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

Naslednja številka bo izšla v 
ponedeljek, 28. marca.

Gradivo bomo zbirali do 14. marca. 
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Vrhnika

Stara pošta v 
občinske roke
Nakup

Na zadnji občinski seji je svetniška večina 
podala soglasje k nakupu objekta Stara po-
šta ali tudi Lavrenčičeva hiša v vrednosti 
840 tisoč evrov. Po načrtih bi Stara pošta 
postala sedež občinske uprave, sedanja ob-
činska stavba pa bi postala dom za MIRED 
in ZIC. Več o tem in drugih temah 
z Vrhnike v intervjuju z županom. 

Horjul

Iščejo lepe 
fotografije
Lepote Horjulske doline

Občina Horjul vabi vse, ki so s fotografskim 
aparatom ali telefonom ovekovečili katero 
od naravnih ali kulturnih lepot horjulske 
občine, da sodelujejo na natečaju. Komisi-
ja bo izbrala najboljše in avtorje nagradila 
s praktično nagrado, fotografije pa bodo 
krasile strani občinskega koledarja. 
Natečaj je odprt do konca avgusta.

Borovnica

Lesoj dobil tožbo
Višina odškodnine za župana zmaga
Občina Borovnica si lahko oddahne. Čeprav je tožbo proti podjetju Lesoj energetika izgubila, pa viši-
na odškodnine za župana Bojana Čebelo pomeni uspeh in zmago. Leta 2013 je Lesoj dobil koncesijo 
za izgradnjo toplovodnega omrežja, a je pozneje pridobitev gradbenega dovoljenja padla v vodo. Pod-
jetje je občino tožilo za skoraj poldrugi milijon evrov, kar bi lahko zelo vplivalo na njeno 
likvidnost, na srečo pa se je višina odškodnine končala pri 68 tisoč evrih.

Dobrova - Polhov Gradec

Novo gradbišče
Obnova ceste in kanalizacija
Na cesti od Polhovega Gradca do Dobrove sta 
že odprti dve gradbišči, kjer poteka prenova ce-
ste, kmalu pa se jima bo pridružilo še tretje. V 
Srednji vasi bodo obnovili cesto in 
dogradili kanalizacijo.

Letošnje zimske olimpijske igre si bomo zagotovo 
zapomnili za vedno. Največ razlogov za to je dala 
Urša Bogataj z Briš pri Polhovem Gradcu, ki se je 
s Kitajske vrnila s kar dvema zlatima medaljama. 
Z naslovom olimpijske prvakinje se je okronala v 

soboto, 4. februarja, ko se je na tekmi posameznic 
v smučarskih skokih povzpela na prvo mesto. A 
Urša takrat še ni končala z nizanjem odličij. Na 
mešani ekipni tekmi je v ponedeljek, 9. febru-
arja, skupaj s sotekmovalko in sotekmovalcema 

ponovno osvojila zlato medaljo in poskrbela za 
evforično vzdušje v domačih Brišah, Polhovem 
Gradcu in drugih slovenskih krajih.
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Še eno številko smo pripeljali do konca in 
postregli z novicami iz lokalnega okolja. 
Čeprav smo še v februarju, je sem ter tja 
že začutiti vročico prihajajočih volitev, 
ki bodo konec aprila. V  ta namen 
smo nekoliko zamaknili datum izdaje 
časopisa, da boste lahko volilno številko 
brali v dneh pred volitvami. Na podlagi 
izkušenj iz preteklosti se bo v njem 
predstavila večina kandidatov, ki nas bi 
zastopala v Državnem zboru. Letos nas 
čakajo še predsedniške volitve, konec leta 
pa županske. Verjetno ima vsak lastne 
spomine na županske volitve, za katere 
se zdi, da so minile v svetlobno hitrem 
času. Marsikdo pravi: »A že štiri leta je 
minilo?« Res, čas beži zelo hitro in vnovič 
se bo začela lokalna vročica dobrih, 
boljših in najboljših kandidatov. Konflikt 
bo neizbežen, a je nujna sestavina 
političnega procesa, ki poskrbi, da se v 
bodisi v lokalni skupnosti bodisi v državi 
vlečejo poteze, ki imajo dolgoročno 
podporo večine. Popolna enotnost ni 
potrebna, ker nismo Severna Koreja, 
in ker je vsak človek lasten individuum 
z lastnim razmišljanjem, prav pa je, 
da prevladuje strpnost do drugače 
mislečih. Izključevanje 
ponuja kratkoročne 
rezultate, ki navadno gredo 
v slast samo kruhoborcem.
Prijetno branje.

Cankarjeva misel: 

… tisoč jih je / … / 
ki so tako ponižali svojo pamet, 

da jemlje vbogajme od nespameti! 
Svoje spoznanje, božji dar, 
so prodali za dobro južino, 

prvenstvo za lečo!

Ivan Cankar, Hlapci

Strpnost

Zlata Urša
Z olimpijade z dvema zlatima medaljama
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Foto: Tadeja Plestenjak

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa  

Log - Dragomer

Nova odseka 
varne šolske poti
Za varnost

Občina nadaljuje z urejanjem varnih pešpoti. 
Zgrajen je bil še preostalih 180 metrov dolg od-
sek, ki je Cesto Dolomitskega odreda povezal s 
Šolsko ulico, s čimer je omogočen varen prehod 
od osnovne šole do športnega parka. Dokončana 
je tudi izgradnja kratkega, a izjemno pomembne-
ga prehoda čez Dragomerški potok 
med Lazami in Dragomerško cesto.

--> 40
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KVALITETEN ZRAK, KVALITETNO ŽIVLJENJE

Klima Elektro d.o.o., Rakuševa ulica 26, 1000 Ljubljana,  Tel.: 080 33 38 in 041 661 087

Lokalno prezračevanje z rekuperacijo

Z vgradnjo prezračevalnega sistema:
Se lahko znebite plesni in vlage

Izboljšate zdravstveno stanje

Zmanjšate stroške ogrevanja

Z naprednimi filtri prečistite notranji zrak

Ste upravičeni do subvencije EKO SKLADA

BREZPLAČEN OGLED
+3 Različne cenovne ponudbe

Tel: 031 746 819
Email: info@sanacijavlage.si
www.sanacijevlage.si

SVEŽ ZRAK, KVALITETNO ŽIVLJENJE

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 
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Prve novice
Želite voditi po borovniški kulturni dediščini? 
S predavanjem ene od vodilnih slovenskih strokovnjakinj na področju kulturne 
dediščine dr. Verene Perko, kustosinje v Gorenjskem muzeju v Kranju in predavateljice 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, se bo 7. 3. 2022 v okviru projekta Tematski park in 
spominska pot Borovniškega viadukta začelo usposabljanje za interpretativno vodenje 
po železniški dediščini v naši občini. Spoznali boste, kaj je kulturna dediščina ter zakaj je 
naš identitetni, izobraževalni, razvojnogospodarski in politični kapital. Usposabljanje je 
brezplačno.  

Lovro Setnikar po uspehih doma išče izzive tudi v tujini
Trial je večini malo znan motošport, saj pri nas nima takšne tradicije, kot jo ima recimo 
v Španiji ali Angliji. A v resnici so številni svetovni asi motošporta prve izkušnje na 
motociklu nabirali prav na trial motorjih. Lovro Setnikar, mladi dirkač iz Polhovega 
Gradca, je po osvojenem naslovu državnega prvaka v minuli sezoni pripravljen pokukati 
tudi na tuje, kjer je močnejša konkurenca. 

Horjulski mladi gasilci do vrhunskih smučarskih rezultatov
Horjulska gasilska zveza je z ekipo sedmih tekmovalcev nastopila v različnih 
kategorijah. Po končanem tekmovanju so trije horjulski mladi gasilski tekmovalci domov 
odnesli priznanja za dvakrat drugo mesto in enkrat prvo, preostali člani ekipe pa so prav 
tako dosegli pohvalne uvrstitve med 4. in 6. mestom. Ker gre za gasilsko tekmovanje, o 
uspehu ne odloča samo, kako dobro tekmovalec smuča, ampak se mora izkazati tudi v 
veščinah, ki odlikujejo gasilce.

Pogovor z mamo fantka z redkim sindromom SATB2
28. februarja obeležujemo svetovni dan redkih bolezni. Pogovarjali smo se z Eriko 
Stariha, z mamo fantka z redkim sindromom SATB2 in ustanoviteljico Evropske 
fundacije - SATB2 Europe. Neverjetno, kako lahko zamenjana »črka« v genu spremeni 
življenje. »Bil je normalno donošen otrok brez posebnosti ob rojstvu. Pri slabih treh 
mesecih sem začela opažati, da nekaj ni v redu, ker še vedno ni vzpostavljal očesnega 
kontakta in vedno bolj je škilil,« je povedala sogovornica. Intervju z njo preberite na 
skupnih straneh. 

Predstavili epsko pesnitev Trnova pot Toneta Krašovca
V osrednjem vrhniškem kulturnem hramu je domačin Tone Krašovec predstavil epsko 
pesnitev Trnova pot, ki je nastajala 12 let. V njej se je sprehodil skozi zgodovino Slovencev 
od naselitve do ustanovitve lastne države pred tremi desetletji. Gre za štiristo strani 
dolgo pesnitev, ki je v izvirniku, v rokopisu, obsegala še enkrat toliko strani. Kako se je 
nekdanji direktor RTV in menedžer številnih gospodarskih družb znašel v pesniških 
vodah, boste izvedeli na straneh o kulturi. 

Gradnja kanalizacije 
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Log - Dragomer poteka po načrtu. 
Mila zima in za ta letni čas ugodne temperaturne razmere omogočajo delavcem, da 
presegajo terminski načrt. Zgradili so že skoraj 18 kilometrov kanalizacije, na čistilni 
napravi pa potekajo zaključna dela. Zato lahko že v tem mesecu v vaših nabiralnikih 
pričakujete obvestilo o morebitnem že plačanem komunalnem prispevku.
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FRIZERKA
META

Frizerski salon Frizerka Meta je 15. februarja praznoval prvo
leto delovanja na Cankarjevem trgu.
Na tem mestu bi se iskreno zahvalili vsem, ki ste nam zaupali
svojo pričesko in vsem, ki nam jo še boste.

Ker stremimo k temu, da bi svojim strankam vedno lahko
ponudili nekaj več, zavedamo pa se, da v današnjem tempu
življenja vsem primanjkuje časa in si najraje čim več stvari
uredimo na enem mestu, smo združili moči z MY Beauty
wellnes & beauty salonom. Tako lahko po novem na enem
mestu uredite pričesko, nohte, trepalnice ali pa si privoščite
sproščujočo masažo ali maderaterapijo.

Vsekakor se najde za vsakogar nekaj.

Za frizerske storitve pokličite na 031 219 541
Za kozmetične storitve na 040 450 633

Lahko nas poiščete tudi na Facebooku
Frizerka Meta inMy Beauty

ali pa na Instagramu
@frizerkameta in@mybeauty_vrhnika.

Dobrodošli VSI!

Bravoooo, Urša!

Računovodski servis
poslovanje: VRHNIKA / LJUBLJANA 

041 750 956 www.analiza.si info@analiza.si

Prepustite številke nam, vi pa se posvetite poslu

Z vami že

35 
let

Se utapljate v dokumentaciji namesto, da bi 
opravljali svojo glavno dejavnost?

Specialistični okulistični pregledi za:

• otroke • mladostnike • odrasle

• podaljšanje vozniškega dovoljenja

P
op

u
st

 v
el

ja
 d

o 
31

. 3
. 2

0
22

.

*Ob nakupu dvojih korekcijskih očal (okvir+stekla+delo) 
z isto dioptrijo, vam cenejši par stekel podarimo. 

Ugodnosti se med seboj ne seštevajo.

Optika in očesna ordinacija Jelovčan
01 755 61 05, 041 578 205

Trg Karla Grabeljška 2A, 1360 Vrhnika

OB NAKUPU DVOJIH

KOREKCIJSKIH OČAL

BREZPLAČEN 

DRUGI PAR STEKEL*
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Elektro Ljubljana 
gradi dva 20 
kV kablovoda 
med razdelilno 
transformatorsko 
postajo RTP 
110/20 kV Vrhnika 
in Borovnico. 

Kablovoda bosta nadome-
stila dosedanji 20 kV prosto-
zračni daljnovod. En kablovod 
se bo od Borovnice preko ob-
stoječih daljnovodov povezal 
z RTP Cerknica, drugi pa se 
bo od Borovnice povezal na 
obstoječe daljnovode proti 
Podpeči in naprej proti RTP 
Grosuplje. »Investicija bo za-
gotovila zanesljivejše napaja-
nje celotnega območja med 
Vrhniko in Borovnico ter širše 
območje Borovnice v smeri 
proti Rakitni in Podpeči. 

Zanesljivejše obratovanje bo 
omogočilo tudi boljše izkori-
ščanje obnovljivih virov ener-
gije (kot so sončne elektrarne) 
na tem območju,« so sporočili 
iz Elektra Ljubljana. Sočasno 

z investicijo Elektra Ljubljana 
za potrebe Slovenskih železnic 
gradimo tudi dva kablovoda 
iz RTP Vrhnika do energetske 
napajalne postaje v Borovni-
ci (ENP Borovnica), kar pa je 
investicija Direkcije RS za in-
frastrukturo Ministrstva za 
infrastrukturo.

Pravijo, da večina trase ka-
blovodov poteka na območju 
krajinskega parka Ljubljan-
sko barje, kjer veljajo poseb-
ne omejitve. »Zemeljska dela 
lahko izvajamo le od 1. 9. do 
31. 3., kar predstavlja velik 
tehnični problem za izvajalca 
gradbenih del, saj je barjansko 
zemljišče v večini razmočeno. 

Na trasi smo ob stalni priso-
tnosti predstavnikov Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
naleteli tudi na zgodovinske 
ostanke (dve kolišči), kar sicer 
terminsko ni vplivalo na gra-
dnjo, je pa finančno dodatno 
obremenilo investicijo tako 
Elektra Ljubljana kot Direkcije 
RS za infrastrukturo.«

Gašper Tominc 

Občina Vrhnika obvešča, da bo zaradi 
rekonstrukcije cesta na Gabrčah popolnoma 
zaprta od 10. 2. 2022 do 17. 5. 2022. 

Gre za 320 metrski odsek, kjer 
se bo bo vršila širitev cestišča 
in njegovo odvodnjavanje, gra-
dnja opornih zidov, pločnika in 

javne razsvetljave. Izvajalec del 
je družba Trgograd. Vrednost 
pogodbe znaša 300 tisoč evrov. 
(gt)

Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki oddajajo zbirno vlogo 
za kmetijske subvencije, obveščamo, da morajo podatke v 
Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) urediti na upravni 
enoti vsaj en dan pred oddajo zbirne vloge. Letos bo vnos 
zbirnih vlog potekal:
• redni rok za oddajo zbirne vloge: 24. 2. 2022 – 6. 5. 2022,
• zamudni rok: 7. 5. 2022 – 31. 5. 2022.

Vlagatelje, ki želijo na UE 

Vrhnika urediti GERK-e, prosimo, da se za urejanje podat-
kov v RKG dosledno naročajo po telefonu na št. 01/7507-850 
oziroma prek elektronske pošte: ue.vrhnika@gov.si.

Upravna enota Vrhnika

V pomladnih 
mesecih se žabe 
in druge dvoživke 
množično odpravijo 
na mrestišča.

 Ker njihove selitvene poti 
pogosto prečkajo prometne 
ceste, številne med njimi ži-
vljenje končajo pod avtomobil-
skimi kolesi. Začasne ograje in 

prenašanje dvoživk čez cesto 
je v najbolj kritičnem obdo-
bju učinkovit ukrep za zmanj-
ševanje njihove smrtnosti, a 
rešitev ni trajna. Ob južnem 
robu Ljubljanskega barja bodo 
zato kmalu vzpostavljeni trajni 
ukrepi za varstvo dvoživk na ce-
stah. Ukrepi vključujejo cestne 
podhode, stalne usmerjevalne 
ograje in druge spremljajoče 
tehnične rešitve.

Na Ljubljanskem barju so bile 
kot najpomembnejše črne točke 
za dvoživke v prometu prepo-
znani odseki regionalne ceste 
Vrhnika–Podpeč (pri Bistri in 
med krajema Pako in Goričica) 
ter Podpeč–Ig (pri Podkraju). V 
letu 2020 smo na treh odsekih 
v skupni dolžini 3.800 m v času 
spomladanskih in jesenskih se-
litev pri nočnih pregledih ceste 
zabeležili več kot 11.000 oseb-
kov dvoživk različnih vrst. 

V letu 2020 je Direkcija RS 
za infrastrukturo v sodelova-
nju s Centrom za kartografijo 
favne in flore, Krajinskim par-
kom Ljubljansko barje ter dru-
gimi partnerji projekta LIFE 
AMPHICON pristopila k pro-
jektiranju trajnih ukrepov za 
zaščito dvoživk v sklopu celovi-
te rekonstrukcije omenjenih de-
lov cestnih odsekov. Na podlagi 
zaključene projekte dokumen-
tacije bo DRSI letos nadaljevala 
z aktivnostmi, potrebnimi za 
izvedbo načrtovanih ureditev 
cestnih odsekov (najprej na od-

seku Bistra), ki bodo poleg celo-
vitih ukrepov za dvoživke zago-
tovili večjo prometno varnost.

Sočasno bodo v okviru pro-
jekta potekale tudi druge ak-
tivnosti za izboljšanje stanja 
življenjskega prostora dvoživk 
na Ljubljanskem barju. Na ze-
mljiščih v upravljanju Javnega 
zavoda Krajinski park Ljubljan-
sko barje bomo izkopali nove 
mlake, s prilagojeno košnjo in 
sajenjem mejic pa izboljšali tudi 
njihov kopenski življenjski pro-
stor. Ljubitelje narave bo konec 
prihodnjega leta razveselila tudi 
nova tematska pot pri Goričici. 

Projekt Ohranjanje dvoživk 
in obnova njihovih habitatov – 
LIFE AMPHICON – sofinanci-
rajo Evropska unija iz programa 
LIFE, Ministrstvo za okolje in 
prostor RS, Občina Bistrica ob 
Sotli in projektni partnerji. Več 
informacij najdete na spletni 
strani www.lifeamphicon.eu. 

Jasna Tarman, Javni zavod 
Krajinski park Ljubljansko 

barje

Kablovod
za zaneslivejšo 

napajanje območja 
med Vrhniko in Borovnico

Začela se je obnova ceste na Gabrčah

Trajni ukrepi za manj poginulih dvoživk na cestah

Urejanje gerkov

Več kot 60 let stari 
stavbi OŠ Ivana 
Cankarja na Lošci 
se končno obeta 
prenova. 

Občina je oddala obsežno 
dokumentacijo za prijavo na 
javni razpis za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v la-
sti in rabi občin. Fasada, streha 
in večina oken stavbe je dotra-

janih, energetsko neučinkovi-
tih in tudi na pogled v žalo-
stnem stanju. Po projektu bi 
za sanacijo ovoja najstarejšega 
dela šole, nekdanje knjižnice 
in telovadnice ter za zagoto-
vitev prezračevanja stavbe 
prejeli približno 1 mio EUR 
nepovratnih sredstev iz Ko-
hezijskega sklada. Izvedba je 
predvidena že v tem letu. (ov)

Uradne ure Občine Vrhnika
Telefon: 01 755 54 10
El. pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si

Obnova 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Uradne ure za 
poslovanje s strankami

Ponedeljek: od 8.00 do 
12.00 ure
in od 13.00 do 15.00 ure 
Sreda: od 8.00 do 12.00 ure 
in od 13.00 do 17.00 ure 
Petek: od 8.00 do 13.00 ure

Uradne ure sprejemno – 
informacijske pisarne 

Ponedeljek, torek in četr-
tek: od 8.00 do 12.00 ure 
in od 13.00 do 15.00 ure
Sreda: od 8.00 do 12.00 ure 
in 13.00 do 17.00 ure 
Petek: od 8.00 do 12.00 ure
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Na zadnji občinski seji 
je svetniška večina 
podala soglasje za nakup 
objekta Stara pošta ali 
tudi Lavrenčičeva hiša, v 
vrednosti 840 tisoč evrov. 

Po načrtih bi Stara pošta postala se-
dež občinske uprave, sedanja občinska 
stavba pa bi postala dom za MIRED in 
ZIC. 

»Z nakupom objekta Stare pošte z 
vrtom bo zagotovljena obnova in pre-
zentacija varovane dediščine, obenem 
pa nakup omogoča racionalizacijo 
stroškov občinskih služb z vzpostavi-
tvijo centra občinskih služb,« so sporo-
čili z občine. Po novem bi namreč ime-
la občina sedež v objektu Stare pošte, v 
sedanji občinski stavbi pa bi vzpostavi-

li center občinskih služb, kjer bi imeli 
sedež Mired, Zic in po možnosti tudi 
sedež pokrajin. Na občini pravijo, da 
Mired, ki trenutno gostuje v prostorih 
nad Depojem, potrebuje bolj varovan 
vhod, selitev pa bi pomenila tudi raci-
onalizacijo stroškov, saj tako zanj ne 
bi bilo treba več plačevati najemni-
ne. Trenutni prostori ZIC-a pa bodo 
z razvojem športnega parka bržkone 
postali premajhni, zato je predvidena 
njegova selitev na Tržaško 1. 

Tržaška linija
»Značaj Tržaške ceste je izrazito li-

nijski. Objekti ob Tržaški se členijo po 
višinskih gabaritih, ob cesti pa tvorijo 
več manjših odprtih prostorov, ki so 
urejeni kot parki ali kot druge zelene 
površine, v obstoječem stanju pa tudi 
kot parkirišča. Ti tvorijo izrazito pe-

stro strukturo manjših javnih odprtih 
prostorov, ki se ob Tržaški nizajo po 
obeh straneh ceste. Te prostore je treba 
v parterju odpreti proti ulici, v grajenih 
robovih ob njih pa ustvariti privlačen 
javni program,« so zapisali na občini. 
S prenovo in dopolnitvijo osrednjih 
javnih odprtih površin (Cankarjev trg, 
Tržaška cesta) bo urejeno okolje, v ka-
terem bodo potekale komunikacije, ki 
bodo vzpodbujale življenje v mestu, in 
socialne povezave različnih družbe-
nih skupin. Enostavneje povedano: z 
lastništvom Stare pošte bi se ponudila 
možnost vzpostavitve sprehajalne in 
parkovne linije od Cankarjeve šole do 
novopridobljenega objekta. S primer-
no infrastrukturo bi to območje lahko 
postalo središče zunanjih dogajanj na 
Vrhniki. 

Nekoč palača, v kateri je prespal kralj
Stara pošta je ena najstarejših stavb 

na Vrhniki, verjetno zgrajena že v 15. 
stoletju. Na tamkajšnjem mestu je je 
od 14. stoletja stala rečna mitnica, ki 
je vsakokratnemu lastniku prinašala 
dober zaslužek. Vzporedno s tem se je 
okoli nje razvijal tudi bivalno-gospo-
darski kompleks, ki je obsegal še go-
stilno in pošto (od tod tudi ime Stara 
pošta). Objekte so pozneje povezali v 
enoten objekt, ki je upodobljen na Val-
vasorjevi grafiki iz 17. stoletja. Tedaj je 
imel objekt še tri etaže in zidan »izda-
nek« na severovzhodni strani. Dolgo so 
imeli v rokah mitnico Kalinovi, katerih 
rodbina je bila tudi tista, ki je v objek-
tu leta 1728 gostila avstrijskega cesarja 
Karla VI. Do Stare pošte se je pripeljal 
po Ljubljanici na posebej zanj zgrajeni 
ladjici. Zanj in njegov veliki pratež so 
pripravili neverjetno gostijo:  pet telet, 
430 jajc, devet puranov, 28 kapunov, 64 

piščancev, 20 golobov, 260 rakov … So 
mu postregli tudi z vrhniškimi štruklji? 
Bog si ga vedi, da so najboljše pečene 
piške, pa je ugotavljal že Cankar. 

Leta 1809 so ob prenovi objekta od-
stranili eno nadstropje. Tako je stavba 
izgubila na svoji mogočnosti: iz dvor-
ca je ostala samo še meščanska hiša. 
Hkrati so odstranili tudi izzidek (erker) 
na SV vogalu.

Dodatno je hiša izgubila na svoji 
pomembnosti, ko so leta 1888 viši-
no mostu čez Ljubljanico izenačili s 
»cesarsko cesto«, zato je vhod s ceste 
dober meter pod njenim nivojem. Vtis 
nekdanje mogočnosti zaslutimo samo, 
če si jo ogledamo z vrtne strani. 

Od mitnice do modnega centra
Od Kalinovih je objekt prešel v roke 

bogatih Kotnikov, od njih pa na Lenar-
čičeve. Zaradi slednjega včasih objekt 
Stara pošta imenujemo tudi Lenarčiče-
va hiša. Po drugi svetovni vojni je bila 
Kotnik - Lenarčičeva posest z vsemi 
nepremičninami vred zaplenjena. Na-
taša Oblak Japelj v 4. številki Vrhniških 
razgledov piše, da je premična posest 
romala v roke ekonomata predsednika 
vlade LRS, precej pohištva je vzela prva 
Tankovska brigada, nekaj predmetov 
pa so pobrali neznanci. Ana Lenarčič, 

»milostljiva gospa«, je morala posest v 
Verdu zapustiti samo z osebnim pre-
moženjem, v hišo Staro pošto pa bi jo 
moral njen kočijaž Debeljak odpeljat 
na »diri«, a se je le-ta uprl ukazu in jo 
odpeljal s kočijo.  

Podržavljena posest je menjavala 
upravljavce in lastnike. Zadnji lastnik 
Stare pošte je bila Industrija usnja 
Vrhnika, ki je objekt v letih 1987 in 88 
obnovila, v njej pa vzpostavila modni 
center. Po propadu usnjarskega giganta 
objekt že več let išče novega lastnika. 
Svoj čas, ko je na Zaplani bival pred-
sednik Janez Drnovšek, se je govorilo 
kot o možni predsedniški rezidenci, 
nato tudi o lovskem muzeju. Muzejsko 
društvo Vrhnika je v njej videlo kot 
eno od potencialnih lokacij za vrhniški 
zgodovinski muzej. Leta 2016 so hišo 
uporabili za lokacijo resničnostnega 
šova Bilo je nekoč v produkciji Planet 
TV, pozneje so se za prizorišče še več-
krat zanimale različne filmske ekipe. 
Verjetno je občinski nakup 800 m2 
velikega objekta s posestvom, v izmeri 
2400 m2, edino dobro jamstvo, da po 
dolgih letih samevanja znova zaživi v 
svoji veličini, ki mu pritiče. 

Gašper Tominc, foto: GT in 
Prodajni katalog AAInvest

Notranjost ene od soban

Detajl iz hodnika mogočne stavbe 

Mogočen vhod z vrtne strani.

Valvasorjeva grafika iz 17. stoletja: leva markantna stavba je Stara pošta, tedaj še v treh 
etažah.

Občina se je odločila za 
nakup objekta Stara pošta
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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 nam 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 meseca aprila, o razporeditvi 
otroka v oddelek pa v mesecu 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

Obvestilo 

V zdravstvenem domu na Vrhniki 
prosijo za razumevanje in pomoč

Spoštovane uporabnice in uporabniki naših storitev, zaradi izjemnega števila okužb, po-
sledično zelo povečanega obsega zdravstvenih obravnav in zahtevne kadrovske situacije, se 
soočamo z enormnimi težavami pri organizaciji našega dela. 

Vsaka posamezna ambulanta dobi dnevno preko 150 elektronskih sporočil in še več  tele-
fonskih klicev. 

Želimo, da pridete do potrebnih zdravstvenih storitev, zato VAS PROSIMO, DA NAM PRI 
TEM POMAGATE tako, da:
-  splošne informacije povezane s Covid-19 poiščite na naši internetni strani ali še podrobneje 

na straneh:
 https://medium.com/sledilnik/karantena-izolacija-stiki-8d3e842d30e4
 Koronavirus (SARS-CoV-2) | GOV.SI in
 www.nijz.si
 in tovrstnih vprašanj ne naslavljajte na naše ambulante. 

Prosimo, da ste pri posredovanju sporočil kratki, jasni in konkretni, npr. želim odprtje 
bolniške staleža – točne osebne podatke, razloge… 

Ko naročate bolniški stalež, natančno navedite prvi in zadnji dan staleža ter vzrok za 
bolniško. 

Prosimo, naročite vse, kar potrebujete – zdravila, medicinsko tehnične pripomočke, na-
potnice, stalež – naenkrat in v enem elektronskem sporočilu. S tem nam olajšate delo in 
pomagate k hitrejši obravnavi vseh bolnikov.

Če ste že poslali elektronsko pošto, nas ne kličite še dodatno v ambulanto, ker s tem pod-
vajate naše delo in podaljšujete čas do obravnave za vse.

Bodite pri komunikaciji strpni in spoštljivi, mi pa se bomo trudili enako. Situacija je za vse 
zahtevna in neprijetna. Obvladajmo jo s skupnim pozitivnim pristopom.

HVALA!
Zaposleni v ZD Vrhnika

Vabilo

Krajevna skupnost Podlipa - Smrečje vas vabi na
brezplačen prikaz

Obrezovanja in cepljenja 
sadnega drevja
v soboto, 12. marca 2022, ob 10. uri 
v Podlipi pri stari šoli.

Vabljeni!

Vabilo

Krajevna skupnost Podlipa - 
Smrečje vas vabi na

Zbor krajanov
v soboto, 5. marca 2022, ob 19. uri
v gasilskem domu v Podlipi.

Udeležba bo mogoča ob upo-
števanju ukrepov NIJZ.

Vabljeni!

V trgovskem centru 
Spar na Vrhniki 
so v prvi polovici 
tega meseca 
postavili avtomat za 
zbiranje plastenk in 
pločevink. 

Ob čakanju na sprejetje no-
vega zakona o varstvu okolja 
sta družbi Kropf d.o.o. in Spar 
Slovenija d. o. o., začeli testni 
projekt ločenega zbiranja nepo-
vratnih plastenk in pločevink. 

Gre za novost v Sloveniji, v 
velikem delu Evrope pa je tak 
način že vrsto let uveljavljena 
praksa. 

Prvi takšen avtomat na slo-
venskih tleh je bil postavljen 
prav na Vrhniki, v trgovskem 
centru Spar, kjer ga enostavno 
najdete pri vstopu v prodajni 
prostor. Uporabite ga tako, da 
v njegovo odprtino posamič-
no vstavite plastenke in ploče-
vinke, po opravljenem delu pa 
pritisnete na zeleno tipko. Za 

prispevek k čistejšemu okolju 
vam bo avtomat izstavil bon za 
vrnjeno embalažo, ki ga nato 

lahko unovčite pri plačilu svoje-
ga naslednjega nakupa v trgovi-
ni Spar. (gt)

Plastenke in pločevinke 
so v Sloveniji prvi začeli 
ločevati Vrhničani
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Dober glas seže v 
deveto vas pravi star 
slovenski pregovor.

In točno to se je zgodilo tudi v 
primeru, za katerim stoji vrhni-
ški avto klub Jazon. Gre za sku-
pino ljubiteljev dirkanja, ki so 
na tem področju aktivni že več 
kot 20 let in Vrhniko tudi v tem 
obdobju postavljajo na dirkaški 
zemljevid Slovenije. 

A njihova najbolj aktualna 
zgodba, ki traja šele dve leti, je 
tako dobra, da je že pljusknila 
tudi prek meja Slovenije. Zgod-
ba je resnično navdihujoča in 
dokaz, da je mogoče ob posluhu 
lokalne skupnosti, Kamnoloma 
Verd in sodelovanja pravih ljudi 
narediti nekaj koristnega tudi za 
varnost v prometu.

Za kaj pravzaprav gre? Ral-
lyshow je adrenalinsko, dirka-
ško doživetje, ki je primerno 
tako za tiste, ki v dirkalniku 
sedite prvič, kot tudi za tiste, ki 
želite izboljšati svojo tehniko 
vožnje in imate že bogate izku-
šnje npr. kartinga ali celo z dirk 
z avtomobili. Ker cesta in pro-
met absolutno nista primeren 
kraj za dirke, je vsak poligon v 
Sloveniji dobrodošel za piljenje 
vozniških občutkov, nabiranje 
znanja in izkušenj, ki vam lahko 
v prometu, ko nastane nevarna 
situacija, odločilno pomaga re-
šiti sebe in druge udeležence 
v prometu. Zato ima vrhniški 
avtoklub Jazon, ki sicer dose-
ga odličen uspeha v domačih 
in mednarodnih dirkah, po-
membno izobraževalno-pre-
ventivno vlogo. Predsednik 
Miran Škrjanec, ki vodi vse 
skupaj, pri tem dodaja: »V za-
dnjih letih smo naredili velik 
korak naprej in voznikom vseh 
nivojev znanja omogočili nepo-
zabno izkušnjo. Cesta ni kraj za 
sproščanje adrenalina in divja-
nje, za to imamo namensko pri-
pravljen poligon in avtomobile, 
ki nudijo varnost tako vozniku 
kot sovozniku. Uporaba čela-
de je med našimi tečaji vedno 
obvezna. Prav tako na poligon 
ne spustimo avtomobila brez 
ustrezne varnostne opreme saj 
je varnost naša prva in največja 
prioriteta.« 

Na Verdu so se tako med se-
boj pomerili številni domači in 
tuji vozniki. V začetku janu-
arja pa ga je z objavo na svojih 
socialnih kanalih na zabaven 
način predstavil tudi hrvaški 
vloger Juraj Šebalj, ki ga lju-
bitelji avtomobilizma poznajo 
pod imenom Jura se Fura oziro-
ma prek kanala Automarket.hr 
na platformi Youtube. Zvezdnik 
družabnih omrežij in velik stro-
kovnjak na področju avtomobi-
lizma, ki se lahko pohvali z mili-
joni ogledov svojih videov, je bil 
nad izkušnjo na Verdu prepro-

sto navdušen! Na neki način je 
s svojo objavo pripravil odlično 
reportažo, kjer omenja Vrhniko 
in Verd, ter širši javnosti poka-
zal osebno izkušnjo dirkanja z 
reli avtomobili v varnem okolju.

Dirkalnik za vsak žep: Suzuki 
Baleno 4 x 4

Miran Škerjanec pojasnjuje, 
da so z zgodbo na Verdu zače-
li skromno, a z jasno vizijo. Kaj 
namreč pomaga, če se trudiš 
približati varno učenje dina-
mične in športne vožnje, pa si 
tega nihče ne more privoščiti? 
Kot vemo, so dirke draga za-
deva. No, v tem primeru niti 
ne! Ravno zato so se pri Jazo-
nu odločili, da poiščejo poceni 
avto, ki pa zaradi svoje zasnove 
nudi dovolj, da je z njim mogoče 
tudi dirkati. Začeli so z dvema 
avtomobiloma, sedaj jih imajo v 
svoji floti že osem, ki so vedno 
nared za rallyshow ali individu-
alne tečaje reli vožnje na Verdu. 
Dirkalnik Suzuki Baleno 4WD 
nudi ravno prav moči, da ga 
hitro obvlada vsak voznik in z 
njim doživi edinstveno reli iz-
kušnjo drsenja po makadamski 
podlagi. Razgibana proga nudi 
hitre intehnično zahtevne od-
seke, vodno oviro, prevale, ši-
kane in celo skok.  Kot da bi se 
vozil na čisto pravem reliju na 
Finskem, le da je to vsem blizu 
in vse skupaj bistveno ceneje. 
Vsak od dirkaško pripravljenih 
avtomobilov, ki zapelje na po-
ligon, mora ustrezati strogim 
varnostnim predpisom. Za var-
nost poskrbijo varnostna klet-

ka, čelada in druga varnostna 
oprema. Izkušeni inštruktorji 
pa strokovno in z veseljem v 
teoriji in praksi pokažejo, kako 
obvladati dirkalnik.

Do znanja varno z izkušenim 
inštruktorjem

Reli šola, ki se je lahko udeleži 
vsak, se začne s teorijo v učilni-
ci, ki je v klubskih prostorih pri 
nekdanji vojašnici na Stari Vrh-
niki, nato pa inštruktorji tečaj-
nike vodijo postopno skozi vo-
žnje v štirih stopnjah. Na koncu 
se lahko udeležite tudi dirke na 
Verdu in pokažete, kaj znate, v 
konkurenci aktivnih ali nekda-
njih dirkačev. Ampak, pozor! 
Najhitrejši je tisti, ki 45 ovinkov, 
kolikor jih je v enem krogu, od-
pelje brez napake. Torej vsako 
pretiravanje pomeni izgubo 
časa ali celo odstop. Ključ je 
najti pravo mejo in avto dovolj 
hitro brez napak pripeljati skozi 
cilj na 1200 metrov dolgi progi, 
ki je speljana skozi kamnolom. 

Čeprav hitrosti niso velike, je 
adrenalina med vožnjo dovolj. 

Morda še beseda o tem, kako 
so avtomobili pripravljeni za na-
pore reli vožnje, ki vsebuje tudi 
skoke in grbine? Ker je varnost 
na prvem mestu, so vsi avtomo-
bili opremljeni z zaščitno kletko, 
dirkaškimi školjkastimi sedeži, 
ki dobro oprimejo telo, in štiri-
točkovnimi dirkalnimi pasovi. 
Avtomobili so nastavljeni oziro-
ma predelani za športno vožnjo 
po makadamu, kar pomeni, da 
imajo temu primerne pnevma-
tike in vzmetenje, ter zaščitno 

ploščo pod motorjem, ki lahko 
prenese napore, ko avto zapelje 
čez luknjej in grbine. Motor je 
originalen, torej bencinski šti-
rivaljnik s 1600 kubičnimi cen-
timetri in 98 ‘konji’,  kar morda 
ni slišati tako zelo adrenalinsko. 
Toda, kot vedo pravi dirkači, je 
makadamska podlaga osnova, 
da voznik dobi prave občutke 
za drsenje z avtomobilom in da 
varno pride do meje oprijema in 
je tudi nekaj manj kot 100 ‘ko-
njev’ dovolj za učenje in adrena-
linsko zabavo. 

Tečajev ali voženj se lahko 

udeležite vsak konec tedna ozi-
roma po predhodnem dogovoru 
na telefonski številki 041/410-
222. Več o celotni zgodbi lahko 
preberete tudi na spletni strani 
www.rallyshow.si ali na facebo-
ok strani https://www.facebook.
com/rallyshowslo/. Izkušnjo na 
sovoznikovem sedežu ali za vo-
lanom lahko omogočite tudi v 
obliki darilnega bona. Po izku-
šnjah sodeč je potem, ko je ude-
leženec snel čelado, iz Verda še 
vsak prišel navdušen.

