšnjem 

območju Male Azije in njene 
okolice.(6) 

Sončni bog Apulu – tu se 
postavlja vprašanje etimološke-
ga izvora tega imena. Venetsko 
ime Apulu je prastaro ime ilir-
skega izvora in ne grškega. Razi-
skovalec Troje H. Schliemann 
je pri izkopavanjih Troje odkril 
kamnito ploščo, na kateri je bil 
upodobljen sončni bog Apulu 
– Apolon.(7) V Iliadi je Homer 
Apolona postavil na stran Tro-
jancev. Apolon je bil tudi zašči-
tnik Trojanca Hektorja itn. Pri 
tem se postavlja vprašanje, kaj 
je bil sončni bog Apolon v Troji, 
če pa pravi zgodovinska stroka, 
da je to grški bog? V najstareši 
dobi je bil bog črede, polja in 
gozdov, kot tak tudi varuh čre-

de trojanskega kralja Laome-
donta na gori Idi. V raziskavi 
tega imena moram omeniti še 
legendarnega kralja Japodov in 
Histrov Epuluja, ki so ga Ri-
mljani premagali v veliki bitki 
pri Nezakciju (Istra, Vižače) 
leta 177 pred. naš. št.(8) Omem-
be vredno je še ime glavnega 
mesta Istre Pulj (m. spol) in ne 
Pula ali Pola (ž. spol), kakor ga 
imenujejo Hrvati in Italijani.(9) 
Verjetno je bilo v pradavnini v 
Pulju veliko preročišče – tem-
pelj boga sonca Apuluja in je ta 
kraj po njem tudi dobil ime. Iz 
navedenega je mogoče sklepati, 
da so Grki prevzeli boga Apu-
luja od Trojancev oziroma od 
Frigo-Venetov.

Bog Fuflunš je bil sin bogi-
nje Zemle. Pozneje so ga Grki 
prevzeli in se je v grškem Pan-
teonu imenoval Dioniz, ki je 
sin boginje Demetre in Semele. 
Predstavljal je boga vina in ve-
selja ter je znan tudi po imenu 
Bakh – Bacchus. Še dandanes 
na Štajerskem med Gornjo Rad-
gono in Ptujem nekomu, ki pre-
več govori ali »ga ima pod kapo« 
rečejo (gučajo): ne funflaj, tudi 
kaj te funflaš – faflaš. Ta redka 
beseda za boga Fuflunša in nje-
na izgovorjava kaže na korenine 
starega jezika na tamkajšnjem 
območju. Tudi kurentovanje, 
star pustni običaj na Ptuju, spa-
da v obdobje boginje Zemle in 
boga vina ter veselja. Kuren-
ti – koranti, v jeziku Frigijcev 
se imenujejo Curetes, Cory-
bantes, so v čast boginje Ze-
mle praznovali ob bučni glasbi, 
rožljanju z orožjem in divjim 

plesom, podobno kot to zdaj 
počno kurenti v času pusta na 
Ptuju.(10)

Oče zgodovine, Herodot, je 
zapisal v svojem delu Zgodbe, 
da so mu Egipčani povedali, ob 
obisku v Egiptu, da so Frigijci 
najstarejši na svetu.(11) Iz tega 
izhaja, da Grki niso prevzeli bo-
gov od Egipčanov, temveč so jih 
nasledili od Frigijcev. 

Dimitrij Kebe
Quaerite et invenietis 

(Iščite in boste našli)

Viri: 
(1) Kunstgeschichte – Ed. Baumann, 

Berlin, 1903, str. 449.
 Kunst und leben im altertum – F. 

Perschinka, Wien, Lepzig, 1909, str. 
138.

(2) Herodot iz Halikarnasa – Zgodbe, 
Ljubljana, 2003, str. 720.

(3) Dr. Reinhold Klotz - Lateinischen 
sprache, Braunschweig, 1874, str. 
1285.

(4) Herodot – Zgodbe, Ljubljana, 2003, 
str. 519.

(5) Greek – English Lexicon – H. G. 
Liddell, Robert Scot, Oxford, 1968, 
str. 753.

(6) Herodot – Zgodbe, Ljubljana, 2003, 
str. 211, 806.

(7) Konversations Lexikon – Von Otto 
Spamer, Lepzig, Berlin, 1880, str. 
387.

(8) Marko Pohlin – Kranska kroneka, 
rokopis, 1770, str. 99.

(9) Pula – Tisk Ognjen Prica, Zagreb, 
1964, list 4. 

(10)Latinsko slovenski veliki slovar – 
Fran Wiesthaler, Ljubljana, 1923, 
str. 649, 693.

      Lateinisch – Deutsches, Handwor-
terbuch – Dr. Georges, Lepzig, 1869, 
str. 578.

(11)Herodot – Zgodbe, Ljubljana, 2003, 
str. 149, 150.

V stari mitologiji je zapisano, da je bog Zeus zaplodil otroka z zemeljsko 
žensko, imenovano Zemla (Semla, Semela, Semele).(3) 

Venetsko ogledalo
z najstarejšim zapisom

imena boginje Zemla
Popolnoma neznano je, da imamo Slovenci 

(Sloveneti, Sloventje, Veneti) med najstarejšimi opisi 
bogov arhaično besedo – izraz za boginjo Zemla.
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Po enoletnem 
premoru, zaradi 
koronavirusa, je 
Orkester simfonika 
Vrhnika s svojimi 
gosti zopet izvedel 
Novoletni koncert 
2022. 

Na vrhniškem odru Cankar-
jevega doma se je v soboto, 8. 
januarja, ob 17. in 19. uri zbralo 
50 glasbenikov Orkestra sim-
fonika Vrhnika pod vodstvom 
dirigenta Marka Fabianija ter 
okoli 40 pevk in pevcev Mešane-
ga pevskega zbora Mavrica pod 
vodstvom Darinke Fabiani ter 
Komornega zbora Fran Gerbič 
iz Cerknice pod vodstvom Jože-
ta Rajka. Številke nastopajočih 
sem navedel predvsem zato, ker 
je precej glasbenikov in pevcev 
primanjkovalo prav zaradi upo-
števanja svojih karanten. 

Tudi poslušalci koncerta so se 
morali prilagoditi strogim ukre-
pom upoštevanja pandemije, saj 
je moral biti zaseden vsak drugi 
sedež, kar je enometrska razda-
lja. Tudi izvajalci, predvsem glas-
beniki, so nosili zaščitne maske. 
Samo pripravo koncerta so vadi-
li tudi preko zooma, ker so bile 
ogrožene vaje in sam koncert. 

Vendar pa je bila sreča na 
strani pogumnih in iznajdljivih, 
kar pomeni, »da se ne dajo.«  Ne 
glede na vse težave so izvrstni 

akterji koncerta navdušili poslu-
šalce in tudi sami sebe. 

Tako je bilo vzdušje res veliča-
stno in namenjeno prelepi glasbi 
in njenim ustvarjalcem. Celotno 
prireditev je povezovala simpa-

tična Petra Grom z lepo ubrano 
besedo z mislijo, da novo leto 
spet pozdravimo skupaj: iz oči 
v oči, v znamenju prelepe glasbe. 
Zbrane je nagovoril tudi župan 
Vrhnike Daniel Cukjati in vsem 

zaželel prelep glasbeni večer. 
Letos so se 33. novoletnemu 
koncertu kot gostje prvič pridru-
žili člani Komornega zbora Fran 
Gerbič iz Cerknice. Zbor deluje 
že 30 let in so za svoja dela pre-

jeli več nagrad, med drugim tudi 
zlati priznanji na mednarodnih 
tekmovanjih Slovakia Cantat 
2012 in Praga Cantat 2014. So 
tudi dobitniki zlatih priznanj v 
kategoriji sakralna glasba Vene-
zia 2017 in Assisija 2019. Njihov 
zborovodja Jože Rajk pa je dobil 
posebno nagrado za izjemno 
dirigiranje.

Nastop glasbenikov in pevcev 
je trajal nekoliko dlje kot eno uro. 
Zaigrali in zapeli so deset skladb 
ter ob koncu še dva dodatka. 
Prav pri dodatkih so se nasto-
pajočim pridružili še gledalci s 
pesmijo in ploskanjem ter tako 
skupno zaželeli srečno in pred-
vsem zdravo novo leto.

Večino zaigranih in zapetih 
pesmi je priredil neutrudni di-
rigent Marko Fabiani. 

V uvodu so predstavili: Vilati 
iz Slovenske suite Alda Kumerja, 
odlomek iz opere Samsar in De-
lila Srde odpira se ter Mlinarjev 

ples iz baleta Trirogeljnih Ma-
nuela de Falle. Nato je sledila 
božična klasika: O, sveta noč 
skladatelja Adolpha Adama ter 
Classic pop romantik v priredbi 
M Fabianija. 

V nadaljevanju so nastopajo-
či predstavili še: E. Elgerja slov. 
prepev D. Velkavrha Dežela sla-
ve, panja, Madžarsko rapsodijo 
štev. 2 velikega Franza Liszta in 
živahno uspešnico Tico Tico na 
fuba skladatelja Z. de Abrena.

Na koncu so glasbeniki pred-
stavili Venček najlepših sloven-
skih pesmi in Novo leto Rok n 
Banda.

Sledila sta dva dodatka: škot-
ska ljudska The Water is Wade 
in J. Straussa st. Radetzky marš 
ter Triglav. 

Ob tem so poslušalci vstali 
in koncert sklenili z ogromnim 
aplavzom.

Simon Seljak

Lani sredi decembra 
je bilo v galeriji 
Cankarjevega doma 
odprtje slikarske 
razstave Rezke Arnuš. 

Slikarka se je predstavila z za-
nimivimi motivi prelepe krajine, 
ki dajejo posebno mesto njeni 
rodni Beli krajini. 

Po dolgem času, predvsem 
zaradi upoštevanja korona-
virusa, se je zbralo kar veliko 
poznavalcev njenih slikarskih 
mojstrovin. Zbrane je prva nago-
vorila Tatjana Oblak Milčinski, 

koordinatorka in organizatorka 
kulturnih prireditev, ki je pred-
stavila slikarko Rezko Arnuš z 
naslednjimi besedami:

»Rezka Arnuš se je rodila leta 
1953 na Božakovem pri Metliki. 
Je upokojena fizioterapevtka. Z 
družino živi in ustvarja v Dolenj-
skih Toplicah. Kot slabovidna 
ljubiteljska likovna ustvarjalka 
slika že preko dvajset let. Slika-
nja se uči na tečajih pri različnih 
mentorjih, pri delu pa ji največ 
svetuje akademski slikar Jože 
Kuren. Po spominu slika krajino, 
tihožitje, podobe Bele krajine, v 
zadnjem času pa figure, akte 

in abstrakcijo. Motive jemlje iz 
etno-kulturne dediščine Slove-
nije, njihovih običajev, spominov 
iz otroštva in ljudskega izročila. 
Udeležuje se raznih kolonij in li-
kovnega ekstempora. Imela je 23 
samostojnih razstav v Sloveniji 
in zunaj nje, razstavljala je na več 
kot 200 skupinskih razstavah in 
je za svoja dela prejela več nagrad 
in priznanj.«

Nato pa je spregovorila še 
slikarka in predstavila svoja 
razstavljena dela. Za kulturni 
program sta poskrbela učenca 
vrhniške glasbene šole Ruben 
Tominec na kitari in Lara Zidar 
prav tako na kitari. Vabilo za raz-
stavo je oblikovala Milena Oblak 
Erznožnik, kjer je likovna kriti-
čarka Anamarija Stibilj Šajn med 
drugim zapisala:

»Svetloba v njenih delih niko-
li ne ugasne, ker predstavlja eno 
samo veliko ljubezen do vsebin, 
ki jih neguje in do medija, ki ji 
omogoča, da jih izrazi. Ta notra-
nja slikarkina svetloba pa ožarja 
in prevzema tudi gledalca …«

Prelepa razstava motivov iz 
Bele krajine je bila vredna ogle-
da. Tako lahko spoznavamo le-
pote naše prelepe Slovenije.

Simon Seljak

Slikarka Rezka Arnuš ob svojem delu Svetloba (2018)

Ljubezen med brezami

33. 
novoletni 
koncert

Zaseden vsak drugi stol

Novoletni koncert so 15. januarja izvedli tudi v Slovenski filharmoniji (dva nastopa).

Svetovalno središče Ljubljana

Ljubljanske urbane regije

Brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje za izobraževanje
odraslih:

– INFORMIRANJE: o možnostih učenja in izobraževanja (za poklic, strokovno 
izpopolnjevanje ali za prosti čas), o vpisnih pogojih, o trajanju izobraževanja, o učni 
pomoči …

– SVETOVANJE: pri odločanju za primerno izobraževanje (neformalno, formalno, 
NPK), pri premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem 
(motivacija, učni stili, tipi, vaje za spomin, koncentracijo, načrtovanje učenja, kam 
in kako …), pri načrtovanju in spremljanju izobraževanja, pri izvajanju postopkov 
ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc 
(učenje učenja, načrtovanje kariere, digitalna kompetenca, državljanska k., socialna 
k. v osebnem in delovnem okolju) …

Dejavnost poteka:
– v Cankarjevi knjižnica na Vrhniki/prek spleta enkrat na mesec – prva sreda v 

mesecu: od 8. do 9. ure: skupinsko srečanje in od 9. do 11.: individualna svetovanja 
in informiranje.

Prijave zbiramo na 
mateja.vurnik@cdi-univerzum.si 
ali 
svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si. 

Po prijavi vam bomo sporočili povezavo do videokonference/informacijo ali bo 
svetovanje v knjižnici. 

V februarju bo svetovanje v sredo, 2. 2. 2022.
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Po skoraj dveh letih premora se je Can-
karjeva knjižnica na Vrhniki lani jeseni  
odločila in skupaj z Univerzo za tretje 
življensko obdobje  razpisala tečaj risa-
nja in slikanja. Prijavilo se je dvanajst 
tečajnikov, ki pod vodstvom priznanega 
in v mednarodnem okolju priznanega 
mentorja, akademskega slikarja Janeza 
Kovačiča ustvarjajo svoja dela in se učijo 
veščin risanja in slikanja.

Udeleženci so v pogovoru zaupali, 
kako vse skupaj poteka: »Največkrat 
smo risali in slikali tihožitje. Profesor 

je vsakemu tečajniku razložil postopek 
in korake, ki si morajo slediti, da pri-
demo do končnega rezultata. Tečajni-
ki veliko rišemo tudi doma in potem 
ob srečanjih, ki potekajo na vsake dva 
tedna, prinesemo svoja dela, da jih pro-
fesor pregleda in pokomentira. Ob tem 
seveda predaja svoje znanje in usmerja, 
kako še izboljšati tehniko oziroma konč-
ne izdelke.« 

Mentor Janez Kovačič je svoje zna-
nje nabiral  na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani, pa potem še na 
podiplomskem študiju pri znanih sli-
karjih, kot so bili  na primer Maksim 
Sedej, Gabriel Stupica in Marij Pre-
gelj. V tujini se je izobraževal in tudi 
ustvarjal v Nemčiji ter Italiji. Po vrnitvi 
domov se je poleg ustvarjanja posvetil 
še poučevanju in bil kar 25 let profesor 
grafičnega oblikovanja in tehnologije na 
srednji medijski in grafični šoli v Ljublja-
ni. Poleg tega je vodil še vrsto likovnih 
tečajev in delavnic. Je tudi udeleženec 
številnih likovnih srečanj in mentor 
različnim slikarskim skupinam. Prvo 
samostojno razstavo je imel že leta 1972, 
do danes pa se jih je zvrstilo že več kot 
dvesto širom Slovenije in tudi v tujini. 
Kot umetnik se ukvarja s slikarstvom, 
grafiko, restavriranjem in   izdelovanjem 
vitražev. Je avtor več kot 140 vitražnih 

oken v Sloveniji, Italiji, ZDA in Kanadi. 
Nam najbližja stalna zbirka slik velikega 
formata je razstavljena  v Modri dvorani 
na Brezovici, kje slikar in pedagog tudi 
živi. 

Po več mesecih sodelovanja so tečaj-
niki od blizu spoznali, koliko svojega 
znanja jim predaja ta veliki mojster, 
človek  in pedagog. Prišli so z različnim 
predznanjem, nekateri bolj izkušeni, 
spet nekateri praktično začetniki, a v 
veliko entuziazma v srcu. Poučevanje 
obsega teoretični del o osnovnih zako-
nitostih risanja, barvanja, kompozicije, 
proporcev in praktični del. Tečajniki, ki 
se v prijetni in profesionalni učiteljevi 
družbi učijo novih veščin, pa svojemu 
mentorju želijo sporočiti prav posebno 
voščilo ob njegovem jubileju, saj bo v 
februarju praznoval okroglih 80 let. Te-
čajniki mu želijo še veliko zdravih let, 
da bo ostal tako mladosten, kot je sedaj,  
in veliko uživanja tako v krogu družine 
kot pri svojem delu.

Peter Kavčič: Foto Arhiv 
tečajnikov U3ŽO

Cankarjeva knjižnica, Muzejsko društvo in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK

SREDA, 2. februar 2022, ob 18. uri

Tone Krašovec: TRNOVA POT
Predstavitev epske pesnitve v treh delih

Na slovenski kulturni praznik bo luč sveta ugledala ob-
sežna pesnitev Toneta Krašovca, ki si je ob upokojitvi kot 
ljubitelj zgodovine zadal nalogo, da v epskih verzih opiše 
dogajanja, ki slikovito ponazarjajo zgodovino Slovencev: 
od naselitve na tem ozemlju pa vse do osamosvojitve in 
ustanovitve samostojne Slovenije pred tremi desetletji. 

Leta 2008 je v samozaložbi izdal pesnitev Spomin sto-
letij, ki opisuje življenje Slovencev do poskusov zedinjenja 
naroda v okviru avstro-ogrske monarhije sredi 19. sto-
letja. Pesnitev je nato nadaljeval in nadgradil: v drugem 
delu je zajel našo preteklost od slovenskih taborov za 
zedinjeno Slovenijo prek prve svetovne vojne in življenje v 
Kraljevini Jugoslaviji; v tretjem delu pa opisuje obdobje od 
začetka druge svetovne vojne in preo življenja v jugoslo-
vanski federaciji pa do osamosvojitve Slovenije. Pesnitev 
se izpoje  z odhodom zadnje enote jugoslovanske vojske 
leta 1991, ko se Slovenci končno strnemo v samostojni 
državi in svobodno zadihamo po stoletjih tuje nadvlade.

Knjigo, ki obsega  400 strani, je oblikovala Milena Oblak 
Erznožnik, spremno besedo je napisala Maša Milčinski, 
tiskarna Birografika Bori, d. o. o., iz Ljubljane je knjigo 
natisnila, izdali pa smo jo Muzejsko društvo, Cankarjeva 
knjižnica in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. 

Na predstavitvi bodo sodelovali tudi učenci Glasbene 
šole Vrhnika, recitatorji MePZ Mavrica, bralci TD Bla-

gajana in igralci KD Mah teatra. 
Knjigo bo mogoče kupiti v TIC-u Vrhnika in v Can-

karjevi knjižnici Vrhnika.
Vljudno vabljeni!

TRNOVA POT
V davnini vekov, kar na Zemlji klije
življenje ljudstev in človeštvo blodi,
Slovencev rod precej kasnó zasije
kot iskrica. Stoletja vztrajno hodi
po svoji poti, ki je prepojena
s krvjo in z ostrim trnjem prepletena.

Mentor Janez Kovačič

Mentor in tečajniki

Uživanje v tečaju risanja in slikanja na Vrhniki 

 • Keramika in ustvarjanje glasbe

V decembru 2021 smo s pomočjo donacije Kluba Lions Vrhnika iz-
vedli brezplačna študijska programa Keramika in Ustvarjanje glasbe. 
Udeležence sta oba mentorja navdušila; Majda Oblak nam je poslala 
fotografije izdelkov, ki so jih izdelale Terezija Nikolčič, Helena Živko-
vić, Danica Lindič, Tončka Stržinar in Mirjana Ježovnik. 
Mentor za glasbo pa je priznani glasbenik Lado Jakša. 

Vabljeni, da se jim pridružite: program o keramiki bo potekal ob 
četrtkih dopoldan, o ustvarjanju glasbe pa ob ponedeljkih. 

Več informacij in prijave na ckv.u3zo@gmail.com.

Lepo vabljeni na vrhniško Skodelico novega znanja.

Izdelki so nastali v študijskem programu Keramika 
pod vodstvom mentorice Majde Oblak.

   •  Skodelica 
  novega 
  znanja

C K V

Do 27. februarja 2022 
Vas vabimo na ogled slikarske razstave 

Društva likovnih umetnikov iz Ljubljane: 

BARVE ŽIVLJENJA.

Do 27. februarja 2022 

je v Avli odprta dokumentarna razstava, 
ki jo je ob 30. letnici samostojne Slovenije pripravilo 

Izseljensko društvo Slovenija v svetu:

SLOVENCI PO SVETU V ČASU OSAMOSVAJANJA 
SLOVENIJE

V ponedeljek, 28. februarja 2022 

vas vabimo na odprtje fotografske razstave

ZAKRITI NASMEHI, ZASTRTI POGLEDI, 
ki smo jo pripravili skupaj s Fotoklubom Okular Vrhnika. 

Razstava v Avli in Galeriji bo na ogled do 27. marca 2022.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

R A Z S T A V E
v Cankarjevem domu
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NEDELJA, 27. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: JAGNJE (novo)
Posebni pogled Cannes, nagrado za najboljši celovečerec v Sitgesu
Misteriozna drama, Islandija, Švedska

NAPOVEDUJEMO:

TOREK, 1. 3. 2022, ob 19.30
Vstopnina: 18 €, za abonente sezone 2019/20 in 
2020/21 vstopnina: 14,40 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA

Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO
Komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhnika

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, zaradi 
trenutnih razmer obstaja možnost spremembe ali 
odpovedi programa, zato prosimo, da spremljate 
naše spletne strani.
Hvala za razumevanje!Program 

prireditev 
za  februar 2022

Do 27. februarja 2022 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA
Društvo likovnih umetnikov Ljubljana

BARVE ŽIVLJENJA
Skupinska likovna razstava 
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 27. februarja 2022
IZSELJENSKO DRUŠTVO SLOVENIJA V SVETU, JSKD – OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

SLOVENCI PO SVETU V ČASU 
OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE
Dokumentarna razstava ob 30. letnici samostojne Slovenije
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki

ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, 
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

Tatjana Oblak Milčinski: KAŠČE NA 
VRHNIŠKEM ... DANES
Dokumentarna razstava, Miklčeva kašča v Verdu (ključ pri družini Žirovnik, 
Verd 16)

SREDA, 2. 2. 2022, ob 18. uri.
Prost vstop. 
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA, ZAVOD 
IVANA CANKARJA VRHNIKA
PREŠERNOV DAN 

Tone Krašovec: TRNOVA POT
Predstavitev izida epske pesnitve v treh delih 
Nastopajo: Glasbena šola Vrhnika, recitatorji MePZ Mavrica, bralci TD 
Blagajana in igralci Mah teatra.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 6. 2. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TAČKE NA PATRULJI: FILM 
Animirana pustolovščina, 85 min., SINHRO.

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

Vabilo 

Javni sklad za kulturo in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 
Cankarjev dom

Gledališka šola 
 
Sklad za kulturo in Cankarjev dom - ZIC Vrhnika vabita 
igralske navdušence, od 18. leta dalje, v intenzivno šolo 
igre, v okviru GLEDALIŠKEGA ATELJEJA. Ta bo 
zaživel na odru Cankarjevega doma Vrhnika od marca 
do maja 2022. Vaje ateljeja bodo ob ponedeljkih (in 
četrtkih) od 18.00 do 21.00.
Atelje bo vodil režiser Matija Milčinski, ob njem pa bodo 
svoje znanje in izkušnje igralcem predajali tudi drugi 
priznani gledališki pedagogi in igralci.

Ob zaključku sklopa 12. srečanj ateljeja bo AVDICIJA, 
na kateri se bodo lahko udeleženci le tega potegovali 
za vlogo v novi gledališki produkciji GLEDALIŠKEGA 
ATELJEJA, v Cankarjevem domu Vrhnika.
Prijave s svojimi kontaktnimi podatki pošljite do 28. 
februarja na e-naslov JSKD Vrhnika: oi.vrhnika@jskd.si. 
Kontaktni osebi: Nataša Bregant Možina, 040 505 639 
in Tatjana Oblak Milčinski, 051 661 064. 
Kotizacija za gledališko šolo bo 15 eur za študente in 25 
eur za ostale udeležence.

NEDELJA, 6. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: VZPOREDNI 
MATERI (novo)
režija: Pedro Almodóvar; 
Penelope Cruz – najboljša igralka (Beneški film. Fest.)
Drama, Španija, 123 min.

PETEK, 11. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.  
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PADEC LUNE (novo)
režija: Roland Emmerich, igrajo: Halle Berry, Patrick Wilson, ...
ZF spektakel, Kanada, Kitajska

NEDELJA, 13. 2. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI (novo)
Družinski avantura z animiranimi živalmi, Nemčija, podnaslovljeno

NEDELJA, 13. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI 
(novo)
Režija: Maja Weiss
Dokumentarni film o Ivanu Krambergerju, Slovenija

PONEDELJEK, 14. 2. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 19 €.
KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER

Bojan Emeršič in Jure Karas: EROTIKA 
PO EMERŠIČU
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 18. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

STENA – VZPON DO ZLATA (novo)
Dokumentarni film o plezalkah na OI (Janja Garnbret, Shauna Coxsey, Brooke 
Raboutou in Miho Nonaka ...), Velika Britanija

SOBOTA, 19. 2. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAPOJ 2 (Illumination)
Animirana pustolovščina, 112 min., SINHRO., ZDA.

SOBOTA, 19. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SMRT NA NILU (novo)
scenarij: Agatha Christie, igrajo: Kenneth Branagh, Gal Gadot, ...
Misteriozni triler, ZDA.

NEDELJA, 20. 2. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZVERINICE IZ GOZDA HOKIPOKI
Animirana pustolovščina, 75 min., SINHRO., Norveška

NEDELJA, 20. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: FRANCOSKA 
DEPEŠA (Wes Anderson) (novo)
Komična drama, 108 min., VB., Nemčija, Francija

PETEK, 25. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PES (novo)
Akcijska komedija, 90 min., igra: Channing Tatum, ZDA

SOBOTA, 26. 2. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VELIKI RDEČI PES CLIFFORD 
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO., ZDA

SOBOTA, 26. 2. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

UNCHARTED (novo)
Akcijska pustolovščina, ZDA

NEDELJA, 27. 2. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PRI ADDAMSOVIH 2
Družinska animirana pustolovščina, SINHRO., 93 min., ZDA

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika

PONEDELJEK, 14. februar 2022, ob 20. uri
KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER

Bojan Emeršič in Jure Karas: 
EROTIKA po Emeršiču
Monokomedija na 220 stopinj

Režija: Jure Karas
Igra in kuha: Bojan Emeršič

Komedija o odnosih, ljubezni, seksu in 
vsemu vmes! Stari maček slovenskih odrov, 
televizijski mojster, ljubiteljski chef in mož, 
ki dobro ve, za kaj gre v življenju - se vrača 
z novim receptom za smeh!  Bojan Emeršič, 
človek z veliko modrostjo, zaupanja vreden in 
z milijon izkušnjami vam bo pomagal in jih 

delil z vami! Ker veste … erotika ni le seks – 
erotika je življenje, je hrana, je zavreta strast 
v vsakdanjiku, je uživanje zvoka ob čin-činu, 
je dlan v dlani in pogled nekoga postrani… 
in mnogo, mnogo več! 

Dobrodošli v najbolj direktnem, najbolj 
seksplicitnem in do konca nasmejanem šovu 
o pokončnem in položnem življenju.
Samo za 18+

Vljudno vabljeni!

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

VZPOREDNI MATERI
Madres paralelas / Drama / režija: Pedro Al-
modóvar / Španija
Nagrade, festivali: Benetke (otvoritveni film, 
nagrada za najboljšo igralko); Palm Springs 
(nagrada za mednarodno zvezdo); osem 
nominacij za nagrado goya; New York; Stock-
holm; Sydney; Liffe, ...
Zgodba o dveh zelo različnih ženskah, ki se srečata v bolnišnici, 
kamor prideta rodit, ter nepričakovanih zapletih, ki sledijo. 
Najnovejši film Pedra Almodóvarja je odprl letošnji Beneški 
filmski festival in Penélope Cruz prinesel tamkajšnjo nagrado za 
najboljšo igralko. Film predvajamo v sklopu “Z Liffa na Vrhniko”.
  
STENA - VZPON DO ZLATA
The Wall – Climb for Gold / športni dokumen-

tarni film / režija: Nick Hardie / Velika Britanija  
Film v obdobju dveh let spremlja štiri vhunske plezalke: Janjo 
Garnbret, Shauno Coxsey, Brooke Raboutou in Miho Nonaka. 
Medtem ko se mlade plezalke na poti v Tokio soočajo s svojimi 
duševnimi in fizičnimi demoni, film razkrije osupljiv in navdihu-
joč vpogled v to, kaj je potrebno žrtvovati za to, da si vrhunski 
plezalec, olimpijec in navsezadnje kaj pomeni biti človek.
wall.jpg  

FRANCOSKA DEPEŠA
The French Dispatch / komična dra-
ma / režija: Wes Anderson / Ve-
lika Britanija, Nemčija, Francija 
Nagrade, festivali: Cannes; San Sebastián; 
New York; London; Busan; São Paulo; Liffe, ...

Wes Anderson gledalca z duhovitimi namigi na različne kultur-
ne in družbene fenomene nedavno minulih časov ter s svojimi 
značilno ekscentričnimi režijskimi prijemi popelje v barviti svet 
novinarskih zgodb, ki nam nemalokdaj odstirajo najbolj ne-
verjetne plati življenja. Bogata igralska zasedba (B. Del Toro, 
F. McDormand, T. Chalamet, O. Wilson, ...). Film predvajamo v 
sklopu “Z Liffa na Vrhniko”.
 
JAGNJE
Dyrid / misteriozna drama / režija: Valdimar 
Jóhannsson / Islandija, Švedska, Poljska 
Nagrade, festivali: Cannes (nagrada Poseb-
ni pogled, ...); Sitges (nagrada za najboljši 
celovečerec, najboljšo igralko in režijskega 
debitanta); eden petih najboljših tujejezičnih 

filmov po izboru National Board of Review; 
islandski kandidat za oskarja; Karlovi Vari; 
London; Liffe, ...
Maria and Ingvar sta mlad islandski par. Živita na odročni kme-
tiji, sama s čredo ovac. Svoj vsakdan zapolnjujeta s skrbjo za 
živali ter pogovori o traktorju, potovanjih in tudi o filmih. A 
njuno življenje prežema tiho obžalovanje, da nimata otroka. 
Ko sta nekega dne priči skrivnostnemu rojstvu nebogljenega 
bitja, pol ovce, pol človeka, se zdi, da je njuna tiha prošnja 
uslišana. A kar se zdi na prvi pogled blagoslov, se kaj kmalu 
izkaže za prekletstvo. Razpoloženjski hibrid družinske drame 
in islandske ljudske pripovedke je osvojil nagrado za izvirnost 
v sekciji Posebni pogled v Cannesu ter nagrado za najboljši 
celovečerec v Sitgesu. Film predvajamo v sklopu “Z Liffa na 
Vrhniko”.