Peter Kavčič,
 foto: Uroš Modlic

Na Verd po 
adrenalinsko
izkušnjo z dirkalnim 
avtomobilom

Zimska idila: Kamnolom Verd in poligon Rallyshow.si

Varnost je na prvem mestu – zaščitna kletka in čelada kot obvezna oprema

Miran Škrjanec v pogovoru z dirkači Rallyshow.si

Juraj Šebalj in Boštjan Logar – inštruktor in nekdanji državni prvak
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Ker se bo čez nekaj mesecev začela dopustniška 
sezona in bo verjetno podobno prometno stanje, kot 
je bilo lani, začniva pogovor z obvoznico. V vašem 
načrtu je preureditev makadamske Tankovske ceste v 
asfaltirano cesto. Je tako? 

Res je. Vrhnika ima težavo, da ima eno samo pro-
metno žilo, v katero se stekajo vozila iz bližnje in 
daljne okolice, poleti pa še tujci. Zadnja leta smo 
priča vedno pogostejšim prometnim kolapsom, 
zato iščemo rešitve. Ena od njih je južna obvoz-
nica, ki je v fazi izgradnje, druga pa je severna ob-
vozna cesta – Tankovska cesta. Za njeno prenovo 
imamo že izdelan idejni projekt, trenutno pa smo 
v fazi pridobivanja ponudb za izdelavo PZI (pro-
jekt za izvedbo). Letos imamo namen asfaltirati 
del Tankovske ceste od Štirne do Stare Vrhnike. 
Smo tudi v dogovoru z ministrstvom za obram-
bo, da kupimo del zemljišča v tamkajšnji nekdanji 
vojašnici za potrebe te ceste. 

Ne razumem, zakaj? 

Del Tankovske ceste pri vojašnici je v obliki črke 
S, kar je neprimerno za potek prometa. Zato smo 
se z ministrstvom dogovorili za odkup vogalnega 
dela zemljišča, da bo priklop Tankovske ceste na 
obstoječo optimalnejši. Z Direkcijo za infrastruk-
turo tudi načrtujemo, da se bo obvozna cesta s 
Stare Vrhnike nadaljevala za obrtno cono Pod 
Hruševco, od koder se bo v prihodnje priključila 
v krožišče pri Lidlu, zaenkrat pa na cesto mimo 
nekdanje Mavrice. 

Verjetno predvidevate ob Tankovski cesti parkirišča za 
izletnike v Star maln in pohodnike na Planino?

Da, blizu Štirne je zemljišče, ki ga nameravamo 
uporabiti v ta namen. Ampak najprej bomo as-
faltirali Tankovsko cesto, to je prva faza. V drugi 
pa bomo zgradili omenjeno parkirišče, krak skozi 
vojašnico ter kolesarsko stezo ob Tankovski cesti. 

Občinski svet se je v začetku februarja strinjal z 
nakupom Lovrenčičeve hiše oziroma Stare pošte. Kaj 
nameravate s tem objektom? 

To je verjetno najstarejši objekt na Vrhniki, ki ima 
velik zgodovinski pomen, lahko se pohvali tudi z 
lepo arhitekturo. Z nakupom bomo ta biser re-
šili pred nadaljnim propadanjem, saj je že več let 
neuspešno v prodaji. Stavba bo služila občinskim 
službam. Uredili bomo tudi park, ga odprli jav-
nosti in povezali s športnim parkom. Na tak na-
čin bomo dobili dolgo želeni trg, ki bo, povezan s 
športnim parkom, odprl nove dimenzije parkov-
nih površin v središču mesta. 

Kdaj bi se lahko preselili v novo občinsko stavbo? 
Verjetno jo je treba ustrezno pripraviti. 

Pred nakupom smo objekt temeljito pregledali, od 
statike, vlage, radona … Ima nekaj poškodb zaradi 
bližine ceste, ki jih je treba sanirati. Računamo, da 

bo po izgradnji južne obvoznice vpliv ceste zelo 
majhen. Mimo objekta namreč ne bo več toliko 
težkega prometa. Letos bomo pripravili ustrezno 
dokumentacijo za preureditev, v prihodnjem letu 
pa bi želeli ujeti katerega od evropskih razpisov za 
sofinanciranje obnove kulturne dediščine.  

Pred propadom naj bi rešili še en biser Vrhnike, to je 
Močilnik. 

To ni samo namen, ampak dejstvo. Novejši del 
stavbe je po nakupu že naš, stari del stavbe in 
parkirišče pa bomo po lanskem strinjanju član-
stva Turističnega društva Blagajana kupili od 
omenjenega društva. Trenutno smo v fazi uskla-
jevanja pogodbe z njimi. Usklajujemo pa se tudi 
z lastnikom levega brega v Močilniku – gledano 
dolvodno. Ko bomo dosegli dogovor, bomo kupili 
še tisti del in nato pristopili k celostni ureditvi. 

Očitajo vam, da nimate vizije, kaj narediti z 
Močilnikom. 

Naša vizija je, da ostane prijetno mesto zelene-
ga oddiha, kar je nekoč že bil. Zato bomo uredili 
okolico, da bo prijetna za sprehajalce, hkrati pa 
želimo privabiti gostinca s specifično zgodbo. V 
minulem letu smo imeli več razgovorov. Vsi so 
lokaciji priznavali velik potencial, a nihče v luči 
epidemije, žal, ni zmogel poguma, da bi storil 
korak dlje. Verjamem, da ko bodo epidemiološki 
ukrepi, ki so zelo obremenili gostince, pojenjali, 
da bomo z njimi lažje našli skupno besedo. 

Pred propadom bo rešen še en objekt: rokodelski dom, 
ki je ob Cankarjevem domu. 

Rokodelski dom ali nakdanji Primis je objekt z 
lepo arhitekturo, ki jo je že dobra načel zob časa. 
Zato je bila v začetku februarja končana obnova 
strehe, sedaj pa se bomo lotili obnove fasade in 
ureditve notranjih prostorov. Seveda vse poteka 
pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Naš cilj je, da vrnemo rokodelskemu 
domu namen, ki ga je nekoč imel: da je združeval 
različne interesne dejavnosti. Tako bodo v njem 
po novem imela svoj sedež vrhniška društva in 
nevladne organizacije. Zanimanja je veliko, men-
da že več, kot je razpoložljivega prostora. 
 
Ko omenjate zob časa … V središču mesta je stavba 
pravosodnega ministrstva, ki ne meče najlepše luči 
na videz središča. Če se ne motim, ste solatniki sodišča 
tudi vi, občina. 

Zunanjost sodišča je res že malce načeta, a to bo 
na srečo kmalu preteklost. S pravosodnim mini-
strstvom smo se dogovorili za obnovo fasade. Fi-
nančna sredstva ima ministrstvo že rezervirana v 
proračunu. Obnova naj bi se začela še letos. 

Če se ne motim, ste solastnik podstrešja sodišča in 
objekta, v katerem domuje prihodnja pokrita tržnica. 

Da, podstreho prodajamo, pokrita tržnica pa bo 
kmalu nared. Gradbena dela so končana, na poti 
je tudi oprema. Računamo, da bodo lahko obča-
ni zakorakali v pokrito tržnico že v začetku maja. 
Naj ob tem povem še, da bo ob tem odprto tudi 
javno stranišče, ki ga Vrhnika še nima. 

Nisva še končala z objekti: graditi ste začeli še enega v 
športnem parku. 

Bazen smo podrli, sedaj gradbeni stroji izkopa-
vajo gradbene jame za garderobni objekt, ki bo 
zrasel zraven nekdanjega bazena. Ves grušč, ki 

>>

Intervju: Župan Daniel Cukjati

»Letos imamo 
namen asfaltirati 

del Tankovske 
ceste«

Z županom Danielom Cukjatijem smo se pogovarjali o 
obnovah, nakupih in gradnjah v občini. Beseda je bila o 

Močilniku, naložbah v krajevnih skupnostih, morebitni tretji 
osnovni šoli, pa tudi o ureditvi Tankovske ceste, kjer bo 

cestni prah počasi samo še neprijeten spomin. 

Po tridesetih letih je postalo območje nekdanje vojašnice končno zanimivo za investitorje. Trenutno se tam gradi 
enota za varstvo starejših Doma upokojencev Vrhnika. V bližini je načrtovan še oddelek za dementne. 

Domače podjetje Lesna Mont je v začetku februarja prekrilo streho Rokodelskega doma zraven Cankarjevega 
doma in tako dobesedno spravilo še en javni objekt v občini pod streho. Zahvaljujejo za izkazano zaupanje. 

Prostor pa je sedaj nared za notranjo obnovo, s katero se bo uredilo prostore za občinska društva in nevladne 
organizacije. 
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je ostal od podrtega bazena, bomo uporabili kot 
predobremenilni nasip za nov objekt. Tako bomo 
privarčevali nekaj denarja in šolske okolice ne 
bomo obremenjevali s težkimi tovornjaki. Za nov 
objekt, ki mu pravimo garderobni objekt, imamo 
že gradbeno dovoljenje. Po načrtih bomo v roku 
treh mesecev že lahko položili temeljni kamen in 
v devetih mesecih zgradili objekt. Tisoč kvadra-
tnih metrov velik objekt bo namenjen društvom, 
ki so trenutno nastanjena kar v bivalnih kontej-
nerjih. Po projektantski oceni bo objekt stal 1,5 
milijona evrov. Računamo, da bomo uspešni na 
razpisu za sofinanciranje Fundacije za šport in 
Ekoslada.

Se bo letos nadaljevala prenova ceste proti Podlipi? 

Že lani smo načrtovali prenovo, vendar do izved-
be zaradi dolgotrajnega pridobivanja soglasij in 
dovoljenj ni prišlo. Ni pa ovir za letos. Tako že 
iščemo izvajalca. Cesto bomo prenovili do ovinka 
pri Gostilni Jurca. 

Z delom podlipske ceste so težave, ker je na njej 
neverjetno veliko zdrsov. 

Že pred leti si je problematični odsek ogledal Svet 
za preventivo v cestnem prometu, ki je na koncu 
predlagal omejitev hitrosti, kar je bilo tudi stor-
jeno. Ker se zdrsi še vedno dogajajo, smo pred 
nedavnim dali asfalt v analizo, da bi ugotovili, če 
je morebiti njegova struktura ali sestava razlog 
za zdrse. Na ugotovitve preiskave še čakamo. Od 
njih je odvisno, kaj bomo storili: ali se bomo odlo-
čili za preplastitev območja, za rezkanje ali katero 
tretjo možnost. Res pa je tudi, da je to območje 
zelo osojno in zato podvrženo vlagi, zmrzali in 
nanosom zemljine s pobočja.  

Če se s podlipske ceste preseliva v Verd, bodo tudi tam 
letos zabrneli delovni stroji? 

Ugotovljeno je, da je tamkajšnja brv pri Kotnik - 
Lenarčičevem parku v zelo slabem stanju. Zato 
smo v letošnjem proračunu zagotovili sredstva za 
novo brv. Bomo se pa letos lotili pripravljalnih del 
še za en most, in sicer čez Ljubljanico na Tojnicah. 
Ta bo velik finančni zalogaj, zato se dogovarjamo 
z državo, da bi sodelovala pri projektu, saj je most 
nujno potreben. 

Govorite o mostu pri Bajerjih. Tamkajšnje 
območje ima velik turistični potencial. Ga 
občina vidi?

Seveda, smo v zadnji fazi pridobivanja podrob-
nega občinskega načrta za območje, ki nam bo 
dal temelje za posege v območje. Postali smo tudi 
lastniki vseh pomembnih zemljišč in tamkajšnjih 
objektov. V naši viziji bi tam lahko gradili hotel, 
prostor za avtodome oz. manjši kamp. Pozor, pod 
besedo hotel je mišljen objekt v istih gabaritih in 
s podobno arhitekturno zasnovo, kot jo imajo 
trenutni. Tako da ne gre za nič megalomanskega. 
Območje bi tako lahko počasi postalo kaj več kot 
le destinacija za sprehod ali ribarjenje. 

Kot je slišati, bodo polagali nove cevovode za 
kanalizacijo v Sinji Gorici, Blatni Brezovici in 
Bevkah.

Da, v letošnjem in prihodnjem letu imamo re-
zervirana sredstva za kanalizacijo v Sinji Gorici 
in Blatni Brezovici. Računamo na okoli milijon 
evrov iz naslova evropskih sredstev. Hkrati z iz-
gradnjo kanalizacije v Blatni Brezovici bomo pre-
novili tudi središče vasi. Kanalizacija v Bekah bo 
prišla na vrsto kasneje. 

Se bo letos začela gradnja kolesarske povezave proti 
Horjulu?

Bo, kajti projekti so izdelani, pridobili smo tudi 
večino potrebnih zemljišča. Sedaj je projekt pre-
vzela država, ker gre za njeno – državno – ko-
lesarsko omrežje. Kolikor mi je znano, potekajo 
še zadnje revizije tega projekta, marca pa naj bi 
šli v izbiro izvajalca. V tej fazi se bo gradila kole-
sarska povezava do Ligojne. Ta kraj, natančneje 
Mala Ligojna, bo neodvisno od omenjenega pro-
jekta deležen še obnove vodovoda in izgradnje 
črpališča. Sočasno z gradnjo kolesarske povezave 
Vrhnika–Horjul bo obnovljena in razširjena tudi 
državna cesta.

Kako pa je z vodo na Zaplani? 

Tamkajšnja voda je podvržena površinskim vpli-
vom, zato moramo zagotoviti kakovostnejšo vodo. 
Zagotovili jim bomo vodo z Vrhnike, zato smo 
šli v pridobitev gradbenega dovoljenja za povezo-
valni vod med Betajnovo in črpališčem Gačnik 
v Starem malnu. Projekt bo končan predvidoma 
letos.

Ali se bo kaj dogajalo tudi v KS Drenov Grič - Lesno 
Brdo?

Trenutno smo v fazi projektiranja kanalizacijske-
ga omrežja na Drenovem Griču in v fazi projek-
tiranja ceste od trgovine Obnova do prvega kri-
žišča na Lesnem Brdu. V izvedbo bomo lahko šli 
takoj po pridobitvi zemljišč.

Letos bo minilo pet let od požara v Kemisu. Na 
kateri točki je sedaj spor med občino in omenjenim 
podjetjem. 

Dokazali smo, da so objekti črna gradnja, vendar 
gradbeni inšpektorat izdaja nerazumno dolge 

roke za njihovo odstranitev, v tem času pa Kemis 
poskuša pridobiti novo gradbeno dovoljenje. Tre-
nutno dokazujemo še, da objekt sodi med tako 
imenovane Seveso obrate, »obrati večjega tvega-
nja«, ki ne smejo biti v bližini naselij. Na podlagi 
izkušenj iz preteklosti težko rečem, kam se bo 
prevesil jeziček na tehtnici. Srčno upam, da na 
našo stran.  

Lani ste odprli nov prizidek k Cankarjevi šoli, letos bo 
ta kovačnica znanja deležna še dodatnih posegov. 

Šola Ivana Cankarja je stara že več kot pet desetle-
tij, zato je potrebna temeljite obnove. Notranjost 
je bila v prejšnjih letih obnovljena, manj pa zu-
nanjost. Zato bomo letos zamenjali streho, okna 
in fasado. Investicijo ocenjujemo na 2,5 milijona 
evrov, računamo pa, da bo velik del iz sredstev 
Eko sklada, kjer kandidiramo za sredstva. 

Ali šola prostorsko sploh še zadostuje potrebam? 
Slišati je o gradnji blokov na Kralovšah, ki bi lahko še 
povečali prostorsko stisko šole.

Včasih slišim, da bi morali graditi novo šolo, tretjo 
osnovno šolo. Na prvi pogled se sliši enostavno, 
a to so milijonski projekti. Na primer v Kamni-
ku so začeli graditi šolo, ki bo stala okoli 18 mi-
lijonov evrov. To bi v našem primeru pomenilo, 
da bi se morali bodisi zalo zadolžiti bodisi bi za 
več let prekinili investicije. Na srečo nova šola ni 
potrebna, tudi trenutne projekcije kažejo, da ve-
čje potrebe po novih prostorih ni. Kar pa zadeva 
nove bloke, izkušnje kažejo, da priselitev ni hipna, 
poleg tega pa je starostna struktura dovolj razpr-
šena, da čezmerno ne obremeni šole. 

Kaj se bo zgodilo z muzejem septembra? Govori se, da 
bo pobral razstavne predmete in odšel.

Celotna zgodba ima grenak priokus že od samega 
začetka, ko se nekako niso mogli zediniti, kdo bo 
upravljal z muzejem. Nekaj časa sta sodelovala v 
zgodbi občinski zavod ZIC in Muzeji in galerija 
mesta  Ljubljana, sedaj prek podizvajalca samo 
še Mestni muzej. Ne želimo, da odide, imamo 
pa pripombe nad njihovim načinom upravljanja. 
Trdim, da mora v upravljanje muzeja biti vključen 
občinski javni zavod, saj je bil muzej zgrajen z ob-
činskimi in evropskimi sredstvi, ki jih je pridobila 
Občina Vrhnika. 

Prah dviguje načrtovani projekt Park 
Argonavti, ki naj bi ga zasebni investitor 
gradil na Stari Vrhniki. Kakšno je vaše osebno 
stališče do tega projekta?

V strategiji razvoja turizma, ki je bila sprejeta že 
pred mojim mandatom, je zapisano, da bo občina 
podpirala izgradnjo tematskih parkov. Osebno ne 
nasprotujem razvoju Vrhnike v smeri turizma, če 
ne gre na škodo občanov in okolja, kot je bil na 
primer razvoj smetarske industrije v prejšnjih le-
tih. Kot mi je predstavljeno, naj ne bi šlo za park v 
pomenu Gardalanda, ampak za plezala, glamping 
in podobne stvari. Menim, da je za zdaj preura-
njeno govoriti v podporo ali proti, ker je projekt 
še komaj v povojih. 

Po tridesetih letih je postalo območje nekdanje 
vojašnice končno zanimivo za investitorje. 

Da in to me veseli. Škoda je, da tega območja ne-
koč niso namenili za šolske dejavnosti ali pa ne-
mara za zdravstvene, ampak sedaj je, kar je. Lani 
smo tod odprli nov objekt upravne enote, sedaj 
gradijo enoto doma upokojencev za dnevno var-
stvo. Tik zraven tega objekta bodo predvidoma še 
letos začeli graditi oddelek za osebe z demenco. 
Tudi sicer Dom upokojencev Vrhnika želi pove-
čati in obnoviti svoj matični objekt. Tako da me 
veseli, da bo počasi poskrbljeno tudi za ljudi v je-
seni življenja. 

Nekateri deli Vrhnike so še vedno brez hitre internetne 
povezave. 

Res je, da so nekateri deli samega mesta Vrhnika 
brez optike. Predvsem imamo tu v mislih sever-
ni del nad Betajnovo cesto, Kačjo vas in območje 
ulic Pri lipi in Vas. Ker je dobra povezanost v da-
našnjih časih ključna, se Občina Vrhnika trudi pri 
različnih operaterjih, da omenjene predele oskr-
bijo z optiko. Tako smo v dogovoru s Telekomom 
Slovenije, ki sodeluje z optiko pri gradnji pločnika 
na Betajnovi. Dogovarjamo se tudi, da bodo na-
jeli našo prazno cevno kanalizacijo na ulicah Pri 
lipi in Vas. Letos tudi nameravamo sprojektirati 
celovito obnovo infrastrukture v Kačji vasi, ki bo 
vključevala tudi optično povezavo.

Končajva s turizmom in prihajajočimi 
toplejšimi dnevi, ko bo v Starem malnu vedno 
več obiskovalcev. Večkrat je slišati pritoževanje 
ljudi, da promet po tej makadamski cesti 
dviga prah, ki ni prijeten za sprehajalce, 
rekreativce in izletnike. 

O tem se že dolgo govori, a se ni nič naredilo. 
Letos imamo zato rezervirana sredstva za  širi-
tev ceste iz Strmice v Star maln, ki naj bi postala 
osnovna dostopna pot. Obstoječo cesto iz Sta-
rega malna do Štirne pa bomo zaprli za promet 
oziroma bo omogočen dostop samo za dostavo 
in lastnike zemljišč. No, glede režima dostopa se 
moramo še dogovoriti. Vsekakor želimo, da bi  ce-
sta postala sprehajalna pot brez oblakov prahu, ki 
delujejo moteče, celo nezdravo. 

Gašper Tominc

>>

Cankarjeva šola je lani dobila nov prizidek, v letošnjem letu pa bo v celoti deležna še nove strehe, fasade  in oken. 
S tem ne bo samo lepši izgled objekta, ampak se bo tudi znižala poraba energentov za ogrevanje. 

Tankovska cesta, ki povezuje Vrhniko in Staro Vrhniko, 
bo končno dobila asfaltno prevleko. 

Gradbeno dovoljenje za garderobni objekt v športnem parku na Vrhniki je izdano. 
Na fotografiji 3d perspektiva bodočega objekta v izvedbi S. M.  Studio.
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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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Načrtovanja prireditve Veseli de-
cember smo se lotili optimistično in 
z velikim zagonom predvideli veliko 
drsališče ter ogromno dogodkov (kon-
certe, sejme, otroške predstave, silve-
strovanje itn.). A hitro smo spoznali, da 
bo tudi letošnji Veseli december zaradi 
omejitev bolj suhoparen, kot bi si želeli.

V Športnem parku Vrhnika smo 
postavili drsališče, ki je pritegnilo 
res ogromno ljudi. Med tednom so v 

dopoldanskem času ledeno površino 
uporabljali učitelji in osnovnošolci za 
športne dneve. Med vikendi je pote-
kala mala šola drsanja, ki je bila name-
njena vsem otrokom brezplačno, naši 
animatorji pa so poskrbeli za varno 
drsanje.

5. decembra nam je kljub omejitvam 
uspelo izvesti pohod z baklami na Sv. 
Trojico, ki je potekal na malce druga-
čen način, kot so bili krajani navajeni 
doslej. Pri drsališču smo prižigali bakle, 
nato pa so se družine same odpravile 
proti vrhu hriba Sv. Trojice. Pri cerkvi 
so obiskovalce z darili čakali Miklavž, 
parkelj in angelček.

Od vseh načrtovanih dogodkov je 
uspel tudi tradicionalni smučarski se-
jem, ki je bil, kot smo že navajeni, zelo 
dobro obiskan. Poleg tega smo v polza-
sedenem Cankarjevem domu privabili 
vse glasbene navdušence in popestrili 
praznične dni s koncertom skupine 

Dan D. Konec decembra smo ugotovili, 
da omejitev ne bo konec, zato smo se 
skupaj z županom odločili, da bomo 
obratovanje drsališča podaljšali vse do 
konca januarja. V januarju je v sklopu 
Veselega decembra 2021 potekal še en 
zanimiv dogodek, ki smo ga postavili v 
bližino drsališča: virtualno igro online 
kolesarjenja, v kateri so udeleženci ko-
lesarili za finale VirtuSlo e-lige.

Hvala vsem, ki ste nas obiskali in se 
vidimo zopet decembra. Pripravljamo 
kar nekaj presenečenj, zato spremljajte 
www.visitvrhnika.si ter naši družbeni 
omrežji FB in IG.

Ekipa Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika

Nadaljujemo s prispevki o jubilejni 
šoli v naravi.  

Tokrat bomo predstavili dosedanje lokacije in  
opisali začetke šole v naravi v Sloveniji. Priho-
dnjič pa bomo objavili nekaj fotografij in sporočili 
o pripravah na dogodek ob 50-letnici. Kronološko 
so ŠVN potekale takole:

Leto ŠVN
Učenci, 

rojeni leta
Lokacija ŠVN

1971 1960 Beli Križ
1972 1961 Beli Križ
1973 1962 Beli Križ
1974 1963 Valovine
1975 1964 Valovine
1976 1965 Valovine
1977 1966 Valovine
1978 1967 Valovine
1979 1968 Valovine
1980 1969 Valovine
1981 1970 Valovine
1982 1971 Valovine
1983 1972 13. maj, Peroj pri Puli
1984 1973 Valovine
1985 1974 Valovine
1986 1975 Valovine
1987 1976 Valovine
1988 1977 Valovine
1989 1978 Valovine
1990 1979 Valovine
1991 1980 Valovine
1992 1981 Kranjska Gora, pen. Troha
1993 1982 Medulin h Mutila
1994 1983 Medulin h Mutila
1995 1984 Kranjska Gora, h Alpina
1996 1985 Medulin h Mutila
1997 1986 Medulin h Medulin
1998 1987 Medulin h Medulin
1999 1988 Medulin h Belvedere
2000 1989 Medulin h Belvedere
2001 1990 Medulin h Belvedere

2002 1991 Apartmaji Croatia, Duga uvala
2003 1992 Apartmaji Croatia, Duga uvala
2004 1993 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2005 1994 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2006 1995 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2007 1996 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2008 1997 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2009 1998 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2010 1999 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2011 2000 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2012 2001 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2013 2002 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2014 2003 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2015 2004 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2016 2005 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2017 2006 Hostel Cvrčak,  Duga uvala
2018 2007 Resort, Duga Uvala
2019 2008 Resort, Duga Uvala
2020 2009 ŠVN odpadla – covid-19
2021 2010 Resort Duga, Uvala

ŠVN je potekala ob zaključku šolskega leta, 
praviloma junija. Šolsko leto za 1. ŠVN je torej 
1970/71 itn. Pri letnici rojstva posamezniki upo-
števajte morebitni vpis v 1. r. s šestimi leti.

Kerin Škantelj Čretnik, študentka na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani,  je v magistrski nalogi razde-
lila zgodovino ŠVN takole:
1. obdobje do leta 1970

Leta 1962 je Jože Beslič, svetovalec za športno 
vzgojo pri Zavodu za prosvetno pedagoško službo 
Ljubljana I,  predlagal, da bi 4. razredi osnovne 
šole odšli na sedemdnevni »tečaj« plavanja na 
morje, 5. razredi pa na »tečaj« smučanja v zimski 
počitniški center. Primarni vzgojno-izobraževal-
ni cilj ideje je bil naučiti učence plavati in smučati.

Z uresničevanjem so začeli v šolskem letu 
63/64, ko je Zavod za prosvetno pedagoško služ-
bo Ljubljana I s sodelovanjem Zavoda za počitni-
ška letovanja Občine Ljubljana Center v Gorjah 
pri Bledu prvič organiziral smučarske »tečaje« 
za učence 5. razredov OŠ in plavalne tečaje za 4. 
razrede v Občini Ljubljana Center  med šolskim 
letom. Plavalne tečaje so organizirali v Savudriji.

Leta 1964 se je prvič pojavil izraz šola v naravi. 
Kmalu za tem  so šolo v naravi s plavalno vse-
bino poimenovali  poletna šola v naravi, tisto s 
smučarsko vsebino pa zimska šola v naravi. Oba 
izraza sta sprejeli teorija in didaktika šolske špor-
tne vzgoje, hkrati pa se izraza začneta pojavljati 
tudi  v uradnih listinah  prosvetne pedagoške 
službe. Prva poletna šola v naravi je trajala deset 
dni, zimska pa sedem dni.

Vrhniške šole v naravi so trajale deset dni vse 
do leta 1991. Pozneje smo dneve zmanjševali za-
radi stroškov in drugačne organizacije. Od leta 
1992 izbiramo lokacije, kjer lahko uporabljamo 
pokrite bazene in nismo odvisni od vremena  ter 
temperature morske vode. Zdaj večina šol izvaja 
petdnevno poletno šolo v naravi, na Vrhniki smo 
uspeli zadržati šestdnevno.

2. obdobje (1971–1985)
Osem let po prvi šoli v naravi (š. l. 1971/72) je 

na območju ljubljanske organizacijske enote Za-
voda za 

prosvetno pedagoško službo, ki je ogromno 
pozornosti namenjal šoli v naravi kot »obvezni«  
obliki šolskega dela, šolo v naravi organiziralo 85 
šol (93 %) šest šol pa ne, čeprav v zakonskih listi-
nah še ni bila obvezna. V to organizacijsko enoto 
so spadale tudi vrhniške šole.

V Sloveniji je leta 1985 poletno šolo v naravi or-
ganiziralo 75 % osnovnih šol.

3. obdobje (1986–1991)
Po letu 1985 se je naglo zmanjšalo število šol, ki 

so še organizirale šolo v naravi. Nastala je gospo-
darska kriza in šole so vedno težje zbrale denar 
za organizacijo te vzgojno-izobraževalne oblike. 
Zato so morali vedno več prispevati učenci oz. 
njihovi starši. Poleg tega so bile težave zaradi osa-
mosvojitvene vojne, saj so slovenske šole za nekaj 
časa ostale brez ustreznih krajev za poletne šole 
v naravi na Hrvaškem. V šolskem letu 1991/92 je 
poletno šolo v naravi organiziralo le 15 % sloven-
skih osnovnih šol. Na veliko veselje naših otrok 
smo bili med njimi tudi Vrhničani.  

4. obdobje – po letu 1992
To obdobje zaznamuje prenova slovenske šole. 

Stroka se je zavzemala za uvrstitev šole v nara-
vi v obvezni program osnovne šole in s tem tudi 

financiranje iz proračuna. Kljub sprejetim do-
kumentom Stroke –  npr.: Izobraževanje za 21. 
stoletje – Koncepcija in strategija šolske športne 
vzgoje  v Sloveniji; Smernice šolske športne vzgoje 
– Koncepcija in strategija šolske športne vzgoje 
v Sloveniji – 2 . faza projekta; sklep Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobra-
ževanje s 17. 12. 1992 (odobrili so tri oblike šole 
v naravi v osnovni šoli, uvrstitev ene v obvezni 
program in s tem njeno financiranje) – je zako-
nodajalec šele v letu 1996 uvrstil šolo v naravi v 
razširjeni (neobvezni) program osnovne šole. To 
pomeni, da mora osnovna šola organizirati eno 
šolo v naravi,  učenci pa se vključijo prostovoljno. 
Država zagotovi sredstva za strokovni kader za 
eno šolo v naravi  in učence, ki zaradi socialnega 
status ne bi zmogli poravnati stroškov bivanja. 

Nakazana je tudi možnost da drugo in trejo 
šolo v naravi; financirajo lokalne skupnosti. 

Na Vrhniki smo imeli od začetka do sprejetja 
zakona podoben model financiranja. Starši so 
prispevali za bivanje otrok, sredstva za strokovni 
kader in prevoz so zagotovili lokalna skupnost v 
raznih »oblikah«, občina, SIS za telesno kulturo,  
ZTKO (Zveza telesno-kulturnih organizacij).

Leta 1992 je država ustanovila  Centre šolskih 
in obšolskih dejavnosti (CŠOD) po Sloveniji. Do-
movi (26) so razporejeni po Sloveniji. Praviloma 
imajo 50–60 postelj (za dva oddelka), zaposlene 
4–5 strokovnih delavcev (učiteljev in inštruktor-
jev), vodjo, kuharice in snažilko. Financirajo jih 
iz proračuna,  zato je namestitev za učence zelo 
ugodna. Žal pa sta le dva CŠOD-ja ob morju, kjer 
bi lahko organizirali poletno šolo v naravi. Do-
movi so polno zasedeni z drugimi vsebinami za 
učence vseh starosti od 1. do 9. razreda.

V prihodnji številki NČ bomo objavili nekaj fo-
tografij. Pobrskajte po predalih in sporočite, kaj 
ste našli v povezavi z vašo poletno šolo v nara-
vi. Informacije in oddaja fotografij: Vinko Bizjak 
vbizj@11sola.si

Stik za sodelovanje, informacije in oddajo 
fotografij: Vinko Bizjak 

vbizj@11sola.si

Veseli 
december

na Vrhniki

50 let poletne šole naravi na Vrhniki  

Čeprav je zaradi 
omejitev odpadla večina 
načrtovanih dogodkov 
Veselega decembra na 
Vrhniki, smo vseeno od 
konca novembra 2021 
pa vse do konca januarja 
2022 skrbeli za zabavo v 
športnem parku.
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Je bilo »palačinkanje« stoenke 
čisti naklep?

Vrhniška tankovska brigada 
se ni zavedala, kaj je storila, ko 
je njen prvi bataljon pod povelj-
stvom  majorja Radovanoviča in 
kapetana Lujića, ki je poveljeval 
motorizirani četi v bataljonu, 
enostavno pomendral službeno 
vozilo Milice v barikadi na Bre-
zovici. Na obeh vratih službene 
stoenke  sta bila namreč dobro 
vidna simbola  grba slovenske 
Milice. Prav na Brezovici je bil 
še čas, da bi se horda  ustavila, 
Radovanovič in Lujić bi izstopi-
la iz tankov in enostavno izjavi-
la, da slovenske Milice ne bosta 
mendrala ter odšla peš nazaj na 
Vrhniko. A se to ni zgodilo. Svoj  
pohod sta nadaljevala proti Br-
niku in tako napovedala vojno 
sama sebi.

Upam si trditi, da je bila leta 
1991 slovenska Milica ena naj-
bolj usposobljenih, izurjenih 
in  izobraženih varnostnih in-
stitucij v nekdanji Jugoslaviji. 
Prek uprav, postaj in oddelkov 
Milice je skrbela za javno var-
nost v vsej republiki. Organi 
za notranje zadeve so pokrivali 
tudi upravni del funkcije drža-
ve, kar pomeni, da smo vedeli za 
vsakega državljana, kje živi, dela 
itn. Slovenska Milica je imela 
močno rezervno Milico, ki jo je 
rekrutirala iz vojaških evidenc 

rezerve, kar pomeni, da je poleg 
miličniške taktike obvladovala 
tudi vojaško. Trenažna centra 
Milice, Jasnica – Ugar, sta vse-
skozi pospešeno usposabljala 
tako miličniško kot rezervo 
teritorialne obrambe. Imela 
je zaščitno enoto Milice, to je 
posebno enoto Milice, ki se je 
mobilizirala v času izrednih 
razmer. Milica je imela tudi 

svoj zdravstveni sistem, kar ni 
bilo zanemarljivo. Sicer ne velik, 
vendar izurjen za delo v izre-
dnih razmerah.

27. junija 1991 ob 2.40 se je 
začela osamosvojitvena voj-
na. Tisti dan bi s slavnostno 
postrojitvijo na štadionu v Šoli 
za miličnike končala šolanje 
21. generacija kadetov. Pred leti 
se je kadetnica nekako vojaško 
organizirala in letnik se je po-
imenoval v četo, razred v vod, 
vod je imel tri oddelke. Fantje 
so bili kot 14-letniki po osnovni 
šoli nastanjeni v internatu. Šo-
lanje je bilo zahtevno, discipli-
nirano, saj so obenem odslužili 

tudi vojaški rok. Poleg splošnih 
predmetov so imeli strokovne 
predmete: od kriminalistike, 
pooblastil do izurjenosti v fi-
zičnih borbenih veščinah sa-
mobrambe do miličniške in 
vojaške taktike, kar je potekalo 
v trenažnih centrih Jasnice in 
Ugarja. 

Po končanem šolanju bi mo-
rali kadeti 21. generacije začeti 
s polletnim pripravništvom 
širom po postajah Milice v 
Sloveniji, pa se je Predsedstvo 
republike Slovenije odločilo, da 
bodo šli fantje takoj na dolžnost 
branit domovino, ki jo je tisti 
dan zjutraj agresorsko napadla 

JLA. Tu lahko s ponosom zapi-
šem, da je bil med njimi tudi moj 
razred – razred D. Vseh skupaj 
je bilo 187 kadetov. Ko sem jih 
gledal postrojene v telovadnici 
z nahrbtniki, osebno oboroži-
tvijo, sem na njihovih obrazih 
videl odločnost, resnost. Bili so 
osemnajstletniki, ki so čez noč 
postali resni možje. Ja, slavna  
21. jo imenujem.

Ko sem si ogledoval »pala-
činkasto« službeno stoenko 
Milice na barikadi na Brezovici, 
na kateri so bili vidni odtisi tan-
kovskih gosenic, sem se odločil 
te agresorje poloviti, jih identi-
ficirati. Seveda je bila to moja 

policijska miselnost, ki so mi 
jo pozneje, ko sem se na željo 
Andreja Lovšina redno zaposlil 
v Varnostni službi MORS, vse-
skozi očitali. Za seboj sem imel 
skoraj 20 let Milice, in to sedem 
let v prometu, tako imenovani 
republiški prometni; rekli smo ji 
»leteča«. Na Višji šoli za notra-
nje zadeve sem leta 1984 tudi 
diplomiral iz prometa, in sicer 
z nalogo Preučevanje vzrokov 
kaznivih dejanj v cestnem pro-
metu kot podlaga za načrtova-
nje preventivnega dela Organov 
za notranje zadeve. Zagovor 
diplomske naloge ni bil zago-
vor, vse skupaj je potekalo v kar 
polni kinodvorani VŠNZ in 
pogovor je potekal  o »Naklep 
v prometu« …

Je bila »palačinkasta« služ-
bena stoenka čisti prometni 
naklep, saj se je vse skupaj do-
gajalo na javni cesti? Kaj pa 
tank, je javno prevozno sred-
stvo v prometu? Ali bi se moral 
peljati na vlačilcu v spremstvu 
vojaške in civilne policije? So 
imeli gospodje v hordi speci-
alno dovoljenje za »gaženje«, 
mendranje? Bi se lahko vprašali 
o njihovi uravnovešenosti, so 
bili trezni, saj so vozili cikcak? S 
svojo agresivno vožnjo so pov-
zročili veliko materialne škode, 
da o smrtnih žrtvah v Trzinu ne 
govorimo? Ali pa lahko odgo-
vorimo, da je bila »vojna, kjer je 
»močnejšemu« dovoljeno vse«?

Vid Drašček,
predlagatelj zlatega 

častnega znaka Vrhniki

Vrhnika, 
junaško mesto, 10.
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V a b i l o

Sole Libero vpisuje
V Sole Liberu je čas novih vpisov za tiste, ki jih zanima drugačen, naraven  in izkustven način šolanja. 
Smo zavod za naravno izobraževanje na Vrhniki, ki ponuja alternativno obliko šolanja za otroke, ki imajo 
uradno status šolanja na domu. 

V naslednjem šolskem letu 2022/23* vpisujemo otroke od 1. do vključno 5. 
razreda v program Šolanja ter Predšolske sončke (letnik 2017) v program 
Doživljajski dopoldnevi. 

Zavezani smo praktičnemu načinu dela in učenju v notranji raziskovalnici ter zunanji gozdni učilnici, ki 
otroka skozi učni proces podpirata celostno. 

Delamo v manjši skupini, zato naše dela hkrati omogoča skupinski in posamezni pristop ob prisotnosti 
pedagogov.
Velik poudarek dajemo tudi učenju o sebi, o čustvih ter medsebojnih odnosih.
Konkretno razvijamo tudi veščine razmišljanja, ki so izjemnega pomena za posameznikovo življenje.

Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti, še prej pa več izvedeti o nas, si oglejte našo stran na FB in spletno stran: 
www.solelibero.si. 
Lahko se dogovorimo tudi za individualni informativni sestanek (Saša Kern, vodja, 031 751 499). 