Kino Vrhnika
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Vabljeni 
na 
naše 
prireditve v 
februarju 2022

Beremo s tačkami – 
program R.E.A.D.
Program je v osnovi namenjen otrokom 
2., 3. in 4. razreda, ki rabijo dodatno 
spodbudo pri branju, prednost imajo 
otroci z disleksijo in drugimi bralnimi 
težavami. Aktivnost poteka v sodelo-
vanju z OŠ Ivana Cankarja Vrhni-
ka in Društvom Tačke pomagačke. 
V knjižnico bosta prihajali Ljubica 
Jelovšek in njena Tita. Udeležba je 
brezplačna.Termini so praviloma enkrat 
na teden ob sredah ob 16.00 in ob 
16.30. Otroka lahko prijavite osebno 
na mladinskem oddelku, po e-pošti ta-
mara.jesenovec@ckv.si ali pošljete sms 
na 041 379 688 (prijava naj vsebuje ime 
in priimek ter starost otroka).

Predstavitev knjige 
Trnova pot – Tone 
Krašovec
Na slovenski kulturni praznik bo luč 
sveta ugledala obsežna pesnitev To-
neta Krašovca, ki je po upokojitvi 
začel raziskovati zgodovino Slovencev: 
njihovo naselitev, njihov boj za oze-
mlje in osamosvojitev … Leta 2007 je 
v samozaložbi izdal pesnitev Spomin 
stoletij, ki opisuje življenje Slovencev 
do leta 1918, ko se je Slovenija zedinila.  
Pesnitev je nato nadaljeval in nadgradil, 
prejšnji izdaji je dodal še obdobje obeh 
vojn in povojnega jugoslovanskega reži-
ma. Pesnitev se izpoje z letom 1991, ko 
Slovenci končno zadihamo po stoletjih 
tuje nadvlade. 400 strani obsežno knjigo 
je oblikovala Milena Oblak Erznožnik, 
spremno besedo je napisala Maša Mil-
činski, tiskarna Birografika Bori, d. o. 
o., iz Ljubljane je knjigo natisnila, izdali 
pa smo jo Muzejsko društvo Vrhnika, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod 
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turi-
zem (ZIC) Vrhnika. Knjigo bo mogoče 
kupiti v TIC-u Vrhnika in v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika (CKV). Organizatorji 
dogodka: CKV, ZIC Vrhnika in Glas-
bena šola Vrhnika. Vljudno vabljeni v 
sredo, 2. 2. 2022, ob 18.00 v Veli-
ko dvorano Cankarjevega doma na 
Vrhniki.

Potopis CAMINO – Zoran 
Furman
Prvi februarski četrtek, 3. 2. 2022, ob 
18.00 Klub vrhniških študentov in 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika or-
ganizirata potopisno predavanje CA-
MINO – PO FRANCOSKI POTI DO 
KONCA SVETA. Potopis bo potekal 
prek Facebook LIVE-a na Facebo-
ok računu KVŠ ZAKON. Predavatelj 
Zoran Furman takole opisuje potopis: 
»Že ime Camino – samo po sebi zveni 
zelo avanturistično. Dolga pot, ko dne-

ve in tedne hodiš po poteh starodavne 
romarske poti do mesta Santiago de 
Compostela. Preteklo leto in pol je bilo 
za vse nas zelo težavno. Za mene, ki sem 
bil navajen potovati, pa še toliko bolj. 
Prišel sem do točke, ko sem si rekel: Ali 
ostanem doma in se mi zmeša ali pa 
grem na pot. Izbral sem slednje. Potova-
nje pričnemo v romantičnem Parizu, ki 
je bil za mene samo ogrevanje in priva-
janje, da ponovno potujem. Sprehod po 
mestu, mimo svetovnih znamenitosti 
kot so Eifflov stolp, Louvre in cerkev 
Notre  Dame, je bil samo začetek to-
kratne poti.  Iz Pariza sem se z vlakom 
odpeljal do mesta St Jean Pied de Port, 
kjer sem začel več kot 800 km dolgo 
pešpot. Tu sem dobil romarski potni 
list Credencial del Peregrino, v katere-
ga sem v naslednjih tednih dodajal žige 
krajev in mest, skozi katere sem hodil. 
Zgodaj zjutraj naslednjega dne sem si 
oprtal nahrbtnik in začel s prvo etapo 
čez Pireneje. Tu se je pričela moja dolga 
pot, ki ni bila samo hoja, ampak je čas za 
spoznavanje nove dežele, pokrajine in 
čas za spoznavanje samega sebe. Buen 
camino pa beseda, ki sem jo najpogo-
steje slišal od sorodnih duš Peregrino 
oziroma romarjev in domačinov ob 
poti. V naslednjih dneh in tednih me je 
pot vodila skozi številne vasice in večja 
mesta, kot so Pamplona, Burgos, Leon 
in na koncu Santiago. Kraji in romarji, ki 
sem jih srečeval na poti, pa so pisali spo-
mine, kateri mi bodo ostali za vedno. 32. 
dan hoje s solzami v očeh pripešačim 
na osrednji trg pred cerkvijo v Santiagu 
in srečno končam moj camino. Kot da 
mi po 32 dneh hoje še ni bilo dovolj, jo 
mahnem – seveda peš – še do skoraj 90 
km oddaljenega svetilnika Finisterre – 
konec sveta, kjer je oznaka 0.000 km. Tu 
se moje hoja oziroma romanje konča. 
Preden poletim domov, se ustavim še 
v Portu in Lizboni. Se vidimo!«

Tone Hočevar: Skušnjave 
in Kosmata druščina ...

V četrtek, 10. 2. 2022, ob 17.00 bo 
prišel na obisk svetovni popotnik, pi-
satelj in novinar ter ljubitelj psov Tone 
Hočevar. Pripovedoval nam bo o svojih 
potovanjih in bivanjih doma in po svetu 
ter o povezavi svojega bivanja po deže-
lah sveta s kužki, ki so mu ne le krajšali 
čas v daljnih deželah, ampak tudi vzpo-
stavljali stike s kulturniki, državniki in 
politiki. Pogovor bo vodil Primož Sark, 
nekdanji novinar TV Slovenije. 

To sem jaz – delavnica 
osebnostne rasti za 
otroke, starejše od 
šestlet, in njihove starše

Čarobni Sij je zanimivo bitjece, ki živi 
prav v vsakem izmed nas – je tista naša 
zavest, ki vedno ve, da je znotraj nas vse 
v redu. Mladi bralec skozi knjigo To sem 
Jaz v njegovi družbi raziskuje svoj no-
tranji svet, svoje vrline, vrednote, s tem 
pa krepi svojo pozitivno samopodobo 
in zaupanje vase. 
Skozi zgodbo, naloge in ustvarjanje se 
bomo na delavnici To sem Jaz skupaj 
podali na razburljivo in zabavno popo-
tovanje v družbi Čarobnega Sija. Avto-
rica knjige in vodja delavnice je Špela 
Bašar, mentorica za krepitev podjetno-
sti ter pravna in poslovna svetovalka pri 
Zavodu 4Lune. 
Predstavitveno srečanje bo v četr-
tek, 17. 2. 2022, ob 17.00 v Grabe-
ljškovi dvorani CKV ali prek spleta. 

Ure pravljic na Vrhniki, v 
Borovnici in na Logu
V času, odkar je med nami zaokrožil 
novi virus, smo se preizkusili v iskanju 
novih rešitev in se že dodobra naučili, da 
je vse malo drugače, kot je bilo še pred 
nedavnim. V lanskem šolskem letu pra-
vljičnih uric nismo mogli izvajati v živo 
v knjižnici, so pa otroci lahko spremljali 
pravljice prek Facebooka (v skupini 
Ure pravljic CKV), v Borovnici pa smo 
pripravili izbor slikanic s predlogi za 
ustvarjanje. Ker je to potekalo doma, se 
nismo omejili le na likovno ustvarjanje, 
ampak smo nabor dejavnosti razširili 
še na peko, nabiranje zelišč za čaje in 
pripravo čajanke, vajo v  umivanju zob 
… Tudi letos nadaljujemo v tem duhu. 
Vabljeni k ogledu novih in že objavlje-
nih pravljic na Facebooku, v skupini 
Ure pravljic. V letošnji sezoni bodo v 
obeh knjižnicah za izposojo na voljo 
Moljčkovi pravljični nahrbtniki (za 
tri različne starostne skupine otrok), v 
katere bomo poleg knjig za otroke in 
priročnika za vzgojo dodali še idejo za 
ustvarjanje ter priporočilni seznam 
knjig na to temo. 
Vabljeni k izposoji in ustvarjanju v dru-
žinskem krogu! Ure pravljic pa bodo (ob 
upoštevanju vladnih ukrepov in navodil 
NIJZ) v živo potekale na Logu. Prijave 
in več informacij prek sms na 031 656 
543 (ime in priimek ter starost otroka). 
Vabljeni v družbo pravljičarja Matjaža 
Prelogarja v sodelovanju s KUD Kosec. 
Želimo vam veliko dobrih pravljic v naj-
boljši družbi. 

Gibanje po kneippovsko
Gibanje je zelo pomembno in zdravo. V 
sodelovanju z Društvom Kneipp Vrh-
nika vas vabimo na brezplačno udelež-
bo na vadbo, kjer se boste razgibali in 
krepili svoje zdravje. Vadba je v osnovi 
namenjena starejšim, lahko pa se je 
udeležite tudi mlajši. Prijave na št. 041 
833 238, Maja Artenjak. Vsako sredo 
ob 17.20 v Grabeljškovi dvorani CKV.

E-knjige in zvočne knjige 
V naši knjižnici si lahko na daljavo brez-
plačno izposodite e-knjige prek portala 
Biblos in zvočne knjige prek aplikacije 
Audibook. 
Več informacij si lahko preberete v 
članku Eme Križič na spletni strani 
www.ckv.si ali na družbenih omrežjih 
knjižnice. 

Branje Cankarjevih 
besedil
V sodelovanju s Turističnim dru-
štvom Blagajana vas vsako sredo ob 
16.00 vabimo v Močilnik na branje 
Cankarjevih besedil. Dogodek bo v 
vsakem vremenu. Prijava za branje 
na daljavo oziroma informacije o 
točnem kraju in terminu: mirjam.
suhadolnik@gmail.com. 

RAZSTAVE V  CANKARJEVI 
KNJIŽNICI  VRHNIKA

GASPARIJEVE SLIKE – 
reprodukcije
»Maksim Gaspari (1883–1980) – 
slovenski slikar. V svojem velikanskem 
opusu, predvsem slik, knjižnih ilustracij, 
razglednic in nešteto drugih del, je Ma-
ksim Gaspari za večno ohranil starosve-
tno kulturo lepega slovenskega prostora. 
Rekli so mu tudi ljudski umetnik, saj je 
v svojih delih črpal iz ljudske folklore. 
Gasparijev slogan je bil “iz naroda za 
narod”. Koliko je njegovih umetniških 
del, ni znano. 
Znano je, da je naredil okoli 500 raz-
glednic, od katerih je verjetno vsaj ena 
prišla v vsak slovenski dom. Ilustriral in 
opremil je več kot 250 knjižnih del. Gle-
de slik pa lahko zgolj le ugibamo. Sem 
Robert Kužnik iz Cerknice in se že vr-
sto let ukvarjam s kulturno dediščino 
Maksima Gasparija, med njegovimi deli 

iščem in dokumentiram njegove slike. 
Prosim vas, da mi sporočite, če imate 
katero od Gasparijevih umetniških del.« 
STUDIO ZIBKA: Ohranjanje kultur-
ne dediščine Slovenije, info@zibka.si, 
www.zibka.si. 
Razstavo si lahko v Cankarjevem salonu 
in v vitrinah pred izposojo ogledate do 
25. 2. 2022. 

SKUPINSKA RAZSTAVA 
LIKOVNIH DEL MLAJŠE 
GENERACIJE – ARTY 
PARTY
Lepo vabljeni na razstavo likovnih del 
mlajše generacije ustvarjalcev z Vrhnike 
in bližnje okolice. Razstava bo na ogled 
do konca februarja 2022 v Cankar-
jevi knjižnici Vrhnika na otroškem od-
delku. Na ogled bodo dela s področja 
risanja, slikanja, grafike ter kiparstva in 
keramike. Razstavljena dela so lasten iz-
bor ustvarjalcev. Otroci in najstniki so 
ustvarjali pod mentorstvom magistrice 
kiparstva Špele Vizjak in univerzite-
tnega diplomiranega oblikovalca indu-
strijskega oblikovanja Vasje Stojano-
vskega. Narejena so bila v obdobju od 
oktobra do decembra 2021 na likovnem 
tečaju ARTY PARTY. V tistem obdo-
bju so se spoznali z risanjem, slika-
njem, keramiko in kiparstvom, obliko-
vanjem uporabnih predmetov, grafiko 
in ustvarjanjem lastne skicirke. Lahko 
si ogledate tudi virtualno razstavo na 
strani www.artyparty.si. Razstavljali 
bodo: Ajda, Anja, Bor, Gaja, Jure, 
Katja, Katrina, Lana, Mija, Stela, 
Ula M., Ula Ž., Veronica, Zala in 
Živa. Vljudno vabljeni. 

Uganke je pripravila Darija Arsič, Cankarjeva knjižnica Vrhnika

UGANKE 
 ZA BRIHTNE 
GLAVCE

GLEJ KROŽNIKE ZLATE,                                                                         

NA NJIH NI SOLATE

SO SE ZALETELI - 

OSTALI SO CELI!  

Rešitev:

Takšne in podobne uganke najdete na 
zloženkah v knjižnici – kot razvedrilo, 
pa tudi kot nagradno igro.
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Jan Kragelj, 36-letni nogometni strokovnjak iz 
Tolmina, ki je po izobrazbi diplomiran sociolog, 
ima jasno vizijo in polno zaupanje vodstva kluba, 
da članski nogomet popelje na višjo raven. A brez 
dobrega dosedanjega dela njegovih predhodni-
kov to ne bi bilo mogoče. 

Morda bo za začetek nekoliko nenavadno vprašanje, 
ampak vseeno: Kaj počne diplomirani sociolog v 
nogometu? Kako se  je to zgodilo?
Ja, morda je res malo nenavadno, ampak med 
mojo nogometno kariero sem nekako uspel izpe-
ljati tudi študij do konca, priznam pa, da poleg 
nekaj mesecev obvezne prakse v resnici nikoli 
nisem opravljal tega poklica. Mi pa znanje, ki 
sem ga pridobil med študijem, vsekakor pride 
prav tudi pri trenerskem poklicu. Glede na to, da 
sem praktično vse življenje v nogometu in da se 
mi je po končani aktivni športni karieri ponudila 
možnost, da z nogometom ostanem povezan kot 
trener, sem skozi leta tu zgradil svojo profesional-
no pot. 

Kot igralec ste ves čas nastopali za domači klub v 
Tolminu?
Tako je, začel sem od malih nog in nadaljeval vse 
do članskega nogometa, ko smo nastopali v drugi 
državni ligi. Žal mi je poškodba dokaj hitro pre-
prečila nadaljnji razvoj in sem moral z igranjem 
prenehati kmalu po 25. letu starosti. Sicer sem še 
nekaj poskušal in odigral tekme v drugi in tretji 
ligi za Tolmin, a ni šlo več naprej. Ker sem imel 
željo, da se preizkusim tudi kot trener, mi je bilo 
kar nekako logično, da svojo pot nadaljujem na 
tak način. Tako sem se lotil pridobivanja ustre-
znega znanja in trenerskih licenc. Na začetku 
sem treniral fante pri U-7 in U-13, kasneje pa 
še kadetsko selekcijo; vse v domačem Tolminu. 

Kako vas je pot pripeljala na Vrhniko?
Prvič me je v te konce zaneslo pred petimi leti, ko 
sem še na Drenu, ko klub še ni bil povezan z Vrh-
niko, treniral selekcijo U-10 in U-12. Po sezoni in 
pol pa sem prejel vabilo, da bi se pridružil članski 
ekipi Tolmina kot pomočnik trenerja. Vse skupaj 
se je zgodilo čez noč, prišlo je do menjave trenerja, 
novi trener pa me je želel za pomočnika. To je bila 
seveda priložnost, ki je nisem mogel izpustiti iz 
rok, saj je takrat Tolmin nastopal v drugi državni 
ligi. To mi je ustrezalo tudi glede na to, da so bile 
moje trenerske ambicije vedno povezane s član-
skim nogometom. 

Ko spremljamo članski nogomet na domačem prven-
stvu ali tudi na najvišji ravni v tujini, lahko vidimo, da 
so menjave trenerjev precej pogoste. Kako to vpliva 
na vas?
Ko se odločiš za takšno pot, je to del posla, ži-
vljenjska pot posameznika in takšne selitve so del 
nogometa. Mislim pa, da to ni tako velika težava. 
Pravi prijatelji ostanejo in četudi se z njimi ne vi-
diš tako pogosto kot v katerem drugem obdobju, 
še vedno ostanejo te vezi, ki so močne. Kot človek 
se enostavno prilagodiš trenutni situaciji. 

Če spregovoriva še o članskem nogometu na Vrhniki. 
Kaj je bilo tisto, kar vas je prepričalo? Kaj vas motivira 
za delo v vrhniškem nogometnem klubu?
Vsekakor gre za seštevek vsega, kar sem z vodilni-
mi v klubu že doživel v moji prvi izkušnji, ki je bila 
pozitivna,  in za vizijo, ki jo imajo s člansko ekipo. 
Všeč so mi ambicije, ki so mi jih predstavili in na 
kakšen način želijo priti do ciljev. Brez zaupanja v 
vodstvo pa tega ne bi mogel sprejeti. 
 
Kakšna pa je vizija članskega nogometa na Vrhniki, ki 
so vam jo predstavili?
Pred nekaj leti se je začelo delati na članski ekipi 
in moji predhodniki so postavili super temelje. To 
lahko rečem, ker sem imel tudi izkušnjo, ko sem 

moral v Tolminu postaviti ekipo čisto na novo 
in vem, kako težko je in koliko energije to vza-
me. Zato sem hvaležen mojim predhodnikom na 
Vrhniki, ki so postavili temelje, na katerih lahko 
sedaj gradimo naprej. Naš cilj je preboj v tretjo 
državni ligo, ki je z vseh pogledov dosti bolj za-
nimiva in tudi organizacijsko ter finančno zah-
tevnejša. Poleg tega mi je všeč, ker vodstvo želi, 
da uresniči vizijo, da lahko igralce iz mladinske-
ga pogona pridružimo članski ekipi. Mladinci in 
kadeti igrajo v drugi državni ligi, cilj pri U-15 pa 
je, da se vrnejo v prvo državni ligo. In kar želim 
povedati, je, da ti fantje za svoj razvoj potrebuje-
jo igralne minute tudi, ko končajo z mladinskim 
tekmovanjem. Seveda pa želimo v člansko ekipo 
vključiti tudi fante, ki so sposobni igrati s člani, 
čeprav po starosti še sodijo v mladinsko konku-
renco. Z leti želimo članski ekipi pridružiti čim 
več domačih igralcev. S tem razlogom smo se z 
vodstvom NKDren - Vrhnika tudi dogovorili, da 
prevzamem vlogo strokovnega vodje za selekci-
je od U-14 naprej. To gre z roko v roki s tem, da 
omogočamo prehode najbolj nadarjenim fantom 
iz nižje v višjo selekcijo, da se jim tudi na tak na-
čin omogoči čim boljši napredek. 

Prehod v članski nogomet je menda najtežji, tu 
opažamo največji osip. Kje vidite vzrok?
Ja, to je težava in lahko rečem, da je to dosti velika 
težava slovenskega nogometa. Pogosto je razlog 
v napačnem razmišljanju staršev in trenerjev, ko 
se otroke pregloboko usmerja v nekaj in se pri 
tem izgubi glavni pomen. V osnovi moraš imet 
rad nogomet, rad moraš imeti šport. Brez tega ne 
gre, to je neka osnova. Pogosto se zgodi, da mladi 
fantje pridejo do točke, ko spoznajo, da ne bodo 
dosegli nekih sanj ali previsoko postavljenih ci-
ljev in kar odnehajo, namesto da bi igrali zase in 
za svoje zdravje. 

Kakšna je trenutna situacija na lestvici? Kakšne so 
možnosti, da se prebijete v tretjo ligo?

Smo v dobrem izhodišču in cilj, da sezono kon-
čamo na prvem mestu in prek kvalifikacij pride-
mo v tretjo državno ligo je realen. Naš največji 
tekmec je Rudar Trbovlje, s katerimi moramo 
odigrati še dve tekmi in v resnici svojo usodo dr-
žimo v svojih rokah. Seveda bo težko, ampak z 
bolj konsistentno odigranimi tekmami nam lah-
ko uspe. V prvi polovici sezone smo imeli preveč 
nihanj med samimi tekmami. Točke smo izgu-
bljali na tekmah, ki so že kazale, da so dobljene, 
pa smo jih potem izpustili iz rok zaradi napak. 
Če bomo odpravili nihanja v igri in pokazali več 
stabilnosti, menim, da so cilji popolnoma realni.  

Morda še čisto za konec: po kakšnem nogometašu so 
potrebe?
Uf, to je zelo kompleksno vprašanje. Vsak trener 
ima neko svojo vizijo igre, na osnovi katere po-
tem izbira igralce, če ima to možnost. Jasno pa 

je, kakšni so sodobni trendi v nogometu. Iz leta 
v leto se išče še močnejše in hitrejše nogometaše. 
Nogometaš mora biti atletsko dober, sposoben 
visokega pritiska na nasprotnikovo obrambo, a 
po drugi strani tudi vzdržljiv, da zmore napore 
sodobnega nogometa, ki je hiter in agresiven. Se-
veda ob dejstvu, da je dobro tehnično podkovan 
in ima dobro kontrolo žoge ter pregled nad igro. 
Dandanes mora biti dober nogometaš dovršen v 
vseh pogledih. Potem pa je tu še znanost, ki je res 
zelo napredovala v zadnjih letih. Od tega, kdaj in 
koliko je treba počivati in kako pravilno trenira-
ti, do pravilne prehrane. Tisti, ki temu povsem 
podredi svoje življenje, je na koncu najuspešnej-
ši. Kdor misli, da bo v petek šel na zabavo in po-
nočeval do jutranjih ur, potem pa odigral dobro 
tekmo, se moti. Na najvišjem nivoju je to popolna 
prednost in osredotočenost nogometu.

Besedilo in Foto: Peter Kavčič

Ob začetku pokalnega tekmovanje verjetno nihče ni 
verjel, da dečki selekcije U13 lahko sežejo tako visoko. 

Po presenetljivi izločitvi Krke so Vrhničani z dvema zmagama na ko-
lena spravili še drugega prvoligaša, Helios! S tem so se po desetih letih 

ponovno uvrstili med štiri najboljše ekipe v državi! Zadnji igralci, ki jim 
je to uspelo, sedaj branijo članske barve našega kluba. Res velik dosežek, 
zato vse čestitke ekipi, trenerju in staršem za zvesto podporo! Tekmovanje 
se bo nadaljevalo ob koncu januarja (če bodo to omogočale Covid raz-
mere). Lahko sežemo še višje?!                                                       KK Vrhnika

Vrhničani med top 4 v Sloveniji!

Intervju: Jan Kragelj – trener članske ekipe NK Dren Vrhnika

Prihodnost gradimo
na mladih, domačih igralcih

Pred začetkom spomladanskega dela nogometne sezone 
2021/2022 smo se pogovarjali s trenerjem, ki vodi člansko ekipo 
vrhniških nogometašev. 
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Ste ob vabilu Boštjana Erčulja, da vas pripelje na 
Vrhniko, ravnali po instinktu, po občutku? Zakaj ste se 
odločil oz. kaj vas je prepričalo, da ste šli tako odločno 
v to krasno zgodbo futsala? 

Seveda je bil Boštjan tisti. Prepoznal sem, da bi 
bila to zmagovalna kombinacija. Medtem ko bi 
on skrbel za organizacijske stvari, bi bila moja na-
loga športni oz. trenerski vidik. In na koncu se je 
to pokazalo za pravilno. Ideja je bila Boštjanova, 
povezal nas je Škorić (vodja Miletove turnirske 
ekipe op.p.) in tako smo v kraški hiši tam nekje pri 
Divači skupaj z Ribičem in Repcem začeli uspe-
šno zgodbo vrhniškega kluba. 

V klubu ste vse od prvega dne, torej vseh osem let. Kaj 
bi rekli, po čem se Futsal klub Siliko razlikuje od drugih 
klubov? 

Pa verjetno je več stvari, med najpomembnejšimi 
zagotovo ta, da klub ni postavljen za eno sezono. 
Ima trdne temelje v bazi mladih igralcev in deluje 
z realnim proračunom. V bistvu je Siliko idealen 
klub za mladega igralca futsala. Če želi uspeti, na-
predovati, postati eden boljših igralcev v Sloveniji, 
je trenutno vrhniški klub najboljša izbira. Mislim, 
da je tukaj največja razlika. Mladi igralci so to 
prepoznali in menim, da velika večina igralcev, ki 
pride v Siliko, vidno napreduje. Nekateri že trkajo 
na vrata reprezentance. Da o visokem nivoju pri 
organizaciji samih tekem, pogojev in malih po-
drobnostih, za katere skrbi Boki, (Boštjan Erčulj, 
op. p.), sploh ne govorim. 

Omenili ste delo z mladimi. V preteklosti so mladinske 
selekcije Silika posegale po najvišjih mestih, letos pa je 
novost selekcija do 13 let. Kakšno bi bilo vaše sporočilo 
tem mladim igralcem in staršem?

Klub mora temeljiti na mladih igralcih. Do leto-
šnje sezone smo vedno imeli U-19 in U-17, naša 
želja pa je bila vedno, da začnemo z U-13, kar nam 
nikakor ni uspelo. Do letošnje sezone. Seveda pa 
so s tem določeni problemi. To so fantje, ki igrajo 
veliki nogomet, kjer se jih vidi velika večina. Nič-
kolikokrat sem povedal in še enkrat bom – v naj-

boljših državah na svetu v nogometu (Portugal-
ska, Španija, Brazilija) se igra tako futsal kot veliki 
nogomet in zato so tam, kjer so. Tehnično pred 
vsemi in to je največji razlog. S futsalom pridobijo 
tisto, kar je pomembno za veliki nogomet, da se 
znajdeš na majhnem prostoru. Poleg tega si več v 
stiku z žogo in tako pridobiš na samih osnovah 
obvladovanja žoge. Nekateri igralci se seveda od-
ločijo za futsal in to je tudi naš cilj. Tudi starši se 
morajo realno zavedati, da je veliki nogomet krut, 
kajti osip igralcev, ki pridejo do visokega nivoja, je 
res velik. Menim, da je lažje uspeti v futsalu.

Zdi se, da so mladi nogometaši prepoznali vaše odlike 
in dolgoletne izkušnje v futsalu in da to s pridom 
izkoriščajo za kakovosten preskok v svoji igri, s tem 
pa je tudi Siliko postal priljubljena destinacija za 
mlade obetavne igralce. Navsezadnje to tezo podpre 
kar nekaj vaših »futsal otrok«, ki so del reprezentanc 
Slovenije (Benjamin Tušar, Nejc Berzelak, Max Vesel, 
Marko Mohorič, Tod Ciuha, Uroš Đurič, Nik Plestenjak, 
Žan Janež, Jure Suban, Žiga Frank …) 

Res je, da mi je s temi igralci užitek delati. Ne-
kako je lažje trenirati mlade igralce, ki so lačni 
uspeha, dokazovanja, napredovanja. Taki fantje 
predstavljajo večino v našem klubu, trenirati jih 
pa je res užitek. Ko vidiš oči široko odprte in ko 
ti desetkratno vračajo s svojo igro in pristopom ... 
To ti res da zagon za naslednji trening, naslednjo 
tekmo. In tisti, ki ni poizkusil delati z mladimi 
igralci, mu to res toplo priporočam. 

Opaziti je vaše iskreno navdušenje nad vsakim trenin-
gom, pa naj bo NZS Futsal center U-15 ali pa Slovenija 
U-21. Od kje to črpate in kako je to pomembno za 
same selekcije, da je že sam šef navdušen, da potem to 
prenese na igralce?

Nekako sem opazil, da vse, česar nisem doživel v 
svoji karieri od trenerjev, zdaj nekako želim dati 
in prenesti na fante. To garderobo, to druženje 
zunaj igrišča in to povezavo na igrišču. Tega jaz 
nisem doživel. Celotno izkušnjo, ne samo golo 
tekmo, to poizkušam vnesti in omogočiti fantom. 
In ko jih boste vprašali, vam bodo to potrdili. Ni 
samo igrišče, pomembno je tudi življenje, obna-
šanje zunaj igrišča in zunaj garderobe. In večina 
fantov tudi zato z užitkom prihaja na treninge in 
tekme.

Še posebno nas veseli, da na evropsko prvenstvo 
potuje še ne 21-letni Max Vesel. Ste verjeli, da bo 
najboljši strelec Silika v letošnji sezoni tako zagrabil 
priložnost v članski reprezentanci?

Verjel sem, da bo v reprezentanci, nisem pa verjel, 
da bo tako hitro. Izkoristil je trenutno situacijo, 
ko se menja generacija in dokazal tisto, kar mi na 
Vrhniki že dalj časa vemo – kaj je Max in česa je 
sposoben. To pa bo moral pokazati še v dresu z 
državnim grbom. Res sem vesel in verjamem, da 
bo na evropskem prvenstvu odigral kakšno mi-
nuto in dokazal svoj talent tudi na najvišjem ni-
voju. Hkrati pa verjamem, da bodo tudi nekateri 
drugi kmalu v A-reprezentanci.

Kako pomembni so taki dogodki, članski reprezentant, 
za Siliko?

Seveda je pomembno. Kako ni pomembno? Po-
nosni smo. Ko si vprašal, so mi šle kar kocine po-
konci. To je nekaj najlepšega zame, kot da grem 
jaz na prvenstvo in ne moj igralec. Pomembno je 
za vse nas, za vso Vrhniko, za sponzorje, ki nas 
podpirajo. To kaže, da smo na pravi poti in da iz-
polnjujemo cilje, ki smo si jih zadali.

Kakšno Slovenijo bomo gledali na EP? Kje vidite 
priložnosti proti Kazahstanu, Italiji, Finski?

Jaz sem vedno optimist. Nisem bil negativen in ne 
bom nikoli. Verjamem, da se bomo uvrstili v četr-
tfinale. Bo pa vsaka tekma zase težka, sploh prva, 
ko še ne bomo kompletni. Ampak verjamem, da 
se bomo uvrstili iz skupine naprej, čeprav ima-
mo težave, kajti menja se generacija. Mislim, da 
bo Tomi (selektor Tomislav Horvat, op. p.) ki je 
najbolj znan po tem, da najbolje vodi tekme, ko 
so težki trenutki in takrat potegne vse iz fantov, 
uspešno vodil tokratno evropsko akcijo.

Za slovensko reprezentanco v futsalu  potekajo 
prelomna leta, saj je vidna menjava generacij. Z igro 
je pred nedavnim  končal Kristjan Čujec, ki je definiral 
mesto sidraša in bil igralec, okoli katerega je bila post-
avljena igra. Kakšno je vaše videnje ob tem slovesu 
in kako bo to vplivalo na prihodnost reprezentančne 
igre? Gre tukaj poleg zamenjave generacij posledično 
tudi za menjavo stila?