*Število vpisnih mest je omejeno.

SimonKr,  d. o. o.,  in Prava vadba sta naša sončna sponzorja. 

Če bi želeli biti med našimi sponzorji tudi vi, nam pišite na 
info@sole-libero.si.

Verjamem, da si se tudi ti že kdaj 
srečal s pekočimi očmi, bolečinami v 
vratu ter glavoboli. 

Bolečina, ki ti je onemogočala normalno delo, 
opravljanje gospodinjskih del in skrb za otroke. 
Da ne omenim osemurnega delavnika za raču-
nalnikom, pri katerem se poleg glavobolov in bo-
lečin v vratu pridružijo še boleče in pekoče oči. 
Občutek imaš, da glavobol prihaja iz očesnega 
dela, saj se dan za dnem trudiš in napenjaš oči, da 
bi opravil vse zadano delo. Ko prideš iz službe, pa 
glavobol ne preneha, pogosto se nadaljuje tudi v 
noč ter povzroči nespečnost. Posledično se zju-
traj zbudiš brez energije, neprespan in komaj 
čakaš na konec tedna, da si boš odpočil.

Verjamem, da se je marsikdo našel v zapisu, 
zato sem pripravila nekaj nasvetov, kako se izo-
gniti opisanim težavam.

– Med delom si vzemi več krajših odmorov, od-
pri okna pisarne, poglej v naravo in se nadihaj 
svežega zraka.

– Med odmorom za kosilo ugasni računalnik.
– Naredi raztezne vaje za vrat, ramena in lopati-

ce.
– Eno uro pred spanjem ugasni telefon, televizijo 

in radio ter se posveti svoji družini.
– Enkrat na mesec si privošči terapevtsko ma-

sažo, pri kateri ti bom zmasirala celoten hrbet 
s poudarkom na zgornjem delu. Sledi masaža 
vratu, glave in lasišča. Pri masaži obraza je mo-
goče vključiti tudi nego obraza za še dodatno 
sproščanje mišic. Med tretmajem masaže ti 
bom odpravila vozličke, ki ti povzročajo peko-

čo bolečino med lopaticami, glavobole in utru-
jene oči. S sproščanjem mišic se bo pospešila 
njihova prekrvavitev in iz salona boš odšel … 
O občutkih po masaži pa boš pa presodil sam.

Judita – masažni in kozmetični salon
Rezervacija termina na tel. številko 

068-645-507
Ljubljanska cesta 19, 

1354 Horjul

Vrhnika, 25. januar 
– Lani smo člani 
Kneippovih društev 
praznovali 200-letnico 
rojstva tega velikega 
zdravilca. 

Ne le, da je obudil in dopol-
nil vedenje o koristnosti vode, 
vključil je še prehrano, gibanje 
in zelišča. Posebno pomemb-
no pa je, da je vse to povezal 
z življenjskim redom. Samo v 
sozvočju telesa, duše in duha 
se človek lahko izogne bolezni 
oziroma jo lažje premaga. 

Moto mednarodne zveze  
Kneipp-world-wide za leto 
2022 je: iz preteklosti v priho-
dnost. Pri premagovanju tež-
kih koronskih časov še kako 
prav pride bogato znanje naših 

prednikov, dopolnjeno s so-
dobnimi znanji medicine in 
podobnih znanosti. 

Kneippove terapije z vodo 
so opisane v kar nekaj – tudi 
pri nas dostopnih – knjigah. 
Ob že večkrat ponatisnjenem 
priročniku sta zelo uporabni 
knjigi Kneippova šola zdravja 
in Kneippove terapije z vodo. 
Razne ovitke, oblive in kope-
li lahko opravimo kar doma 
skozi vse leto. Za boso hojo po 
snegu je treba počakati, da ga 
bo dovolj zapadlo. Skoki v lede-
no vodo so primerni samo za 
tiste, ki jim to ni samo enkra-
tno važenje, ampak so primer-
no utrjeni. Zato bo bolje poča-
kati na pomlad in poletje, ko 
bo mogoče uporabiti naravne 
vire – potoke, bazene ali morje.

Januar je mesec, ko začne-

mo šteti leto na novo in dan se 
počasi daljša.  Zimska prazno-
vanja so mimo in v slovenski 
pratiki je eden bolj znanih dni 
februarski  Valentin, ki naj bi 
nosil ključ do korenin. Včasih 
so kmetje takrat začenjali z 
delom na polju. Zdaj ga bolj 
poznamo po uvoženem pra-
znovanju zaljubljenih. Znan 
je bil že v rimskih časih, ko je 
mladina žrebala partnerje in 
pogosto se je res spletla zve-
za za življenje. Prijetno je, če 
pripravimo kakšno srčkasto 
sporočilo svojim dragim, saj  
pravijo: »Težave so v družbi 
polovične, sreča pa dvojna.«

Spomnili smo tudi na izbra-
no zelišče za leto 2022, ki je 
kopriva. O njej pa več na na-
slednjem srečanju.

Kneipp društvo Vrhnika

Kneippovo srečanje 
na Vrhniki

Bolijo oči, glava in vrat?

Kako premagati sindrom 
pisarniških delavcev?
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Besedilo zaradi avtentičnosti 
ni lektorirano. 
Čez nekaj časa so se spet peljali 
do neke stare babe ki je
Str.43
znala coprati povedala jim je 

da sta v Avstriji vjeta in da so jih 
zapeljali silno daleč v taki kraj 
da nobena pošta do njih ne pri-
de (povedala jim je prav a jo niso 
prav razumeli). Tako so se vozili 
do raznih coprnikov in coprnic 

celo zimo ali zaželjenega pisma 
od svojih sinov in mož ni bili.
Kako silno so lahkoverni vam tu-
kaj en dogodek opišem. Nekega 
zimskega dne gredo Irina in Ana 
v vas k Pavlu ki je bil na glasu 
kot precej navit in nagajiv sosed 
kmalo pa Ana žena drugega 
sina silno prijoka domu sprašu-
jemo jo kaj

Str.44
je in pravi med jokam oh ubiti 
ubiti moj mož Vasilij ubiti kje 
pa si zvedela miza mi je pove-
dala, precej sem vedu da imajo 
spet neko coprnijo. Pozneje sem 
zvedu bilo je tako muhasti sosed 
je nabral nekaj fantinov takih 
kakor je bil sam med njimi je 
bil tudi Pluskarjav posedli so se 
okoli mize  
na vsaki strani enako in položili 
roke na mizo Pavlo kot cuper ko-
mandant se vstopi na sredi hiše 
in zapoveduje a nu nekaj časa 
podržite da se miza nagreje po-
tem bo povedala razne reči. Ko 
tako nekaj časa držijo

Str.45
zapoveduje dalje a nu miza če 
že vse znaš udari ti kteri so na 
eni strani sedeli so bili zgovorjeni 
so mizo pritisnili in spustili da je 
padla lop na tla babe so gledale 
in strmele v ta čudež da so se jim 
odprla usta.
Izpraševanje dalje a nu miza po-
vedi kolko je meni let in vdarila 
je 42krat kolkor je imu on let in 
vse je vedla seveda kar je vedu da 
pritiskači ne vedo to on spraše-
vav ni. Tukaj je naša Ana zve-
dela da je njen mož ubiti da je 
tako prijokala domu. Ta čudež 
se je hitro raznesu

Str.46
po vsi okolici edni so govorili da 
je to od Boga bol izobraženi pa 
so rekli da je to od hudiča in da 
mnogo pomagajo črne bukve ki 
se nekje v bližini nahajajo. Za-
čeli so hoditi še iz drugih vasij 
izprašvat mizo. Pluskarjav je 
potem še mene nagovoru da 
sva jo potem midva pritiskala. 
Naravnost smešno je bilo ko je 
kakšna stara ženica prilezla in 
sprašvela kje je tista miza da 
smo ji morali iti ene parkat vdar 
iz mizo. Ko sem se že tega naveli-
čav in jim pripovedoval da to ni 
vse skup nič

Str.47
da mizo mi povzdigujemo so bili 
hudi in rekli da sem nejeverec 
ker ne verjamem tega čudeža. 
Takih vraž in neumnosti imajo 
mnogo ki jih tukaj ne bom opiso-
val. Greh jim je vsaka otročarija 
to kar pri nas duhovni uče da je 
največji greh to pa pri njih ni nič 
slabega. 
Zimo nismo imeli posebno hudo 
včasih je res potegnila silna mr-
zla burja kakoršne na Krain-
skem nisem nikdar vidu vendar 
to je trajalo le par dni in veter se 
je obrnu pa je bilo spet toplejše 
da je bilo po dvorišču veliko bla-
to.

Str.48
Približala se je spomlad in delo 
na polju ob enem se je pa začev 
spet post tako zvani veliki post 
ki je trajal 2 meseca do Paske to 
je Velika noč spet so se poslovili 
od vsi mesnih in mlečnih jedi le 
meni so dali včasi kislega mleka 
in špeha.
Začeli smo sejati v noči je bilo 
treba nakrmiti konje a zjutraj še 
navadno po temi smo zapregli 
konje v tako zvane bu kar je to 
plug z tremi ali štirimi ali peti-
mi lemeži v vsaki plug po 4 ali 
5 konj ednega pa priveže zad ki 
vlači brano tako smo podili to 
tropo

Str.49
konj okolo velike njive da smo 
prišli na sredi skupaj in bilo je 
zorano in povlečeno potem za-
preže sejalko in gre spet okoli 
njive in tako poseje.
Tukaj imajo mnogo lepo rav-
nega in silno rodovitnega polja 
zemlja je črna kakor oglje moj 
gospodar je imu polja 50 desetin 
to je po naše 75 johov a štel se 
je mali kmetič vasi so redke zato 
imajo nekteri svoja polja po 10 
in 15 tudi 20 km daleč kadar 
sejena dalni njivi gre zjutraj v 
noči z doma in zvečer pride v 

noči domu za hrano vzame s se-
boj kruh in ribe arnike dostikrat 
tudi na stepu nočuje
meni je
Str.50
vse to iz prvega teško djalo njim 
pa nič ker tako so navajeni Ru-
skega stepa sinovi.
Da bi njive gnoiv na to si še ne 
misli iz gnoja nardijo krpič s kte-
rim potem kurijo.
Prišla je Velika noč danes leto 
sem se mučil na bojnem polju 
tam v mrzlih Karpatah danes 
leto sem dobil od doma prvo 
pismoki mi pišejo Bog daj da bi 
drugo leto Veliko noč praznoval 
doma mislu sem si to pot menda 
vendar ali prišla je jast pa sem 
še mnodo dalše od doma kakor 
sem biv pred 1 letom Bog ve kje 
jo bom praznoval drugo leto. O 
Veliki noči je

Str.51
biv praznik 3 dni zdaj je biv spet 
dolgi post končan.
Pri mojem gospodarju so Veliko 
noč praznovali spet v joku ker so 
pogrešali svojih dragih od kterih 
še zdaj ni bilo ne duha ne sluha.
Ob nedeljah smo se včasih peljali 
v trg Pokrovsko hodili smo na po-
što in želno pričakovali kakšnega 
glasu iz svoje drage nepozablene 
domovine. Neko nedeljo v mese-
cu februvarju l.1915 se pripeljam 
tudi jast s svojim gospodarjam v 
trg hodim po ulici kar zagledam 
svojega znanca slovenca da gre 
proti meni in zakliče Anton kar-
to imaš od doma jest mu nisem

Str.52
verjev potem pogledam in spo-
znam v resnici to je pisala moja 
žena kakor bi zvaliv iz sebe težki 
kamen hvala Bogu kdo more po-
pisati moje veselje berem 5 me-
secev nismo dobili pisma od tebe
v resnici dolgi so v takem sluča-
ju tudi jast nisem dobil dolgih 8 
mesecev od tebe nobebega glasu
Hvala Bogu da vsaj vem da ste 
še živi in zdravi in da veste kje 
sem jast.Potem sem dobiv več-
krat kakšno karto in enkrat tudi 
denar 14 rubljev.

(Se nadaljuje.)

Z navdušenjem vam 
sporočamo odlično novico! 

Z začetkom marca se na Vrhniki 
odpira IRONSTAR GYM: nov in mod-
erno opremljen prostor za funkciona-

lno vadbo, ki bo obiskovalcem nudil 
osebni pristop s privat in »semi-privat« 
treningi pod vodstvom osebnih tren-
erjev.  Ekipa IRONSTAR GYM na prvo 
mesto postavlja zasebnost obiskoval-
cev, storitev trenerstva na najvišjem 

nivoju in sproščeno ter prijetno okolje. 
Poskrbite za svoje dobro počutje in 
izboljšajte svojo telesno pripravljenost 
v za to novem fitnes prostoru. IRON-
STAR GYM se nahaja v centru Vrh-
nike – najdete ga v sklopu objekta 

ZIC Vrhnika, poleg telovadnice Par-
tizan (Tržaška cesta 9). V neposredni 
bližini fitnesa je tudi zunanji športni 
park – tekaški stadion, ki bo v toplejših 
mesecih omogočal vadbo na prostem. 
Datum uradne otvoritve fitnesa in vse 

informacije lahko najdete objavljene na 
njihovih spletnih portalih - na Face-
booku ali Instagramu pod imenom 
IRONSTAR GYM VRHNIKA.

Ekipa Ironstar Gym Vrhnika

Taborniki rodu Enajsta šola Vrhnika smo 
leto začeli s predajo 11.545 papirnatih ladijc, ki 

bodo postale del instalacije, posvečene žrtvam 
holokausta.

Dnevnik ruskega ujetništva

Na Vrhniki bogatejši za moderen fitnes prostor

Zajadrali v novo leto

Nadaljujemo z objavo dnevnika Antona 
Mehleta, vojaka avstro-ogrske vojske, ki ga je 
pisal v času ruskega ujetništva. 
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Pohvala ustvarjalcem 
Našega časopisa

Že lep čas nisem nič napisala v Naš 
časopis, še vedno pa ga nestrpno priča-
kujem in rada prebiram. Tudi shranim 
ga. To je zame v mojih visokih letih naj-
boljši časopis. Hvala vsem, ki se trudite 
že toliko let. 

Čeprav se je januar že poslovil, pi-
šem z željo vsem dobrim in prijaznim 
ljudem, ki so mi v nelahkem življenju 
vedno stali ob strani, da bi bilo to leto 
zares zdravo, srečno, mirno in zadovolj-
no. Hvala vsem! Še kako dobro vem, da 
so dobri in razumevajoči ljudje zlata 
vredni! Doživeli smo skupaj veliko le-
pega pa tudi težkega. Vem, nisem edi-
na, kajti vsi prestajamo svoj kržev pot. 
Kar koga doleti, mora sprejeti. Lepo pa 
je, da smo pripravljeni drug drugemu 
pomagati. 

Vse je mogoče preživeti, je večkrat de-
jala naša stara mama, mamina mama. 
Rodili so 14 otrok, umrli pa stari 97 let. 
Občudovanja vredni so bili. Njena za-
dnja hči je bila ob smrti stara sto let in 
sedem mesecev. Tudi ona je bil nadvse 
pridna šivilja. Vsi smo zelo povezani. 

Zelo težko pa nam je bilo, ko nam je 
umrla naša dobra mama, stara le 51 let. 
Čeprav je minilo od takrat že 65 let, jo 
še vedno pogrešamo. Je že tako, življenje 
ni samo lepo, je tudi kruto. Mir je zlati 
čas. 

Vsak dan se spominjam mojih dveh 
pokojnih prijateljic. Že od prvega ra-
zreda smo bile z vsem zelo povezane. 
Veliko lepih ur smo doživele skupaj, lju-
dje so nam dejali kar triperesna dete-
ljica. Bili sta tudi res dobri prijateljici. 
V težkih urah smo druga drugi stale ob 
strani, nepozabno. Ko se nismo mogle 
več družiti, smo se pogovarjale le še po 
telefonu. Jaz sem zdaj ostala zadnji list 
te deteljice v starosti 89 let. Koliko časa 
še? Čas vse prinaša in odnaša, le spo-
mini ostajajo. 

Tudi minulo leto 2021 sem za božične 
praznike in novo leto doživela veliko le-
pega. O, koliko voščil in daril sem dobila 

od vsepovsod. Vsem lepa hvala. Vedno 
si rečem, kar tako naj bo, slabše bo še 
lahko. Domači in vsi moji mi pomagajo 
in poskrbijo, kar potrebujem: iz trgovine, 
pošte, lekarne … Zaenkrat se še sama 
»okamandiram«. Seveda mi gre vse zelo 
počasi, gre pa še. Tudi tako je, če dolgo 
živiš – veliko doživiš in se ob tem tudi 
marsikaj naučiš. 

Rada pa bi še doživela, da bi kdo 
napisal kaj v Naš časopis preprosto do-
živetega – to je najlepše. Res pa je tudi, 
da se starejši težko odločajo za pisanje, 
mladi pa se raje ukvarjajo z računal-
niki, mobiteli, internetom … Mogoče 
kmalu še pisati ne bodo znali. 

Bom tudi jaz končala to moje pisanje. 
Pazimo nase, ohranjajmo zdravje in z 
dobro voljo naprej. 

Prejmite lep pozdrav od staroste 
Marije Mele iz Velike Ligojne 7

Pripis uredništva: 

Spoštovana ga. Marija Mele!
Veseli nas, da radi posežete po časopisu 
in da tudi radi kaj napišete vanj. Spo-
mnim se vaših prispevkov že izpred let 
in vedno jih radi objavimo. Vedno so jih 
bralci radi brali. V upanju, da tudi v 
prihodnje poprimete za svinčnik in list 
papirja, vas lepo pozdravljam. 

Gašper Tominc, 
urednik Našega časopisa

Muzej »raus«! 
Je na vrsti Cankarjeva rojstna 
hiša?

SDS in Lista za razvoj Vrhnike in po-
deželja s podporniki se v našem imenu 
in za »vrhniški blagor« odpovedujeta z 
UNESCO-vim priznanjem nagrajene 
razstave Moja Ljubljanica. Ker ni ren-
tabilna. Je rentabilna Cankarjeva roj-
stna hiša? Pa njegove knjige, ki jih hrani 
Cankarjeva knjižnica? Je Cankar sam 
rentabilen? 

In kaj (n)imata skupnega Izola in 
Vrhnika? Obe mesti se pojavita v Slo-
venski kroniki TV Slovenija, 10. 2. 2022.

V Izoli snujejo Hišo ribiške industrije, 
11 milijonov vreden projekt, za katerega 
nameravajo iz evropskih sredstev pri-
dobiti 75 %. Vključuje muzej, v katerem 
bi s ponosom pokazali del svoje zgodovi-
ne: » Imamo tudi nekaj materialne de-
diščine, arhivov, starih embalaž, starih 
strojev. Mislim, da se da iz tega nekaj 
narediti.« Na zaslonu vidimo najra-
zličnejše prazne ribje konzerve, ki nam, 
nekoliko starejšim, obudijo nostalgijo po 
nekdanjih časih. 

»Nadaljujemo na Vrhniki. Tamkaj-
šnja razstava Moja Ljubljanica bo od-
prta le še do 13. septembra. Eksponate, 
med njimi pri Vrhniki najdeno najsta-
rejše leseno kolo in deblak, bodo potem 
preselili v Ljubljano. Vrhniška občina 
in ljubljanski Mestni muzej se namreč 
nista mogla sporazumeti o prihodnjem 
sodelovanju.« Na zaslonu vidimo 5.200 
let zgodovine Vrhnike. 

Materialna dediščina sama po sebi ni 
nič. Oziroma je toliko, kolikor spoštova-
nja do nje je v ljudeh do ljudi, od katerih 
jo dedujejo. 2016,13.september(https://
www.rtvslo.si/kultura/razstave/vrh-
nika-je-bogatejsa-za-dozivljajsko-raz-
stavisce-prihodnje-deblakovo-domo-
vanje/402684): »…Vrhnika se z novim 
razstaviščem prebuja in razvija. Pre-
bujamo se, razvijamo se, in to si mora-
mo znati priznati. Je pa to napor, nekaj, 
kar terja znanje, angažma in predvsem 
sodelovanje. Pomembno je znati gledati 
naprej, da bi znali našo tradicijo imeti 
v srcih, ampak hkrati graditi neko novo 
zgodbo, moderno Slovenijo. Takšno, ki 
gre naprej v sodelovanju, ki se razvija 
in pomeni odprto družbo.« In ravno te 
vrednote je (takratni predsednik Vlade) 
prepoznal na Vrhniki. Minister za kul-
turo  je pribil, da bo razstavišče Vrhniko 
vpisalo na seznam zanimivih kulturno-
-turističnih lokacij. Prepoznati potenci-
ale in na njih graditi, pomeni kakovo-
sten preskok v razmišljanju o kulturni 
dediščini in kulturi sploh.«

Ob podelitvi  znaka Unesco Projektu 
Ljubljanica (najboljših praks za podvo-
dno kulturno dediščino) 24. septembra 
2019 je župan Cukjati v slovesnem na-
govoru modro, kleno in odločno nad-
gradil ohlapne besede nekdanjih politi-
kov Cerarja in Peršaka:  »Če so predniki 
poskrbeli za pestrost Ljubljanice z arhe-
ološkimi artefakti, je naša dolžnost, da 
jih predstavimo ljudem. Priznanje je 
spodbuda za preteklo opravljeno delo 
in spodbuda za naprej.« Čigava dol-
žnost? Katerim ljudem? Bodo vrhniške 
šole vrhniške otroke vozile v Ljubljano 
gledat vrhniško zgodovino? Predniki so 
poskrbeli. Kaj pa »naša dolžnost«? Ali 
bomo morali državljani tudi na Vrhni-
ki s transparenti na ulice še pred voli-
tvami, da bo jasno, da imajo politiki ne 
le moč, ampak tudi dolžnosti? Tisti, ki 
so, in tisti, ki pridejo.

Marjan Geohelli

Supervolilnemu letu ob rob – 
drugič

Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo.
Le kdo si tega ne želi? Verjetno vsi, 

prav vsi, v to sem prepričan, a kot vse 
kaže, nekako ne moremo najti te poti. 
Bo t.i. supervolilno leto pripomoglo k 
temu? Dvomim, res dvomim, saj bliže 
kot smo, bolj so v nebo vpijoče razlike na 
dlani. V danem trenutku nas združuje 
stiskanje pesti in navijanje za naše špor-
tnice in športnike, ki nas na Kitajskem 
razveseljujejo s s vojimi uspehi in v nas 
zbujajo sočutje z bolečimi spodsrljaji. A 
OI so minjljive in zopet bo vse po sta-
rem. Potrebujemo nekaj, kar nas trajno 
združuje, saj vidimo, da nas politika 
razdružuje. Žal. Navedel bom primer 
dveh poetov, ki ju je poezija »združila«, 
a politika (vojna) krvavo razdružila. 
Njuna poezija je namreč večna in vsa-
kemu ljubitelju lepote, to pa Slovenke 
in Slovenci smo, všečna. Predvsem pa 
je lahko skupna točka vsem nam.

Prvi je France Balantič, drugi pa Ka-

rel Destovnik - Kajuh. Verjetno ju ni 
treba posebej predstavljati, pa vendar 
si bom dovolil nakazati, kje lahko vsi 
prenehamo z ideološkimi deljenji. Sta-
rejše generacije Kajuha bolje poznamo, 
saj smo se o njem učili v šoli ter ga de-
klamirali na različnih pireditvah. Uči-
li so nas, da je partizanski pesnik. Do 
neke mere je to res, saj je kot partizan  
pisal partizanske pesmi. A pozabljalo 
se je, da je pesnikoval že pred vojno, da 
je pisal čudovite ljubezenske pesmi, pe-
smi materi in ne le pesmi upora. In še 
nekaj, zmotno se misli, da je bil Kajuh 
komunist. Ni bil, ni vstopil v t.i. Partijo.

Pri Balantiču je stvar nekoliko  bolj 
zapletena, saj velja za belogardistične-
ga pesnika, kar je po mojem prepriča-
nju velika zmota. Zaradi predsodkov je 
z ljudmi, ki so družbeno nagnjeni bolj 
v levo, o njem težko razpravljati kot o 
pesniku, saj v njem vidijo le belogardi-
sta. Ko sem ga branil kot poeta na FB, 
sem bil izključen kar iz lepega števila 
skupin, seveda na osnovi predsodkov. 
Naj na kratko utemeljim svoje  repri-
čanje: belogadristični pesnik je tisti, ki 
je kot belogardist pisal belogardistične 
pesmi. Kdor bere Balantiča, ve, da je 
njegov opus nastal, še preden je oble-
kel vojaško suknjo. In ravno tako ve, da 
njegove pesmi niso belogardistične, niti 
najmanj. So pesmi ljubezni do dekleta, 
erotike, ljubezni do matere ter poglo-
bljeno iskanje smisla ter večnega izvora, 
čemur je posvetil celoten sonetni venec 
s preprostim  naslovom Venec. Balantič 
je namreč mojster  slovenskega soneta. 

Ko bomo Slovenke in Slovenci prene-
hali premagovati eden drugega v druž-
benem pomenu, ko bomo presegli željo 
vladati eden drugemu in bomo končno 
sprejeli lastno lepoto, kot temelj izgra-
dnje skupnega, lepoto, ki je je, pa ne le 
v poeziji, ogromno, takrat bom lahko 
uresničili verz Franceta Prešerna:

»Vremena bodo Kranjcem se zjasni-
le.«

Boris Kononenko

P R E J E L I  S M O

Če si želite postati policist ali policist-
ka, se lahko po zaključeni srednji šoli 
vpišete na Višjo policijsko šolo v Tacnu. 

Vpisi bodo potekali enako kot na 
druge višje šole, razpis je aktualen od 
1. februarja do 18. marca 2022. 

Ko uspešno zaključite prvo leto, se 
vpišete v drugi letnik, pogodba se vam 
podaljša. Ko opravite vse študijske 
obveznosti, z vami sklenemo delovno 
razmerje za nedoločen čas in začnete z 
delom na eni od policijskih postaj. 

V razpisu so navedeni vsi pogoji, ki 
jih morate izpolnjevati, sledijo pa še 
fizični in psihični testi. Na spletni 
strani policija.si si lahko vse pogoje 
tudi pogledate in se z njimi podrobno 
seznanite. Za podrobnejšo in neposre-
dno seznanitev z delom policistov vam 
nudimo tudi možnost obiska Policijske 
postaje Vrhnika. Na policijski postaji 
vam bomo predstavili delavnik polici-
sta, pokazali opremo in vam z veseljem 
odgovorili na vaša vprašanja.  

Vprašanja lahko naslovite tudi na 
elektronski naslov zaposlitev.pulj@
policija.si. Na ta naslov lahko tudi 
sporočite željo po obisku policijske 
postaje, lahko pa se tudi sami zglasite 
na najbližjo policijsko postajo. Veliko 

našega dela je predstavljenega tudi na 
Facebook strani Policijske uprave Lju-
bljana, kjer smo vam prav tako dose-
gljivi. 

S čim vse se boste srečali v službi?
S svojim delom boste pomagali lju-

dem in skrbeli za varnost državljanov, 
imeli boste dinamično delo, ki prinaša 
veliko izzivov. Na začetku je to pred-
vsem delo na terenu kot policist na 
policijskih postaji, kjer boste opravljali 
naloge v patruljah, preiskovali boste 
različna kazniva ravnanja, obravnavali 
prometne nesreče, obravnavali različ-
ne dogodke, izvajali intervencije ob 
različnih dogodkih, skupaj z občani 
skrbeli za varnost v lokalnih okoljih in 
nabirali izkušnje za vaše nadaljnje delo 
v policiji.

Seznanili se boste še, kako deluje in-
terventna številka 113, spoznali boste 
delo kriminalistov, vodnikov službenih 
psov, konjenikov, posebne policijske 
enote, specialne enote, letalske policij-
ske enote, enot za nadzor državne meje 
in delali predvsem z ljudmi.

Z leti boste lahko, ob prizadevnem in 
zavzetem delu, dodatnem usposablja-
nju, pridobivanju delovnih izkušenj ter 

izkazanem zanimanju, postali del teh 
specializiranih enot tudi sami. Mo-
žnosti za napredovanja oz. premestitev 
na delovna mesta, ki vas bodo še pose-
bej zanimala,  je zares veliko. Možnosti 
so tudi za delo v tujini, in sicertako v 
mirovnih misijah na različnih koncih 
sveta kot tudi pomoč drugim policijam 
po svetu. 

Lahko boste tudi član ali članica po-
sebne policijske enote in boste opra-
vljali zahtevnejše naloge ob različnih 
dogodkih. Taki dogodki so zlasti večje 
športne prireditve, demonstracije, pro-
testi, kjer je mogoče pričakovati večje 
kršitve javnega reda in miru, večje is-
kalne akcije. Za opravljanje tovrstnega 

dela se boste posebej usposabljali.  
Del posebne policijske enote je tudi 

gorska policijska enota, kar je kot na-
lašč za vse, ki imate radi gore in boste 
skozi posebno usposabljanje prido-
bili znanje za izvajanje nalog policije 
v visokogorju. Tu gre predvsem za 
obravnavo nesreč v gorah, sodelova-
nje v iskalnih akcijah, pa tudi preven-
tivno opozarjanje obiskovalcev gora 
o ustreznosti njihove opreme in na 
druge nevarnosti v gorah. Pri tem delu 
boste tudi večkrat sodelovali z letalsko 
policijsko enoto in boste pri izvajanju 
nalog neposredno sodelovali kot del 
ekipe v helikopterju.    

Lahko postanete policist postaje 

prometne policije, kjer bo vaša osnov-
na naloga skrb za varnost udeležencev 
v cestnem prometu, obravnavali boste 
prometne nesreče in druge dogodke v 
cestnem prometu. Svoje naloge boste 
lahko opravljali tudi na motorju.

Če vas veseli delo z živalmi, se boste 
lahko usposobili za vodnika službene-
ga psa ali policista konjenika in policij-
ske naloge opravljali s pomočjo službe-
nega psa ali konja. Svojo kariero boste 
lahko gradili kot kriminalist pri prego-
nu storilcev najhujših kaznivih dejanj. 
V okviru kriminalistične policije se 
boste lahko specializirali za preiskavo 
splošne ali organizirane kriminalitete, 
obravnavo kriminalitete s področja 
gospodarstva, računalništva, lahko pa 
postanete tudi kriminalistični tehnik, 
forenzik, bombni tehnik. 

Če imate odlične psihofizične spo-
sobnosti, lahko postanete tudi član 
specialne enote policije, ki je namenje-
na za izvajanje najzahtevnejših nalog 
policije. Lahko se usposobite tudi za 
varovanje najvišjih političnih predstav-
nikov tako doma kot v tujini. 

Skratka, policijsko delo je dinamično, 
raznoliko in tudi zelo zanimivo, ponuja 
vam ogromno možnosti, tako da vam 
pri tem delu ne more biti nikoli dolgčas. 

Vabljeni k vpisu!
Vladimir Adam, mag., načelnik 

policijske postaje,
policijski inšpektor I

Vir: dnevnik.si

Vpis na VPŠ

Postanite policist
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Kako ali s čim začeti? 
Ko enkrat začnem, 
steče. Že nekaj dni 

premišljujem. 

Pravijo: »Česar je polno srce, 
to usta govore!« Če je to res, 
že imam iztočnico. Dan pred 
letošnjim kulturnim prazni-
kom sem na Radiu Ognjišče 
poslušala oddajo Spoznanje 
več, predsodek manj. V njej je 
dr. Žiga Turk povedal zelo po-
menljive besede, za katere sem 
mu hvaležna in ki se premalo 
poudarjajo: » Slovenski narod 
ni nastal samo iz pesnikov in pi-
sateljev. Pomembni so bili tudi 
znanstveniki, podjetniki, veliki 
kmetje, vojskovodje … Iz vsega 
tega je potem nastala Slovenija. 
Mi praznujemo praznik kulture, 
ne praznik umetnosti, kultura 
pa je tisto, kar nas dela za različ-
ne od sužnjev naših prirojenih 
nagonov …« Zaigralo mi je srce! 
Naj živi naša umetnost, a narod 
je več kot to! Narod smo mi vsi, 
čisto običajni ljudje.

V tem kulturnem duhu vzga-
jamo otroke v župnijskem vrtcu. 
Nihče ne zna in ne zmore vsega, 

vsak pa zmore nekaj. Nikoli se 
ne norčuj iz človeka, ki nečesa 
ne zmore. Če moreš, mu poma-
gaj, nikoli pa se ne norčuj. Niso 
pomembna oblačila po zadnji 
modi, ki jih je verjetno nosila 
Urška iz Prešernovega Povo-
dnega moža. Njeno srce je bilo 
prevzetno in polno nje same. 
Pomembnejše je, da znamo deli-
ti, se poslušati, ustvarjati in raz-
iskovati skupaj. Eden od otrok 
je vprašal: »A je znala sploh kej 
skuhat, ko se je zmiri sam šti-
mala?« Ko nastane konflikt, se 
velikokrat sliši: »Nehi, men to 
ni všeč!« Povedati, ne udariti, 
ne ponoreti! Morda bi bilo tre-
ba tovrstno vzgojo vpeljati tudi 
v kakšne politične sfere? 

Ko je tekla beseda o Sloveniji, 
so našteli veliko lepot, ki se po-
vršnemu opazovalcu zde samo 
po sebi umevne. Nekdo je dejal, 
da bi v zemlji najd'l velik črvov, 
če bi šli tje pogledat. Pomemb-
na ugotovitev! To pomeni, da je 
naša slovenska zemlja še zdrava, 
živa in da rodi in da bo, Bog daj, 
še dajala hrano. Takoj je stekel 
pogovor, kaj lahko naredimo, 
da bo naša dežela čista in ure-
jena. Mnogo vedo, odrasli tudi, 

pa tega večkrat ne upoštevamo, 
sploh, če nas nihče ne vidi. No, 
otroci se učijo, da ni pomemb-
no, ali te kdo vidi ali ne. Bodi 
pošten, povej po resnici, opra-
viči se in popravi škodo, ki si 
jo morda naredil. Lepo je to 
poslanstvo in zelo pomembno. 
To je sejanje kulturnih semen v 
mlada srca, da naš narod osta-
ne ponosen tu pod Triglavom. 
Ko smo peli himno, je eden od 
otrok položil roko na srce. Na 
vprašanje, zakaj, je dejal: »Ja, 
zato, ker je, ker je, ja zato … , ker 
je tukej tko lepo za Slovenijo.« 
Naj tako ostane. In ni pomemb-
no, koliko od njih bo pesnikov 
ali pisateljev. Pomembno je, da 
bodo postali kulturni ljudje s 
smislom in vero v življenje.

Je znal France Prešeren smu-
čati? Ne vem. Otroci iz skupine 
Plameni in Iskre sedaj znajo. 
Vaditelji in vaditeljice na smu-
čišču v Šentjoštu so vešči svo-
jega dela. Znajo nadgrajevati že 
osvojeno in spodbujati tiste, ki 
jadikujejo, jokajo in tarnajo: »Pa 
jest na morm ! To je pretež'k za 
mene!« Na koncu so vsi speljali 
in žarečih obrazov o dogajanju 
na smučišču pripovedovali še 

več dni doma in v vrtcu. Morda 
je največ odnesel prav tisti, ki je 
premagal samega sebe in vztra-
jal. Samo trud rodi sadove! 

Ena od vzgojiteljic se je iz Šen-
tjošta vrnila vsa hripava, ker je 

zadnji dan na tekmovanju gla-
sno spodbujala otroke. Morda 
pa je bila hripava zato, ker ni 
prejela blaževega blagoslova, ki 
smo ga bili deležni vsi, ki smo 
bili tisti dan v vrtcu.

Naj sveti Valentin s svojim 
ključem odklene korenine ra-
stlin in naših src, da bomo drug 
drugemu čim bolj ljudje, ljubeči 
ljudje.

Anica Košir Kropivšek 

V Muzejskem društvu 
Vrhnika smo z žalostjo spre-
jeli novico o izgubi dragega 
člana gospoda Nika Šu-
šteršiča. Bil je naš dragocen 
sopotnik in sodelavec, ime-
niten sogovornik ter zakla-
dnica spominov, znanja in 
dobre volje.

K društvu je pristopil leta 
2000 in že ob začetku pre-
vzel odgovorne funkcije. Spr-
va je bil izvoljen v nadzorni 
odbor, kmalu zatem je po-
stal član in tajnik izvršnega 
odbora.

V društvu je odigral vidno 
vlogo. Že ob njegovi včlani-
tvi – to je bilo v letih, ko fi-
nanciranje izida Vrhniških 
razgledov še ni bilo povsem 
urejeno – je z znatnim fi-
nančnim prispevkom poma-
gal uresnčiti izid takrat na-
stajajoče številke zbornika. 
V razgledih je tudi objavljal, 
med drugim je pripravil se-
znam vseh dotedanjih (do 
leta 2007) članov društva. 

Sodeloval je tudi pri pri-
pravi številnih razstav. 

Ko smo se v MDV poklo-
nili vrhniških krasoslovcem s spomenikom – 
kapnikom v Močilniku, je Niko prevzel orga-
nizacijo celotne akcije, vključno z večkratnimi 
izleti v kamnolom nad Črni Kal, v katerem 
smo iskali in na koncu našli primeren kapnik.

Seznanil nas je tudi z dr. Nikolajem Sadni-
karjem, ki nas je pozneje sprejel na svojem 
domu, v znamenitem Sadnikarjevem muzeju 
v Kamniku. Sadnikarjevi spomini na Vrhniko 
z začetka 20. stoletja, ko je obiskoval svojo teto 
Tinco, poročeno z lekarnarjem Hočevarjem, in 
pozneje bratranca Stanka, so v obliki intervju-
ja objavljeni v VR.

Gospod Niko Šušteršič je sodeloval kot član 
MDV in kot velik poznavalec IUV (tam je bil 
namreč zaposlen večino svoje delovne dobe) v 
delovni skupini, ki je postavljala temelje novi 
vrhniški knjižnici v stavbi nekdanje Konfekcije. 
V prvih mesecih leta 2012 smo skupaj hodili 
po zapuščenih prostorih šivalnice, zaznamo-
vanih s sledovi vandalizma, in iskali, kaj od 
stare opreme in posameznih predmetov bi 
lahko vključili v novo knjižnico. 

Tako smo želeli v kraju ohraniti spomin 
na industrijskega velikana, ki je toliko dese-
tletij omogočal delo in življenje številnim in 
pomembno prispeval k vsesplošnemu razvoju 
kraja. Z veliko prizadetostjo nam je ob žalo-

stnem stanju zapuščenih 
prostorov razlagal, kaj se je 
kje delalo, kaj so s čim počeli 
in kaj bi bilo vredno vključiti 
v novo zasnovo.

Pozneje je rad zahajal v 
nove prostore knjižnice z vo-
njem po usnju, predvsem na 
prireditve, posvečene spo-
minu na IUV. Muzejskemu 
društvu in domoznanskemu 
oddelku knjižnice je poklo-
nil dokumentarne filme, 
ki prikazujejo razne faze 
predelave usnja, delo v ope-
karni v Sinji Gorici, ki jo je 
zgradila IUV, utripe s pari-
ških sejmov, na katerih je on 
sam kar 16-krat predstavljal 
vrhniško usnjarno in tam 
iskal dobavitelje najkakovo-
stnejših surovih kož z vsega 
sveta. Prispevek o njegovem 
zanimivem in odgovornem 
delu, polnem potovanj po 
vsem svetu, je v obliki inter-
vjuja objavljen na spletnem 
portalu Kamra. 

Arhiv Muzejskega dru-
štva je dopolnil s številnimi 
starimi fotografijami in do-
kumenti. V depozit društva 

je pripeval tudi sliko Argonavtov ob izkrcanju 
v Močilniku, ki dopolnjuje zbirko akvarelov in 
olj slikarja Tesarja. 

Za velik in dolgoletni prispevek k delovanju 
društva ter posledično poznavanja lokalne 
zgodovine je bil Niko Šušteršič imenovan za 
častnega člana Muzejskega društva Vrhnika.

Zadnja leta smo ga zelo pogrešali, saj se za-
radi zdravstvenih težav ni mogel več udeleže-
vati društvenih dogodkov. 

Člani društva smo se srečali z njim še ob 
koncu prejšnjega leta, 30. decembra. Obiska je 
bil zelo vesel. Malo smo se pošalili in obujali 
čase, ko smo se tedensko družili v društvenih 
prostorih. Ob odhodu nas je povabil, naj se še 
oglasimo, kar smo mu tudi obljubili. Žal pa je 
bilo to srečanje poslednje. Težko se bomo spri-
jaznili z dejstvom, da je odšel za vedno. 

Družini in znancem izrekamo ob izgubi 
očeta, moža in prijatelja iskreno sožalje in se 
zahvaljujemo za vse donacije MDV ob odhodu 
gospoda Šušteršiča. 

Dragi naš Niko, vam pa naj bo lahka ta naša 
stara, komaj slutenih zakladov polna vrhniška 
zemlja!

Muzejsko društvo Vrhnika, 
Vrhnika, 14. februarja 2022

V spomin

Niko 
Šušteršič

6. december 1930 – 
5. februar 2022

Vsakodnevna vzgoja za kulturo 
v župnijskem vrtcu

Moj otrok ni dobil vrtca, kaj sedaj?
 Navadno se na socialnih omrežjih tako vpra-

šanje pojavi po tem, ko starši dobijo od vrtcev 
zavrnjene vloge za vpis svojih otrok. Razlog je v 
prevelikem številu otrok. Otroci izpadejo glede 
na določene kriterije in dobljene točke. A vseeno, 
prejemniki odločb z zavrnitvijo sprejema niso le 
številke. So starši in nemalo jih je v veliki stiski.

Mama je ena sama … nadloga za našo firmo. 
Plakat s tako vsebino sem videla kar na nekaj 
tablah po Vrhniki. V sodobnem svetu so lahko 
v podobnem položaju tudi očetje. Mame se vra-
čajo na delovno mesto običajno 11 mesecev po 
rojstvu otroka. Kako naj razloži delodajalcu, da 
otrok ni dobil vrtca in da nima ali pa si ne more 
privoščiti drugega varstva? Stari starši so pogosto 
še v službi ali pa živijo drugje. Kaj takrat? Koliko 
otrok je vsako leto najprej zavrnjenih? Ali občina 
namenja pomoč staršem, ki so primorani poi-
skati zasebno varstvo? Rešitev, da en od staršev 
ostane doma, za mnoge finančno ni sprejemljiva. 

Na 12. seji občinskega sveta občine Vrhnika, ki 
je poteka 17. decembra 2020 je g. Kastelic posta-
vil vprašanje, ki mi v zadnjem času zelo rezoni-
ra. Zanimalo ga je, ali občina Vrhnika planira 
gradnjo novih vrtcev oziroma oddelkov. Odgovor 
g. župana je prejel takoj. Dejal je, da projekcije 
razvoja Vrhnike v Načrtu preskrbe z zemljišči 
kažejo, da se bo število otrok manjšalo do leta 
2030. Glede na to, gradnja novih vrtcev in šol ni 
potrebna. 

Glede na projekcije, ki kažejo, da bo otrok manj, 
res ne potrebujemo novih vrtcev in šol. Kot je re-
kel že župan, gre za velik projekt. Taki projekti 
so seveda tudi velik finančni zalogaj za Vrhniko 
in če so trenutno še nepotrebni, potem so na nek 
način pravzaprav neupravičeni.

Pa vendar, zakaj potem vprašanja staršev, ka-
terih otroci so ostali brez prostega mesta v vrtcu? 
Zakaj prelaganje na drug čas (npr. januar), ko/če 
otrok morda le dobi prosto mesto. Kaj jim pre-
ostane? Čakanje, da jim vrtec sporoči, kdaj bo 
otrok sprejet? Kaj pa če ne bo? 

Projekcije in statistike so pomembne pri načr-
tovanju razvoja, a ne vključujejo zgodb ljudi, ki 
jih tak način delovanja spravlja v stisko. Proble-
me imamo tudi z osnovno šolo, kjer se pouk iz-

vaja v prenatrpanih razredih na treh lokacijah 
in je bila kot velik triumf predstavljena dozidava 
prizidka – mislim, da zmoremo bolje. Zakaj se 
občina Vrhnika ne loteva tudi problema preve-
likega števila otrok ob vpisu v vrtec? Se bo vse 
ustavilo pri statistiki in denarju? 

Bodimo aktivni občani in si dobro preberimo, 
kaj piše v Projekciji razvoja Vrhnike. Piše, da so 
bili vrtci predvideni, a jih investitorji niso uresni-
čili. Da rast prebivalstva bo, da nove kapacitete 
so in bodo potrebne. Statistika in napovedi govo-
rijo eno, mi pa živimo tu in potrebujemo rešitve. 
Potrebujemo uresničevanje dolgoročnega smo-
trnega razvoja infrastrukture, ki se mora začeti 
sedaj. Zakaj občina pri dovoljenju za gradnjo no-
vih sosesk, na primer na Vrtnariji, ni pogojila in 
vztrajala, da investitor v urbanizem vključi tudi 
novo enoto vrtca?

Helena Šneberger Mandelj

Odgovor občine ga. Šneberger Mandelj
Avtorica prispevka javno sprašuje občino glede 

vpisa otrok v vrtec, zato (ob pomoči podatkov iz 
Vrtca Vrhnika) podajamo odgovor. Vrtec Vrhni-
ka je imel ob začetku tega šolskega leta kar dva 
oddelka manj kot prejšnja leta, saj se število otrok 
že nekaj let znižuje. Ne glede na to pa vrtec po 
zakonu ne sme sprejeti otroka, ki je mlajši od 11 
mesecev, zato lahko sprejmejo otroke šele takrat, 
ko dopolnijo omenjeno minimalno starost. Vrtec 
najprej dopolnjuje obstoječe oddelke, ko pa so vsa 
mesta zapolnjena, odprejo nov oddelek. Veliko 
staršev sicer sprejem otroka naknadno odpove. 
Občina Vrhnika v skladu z zakonom sofinanci-
ra tudi varstvo otrok pri registriranih varuhih 
predšolskih otrok za čas, ko otrok nima možnosti 
sprejema v javni vrtec, financira pa tudi varstvo 
v zasebnih vrtcih in javnih vrtcih v drugih obči-
nah. V primeru nejasnosti ali dvoma glede spre-
jema staršem vedno svetujemo, da se obrnejo na 
Vrtec Vrhnika in povprašajo o možnostih spreje-
ma. Občina Vrhnika ima tudi sicer že nekaj časa 
predvideno lokacijo za gradnjo vrtca, v kolikor bo 
to v prihodnosti potrebno. 

Občinska uprava Občine Vrhnika

P R E J E L I  S M O
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Na podlagi druge alineje 127. člena 
ter 129. in 131. člena Zakona o ureja-
nju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 
61/17) ter 22. člena Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na 19. 

redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel

S K L E P 

o potrditvi lokacijske 
preveritve za namen 

individualnega odstopanja 
od prostorskih izvedbenih 
pogojev za večnamensko 

stavbo v EUP BB_355

1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske 

preveritve za namen individualnega odstopanja 
od prostorskih izvedbenih pogojev za večna-
mensko stavbo v EUP BB_355, ki ga je izdelal 
Studio Formika, d.o.o., nov. 2021, dop. jan. 2022. 

2. člen
Na zemljišču s parc. št. 2/1, k.o. 1997 – Blatna 

Brezovica, se dopusti individualno odstopanje 
od prostorskih izvedbenih pogojev 93. člena ve-
ljavnega OPN in sicer: 
- dejavnosti gostinstva in turizma so dopustne 

spremljajoče dejavnosti s posebnim pogojem: 
največja dopustna velikost objekta za dejav-
nosti gostinstva in turizma je do 500 m2 BTP 
objekta ali dela objekta, 

- dopustne so gostinske stavbe za kratkotrajno 
namestitev, 

- parkirne površine za avtobus se lahko zagoto-
vijo na javni parkirni površini v drugi EUP ali 
na mestu matičnega parkirišča prevoznika. 

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v 

zbirki prostorskih aktov je ID 2736.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Našem časopisu. Sklep se objavi tudi na spletni 
strani Občine Vrhnika in v Prostorskem infor-
macijskem sistemu.

Številka: 3505-5/2021 (5-08) 
Vrhnika, dne 4. 2. 2022 

Občine Vrhnika 
Župan Daniel Cukjati, l.r.

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/2007, 

61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016), 
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) 

in Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 s 
spremembami (Naš časopis, št. 488/2020 in 496/2021), 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE

UREDITVE IN NAKUPA OPREME ZA 
OTROŠKA IGRIŠČA ZA LETO 2022

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA 
PODROČJA 
Predmet razpisa je sofinanciranje ureditve in na-
kupa opreme za otroška igrišča na območju obči-
ne Vrhnika ter usposabljanja odgovornih oseb za 
preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč. 

2. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČENOST 
STROŠKOV
Upravičene osebe po tem razpisu so Krajevne 
skupnosti v občini Vrhnika, ki posedujejo in/ali 
uporabljajo površine za namen otroškega igrišča 
(v nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju 
in/ali posamični sklop opreme, ki je v celoti in 
v svojih delih namenjen uporabi na razpisnem 
področju. Predmet sofinanciranja je lahko tudi 
redno vzdrževanje igral in opreme igrišč (barva-
nje igral ipd., ne pa košnja, grabljenje itn.), vendar 
le v primeru, da sredstva tudi po opravljenem 
vrednotenju investicijskih posegov niso v celoti 
razdeljena. Zaprošeni znesek financiranja po-
sameznega projekta lahko dosega do 50 % vseh 
predvidenih stroškov del, opravljenih v letu 2022.
Usposabljanje je udeležba na usposabljanju za 
preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč. 
Zaprošeni znesek financiranja posameznega 
usposabljanja lahko dosega do 100 % celotnega 
stroška usposabljanja.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja samo-
stojno, tako financiranje kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in pri-
hodkov finančne konstrukcije celotnega projekta 
(odhodki = prihodki). 

>>

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Spoštovani naši dragi 
upokojenci in upokojenke 

V pričakovanju pomladi vse večkrat pomislimo 
tudi na konec epidemije, ki nas je zaprla za dve 
leti, ko smo ostali bolj ali manj v mehurčkih, brez 
prijateljskih druženj, brez izletov in pohodov … 
Počasi, a zdi se, da prihaja čas, ko bomo spet lah-
ko v društvu delovali tako, kot ste bili navajeni, na 
različnih področjih, za vsakogar nekaj. Toda de-
lovanje društva ni zastalo v celoti: na humanitar-
nem in socialnem področju aktivno deluje soci-
alna komisija in za marec pripravlja humanitarne 
pakete. Projekt Starejši za starejše živi in dela po 
navodilih zdravstvene stroke, zato starejše tudi v 
covidnih časih obiskujejo prostovoljke, jubilanti 
prejemate voščilnice, visoke okrogle jubileje pa 
obeležimo z obiski in darilci.

Komisija za kulturno dejavnost ni pozabila na 
kulturni praznik, saj so se dogovorili, da bo po-
stavljena razstava Ljube Mikolič, naše članice, v 
počastitev tega praznika. S plakati na oglasnih 
deskah smo povabili na ogled razstave v dnevih, 
ko je društvena pisarna odprta. (Sreda in petek od 
9.00 do 12.00.) Vabljeni, ne bo vam žal.

Začeli pa smo že s pripravami na Zbor članov 
društva, čeprav še ne vemo, v kakšni obliki bo. Ali 
bo prek pošte in elektronske pošte ali pa v živo. 
Pričakujemo in želimo si, da bi se lahko srečali 
vsaj na občnem zboru v živo. V koledarčku je da-
tum petek, 18. 3. 2022. Torej napovedujemo Zbor 
članov društva, kje in kako, pa ne moremo še 
zapisati. Glede na sproščanje ukrepov vas bomo 
pravočasno obvestili na oglasnih deskah.

V društvu delujemo po vseh priporočilih, tako 
da lahko ob posamičnem vstopanju plačujete čla-
narino, kaj povprašate ali pa predlagate. Obvestili 
smo vas že, da je celoletna članarina nespreme-
njena, le 11 evrov, zato je prav, da jo poravnate 
čim prej.

Prosimo vas, da čim večkrat pogledate na ogla-
snih deskah in tudi na naši spletni strani (www.
upokojenci-vrhnika@.si ), kjer boste našli vse no-
vosti. Tiste upokojence, ki še oklevate, ali misli-
te, da ste še premladi za vstop v našo družbo, pa 
vabimo, da se oglasite in predstavili vam bomo 
množico dejavnosti, ki jih izvajamo v normalnem 
času. Nekaj bi se za vas zagotovo našlo. Nikar se 
ne zapirajte, druženje je pol zdravja!

Če koga vleče k barvanju mandal, to so krogi, v 

katerih so različne figure, znaki in liki, simetrič-
no razporejeni in ki sproščajo, krepijo dobro voljo 
in pozitivno energijo, naj se oglasi v društvu. Za 
pokušino skupek pobarvanih mandal v obliki če-
stitk, ki jih je pobarvala naša članica, Sonja Zalar 
Bizjak.

Kaj načrtujemo?
Če bodo razmere dovoljevale, seja upravnega in 
nadzornega odbora društva.
V marcu bo Zbor članov društva (18. marec).
V marcu bomo pripravili in razpeljali 50 hu-
manitarnih paketov.
Ob sproščanju ukrepov bodo prvi začeli bali-
narji in balinarke.
V ugodnih vremenskih razmerah bomo na dvori-
šču začeli s splošno telovadbo.
Morda bodo v drugi polovici marca štartali po-
hodi. Vodnici in vodnika ter organizatorke se že 
pripravljajo na prve lažje pohode.
Klekljanje v mehurčku ob pogoju PCT že deluje.
Šahisti ob pogoju PCT šahirajo, urnik pa bo 
objavljen, ko bodo pogoji sproščeni, ker bo takrat 
športna soba bolj zasedena in bo treba upoštevati 
urnik dejavnosti.

Vsem želimo, da ostanete zdravi, da se po svojih 
zmožnostih čim več gibljete na svežem zraku in 
pomagate pri preprečevanju širjenja virusa, ki nas 
tako drži na vajetih. 

V imenu upravnega odbora Elica Brelih

Razstava Ljube Mikolič
Društvo upokojencev Vrhnika je 9. februarja 

pripravilo slikarsko razstavo Ljube Mikolič, ki se 

je nekaj let pred upokojitvijo preselila na Vrhniko. 
Že v otroštvu je kazala nadarjenost nad likovnimi 
veščinami in umetnostjo, objavljala je tudi literar-
ne prispevke. Želja po ustvarjanju jo je pripeljala 
v Sovretovo šolo risanja in slikanja. Pridružila se 
je likovnim ustvarjalcem in sodelovala na sku-
pinskih razstavah, natečajih ter na območnih in 
regijskih selekcioniranih razstavah. Živost njenih 

upodobitev - človeka, živali ali krajine - je prepri-
čljiva in polna življenjskih zgodb. Cankarjeva 
Vrhnika s prelepo okolico ji v njenih zrelih letih 
nudi možnost poustvarjanja. 

Razstava je odprta v času uradnih ur, vsako sre-
do in petek, od 9. do 12. ure. 

Viktor Kirn, Dom Črni vrh (1921)
Frančiška Kovačič, Ob Beli (1925)

Cirila Dobrovoljc, Dobovičnikova ul. (1927)
Zvonko Čukljek, Sivkina (1928)

Vera Serini, Cesta na Polju (1928)
Julka Petrovčič, Dom upokojencev Vrhnika (1928)

Valentina Zalar, Dom upokojencev Vrhnika (1929)
Ivanka Malnar, Cesta 6. maja (1930)
Matija Jesenovec, Notranjska c. (1930)
Valentina Fefer, Na Klisu (1932)
Anton Debeljak, Vrtnarija (1932)
Jožefa Pečnik, Ob potoku (1937)
Friderik - Slavko Gabrovšek, Ribiška pot (1937)
Marija Smrtnik, Petkovškova ul. (1937)
Jože Kocbek, Dragomerška 44 (1937)
Frančišek Drašler, Sinja Gorica (1942
Pavla Vidović, Podlipa (1942)
Stanislav Nagode, Stara Vrhnika (1942)
Janez Smrtnik, Smrečje (1942)
Marija Gutnik, Tržaška (1942)
Jože Sluga, Notranjska c. (1942)

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

Okrogli
jubileji v

januarju in 
februarju
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3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
RAZPISU
3.1 Na razpis se lahko prijavijo pre-
dlagatelji (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:
• imajo otroško igrišče v svoji lasti oz. 

imajo soglasje lastnika ali zakupnika 
zemljišča (dokazilo: podpisana izjava 
o lastništvu oz. soglasje);

• zagotavljajo dostopnost površine 
uporabnikom z dostopom na javno 
površino (dokazilo: podpisana izjava 
predlagatelja);

• upravljajo oz. bodo upravljali z otro-
škim igriščem, ga tekoče vzdrževali 
in vzpostavili igriški red (dokazilo: 
podpisana izjava predlagatelja) in

• imajo urejeno tehnično dokumenta-
cijo (natančen načrt obnove in popis 
del s količinami ter cenami) – pogoj 
ne velja za prijavo usposabljanja.

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisi-
ja, ki jo imenuje župan.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. 
Rok za dopolnitev vloge je petnajst ko-
ledarskih dni od prejema obvestila o 
nepopolni vlogi. 
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena ose-
ba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu 
niso bile pravočasno dopolnjene, bodo 
zavržene.

Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja po-
gojev in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru programov spremeni odloči-
tev in z izvajalcem ne sklene pogodbe 
ali razveže že sklenjeno pogodbo, v pri-
meru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

4. RAZPISNI KRITERIJI

4.1 Splošni kriteriji razpisa
Projekt ustreza splošnim kriterijem, če: 
• ohranja ali povečuje učinkovitost 

uporabe otroških igrišč,
• je celovit in zaokrožen ter tehtno vse-

binsko obrazložen in načrtovan,
• je realno ovrednoten in ima uravno-

teženo finančno zgradbo ter
• zagotavlja soudeležbo predlagatelja z 

lastnimi ali pridobljenimi sredstvi v 
višini vsaj 50%.

Usposabljanje ustreza splošnim kriteri-
jem, če:
• se usposablja oseba, odgovorna za 

vzdrževanje igrišča, ki ga poseduje 
ali uporablja predlagatelj,

• traja najmanj sedem ur in ga izvaja 
institucija, ki ima akreditacijo s po-
dročja varnosti otroških igrišč ozi-
roma je registrirana za opravljanje 
dejavnosti varnosti pri delu na po-
dročju vzgoje in izobraževanja in ima 
najmanj pet let izkušenj z izvajanjem 
pregledovanja in preizkušanja igral 
na otroških igriščih.

Najvišji možni znesek sofinanciranja 
usposabljanja je do 250 EUR na pri-
javitelja.

4.2 Prednostni kriteriji
• usposabljanje osebe, odgovorne za 

vzdrževanje igrišča,
• celotna višina vrednosti projekta,
• postavitev novega igrišča ali celovita 

prenova igrišča,
• število potencialnih uporabnikov 

otroškega igrišča,
• oddaljenost od prvega urejenega 

otroškega igrišča,
• nujni projekti obnove, brez katerih bi 

bila uporaba prostorov bistveno okr-
njena, nepopolna ali celo onemogo-
čena ali katerih odložitev bi povzro-
čila nadaljnjo škodo na objektu, 

• upravičena oseba je v projektih, prija-
vljenih na tovrsten razpis v prejšnjih 

letih oziroma bo v tem letu pridobila 
sponzorska ali donatorska sredstva 
za namen urejanja igrišča (priložiti 
gradivo, ki to izkazuje).

5. UPORABA KRITERIJEV
Izbrani bodo projekti, katerih predlaga-
telj in projekt / usposabljanje bo izpol-
njeval vse splošne kriterije ter bo visoko 
ocenjen pri prednostnih kriterijih raz-
pisa. Prednostni kriteriji z večjo težo so 
navedeni na začetku seznama. Usposa-
bljanje ima prednost pred projekti. 
Izbrani predlagatelji bodo prejeli sred-
stva glede na število točk, ki jih bo pre-
jel njihov predlog. Vrednost točke bo 
izračunana glede na skupno vrednost 
sredstev na razpisu in skupno število 
vseh dodeljenih točk na razpisu.
Če odobrena sredstva po razdelitvi 
sredstev s strani komisije pri posame-
znem projektu presegajo maksimalni 
možni znesek oz. delež sofinanciranja 
celotne vrednosti projekta, komisija 
presežek sredstev razdeli med predlo-
ge ostalih prijaviteljev, glede na število 
točk.
Če proračunska sredstva po opravlje-
nem vrednotenju usposabljanj in in-
vesticijskih posegov niso v celoti raz-
deljena, se ostanek razdeli med prijave 
rednega vzdrževanja, glede na število 
točk.
Komisija bo ustreznost vloge preverjala 
iz podatkov, ki bodo navedeni na prijav-
nih obrazcih, v obveznih prilogah ter na 
morebitnem drugem priloženem mate-
rialu in na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga iz uradnih evidenc.

6. VIŠINA SREDSTEV
Višina razpoložljivih sredstev za leto 
2022, namenjenih za predmet tega raz-
pisa, znaša 7.600,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA IZVEDBO AK-
TIVNOSTI IN PORABO SRED-
STEV
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2022 
in bo predmet prijave na ta razpis, je 
lahko začeta pred izdajo upravnega 
akta (sklepa oz. odločbe) upravičencu 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški 
po tem razpisu so tisti, nastali v obdo-
bju od 1. januarja 2022 do 30. novembra 
2022 (skrajni rok za oddajo zahtevka za 
izplačilo). Za kasnejše zahtevke si Obči-
na Vrhnika zaradi postopkov preverja-
nja in potrjevanja pridržuje pravico, da 
jih ne izplača.
Dokazila/plačani računi za izvedene 
aktivnosti, ki jih upravičenec priloži 
skupaj z zahtevkom za izplačilo, mora-
jo biti z datumom iz zgoraj navedenega 
obdobja. 
Dodeljena proračunska sredstva iz raz-
pisa morajo upravičene osebe porabiti v 
proračunskem letu 2022 oz. v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 
187/21).

8. RAZPISNI ROK
Razpis se prične 1. 3. 2022 (naslednji 
dan po izidu Našega časopisa) in za-
ključi 1. 4. 2022.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: bese-
dilo razpisa, prijavne obrazce za prijavo 
posameznega projekta / usposabljanja 
in vzorec zahtevanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavni-
mi obrazci vlagatelji lahko prevzamejo v 
času uradnih ur v sprejemno-informa-
cijski pisarni Občine Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika. Lahko pa tudi v 
elektronski obliki na spletni strani Ob-
čine Vrhnika, www.vrhnika.si – Razpisi, 
natečaji, naročila in namere. 

10. ODDAJA IN DOSTAVA PRE-
DLOGOV
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati 
vse obvezne priloge, dokazila in podat-
ke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Vloga mora biti predložena na naslov: 
OBČINA VRHNIKA, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapeča-
teni ovojnici z izpisom na prednji strani: 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS OTROŠKA 
IGRIŠČA 2022«, do vključno 1. 4. 2022 
oz. najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti navedba vla-
gatelja: naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več 
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno 
označenem ovitku!

Za PREPOZNO se šteje vloga, ki ni 
bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 1. 4. 2022 oz. do tega dne ni 
bila predložena na Občini Vrhnika.

Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali 
celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije. 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH 
POGOJEV IN UPORABA KRITE-
RIJEV:
Izpolnjevanje pogojev in kriterijev ugo-
tavlja komisija, ki jo imenuje župan. 
Sofinancirani bodo samo predlogi, ki 
bodo skladni z namenom oz. predme-
tom sofinanciranja. Višina sofinanci-
ranja izbranih predlogov je odvisna od 
ustreznosti predlogov glede na kriterije. 
Prednostni kriteriji z večjo težo so nave-
deni na začetku posameznega seznama 
kriterijev. Komisija bo ustreznost pre-
verjala iz podatkov, ki bodo navedeni na 
prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah 
ter na morebitnem drugem priloženem 
materialu in na podlagi podatkov, s ka-
terimi razpolaga iz uradnih evidenc.
Izbrani predlagatelji bodo prejeli sred-
stva glede na število točk, ki jih bo pre-
jel njihov predlog. Vrednost točke bo 
izračunana za vsako področje posebej, 
glede na višino razpisanih sredstev na 
posameznem področju in skupno šte-
vilo vseh dodeljenih točk na posame-
znem področju.
Če odobrena sredstva po razdelitvi 
sredstev s strani komisije pri posame-
znem projektu presegajo maksimalni 
možni znesek oz. delež sofinanciranja 
celotne vrednosti projekta, komisija 
presežek sredstev razdeli med predlo-
ge ostalih prijaviteljev, glede na število 
točk.
Dvojno financiranje ni dovoljeno, pre-
dlagatelji lahko pridobijo za isti namen 
sredstva samo iz enega vira.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. 
Rok za dopolnitev vloge je 15 koledar-
skih dni od prejema obvestila o nepo-
polni vlogi. 
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena ose-
ba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu 
niso bile pravočasno dopolnjene, bodo 
zavržene.
Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja po-
gojev, in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru programov, spremeni odloči-
tev in z izvajalcem ne sklene pogodbe 
ali razveže že sklenjeno pogodbo, v pri-
meru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

12. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACIJ IN POJA-
SNIL:
Informacije in pojasnila lahko zaintere-

sirani dobijo v času uradnih ur Občine 
Vrhnika, na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo, tel. 01/755-
54-20. Vprašanja se lahko posredujejo 
tudi po elektronski pošti na naslov sa-
bina.ahcan@vrhnika.si.

13. ODPIRANJE VLOG IN OBVE-
ŠČANJE O IZBORU
Odpiranje vlog, preverjanje izpolnje-
vanja pogojev, utemeljenosti prispelih 
vlog in vrednotenje le-teh bo izvedla ko-
misija, ki jo določi župan Občine Vrh-
nika. Odpiranje vlog bo predvidoma 6. 
4. 2022 in ne bo javno. Občina Vrhnika 
bo predlagatelje o izidu razpisa pisno 
obvestila v 30 dneh po zaključku razpi-
sa oz. prejemu popolnih vlog. Na sklep 
o izboru se predlagatelj lahko v 8 dneh 
po prejemu pritoži pri županu Občine 
Vrhnika. Po preteku roka za pritožbe 
bodo z izbranimi izvajalci sklenjene 
pogodbe.

Datum:   10. 2. 2022
Številka: 410-22/2022 (3-02)

 ŽUPAN
 Daniel CUKJATI

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. 
list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZI-

PRS1011, 3/2013 in 81/2016), Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) in Odlo-
ka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
s spremembami (Naš časopis, št. 488/2020 
in 496/2021), Občina Vrhnika, Tržaška cesta 
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JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE 
OHRANJANJA IN RAZVOJA 

KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V 
OBČINI VRHNIKA V LETU 2022

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPI-
SNA PODROČJA 
Predmet razpisa je sofinanciranje ohra-
njanja in razvoja kmetijstva ter podeže-
lja na območju občine Vrhnika v letu 
2022, ki vključuje naslednja področja:
A. ureditev nekategoriziranih poljskih 

poti in kolovozov,
B. vzdrževanje jarkov,
C. sofinanciranje delovanja društev in 

njihovih združenj, ki se ukvarjajo z 
razvojem kmetijstva, podeželja in 
gospodarstva.

2. UPRAVIČENE OSEBE
Upravičene osebe po tem razpisu so 
Krajevne skupnosti v občini Vrhnika 
in društva ter njihova združenja, ki se 
ukvarjajo z razvojem kmetijstva in po-
deželja na območju občine Vrhnika.

3. NAMENI RAZPISA, RAZPISNI 
POGOJI IN KRITERIJI PO PO-
DROČJIH

A. SOFINANCIRANJE UREDI-
TVE NEKATEGORIZIRANIH 
POLJSKIH POTI IN KOLOVOZOV

Namen sofinanciranja:
Ureditev nekategoriziranih poljskih 
poti in kolovozov z namenom izboljšave 
dostopa do kmetijskih zemljišč. Nalož-
ba se ne izvaja izključno samo za enega 
lastnika. 

Višina razpisanih sredstev: 
14.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja:
Sofinanciranje ureditve nekategorizira-
nih poljskih poti in kolovozov, ki pred-
stavljajo javno dobro oz. so v javni lasti 
in poti, za katere je pridobljena služnost 

za uporabo in vzdrževanje s strani KS 
ali Občine Vrhnika.

Splošni pogoji upravičenosti:
- kopija katastrskega načrta oz. ustre-

zna karta z vrisom parcel, parcelnih 
številk in vrisom poti.

Upravičenci:
Krajevne skupnosti na območju občine 
Vrhnika.
Upravičeni stroški: 
Za poljske poti in kolovoze, ki predsta-
vljajo javno dobro oz. so v javni lasti ali 
poti, ki imajo pridobljeno služnost in 
jih koristijo kmetje ter drugi občani, 
občina zagotavlja pokrivanje stroškov 
za nasipni material, stroške prevoza ter 
ureditev kolovoza (gredanje, valjanje, 
nasipanje…). Višina sofinanciranja ak-
tivnosti je do 100 % upravičenih stro-
škov.

Kriterij za ocenjevanje:
- dolžina planiranih poti, katerih ure-

ditev se bo sofinancirala s tem razpi-
som, največ 50 točk (100    do 199 m = 
20 točk, 200 do 299 m = 30 točk, 300 
do 399 m = 40 točk, 400 m in več = 50 
točk)

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:
- izpolnjen obrazec Vloga na javni raz-

pis,
- kopija katastrskega načrta oz. ustre-

zna karta z vrisom parcel, parcelnih 
številk in vrisom poti ter označeno 
dolžino poti,

- kopija služnosti za uporabo in vzdr-
ževanje s strani KS ali Občine Vrhni-
ka (za poti, ki niso v javni lasti).

B. VZDRŽEVANJE JARKOV

Namen sofinanciranja:
Vzdrževanje barjanskih jarkov z name-
nom ohranjanja njihovega stanja in s 
tem omogočanja obdelave kmetijskih 
zemljišč. Naložba se ne izvaja izključno 
samo za enega lastnika. 

Višina razpisanih sredstev: 
14.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja:
Sofinanciranje vzdrževanja barjanskih 
jarkov srednje velikosti, ki so v javni 
lasti in jarki, za katere je pridobljeno 
soglasje za vzdrževanje s strani KS ali 
Občine Vrhnika.

Splošni pogoji upravičenosti:
- kopija katastrskega načrta oz. ustre-

zna karta z vrisom parcel, parcelnih 
številk in vrisom jarkov,

- dela se izvajajo skladno z Uredbo o 
Krajinskem parku Ljubljansko barje 
(Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – 
ZON-C),

- v skladu z Zakonom o ohranjanju na-
rave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 
46/14) je potrebno pred izvedbo za 
dela na naravnih vrednotah, zavaro-
vanih območjih, ekološko pomemb-
nih območjih in posebnih varstvenih 
območjih pridobiti dovoljenje za po-
seg v naravo (vloga na upravno enoto, 
priložiti natančen opis posega in pri-
kaz lokacije na karti).

Upravičenci:
Krajevne skupnosti na območju občine 
Vrhnika.
Upravičeni stroški: 
Za obstoječe barjanske odvodne jarke 
srednje velikosti, ki so v javni lasti ali 
imajo pridobljeno soglasje in omogo-
čajo obdelavo kmetijskih zemljišč ter 
ohranjanje značilne krajine v občini 
Vrhnika, se zagotavlja pokrivanje stro-
škov za čiščenje mulja in vegetacije (do 
premera cca 2 cm). Višina sofinancira-
nja aktivnosti je do 70 % upravičenih 
stroškov. Dela se lahko izvajajo samo 
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v obdobju pred 15. marcem in po 30. 
septembru, s čimer se v največji možni 
meri ohranja biotska raznovrstnost. 
Dela se lahko izvajajo tudi izven nave-
denega obdobja, v kolikor je tako dolo-
čeno z dovoljenjem za poseg v naravo.

Finančne določbe:
Najvišji znesek dodeljenih sredstev za 
to področje na posameznega prijavitelja 
je 4.900,00 EUR.

Kriterij za ocenjevanje:
- dolžina jarkov, katerih vzdrževanje se 

bo sofinanciralo s tem razpisom, naj-
več 50 točk (100    do 199 m = 20 točk, 
200 do 299 m = 30 točk, 300 do 399 
m = 40 točk, 400 m in več = 50 točk)

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:
- izpolnjen obrazec Vloga na javni raz-

pis,
- kopija katastrskega načrta oz. ustre-

zna karta z vrisom parcel, parcelnih 
številk in jarkov ter označeno dolžino 
jarka,

- kopija soglasja za uporabo in vzdrže-
vanje s strani KS ali Občine Vrhnika 
(za jarke, ki niso v javni lasti).

C. SOFINANCIRANJE DELO-
VANJA DRUŠTEV IN NJIHOVIH 
ZDRUŽENJ, KI SE UKVARJAJO Z 
RAZVOJEM KMETIJSTVA, PO-
DEŽELJA IN GOSPODARSTVA

Namen sofinanciranja:
Društva predstavljajo temelj za izme-
njavo znanj in izkušenj med prebival-
stvom, ki živi na podeželju, zato jih je 
potrebno spodbujati in dolgoročno tudi 
s tem dvigniti kvaliteto življenja na po-
deželju.

Višina razpisanih sredstev: 
4.500,00 EUR

Predmet sofinanciranja:
Sofinanciranje delovanja različnih ne-
profitnih oblik sodelovanja kmetov in 
drugih neprofitnih združenj, poveza-
nih s kmetijstvom, gozdarstvom in ra-
zvojem podeželja.

Pogoji upravičenosti:
- društva, registrirana za delovanje na 

območju občine Vrhnika ali delujejo 
na območju občine Vrhnika in njihov 
program ni sofinanciran iz drugih 
postavk proračuna občine,

- sofinancirajo se lahko izključno dru-
štva z nepridobitno dejavnostjo, 

- seznam članov društva iz območja 
občine.

Upravičenci:
Društva in njihova združenja, ki se 
ukvarjajo z razvojem kmetijstva in po-
deželja na območju občine.
Upravičeni stroški: 
- stroški ustrezne infrastrukture za de-

lovanje (najem prostora/pisarne),
- materialni stroški in stroški dela pi-

sarne ter organov,
- stroški izvajanja aktivnosti za spod-

bujanje delovanja, združevanja in po-
vezovanja ljudi na podeželju (stroški 
strokovnega izobraževanja, promo-
cijske dejavnosti, organiziranja, iz-
vedbe ali sodelovanja na prireditvah 
ali tekmovanjih,…).

Finančne določbe:
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 
100 % upravičenih stroškov.
Najvišji znesek sofinanciranja je 
1.500,00 EUR. 

Kriterija za ocenjevanje:
- Število predvidenih aktivnosti dru-

štva za člane iz Vrhnike in občane 
Vrhnike v letu 2022; brez občnih 
zborov in rednih sestankov društva 
– največ 50 točk (do 5 aktivnosti = 10 
točk, 6 do 10 aktivnosti = 20 točk, 11 

do 15 aktivnosti = 30 točk, 16 do 20 
aktivnosti = 40 točk, 21 do 25 aktiv-
nosti = 50 točk)

- število članov društva iz občine Vrh-
nika – največ 50 točk (do 10 članov 
= 10 točk, 11 do 20 članov = 20 točk, 
21 do 30 članov = 30 točk, 31 do 40 
članov = 40 točk, 41 članov in več = 
50 točk). 

Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:
- izpolnjen obrazec Vloga na javni raz-

pis,
- seznam članov iz občine Vrhnika.

4. SKUPNA VREDNOST SRED-
STEV
Skupna vrednost razpoložljivih sred-
stev za leto 2022, namenjenih za podro-
čja tega razpisa, znaša 32.500,00 EUR.
Izbrani predlagatelji bodo prejeli sred-
stva glede na število točk, ki jih bo pre-
jel njihov predlog. Vrednost točke bo 
izračunana za vsako področje posebej, 
glede na višino razpisanih sredstev na 
posameznem področju in skupno šte-
vilo vseh dodeljenih točk na posame-
znem področju.

5. OBDOBJE ZA IZVEDBO AK-
TIVNOSTI IN PORABO SRED-
STEV
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2022 
in bo predmet prijave na ta razpis, je 
lahko začeta pred izdajo upravnega 
akta (sklepa oz. odločbe) upravičencu 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški 
po tem razpisu so tisti, nastali v obdo-
bju od 1. januarja 2022 do 30. novembra 
2022 (skrajni rok za oddajo zahtevka za 
izplačilo).
Ne glede na druga določila tega raz-
pisa so upravičeni stroški za področje 
B vzdrževanje jarkov tudi tisti, nastali 
v obdobju od 1. novembra 2021 do 31. 
decembra 2021.
Dokazila/plačani računi za izvedene 
aktivnosti, ki jih upravičenec priloži 
skupaj z zahtevkom za izplačilo, mora-
jo biti z datumom iz zgoraj navedenega 
obdobja. 
Za območja, kjer je to zahtevano v skla-
du z Zakonom o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 
– ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), je 
potrebno skupaj z zahtevkom za izpla-
čilo priložiti tudi dovoljenje za poseg v 
naravo, ki ga izda upravna enota in je 
potrebno zanj zaprositi pred izvedbo 
del. 
Dodeljena proračunska sredstva iz raz-
pisa morajo upravičene osebe porabiti v 
proračunskem letu 2022 oz. v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 
187/21).