Noben ni večen, niti jaz niti Čujec. Menim pa, 
da je napaka že od prej, saj se ni računalo, da bo 
počasi končal  z igro tudi on in se posledično ni 
pripravljalo na to. Čujec se kot igralec ni rodil, 
Čujec se je naredil. In tako kot se je naredil Čujec, 
tako se lahko naredi tudi drugi igralec. In jaz še 
vedno menim, da imamo v Sloveniji mlade igralce 
iz pravega materiala, samo treba jih je še nare-
diti. Vanje je treba verjeti in jim dati priložnost. 
Zamudili smo malo, odhod Kristjana nas je pre-

senetil, obenem pa nismo dajali drugim igralcem 
priložnosti, zato je posledično nastala taka luknja. 
Žalostno oz. nerodno je, da se menja generacija 
med kvalifikacijami in evropskim prvenstvom, 
ampak saj pravim, to ni današnji problem, to je 
problem iz preteklosti. V prihodnosti ne bomo 
smeli več tako delati in bomo morali biti pozorni 
na take stvari. Menjava generacij bo prinesla tudi 
menjavo igre. Mislim, da je Tomi pripravljen na 
to in da bo razmišljal tudi o menjavi stila. Če se je 
prej igra odvijala okoli sidraša, bomo morali raz-
mišljati o igri štirih v liniji in o igri z vratarjem. Mi 
imamo to možnost, imamo Nejca Berzelaka, ki je 
sposoben take igre. Bo pa za to potreben čas in 
lahko se zgodi, da bo za ceno prehoda generacij v 
naslednjih nekaj letih nekoliko trpel tudi rezultat. 
Taka stvar ne gre čez noč. 

Če se vrneva na klubsko sceno. Pred Silikom je še zadnji 
del rednega dela, v katerem vse kaže na izpolnitev 
cilja, 2.–3. mesto po rednem delu. Čaka vas tudi boj 
za še tretji nastop v finalu 4. pokala Terme Olimia. Kje 
ste trenutno in kakšna so pričakovanja za zadnji del 
sezone?

Zdaj imamo pavzo, ki nam je še kako prav prišla, 
da spočijemo glave, zacelimo poškodbe, napolni-
mo baterije in se pripravimo na zahteven start, ki 
je pred nami. Čaka nas naporen ritem in odločil-
ne tekme. Najprej dvoboj z Oplastom v četrtfina-
lu pokala, nato pa Dobovec in Litija. To bo pravi 
pokazatelj, ali je ekipa prava za zaključek sezone. 
Doslej nas je to krasilo, saj smo bili najboljši, ko je 
bilo to najbolj potrebno. Jaz verjamem, da bomo 
pravi in se bomo uvrstili v finale 4. pokala. Če-
prav ne bo lahko. Oplast nas je na to že opozoril 
v prvenstvu.

Iz leta v leto ste si postavljali nove, višje cilje in jih tudi 
redno dosegali. Če smo malo preroški in drzni: državni 
prvaki in posledično liga prvakov na Vrhniki v roku 
petih let. Utopija ali je kaj na tem?

(smeh) To je pred osmimi leti izjavil takratni 
predsednik kluba Milan Ribič; je rekel Barcelona 
na Vrhniki. Takrat smo se smejali. Takrat je bilo 
to res utopično, kot praviš. Danes pa pravim, vse 
je možno. Zakaj pa ne? Če bomo realni še naprej 
in stopničko za stopničko dvigali cilje, je vse mo-
goče. Tako bom rekel … Tudi Dobovec tak kot je, 
večno ne bo trajal in če se to zgodi, bo več prilo-
žnosti tudi za druge klube in bodo lažje dosegljiva 
prva mesta. Samo realen je treba biti in iti korak 
za korakom. 

Aleš Sečnik, FK Siliko

Glavni »krivec« 
uspešne zgodbe 
futsala na Vrhniki: Mile 
Simeunović

»Liga 
prvakov na 

Vrhniki? 
Danes 

pravim, 
vse je 

možno.«
Ob januarskem 

tekmovalnem premoru 
v prvi slovenski ligi 

futsala smo se usedli in 
pogovorili s trenerjem 

članske ekipe domačega 
Silika in najboljšega 
slovenskega igralca 

futsala vseh časov 
Milivoja Simeunoviča. 
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Za ljubitelje snega in 
smučanja zima vsako leto 

prepozno pride in prehitro 
gre, kar pa njen potek še 

pospeši, je velika količina 
dela in časa preživetega na 

smučeh. 

Zima se je v SD Vrhnika začela že 
prvi konec tedna v decembru, ko je 
potekal tradicionalni Smučarski sejem. 
Kljub še vedno prisotnim epidemiolo-
škim razmeram, je bil sejem zelo dobro 
obiskan, kar pa se je kazalo tudi v re-
kordnem številu prodanih izdelkov. Za 
uspešno in gladko izvedbo se moramo 
zahvaliti vsem sodelujočim v prodaji 
in Zavodu Ivana Cankarja, ki nas je 

vključil v izvedbo novoletnega sejma 
in priskrbel naše mesto pod šotorom 
poleg vrhniškega drsališča. 

Kmalu po sejmu smo se z polnim 
avtobusom smučarjev odpravili na 
dnevni izlet v Nassfeld, kjer nas je pri-
čakalo skoraj prazno smučišče. Veliko 
prostora na belih strminah in odlične 
razmere za smučanje so nam omogo-
čile vrhunski prvi izlet sezone. Kar se 
tiče izletov v prihodnosti, so se nam 
načrti nekoliko spremenili. Zaradi 
poostrenih razmer v Avstriji smo se 
odločili preklicati naš načrtovan izlet, 
ki ga bomo najverjetneje nadomestili z 
izletom na Višarje. 

Začetek božično-novoletnih poči-
tnic je za naše najmlajše člane pomenil 
tudi začetek vsakodnevnega smučanja 

na Krvavcu. Štirje učitelji smučanja so 
od nedelje, 26. 12 do srede, 29. 12. na 
smučišču spremljali kar 20 otrok. Mo-
goče je kakšen dan zmanjkalo sonca, 
vsekakor pa nikoli ni zmanjkalo vneme. 
V okviru šole smučanja se bomo lahko 
spet družili med zimski počitnicami, 
februarja. 

Takoj po končani decembrski šoli 
smučanja so znanje pridobivali tudi in-
štruktorji sami. V četrtek, 30. 12. so se 
namreč udeležili licenčnega seminarja, 
ki je potekal v organizaciji SD Vrhnika 
pod okriljem Zveze učiteljev in trener-
jev smučanja Slovenije. Seminar je na 
nočni smuki v Kranjski Gori vodil de-
monstrator Klemen Cizelj. 

Zime vsekakor še ni konec, naših 
načrtov zanjo prav tako ne. V februar-

ju naš čaka še izvedba šole smučanja 
in nekaj sobotnih izletov na bližnja 
smučišča. Vsem smučarjem pa v preo-

stanku sezone želimo varno vožnjo in 
odlične razmere na smučiščih.

Manca Trček  

Metoda pilates vključuje 
čudovito kombinacijo 
telesne ozaveščenosti, 
dihanja in tekočega, 
nadzorovanega gibanja, 
terja pa tako miselni kot 
fizični pristop k vadbi. 

Joseph Pilates je verjel, da lahko 
srečo dosežemo samo s poznava-
njem vseh skrivnosti gibanja telesa. 
Leta 1945 je napisal knjigo Return to 
life in razložil svojo teorijo na pod-
lagi vadbe, ki združuje misli in telo. 
Obrazložil je, da se telo predvsem z 
njegovim sistemom kondicioniranja 
prebudi prek gibanja in usmerjenih 
zavestnih misli.

Glavni razlog, da se je pilates tako 
razširil po specializiranih studiih, 
klubih in bolnišnicah, je predvsem 

v tem, da metoda zares deluje. Pi-
lates je mogoče izvajati kjerkoli; 
glede na to, da vključuje večmišič-
no delovanje, pa je časovno zelo 
učinkovit. Ravno to, kar oseba zdaj-
šnjega časa pričakuje in potrebuje. 
Gibanje je odlična priložnost, da 
se postavimo na noge, saj se med 
gibanjem sproščajo endorfini, hor-
moni sreče, ki nas zdramijo in po-
skrbijo, da smo veseli. Naše telo 
potrebuje nenehen dotok kisika, 
ki lahko glukozo pretvarja v ener-
gijo, zaradi plitvega dihanja pa 
nam pogosto primanjkuje kisika.  
Vadba poteka vsak torek in četrtek od 
19. do 20. ure na Vrhniki. Za prijave 
pokličite na št.: 040 559 991, Breda 
Štupica, bredastupica@yahoo.com,  
040 126 826, Ana Podlipnik. Mo-
žnost dogovora za individualne 
ure, nove skupine ali podjetja. 
Društvo Motivakcija.

»Ples je kot dihanje, 
plesni koraki pa kot 

vzdihi in izdihi, združeni 
v celoto, ki dajejo 
mojemu življenju 
smisel,« je dejala 

plesalka Andreja Vakselj.

Lani septembra je s partner-
jem Tadejem na Drenovem 
Griču odprla plesno šolo Ple-
sni Studio United, saj, kot pravi 
sama, želi svoje znanje in izku-
šnje prenesti na mlajše genera-
cije. 

Zgovorno ime šole priča, da 
želijo pod eno streho v gibanju, 
zabavi, druženju in ustvarja-
nju pod strokovnim vodstvom 
združiti talente lokalne sku-
pnosti. »Ni lepšega od tega, ko 
po končanem treningu opazu-
jem zadovoljne nasmehe svo-
jih varovancev, ki si počasi, a 
zagotovo tudi z našo pomočjo 
uresničujejo sanje,« je dejala 
simpatična plesalka. Svoje sa-
nje, povezane s plesom, je ne-
dvomno v veliki meri uresničila, 
saj si je, poleg številnih lovorik 
na državnih, evropskih in sve-
tovnih prvenstvih ter različnih 
plesnih festivalih in sodelovanj 
z domačimi in tujimi zvezdniki, 
med drugim priplesala tudi od-
mevno sodelovanje z avstralsko 

pevko Kylie Minogue. »Pred leti 
bi na vprašanje, ali bolj uživam 
v nastopanju ali učenju plesa, 
nedvomno odgovorila, da je 
nastopanje moj najljubši del. Po 
rojstvu sina pa so se moje pri-
oritete spremenile in na prvem 
mestu je moja družina, medtem 
ko sem se sama našla v vlogi 
mentorja, koreografa projek-
tov.« 

Mali plesni koraki do velikih 
načrtov

Andreja svoje plesno znanje 
entuziastično in predano deli 

z vsemi tistimi, ki obožujejo 
ples, tako kot ona. Pred leti je 
v Slovenijo kot prva iz Los An-
gelesa pripeljala ples v petkah. 
»High Heels High Hopes je moj 
projekt, s katero sodelujemo na 
različnih snemanjih in projek-
tih tako doma kot tudi v tujini 
in kdo ve, morda bom tudi v 
plesni dvorani Drenovega Gri-
ča našla kakšno novo članico,« 
je malo za šalo malo zares pove-
dala plesalka, ki svoje izkušnje 
predaja naprej že 15 let, dobro 
desetletje tudi v ljubljanski Ka-
zini. S Plesnim Studiem United 
ima, poleg na novo osvojenih 
plesnih korakov, veliko načrtov, 
ki jih želi uresničiti z lokalnimi 
ustvarjalci. »Lepo je videti, da se 
mladi povezujejo v gibanju pod 
strokovnim mentorstvom in 
se zraven še zabavajo. Že zato 
se veselim vsake plesne ure na 
Drenovem Griču in prepričana 
sem, da bo naša plesna družina 
z vsakim letom večja. Ples je na-
mreč idealen način za sprostitev 
ne glede na to, koliko ste stari. 

Pridite zamigat z nami!« nas 
je za konec še povabila z ve-
likim nasmehom na obrazu.  
Več podrobnosti na spletu: 
www.psu.si

GT

Pestra zimska sezona za SD Vrhnika

Andreja Vakselj

Pomaga uresničevati sanje mladih plesalcev

Andreja Vakselj z odrov s pevko Kylie 
Minogue v plesno dvorano Drenovega Griča

Pilates na Vrhniki
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Boleč vrat, bolečine v 
rami, stalne težave s 
hrbtom? 

Vas pogoste bolečine izčr-
pavajo? Vam kratijo spanec, 
otežujejo delo in slabšajo 
razpoloženje? Vabljeni, da jih 
odpravite na učinkovit način 
z učenjem metode Aeq v sku-
pini v Cankarjevem domu na 
Vrhniki.

Spoznajte zanimiv, preprost, 
zelo učinkovit in nenaporen 
način telesnih gibov, s kateri-
mi boste globinsko odpravili 
kronično zakrčenost mišic v 
telesu in s tem kronično bole-
čino. Somatske gibe izvajamo 
leže na telovadni blazini, gibi 
so minimalni, učinki pa zelo 
zanimivi. Naučite se sodelo-
vati s telesom na način, ki je 
nastal posebej zato, da odpra-
vljamo telesno zakrčenost in 
kronično bolečino.

Poklicne prisilne drže, dol-
gotrajne stresne okoliščine, 
poškodbe, posledice prevelike 
treniranosti so okoliščine, ki 
prispevajo h kronični mišični 
zakrčenosti in bolečini. Če 
čutite otrdelost, pogoste ali 
stalne bolečine v telesu, lahko 
prek učenja metode Aeq dose-
žete odlične rezultate na poti 
iz kronične bolečine. Z uče-
njem gibalnih vaj in dihanja 

Aeq metode si lahko odpravi-
te bolečine v vratu, ramenih, 
hrbtu, kolkih, kolenih, mečih, 
stopalih, komolcih, zapestjih. 
Z izvajanjem dihalnih pro-
tokolov pa izboljšate dihalne 
omejitve astme, bronhitisa, 
koronavirusne bolezni in dru-
gih neželenih stanj, povezanih 
z dihanjem.

Kaj potrebujete? Telova-
dno blazino, udobna oblačila.

Kako poteka? Leže na bla-
zini vodeno izvajate različne 
gibalne vaje; učenje gibov ni 
podobno telovadbi, niti jogi. 
Je zelo varno, povsem brez-
bolečinsko, zelo preprosto, z 
minimalnimi gibi.

Termin: sreda od 18.00 do 
19.30.

Lokacija: dvorana Can-
karjevega doma na Vrhniki 
(pogoj PCT) v skupini. Število 
mest za udeležence v dvorani 
je omejeno, omogočen je hi-
briden dostop – hkrati tudi 
prek spleta z dostopom na 
daljavo.

Dodatne možnosti učenja 
so še: skupinsko prek spleta 
(torek ob 20.00), posamezno 
prek spleta ali v živo. Mogoč je 
dogovor za učenje za skupine, 
koektive …

Dodatne Informacije in pri-
jave: info@izbolecine.si, www.
izbolecine.si, 041 777 117, Pe-
tra.

Vsi verjetno vemo, kako 
lahko in prijetno se je 
utrujen od napornega 
delovnega dne sesesti 
na kavč in poseči po 
sladki in kalorični hrani. 

V tistem trenutku se poču-
timo dobro, saj se sprostimo, 
vendar če se to pogosto pona-
vlja, kmalu opazimo občutke 
razočaranja. V hrani pogosto 
iščemo uteho, saj z njo svoje mi-
sli za trenutek odmaknemo od 
dejanske težave. Čudovita nara-
va človeku omogoča, da z razu-
mevanjem nekaterih osnovnih 
telesnih procesov zaznamo 
vzorce, ki povečujejo tek in se 
nanje bolje odzovemo. Znano 
je, da poleg utrujenosti zaradi 
stresnih situacij na delovnem 
mestu na našo prehrano vpliva-
jo tudi družinske razmere, po-
škodbe, bolezni ter drugi nepri-
čakovani dogodki. Ste vedeli, da 
je izredno pomemben dejavnik, 

ki vpliva na naš tek, tudi dnevna 
svetloba!?