6. RAZPISNI ROK
Razpis se prične 1. 3. 2022 (naslednji 
dan po izidu Našega časopisa) in za-
ključi 1. 4. 2022.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: bese-
dilo razpisa, prijavne obrazce za prijavo 
posameznega projekta in vzorec zahte-
vanih izjav.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavni-
mi obrazci lahko vlagatelji prevzamejo v 
času uradnih ur v sprejemno-informa-
cijski pisarni Občine Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika. Lahko pa tudi v 
elektronski obliki na spletni strani Ob-
čine Vrhnika, www.vrhnika.si – Razpisi, 
natečaji, naročila in namere 

8. ODDAJA IN DOSTAVA PRE-
DLOGOV
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati 
vse obvezne priloge, dokazila in podat-
ke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Vloga mora biti predložena na naslov: 

OBČINA VRHNIKA, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapeča-
teni ovojnici z izpisom na prednji strani: 
»NE ODPIRAJ – VLOGA – RAZPIS 
KMETIJSTVO 2022«, do vključno 1. 4. 
2022 oz. najkasneje ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti navedba 
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več 
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno 
označenem ovitku!
Za PREPOZNO se šteje vloga, ki ni 
bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 1. 4. 2022 oz. do tega dne ni 
bila predložena na Občini Vrhnika.
Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali 
celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

9. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH 
POGOJEV IN UPORABA KRITE-
RIJEV:
Izpolnjevanje pogojev in kriterijev ugo-
tavlja komisija, ki jo imenuje župan. 
Sofinancirani bodo samo predlogi, ki 
bodo skladni z namenom oz. predme-
tom sofinanciranja. Višina sofinanci-
ranja izbranih predlogov je odvisna od 
ustreznosti predlogov glede na kriterije. 
Prednostni kriteriji z večjo težo so nave-
deni na začetku posameznega seznama 
kriterijev. Komisija bo ustreznost pre-
verjala iz podatkov, ki bodo navedeni na 
prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah 
ter na morebitnem drugem priloženem 
materialu in na podlagi podatkov, s ka-
terimi razpolaga iz uradnih evidenc.
Izbrani predlagatelji bodo prejeli sred-
stva glede na število točk, ki jih bo pre-
jel njihov predlog. Vrednost točke bo 
izračunana za vsako področje posebej, 
glede na višino razpisanih sredstev na 
posameznem področju in skupno šte-
vilo vseh dodeljenih točk na posame-
znem področju.
Če odobrena sredstva po razdelitvi 
sredstev s strani komisije pri posame-
znem projektu presegajo maksimalni 
možni znesek oz. delež sofinanciranja 
celotne vrednosti projekta, komisija 
presežek sredstev razdeli med predlo-
ge ostalih prijaviteljev, glede na število 
točk.
Dvojno financiranje ni dovoljeno, pre-
dlagatelji lahko pridobijo za isti namen 
sredstva samo iz enega vira.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. 
Rok za dopolnitev vloge je 15 koledar-
skih dni od prejema obvestila o nepo-
polni vlogi. 
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena ose-
ba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu 
niso bile pravočasno dopolnjene, bodo 
zavržene.
Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja po-
gojev, in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru programov, spremeni odloči-
tev in z izvajalcem ne sklene pogodbe 
ali razveže že sklenjeno pogodbo, v pri-
meru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

10. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACIJ IN POJA-
SNIL:
Informacije in pojasnila lahko zaintere-
sirani dobijo v času uradnih ur Občine 
Vrhnika, na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo, tel. 01/755-
54-20. Vprašanja se lahko posredujejo 
tudi po elektronski pošti na naslov sa-
bina.ahcan@vrhnika.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVE-
ŠČANJE O IZBORU
Odpiranje vlog, preverjanje izpolnje-

vanja pogojev, utemeljenosti prispelih 
vlog in vrednotenje le-teh bo izvedla 
komisija, ki jo določi župan Občine 
Vrhnika. Odpiranje vlog bo predvidoma 
6. 4. 2022 in ne bo javno. Občina Vrhni-
ka (Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo) bo predlagatelje o izidu 
razpisa pisno obvestila v 30 dneh po 
zaključku razpisa oz. prejemu popolnih 
vlog. Na sklep o izboru se predlagatelj 
lahko v 8 dneh po prejemu pritoži pri 
županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi izva-
jalci sklenjene pogodbe.

Datum:   9. 2. 2022
Številka: 410-23/2022 (3-02)
 Župan
 Daniel CUKJATI

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. 
list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZI-

PRS1011, 3/2013 in 81/2016), Statuta Občine 
Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) in Odlo-
ka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
s spremembami (Naš časopis, št. 488/2020 
in 496/2021), Občina Vrhnika, Tržaška cesta 
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JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 

SOFINANCIRANJE
TURISTIČNIH PROJEKTOV V 
OBČINI VRHNIKA ZA LETO 

2022

1. PREDMET RAZPISA IN RAZPI-
SNA PODROČJA 
Predmet razpisa je sofinanciranje turi-
stičnih projektov v občini Vrhnika za 
leto 2022, ki vključuje naslednja podro-
čja:
A. Urejanje turistične infrastrukture
B. Promocijsko gradivo
C. Izobraževanja s področja turizma 

oz. trženja v turizmu
D. Turistične prireditve, ozaveščanje 

in spodbujanje turizma

2. UPRAVIČENE OSEBE
Upravičene osebe po tem razpisu so:
- krajevne skupnosti na območju 

občine Vrhnika, 
- turistična društva, ki se že vsaj eno 

leto od dneva objave razpisa ukvar-
jajo s turizmom na območju občine 
Vrhnika, imajo sedež v občini Vrhni-
ka in njihov program ni sofinanciran 
iz drugih postavk proračuna občine.

3. NAMENI RAZPISA, RAZPISNI 
POGOJI IN KRITERIJI PO PO-
DROČJIH

A. UREJANJE TURISTIČNE IN-
FRASTRUKTURE

Namen in predmet sofinanciranja:
Urejanje turistične infrastrukture, ki 
izboljšuje privlačnost in pogoje za obisk 
turistov v občini, povečuje turistično 
ponudbo, možnosti za oblikovanje turi-
stičnih proizvodov in trženje ponudbe 
obiskovalcem.

Višina razpisanih sredstev: 
13.500,00 EUR

Upravičenci:
Krajevne skupnosti na območju občine 
Vrhnika, turistična društva, ki se že vsaj 
eno leto od dneva objave razpisa ukvar-
jajo s turizmom na območju občine 
Vrhnika, imajo sedež v občini Vrhnika 
in njihov program ni sofinanciran iz 
drugih postavk proračuna občine.
Upravičeni stroški: 
Stroški materiala, opreme in storitev. 

Finančne določbe:
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 50 
% upravičenih stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje:
• celotna višina vrednosti projekta,
• stopnja skladnosti projekta s cilji in 

projekti Strategije razvoja turizma v 
občini Vrhnika,

• projekt neposredno izboljšuje mo-
žnosti za prihodke na področju tu-
rizma,

• predvideno letno število uporabnikov 
infrastrukture,

• jasen prikaz in realnost pričakovanih 
rezultatov projekta,

• projekt predstavlja novo turistično 
ponudbo.

Kriteriji z večjo težo so navedeni na za-
četku seznama. 
Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:
- izpolnjen obrazec 1. – Prijavni ob-

razec,
- izpolnjen obrazec 2.1, področje A – 

urejanje turistične infrastrukture, 
- mnenje Zavoda Ivana Cankarja za 

kulturo, šport in turizem Vrhnika,
- soglasje lastnika zemljišča za izvedbo 

posega,
- morebitna dovoljenja in soglasja, ki so 

v skladu s predpisi potrebna za izved-
bo posega.

Prijavitelji, ki prijavljajo več projektov, 
morajo za vsak projekt izpolniti svoj 
obrazec tega področja.

B. PROMOCIJSKO GRADIVO 

Namen in predmet sofinanciranja:
Sofinanciranje izdelave promocijskega 
gradiva za promocijo turistične ponud-
be občine.

Višina razpisanih sredstev: 
1.500,00 EUR

Upravičenci:
Krajevne skupnosti na območju občine 
Vrhnika, turistična društva, ki se že vsaj 
eno leto od dneva objave razpisa ukvar-
jajo s turizmom na območju občine 
Vrhnika, imajo sedež v občini Vrhnika 
in njihov program ni sofinanciran iz 
drugih postavk proračuna občine.
Upravičeni stroški: 
Stroški izdelave promocijskega gradiva 
za promocijo turistične ponudbe obči-
ne.

Finančne določbe:
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 50 
% upravičenih stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje:
• stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in 

projekti Strategije razvoja turizma v 
občini Vrhnika,

• projekt neposredno izboljšuje mo-
žnosti za prihodke na področju tu-
rizma,

• predvideno število bralcev oz. ogle-
dov gradiva,

• višina predvidenih stroškov za izdela-
vo gradiva.

Kriteriji z večjo težo so navedeni na za-
četku seznama.

Promocijsko gradivo mora biti usklaje-
no s celostno grafično podobo Vrhnike, 
ki jo pripravlja Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika.
Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:
- izpolnjen obrazec 1. – Prijavni obra-

zec,
- izpolnjen obrazec 2.2, področje B – 

promocijsko gradivo, 
- mnenje Zavoda Ivana Cankarja za 

kulturo, šport in turizem Vrhnika.

C. IZOBRAŽEVANJA S PODRO-
ČJA TURIZMA OZ. TRŽENJA V 
TURIZMU
Namen in predmet sofinanciranja:
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Izobraževanje s področja turizma, obli-
kovanja turističnih proizvodov, trženja 
v turizmu, strokovni ogledi dobrih 
praks.
Višina razpisanih sredstev: 
1.000,00 EUR

Upravičenci:
Krajevne skupnosti na območju občine 
Vrhnika, turistična društva, ki se že vsaj 
eno leto od dneva objave razpisa ukvar-
jajo s turizmom na območju občine 
Vrhnika, imajo sedež v občini Vrhnika 
in njihov program ni sofinanciran iz 
drugih postavk proračuna občine.
Upravičeni stroški: 
Stroški izobraževanja, vendar ne več kot 
50 EUR na osebo na posamezno izobra-
ževanje. Hrana in pijača nista upravičen 
strošek.

Finančne določbe:
Višina sofinanciranja aktivnosti je do 
100 % upravičenih stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje:
• predvideno število udeležencev izo-

braževanja,
• stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in 

projekti Strategije razvoja turizma v 
občini Vrhnika,

• projekt neposredno izboljšuje mo-
žnosti za prihodke na področju tu-
rizma,

• višina predvidenih stroškov izobra-
ževanja.

Kriteriji z večjo težo so navedeni na za-
četku seznama.
Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:
- izpolnjen obrazec 1. – Prijavni ob-

razec,
- izpolnjen obrazec 2.3, področje C – 

izobraževanja s področja turizma oz. 
trženja v turizmu, 

- mnenje Zavoda Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika.

D. TURISTIČNE PRIREDITVE, 
OZAVEŠČANJE IN SPODBUJA-
NJE TURIZMA

Namen sofinanciranja:
Sofinanciranje turističnih prireditev, 
ozaveščanja o pomenu in možnostih v 
turizmu, spodbujanje razvoja turizma v 
občini, promocija občine.

Višina razpisanih sredstev: 
4.000,00 EUR

Predmet sofinanciranja:
Sofinanciranje stroškov turističnih pri-
reditev v občini Vrhnika in dejavnosti 
za ozaveščanje in spodbujanje razvoja 
turizma v občini, sofinanciranje stro-
škov predstavitev občine na sejmih.

Upravičenci:
Turistična društva, ki se že vsaj eno leto 
od dneva objave razpisa ukvarjajo s tu-
rizmom na območju občine Vrhnika, 
imajo sedež v občini Vrhnika in njihov 
program ni sofinanciran iz drugih po-
stavk proračuna občine.
Upravičeni stroški: 
- stroški turističnih prireditev v občini 

Vrhnika,
- stroški dejavnosti za ozaveščanje in 

spodbujanje razvoja turizma v občini,
- stroški predstavitev občine na sejmih,
- stroški poslovanja društva (stroški 

prostora, pisarniški material ipd.).
Hrana in pijača nista upravičen strošek.

Finančne določbe:
Delež sofinanciranja aktivnosti ni ome-
jen.

Kriteriji za ocenjevanje:
• predvideno število obiskovalcev pri-

reditev oz. programov društva,
• število predvidenih prireditev oz. 

aktivnosti društva za ozaveščanje 
o pomenu in možnostih v turizmu, 

spodbujanje razvoja turizma v občini, 
promocijo občine,

• stopnja skladnosti aktivnosti s cilji in 
projekti Strategije razvoja turizma v 
občini Vrhnika,

• število članov društva iz občine Vrh-
nika s plačano članarino v tekočem 
ali prejšnjem letu,

• vključevanje (etnološke) dediščine 
kraja.

Kriteriji z večjo težo so navedeni na za-
četku seznama.
Dokumentacija, ki mora biti priložena 
vlogi:
- izpolnjen obrazec 1. – Prijavni ob-

razec,
- izpolnjen obrazec 2.4, področje D – 

turistične prireditve, ozaveščanje in 
spodbujanje turizma,

- seznam članov iz občine Vrhnika s 
plačano članarino v tekočem ali prej-
šnjem letu.

4. SKUPNA VREDNOST SRED-
STEV
Skupna vrednost razpoložljivih sred-
stev za leto 2022, namenjenih za podro-
čja tega razpisa, znaša 20.000,00 EUR.

5. OBDOBJE ZA IZVEDBO AKTIV-
NOSTI IN PORABO SREDSTEV
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2022 
in bo predmet prijave na ta razpis, je 
lahko začeta pred izdajo upravnega 
akta (sklepa oz. odločbe) upravičencu 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški 
po tem razpisu so tisti, nastali v obdo-
bju od 1. januarja 2022 do 30. novembra 
2022 (skrajni rok za oddajo zahtevka za 
izplačilo). Za kasnejše zahtevke si Obči-
na Vrhnika zaradi postopkov preverja-
nja in potrjevanja pridržuje pravico, da 
jih ne izplača.
Dokazila/plačani računi za izvedene 
aktivnosti, ki jih upravičenec priloži 
skupaj z zahtevkom za izplačilo, mora-
jo biti z datumom iz zgoraj navedenega 
obdobja. 
Dodeljena proračunska sredstva iz raz-
pisa morajo upravičene osebe porabiti v 
proračunskem letu 2022 oz. v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 
187/21).

6. RAZPISNI ROK
Razpis se prične 1. 3. 2022 (naslednji 
dan po izidu Našega časopisa) in za-
ključi 1. 4. 2022.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega: bese-
dilo razpisa, prijavne obrazce za prijavo 
posameznega projekta in vzorec po-
godbe.

Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavni-
mi obrazci lahko vlagatelji prevzamejo v 
času uradnih ur v sprejemno-informa-
cijski pisarni Občine Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika. Lahko pa tudi v 
elektronski obliki na spletni strani Ob-
čine Vrhnika, www.vrhnika.si – Razpisi, 
natečaji, naročila in namere.
Vlagatelji morajo praviloma zaprositi za 
mnenje Zavoda Ivana Cankarja Vrhni-
ka vsaj deset dni pred zaključkom raz-
pisa. 

8. ODDAJA IN DOSTAVA PRE-
DLOGOV
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati 
vse obvezne priloge, dokazila in po-
datke, določene v razpisni dokumen-
taciji. Vloga mora biti predložena na 
naslov: OBČINA VRHNIKA, Oddelek 
za družbene dejavnosti in gospodar-
stvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v 
zapečateni ovojnici z izpisom na pred-
nji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA – 
RAZPIS TURIZEM 2022«, do vključno 
1. 4. 2022 oz. najkasneje ta dan oddana 

na pošti kot priporočena pošiljka. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naved-
ba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več 
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno 
označenem ovitku!
Za PREPOZNO se šteje vloga, ki ni 
bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 1. 4. 2022 oz. do tega dne ni 
bila predložena na Občini Vrhnika.
Za NEPOPOLNO se šteje del vloge ali 
celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

9. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH 
POGOJEV IN UPORABA KRITE-
RIJEV:
Izpolnjevanje pogojev in kriterijev ugo-
tavlja komisija, ki jo imenuje župan. 
Sofinancirani bodo samo predlogi, ki 
bodo skladni z namenom oz. predme-
tom sofinanciranja. Višina sofinanci-
ranja izbranih predlogov je odvisna od 
ustreznosti predlogov glede na kriterije. 
Prednostni kriteriji z večjo težo so nave-
deni na začetku posameznega seznama 
kriterijev. Komisija bo ustreznost pre-
verjala iz podatkov, ki bodo navedeni na 
prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah 
ter na morebitnem drugem priloženem 
materialu in na podlagi podatkov, s ka-
terimi razpolaga iz uradnih evidenc.
Izbrani predlagatelji bodo prejeli sred-
stva glede na število točk, ki jih bo pre-
jel njihov predlog. Vrednost točke bo 
izračunana za vsako področje posebej, 
glede na višino razpisanih sredstev na 
posameznem področju in skupno šte-
vilo vseh dodeljenih točk na posame-
znem področju.
Če odobrena sredstva po razdelitvi 
sredstev s strani komisije pri posame-
znem projektu presegajo maksimalni 
možni znesek oz. delež sofinanciranja 
celotne vrednosti projekta, komisija 
presežek sredstev razdeli med predlo-
ge ostalih prijaviteljev, glede na število 
točk.
Dvojno financiranje ni dovoljeno, pre-
dlagatelji lahko pridobijo za isti namen 
sredstva samo iz enega vira.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. 
Rok za dopolnitev vloge je 15 koledar-
skih dni od prejema obvestila o nepo-
polni vlogi. 
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena ose-
ba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu 
niso bile pravočasno dopolnjene, bodo 
zavržene.
Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja po-
gojev, in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru programov, spremeni odloči-
tev in z izvajalcem ne sklene pogodbe 
ali razveže že sklenjeno pogodbo, v pri-
meru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

10. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACIJ IN POJA-
SNIL:
Informacije in pojasnila lahko zaintere-
sirani dobijo v času uradnih ur Občine 
Vrhnika, na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo, tel. 01/755-
54-27. Vprašanja se lahko posredujejo 
tudi po elektronski pošti na naslov ma-
tej.cernetic@vrhnika.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVE-
ŠČANJE O IZBORU
Odpiranje vlog, preverjanje izpolnje-
vanja pogojev, utemeljenosti prispelih 
vlog in vrednotenje le-teh bo izvedla 
komisija, ki jo določi župan Občine 
Vrhnika. Odpiranje vlog bo predvidoma 
6. 4. 2022 in ne bo javno. Občina Vrhni-
ka (Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo) bo predlagatelje o izidu 
razpisa pisno obvestila v 30 dneh po 

zaključku razpisa oz. prejemu popolnih 
vlog. Na sklep o izboru se predlagatelj 
lahko v 8 dneh po prejemu pritoži pri 
županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi izva-
jalci sklenjene pogodbe.

Datum: 11. 2. 2022
Številka: 410-25/2022 (3-01)

 ŽUPAN
Daniel Cukjati

Na podlagi Zakona 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), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list 

RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 

21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) 
in Odloka o proračunu Občine Vrhnika za 

leto 2022 s spremembami (Naš časopis, št. 
488/2020 in 496/2021), Občina Vrhnika, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE OBNOVE 

STAVB KULTURNE DEDIŠČINE 
V OBČINI VRHNIKA V LETU 

2022

1. PREDMET RAZPISA IN 
RAZPISNA PODROČJA 
Predmet razpisa je sofinanciranje obno-
ve stavb kulturne dediščine na obmo-
čju občine Vrhnika.

2. POMEN IZRAZOV IN 
UPRAVIČENOST STROŠKOV
Upravičene osebe po tem razpisu so la-
stniki ali upravljavci stavbne kulturne 
dediščine v občini Vrhnika ali stavb v 
območjih naselbinske dediščine v ob-
čini Vrhnika, za katera je sprejet Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu s konservatorskim načrtom za 
prenovo.
Stavbna kulturna dediščina je stavbna 
dediščina, vpisana v register nepremič-
ne kulturne dediščine, ki ga vodi Mi-
nistrstvo za kulturo (https://gisportal.
gov.si/rkd) in v registru označena kot 
stavbna dediščina.
Naselbinska dediščina, za katero je 
sprejet odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu s konservatorskim 
načrtom za prenovo, je naselbinska de-
diščina, vpisana v register nepremične 
kulturne dediščine, ki ga vodi Ministr-
stvo za kulturo (https://gisportal.gov.si/
rkd), za katero je Občinski svet Občine 
Vrhnika sprejel občinski podrobni pro-
storski načrt s konservatorskim načr-
tom za prenovo.
Projekt obnove je investicijski poseg pri 
vzdrževanju zunanjosti stavbe (fasada, 
strešna kritina, okna, vrata in morebitni 
drugi vidni elementi zunanjosti stavbe, 
ki so kulturna dediščina), v primeru 
sakralne dediščine pa poseg pri vzdr-
ževanju celotne stavbe. Sofinanciranje 
posamezne stavbe v letu 2022 ne more 
presegati 20.000,00 EUR, pri čemer lah-
ko znaša sofinanciranje posameznega 
sklopa (fasada/strešna kritina/okna in 
vrata) največ 10.000,00 EUR.
Financiranje pomeni, kadar se upora-
blja samostojno, tako financiranje kot 
sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se 
ujemajo skupne vrednosti predvidenih 
odhodkov in prihodkov finančne kon-
strukcije celotnega projekta (odhodki = 
prihodki). 
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-

-obrtniških in konservatorsko – resta-
vratorskih posegov ter pripadajočega 
materiala, izkazani z ustreznimi računi. 
Dela v lastni režiji se ne financirajo. 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE 
NA RAZPISU

3.1 Na razpis se lahko prijavijo 
predlagatelji (upravičene osebe), 
ki izpolnjujejo vse naslednje 
pogoje:
• so lastniki ali upravljavci stavbne 

kulturne dediščine v občini Vrhni-
ka ali stavb v območjih naselbinske 
dediščine v občini Vrhnika, za katera 
je sprejet odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu s konserva-
torskim načrtom za prenovo;

• imajo urejeno tehnično dokumenta-
cijo (natančen načrt izvedbe del ali 
popis del s količinami in predračun);

• imajo pridobljeno kulturnovarstveno 
soglasje, ki se nanaša na predloženi 
popis; 

• so ali bodo izvajali projekt obnove 
v letih 2021 ali 2022 in za ta projekt 
obnove še niso prejeli sredstev iz pro-
računa Občine Vrhnika ali so se pri-
javili na Javni razpis za izbor predlo-
gov za sofinanciranje obnove stavb 
kulturne dediščine v občini Vrhnika 
v letih 2019, 2020 ali 2021, vendar za 
prijavljeni projekt še niso prejeli sred-
stev iz proračuna Občine Vrhnika.

Drugi pogoji:
• projekt, ki je predmet sofinanciranja, 

mora biti izveden v skladu s predpisi 
o graditvi objektov, urejanju prostora 
in varstvu okolja ter z občinskimi po-
drobnimi prostorskimi načrti s kon-
servatorskim načrtom za prenovo;

• projekt, ki je predmet sofinanciranja, 
mora biti izveden v skladu z Zako-
nom o varstvu kulturne dediščine;

• dvojno financiranje ni dovoljeno, pre-
dlagatelji lahko pridobijo za isti stro-
šek sredstva samo iz enega javnega 
vira in samo enkrat;

• projekt ustreza naslednjim pogojem:
• je celovit in zaokrožen ter tehtno vse-

binsko obrazložen in načrtovan,
• je realno ovrednoten in ima uravno-

teženo finančno zgradbo,
• zagotavlja soudeležbo predlagatelja z 

lastnimi ali pridobljenimi sredstvi v 
višini vsaj 50%,

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisi-
ja, ki jo imenuje župan.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega 
postopka izločene vse vloge, ki:
• niso bile oddane v razpisnem roku;
• jih ni vložila upravičena oseba. 

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. 
Rok za dopolnitev vloge je 15 koledar-
skih dni od prejema obvestila o nepo-
polni vlogi. 

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena ose-
ba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu 
niso bile pravočasno dopolnjene, bodo 
zavržene.
Občina Vrhnika lahko v primeru na-
knadne ugotovitve neizpolnjevanja po-
gojev in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru programov, spremeni odloči-
tev in z izvajalcem ne sklene pogodbe 
ali razveže že sklenjeno pogodbo, v pri-
meru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

4. RAZPISNI KRITERIJI
Izbrani bodo projekti, katerih predlaga-
telj in projekt bo izpolnjeval vse razpi-
sne pogoje. Izbrani projekti bodo pred-
vidoma sofinancirani:
- v višini do 50 % za projekte na objek-
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Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. 
člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), 
ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj 
enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pi-
tne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora 
na osnovah HACCP sistema.  Spremljanje stanja 
zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogod-
bi z upravljavcem vršil Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Ljublja-
na. V letu  2021  smo  v  okviru  notranjega  nad-
zora  spremljali  stanje  kakovosti  pitne  vode  na 
vodovodu Podlipa in Samija. V poročilu so nave-
dene informacije o kakovosti pitne vode na posa-
meznem vodovodnem sistemu v letu 2021.

Vodovod Podlipa
V letu 2021 je bilo mikrobiološko vzorčenje iz-

vedeno 6 x. Odvzetih je bilo 8 vzorcev za redno 
mikrobiološko preiskavo in  4 vzorci za občasno 
mikrobiološko preiskavo. 

Od tega so bili neskladni 3 vzorci zaradi zelo 
nizke prisotnosti koliformnih bakterij (dva vzorca 
pitne vode). Izvedena je bila kontrola delovanja UV 
žarnice, temeljito čiščenje in zamenjava ter teme-
ljito spiranje vode skozi hidrante. Po ponovnem 
vzorčenju je bila dosežena skladnost s pravilnikom. 

Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemij-
skih analiz, so bili vsi odvzeti vzorci vode za redne 
preskuse, glede na preskušane parametre, skladni 
z določili Pravilnika o pitni vodi. 

V sklopu državnega monitoringa sta bila odvze-
ta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko anali-
zo, pri enemu vzorcu je bila dokazana zelo nizka 
prisotnost koliformnih bakterij, zato se je izvedlo 
kontrolno vzorčenje, kjer pomankljivosti ni bilo 
dokazanih. 

Vodovod Samija
V letu 2021 je bilo mikrobiološko vzorčenje 

izvedeno 4x, odvzetih je bilo 6 vzorcev za redne 
preiskave in 3 za občasne. Rezultati kažejo, da sta 
bili po Pravilniku o pitni vodi glede na preskušane 
parametre 2 vzorca neskladna, zato so bili izve-
deni ukrepi po priporočilih NLZOH in kontrolno 
vzorčenje, kjer neskladij ni bilo. Glede na obseg 

opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili vsi 
odvzeti vzorci skladni z določili Pravilnika o pitni 
vodi. Izvedla se je tudi analiza na morebitno pri-
sotnost trihalometanov v pitni vodi, in neskladij 
ni bilo ugotovljenih. V sklopu državnega monito-
ringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mi-
krobiološko analizo in oba sta ustrezala zahtevam. 

Obveščanje uporabnikov 
Uporabniki vodovoda bodo o načinu obveščanja 

o pitni vodi v letu 2022 obveščeni z dopisom pri 
plačilnem nalogu, poročilo pa bo objavljeno tudi 
na spletnih straneh KS Podlipa-Smrečje.

Upravljavec vodovoda: 
Franc Železnik s.p.

DRŽAVNI MONITORING 
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Bagrček Franc 
Železnik s.p.

Podlipa 527 1 5 3 8 4 3 KB 0 0 0 0 3 0

Lj.
Bagrček Franc 
Železnik s.p.

Samija 98 1 5,2 1 6 3 1 EC,KB 0 0 0 0 3 0

*Legenda:                
EC - E. coli, CP - clostridium perfringens, KB - koliformne bakterije, SK22 - št. kolonij pri 22°C, SK37 - št. kolonij pri 37°C, EN - enterokoki, PA - Pseudomonas aeruginosa,NVO-nespr.vonj in okus

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2021

LETNO POROČILO NOTRANJI NADZOR ZA LETO 2021

Podatki so povzeti iz Informacijskega sistema monitoringa pitne vode (https://is.mpv.si/)
* Natrijev hipoklorit

tih, ki se nahajajo v območju varova-
ne naselbinske dediščine mestnega 
jedra Vrhnike, del Stara cesta – Vas 
ali del Tržaška cesta – Cankarjev trg 
in stojijo v prvi vrsti hiš ob Tržaški ali 
Stari cesti ter na sakralnih objektih,

- v višini do 40 % za projekte na objek-
tih, ki so namenjeni turistični dejav-
nosti,

- v višini do 35 % za projekte na ostalih 
objektih.

Komisija bo ustreznost vloge preverjala 
iz podatkov in izjav, ki bodo navedeni 
na prijavnih obrazcih, v obveznih prilo-
gah in na morebitnem drugem prilože-
nem materialu ter na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga iz uradnih evidenc.

5. OKVIRNA VREDNOST SRED-
STEV
Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev za leto 2022, namenjenih za pred-
met tega razpisa, znaša 70.000,00 EUR.

6. OBDOBJE ZA PORABO DODE-
LJENIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva iz raz-
pisa morajo upravičene osebe porabiti v 
proračunskem letu 2022, najkasneje do 
30. 11. 2022, kar je tudi rok za oddajo 
zahtevkov z dokazili o izvedbi del. Za 
kasnejše zahtevke si Občina Vrhnika 
zaradi postopkov preverjanja in potr-
jevanja pridržuje pravico, da jih ne iz-
plača. 
Odobrena sredstva bodo nakazana na 
podlagi predloženih ustreznih računov 
po ogledu opravljenih del. Zadnje mo-
žno izplačilo je 30. 12. 2022.

7. RAZPISNI ROK
Razpis se prične 28. 2. 2022 (datum 
izida Našega časopisa) in je odprt do 
dodelitve vseh sredstev oz. najkasneje 
do 3. 10. 2022. Na spletni strani www.
vrhnika.si bo objavljeno, ko bodo dode-
ljena vsa sredstva.

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija obsega bese-
dilo razpisa in prijavne obrazce.
Vlogo za udeležbo na razpisu s prijavni-
mi obrazci lahko vlagatelji prevzamejo v 
času uradnih ur v sprejemno-informa-
cijski pisarni Občine Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika. Lahko pa tudi v 
elektronski obliki na spletni strani Ob-
čine Vrhnika, www.vrhnika.si – Razpisi, 
natečaji, naročila in namere. 

9. ODDAJA IN DOSTAVA PRE-
DLOGOV
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
razpisnih obrazcih in mora vsebovati 
vse obvezne priloge, dokazila in podat-
ke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Vloga mora biti predložena na naslov: 
OBČINA VRHNIKA, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, 
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapeča-
teni ovojnici z izpisom na prednji strani: 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS STAVBNA 

KULTURNA DEDIŠČINA 2022«, do 
vključno 3. 10. 2022 oz. najkasneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov 
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več 
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno 
označenem ovitku!
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno na pošto do vključno 
3. 10. 2022 oz. do tega dne ni bila pre-
dložena na Občini Vrhnika.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

10. PRISTOJNI USLUŽBENCI ZA 
DAJANJE INFORMACIJ IN POJA-
SNIL:
Informacije in pojasnila lahko zaintere-
sirani dobijo v času uradnih ur Občine 
Vrhnika, na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo, tel. 01/755-
54-27. Vprašanja se lahko posredujejo 

tudi po elektronski pošti na naslov ma-
tej.cernetic@vrhnika.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVE-
ŠČANJE O IZBORU
Odpiranje vlog, preverjanje izpolnje-
vanja pogojev, utemeljenosti prispelih 
vlog in vrednotenje le-teh bo izvedla 
komisija, ki jo določi župan Občine 
Vrhnika. Odpiranj vlog bo predvidoma 
več in ne bodo javna. Občina Vrhnika 
bo predlagatelje o izidu razpisa pisno 
obvestila v 30 dneh po vsakokratnem 
odpiranju vlog in prejemu morebitnih 
dopolnitev. Na sklep o izboru se predla-
gatelj lahko v 8 dneh po prejemu pritoži 
pri županu Občine Vrhnika. Po preteku 
roka za pritožbe bodo z izbranimi pre-
dlagatelji sklenjene pogodbe.

Številka: 410-24/2022 (3-01)
Datum: 14. 2. 2022

Župan
Daniel Cukjati
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Župan Bojan Čebela se je v zvezi s prenovo 
železniške postaje in zmanjšanjem hrupa 
železniškega prometa z vodstvom SŽ 
Infrastruktura d. o. o. sestal že v letu 2017. 

Občina je po sestanku poda-
la svoje predloge glede prenove 
železniške postaj, ki so bili de-
loma upoštevani, žal pa zaradi 
prevelikih stroškov ni bil sprejet 
predlog, da se podhod do pero-
nov potniškega prometa podalj-
ša pod vsemi tir in se na drugi 
strani uredi dostop za prebival-
ce, ki živijo na drugi strani že-
lezniške proge. Občina je v letu 
2018 dobila na vpogled različne 
variante izvedbe prenove po-
staje in izbrala najbolj ustrezno 
različico, potem pa s strani slo-
venskih železnic nismo prejeli 
nobenih uradnih informacij 
ne glede načrtovanja in izvedb 
protihrupne zaščite ob prenovi 
proge ne glede prenove železni-
ške postaje. 

Ker naj bi se v kratkem za-
čela prenova železniške proge 
na odseku med Brezovico in 
Borovnico, ki naj bi za vsakega 
od tirov trajala 150 dni, smo 
ponovno povečali intenzivnost 
naših stikov s Slovenskimi že-
leznicami in Direkcijo RS za 
infrastrukturo – Sektor za 
investicije v železnice. Na tej 
osnovi smo v zvezi s prenovo 
proge, izgradnjo protihrupnih 

ograj, prenehanjem vleke z 
glasnimi dizelsko-električnimi 
lokomotivami in nadaljnjim 
obratovanjem potniške blagajne 
na železniški postaji Borovnica 
pridobili naslednje informacije 

a) Osnove in strokovna izho-
dišča za načrtovanje protihru-
pni ukrepi in izvedbe protihru-
pnih ograj

Predlog protihrupnih ukre-
pov za medpostajni odsek že-
lezniške proge št. 50 Preserje-
-Borovnica od km 580+937 do 
km 586+096 je bil pripravljen v 
okviru izvedbenega načrta nad-
gradnje proge (IzN) v strokovni 
podlagi »Študija obremenitve s 
hrupom in predloga protihru-
pnih ukrepov za nadgradnjo 
medpostajnega odseka Preserje 
- Borovnica, faza IzN, Epi Spek-
trum d.o.o., št. 2018-003a/PHZ, 
oktober 2019«. 

Izdelava strokovne ocene 
obremenitve s hrupom je vklju-
čevala:
-  analizo pozidave in poselitve 

ob progi ter pregled podrob-
ne namenske rabe ob progi,

-  oceno obstoječe obremenitve 
s hrupom ob železniški progi 
na podlagi rezultatov obrato-
valnega monitoringa hrupa 
za glavne železniške proge v 
letu 2017 ter državno cestno 
omrežje z več kot 1 milijon 
prevozov vozil letno v letu 
2016,

-  računsko oceno emisije hru-
pa zaradi železniškega pro-
meta po rekonstruirani progi 
po smernici RMR na podlagi 
napovedi prometnih podat-
kov ter podatkov o hitrostih 
vožnje in lastnostih proge v 
letu 2030,

-  določitev s hrupom preobre-
menjenih površin in stavb za-
radi železniške proge kot vira 
hrupa,

-  preveritev in uskladitev proti-
hrupnih ukrepov iz projektne 
dokumentacije nadgradnje 
proge,

-  izdelavo predloga protihru-
pnih ukrepov z upošteva-
njem projektnih rešitev IzN,

-  oceno učinka in učinkovitosti 
predlaganih ukrepov.
Obravnavani odsek železni-

ške proge poteka po območju 
občin Brezovica in Borovnica. 
Na območju IZN leži neposre-
dno ob progi sprva redkejša sta-

novanjska pozidava na območju 
naselij Preserje, Prevalje pod 
Krimom, Goričica pod Krimom 
in Pako, v zaključnem delu pa v 
bližini gostejše pozidave na ob-
močju naselij Breg pri Borovnici 
in Borovnica. Stanovanjske po-
vršine, zelene površine in po-
vršine za centralne dejavnosti 
ob železniški progi so v skladu 
z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju v celoti 
razvrščene v III. stopnjo var-
stva pred hrupom, proizvodne, 
infrastrukturne, kmetijske in 
gozdne površine v IV. stopnjo. 
V širši okolici proge so posa-
mezne enote urejanja prosto-
ra v skladu s prostorskimi akti 
občin Brezovica in Borovnica 
sicer razvrščene v II. stopnjo 
varstva pred hrupom, vendar 
so lahko ta območja glede na 
zahteve Uredbe opredeljena le 
v primeru, če na teh površinah 
v obstoječem stanju niso prese-
žene mejne vrednosti kazalcev 
hrupa za II. območje. 

Po podatkih obratovalnega 
monitoringa hrupa za glavne 
železniške proge za leto 2017 je 
glavna proga št. 50 med s hru-
pom najbolj obremenjenimi v 
Sloveniji, zato je v izvedbenem 
projektu za nadgradnjo pred-

Razpis za sofinanciranje 
nakupa in gradnje malih 
komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine 
Borovnica za leto 2022
 

Občina Borovnica bo 1. 3. 2022 objavila JAVNI 
RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE NAKUPA IN 
GRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE BOROVNICA ZA 
LETO 2022.

Na razpolago bo 13.000,00 EUR. Prijava na razpis bo možna do 
porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2022 do 12. ure. 
Komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno (predvido-
ma 25. dan v mesecu). 

Prijava mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 
Vloge s prilogami morajo prosilci osebno ali po pošti poslati na naslov 
Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, v zaprti ovojnici 
z oznako »RAZPIS MKČN 2022 – NE ODPIRAJ«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti razviden naslov vlagatelja. 

Podrobnosti razpisa in prijavni obrazci bodo dostopni na: 
https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/ 

Kot smo v Našem 
časopisu že poročali, 

je poleti 2020 Občina 
Borovnica pridobila 

vavčer WiFi4EU v 
višini 15.000 EUR 

za vzpostavitev 
brezplačnega 

brezžičnega javnega 
dostopa do svetovnega 

spleta.