Preden razložimo, kako sve-
tloba vpliva na tek in posle-
dično na izgubo telesne mase, 
spoznajmo nekaj osnovnih in-
formacij o delovanju telesa. V 
njem se po krvi pretakajo šte-
vilni hormoni, ki so v večji meri 
odgovorni za delovanje vseh 
procesov organizma. Preveliko 
ali premajhno izločanje dolo-
čenega hormona lahko poruši 
notranje ravnovesje, kar vpliva 
na počutje ter posledično pre-
hranjevanje. Prehranjevanje 
nato dodatno, v pozitivni ali 
negativni smeri učinkuje na 
počutje, kar vodi do začarane-
ga kroga. Na delovanje telesa 
nimamo vedno neposrednjega 
vpliva, nekatere stvari so genet-
sko pogojene in se zgodijo zunaj 
naše kontrole. Od nas je odvi-
sno, da postopoma, vztrajno in 
po najboljših močeh vplivamo 
na dele življenja, ki so pod našo 
kontrolo ter vsak dan naredimo 

nekaj za izboljšanje oziroma 
ohranjanje zdravja.  
 
Zdravilna moč svetlobe

Morda ste opazili, da se v 
meglenih, zimskih mesecih, ko 
so dnevi znatno krajši, veliko 
pogosteje zatekamo k sladki 
in visoko kalorični procesirani 
hrani. Se sprašujete zakaj? To je 
v veliki meri posledica hormona 
α-MSH (alfa-melanocit stimuli-
rajoči hormon), ki med drugim 
zavira naš tek. Že v samem ime-
nu α-MSH se skriva beseda me-
lanocit. Melanociti so celice, ki 
so v koži, očeh in drugih delih 
telesa ter proizvajajo pigment 
melanin, ki daje barvo koži, la-
sem ter očem. Hormon α-MSH 
nastaja s pomočjo ultravijolič-
nih žarkov sončne svetlobe, ki 
jih absorbiramo skozi oči. Če 
je naše delo pretežno v zaprtih 
prostorih (tudi čez okna preha-
ja zelo oslabljena svetloba), telo 
ne proizvede dovolj α-MSH. Po-

sledično smo bolj lačni in poje-
mo več, kot zares potrebujemo. 
Kalorije se kopičijo in z njimi 
odvečni kilogrami. Zato je pri-
poročljivo, da v zimskem času 
pa tudi v drugih letnih časih v 
največji meri izkoristimo sonč-
no svetlobo. Že s 30-minutnim 
dnevnim sprehodom v naravi 
povečamo izločanje omenjene-
ga hormona in zmanjšamo željo 
po prenajedanju! Če ne nosimo 
sončnih očal, ob sončnem dne-
vu zadošča že nekaj minut.
 
Rana ura zlata ura

Sončna svetloba poleg ome-
njenega vpliva tudi na kakovost 
spanja, kar vpliva na naše pre-
hranjevanje. Predstavljajmo si, 
da je nekje v nas biološka ura, 
ki narekuje naravni cikel spanja 
in budnosti. Le-ta se uravnava s 
pomočjo nekaterih hormonov 
(adrenalin, kortizol, dopamin, 
melatonin idr.), ki se sproščajo 
v različnih fazah dneva, odvi-

sno od naših aktivnosti. Lahko 
rečemo, da uro napajajo sončne 
celice. Torej za pravilno delova-
nje potrebuje zadostne količi-
ne sončnih žarkov ob pravem 
času. Če jih je čez dan premalo, 
bo ura zmedena, saj bo v naših 
telesih zvečer primanjkovalo 
hormona melatonina, ki deluje 
tako, da povzroča zaspanost in 
znižuje telesno temperaturo, ki 
je ključna za kakovosten spanec. 
Bolj kot to, je pomembno, da 
zmedenost ure pomeni dvoje:
1. Ponoči, ko bi si želeli trdnega 

spanca, bomo budni.
2. Ker smo budni in razmi-

šljamo, zakaj ne spimo, nas 
lahko hitro napade lakota in 
spet posežemo po hrani. 

Kako poskrbimo za dobro 
naravnano biološko uro?

Če zaužijemo dovolj sonč-
nih žarkov, se signal po živčnih 
povezavah prenese do mesta 
biološke ure, ki je v možganih, 

v prednjem delu hipotalamusa. 
Če bo prvi stik s svetlobo zju-
traj, pred 8. uro (oz. kmalu po 
sončnem vzhodu), bo biološka 
ura primerno naravnana. Za-
kaj je torej pomembna jutra-
nja sončna svetloba? Ker je za 
uravnavanje naše biološke ure 
kakovost sončnih žarkov ozi-
roma razmerje med modro in 
rumeno svetlobo optimalno, 
ko je sonce nizko na nebu – ob 
sončnem vzhodu. Melatonin 
bo tako zvečer naraščal, dokler 
se utrujeni ne bomo odpravili k 
počitku. Če želimo spati ob obi-
čajnih nočnih urah, v polnosti 
izkoristiti dan in odpraviti ve-
černo prenajedanje, v čim večji 
meri zaužijmo jutranjo svetlobo. 
Ob sončnih dnevih je dovolj 
že minutna izpostavljenost, v 
oblačnem vremenu je potreb-
no nekoliko več časa, okrog 30 
minut. 

Na ritem spanja in prehranje-
vanja lahko ugodno vplivamo 
tudi s primerno  nežnimi viri 
svetlobe v večernem času ter z 
izogibanjem elektronskim na-
pravam (televizor, tablice, tele-
foni itn.) med 23. ter 4. uro. 

Kot smo spoznali, ustrezna 
izpostavljenost dnevni svetlobi 
zelo vpliva na naš tek in kako-
vost spanja ter posledično na 
naše prehranjevanje in izgubo 
odvečne telesne mase. Zato že 
danes v čim večji meri izkoristi-
te moč svetlobe in telo vam bo 
zelo hvaležno. 

Če bomo ob tem poskrbeli še 
za zadostno telesno aktivnost, 
bo učinek precej večji in vaš cilj 
lažje dosegljiv. Lepo vabljeni 
tudi v Jeklarno, kjer vam s po-
močjo kakovostnih treningov 
in coachinga jeklenih navad na 
preprost, zabaven in strokoven 
način pomagamo doseči želeno 
preobrazbo.

Grega Skopec, kineziolog
Vadbeni center JEKLARNA

Nasvet iz Vadbenega centra Jeklarna

Kako lahko 
sončna svetloba 
pomaga pri 
hujšanju?

Kronične bolečine? 
Odpravite jih!

Če smo zdravi in se 
dobro počutimo, 

pomeni, da je naše telo v 
ravnovesju in smo polni 

energije. 

Ker pa ne živimo v idealnem svetu, se 
premalo gibamo, dihamo onesnažen zrak, 
se nezdravo prehranjujemo, preveč hitimo, 
smo pod stresom, zato naše telo pade iz 
ravnovesja in se nam pojavi kup težav, kot 
so: utrujenost, glavoboli, bolečine, slaba 
prebava, zatekanje nog, nespečnost, hor-
monske težave, padec imunskega sistema, 
kronična obolenja ...

Rešitev je v HOLISTIČNEM PRISTO-
PU – celostnem zdravljenju, ne le laj-
šanjem simptomov, saj naše telo deluje kot 
dobro organizirana celota; ne mislim le na 

fizičnem nivoju, ampak tudi emocional-
nem.

Naš organizem ima sposobnost, da se 
lahko v večini primerov samouravnovesi 
in samoozdravi. Pogosto pa potrebuje po-
moč na različnih področjih, kot so: prehra-
na, spremembe v načinu življenja, fizični 
aktivnosti, razrešitev psiho-emocionalnih 
problemov in način, kako se odzovemo 
na vsakodnevna stresna dogajanja ter na 
pomoč sodobne medicine in komplemen-
tarnih znanosti, kamor sodi tudi Bownova 
terapija, ki bi vam jo rada predstavila.

Bownova terapija zelo hitro vpliva na 
avtonomni živčni sistem, na mobilnost, 
znatno zmanjša ali odstrani vzroke za bo-
lečine v mišično-vezivnem sistemu, pospeši 
delovanje limfnega sistema, zmanjša psi-
hološke napetosti ter še bi lahko naštevala. 
Terapija deluje prek vezivnega tkiva in živč-
nega sistema, kar posledično vpliva na vse 
druge sisteme v telesu (limfni, hormonski, 
prebavni, imunski …).

Večina ljudi je najbolj hvaležnih za 
Bownovo terapijo, ker lahko hitro zmanj-
ša ali odstrani akutne in kronične bole-
čine, prav tako okorelost.

Pri uradni medicini se na žalost preveč-

krat ukvarjajo z zdravljenjem oz. lajšanjem 
simptomov, pri tej terapiji pa se obravnava 
telo kot delovanje celote, saj sta bolečina in 
slabo počutje le simptoma porušenega rav-
novesja v telesu.

Najboljše pri vsem tem pa je, da glede na 
navedeno vpliva na vse zdravstvene težave 
in je primerna za vse starostne skupine od 
rojstva naprej, saj je terapija izredno ne-
žna in nenasilna.

Več o Bownovi terapiji si lahko preberete 
na moji spletni strani ali me vprašate po 
telefonu.

KATJA KRVINA, S. P.

Alternativne metode 
zdravljenja

NASLOV:
Vrtnarija 3, 1360 Vrhnika

Tel. 041 308 945
www.katjakrvina.si

Skrivnosti vzpostavitve 
ravnovesja v telesu
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Planinsko društvo 
Vrhnika 
čestita 
Romanu Novaku

Letošnja slavnostna akademija Občine Vrhni-
ka, na kateri podelijo Cankarjeve plakete, je bila 
prav posebna za Planinsko društvo Vrhnika. Naj-
višje priznanje – zlato plaketo je prejel nekdanji 
predsednik društva, sedanji načelnik gospodar-
skega odseka ter gospodar koče in planinski vo-
dnik, Roman Novak.

Preberite si skrajšano obliko obrazložitve za 
prejem priznanja: 

Roman Novak je že od mladosti član Pla-
ninskega društva Vrhnika. Kmalu po uspešno 
zaključenem tečaju je postal vodnik Planinske 
zveze Slovenije. Z dobrim poznavanjem gora je 
prepričal številne pohodnike, ki so pod njegovi-
mi skrbno načrtovanimi in odgovorno vodenimi 
pohodi spoznavali slovensko pokrajino pa tudi 
tujino. Roman pa ni samo odličen vodnik, je tudi 
dober organizator in izvajalec številnih zamisli in 
idej. Zato je tudi dobrih deset let predsedoval PD 
Vrhnika. V tem času je bilo uresničenih kar nekaj 
projektov. Ustanovil se je Vodniški odsek, obnovil 
se je Markacijski odsek. Med najpomembnejšimi 
pa sta bila na pobudo Romana leta 2008 zgraje-
na nov razgledni stolp na Planini nad Vrhniko in 
leta 2018 nova koča. Slednjega je z zelo zagnanimi 
sodelavci v gradbenem odboru v dobrih treh letih 
uspelo uresničiti. Oba projekta sta zahtevala dr-
znega in neomajnega človeka. Roman je to vlogo 
uspešno dokončal. S svojimi uresničenimi idejami 
pa je predvsem pripomogel k izboljšanju zdravega 
načina življena občanov v obliki pohodništva.

Celotno planinsko društvo Vrhnika mu izreka 
iskrene čestitke.

Veseli Triglavci na 
Javorniku

V soboto, 18. decembra, smo se Veseli Triglavci 
odpravili na Javornik (1240 m). Gora se dviga JV 
od Črnega Vrha, ki je bil tudi naše izhodiščno 
mesto. Začetna hoja po cesti se je po prvi ser-
pentini kmalu preusmerila na gozdno pot, kjer 
smo ves čas hodili po dobro utrjeni gazi. Po 
prečkanju nekaj kolovozov smo prišli do zasel-
ka Šajsna Ravan. Ves čas so nas usmerjale dobro 
označene markacije ter vodstvo našega izkuše-
nega vodje Jožeta Školca. Čudovit sončen dan in 
veliko snega je ustvarjalo prelepo zimsko kuliso. 
Dinamična pot je imela vzpone in spuste in nas 
je iz severnih pobočij pripeljala na južna, kjer bi 

v smeri naravnost prišli do Pirnatove koče, a smo 
krenili desno. Zadnji vzpon, ki nas je vodil na-
ravnost do razglednega stolpa, je bil dokaj strm, 
zato je bil potreben previden korak. Po približno 
treh urah smo zagledali razgledni stolp, nekateri 
smo se nanj tudi povzpeli. Prekrasen razgled nad 
zasneženimi krošnjami nam je odprl pogled na 
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje ter v daljavi 
Dolomite, Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-
-Savinjske Alpe in Snežnik. Na samem vrhu je 
bilo lepo, a zelo vetrovno. Po okrepčilo smo se 
spustili navzdol in po desetih minutah dospeli 
do Pirnatove koče. Ob prijaznem vzdušju, odlič-
ni hrani in pijači ter gostoljubnih oskrbnikih smo 
izkoristili priložnost in ob spremstvu kitare za-
peli še našemu dolgoletnemu članu in vodji mar-
sikaterega pohoda, slavljencu Srečku Kraševcu 
za minuli rojstni dan. Zaželeli smo mu še veliko 
pohodov, da bi bil zdrav in čil še vrsto let ter nas 
zabaval s svojimi domislicami in planinskimi do-
godivščinami. Po obveznem fotografiranju smo si 
nadeli dereze in se napotili v dolino. Držali smo 
se smeri za vas Lome. V Črni Vrh smo prispeli 
mimo smučišča in tekaških prog.

Zadovoljni, da nam je na čudovit dan uspelo iz-
peljati še en krasen pohod, smo se popeljali proti 
Vrhniki.

Mateja Tomažič

Spoštovani planinci in 
planinke!

Obveščamo vas, da je zaradi preventivnih 
ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s korona 
virusom, društvena pisarna še vedno do preklica 
zaprta. Članarino s popustom lahko za leto 2022 
plačate do 31. marca 2022. Če boste članarino 
plačali preko UPN obrazca (položnica) ali sple-

tne banke, vas prosimo, da za namen plačila vpi-
šete imena članov, za katere plačujete. Nakažite 
znesek po ceniku. Znamkice vam bomo poslali 
po pošti. Za kakršnekoli informacije in vprašanja 
nam lahko pišete na naslov pdvrhnika@gmail.
com ali pokličete na telefonsko številko 040 480 
366. V društvo se lahko včlanite tudi preko sple-
tne strani Planinske zveze Slovenije, kjer pa ne 
morete uveljavljati popusta.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi.

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA 
ČLANARINA 2022 IN PRAVICE ČLANSTVA PZS 

 

Družinska članarina se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane 
se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta 
poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z 
vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve 
odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status. 

KATEGORIJE ČLANSTVA A B B1 S+Š P+O * IN 
ČLANARINA 2022 v EUR 60,00 28,00 21,00 18,50 8,00 8,00 
ČLANARINA 2022 DO 31. 3 .2022 58,00 26,00 19,50 16,50 7,00 7,00 
       
 A/d B/d  S+Š/d P+O /d IN/d 
DRUŽINSKA ČLANARINA 2022  54,60 22,60  15,00 6,40 6,40 

A        člani polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 
B        člani polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 
B1      člani polnoletna oseba - oseba starejša od 65 let (letnik 1957 in starejši), z osnovnim obsegom ugodnosti 
S+Š     člani srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 
P+O    člani predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 

IN      člani oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je 
roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti 

*Za otroke, ki se bodo udeleževali šolskih izletov je članarina celo leto 5,00 EUR – ne velja pri družinski članarini 
Članarina 2022 je bila potrjena na seji UO PZS, popust za člane PD Vrhnika, ki bodo vplačali članarino do 31. marca 2022, pa 
na 2.(18). dopisni seji Upravnega odbora PD Vrhnika, dne 23. 12. 2021. Dodaten evro za Planinski sklad za koče prispevamo 
vsi člani, razen predšolski in osnovnošolski otroci (P+O članarina). 

Vzorec izpolnjenega UPN obrazca (položnice): 

 

 

Ime plačnika 

Priimek in ime člana 
PD 

Priimek in ime člana PD O T H 
R 

SI 56 02027-0011453281 

S I   0 0 2 0 2 2 

L J B A S I 2 X 
LJBASI2X 

Planinsko društvo Vrhnika, Tržaška cesta 11, Vrhnika 

S  I  5  6  0  2  0 2  7  0  0 1 1  4  5 3  2  8  1 

SI 00  2021 

Planinsko društvo Vrhnika 

Ime in naslov plačnika  

Glej cenik 

Glej cenik Datum 
plačila 
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Storitve 

Nudim lektorske storitve. Za po-
drobnejše informacije pokličite na tel. 
št. 030 343 000.

Pomagam družinam in starejšim 
osebam pri hišnih opravilih. Tel.: 070 
219 044.

Če imate naporni urnik in vam 
zmanjkuje časa ali pa ste starejši in po-
trebujete pomoč pri hišnih opravilih, 
pomivanju oken, sesanju, pospravlja-
nju… pokličite na 040 784 718

Nudim učenje španščine, začetni 
in nadaljevalni tečaj. Za več informacij 
in prijavo pišite na tecaji.spanscine@
gmail.com

Lesene voščilnice različnih pra-
zničnih motivov. Ročno izdelane. Več 
informacij in naročilo na tel. št.: 040 
235 455 (Robert).

Izdelava betonskih visokih gred 
po meri, možnost različnih barv in 
velikosti. Več info: Aljoša; 041 369 171.

Zaposlitev

Pekarna Adamič, d. o .o., zapo-
sli delavca ali delavko, zaželeno 
živilske izobrazbe slaščičar ali pek z 
izkušnjami z delom v živilstvu. Pisne 
prošnje s kratkim življenjepisom spre-
jemamo na e-naslov: pek.adamic@
siol.net

Nepremičnine, gradnja

Prodam 200 m2 strešne opeke bra-
mac, rabljene 20 let. Tel: 040 850 104.

Prodam opaž, obdelan polkrožno 
– primeren za gradnjo brunaric ali 
garaž. Količina: 40 m2, smreka. Tel.: 
040 850 104.

Prodam pet notranjih vrat, bele 
barve. Telefon 7556 148. 

Prodam kovačijo, obnovljeno, 
stanovanjski objekt, v okolici Horjula. 
Tel.: 071 259 440.

Kupim gozd na območju Smrečja, 
Žažarja, Podlipe ali Vrzdenca. Tel.: 031 
770 671.

Kupim gozd na območju Smrečja, 
Žažarja, Podlipe ali Vrzdenca. Tel.: 031 
770 671. 

Oddam parkirno mesto v kleti 
večstanovanjske stavbe v centru 
Vrhnike, na Cesti gradenj 1. Cena : 
50,00 evrov na mesec. Telefon: 041 
349 908.

Delavnica, 230 m2, leta 2018 adap-
tirana v stanovanjski objekt: 130 m2 
delovne površine in 100 m2 skladišča, 
parcela 210 m2, vsa infrastruktura v 
stavbi. Delavnica je ob glavni cesti 
Dobrova–Horjul. Prodam za 190 tisoč 
evrov. Janez, 031 819 330. 

Parceli, 4424 m2 (št. 1207) in 3989 
m2 (št. 1212, obe k. o. Zakla-
nec), skupaj površine 8413 m2. Sta v 
zazidalnem načrtu, sončna lega med 

Podolnico in Zaklancem, z lepim 
razgledom na okolico, prodam. 031 
819 330, Janez.

Gradbena parcela, 12 km iz Lju-
bljane, v velikosti 846 m2. Na parceli 
je že voda, elektrika in kanalizacija, 
do nje vodi asfaltna pot. Telefon: 041 
631 556.

Najamem več kmetijskih površin 
(travnike in njive) v okolici Vrhni-
ke, Blatne Brezovice, Sinje Gorice, 
Ligojne, Podlipe in Drenovega Griča.  
GSM: 031/436-229. 

Oddam parkirno mesto v kleti več-
stanovanjske stavbe v centru Vrhnike, 
na Cesti gradenj 1. Cena: 50,00 evrov 
na  mesec. Telefon: 041 349 908. 

Mlad poročen par z dojenčkom 
kupi stanovanje na Vrhniki. Tel. št.: : 
031 590 431. 

Kupim travnik, gozd za čebel-
njak. Dobrova - Polhov Gradec, 
sončna parcela ob potoku. Do 8000 
m2. Tel. 070 486 086. 

Oddam parkirni prostor na Vrhni-
ki (zraven Tonka bara). Primerno za 
osebe, ki se vsak dan vozijo iz okolice 
v službo na Vrhniko. Info: 041828455.
 

Kmetijstvo

Rastlinjak Termoflor, dolžine 3 
m, s polico in z dvema oknoma 
za zračenje, rabljen le eno sezono, 
prodam. 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 1000-litrske PVC-cister-
ne. Cena po dogovoru. Tel.:  040 815 
393.

Traktor, mulčar, prikolico, koso, 
trosilnik, motokultivator, priključke, 
druge stroje, tudi v okvari, kupim (041 
407 130).

Prodamo suha bukova drva. Tel. 
(040) 815-393.

Prodam traktor Zetor 25/11 in 
nakladalko Šempeter 15. Tel.: 041 
625 044.

Prodam silažne bale, prva in druga 
košnja. Tel: 041 833 352.

Prodam dnevno sveža prepeličja 
jajčka. Naročilo: 041 645 558.

Kupim njivo, travnik ali 
sadovnjak na Vrhniki ali Stari 
Vrhniki, do 4000 m2. Tel.: 051 363 359.

Prodam suha bukova in hrastova 
drva v okolici Horjula. Tel.:  071 259 
440.

Cepilnik za drva – na sveder, moč-
nejše izdelave, z večjo konico – pro-
dam. Velikost konice 53 x 28 cm. Tel.: 
071 259 440.

Prodam suha bukova drva – su-
šena tri leta, žagana na dolžino 0,5 m. 
Tel.: 041 807 941.

Prodam gumivoz z 18-colskimi 
kolesi. Tel.: 040 850 104.

Električno kosilnico (širina 42 cm) 
s košem  in ročno kosilnico na nitko 
prodam. Tel.: 01 75 65 802.

Prodam rezan les, ‘’špirovce’’ (lege), 
12 x 14 x 6000 cm. Na voljo 50 kosov. 
Tel.: 031 285 622.

Prodam hrastove deske, debeline 
30 mm – 10 m3 in 50 mm – 3 m3 in še 
drug rezan les. Tel.: 031 285 622.

Prodam okrogle bale senaže, 20 kom. 
031 285 622

Prodam pet velikih sadik aronije, 
črnega ribeza in črnih malin. Prevzem 
po dogovoru v Borovnici  ali v  nasadu 
ameriških borovnic pri Bistri. Tel.:  
041 499-424.

Ostalo

Vabimo vas na proučevanje Sve-
tega pisma v majhni skupini na 
Vrhniki. Dobivamo se mladi in stari, 
družimo se, delimo izkušnje in prou-
čujemo. Prijave na 040 475 703.

Kupim manjši, dobro ohranjen 
motor – 25 km/h. Ponudbe na: 
041 87 87 39

Prodam dnevno sveža in vložena pre-
peličja jajčka. Naročilo: 041 645 558.

Prodam električni invalidski 
voziček – juvo b4, širši model, letnik 
marec 2019, zelo malo rabljen.  Cena 
2500 evrov oz. po dogovoru. Tel. 01 
7565286, 041 661 512.

Prodam razne stole, mize. Telefon: 
041 583 629.

Starinsko omaro, kuhinjsko kre-
denco, mizarsko mizo, skrinjo, mizo, 
stole, klop ... kupim 041 623 165.

Prodam malo rabljena drsna vra-
ta iz polnega smrekovega  lesa. Borov-
nica, 041 276833.

Zaradi upokojitve kot nekdanja 
šivilja ugodno prodam 150 čisto 
novih zadrg, imam tudi še zelo veli-
ko različnega blaga. Tel.: 01 3641 288 
ali 070 670 933.

Čaji dobre misli Terezije Nikolčič 
– 101 zelišče za ljudi in živali in 
pesniška zbirka Pisma za Nemojo 
Nika Nikolčiča Matužinova sta lahko 
darilo za praznične dni. Vrednost 
obeh je bistveno večja kot njuna cena: 
knjiga o zeliščih, trda platnica, 25 €, in 
pesniška zbirka, trda platnica, pa 10 €. 
Obe knjigi skupaj 30 €. Več na terezija.
nikolcic@gmail.com ali tel. 041 537 
147.

Prodam sušilni stroj za perilo, 
malo rabljen. Telefon: 040 714 119.
od 1,5 m2 do 3 m2. Tel.: 071 259 440.

Hladilni pult, večje korito večje in 
večji hladilnik  prodam. Tel.: 041 670 
726.

Prodam krzneno jakno, kanadski 
bizam, elegantno, zelo lepo ohranjeno, 
toplo, št.42–44. Info 041 828455.

Žensko slovensko narodno nošo 
(gorenjsko) prodam. Tel.: 041 629 862.

Prodam sedem kosov rabljenih 
posod s pokrovkami. Prešla sem na 
indukcijsko ploščo in niso primerne 
za undukcijo. Cena 30 €. Telefon: 040 
784 718.

Prodam ostanke volne, po en evro 
za klobčič. Tel.: 040 784 718. 

Peč na na trda goriva, nova, 18kw, 
Priti, kurišče 50 x 60 cm, dimniška cev 
13 cm, prodam. Telefon 071 259 440. 

Kotel za žganjekuho - kompleten 
- prodam,  cena ugodna, tel.  041 
612-847.

Nove mize, tri kose, 200 x 100 cm, 
aluminijasto ogrodje, vodoodporna 
plošča, montažne noge. Primerne 
za zunanjo uporabo. Na voljo je tudi 
šestnovih kovinskih stolov z oblazinje-
nim sedalom. Tel.: 071 259 440.

Prešita odeja iz gosjega perja, 
nova, dva kosa, prodam. Telefon: 070 
670 933 ali 01 3641 288. 

Prodam gorilec in primeren plato 
»rostfraj« (velik), skoraj nova. 
Telefon: 070 670 933 ali 
01 3641 288.

Termopan stekla, poceni prodam, 
različnih dimenzij. Telefon: 041 723 
391

Lesen gugalni stol za v dnevno sobo 
ugodno prodam. Pošljem fotografijo.
Tel.: 031753932.

Nudim globinsko čiščenje preprog, 
sedežnih garnitur, avtosedežev in 
drugega oblazinjenega pohištva. Tel.: 
031 648 877, Nina.

Prodam dnevno sveža prepeličja 
jajčka. Naročilo: 041 645 558

Po  polovični ceni prodam čisto 
nov zunanji trdi disk za shranjevanje 
podatkov – adata ahc660-2tu31-cgy 
info: 041828455.

Zelo ugodno prodam tridelni aparat 
za magnetno terapijo (z navodili) in 
sobni trenažer Orbitrek (zelo ohran-
jen). Tel.: 051 353 057.

Steklenice, pletene, 15 l, 10 kosov, 
za žganje ali vino, cena 15 evrov, pro-
dam. Tel.071 259 440.
 
Trobenta Dignatone, starejša, v 
kovčku, brezhibna, od gorenjskega 
trobentača, prodam. Tel.071 259 440.

Barvna slika Broza Tita za kate-
drom v uniformi, v okirju, velikosti 58 
x 70 cm, prodam. Tel.071 259 440.

Ustrojene kože, rdeče-bele barve, 4 
kose, velikost od 1,5 do 3 kvadratne 
metre, prodam. Tel. 071 259 440. 

Leseni kolesi velike kočije, pre-
mera 1,3 m, primerna za okras ali 
lesetenec, prodam. 071 259 440.
 
Varilni aparat za avtogeno var-
jenje, kisik (200 barov), acetilen (8,5 
kg), polne velike jeklenke na vozičku 
z manometri, dolge cevi, garniture 
gorilnikov … Vse v kompletu. Prodam. 
071 259 440. 

Harmonika Zupan, velikosti 32 cm, 
CFB, Slakov gumb, 11 basov, totter 
midi, lepe barve, v kovčku. Prodam. 
071 259 440. 

Tri nove mize, 2 m x 1 m, alu-
minijasto ogrodje, montažne noge, 
vodoodporna plošča, in šest novih 
kovinskih stolov z blazinami – pro-
dam. 071 259 440.
 
Stroj za izdelavo novoletnih okra-
skov (iz stiroporja) prodam. Komplet 
vsebuje vse, kar je potrebno za začetek 
dela. 041 631 556.

Peč na drva, nova kovinska, 18 kw, 
Prity, kurišče 50 x 60 cm, dimniška 
cev 13 cm, prodam. Tel. 071 259 440. 

Starine

Odkupujem vse vrste starin: 
mizarske ponke, skrinje, orodja, kipe 
in drugo. Tel.: 051 258 936.

Pletene steklenice, 15 kosov, 
15-litrske, primerne za žganje ali 
vino. Cena: 15 €. Telefon: 071 259 440.

Kupim stare figurice PEZ. 031 
878351.

Lesena kolesa od velike kočije, 
premera 1,3 metra – za okras ali 
lestenec. Prodam. Telefon: 071 259 
440.

Peč na drva, nova kovinska, 18 kw, 
Prity, kurišče 50 x 60 cm, dimniška 
cev 13 cm, prodam. Tel. 071 259 440. 

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 031 352 
124. Zelo uspešno, z dvajsetletnimi 
izkušnjami, inštruiram kemijo za 
gimnazije, druge SŠ, osnovno šolo in 
pripravljam za maturo. ATOKEM. 
Zlatko Šorn.  s. p., e-pošta: zlatko.
sorn@siol.net

Nudim učno pomoč šoloobve-
znim otrokom. Po izobrazbi sem 
pedagoginja in imam veliko izkušenj 
ter zagotavljam odlične rezultate.    
Več informacij: 051 346 179

Inštruiram matematiko za osnov-
no in srednjo šolo, tudi na vašem 
domu. Informacije na telefonsko šte-
vilko: 031 392-842.

Ima vaš osnovnošolec ali srednješolec 
težave pri matematiki? S svojim 
znanjem in izkušnjami na področju 
pomoči pri učenju matematike lahko 
pomagam, da bodo te težave hitro 
mimo. Pokličite na 041 621 343. Slavi-
ca Peševska.
 
Ponujam inštrukcije za angleščino 
za osnovnošolce, pa tudi za srednjo 
šolo. 040 524 640.

Ponujam inštrukcije za anglešči-
no, slovenščino in matematiko. 
Zagotavljam uspeh. Lepo povabljeni. 
GSM: 041 878 661, Sabina Mivšek, 
Tičnica 24, Vrhnika.
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Ponujam učenje/inštrukcije norvešči-
ne – začetni tečaj. Posamezno ali v skupinah. 
Prijava na norvescina@gmail.com.

Potrebuje vaš osnovnošolski otrok (do 5. ra-
zreda) pomoč pri učenju in domačih nalogah? 
Z veseljem sem mu pripravljena pomagati. Na 
voljo sem tudi v dopoldanskem času. Katja, 
031/404-809

Nudim pomoč pri učenju/domačih nalogah 
osnovnošolskih otrok, pri varstvu otrok 
(tudi starejših) ter sprehajanju psov. Vsa dela 
opravljam z veseljem, s skrbnostjo. Katja, 031-
404-809.

»Ona-on«

Sem pošten, preskrbljen moški srednjih 
let. Rad bi živel s prijazno gospodično do 
mojih let. 
Tel: 041 230 134. 