Sredi februarja 2022 je iz-
brani izvajalec – podjetje A1 
d. o. o. – končal z namestitvijo 
oddajnih postaj. Te so name-
ščene na naslednjih lokacijah: 

Lokacija
•  1. P+R pri železniški postaji 

– kolesarnica
•  2. Zdravstvena postaja Bo-

rovnica – spredaj
•  3. Zdravstvena postaja Bo-

rovnica – zadaj
•  4. Gasilski dom Borovnica
•  5. Gasilski dom Breg pri 

Borovnici

•  6. TUŠ Jurček oz. bodoča 
knjižnica – zunanji in no-
tranji

•  7. OŠ dr. Ivana Korošca Bo-
rovnica – prizidek

•  8. Občina Borovnica 
•  9. Gasilski dom Brezovica 

pri Borovnici
• 10. Štab civilne zaščite in 

Centralna čistilna naprava 

Domet signala je odvisen 
od višine in kota postavitve 
oddajnikov ter morebitnih 
objektov, ki se nahajajo med 
oddajnikom in uporabnikom, 
praviloma pa oddajniki pokri-
jejo četrtino do tretjino kroga 
v razdalji od 100 do 200 m. 

V primeru izpada signala 
ali motenj se prosim obrnite 
direktno na podjetje A1 na tel. 
št.: 040 440 784.

OU

Tako v objavi o dokončanju Tematskega 
parka Borovniškega viadukta v zadnji lan-
ski številki Našega časopisa kot tudi pri 
pregledu dogajanja v naši občini v lanskem 
letu z naslovom »Križem kražem v besedi 
in sliki o dogajanju v občini Borovnica v 
letu 2021«, objavljenem v zadnji številki, je 
izpadla navedba, da je avtor idejne zasnove 
omenjenega parka, ki je bila deležna števil-
nih pohval občanov, Boštjan Troha. 

Za obe napaki se mu opravičujemo. 
Številni občani nas tudi sprašujejo ali 

bomo na tir v parku postavili lokomotivo 
ali železniški vagon. Sam projekt Tematski 
park in spominska pot Borovniškega via-
dukta tega sicer ne predvideva, so pa tirnice 
postavljene tako, da je mogoče postaviti laž-
jo lokomotivo ali železniški vagon, v kolikor 
bi se za to ponudila priložnost. 

Trenutno si Občina Borovnica prizadeva, 
da bi veliko lokomotivo s tenderjem (JDŽ/
JŽ serijo 01) ki jo morajo zaradi prodaje ze-
mljišča SŽ d. o. o. odstraniti z lokacije ob 
križišču Kajuhove in Letališke ceste v Lju-

bljani, SŽ d. o. o., prestavila na slepi tir naj-
bližji poslopju železniške postaje v Borovni-
ci. V tem primeru se bo Občina Borovnica 
obvezala, da poskrbi za njeno ustrezno ob-
novo, zaščito in predstavitev. Lokomotiva 
pa je že sama pretežka in skupaj s tenderjem 
prevelika oz. predloga (dolžina lokomotive s 
tenderjem: 20,570 m, teža prazne lokomo-
tive 61 ton, teža praznega tenderja 21,6 t), 
da bi jo bilo mogoče postaviti v parku pri 
stebru Borovniškega viadukta. 

OU

Avtorstvo idejne zasnove 
tematskega parka borovniškega viadukta  

in postavitev železniških vozil v parku

Prenova železniške proge med 
Brezovico in Borovnico

Seznam območij,
ki jih v občini pokriva 

javno brezžično
omrežje wifi4eu
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videna tudi izvedba obsežnih 
ukrepov za zmanjšanje obreme-
njenosti območij ob železniški 
progi s hrupom. Predlog proti-
hrupnih ukrepov ob upošteva-
nju napovedi prometa, voznih 
lastnosti proge po nadgradnji in 
zmanjšanja emisije tirnih vozil, 
vključuje ukrepe za prepreče-
vanje širjenja hrupa v okolje na 
območjih strnjene stanovanjske 
pozidave ter izvedbo protihru-
pnih ukrepov na čezmerno 
obremenjenih stavbah (pasivna 
protihrupna zaščita).

Izhodiščni predlog protihru-
pnih ograj je bil izdelan na pod-
lagi projektnih rešitev IzN in 
zahtevanih odmikov ograj od 
osi železniške proge. V okviru 
IzN novogradnje so predvideni 
izključno ukrepi, ki jih je mo-
žno izvesti v območju JŽI, torej 
na planumu proge pri poteku v 
nasipu. 

Na območjih, kjer proga po-
teka v kamnitih vkopih (del 
Goričice pod Krimom, Pako, 
del Brega pri Borovnici), proti-
hrupne ograje niso predvidene.

Na podlagi projektnih reši-
tev IzN je v okviru nadgradnje 
medpostajnega odseka Preser-
je-Borovnica predlagana posta-
vitev:
-  skupno 9 sklopov protihru-

pnih ograj,
-  skupna dolžina ograj je 3.853 

m, višina ograj 2,0 m na GRT.
Protihrupne ograje so predvi-

dene na območjih naselij Preva-
lje pod Krimom, Goričica pod 
Krimom, Breg pri Borovnici in 
Borovnica. 

Za zagotavljanje celovite za-
ščite območja ob progi je pre-
dlagana tudi izvedba treh ograj 
tudi izven območja IzN in to na 
območju zaselka Prevalje pod 
Krimom ter na obeh straneh 
železniške postaje Borovnica, 
kjer leži najbolj strnjena sta-
novanjska pozidava ob progi. 
Obe ograji, ki sta predvideni na 
skrajnem območju IzN na desni 
strani proge je smiselno izvesti 
le v celotni potezi, torej tudi 
izven območja IzN, sicer ne bo-
sta dosegala ustreznega učinka. 

V predlog protihrupnih ukre-
pov je vključena tudi rezervacija 
prostora za zaščito enot ureja-
nja prostora EUP BO 1/4 in BO 
1/7, ki sta v OPN Občine Borov-
nica opredeljeni kot površini za 
šport, oddih in rekreacijo (raba 
ZS). 

Gre za 340 m vrzel med dve-
ma ograjama, kjer ni stanovanj-
ske pozidave, območje pa trenu-
tno še ni v uporabi. V primeru, 
če se bo skladno z načrti občine 
Borovnica na tem območju zah-
tevalo povečano varstvo pred 
hrupom, je možno naknadna 
izvedba ograje. 

Izvedba protihrupnih ograj 
je prvenstveno namenjena za-
ščiti nižjih etaž in funkcional-
nih površin stavb z varovanimi 
prostori na gosto pozidanih 
območjih. Zaščita čezmerno 
obremenjenih višjih etaž stavb 
in stavb na območjih, ki niso 
predvidena za zaščito z ogra-
jami, obsega izvedbo dodatnih 
ukrepov na stavbah (pasivna 
protihrupna zaščita). 

Ukrepi na stavbah so name-
njeni zmanjšanju obremenitve s 
hrupom v varovanih prostorih. 

Preveritev potrebnosti pasiv-
ne zaščite je na celotnem od-
seku predlagana za skupno 79 
stavb z varovanimi prostori, v 
katerih je prijavljenih 289 pre-
bivalcev, od teh na območju ob-
čine Borovnica za 45 stavb (72 
prebivalcev). 

b) Namestitev protihrupnih 
ograj na samem območju žele-
zniške postaje Borovnica

Na območju občine Borovni-
ca je v okviru nadgradnje med-
postajnega odseka Preserje-Bo-
rovnica predvidena izvedba 6 
sklopov protihrupnih ograj na 
območju naselij Pako, Breg pri 
Borovnici in Borovnica v sku-
pni dolžini 3.210 m in višine 
2,0 m glede na GRT (gornji rob 
tira). Vse ograje so predvidene v 
obojestransko visoko absorpcij-
ski izvedbi. 

Za zagotavljanje celovite za-
ščite območja postaji Borovnica 
je v strokovni podlagi s podro-
čja varstva pred hrupom v fazi 
IzN predlagana tudi izvedba 
dodatnih dveh sklopov ograj 
na obeh straneh železniške po-
staje v skupni dolžini 719 m in 
višine med 2,0 in 3,0 m glede na 
GRT. Izvedba teh ograj ni pred-
met nadgradnje medpostajnega 
odseka Preserje-Borovnica, te 
ograje se bodo izvedle nakna-
dno v okviru projekta nadgra-
dnje postaje Borovnica.  

c) Postavitev protihrupnih 
ograj od železniške postaje 
Borovnica naprej v smeri proti 
Verdu 

Obremenitev s hrupom za-
radi železniškega prometa je 
povečana in čezmerna tudi na 
odseku Borovnica-Verd in to 
predvsem na območju stano-
vanjske pozidave na območjih 
Pot v Jele, Dražica, Ohonica, 
Zalarjeva ulica, Švigljeva ulica, 
Cerkova ulica, Miklavičeva ce-
sta, Pot na Malence in Cesta na 
Grič. 

Skladno z določili področne 
zakonodaje se sanacija hrupa ob 
obstoječem omrežju izvaja na 
podlagi Operativnega progra-
ma varstva pred hrupom, ki ga 
pripravi Ministrstvo za okolje 
in prostor v sodelovanju z mini-
strstvom, pristojnim za promet, 
in ministrstvom, pristojnim za 
zdravje, na podlagi rezultatov 
obratovalnega monitoringa 
hrupa, ki se izvaja periodično 
na vsakih 5 let, razen v prime-
rih obsežnejših nadgradenj, 
kjer se ukrepi izvajajo v skla-
du s projektnimi rešitvami, ki 
upoštevajo zahtevano stopnjo 
varstva pred hrupom in morajo 
biti sestavni del izvedbene do-
kumentacije. 

Izvedba ukrepov na območju 
postaje Borovnica in na med-
postajnem odseku Borovnica-
-Verd se bo izvedba k okviru 
naslednjih nadgradenj železni-
škega omrežja. 

Pri tem je treba opozoriti, da 
se bo srednjeročno in dolgoroč-
no emisija hrupa železniškega 
prometa ne glede na pričako-
van porast prometa občutno 
zmanjšala zaradi pričakovane 
posodobitve voznega parka. 
Ukrepi za zmanjšanje emisije 
hrupa tirnih vozil so sprejeti 
na mednarodni ravni s predpi-
si o dovoljenih emisijah novih 
tirnih vozil glede na njihove 

kategorije in na državni ravni s 
programi za zmanjšanje emisije 
obstoječih vozil (tehnični ukre-
pi na vozilih). Pričakovano je, da 
bodo ti ukrepi najbolj občutno 
zmanjšali obremenjevanje in 
obremenjenost okolja ob žele-
zniškem omrežju.

d) Konec vleke s starimi di-
zelsko-električnimi lokomoti-
vami

Tega odgovora nam ni posre-
doval DRSI Sektor za železnice, 
temveč smo ga dobili s strani 
SŽ d.o.o. V njem navajajo, da so 
za vleko, ki zahteva vožnjo tudi 

po neelektrificiranih tirih na 
sicer elektrificiranih progah (t. 
i. »nabiralni vlaki«, ki pobirajo 
tovorne vagone na železniških 
postaja) najeli dve sodobni loko-
motivi, ki pa ne zadoščata, tako 
da se večji del tovrstne vleke še 
vedno opravlja s starejšimi di-
zel-električnimi lokomotivami. 
V fazi priprave tehnične doku-
mentacije je razpis za nakup 
novih dizel-električnih loko-
motiv, ki bo izveden skladno z 
Zakonom o javnem naročanju. 
Njihova nabava je odobrena s 
strani SDH in nadzornega sve-

ta SŽ, prav tako so zagotovljena 
finančna. Na SŽ pričakujejo, da 
bodo prve nove tovrstne loko-
motive nabavljene konec leta 
2024 oz. v začetku 2025.

e) Nadgradnja na železniške 
postaje Borovnica

Trenutno je v okviru del v ob-
močju postaje Borovnica pred-
videna izvedba gradnje izven 
nivojskega podhoda-dostopa na 
peron, ki bo opremljen z dvigali 
in bo tako omogočen neoviran 
dostop na peron tudi za hendi-
kepirane osebe ter rekonstruk-
cija sanitarij. 

f) Poslovanje potniške bla-
gajne po prenovi železniške 
postaje

S SŽ Potniški promet d. o. o. 
so nam odgovorili, da bo tudi 
po prenovi postaje na njej obra-
tovala blagajna potniškega pro-
meta. 

Še naprej se bomo trudili, da 
v zvezi s prenovo železniške 
proge in spremembami v žele-
zniškem prometu pravočasno 
pridobivamo informacije s stra-
ni pristojnih in jih posredujemo 
občanom.

Občina Borovnica si lahko oddahne. Čeprav 
je tožbo proti podjetju Lesoj energetika d.o.o. 

izgubila, pa višina odškodnine za župana Bojana 
Čebelo pomeni uspeh in zmago. 

 Spomnimo: leta 2013 je bila podjetju 
Lesoj energetika d.o.o., pod drugim vod-
stvom občinske uprave, podeljena kon-
cesija za izgradnjo toplovodnega omrežja 
in ogrevanja na biomaso. Upravna enota 
Vrhnika je septembra 2013 izdala grad-
beno dovoljenje, a je hkrati prišlo do za-
pletov zaradi pritožb nekaterih občanov. 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
je pritožbi ugodilo in gradbeno dovolje-
nje vrnilo v ponovno odločanje. Kasneje 
je tudi upravna enota zavrnila ponovni 
zahtevek za dovoljenje, tako da ni bilo več 
možno nadaljevati projekta in podjetje 
tako ni moglo uresničiti svoje namere po 
izgradnji toplovodnega omrežja, v katerem 
bi bili zajeti javni objekti in blokovsko na-
selje. Podjetje je odstopilo od projekta in 
sprožilo tožbo proti občini Borovnica v vi-
šini več kot 1.476.000 €. Občina Borovnica 
je v zadevi pooblastila odvetniško družbo 
Potočnik in Prebil d.o.o. Decembra lani so 
tako prejeli sodbo, da mora občina porav-
nati odškodnino Lesoju energetika d.o.o. v 
višini 68.000 €. 

Iz obrazložitve sodbe izhaja: “… da je 
občina Borovnica v javnem razpisu izbrala 
neustrezno parcelo, da je na napačen način 

sprejemala odlok glede odmikov, da na tem 
zemljišču ni dovoljeno graditi energetskih 
objektov, da je bilo nasprotovanje lokalne 
skupnosti izgradnje kotlovnice pred objavo 
javnega razpisa za koncesijo in ni bilo javne 
obravnave, da je občina zato ravnala proti-
pravno in odgovarja za škodo, ki je nastala 
Lesoju energetiki d.o.o. zaradi projektiranja 
postopka pridobivanja gradbenega dovolje-
nja, da je tožeča stranka, ki je vložila tož-
bo, zahtevala odškodnino po več računih, 
vendar se večina računov nanaša na drugo 
podjetje, to je Lesoj d.o.o.” Tudi zaradi tega 
je sodišče Lesoju energetiki d.o.o. priznalo 
le stroške priprave gradbenega dovoljenja, 
odvetniških storitev in koordinacijo. Izgu-
be dobička jim sodišče ni priznalo. 

Sodba je januarja postala pravnomočna, 
tako je bilo treba zagotoviti sredstva za pla-
čilo odškodnine z rebalansom proračuna. 
Na daljavo zaradi aktualnih razmer je bila 
sklicana izredna seja občinskega sveta, na 
kateri je direktorica občinske uprave Dolo-
res Bajc pojasnila, da je tožba občini ležala 
nad glavo, saj bi bila v primeru, da bi mora-
la plačati skoraj milijon in pol evrov, likvi-
dnostno v nemogočem položaju. “Župan 
je vložil veliko truda v dogovarjanje, tako 

s pričami, odvetniki, v zadnjih letih smo 
iskali dodatne dokumente. Ko smo prejeli 
sodbo po zadnji obravnavi in videli višino 
odškodnine, smo bili kar zadovoljni. Naše 
stališče je, da je to velik dosežek in uspeh 
za občino.” 

Tudi župan Čebela je pritrdil, da je bila 
zadeva zelo nevarna za občino in da je ta 
“izplen velikega pomena”. Minimalno bi po 
njegovih besedah lahko plačali 300.000 €, 
a je tožeča stranka napačno vložila tožbo, 
saj podjetje Lesoj energetika d.o.o. ni bilo 
nosilec koncesije. “V primeru, da bi pravil-
no vložili tožbo, bi šla stvar v popolnoma 
drugo smer. Podjetje nas je obtožilo, da smo 
na račun izkrivljanja pravil dosegli manjše 
odmike in potem na upravni enoti vplivali, 
da se je zgodilo to, kar se je. Veliko vode smo 
skalili in energije porabili za to tožbo. Zato 
je zame ta škoda, ki jo moramo poravnati, 
simbolična in sem si oddahnil.”

Tako so svetniki z absolutno podporo 
potrdili rebalans proračuna, ki predvideva 
dodatne odhodke zaradi te tožbe, kljub ne-
katerim učitkom občinski upravi, da sve-
tnikov niso pravočasno obveščali o zadevi, 
ampak šele po pravnomočnosti. 

Slišati je bilo tudi vprašanje, ali bo prišlo 
do odškodninske odgovornosti takratnega 
župana in direktorice, saj da je bila občina 
oškodovana zaradi nestrokovnih vodenj 
postopkov. O tem župan Čebela, kot je po-
vedal, ni razmišljal.

Rok Mihevc 

Tokratna izredna seja je zaradi epidemioloških razmer potekala na daljavo.

Lesoj dobil tožbo proti občini, 
višina odškodnine za župana zmaga
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O njegovi viziji, stanju in pomenu medijev, tudi 
lokalnih, sva spregovorila v malo daljšem pogo-
voru kar na njegovem domu, kjer ima tudi pre-
krasen razgled na naš kraj. Mogoče ima tudi zato, 
predvsem pa zaradi njegove relativne nevtralno-
sti, po 15 letih prihoda v Borovnico tudi širši in 
objektivnejši razgled na njen razvoj, prednosti in 
“na manevrski prostor za boljši jutri”.
 
Za začetek, kdo je Aljoša Rehar in kakšna je njegova do-
sedanja poklicna pot?

Po rodu sem Vipavec, prvih 20 let sem preživel v 
tem primorskem kraju. Poklicno gledano sem no-
vinar in zdaj urednik. Novinarski začetki segajo 
v srednjo šolo, na kateri sem bil urednik glasila 
Iskre na Škofijski klasični gimnaziji Vipava, isto-
časno pa tudi urednik glasila Planinskega društva 
Vipava. Bolj zares se je začelo s študijem sociolo-
gije kulture na Filozofski fakulteti in novinarstva 
na Fakulteti za družbene vede. V okviru prakse 
sem novinarsko delo že takoj začel na STA, od 
leta 2000 naprej. Istočasno sem začel tudi na 
Ognjišču, sprva na njihovi mladinski reviji Sonč-
na pesem, kasneje sem začel sodelovati s samo 
revijo Ognjišče. Na STA sem začel v gospodar-
skem uredništvu, sprva kot novinar za področje 
tehnologije in kmetijstva, to dvoje zato, ker mi je 
bilo to blizu, saj sem doma s kmetije, obenem pa 
sem od nekdaj imel afiniteto do tehnoloških za-
dev. Potem je to preraslo v urednikovanje, nato pa 
je sledila ustanovitev razvojne skupine, ki sem jo 
vodil do lani, ko sem bil imenovan za odgovorne-
ga urednika STA.

Torej ste v zadnjih letih bolj skrbeli za tehnični del?

V zadnjih sedmih letih sem vodil tako imenovano 
skupino za digitalno strategijo. V osnovi v tej sku-
pino skrbimo za tri segmente delovanja STA. Eno 
so naše spletne platforme in družbena omrežja, 
drugo so vsebine s področja znanosti. Tretji sklop, 
ki je ključen, pa je razvoj. Ta v našem primeru po-
meni, da slediš in zaznavaš tehnološki razvoj in 
pri tem skušaš oceniti, katera rešitev bi lahko po-
magala pri našem delu ali bi se iz nje dalo razviti 
nov produkt, to pa nato stestirati in pripeljati do 
implementacije.

Zdaj pa po toliko letih spet na bolj vsebinsko področje 
dela?

Prvo polovico dela na STA sem se res ukvarjal 
primarno z novinarskim delom, zadnjih nekaj let 
pa tudi bolj razvojnim vidikom novinarstva. Je 
pa taka narava dela, da se tudi v razvojni skupini 
veliko ukvarjaš z vsebino. Tukaj smo bili ves čas 
tesno vpleteni v delo drugih redakcij.

Če prej mnogi niso vedeli za STA, so v zadnjem letu zanjo 
gotovo slišali. Kakšen pomen ima ta agencija npr. za 
navadnega državljana?

STA je torej Slovenska tiskovna agencija. V osnovi 
smo podjetje, ki je v 100% državni lasti in je edini 
tak tip podjetja v državi. Tiskovne agencije pozna-
jo vse države, vsaka ima vsaj eno, nekatere tudi 
več. Osnovni model delovanja je ta, da podobno 

kot vsi ostali mediji pokrivamo dogajanje na tere-
nu z dopisniki, novinarji, preko telefona, sporočil 
za javnost, udeležbo na dogodkih. Prve razlike v 
primerjavi z drugimi mediji so pri obdelavi. Tu 
ostajamo na ravni poročanja, torej gola infor-
macija kdo, kdaj, kje, kako, pri tem pa se vzdržiš 
vsakršnega komentiranja. Vse informacije morajo 
biti iz preverjenega vira, nimamo komentatorskih 
žanrov, smo poročevalsko usmerjeni. Vsa ta naša 
produkcija, ki zajema tudi tonske posnetke, foto-
grafije, videoposnetke, prenose v živo, gre potem 
do uporabnikov. Primarni in največji uporabniki 
vsebin so mediji, torej televizija, radio, časopis, 
portal, ki naše vsebine uporabijo po lastni presoji. 
Vzporedno s tem imamo drugi segment uporab-
nikov, to je širša javnost, ki jo dosegamo posredno 
preko teh medijev, neposredno pa tudi preko svo-
jih kanalov. Poseben segment, ki jih drugi mediji v 
Sloveniji razen nekaj izjem nimajo, so tuje govore-
če javnosti. Ustvarjamo torej tudi novice v zvezi s 
Slovenijo v angleškem jeziku, uporabniki tukaj so 
predvsem tuja veleposlaništva, podjetja v tuji lasti, 
tuje agencije. Po tej plati smo eden glavnih virov 
informacij o Sloveniji za tujino.
Kaj imajo državljani neposredno od STA? Eno je 
to, da lahko preko naših portalov dnevno pridejo 
do povzetkov novic o vsem ključnem dogajanju 
doma in po svetu. Potem imamo serijo temat-
skih portalov, kjer so vsebine popolnoma odprte 
za splošno javnost. Pomagamo tudi bogatiti po-
nudbo ostalim medijem, tudi na račun bogate 
mreže dopisnikov v Sloveniji, nekaj jih imamo 
tudi v tujini. Eden bolj specifičnih produktov in s 
tem tudi funkcija agencije je napovednik dogod-
kov, pri katerem dnevno ustvarjamo pregled vseh 
dogodkov, ki se bodo zgodili tako nacionalno in 
lokalno kot v tujini. To posredujemo medijem in 
tako pomagamo, da dogajanje iz družbe pride 
dodatno do medijev v neki standardizirani obli-
ki, na podlagi tega imajo bolj celovit pregled nad 
vsemi napovedanimi dogodki. 

Kakšno vizijo imate na STA kot odgovorni urednik? Ali 
se ta sploh lahko kaj razlikuje od prejšnjih urednikov?

Gotovo vsak urednik prinese svoj pečat in svoje 
ideje. Osnovna usmeritev pa je jasna, že z zako-
nom o STA. Znotraj tega imamo jasno krovno 
usmeritev in tako lahko delaš predvsem na izbolj-
šavah. Moja vizija je, da še naprej zagotavljamo 
verodostojen, objektiven in celovit servis pokri-
vanja dogajanja po Sloveniji in svetu. Osnovna 
predpogoja tega sta dober kolektiv, kar pomeni, 
da moraš vlagati v njihovo izobraževanje, znanje 
in motivacijo, po drugi strani pa tudi tehnološki 
in vsebinski razvoj.

Če kdaj, se je v času epidemije pokazalo, kako pomemb-
no vlogo imajo mediji in kako krojijo javno mnenje. 
Kako pomembni so pri tem uredniki? 

Mikro situacija je zelo različna od države do drža-
ve in od medija do medija, je pa seveda nekaj splo-
šnih trendov. Eden od teh je poplava virov infor-
macij in kanalov, preko katerih se te informacije 
širijo. Drug tak trend, ki predstavlja izziv, je vedno 
večje število dezinformacij. Ne gre za nov pojav, 
temveč predvsem za to, da se danes lažje, hitre-
je širijo. Tretji izziv pa so recimo tudi vzporedni 

poskusi diskreditacije tradicionalnih, klasičnih 
medijev. Viri in motivi tega so lahko zelo različ-
ni, njihov osnovni cilj pa je, da se zmanjša vpliv 
oziroma zaupanje javnosti v medije, ker se potem 
lahko vzporedno po drugih kanalih bistveno laž-
je uspešno širi manipulacije in dezinformacije do 
ciljnih skupin. 
Če govorimo o poplavi informacij in kanalov, je 
to po svoje dejavnik, ki zmanjšuje relativno moč 
klasičnih medijev. Vendar pa se tu povratno 
ustvarja priložnost za medije, posebej z uredni-
škega vidika, da pomagaš javnosti oz. uporabniku 
obvladati to ogromno količino. Mediji, ki to pro-
fesionalno spremljamo, imamo ustrezna znanja 
za izbor relevantnih informacij in njihovo obli-
kovanje v razumljivo obliko, lažje in hitreje jih 
znamo tudi preveriti. Seveda bo vsak uporabnik, 
ki ima specifične interese in zanimanja, skozi to 
dobil le delček informacij, a na veliko področjih 
je to za osnovno informiranost dovolj. Pri tistih 
področjih, kjer je uporabnikova potreba bistveno 
bolj globoka, bo šel po podrobnejše informacije 
tudi s pomočjo dodatnih domačih in tujih virov, 
tudi nemedijskih. Generalno gledano bo torej 
uredniška vloga medijev v času poplave informa-
cij in dezinformacij pridobivala na pomenu, vsak 
medij pa ima znotraj tega seveda potem svojo 
specifično vlogo. Vsekakor pa pridemo tukaj tudi 
do vprašanja medijske pismenosti, da potem tudi 
uporabnik, ki ga nekaj zanima, lahko dodatno 
preveri informacije ali poišče še podrobnejše. 
Pri dezinformacijah se profesionalni mediji že po 
naših osnovnih poklicnih standardih skušamo 
držati nekaj pravil, pri čemer je vseeno ali si lo-
kalni, komercialni ali nacionalni medij. Če hočeš 
biti profesionalen, se boš držal osnovnih pravil in 
skušal informacije podajati na verodostojen, celo-
vit, korekten in objektiven način. 
Vsak medij se tako ali drugače sooča tudi z dis-
kreditacijami in vprašanjem zaupanja. Nekateri 
bolj, drugi manj. Ni čarobne rešitve, sprijazniti se 
je treba, da gre za konstantno vlaganje naporov 
v gojenje zaupanja. Ne gre tako, da boš enkrat 
vzpostavil zaupanje in bo to odtlej samoumevno, 
ampak se moraš konstantno truditi za to. Posebej 
v zadnjih letih se je zaupanje ljudi zaradi razno-
raznih dejavnikov do različnih akterjev v družbi, 
ne samo medijev, zmanjšalo. Vsi, ne samo mediji, 
se moramo torej potruditi, da bodo ljudje znova 
bolj zaupali v ključne institucije oziroma stebre 
naše družbe.

Pa ljudje upravičeno vse bolj ne zaupajo medijem?

Gotovo je del krivde tudi na nas medijih. Delno 
že zaradi tega, ker smo temu področju dali pre-
malo pozornosti, premalo se je vlagalo v medijsko 
pismenost, premalo se je zavedalo negativnega 
učinka zlonamernih diskreditacij tradicionalnih 
medijev in pojava večjega števila kvazi medijev. 
Ko imaš veliko takih kvazi medijev, že njihov ob-
stoj oziroma način dela zmanjšuje verodostojnost 
celotni medijski krajini. Ob tem so seveda tudi 
primeri, ko resen profesionalni medij hote ali ne-
hote naredi nekaj, zaradi česar se zmanjša stopnja 
zaupanja vanj. Bistveno pri tem je, da napako pri-
znaš in popraviš. 
Znotraj tega velja omeniti tudi poseben problem, 
ki se ga vsi vedno bolj zavedamo: to so “informa-

cijski balončki”, v katere te kot uporabnika posku-
šajo ujeti. Če te uspejo ujeti, te lažje manipulirajo 
oz. usmerjajo v tisto smer, v katero želijo. Tu ne 
gre samo za politične, ampak tudi druge vire 
moči, ki jim je to v interesu. To je velik izziv, ki ga 
bomo morali kot družba premagati. Zagotovo se 
tu najbolj splača vlagati v medijsko opismenjeva-
nje, da znajo denimo ljudje prepoznati, kdaj so se 
morda znašli v takem balončku. En tak osnovni 
pripomoček pri prepoznavanju tega je ta, da pre-
veriš, ali v medijskem oziroma informacijskem 
okolju, ki mu običajno slediš, obstajajo nedota-
kljive osebe oz. teme, do katerih ni niti najmanjše 
stopnje kritike oz. se vedno o njih govori samo 
dobro, čeprav se ponekod drugod pojavljajo tudi 
kritični pogledi. Drugi pripomoček za prepozna-
vanje problematičnih informacijskih virov pa je 
recimo ta, da preveriš, če se ti viri nadpovprečno 
veliko ukvarjajo z diskreditiranjem drugih virov, 
obenem pa svojih lastnih napak nikoli ne prizna-
jo ali jih poskušajo za vsako ceno zminimalizirati. 
Če ugotovite ali eno ali drugo, se velja o dogajanju 
informirati tudi v kakšnem dodatnem informa-
cijskem okolju.

Ali prebirate Naš časopis?

Ja, redno.

Kot občan ali imate kaj poklicne deformacije?

Običajno kot občan, na začetku sem ga pa veliko-
krat pogledal tudi bolj cehovsko. Ampak slednje 
vedno manj, ker moraš na neki točki preprosto 
odklopiti tak pristop, ker sicer postane tega pre-
več. Uredniki dnevno pregledamo ogromno izdaj 
medijev in ko prideš domov in dobiš Naš časopis, 
si preprosto vesel, da dobiš tudi kakšne lokalne 
novice, ki jih lahko prebereš predvsem kot občan.

Naš časopis izhaja že kar vrsto let, pred kratkim je izšla 
jubilejna 500. številka. Kako kot novinar in kot vodja 
take nacionalne medijske hiše gledate na lokalne me-
dije? Kakšen pomen imajo?

Lokalni mediji so tudi z vidika tiskovne agencije 
pomemben del zgodbe. Glede na to, da imamo 
na STA funkcijo celovitega pokrivanja in široko 
dopisniško mrežo, je tudi pomen lokalnih medi-
jev za nas pomemben. Če sem zelo nazoren, naši 
dopisniki si pri delu pomagajo tudi z informa-
cijami iz lokalnih medijev. Dopisnik, ki pokriva 
neko širšo regijo, namreč ne more imeti tako 
podrobnega pregleda nad dogajanjem, kot ga ima 
lokalni medij, ki pokriva občino ali nekaj njih. Že 
z mrežo sodelavcev lahko lokalni medij pokrije 
več oz. zasledi več relavantnih dogodkov za lokal-
no skupnost, to je zagotovo potem pripomoček 
dopisnikov, ki pokrivajo neko regijo. Drug vidik, 
zakaj so pomembni lokalni mediji za nas, je tudi 
neko sodelovanje z njimi, vsaj tam, kjer smo z 
našo dopisniško mrežo “bolj na tanko”. 

Katere teme v Našem časopisu pa vam in kaj najraje 
prebirate?

Borovničan Aljoša Rehar je novi odgovorni urednik STA. Foto: Nebojša Tejić/STA

Borovniški primorec
Aljoša Rehar novi urednik STA: 

Medij se mora konstantno
truditi za zaupanje

 

Ponavadi stoji na drugi strani mikrofona, tokrat in v zadnjem času zaradi 
nove funkcije tudi večkrat, je stopil prav pred njega. Malo treme pa 

človek že ima, če mora izkušenemu novinarju in zdaj tudi odgovornemu 
uredniku Slovenske tiskovne agencije zastaviti kakšno pametno vprašanje. 

“Borovniškemu primorcu” Aljoši Reharju so po burnem letu na agenciji 
zaupali odgovorno nalogo odgovornega urednika. 
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Seveda borovniške strani, čeprav pogledam tudi 
skupne, praktično rad preberem vse, kar na ta 
način vidiš, kaj se dogaja. Morda imam malo več 
zanimanja za teme, ki se tičejo razvoja kraja, se 
pravi infrastrukturne projekte, ki neposredno 
vplivajo na vsakdanje življenje.

V Borovnico ste se preselili pred 15 leti, ste Primorec, 
doma iz Vipave. Pogrešate burjo?

Ja, zagotovo. Klima je nekaj, na kar v tem konte-
kstu največkrat pomislim in kar bi morda najbolj 
z veseljem vsaj občasno preselil tudi v borovniški 
konec, zlasti pozimi.

Kaj sicer še pogrešate iz primorskega življenja?

Zagotovo iz svojega domačega okolja sorodnike, 
prijatelje, znance, to je nekaj, kar je neizogibno 
ob preselitvi. Poleg že omenjenega vremena pa 
drugega niti ne. Ko smo se preselili sem, smo se 
preselili z namenom, da si tukaj ustvarimo dom. 
Tu imamo zagotovljene vse tiste osnove, ki jih po-
trebujemo za vsakdanje življenje, tako da s tega 
vidika v Borovnici ne pogrešamo nič.

Kaj vas je pripeljalo v Borovnico?

Klasična zgodba. Ko sva bila z ženo na tem, da 
se najina družina razširi, sva se odločila, da bova 
skušala ustvariti družinski dom izven mesta. 
Tako sva potem okoli Ljubljane, glede na to, da sva 
oba v službi v Ljubljani, iskala neko opcijo, pri tem 
pa nama je bilo pomembno to, da gre za kraj, ki 
je podobne velikosti, kot je najin domači kraj Vi-
pava, in da torej ima vso osnovno infrastrukturo, 
torej šolo, vrtec, zdravstveni dom, trgovino, pošto, 
župnijo ipd. Takih krajev okoli Ljubljane je sicer 
kar nekaj, pri Borovnici pa je vsekakor pomagalo 
to, da je vendar vsaj nekoliko v primorsko smer, 
močan faktor pa je bil tudi javni prevoz, ker sva 
oba želela dobre povezave z mestom. Borovnica 
tukaj zagotovo izstopa. 

Kako ste se privadili na kraj? 

V luči te osnovne odločitve, da gremo sem živeti s 
ciljem, da si ustvarimo dom in da to ni prehodna 
faza, je bilo vključevanje dokaj enostavno. Bila 
sva vesela in še vedno sva, da so nas sosedje zelo 
lepo sprejeli, tudi z vsemi drugimi, s katerimi smo 
imeli stik, smo imeli pozitivne izkušnje, tako, da 
je bila vključitev v to okolje brez težav. Je pa res, 
da se tu pa tam zavedaš, da si priseljenec. Že v 
navadnem pogovoru z Borovničanom se hitro za-
veš, da tri četrtine ljudi ali zgodb, ki jih omeni, ne 
poznaš. Počasi to poznavanje sicer širiš, nikoli pa 
ne boš na ravni domačina. Druga razlika je seveda 
narečje. Pri nas doma tudi v Borovnici govorimo 
vipavsko, a v trenutku, ko stopiš na ulico, preklo-
piš govorico, a to je že podzavestno. To sicer ni 
problem, je pa zabaven vidik priseljenca. 

Kaj bi izpostavili kot pozitivno v Borovnici oz. njene 
prednosti?

Prednost Borovnice je zagotovo javni prevoz. Se-
veda so vedno možne izboljšave, a če gledaš pove-
zave drugih krajev, je to res velika prednost. Velik 
plus je narava. Borovniška dolina je nadpovpreč-
no lepa. Tudi s svojimi različnimi segmenti, ki jih 
ima, od barja, doline do Menišije in okoliških hri-
bov. Res je lepa. Tretja stvar pa je umirjenost kra-
ja. Ta ni tako nepomembna, ker to pomeni soča-
sno tudi varnost. Umirjenost morda marsikomu 
ne pomeni veliko ali je komu celo minus, a pod 
črto ni slaba. To, ko se dnevno vračaš iz bolj kao-
tične, hrupne, nagnečene prestolnice nazaj v bolj 
umirjeno domače okolje, lahko deluje pozitivno.

Kaj nam pa mogoče ni najbolj v ponos oz. kje vidite pri-
ložnosti za izboljšave?

Nekaj, kar pogrešam, to je tudi specifika tega, da 
prihajam iz primorskega kraja, je to, da ni cen-
tra. Vipava ima zelo nazoren in jasen center, trg. 
Tukaj to manjka, čeprav je to res subjektiven po-
gled. Ena od prednosti takega izrazitega centra 
je to, da je srečevanje ljudi olajšano. Tudi daje 
nek drugačen nivo življenja kraju. Če imaš okrog 
centra akumulirane upravne, gostinske, družbe-
ne dejavnosti, to prinese višjo vrednost, kjer se 
različni sloji lokalne skupnosti srečujejo in tam je 
avtomatsko več življenja. Omeniti velja tudi hrup, 
ki je bolečina verjetno vseh Borovničanov, ki ži-
vijo ob železnici. Delno se navadiš na to, a čim 
želiš biti v kraju, ki ima osnovno infrastrukturo, 
to pomeni tudi določen nivo hrupa in se s tem 
moraš do določene mere sprijazniti. O vremenu 
pozimi pa raje ne bi … ????

Gre razvoj Borovnice v pravo smer? Oz. ali moramo nuj-
no slediti čim večjemu razvoju, da bomo še večji in boljši 
ali bi se lahko zadovoljili, da kot kraj nikoli ne bomo 
mesto in bi morali delati na kakovosti življenja pri nas?