Rad bi živel zakonsko življenje z urejeno 
gospo, gospodično, ki ji ni bilo dano imeti 
otrok. Imam vse pogoje, da nama je lahko 
resnično lepo. Če vas oglas v stiski osamljeno-
sti,  hrepenenja po ljubezni ne moti in si želite 
zrelega dobrosrčnega partnerja, mi odpišite.
Tel.:  041 282 581.

Podarim

Podarim ortopedske čevlje, nizke, številka 
37, s povišico na levem čevlju. Čevlji so popol-
noma novi, črne barve. Tel.: 068 636 587.

Belo manjšo pisalno mizo s predali ob 
strani;  pošljem fotografijo. Tel.: 031 753 932.

P R I D R U Ž I T E  S E 
E K I P I  P L E V N I K !

oprema • tehnologija • trženje

Celovite 
rešitve

za sirarstvo

Dodajmo	mleku	vrednost.

RAZVOJNI INŽENIR - KONSTRUKTER (m/ž)

Prijavite se!
Več	informacij,	

prijava.

Veselimo se srečanja z vami!

Odpiramo vrata novima sodelavcema:

• dolgoročno sodelovanje v uspešnem, rastočem podjetju,
• stimulativno plačilo za uspešno opravljeno delo,
• zanimivo in dinamično delo, 
• delo v timu predanih strokovnjakov, ki jih pri delu vodi želja po 

dodani vrednosti na vseh področjih (strokovno opravljenemu 
delu, družini, družbi …).

Morda iščemo ravno vas!

Plevnik, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova  www.plevnik.si

Nudimo vam:

Prijavite se in z nami ustvarjajte srečne zgodbe podeželja.
Predstavite se nam na elektronski naslov: kadri@plevnik.si

ali preko spletnega obrazca: www.plevnik.eu/si/
do 14. 2. 2022.

Smo uveljavljeno podjetje z več kot 25-letno tradicijo. Ponujamo sodobne, inovativne 
in celovite tehnološke rešitve - opremo za predelavo mleka. Spodbujamo osebno in 

strokovno rast vseh vključenih v delovanje našega podjetja.

PROIZVODNI INŽENIR-TEHNOLOG (m/ž)

041/706-359

Sečnja in spravilo lesa
Čiščenje zaraščenih površin
ODKUP LESA NA PANJU – PLAČILO TAKOJ

Prodaja drv

MM GOZDARSTVO, d.o.o. 

Velika Ligojna 74, 1360 Vrhnika mm.gozdarstvo@gmail.com www.gozdarske-storitve.si

MARBELLE
BEAUTY STUDIO

TRŽAŠKA CESTA 8
1360 VRHNIKA
041-622-280

info@marbelle.si

LAMINACIJA OBRVI

KERATINSKO VIHANJE TREPALNIC

OBLIKOVANJE, BARVANJE OBRVI

LIČENJE

OTVORITVENI
POPUSTI NA

VSE STORITVE
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ZAPOSLIMO SKLADIŠČNIKA (M/Ž)

Pričakovana znanja in izkušnje: 
- 1 leto delovnih izkušenj v skladišču
- vozniški izpit B kategorije
- poznavanje dela v skladišču
- zanesljivost
- sposobnost samostojnega dela
- sposobnost dela v timu.

Opis dela:
- skladiščenje blaga
- delo z viličarjem 
- prevzem in predaja blaga 
- pripravo blaga, pošiljk blaga za stranke v skladu z naročili 
- evidentiranje in kontrola blaga v skladišču 
- natovarjanje in raztovarjanje blaga
- prevzemanje izdelkov iz proizvodnje. 

Nudimo:
- zaposlitev za določen 
- odlično delovno okolje v mednarodnem podjetju 
- možnost osebnega in strokovnega razvoja ter napredovanja
- pridobitev novih znanj ter delovnih izkušenj.

Kandidati naj vlogo pošljejo na elektronski naslov mojca.bezek@huliot.si
Kontaktna oseba: Mojca Bezek, tel. 031 342 613

HULIOT d.o.o. Vrhniška cesta 30, SI-1354 Horjul, Slovenia I T. +386 (0)1 7591 715 I F. +386 (0)1 7591 720 I info@huliot.com I www.huliot.com

Si želite avto najvišje kakovosti? Potem je HYUNDAI IZ ZALOGE prava izbira. Slovenci ste  
v raziskavi Qudal našim avtomobilom pripisali najvišjo raven kakovosti, tako v segmentu 
SUV kot v segmentu mestnih avtomobilov. S svojo odločitvijo pohitite, saj boste le tako 
lahko izbirali med različnimi modeli, opremo in pogoni - mehki hibrid, hibrid, priključni 
hibrid, električni ter, seveda, dizelski in bencinski pogon. 

Saj veste, kdor prej pride, prej pelje. 

Povprečna poraba goriva: 1,383 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 31,40 – 181 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.  Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi 
goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim in mestnim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: 
http://qudal.com/SLOVENIA-621KD78 in http://qudal.com/SLOVENIA-620XM14. Izdajatelj si pridržuje pravico do tiskarskih napak. Slike so simbolne. Več informacij je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. 
Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si.

Bi avto takoj?

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,6 – 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 134 – 156 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 6d-ISC-FCM. Specifične emisije NOX: 0,009 – 
0,0494 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

D R I V E  TO G E T H E R

I N T E R C L A S S  CA R S  D. O. O.
G O R J U P O VA  1  /  1 0 0 0  L J U B L J A N A

T E L . :  0 1  2 0 0 0  9 5 0
w w w. i n t e r c l a s s c a r s . s i

M A Z D A  C X- 3 0
Ž E  O D  2 3 . 1 9 0 €

Interclass cars d.o.o., Gorjupova 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01 2000 955,   WWW.INTERCLASSCARS.SI    

031/244 495 041/688 211
instalacije.bizjan@gmail .com

centralno ogrevanje · vodovodne
inštalaci je · adaptaci je · pl inske

inštalaci je · toplotne črpalke · kotl i na
drva, pelete, sekance · rekuperaci ja
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Aktualna elektronska številka 
in arhiv preteklih izdaj 

Našega časopisa 
na 

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo in naprej živijo,
so in tu ostanejo.

V svet tišine je odšel naš dragi mož, ati in ata

JOŽEF NOVAK – 
Janezov Jože

(25. 8. 1943 – 26. 11. 2021)

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in nekdanjim sodelavcem iskrena 
hvala za darove, cvetje in sveče ter izraženo sožalje. Hvala vsem, ki ste bili del 

njegovega življenja in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marijana, sinova Igor in Janez ter hči 
Andreja z Ivo in Andrejem

V nebesih dom pripravljen je za 
nas

s svetimi, v ljubezni Jagnjeta.
V svetlobi Božji bo žarel obraz,

nebeški Jeruzalem.

ZAHVALA

IVANA GRDADOLNIK,
po domače Trnovcova mama Ivanka

(24. 6. 1928 – 16. 12. 2021)
Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom, sovaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, 
darove za cerkev  in darove za svete maše. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili 

na njeni zadnji poti.Globoka hvala Jožici Oblak, ki je v zadnjih mesecih skrbela 
zanjo, ter sestram in bratu pokojne za vso pomoč in podporo. Hvala tudi gospodu 

župniku Janezu Smrekarju, Pogrebni službi Lavanda in pevcem Kvarteta As ter 
Mešanega cerkvenega pevskega zbora Župnije Horjul za čudovit obred.

Vsi njeni
Horjul, december 2021

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

V  SLOVO
možu, očetu, dediju, pradediju

FRANCU ŽUŽKU
(8. 1. 1928 – 26. 11. 2021)

Od njega smo se poslovili 1. decembra 2021 na vrhniškem pokopališču v ožjem 
družinskem krogu. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje ter zaposlenim v Domu starejših Logatec za vso nego in skrb.

Žalujoči: žena Tončka ter hčerki Jožica in Olga z 
družinama

Vrhnika, Brezovica pri Borovnici

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a nate spomin 
bo večno ostal ...

JERNEJ ŠKOF
Po domače Kršinsk Jernač 
20. 7. 1931 – 30. 12. 2021

Ob boleči izgubi dragega moža, ata in brata Jerneja Škofa se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja ter 
besede tolažbe, za vse darove, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala 

tudi pogrebnemu podjetju Lavanda za lepo organiziran pogreb, zdravniku in 
sodelavcem v ZD Polhov Gradec, gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni 
obred, pevcem za čutno odpete pesmi, ter vsem, ki so se mu poklonili in ga 

pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi.
Polhov Gradec, januar 2022

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,

umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA
V 69. letu starosti nas je po dolgotrajni bolezni 

zapustil dragi mož, oče, dedi

FRANC BOH,
po domače Drčarjev Francl 

z Drenovega Griča
(27. 9. 1953 – 25. 12. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, nekdanjim sodelavkam in 
sodelavcem DARS, sovaščanom in znancem za izrečeno sožalje, 

darovano cvetje, sveče, darove za svete maše, denarne prispevke in vso pomoč, 
ki ste nam jo nudili v težkih trenutkih in nam stali ob strani. 

Zahvaljujemo se osebju ZD Vrhnika, posebej mag. Darku Lavrenčiču, dr. med., 
za dolgoleto zdravljenje, patronažni službi, 

osebju v DEOS Horjul za topel sprejem in nego, 
osebju v UKC Ljubljana, zaposlenim v Domu upokojencev Vrhnika 

za dolgoletno skrb in nego, dobro sodelovanje, spodbudne in tople besede 
ob težkih trenutkih. 

Iskrena hvala dr. Ani Švigelj, dr. med., 
in dr. Heleni Rožmanc Drašler, dr. med. 

Za lepo opravljen obred se lepo zahvaljujemo gospodu kaplanu in župniku, 
Pogrebni službi Vrhovec, pevcem, trobentaču, pritrkovalcu in 

PGD Drenov Grič - Lesno Brdo. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, in vsem, 

ki ste ga imeli radi 
ter ga obiskali na njegovi zadnji poti, 

in vsem, ki ste ga imeli radi 
in ste ga ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Marinka, hči Janja in 
sin Primož z družinama, 

vnuka Jan in Luka
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Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,

odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih doma bo sreča. 

ZAHVALA

IVAN GUTNIK
(4. 8. 1933 – 23. 12. 2021)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje, sveče in darove za maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen 
obred, Pogrebni službi Vrhovec, pevcem Raskovec, zdravstvenemu osebju ZD 

Vrhnika ter gasilcem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: sin Janko in hči Helena z družinama 
Bevke, december 2021

 

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen, kakor hrast.

In prišel je dan,
ki zrušil je skalo,

ki zlomila je hrast.

ZAHVALA
Ob slovesu našega dragega očeta, dedija in 

pradedija

RUDOLFA VELKAVRHA
(8. 4. 1931 – 27. 12. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Posebno se zahvaljujemo Pihalnemu orkestru 

Vrhnika, osebju Doma upokojencev Vrhnika in Pogrebni službi Pieta. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi 

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

031 774 939 
051 371 177 
041 930 936

Delujemo na območju občin Vrhnika, 
Borovnica, Log-Dragomer in Brezovica.

V 88. letu starosti se je od nas poslovila 

META KASTELIC 
z Vrhnike

Od nje smo se poslovili 18. 12. 2021. Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, 
sosedom s Sivkine ulice za denarno pomoč, za izrečeno sožalje, darovano cvetje 

in sveče. Zahvala tudi prijaznemu osebju DU Vrhnika.

Njeni žalujoči

Pride čas, ko si izmučeno srce 
želi le spati,  

v sen večni potovati.  
Ni več tvojega smehljaja, 
le delo tvojih rok ostaja. 

ZAHVALA

FRANCE LAMPE
(24. 2. 1927 – 29. 12. 2021)

Ob izgubi našega očeta, dedka in pradedka se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste ga obiskovali in mu krajšali čas. Še posebej se zahvaljujemo sosedam, ki so 

zanj skrbele kot za svojega očeta ter ga obiskovale. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
prinesli sveče, cvetje in darovali za svete maše. Posebna zahvala pa velja dr. Jasni 
Krmec Kupljen, sestri Renati za oskrbo na domu. Hvala urgentni službi ZD Vrhnika 

za zadnje minute življenja. Hvala pa tudi Andreju, gospodu župniku, Pogrebni 
službi Vrhovec in vsem, ki ste ga pokropili, pospremili na njegovi zadnji poti in 

kakorkoli drugače poskrbeli zanj. 

Žalujoči sin Aleksander z Anico in hči Barbara z 
družino

Srce je omagalo, dih je zastal,
a nate spomin bo vedno ostal.

ZAHVALA

MATILDA MILEK
(12. 4. 1923 – 4. 12. 2021)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, zahvala tudi Domu upokojencev Vrhnika, 

Pogrebni službi Vrhovec ter pevcem, Društvu invalidov, Društvu upokojencev in 
Zvezi borcev. Hvala.

Vsi njeni

Ko si sam, 
sestavljaš slike svojega življenja, 
se v pisano odejo vseh objemov 

skriješ, 
zahrepeniš po soncu, ki te boža ... 

Ko si sam. 
(Primož Rus)

MIROSLAVA MARIJA 
MESEC

(6. 12. 1935 – 12. 11. 2021)
Ob izgubi matere se iskreno zahvaljujeva vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji 

poti. Zahvala duhovniku in Pogrebni službi Vrhovec.

Sinova Miran in Dejan Mesec z družinama

Srce je omagalo, dih je zastal, a 
nate spomin bo vedno ostal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 

dedija in pradedija

JOŽETA MATKA
(1935–2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem za izrečeno 
sožalje, darovane sveče, cvetje, darove za maše in vsem, ki ste ga pospremili na 

njegovi zadnji poti. Posebna zahvala tudi g. župniku Janezu Šilarju, Pogrebni 
službi Pieta, pevcem, Lovski družini Borovnica za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi
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D R E N O V G R I Č  1 2 8 , V R H N I K A

NUDIMO VAM TUDI 
LASTNE ŽALNE 

ARANŽMAJE

24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 716 176

01/ 755 14 37

IZVAJAMO CELOTNE POGREBNE STORITVE NA OBMOČJU OBČIN 
VRHNIKA, DOBROVA, POLHOV GRADEC, LOG, HORJUL ...

Obveščamo vas, da je z dnem 1.1. 2021 na podlagi 
sklenjene pogodbe s Komunalnim podjetjem Vrhnika, 
edini pooblaščeni izvajalec pokopališke dejavnosti na 

Vrhniki pogrebna služba VRHOVEC. 

OBVESTILO

www.vrhovec.eu

B R E Z P L A Č N A  D O S T A V A
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Nagradna križanka

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom VBO, digitalno zdravstvo (vbo.si), se je glasilo: 
»Premium zobna ščetka VBO.« Praktične nagrade bodo prejeli: Jelka Vrhunec Topolovec, Marija Murko z Vrhnike, Tatjana 
Ponikvar iz Bevk, Irena Žakelj iz Žirov, Silva Trtnik iz Miznega Dola in Janez Križaj iz Ljubljane. Rešitve (nagradno geslo) za 
tokratno križanko pošljite najkasneje do 10. februarja preko elektronske pošte (nascasopis@zavod-cankar.si) ali preko klasične (Naš časopis, 
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«). Tokratni pokrovitelj križanke je Avto Aktiv, ki bo razveselil štiri izžrebane. 
Prva nagrada je »zimsko doživetje z BMW Avto Aktivom na Pokljuki (udeleženec mora biti star 30 let, dogodek 
bo izpeljan, če bodo dopuščale epidemiološke razmere). 

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke.   

PRIIMEK IN IME:

KONTAKTNI PODATKI:

Kontaktne podatke zbiramo za namene nagradne igre in bodo v 7 dneh po izidu časopisa uničeni. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, prodajali ali zamenjali z 
nobenim drugim podjetjem ali fizično osebo.
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TC MERCATOR VRHNIKA
Robova cesta 6, T: 01 755 71 61 / M: 041 342 000, mega.phone@siol.net

Znanje in
predanost.

MEGA PHONE VRHNIKA

LG Q7

V harmoniji z naravo

Vrtni center
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