V osnovi je tako, da je vsak kraj pogojen s svojimi 
danostmi, ki jih ima, tudi Borovnica. V njenem 
primeru je ključnega pomena bližina Ljubljane in 
Vrhnike, se pravi dveh močnih centrov. To vpli-
va na usmeritev oz. položaj Borovnice in znotraj 
tega je potrebno iskati svojo pot. Ljudje vendarle 
očitno tukaj radi živijo, raje kot v mestu, razlogov 
je seveda več, a tukaj ostajajo oziroma se sem celo 
priseljujejo. V tem kontekstu bi bilo verjetno smi-
selno iskati usmeritev, da tem ljudem zagotoviš 
in omogočiš bolj kakovostno življenje in najbolj-
še pogoje. To posledično pomeni, da verjetno ne 
bomo primarno ciljali na veliko industrijo, pač 
pa na to, da imamo dobre prometne povezave, da 
olajšaš dnevne migracije z ustrezno infrastruk-
turo, tudi tistim, ki nimajo lastnega prevoza. 
Nadalje to pomeni, da imajo zaposleni in šolarji, 
ko pridejo nazaj iz okoliških krajev, ter starejši 
možnost preživljati čas na kakovosten način, od 

športno rekreacijskih zmogljivosti do kulturnega 
življenja. V tej luči bi bil dobrodošel mladinski 
center oz. nek prostor, kjer bi se mladi zadrževali 
oz. našli, prav tako bi bil za kraj velika pridobitev 
dom za starejše. 
Premalo izkoriščen je turizem. Ta del bi bilo po-
trebno še bolj izpostaviti, Borovnica ima tu veliko 
potenciala. Zagotovo ne v smislu množičnega tu-
rizma, ampak se razviti na tak način, da ko pride 
nekdo sem, ima pol dneva ali cel dan kaj kakovo-
stnega za početi. Bližina Ljubljane je tu prednost, 
ker lahko veliko dnevnih izletnikov pritegneš, 
sploh za vikend, ker ima Borovnica veliko za po-
nuditi. Kolesarsko gledano je res odlična lokaci-
ja, od tega da kolesariš po Barju, do tega, da se 
vzpenjaš po 18% klancu. Poleg tega so tu odlične 
možnosti za sprehajalne poti, posebej v navezavi 
z dediščino, povezano z železnicami, dobrodošel 
bi bil tudi večji izkoristek borovnic v okviru kuli-
narične ponudbe. Tu je velika priložnost, s katero 
imaš koristi tudi za lokalno prebivalstvo. Posebno 
poglavje so hribi – glede na to, koliko jih je oko-
li Borovnice, je njihova obiskanost res skromna. 
Sploh če primerjamo z Vrhniko in pogledamo, 
kako zelo obiskana je njihova Planina in da tam 
srečamo več Borovničanov kot na domačih hri-
bih. Pri tem se seveda zavedam problema strahu 
pred medvedi, sploh kot priseljenec, ki jih ni vajen.

Vem, da Borovnico in okoliške hribe kar dobro poznate. 
Kateri vzpon je vaš najljubši?

Največkrat grem na Trebelnik, ki mi je najbližje in 
ima lep razgled. Sledi Pekel, potem Planina. Strah 
pred medvedi v ozadju obstaja, a me zaenkrat še 
ne ustavlja.

Ste planinski vodnik za letne in zimske ture, ukvarjate se 
tudi s planinsko orientacijo. Od kdaj ta ljubezen?

Živeli smo pod Nanosom, tako da sem imel hri-
bovsko okolje že v otroštvu. Ta čut se je razvil 
tudi preko vipavskega planinskega društva, ki 
ima vsako leto planinske tabore, potem sem po-
stal tudi sam vodnik in na neki točki vodnik pla-
ninske orientacije. 

Torej vam lastnosti dobrega voditelja zdaj pridejo prav 
pri vodenju tako odgovorne funkcije …

Ja, zagotovo. Psihologija vodenja skupine ter 
vztrajnost in vzdržljivost, ki sta potrebni pri osva-
janju višjih vrhov, tukaj pride tudi prav. Ena taka 
planinska lastnost je sodelovanje oz. zavedanje, 
da nisi sam, ampak del skupnosti in da moraš kot 
skupina nekam priti, doseči. 

Pogovarjal sem se Rok Mihevc.

Zelo dobro se znajde v hribih

Krajani Zvirka, dela naselja Pako, 
ki leži ob regionalni cesti ob meji 

z Občino Brezovica, si dejavno 
prizadevajo za boljšo prometno 

varnost, predvsem varnost otrok v 
prometu. 

Žal zaradi zahtevnosti projektiranja prenove 
regionalne ceste kot pogoja izgradnje površin 
za kolesarje in pešce, ki je posledica dejstva, da 
je na območju Zvirka več kraških vodnih izvi-
rov, ki postanejo aktivni ob močnejših deževjih 
ter pomanjkanja sredstev, zaenkrat ni mogoče 
uresničiti njihove želje, da se načrtovana kole-
sarska povezava med Borovnico in mejo z obči-
no Brezovica, zgradi tudi od odcepa za gasilski 
dom dalje proti občinski meji že v EU finančni 
perspektivi, ki se zaključuje. V pravkar začeti 
finančni perspektivi EU, pa v Sloveniji gradnja 
kolesarske infrastrukture ob državnih cestah ne 
bo več v pristojnosti občin, temveč DRSI. Ker 
mora slednja v okviru projekta LIFE Amphicon 
kot pilotni primer dobre prakse urejanja dvo-
živkam prijaznih cest na meji med občinama 
Borovnica in Brezovica izvesti 300 m odsek in 

slednjega želi povezati z odsekom Borovnica – 
Breg, ki se bo urejal v sklopu projekta »Kolesar-
ska povezava Borovnica – Pako z rekonstrukcijo 
ceste«, obstajajo realne možnosti, da bo v treh 
do štirih letih prenovljen tudi odsek regionalne 
ceste med odcepom za gasilski dom na Bregu 
in mejo z občino Brezovica, ob njem pa vzpo-
stavljena varna povezava za kolesarje in pešce. 

Konec leta 2020 so krajani Zvirka županu po-
sredovali pisno pobudo za ureditev obračališča 
šolskega avtobusa na Zvirku, v kateri so opo-
zorili predvsem na slabo vidljivost na območju, 
kjer otroci z Zvirka čakajo na šolski avtobus. 

Občina je spomladi 2021 na tem mestu posta-
vila solarno ulično svetilko in se lotila urejanja 
območja obračališča in postajališča šolskega 
avtobusa, na katerem smo konec lanskega leta 
uredili tudi pokrito postajališče.

Krajani Zvirka so se nam za naša prizadevanja 
zahvalili in nam posredovali fotografijo otrok, 
ki zdaj na organiziran prevoz v šolo lahko čaka-
jo zaščiteni pred vremenskimi vplivi. V kratkem 
sledi tudi delno asfaltiranje obračališča, ki ga za-
radi lege ob regionalni cesti oz. njene predvidne 
rekonstrukcije, ne bo mogoče v celoti asfaltirati. 

OU

Otroci z Zvrika veseli pokritega 
postajališča šolskega avtobusa



NAS CASOPIS 501/28. 2. 2022 C M Y K 26

28. februar 2022 26
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Borovnica

Z vrha Planine nad Borovnico je 
izginila planinska skrinjica z žigom 
“Češnjeve poti” vred, smo prejeli 
šokantno vest konec januarja. 

Na željo občanov, predvsem mladih družin, jo 
je junija lani tam namestilo Turistično društvo v 
sodelovanju s Planinskim društvom. Materiale 
je v končni fazi financirala Občina Borovnica, 
oblikovanje žiga pa je prostovoljno opravil Bo-
štjan Pervinšek.

Ob ogledu lokacije smo ugotovili, da je (zaen-
krat še) neznani storilec z veliko ihto skrinjico 
odlomil z nosilcev, na katere je bila privarje-

na. Najti je ni bilo nikjer v bližnji okolici, torej 
domnevamo, da si jo je odnesel v svoj brlogec, 
kjer zdaj presrečen žigosa službeno izkaznico 
intelektualnega siromačka. Da bi ga le čimprej 
srečala pamet, po možnosti pred možmi v mo-
drem, ki so bili o njegovem podvigu že obve-
ščeni.

Užaloščenim obrazkom, ki so v teh dneh 
ostali brez “uradnega dokaza”, da so zmogli ju-
naški vzpon na sam vrh našega strmega vršaca, 
pa sporočamo – nova skrinjica je že v pripravi, 
žig v izdelavi. Kot bi trenil, bo zopet na starem 
mestu.

Damjan Debevec

S predavanjem ene 
od vodilnih slovenskih 
strokovnjakinj na 
področju kulturne 
dediščine dr. Verene 
Perko, kustosinje v 
Gorenjskem muzeju v 
Kranju in predavateljice 
na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani, se bo 
7. 3. 2022 v okviru 
projekta Tematski 
park in spominska pot 
Borovniškega viadukta 
začelo usposabljanje za 
interpretativno vodenje 
po železniški dediščini v 
naši občini. 

Spoznali bomo, kaj je kul-
turna dediščina ter zakaj 
je naš identitetni, izobraže-
valni, razvojno gospodarski 
in politični kapital. Spraše-
vali se bomo o političnosti kul-
turne dediščine in primerjali jo 
bomo z zgodovino. Zanimalo 
nas bo, zakaj je odnos Slovencev 
tako mačehovski do svoje lastne 
kulturne dediščine in kako uso-
dno je ločevanje med naravno 
in kulturno dediščino. 

V naslednjem predavanju 14. 
3. 2022 nas bo dr. Perko uvedla 
v razumevanje interpretacije, ki 

je ključnega pomena, če želimo, 
da ljudje sploh prepoznajo kul-
turno dediščino nekega okolja. 
Izvedeli bomo, zakaj podaja-
nje še tako zanimivih po-
datkov ne more vzbuditi za-
nimanja pri obiskovalcih in 
kako zgolj domiselna zgod-
ba, ki pa mora vsebovati re-
snične dediščinske podatke, 
lahko pelje v uspešno inter-
pretacijo. Spoznali bomo me-
tode interpretacije in ogledali si 
bomo nekaj primerov dobrih in 
slabih praks . 

Uvodnima dvema predava-
njema o kulturni dediščini in 
njeni interpretaciji bodo sledila 
predavanja o železnici, nje-
ni zgodovini in njenem po-
menu za razvoj slovenskih 
dežel nasploh in Borovnice 
še posebej. Strojevodja Rok 
Šmon nam bo predstavil de-
lovanje parnega stroja in 
ključne razvojne momente 
pri razvoju parnih lokomo-
tiv in parne vleke. Politolog 
Andrej Klemenc nas bo uve-
del v zgodovinsko politični 
in gospodarski kontekst 
gradnje Južne železnice v 
Avstrijskem cesarstvu v sredini 
19. stoletja, izpostavil pomen 
političnih silnic na določitev 
trase proge in nam razložil, kaj 
vse se skriva pod oznako »Juž-
na železnica«. V naslednjem 

predavanju bosta skupaj z nek-
danjim strojevodjem in upoko-
jenim kustosom Železniškega 
muzeja Slovenskih železnic 
Ljubljana Bogomirjem Tro-
ho predstavila splošen razvoj 
in pomen železniškega pro-
meta od njegovih začetkov 
do današnjih dni. Sledili bo-
sta predavanji novinarja Petra 
Bezga, strokovnjaka za zgodo-
vino Borovniškega viadukta, o 
gradnji Borovniškega via-
dukta in vplivu železniške 
proge na razvoj naše obči-
ne ter o porušenju viadukta, 
gradnji nove proge in pome-
nu železnice za naš kraj po 
II. svetovni vojni. 

Predavanjem bo sredi maja 
sledila delavnica usposa-
bljanja za interpretativno 
vodenje, ki jo bo vodila mag. 
Breda Podbrežnik Vukmir, 
profesorica slovenskega jezi-
ka in primerjalne književnosti, 
direktorica Knjižnice France-
ta Balantiča v Kamniku,sicer 
pa tudi avtorica in sourednica 
knjig z ljudskimi pravljicami in 
povedkami, pripovedovalka in 
izvajalka delavnic pripovedova-
nja in zgodbarjenja. Na delavni-
cah boste najprej spoznali kako 
pomembno je podajanje kul-
turne dediščine v obliki zgodb, 
potem pa se boste praktično 
lotili predstavitve železni-

ške kulturne dediščine sko-
zi zgodbe, ki jih boste ob 
pomoči mentorice obliko-
vali sami. Lokalni poznavalci 
železniške dediščine vas bodo 
v nadaljevanju usposabljanja 
povedli po njenih poteh v naši 
občini in vam jo predstavili v 
obliki zgodb, pri tem pa vas 
bodo seznanili z najbolj po-
membnimi dejstvi in/ali širšim 
zgodovinskim okvirjem, v kate-
rem so se te zgodbe dogajale. 

Usposabljanje se bo zaključilo 
v zadnjem tednu junija, ko boste 
na temo iz zgodovine železnice 
v naši občini, ki si jo boste sami 
izbrali, v obliki vodenega 
terenskega ogleda ostalim 
udeležencem izobraževanja 

pripovedovali vašo zgodbo 
o delu železniške in splošne 
zgodovine naše občine. Pri 
tem boste s strani obeh stro-
kovnjakinj za interpretacijo 
železniške dediščine in ostalih 
udeležencev usposabljanja 

Čisto za konec se bodo vsi 
udeleženci srečali na zaključ-
nem srečanju, kjer bodo ob 
prijetnem druženju prejeli tudi 
potrdila o usposobljenosti 
za interpretativno vodenje 
po železniški dediščini v naši 
občini. 

Kmalu po zaključku usposa-
bljanja pa se bo ob Prazniku 
borovnic, ki bo letos potekal 
16. 7., ponudila že prva prilo-
žnost za vodenje skupin obi-

skovalcev po kulturni dediščini 
naše občine.

Usposabljanje je brezplačno. 
Na usposabljanje za interpreta-
tivno vodenje po železniški de-
diščini v naši občini se lahko do 
6. 3. 2022 najlažje prijavite tako, 
da na e-poštni naslov andrej.kle-
menc@borovnica.si posredujete 
izpolnjeno priloženo prijavnico. 
Prijavnico lahko tudi natisnete 
in jo pošljete na naslov: Obči-
na Borovnica, Paplerjeva ulica 
22, 1353 Borovnica ali oddate 
osebne na navedenem naslovu 
v času uradnih ur. Prijavnico bo 
mogoče izpolniti in oddati tudi 
na prvih dveh predavanjih.

OKVIRNI PROGRAM  USPOSABLJANJA

Termin Dogodek Izvajalec Lokacija

07. 03. 2022 ob 18.00
Kaj je kulturna dediščina  in zakaj je 
pomembna za nas? 

dr. Verena Perko OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

14. 03. 2022 ob 18.00 Kako predstaviti kulturno dediščino? dr. Verena Perko OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

22. 03. 2022 ob 19.00
Parni stroj in razvoj parne vleke na 
železnicah

Rok Šmon OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

29. 03. 2022 ob  19.00
Avstrijsko cesarstvo in gradnje Južne 
železnice

Andrej Klemenc OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

06. 04.  2022 ob 19.00
Razvoj železnic od začetkov do 
danes 

Bogomir Troha OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

13. 04. 2022 ob 19.00
Načrtovanje, gradnja in slavna doba 
Borovniškega viadukta 

Peter Bezek Dvorana nad vrtcem

20. 04. 2022 ob 19.00
Porušenje Borovniškega  viadukta in 
gradnja nove železniške proge 

Peter Bezek Dvorna nad vrtcem

11.05.2022 ob 19.00
Delavnica usposabljanja za 
interpretativno vodenje po kulturni 
dediščini 

mag. Breda 
Podbrežnik Vukmir 

Dvorana nad vrtcem

18.05.2022 ob 18.00
Vodeno ogled železniške dediščine 
od stebra Borovniškega viadukta do 
Jelenovega viadukta 

HUD Karel Barjanski OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

25.05.2022 ob 18.00
Vodeno ogled železniške dediščine s 
kolesi  od Paškega mostu do stebra 
Borovniškega viadukta 

HUD Karel Barjanski OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

23. in 24. 06. 2022 od 
18.00 do 20.00 

Praktični preizkus vodenja po 
železniški dediščini v občini 
Borovnica

Udeleženci 
usposabljanja

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

01  07. 2022 ob 17.00
Zaključno druženje s podelitvijo 
potrdil o usposobljenosti  

HUD Karel Barjanski OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Termini in lokacije so okvirni. O morebitnih spremembah bomo sproti obveščali na spletni in FB strani Občine Borovnica. Vse 
dejavnosti bodo potekale skladno s takrat veljavnimi ukrepi za preprečevanje obolelosti za COIVD-19.  V primeru ponovne 
zaostritve ukrepov bodo dejavnosti potekala preko ustrezne spletne platforme ali pa ob drugih terminih.

PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE 
ZA INTERPRETATIVNO VODENJE PO ŽELEZNIŠKI DEDIŠČINI V OBČINI BOROVNICA

Spodaj podpisani/na

Ime: _______________________priimek __________________________________

letnica rojstva ________________

stanujoč/a

ulica _________________________________________hišna št. _______________

kraj _____________________________________ pošta št.: ___________________

telefonska št.:__________________ e-pošta: _______________________________

se prijavljam na usposabljanje za interpretativno vodenje po železniški dediščini v občini Borovnica. O poteku 
usposabljanja želim biti obveščen/a preko (ustrezno prosim obkrožite):

 a) e-pošte     b)  SMS sporočil  c) z običajno pošto

Kraj in datum: _____________________________ Podpis: _____________________

Usposabljanje za 
interpretativno vodenje 
po železniški dediščini v 
Občini Borovnica

Žalostni obrazki na Planini
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Ob koncu petdesetih 
let prejšnjega stoletja, 
ko v Borovnici še ni 
bilo asfaltnega igrišča, 
se je precej športnih 
aktivnosti odvijalo na 
Petričevi domačiji.

Ta predel vasi so po bližnjem 
križu imenovali Križpot. Tu se 
je pričela športna pot nekaterih 
kasnejših uspešnih borovniških 
športnikov v namiznem teni-
su, nogometu in košarki. Ker 
je imel oče Anton Petrič veliko 
razumevanja za šport, so se po-
leg domačih treh sinov Lojzeta, 
Toneta in Gašperja teh srečanj 
udeleževali tudi fantje iz bližnje 
okolice – Jože, Filip, Joško, Mar-
jan, Frane in še nekateri. V pole-
tnem času so priskočili tudi na 
pomoč pri spravilu sena in polj-
ščin. Poleg tega jih je oče Anton 
naučil tudi igranja taroka.

Mizo za namizni tenis je iz-
delal vaški mizar, postavljena 
pa je bila na podstrešju gospo-
darskega poslopja. Tam so se 
odvijala razna tekmovanja in 
tudi praznovanja. Med nade-
budnimi mladeniči je za to igro 

največ talenta pokazal sosedov 
Joško, letnik 1948. Z redno 
vadbo je pričel v domu TVD 
Partizan pod budnim očesom 
trenerja Petra Kovšce in njego-
vega pomočnika Ivana Cente. 
Največje uspehe so borovniški 
»ping pongaši« dosegli v obdo-
bju 1960/64. Jože pa je najboljše 
rezultate dosegel leta 1962, ko 
je na republiškem prvenstvu 
na Jesenicah osvojil 7. mesto 
med pionirji, naslednje leto pa 
v Ljubljani 6. mesto in tako med 
TOP 10 igralci v Sloveniji zase-
del 9. mesto. 

Po končani osnovni šoli je 
obiskoval elitno Bežigrajsko gi-
mnazijo, med tem se je kratek 
čas posvetil tudi igranju košar-
ke in v krstni sezoni 1966/67 
zaigral za člansko moštvo KK 
Borovnica.

Po končani gimnaziji se je za-
poslil na Slovenskih železnicah, 
kjer je opravljal vrsto zahtevnih 
del vse do upokojitve. Nekaj 
železničarske tradicije je bilo 
v družini, saj je bil njegov oče 
strojevodja. V začetku sedem-
desetih let se je resneje posvetil 
tudi igranju šaha in za domačo 
ekipo nekaj sezon igral v I. in 

II. slovenski šahovski ligi. Leta 
1970 si je na šahovskem turnirju 
pridobil naslov drugo kategor-
nika. Za domačo in vrhniško 
ekipo je nastopil tudi na sindi-
kalnih in pokalnih tekmovanjih.

Ustvaril si je družino, poleg 
službenih obveznosti, je nada-
ljeval tudi delo na manjši do-
mači kmetiji. Igranja namizne-
ga tenisa ni nikoli opustil. Nekaj 
sezon je nastopal tudi za NTK 
Preserje, v zadnjem obdobju pa 
še vedno igra v domači veteran-
ski ekipi, ki tekmuje v ligah lju-
bljanske namiznoteniške zveze. 
V letu 1996 je ponovno osvojil 
naslov občinskega prvaka med 
posamezniki. Njegova zvestoba 
namiznemu tenisu tako traja 
že več kot šest desetletij, kar je 
vsekakor svojevrsten rekord ne 
le med borovniškimi športniki. 

Franjo Modrijan

V spomin 
Franko Mevec
 

Čaša tvoja je – življenje tvo-
je.
Vlivaj vanjo vsak dan dela 
dobra,
dela slavna za rojake svoje,
za rojake in za domovino.
Anton Aškerc

Konec lanskega leta, 17. 
decembra, je za vedno odšel 
Franko Mevec. Izguba ni bila 
velika le za nas domače, svoj-
ce in sosede. Franko je pustil 
celotni borovniški kotlini ve-
lik pečat. Bil je domoljub ne 
le na ustnicah, ampak tudi v dejanju in resnici. 
Svoj čas in življenje je zastavil s svojim akti-
viranjem v času osamosvojitvene vojne. Bil je 
pomočnik načelnika narodne zaščite in tako 
soodgovoren v formiranem kriznem štabu l. 
1991. O tem je skupaj z ostalimi akterji napisal 
knjigo, ki je izšla l. 2011 – ob 20. obletnici voj-
ne za svobodno Slovenijo. Knjiga nosi naslov 
Krajevna skupnost Borovnica v vojni leta 1991.

Večkrat je bil skupaj z ostalimi v neposre-
dnem stiku z jugoslovanskim okupatorjem; 
na stiku med življenjem in smrtjo. Kot pravi 
knjiga pa »ni namen sedaj ugibati, kaj bi bilo, 
če bi bilo«. Tok dogodkov bi se z lahkoto obr-
nil drugače »in posledice bi bile hude, če ne 
tragične«. Takrat se pač »ni razmišljalo toliko 
o varnosti teh ljudi«. Vsi so imeli le eno misel: 
svobodno Slovenijo. Franko je zato dobil tudi 
status vojnega veterana, a smo na pogrebu 
zaman iskali borovniški prapor Zveze vojnih 
veteranov ...

Kakorkoli; svojo voljo do življenja je rad de-
lil že prej kot predsednik Mladinskega kluba. 
V njegovih časih so ga tako dobro vodili, da 
so prihajali plesat celo iz – za tiste čase – od-

daljene Vrhnike, Postojne, 
Rakeka, Viča … Tudi sicer 
je bil s svojimi sorodniki 
pravi veseljak. Rad je hodil 
v hribe, bil pravi kuharski 
gurman ... Pokončno držo 
je ohranil tudi potem, ko ga 
je prišel zahrbtno napadat 
okupator njegovega zdrav-
ja. Z njim je uspešno dobi-
val posamezne bitke več kot 
deset let. O resnosti bolezni 
priča njegov zvezek z vsemi 
datumi obiskov, obravnav in 
posegov – ki se nikakor niso 
hotele zaustaviti.

Ob takšni (pre)izkušnji 
nam je večkrat ledenela kri, 
saj nismo vedeli, kako bi naj 
mu pomagali, ga opogu-
mljali in se mu približali. A 

bistveno je prav to, da takšnim herojem pri-
sluhneš. Kljub vsem terapijam je ostajal enkrat 
bolj, spet drugič malce manj veder in družaben. 
Bolezni navkljub je dočakal 70. obletnico. A, 
saj vemo, da takšna leta težke bolezni štejejo 
ne le dvojno, ampak n-kratno. Mi, ta zdravi, 
četudi bomo živeli dlje, se nikoli ne bomo tako 
nagarali. Nikoli razumeli in znali proizvesti 
toliko energije in volje do življenja, kot jo je 
bil sposoben on.

Kljub vsej žalosti, v kateri smo se znašli, pa 
smo v duhu globoko pomirjeni. Več kot raz-
vidno je, da tvoje življenje NI bilo zaman! 
Dunajski psihiater Viktor E. Frankl pravi, da 
je naše življenje spomenik, ki ga puščamo za 
seboj. Tvoj bo vsekakor stal inu obstal; velik, 
masiven, večen. Verjamemo, da si pomirjeno 
in hvaležno zapustil ta svet. Da si spoznal in 
sprejel tisto, kar nas v veliki večini še čaka – »če 
pšenično zrno ne umrje, ne obrodi sadu ...« 
(Janezov evangelij 12,24)

Dragi sorodnik in vojni veteran: Hvala za 
tvoje bogato življenje! Hvala, ker si nam za-
pustil boljši svet!

Janez Mevec

V spomin

Franko 
Mevec
1950–2021

Konec decembra 
je Šahovski klub 
Borovnica organiziral 
šahovski dvoboj 
med borovniškimi 
šahisti in šahovsko 
velemojstrico Ano 
Srebrnič (wGM).

Tako imenovana šahovska 
simultanka se je začela na ne-
deljsko popoldne v gostilni in 
pizzeriji Kim-Vi v Borovnici. 

Lastnik Igor Vidic nam je v ta 
namen odstopil igralni prostor 
v steklenem paviljonu lokala, 
kjer smo na devetih mizah po-
stavili šahovnice s figurami. 

Decembra, ko smo usklajeva-
li termin dvoboja, smo se med 
seboj dogovorili, da bo naša 
borovniška ekipa kar se da ša-
hovsko in starostno raznolika. 

Tako so mlajši del ekipe sesta-
vljali Švigelj Domen, Čavić De-
jan, Stražišar Davor, članski del 
smo bili Telban Simon, Šraj Jože 
in Zakrajšek Boštjan, veteranski 
del ekipe pa so zastopali Mikuš 
Bogomir - Mirko, Dormiš Bru-
no - T’star in Modrijan Franjo 
- Frane.

Šahovska simultanka je pote-
kala na način, da je velemojstri-
ca hodila od ene igralne mize 
do druge in z vsakim od nas 
odigrala potezo oziroma od-
govorila nanjo. Po dobrih dveh 
urah tega šahovskega dvoboja 
smo morali vsi člani borovniške 
ekipe priznati poraze! 

Največ možnosti za zmago 
nad Srebrničevo je imel Tel-
ban, vendar je v končnici igre 
spregledal kmeta in nesrečno 
izgubil. Tudi sam sem s Ca-
ro-Kannovo obrambno igro 

dobro pariral velemojstričini 
napadalni igri ter upal vsaj na 
remi, vendar se mi tako kot mo-
jim sotekmovalcem ni izšlo ...

Omenjeni šahovski dvoboj 
je bil tudi prava paša za oči, saj 
je marsikateri obiskovalec z za-
nimanjem spremljal večurno 
dogajanje v igralnem prostoru. 
Na koncu dvoboja so njihovi 
sočutni pogledi in vprašanja v 
stilu: “a ta punca vas je kr vse 
nabila ...?” nekoliko omilile sla-
stne pizze šefa Igorja, s katerimi 
nam je po zaključku simultanke 
velikodušno postregel. 

Kljub porazu smo z dvignje-
no glavo čestitali velemojstrici 
in se dogovorili za revanšo, ki 
bo pomladi, 18. aprila. Vabljeni!

Boštjan Zakrajšek
predsednik Šahovskega 

kluba Borovnica

Ana Srebrnič, slovenska ša-
histka, velemojstrica, roj. 20. 
februarja 1984 

-  velemojstrica (wGM) od leta 
2006.

-  mladinska prvakinja Slove-
nije v konkurencah do 12 let 
(1996), do 14 let (1997, 1998), 
do 16 let (2000), do 18 let 
(2001, 2002), do 20 let (2000)

-  članska prvakinja leta 2008 in 
2012

-  je tudi članica ženske Olim-
pijske ekipe.

Šahovska simultanka z velemojstrico 
Ano Srebrnič v Borovnici

Iz naftalina, 7. 

Jože Petrovčič, 
igralec namiznega tenisa

KK Borovnica 1966/67 – z leve: Bajec, Ocepek C., Petrovčič, Hanžek, Stražišar, Modrijan.
Čepijo: Nikolavčič M., Palčič, Molk I., Mekinda M., Košir

Jože Petrovčič – 
občinski prvak 1996

Borovničani na pokalu maršala Tita na otoku Krku 1972. Z desne: Gradišnik, Catić, Cej, Makovec, Petrovčič
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Svetlobno onesnaženje

Svetlobno onesnaženje se pojavlja zaradi ume-
tne svetlobe, ki prihaja od ulične razsvetljave, iz 
javnih objektov in trgovin, raznih znakov, hiš in 
tudi telefonov. Težava je, ker svetlobno onesna-
ženje razmetava z energijo in denarjem. Pribli-
žno polovica vse umetne svetlobe je nepotrebne 
ali neuporabljene. Tudi nezdrava je. Zrenje 
vanjo lahko poškoduje oči. Umetna svetloba pa 
tudi moti naše spalne navade. Ko smo izposta-
vljeni preveč svetlobe ponoči, naše telo ne tvori 
melatonina. To je hormon, ki nam daje občutek 
zaspanosti. Pomankanje spanja lahko vodi do 
zdravstvenih težav kot je depresija in povečana 
telesna teža. 

Svetlobno onesnaženje moti tudi divje živali. 
Nočne živali, ki uporabljajo lunino svetlobo za 
lov in selitve kot npr. sove, netopirji in žabe, izgu-
bijo orientacijo. Tudi drevesa in rastline iz istega 
razloga lahko zacvetijo prehitro. 

Kako veliko oziroma majhno je svetlobno one-
snaženje se meri po Bortleovi lestvici. Čisto, te-
mno nebo je 1, svetlobno zelo onesnaženo nebo 
je 9. Kako svetlo oziroma temno je nebo lahko 
izmerite, če uporabljate Dark Sky app na vašem 
telefonu (povzeto po angleški reviji Club, novem-
ber 2021, Mary Glasgow Magazines). Lepo se je 
zazreti v temno nebo, najti Veliki voz (del ozvez-
dja Velikega medveda) in nato Severnico, pa Ka-
siopejo in Orion.

Že nekaj časa nazaj se mi je stanovalka novih 
blokov ob Borovniščici potožila, da ne more spati, 
ker ima blizu spalnice ulično svetilko. V takem 
primeru je potrebno dobro zaščititi okna z role-
tami ali z notranje strani z debelo zaveso. 

To sem napisala z namenom, da premišljuje-
mo, ko umeščamo umetno svetlobo v (zunanji) 
prostor. Tako, da je ni preveč. Morda so svetlobni 
znaki pri Šparu nekoliko preagresivni za vaško 
okolje Borovnice ali pa ni potrebe po nameščanju 
velikega števila obcestnih luči.

AGN 

Potok Malence
 
V časopisu je bilo objavljeno, da je zaradi po-

plavljanja predvidena sanacija struge potoka, ki 
teče skozi sredino vasi. Ker je to ugodna prilika, 
bi bilo možno v projekt regulacije vgraditi še dva 
manjša objekta. 

Prvi bi bil gospodarskega pomena, drugi pa bi 
bil vasi v okras. V regulirano strugo bi na pri-
mernem mestu vgradili manjšo pretočno turbi-
no in njeno moč nekaj kilovatov uporabljali za 
proizvodnjo električne energije. Drugi objekt sre-
di vasi pa bi bil manjši vodni bazen – vodnjak, 
v katerega bi iz višje lege napeljali vedno svežo 
vodo. Zaradi višinske razlike bi sredi vodnjaka 
imeli manjši vodomet kot okras. Vodnjak bi obve-
zno zgradili samo iz železne rude, ki se nahaja na 
območju občine. Železno rudo iz tega območja so 
uporabljali že za časa gradnje Emone za različne 
objekte. To je razvidno še danes v obzidju zašči-
tenega zida “Rimski zid”, ki se nahaja na zadnji 
strani srednje tehnične šole. V tem zidu so dobro 
vidni različni kosi železne rude iz območja Bo-
rovnice. Namerno, ko smo že pri vodometu, naj 
omenim še Teslov izum vodometa, ki deluje na 
podlagi membran. 

Tehniški muzej Bistra ima bogato zbirko njego-
vih izumov iz elektrotehničnega področja. Stalna 
razstava je pohvale vredna in poučna za mla-
dino, kakor tudi za starejše obiskovalce. Muzej 
ima vse možnosti, da tem izumom doda še Teslov 
vodomet, kot zanimivost in obenem – okras na 
področju muzeja. 

Po Teslovem načrtu zgrajen vodomet kot okras 
se nahaja na prestižni Krusnki ulici sredi Beo-
grada. 

Drago Srnel, Laze pri Borovnici

P R E J E L I  S M O

Naš občan Slavko 
Turšič, sicer eden 
najbolj zaslužnih 
za obuditev sajenja 
Paplerjevega bobovca 
in ena gonilnih 
sil ekološkega 
kmetovanja v naši 
občini, nas je opozoril, 
da smo v prejšnji 
številki Našega 
časopisa, ob članku 
»Ob 180-letnici 
rojstva moža, ki je 
v Borovnici poleg 
ostalega vzgojil tudi 
novo sorto jabolk«, 
objavili fotografijo, na 
kateri je drevo hruška 
vinska moštnica, ne 
pa Paplerjev bobovec. 

Gospodu Turšiču se za opo-
zorilo in posredovano foto-
grafijo Paplerjevega bobov-
ca, ki jo objavljamo na tem 
mestu, najlepše zahvaljuje-
mo, bralcem pa za napako 
opravičujemo.             (AK)Paplerjev bobovec na Dražici

Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, 
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
31/2018) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim 

zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: 

Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Bo-
rovnica

II. Predmet prodaje:

Solastniški delež 3/4 na nepremičnini parc. št. 
719/4 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 
719/4) – v izmeri 639 m2, na kateri stoji enosta-
novanjska stavba št. 422, naslov Dol pri Borovni-
ci 73. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno 
namensko rabo: S – območje stavbnih zemljišč. 

Izklicna cena za zemljišče je: 44.200,00 EUR.

III. Prodajni pogoji:

1. Nepremičnina se bo prodala za najmanj izklic-
no ceno.

2. Na nepremičnini ima solastnik parcele (v dele-
žu 1/4) predkupno pravico.

3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne 
bo upoštevano.

4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo po-
nudbo je cena.

5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje 
fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobi-
vati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno 
z veljavno zakonodajo. Kot ponudniki ne smejo 
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi 
povezane osebe.

6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplači-
lom varščine v višini 10% izklicne cene nepre-
mičnine na račun Občine Borovnica št. 01100-
0100000534, s sklicevanjem na št. 2004-719-4. 
Varščina mora biti plačana do 07.03.2022. Iz-
branemu ponudniku bo varščina brez obresti 
všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, 
neuspelim ponudnikom bo varščina brez obre-
sti vrnjena v roku 15 dni od izdaje sklepa o izbiri 
najugodnejšega ponudnika. 

7. Izbrani ponudnik plača še 2% davek na promet 
nepremičnin, stroške cenitve zemljišča, stroške 
notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 

8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v 
roku 30 dni po notarski overitvi kupoprodajne 

pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določe-
nem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se po-
godba razdre, vplačana varščina in sredstva pa se 
zadržijo. 

9. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 
60 dni od oddaje ponudbe.

IV. Vsebina ponudbe:

Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati:
- podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,
- firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik prav-

na oseba,
- matično in davčno številko ponudnika,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične 

osebe,
- izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 

od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne 
osebe oziroma priglasitveni list FURS za samo-
stojne podjetnike,

- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za 
pravne osebe in s.p.

- navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
- dokazilo o vplačilu varščine,
- pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje,
- številko transakcijskega oziroma osebnega ra-

čuna ponudnika za morebitno vračilo vplačane 
varščine.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno 
dvignejo na sedežu občine ali spletni strani ob-
čine Borovnica.

Podrobni podatki glede nepremičnine in mo-
žnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca 
ali na tel. št. 01 7507 460 (kontaktna oseba: Sonja 
Osredkar).

V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika:

1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine  parc. 
št. 719/4 k.o. 2004 Borovnica« naj ponudniki od-
dajo na Občino Borovnica ali pošljejo priporoče-
no na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 
22, 1353 Borovnica. Na hrbtni strani ovojnice 
morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja. 

2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 
09.03.2022 do 12.00 ure. Upoštevale se bodo 
le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na na-
slov prodajalca. 

3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod iz-
klicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale 
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne 
bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po 
roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapeča-
tene vrnjene ponudniku.

V prejšnji številki Našega časopisa 
objavljena fotografija
napačnega drevesa
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4. Odpiranje ponudb bo izvedla ko-
misija, ki jo imenuje župan. Odpira-
nje ponudb zaradi varovanja osebnih 
podatkov ne bo javno. V primeru, da 
je med prejetimi ponudbami več naju-
godnejših ponudb, bo komisija pozvala 
vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe.

5. Najugodnejši ponudnik bo izbran 
najkasneje v roku 15 dni po izteku roka 
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o 
izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh 
po sprejemu odločitve o izbiri naju-
godnejšega ponudnika. Izbrani ponu-
dnik bo moral s prodajalcem skleniti 
kupoprodajno pogodbo najkasneje v 
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o 
izbiri. V primeru, da ponudnik ne skle-
ne pogodbe v navedenem roku, se šteje, 
da je odstopil od namere za sklenitev 
pogodbe in v tem primeru se vplačana 
garancija za resnost ponudbe (varšči-
na) ne vrne. 

6. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponu-
di najugodnejše pogoje je izključena. 
Prodajalec lahko brez kakršnekoli od-
škodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to na-
vedel razloge. Ob morebitni ustavitvi 
postopka se vplačane varščine vrnejo 
ponudnikom. 

Številka:  478-0085/2019-1
Datum:    20.01.2022

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA

Bojan Čebela

Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 
22, Borovnica, na podlagi Uredbe o 

stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 

31/2018) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z 
javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Občina Borovnica, Pa-
plerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

II. Predmet prodaje:

Zemljišče s parc. št. 1667/1 k.o. 2004 
Borovnica  (ID znak: parcela 2004 
1667/1) – v izmeri 989 m2. Zemljišče 
se nahaja v območju z osnovno na-
mensko rabo: S – območje stavbnih 
zemljišč. 
Izklicna cena za zemljišča je: 38.770,00 
EUR.

III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodala za naj-
manj izklicno ceno.

2. V izklicni ceni za  zemljišče je že 
vključen 22% DDV.

3. Nakup bo potekal po načelu videno 
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zah-
tevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

4. Osnovni kriterij in merilo za najugo-
dnejšo ponudbo je cena.

5. Kot ponudniki lahko sodelujejo do-
mače in tuje fizične in pravne osebe, ki 
imajo pravico pridobivati nepremični-
ne v Republiki Sloveniji skladno z ve-
ljavno zakonodajo. 

6. Ponudniki jamčijo resnost ponud-
be z vplačilom varščine v višini 10% 
izklicne cene nepremičnine na ra-
čun Občine Borovnica št. št. 01100-
0100000534, s sklicevanjem na št. 
2080-1667-1, katera mora biti plačana 
do 29.03.2022.  Izbranemu ponu-
dniku bo varščina brez obresti všteta v 
kupnino za predmetno nepremičnino, 
neuspelim ponudnikom bo varščina 
brez obresti vrnjena v roku 15 dni od 
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega 
ponudnika. 

7. Izbrani ponudnik plača še stroške ce-
nitve, stroške notarske overitev pogod-
be in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 

8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan 
plačati v roku 30 dni po notarski overi-
tvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo ce-
lotne kupnine v prej določenem roku 
je bistvena sestavina pravnega posla. V 
primeru, da se plačilo ne izvede v roku, 
se pogodba razdre, vplačana varščina 
in sredstva pa se zadržijo. 

IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora 

vsebovati:
- podatke o ponudniku s točnim na-

slovom, če je ponudnik fizična oseba,
- firmo in sedež ponudnika, če je po-

nudnik pravna oseba,
- matično in davčno številko ponu-

dnika,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu 

za fizične osebe,
- izpis iz sodnega registra, ki ne sme 

biti starejši od 30 dni in izkazuje de-
jansko stanje za pravne osebe oziro-
ma priglasitveni list FURS za samo-
stojne podjetnike,

- potrdilo o plačanih davkih in pri-
spevkih za pravne osebe in s.p.

- navedbo nepremičnine in ponujeno 
ceno,

- dokazilo o vplačilu varščine,
- pisno izjavo ponudnika, da sprejema 

vse razpisne pogoje,
- številko transakcijskega oziroma 

osebnega računa ponudnika za mo-
rebitno vračilo vplačane varščine.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati 
na obrazcih razpisne dokumentaci-
je, ki jo lahko brezplačno dvignejo na 
sedežu občine ali spletni strani občine 
Borovnica.

Podrobni podatki glede nepremičnine 
in možnosti ogleda so na voljo na na-
slovu prodajalca ali na tel. št. 01 7507-
460 (kontaktna oseba: Sonja Osredkar).

V. Postopek zbiranja ponudb in izbire 
najugodnejšega ponudnika:

1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s 
pripisom »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine  s parc. št. 1667/1 
k.o. 2004 Borovnica« naj ponudniki 
oddajo na Občino Borovnica ali po-
šljejo priporočeno na naslov: Občina 
Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 
Borovnica. Na hrbtni strani ovojnice 
morata biti označena naziv in naslov 
pošiljatelja. 

2. Rok za zbiranje ponudb je vključno 
do 01.04.2022 do 12.00 ure. Upo-
števale se bodo le ponudbe, ki bodo do 
tega roka prispele na naslov prodajalca.

3. Prepozno prispele ponudbe, ponud-
be pod izklicno ceno in ponudbe, ki 
ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih 
in drugih navedenih pogojev, ne bodo 
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele 
po roku za oddajo ponudb iz 2. točke 
bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

4. Ponudba ponudnika mora biti veljav-
na najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.

5. Odpiranje ponudb bo javno in bo 
potekalo: v sejni sobi Borovnica, Pa-
plerjeva ulica 22, Borovnica, v četr-
tek, 07.04.2022 ob 13.00 uri. Za 
ponudnike udeležba na odiranju po-
nudbi ni obvezna. Predstavniki ponu-
dnikov – pravnih oseb, ki niso zako-
niti zastopniki pravne osebe in bodo 
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, 
morajo pred začetkom javnega odpi-
ranja ponudb komisiji izročiti pisno 
pooblastilo zakonitega zastopnika za 
sodelovanje pri javnem odpiranju po-
nudb ter ji predložiti na vpogled osebni 
dokument. Ponudniki – fizične osebe, 
ki bodo prisotne pri javnem odpira-
nju ponudb pa morajo pred začetkom 
javnega odpiranja ponudb komisiji iz-
ročiti na vpogled osebni dokument s 
fotografijo.  Obvezno je izpolnjevanje 
pogoja PCT.  Najugodnejši ponudnik 
bo izbran najkasneje v roku 10 dni po 
izteku roka za zbiranje ponudb. Izbra-
ni ponudnik bo moral s prodajalcem 
skleniti kupoprodajno pogodbo naj-
kasneje v 15 dneh po pravnomočnosti 
sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
se šteje, da je odstopil od namere za 
sklenitev pogodbe in v tem primeru se 
vplačana garancija za resnost ponudbe 
(varščina) ne vrne. 

6. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponu-
di najugodnejše pogoje je izključena 
oziroma lahko ustavi začeti postopek. 
Prodajalec lahko brez kakršnekoli od-
škodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to na-
vedel razloge. Ob morebitni ustavitvi 
postopka se vplačane varščine vrnejo 
ponudnikom. 

Številka:  478-0048/2021-4
Datum:    16.02.2022

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA

Bojan Čebela

Na podlagi 219. člena Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007, 
1014/2007-ZIPRSO809, 61/2008, 99/2009 

– ZIPRS 1011 in 3/13), Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-

tijstva in podeželja v občini Borovnica za 
programsko obdobje 2016-2020 (Ur. l. RS, 
št. 24/2016 in 39/2016) in Statuta občine 

Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16) objavlja 
Občina Borovnica naslednji

JAVNI RAZPIS
za ohranjanje in spodbujanje 

razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Borovnica v letu 2022

I. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini Borovnica za naslednje 
ukrepe:

• UKREP 1: Pomoč za naložbe v 
opredmetena ali neopredmetena 
sredstva v kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

• UKREP 2: Pomoč za dejavnosti pre-
nosa znanja in informiranja (21. člen 
in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014

• UKREP 3: Pomoč za plačilo zavaro-
valnih premij (28. člen Uredbe Ko-
misije (EU), ŠT. 702/2014)

• UKREP 4: Pomoč za naložbe za 
ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen Uredbe Komisije (EU) ŠT. 
702/2014)

• UKREP 5: Podpora društvom na po-
dročju primarne kmetijske proizvo-
dnje

• UKREP 6: Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v 
kmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis

• UKREP 7: Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju nek-
metijske dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja

• UKREP 8: Izboljšanje gospodarske 
vrednosti gozdov (ukrep de minimis)

• UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom 
in študentom kmetijskih šol

II. UKREPI IN OSNOVNI PO-
GOJI ZA KANDIDIRANJE NA 
JAVNI RAZPIS

Upravičenci pomoči ne smejo pričeti 
z izvedbo naložbe pred prejemom skle-
pa o dodelitvi pomoči.

Osnovni pogoji na podlagi Uredbe 
komisije EU št. 702/2014:

Do pomoči po tem pravilniku za 
ukrepe na podlagi Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 niso upravičeni su-
bjekti, ko so:
- naslovniki neporavnanega naloga 

za izterjavo na podlagi predhodnega 
sklepa Komisije EU, s katerim je bila 
pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom;

- podjetja v težavah;
- upravičenci, ki nimajo poravnanih 

zapadlih obveznosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne upo-

rablja za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z 

izvozom v tretje države ali države 
članice, in sicer če je pomoč nepo-
sredno povezana z izvoženimi koli-
činami, vzpostavitvijo in delovanje 
distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi stroški, povezanimi z izvo-
zno dejavnostjo;
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- pomoč, ki je odvisna od prednostne 
uporabe domačega blaga pred upo-
rabo uvoženega blaga.

- Pomoč po tem pravilniku za ukrepe 
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 se ne dodeli za davek na 
dodano vrednost razen, kadar po 
predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni 
izterljiv.

Osnovni pogoji na podlagi de 
minimis Uredbe Komisije (EU)št. 
1408/2013

De minimis pomoč v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 
18. decembra 2013 se uporablja za po-
moč dodeljeno podjetjem dejavnim v 
primarni kmetijski proizvodnji, razen 
za:
- pomoči določene na podlagi cene ali 

količine proizvodov danih na trg;
- pomoč za dejavnosti povezane z 

izvozom dejavnosti v  tretje drža-
ve ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

- pomoči, ki se dodeljujejo pod pogo-
jem, da se domačim proizvodom pri 
uporabi daje prednost pred uvoženi-
mi.

Do finančnih spodbud niso upravi-
čeni tisti subjekti, ki nimajo poravna-
nih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravi-
čena mikro, majhna in srednje velika 
podjetja, ki so po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. 
l. RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno be-
sedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe.

Če je vlagatelj dejaven v primarni 
proizvodnji kmetijskih proizvodov in 
tudi v enem ali več sektorjih oziro-
ma ima druge dejavnosti, ki spadajo 
na področje uporabe Uredbe (EU) št. 
1407/2013, se navedena uredba upora-
blja za pomoč, dodeljeno v zvezi s sle-
dnjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na 
ustrezen način, na primer z ločitvijo 
dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, 
da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de 
minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
(EU) št. 1407/2013.

Če je vlagatelj dejaven v primarni 
proizvodnji kmetijskih proizvodov 
ter v sektorju ribištva in akvakulture, 
se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 
712/2014 z dne 27. junija 2014 o upo-
rabi členom 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis v sektorju ribištva in akva-
kulture (Ur. l. št. 190 z dne 28.06.2014, 
št. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
Komisije (EU) ŠT. 717/2014/EU) upo-
rabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s 
slednjim sektorjem, če je na ustrezen 
način, na primer z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov, zagotovljeno, da primarna 
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne 
prejema pomoči de minimis, dodelje-
ne v skladu z Uredbo (EU) št. 717/2014.

Osnovni pogoji na podlagi de 
minimis Uredbe komisije (EU) št. 
1407/2013

Do de minimis pomoči v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z 
dne 18. decembra 2013 niso upraviče-
na podjetja iz sektorjev:

- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o delovanju Evropske unije;

- predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov iz seznama v Prilogi I k Po-
godbi o delovanju Evropske unije v 
naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na 

podlagi cene ali količine zadevnih pro-
izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg,;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvodu oz. 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi ko-
ličinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi teko-
čimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih proizvodov pred uvože-
nimi.

Do finančnih spodbud niso upravi-
čeni tisti subjekti, ki nimajo poravna-
nih zapadlih obveznosti do občina ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravi-
čena mikro, majhna in srednje velika 
podjetja, ki so po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. 
l. RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno be-
sedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena 
istemu upravičencu oziroma enotne-
mu podjetju na podlagi pravila »de mi-
nimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomo-
či de minimis (Uradni list EU L 352, 
24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 
EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se po-
moč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije.

Če je podjetje dejavno v sektorjih iz 
prvega odstavka tega člena, ter je poleg 
tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki so-
dijo na področje uporabe Uredbe Ko-
misije (ES) ŠT. 1407/2013, se ta uredba 
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, 
če podjetje na ustrezen način, kot je 
ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v 
sektorjih, ki so izključeni iz področja 
uporabe te uredbe, ne prejemajo po-
moči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v 
opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodar-
stvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014)

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega 
od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in 

trajnosti kmetijskega gospodarstva, 
zlasti z zmanjšanjem stroškov proiz-
vodnje ali izboljšanjem in preusme-
ritvijo proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higi-

enskih razmer ali standardov za 
dobrobiti živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infra-
strukture, povezane z razvojem, 
prilaganjem in modernizacijo kme-
tijstva, vključno z dostopom do 
kmetijskih zemljišč in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo.

Podukrep 1.1: Posodabljanje 
kmetijskih proizvodov

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v 
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo 
na kmetijskih gospodarstvih. 

Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne doku-

mentacije za novogradnjo (rekonstruk-
cijo) hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskih gospodarstvih;

B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali 
adaptacije hlevov in gospodarskih po-
slopij na kmetijskih gospodarstvih, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji 
ter ureditev izpustov (stroški materia-
la);

C. stroški nakupa nove ali rabljene 
kmetijske mehanizacije;

D. stroški opreme hlevov in gospo-
darskih poslopij;

E. stroški nakupa rastlinjaka, mon-
taže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo 
namakalnih naprav;

F. stroški nakupa in postavitev za-
ščite pred neugodnimi vremenskimi 
razmerami (protitočne mreže…);

G. stroški postavitve ali obnovitve 
sadnega ali drugega trajnega nasada;

H. stroški nakupa računalniške pro-
gramske opreme.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki 
so pravne in fizične osebe (ustrezajo 
kriterijem za mikro podjetja) deja-
vne v primarni kmetijski proizvo-
dnji, s sedežem na območju občine. 

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za 

načrtovano investicijo s specifikacijo 
del ali storitev,

- predložitev oddane kopije zbirne 
vloge v tekočem (oziroma preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel);

- dokazila, da se investicija izvaja na 
območju občine;

- gradbeno dovoljenje za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja 
gradnje objektov to potrebno, oziro-
ma druga ustrezna dokumentacija;

- pridobljena soglasja za izvedbo inve-
sticije (npr.: kulturnovarstveno, oko-
ljevarstveno,….),

- dokazilo o presoji vplivov na oko-
lje za investicije za katere mora biti 
opravljena (presoja vplivov na okolje 
mora biti opravljena pred datumom 
dodelitve pomoči).

Pomoč se ne dodeli:
- naložbam za skladnost s standardi 

Unije;
- investicijami, ki se izvajajo izven ob-

močja občine;
- investicijam, ki so financirane iz 

drugih javnih virov Republike Slo-
venije ali EU;

- za že izvedena dela;
- stroškom, povezanim z zakupnimi 

pogodbami;
- nakupom proizvodnih pravic, pravic 

do plačila in letnih rastlin;
- zasaditvijo letnih rastlin;
- stroškom v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakupom živali in samostojnim na-

kupom kmetijskih zemljišč;
- obratnim sredstvom.

Intenzivnost pomoči:
- do 30% upravičenih stroškov naložb 

na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek dodeljene po-
moč za posamezno naložbo na kme-
tijskem gospodarstvu lahko znaša do 
1.500,00 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega po-
dukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva.

Pokukrep 1.2. Urejanje kmetij-
skih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen 
urejanja kmetijskih zemljišč (A) (ne-
zahtevne agromelioracije) in pašnikov 
(B).

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta kmetijskega 

zemljišča (nezahtevne agromelio-
racije, pašniki);

- stroški izvedbe del za nezahtevne 
agromelioracije;

- stroški nakupa opreme za ograditev 
in pregraditev pašnikov z ograjo;

- stroški nakupa opreme za ureditev 
napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki 
so pravne in fizične osebe (ustrezajo 
kriterijem za mikro podjetja), dejav-
ne v primarni kmetijski proizvodnji, 
s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za 

načrtovano investicijo s specifikacijo 
del ali storitev,

- predložitev oddane kopije zbirne 
vloge v tekočem oziroma preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel;

- dokumentacija potrebna za izvedbo 
naložbe;

- pridobljena soglasja za izvedbo inve-
sticije (npr.: kulturnovarstveno, oko-
ljevarstveno…)

- dovoljenje lastnika zemljišča za iz-
vedbo naložbe, da vlagatelj ali nje-
govi družinski člani niso lastniki 
zemljišča;

- dokazilo, da se naložba izvaja na ob-
močju občine.

Pomoč se ne dodeli:
- naložbam za skladnost s standardi 

Unije;
- investicijam, ki se izvajajo izven ob-

močja občine;
- investicijam, ki so financirane iz 

drugih javnih virov Republike Slo-
venije ali EU;

- stroškom, povezanim z zakupnimi 
pogodbami;

- nakupu proizvodnih pravic, pravic 
do plačila in letnih rastlin;

- zasaditvi letnih rastlin;
- delom v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakupom živali in samostojen na-

kup kmetijskih zemljišč;
- obratnim sredstvom;

Intenzivnost pomoči:
- do 30% upravičenih stroškov. Najvišji 

skupni znesek pomoči lahko znaša 
do 1.500,00 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega po-
dukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kme-
tijskih gospodarstev, ki so vključeni v 
skupno naložbo.

UKREP 2: Pomoč za dejavnosti 
prenosa znanja in informiranja 
(21. člen in 38. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je zagotavljanje višje-
ga nivoja strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti v kmetijskem ali goz-
darskem sektorju.

Pomoč se ne dodeli:
- usposabljanje, ki so del javno vel-

javnih izobraževalnih programov 
poklicnega, srednjega ali višjega 
stroškovnega izobraževanja ter ja-
vno veljavnih študijskih programov

Upravičeni stroški:
- stroški za izobraževanje, usposa-

bljanje in informiranje, izvajanje 
delavnic ter predstavitvenih deja-
vnosti
V primeru predstavitvenih projektov 

v zvezi z naložbami krije:
- gradnjo, nakup, vključno z zaku-

pom, ali izboljšanje nepremičnin, 
pri čemer so zemljišča upravičena le 
v obsegu, ki ne presega 10% skupnih 
upravičenih stroškov zadevne dejav-
nosti,

- nakup ali zakup strojev in opreme 
do tržne vrednosti  sredstva,

- splošne stroške, povezane z izdat-
ki iz točk (i) in (ii), kot so plačila za 
storitve arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev, plačila za storitve sveto-
vanja v zvezi z okoljsko in ekonom-
sko trajnostjo, vključno s stroški za 
študije izvedljivosti; študije izvedlji-
vosti ostanejo upravičen izdatek tudi 
takrat, ko glede na njihove rezultate 
niso nastali nobeni izdatki v okviru 
točk (i) in (ii);

- pridobitev ali razvoj računalniške 
programske opreme ter pridobitev 
patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk, 

Upravičenci do pomoči:
- nosilci in družinski člani kmetijskih 

gospodarstev, vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev, ki imajo 
sedež na območju občine.
Izvajalci storitev prenosa znanja in 

informiranja:
- pravna ali fizična oseba, ne glede na 

njeno velikost, ki je ustrezno regis-
trirana in zagotavlja ustrezno zmo-
gljivost v obliki usposobljenosti in 
rednega izobraževanja  osebja za 
opravljanje dejavnosti prenosa zna-
nja in informiranja.

Prejemnik pomoči:
- pomoč se izplača izvajalcu storitev 

prenosa znanja in informiranja 

Pogoji za pridobitev:
- dokazila o ustrezni registraciji in us-

posobljenosti,
- program dejavnosti prenosa znanja 

in informiranja s predračunom stro-
škov.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov. Najvišji 

znesek dodeljene pomoči je 1.000,00 
EUR. 

UKREP 3: Pomoč za plačilo za-
varovalnih premij (28. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je sofinanciranje dela za-
varovalnih premij za zavarovanje kme-
tijske proizvodnje, z namenom kritja 
izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
- naravnih nesreč;
- slabih vremenski razmer, ki jih je 

mogoče enačiti z naravnimi nesre-
čami in drugih slabim vremenskih 
razmer;

- bolezni živali ali škodljivih organiz-
mov na rastlinah ter

- zaščitenih živali.

S pomočjo se spodbuja kmetijske 
pridelovalce, da zavarujejo svoje pri-
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delke pred posledicami škodnih do-
godkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški: 
- strošek zavarovalne premije, 

vključno s pripadajočim davkom 
od prometa zavarovalnih poslov, ki 
krije stroške za nadomestitev izgub 
zaradi slabih vremenskih razmer, ki 
jih je mogoče enačiti z naravnimi ne-
srečami in drugih slabih vremenskih 
razmer, bolezni živali ali škodljivih 
organizmov na rastlinah ter zašči-
tenih živali in ne zahteva ali določa 
vrste ali količine prihodnje
kmetijske proizvodnje.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, 
ki so pravne in fizične osebe, ki us-
trezajo kriterijem za mikro, podjetja, 
dejavna v primarni kmetijski proi-
zvodnji in imajo sedež na območju 
občine, ki sklenejo zavarovalno po-
godbo za tekoče leto, ki je vključena v 
sofinanciranje po nacionalni uredbi 
za tekoče leto. 

Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica, z 

obračunano višino nacionalnega so-
financiranja;

- pomoč ne sme ovirati delovanja no-
tranjega trga zavarovalniških stori-
tev, biti omejena na zavarovanje, ki 
ga ponuja eno samo zavarovalniško 
podjetje ali skupina podjetij in biti 
pogojena s tem, da se zavarovalna 
pogodba sklene z zavarovalnico, ki 
ima sedež v zadevni državi članici;

- sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali 
določa vrste ali količine prihodnje 
kmetijske proizvodnje.

Intenzivnost pomoči:
- do 20% upravičenih stroškov. Pomoč 

skupaj s pomočjo po nacionalni ure-
dbi o sofinanciranju zavarovalnih 
premij za zavarovanje primarne 
kmetijske proizvodnje ne sme prese-
či 65% stroškov zavarovalne premije.

UKREP 4: Pomoč za naložbe za 
ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospo-
darstvih (29. člen Uredbe Komisi-
je (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je varovanje in ohranja-
nje značilnosti kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 

Upravičeni stroški:
- stroški naložbe v opredmetena sred-

stva (stroški za nabavo materiala za 
obnovo, stroški za izvajanje del);

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, 
ki so pravne in fizične osebe, ki us-
trezajo kriterijem za mikro, podjetja, 
dejavna v primarni kmetijski proi-
zvodnji in imajo sedež na območju 
občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za 

načrtovano investicijo s specifikacijo 
del ali storitev,

- predložitev oddane kopije zbirne 
vloge v tekočem (oziroma preteklem 
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel);

- dokazila, da se investicija izvaja na 
območju občine;

- dokazilo, da je stavba vpisana v re-
gister nepremičnine kulturne dedi-
ščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za kulturo;

- gradbeno dovoljenje za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja 
gradnje objektov to potrebno, oziro-

ma druga ustrezna dokumentacija;
- dokazilo o ustreznih dovoljenjih za 

izvedbo naložbe, v kolikor je le to 
potrebno;

- dokazilo, da je objekt, ki je predmet 
ureditve, v lasti nosilca ali članov 
kmetijskega gospodarstva;

- dokazilo, da se naložba izvaja na ob-
močju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 40% upravičenih stroškov. Najvišji 

skupni znesek dodeljene pomoči 
na posamezno naložbo na kmeti-
jskem gospodarstvu lahko znaša do 
1.000,00 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega podu-
krepa predloži nosilec ali član kmetij-
skega gospodarstva.

UKREP 5: Podpora delovanju 
društev dejavnih na področju pri-
marne kmetijske proizvodnje

Cilj pomoči je razvoj dejavnosti dru-
štev, ki delujejo na področju primarno 
kmetijske proizvodnje. 

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije za tečaje, seminar-

je, predavanja, ki so vsebinsko vezani 
na dejavnosti primarne kmetijske 
proizvodnje,

- stroški kotizacije za tečaje, seminar-
je, predavanja, ki so vsebinsko veza-
ni na dejavnosti primarne kmetijske 
proizvodnje,

- stroški nastopa na sejmih, katerih 
vsebine nastopov so vezane na de-
javnosti primarne kmetijske proi-
zvodnje,

- stroški prevoza in stroški vstopnin 
za strokovne oglede, vezane na de-
javnosti primarne kmetijske proi-
zvodnje.

Upravičenci do pomoči:
- društva, ki delujejo na področju 

primarne kmetijske proizvodnje in 
imajo sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- predračuni (s specifikacijo stroškov) 

za upravičene stroške, za katere se 
uveljavlja pomoč,

- programi izobraževanja oz. usposa-
bljanja povezanega s primarno kme-
tijsko pridelavo,

- dokazilo o dostopu do pomoči vsem 
upravičencem na območju občine,

- seznam aktivnih članov društva 
- poročilo o znesku pobrane članarine 

v letu 2019

Pomoč se ne dodeli:
- za upravičene stroške, ki nastanejo 

za udeležence, ki nimajo stalnega 
bivališča v občini niso upravičeni.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov. Ne 

glede na določilo iz prejšnje alineje 
se pomoč ustrezno zniža, če bi z odo-
breno pomočjo presegli 15.000,00 
EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči ter ne glede na to, ali 
se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije.
UKREP 6: Pomoč za naložbe v 

predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
– de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija de-
javnosti na kmetijskih gospodarstvih 
v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter širjenje nek-
metijskih dejavnosti na kmetijskih go-
spodarstvih.

Upravičene naložbe:
A  predelava primarnih kmetijskih 

proizvodov, gozdnih sadežev in ze-
lišč,

B  predelava gozdnih lesnih sortimen-
tov,

C prodaja kmetijskih pridelkov in iz-
delkov kmetij,

D turizem na kmetiji,
E dejavnosti povezane s tradicional-

nimi znanji na kmetiji, storitvami 
in izdelki,

F vzreja in predelava vodnih organiz-
mov,

G dejavnost povezana s tradicional-
nimi znanji na kmetiji, storitvami 
oziroma izdelki.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumen-

tacije,
- stroški gradnje ali obnove objekta,
- stroški nakupa opreme in naprav.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s predelavo in trženjem 
oziroma z nekmetijskimi dejavnost-
mi, s sedežem v občini Borovnica

Pogoji za pridobitev sredstev:
- trije predračuni s popisom del
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti 

ali dokazilo o registraciji dejavnosti 
ali drug ustrezen dokument,

- predložitev ustreznega dovoljenja in 
soglasij za izvedbo investicije, če je s 
predpisi s področja gradnje objektov 
to potrebno,

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji 
še vsaj 5 leto po zaključeni naložbi,

- dokazilo, da se naložba izvaja na ob-
močju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov. Najvišji 

znesek dodeljene pomoči je 1.000,00 
EUR. Ne glede na določilo iz prejšnje 
alineje se pomoč ustrezno zniža, če 
bi z odobreno pomočjo presegli 
200.000,00 EUR, v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
občine, države ali Evropske unije.

UKREP 7: Pomoč za izobraževa-
nje in usposabljanje na področju 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni 
strokovne izobraženosti in usposoblje-
nosti kmetov in njihovih družinskih 
članov s področja nekmetijskih dejav-
nosti na kmetiji ter predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov, ki niso proi-
zvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Podukrep 7.1. Individualno izo-
braževanje in usposabljanje

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacij in šolnin za tečaje, 

seminarje in predavanja povezana z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter pre-
delavo in trženjem kmetijskih proi-
zvodov,

- stroški udeležbe na sejmih, pove-
zanih z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov,

- stroški prevoza in stroški vstopnin 
za strokovne oglede, povezanih z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter pre-
delavo in trženjem kmetijskem proi-
zvodov.

Pomoč se ne dodeli za:
- usposabljanja, ki so de javno vel-

javnih izobraževalnih programov 
poklicnega, srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja ter javno 

veljavnih študijskih programov,
- za upravičene stroške, ki nastanejo 

za udeležence, ki nimajo stalnega 
bivališča v občini niso upravičeni.

Upravičenci do pomoči:
- nosilci in družinski člani kmetijskih 

gospodarstev, vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev, ki imajo 
sedež na območju občine,

- društva, ki delujejo na področju 
kmetijstva in imajo sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- predračuni s specifikacijo stroškov;
- program izobraževanja oz. usposa-

bljanja povezanega z nekmetijskimi 
dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali 
trženjem kmetijskih proizvodov,

- dostopnost do pomoči vseh upravi-
čencem na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov. 

Najvišji znesek dodeljene pomoči je 
1.000,00 EUR.  Ne glede na določilo 
iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 
zniža, če bi z odobreno pomočjo pre-
segli 200.000,00 EUR, v obdobju za-
dnjih treh proračunskih let, ne glede 
na obliko in namen pomoči ter ne 
glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev občine, države ali Evropske 
unije.

UKREP 8: Izboljšanje gospo-
darske vrednosti gozdov (ukrep 
de minimis)

Cilj pomoči je izboljšanje konku-
renčnosti gospodarstva, razvoj novih 
proizvodov ter uvajanje novih proizvo-
dnih tehnologij in izboljšanje varnosti 
pri delu v gozdu.

Upravičeni stroški:
- stroški gradnje in rekonstrukcije 

gozdne vlake;
- stroški nakupa in dobave nove in ra-

bljene opreme.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki 
imajo sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dokazilo, da se investicija, izvaja na 

območju občine,
- dokazilo, da ima kmetijsko gospo-

darstvo v lasti ali v najemu najmanj 
5 ha gozda,

- soglasje Zavoda za gozdove za načr-
tovan poseg,

- mapna kopija z vrisano predvideno 
traso gozdne vlake,

- druga dokumentacija potrebna za 
izvedbo investicije.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov. Najvišji 

znesek dodeljene pomoči je 1.000,00 
EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje 

alineje se pomoč ustrezno zniža, 

če bi z odobreno pomočjo presegli 
200.000,00 EUR, v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obli-
ko in namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev občine, 
države ali Evropske unije.

UKREP 9: Enkratna pomoč dija-
kom in študentom kmetijskih šol

Cilj pomoči je spodbujati mlade, da 
se odločajo za šolanje na kmetijskih 
šolah, s čemer želimo doseči boljšo iz-
obrazbeno strukturo na kmetijah.

Upravičenci do pomoči:
- dijaki in študentje kmetijskih in 

gozdarskih šol ali univerz, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu z nosilcem 
kmetijskega gospodarstva.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- kmetijsko gospodarstvo, katerega 

član je upravičenec, mora biti vpi-
sano v evidenco kmetijskih gospo-
darstev,

- uspešno zaključeno šolanje v prete-
klem šolskem letu,

- redno vpisan v srednješolski ali 
univerzitetni program kmetijskih 
in gozdarskih smeri, v tekočem šol-
skem letu programov,

- enkratna pomoč se ne izplača dija-
kom in študentom, ki niso vpisani v 
kmetijske šole,

- dijaki in študentje ponovno vpisani 
v isti letnik in študentje, ki izgubijo 
status, do pomoči niso upravičeni.

Upravičenci predložijo nasle-
dnjo dokumentacijo:
- izjavo, da je prosilec prevzemnik 

kmetije,
- potrdilo o katastrskem dohodku 

kmetijskega gospodarstva,
- kopijo zadnjega šolskega spričevala,
- potrdilo o višini prejemanja štipen-

dije (če jo prosilec prejema).

Intenzivnost pomoči:
- enkratna pomoč do višine 300 EUR 

na dijaka ali študenta v tekočem 
šolskem letu.

V. OKVIRNA VIŠINA SRED-
STEV IN MERILA ZA OCENJE-
VANANJE VLOG

Skupna okvirna višina nepovratnih 
sredstev, ki so namenjena za ukrepe za 
razvoj podeželja po tem javnem razpi-
su, je 10.000,00 EUR, in sicer 5.000,00 
EUR za delovanje društev in 5.000,00 
EUR za ostala kmetijska gospodarstva.

Okvirna višina sredstev po 
posameznih ukrepih:  (glej 
preglednico)

V kolikor bodo zaprošena sredstva 
posameznega ukrepa nižja od razpi-
sanih sredstev posameznega ukrepa, 
se sredstva prerazporedijo na druge 
ukrepe v pripadajočih deležih, in sicer 
na ukrepe 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9.

V kolikor za ukrepe 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Ukrep
Višina 

razpisanih 
sredstev v EUR

Odstotek 
sredstev v %

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo

1.400,00 14,20 %

UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 300,00 3,00 %

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 500,00 5,10 %

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 1.000,00 10,20 %

UKREP 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske proizvodnje 5.000,00 50,00 %
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

350,00 3,90 %

UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

350,00 3,50 %

UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 1.000,00 10,20 %

UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol 100,00 1,00 %
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in 9 prispe več vlog, kot je na razpola-
go sredstev, se odstotek pomoči soraz-
merno zniža.

V kolikor pa za ukrep 5 prispe več 
vlog, kot je na razpolago sredstev, se 
odstotek pomoči sorazmerno zniža.  

VI. ROK PORABE DODELJE-
NIH SREDSTEV

Vlagatelji za sredstva dodeljena za 
leto 2022 vložijo zahtevek za izplačilo 
najkasneje do 15.11.2022. V kolikor 
zahtevka do opredeljenega datuma v 
razpisni dokumentaciji ne bo oddan, 
do izplačila sredstev upravičenec ni 
upravičen. 

VII. NAČIN PRIJAVE IN ROKI:

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo 
vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, 
ali oddajo neposredno na sedežu ob-
čine.

Ovojnica mora biti opremljena z na-
slednjimi podatki: Občina Borovni-
ca, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, 
s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, 
kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora 
biti označen naslov pošiljatelja vlo-
ge. Vloge, iz katerih ni razvidno, 
da se nanašajo na javni razpis se 
zavrže. 

Rok za oddajo vlog: 15.03.2022

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG 
IN POSTOPEK ODOBRITVE

Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog 

bo v roku 10 dni po zaključku razpisa, 

v prostorih občine Borovnica. Odpira-
nje vlog ni javno. Prispele vloge bo pre-
gledala in strokovno ocenila komisija, 
ki jo imenuje župan občine Borovnica.

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki niso oddane na predpisani razpi-

sni dokumentaciji,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem 

roku vlagatelj ne dopolni ali jih do-
polni neustrezno,

in zavrne vloge:
- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in 

prilogah,
- ki so vložene v nepravilno opremlje-

nih ovojnicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za 

prijavo,
- ki jih bo komisija, na podlagi meril za 

ocenjevanje in vrednotenje, ocenila 
kot neustrezne.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razu-

mljiva in ima priložene vse priloge.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v 
roku 5 dni od odpiranja in strokovne-
ga pregleda vlog pisno pozove, da jih 
dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od 
prejema poziva za dopolnitev. Dopol-
nitve poslane po roku se ne upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru

O dodelitvi sredstev po tem pra-
vilniku odloča na predlog strokovne 
komisije župan oziroma oseba, ki jo 
pooblasti župan.

Vlagateljem katerih vloge izpolnjuje-
jo predpisane pogodbe iz predpisov in 
javnega razpisa in so za namen zagoto-
vljena sredstva se izda sklep o pravici 
do sredstev.

V obrazložitvi sklepa o pravici do 
sredstev je utemeljena odločitev in v 
primeru pozitivne odločitve oprede-
ljena višina dodeljenih sredstev, namen 
in upravičeni stroški za katere so sred-
stva namenjena.

Rok za izdajo sklepa o pravici do 
sredstev je 60 dni od ugotovitve vseh 
dejstev.

Hkrati s prejemom sklepa bodo 
vlagatelji pozvani k podpisu pogodbe, 
s katero se uredijo medsebojne obve-
znosti med prejemnikom in Občino 
Borovnica. Vlagatelji morajo podpisa-
no pogodbo posredovati na občino v 
roku osem (8) dni od prejema, drugače 
se šteje, da odstopajo od pogodbe.

X. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija (navodila 
in obrazci) je na voljo na spletni strani: 
http: //www.borovnica.si ali na sedežu 
občine.

Kontaktna oseba občinske uprave za 
informacije je Sonja Osredkar. 

XI. Pritožba na odločitev

Zoper odločitev o pravici do sred-
stev lahko upravičenec vloži pritožbo 
na naslov občine v roku 8 -ih  dni od 
prejema sklepa.

XII. Zahtevki za izplačilo

Za izplačilo sredstev vlagatelji vlaga-
jo zahtevke na predpisanem obrazcu.

Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
- za izplačilo upravičenih stroškov 

najkasneje do 15.11.2022

Izplačilo se upravičencu izvrši po 
opravljenih delih na podlagi računa in 
potrdila o plačilu računa.

Na podlagi popolnega zahtevka, se 
sredstva izplačajo na vlagateljev tran-
sakcijski račun. Nakazilo na transak-
cijski račun šteje, da je bilo zahtevku v 
celoti odobreno.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se 
o spremembah odloči z odločbo. Na to 
odločbo pritožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zah-
tevami predpisov, javnega razpisa ali 
odločbe o pravici do sredstev se zavrne.

XIII. Spremljanje namenske po-
rabe sredstev

Namensko porabo proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in podeželja v Občini Borovni-
ca spremlja komisija. Namen porabe 
sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni 
odbor občine.

Vlagatelj je dolžan vrniti nenamen-
sko porabljena sredstva skupaj z za-
konitimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravi-
čencu do dneva vračila sredstev. V teh 
primerih ne more pridobiti sredstev za 

dobo petih let.

Če se ugotovi: 
- da so bila dodeljena sredstva delno 

ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je vlagatelj za katerikoli namen 

pridobitve sredstev navajal neresnič-
ne podatke,

- da je vlagatelj za isti namen in iz 
istega naslova ponovno pridobil fi-
nančna sredstva pred iztekom za to 
določenega obdobja v razpisu,

- da je vlagatelj odtujil (prodal) nepre-
mičnino in opremo sofinancirano iz 
proračuna občine, pred iztekom 5 
let,

- če investicije za katero je pridobil 
sredstva ni dokončal oz. jo je končal 
v bistveno manjšem obsegu kot je 
predvideval v prijavi na razpis,

- druge nepravilnosti pri uporabi 
sredstev.

XIV. Informacije

Dodatne informacije po telefonu 
01 7507-464, kontaktna oseba: Sonja 
Osredkar. Morebitna vprašanja je mo-
goče posredovati tudi po elektronski 
pošti: premozenje@borovnica.si

Številka:   410-0003/2022-1
Datum:     31.01.2022

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA 

Bojan Čebela

Slovesnost od dnevu žrtev 
Preserskega procesa
Spominska slovesnost  ob  80. obletnici usmrtitve nedolžnih žrtev 
Preserskega procesa  bo v četrtek, 10. marca 2022, ob 15.00,  
pri spomeniku v Gramozni jami, v Ljubljani, kjer bo poklonu žrtvam in polaganju 
vencev in cvetja sledil kulturni program. 

Odhod avtobusa bo ob 14.00 iz avtobusnega postajališča 
na železniški postaji.

Vabljena društva s svojimi prapori in občani. 

Občina Borovnica

So dnevi, so leta in so pomladi, 
ko se imamo preprosto radi; 

so trenutki, ko je treba na novo začeti 
in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti.

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš; 
ta svet je lep, če nekoga rad imaš, 

če stisneš roko komu, ki ga kaj boli; 
ta svet je lep, če si človek do ljudi. 

Tone Pavček

Iskrene čestitke vsem damam - ženam, mamam in dekletom 
ob 8. marcu in materinskem dnevu!

Bojan Čebela, župan

Občina Borovnica
Paplerjeva 22,
SI-1353 Borovnica

T: 01 75 07 460
E: obcina@borovnica.si

URADNE URE

pon.: 8-10 in 11-14.30
sre.: 8-12 in 13-16.30
pet.: 8-12
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Županova beseda 

Čestitke vam in tudi 
sosednji občini

 
Spoštovane občanke 
in občani, veseli me, da 
Ministrstvo za zdravje in vlada 
Republike Slovenije omiljajo 
ukrepe za varovanje zdravja 
v povezavi s koronavirusom, 
kar pomeni, da bo s prihodom 
toplejših mesecev tudi manj 
bolezni. Vse aktivnosti, ki so 
morale v zadnjih mesecih 
mirovati, se bodo nadoknadile, 
ko bo za to primeren čas. 

Smo v času, ko v naših dru-
štvih potekajo občni zbori, ki 
pa so sedaj tako ali tako or-
ganizirani le preko interneta 
prav zaradi varovanja zdravja. 
Na občini podpiramo dru-
štva in bomo s tem tudi na-
daljevali, zato smo zagotovili 
tudi finančna sredstva, ki jih 
preko razpisov lahko pode-
limo vsem, ki se prijavijo in 
izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Moram pa poudariti, da se za-
vedamo, da bo prišel tudi čas, 
ko bodo društva zopet lažje 
organizirala svoje dejavnosti. 
Prepričan sem, da bo prišel 
čas za tekmovanja, dogodke 
in nenazadnje veselice. Vidim, 
da vsem manjka tovrstno dru-
ženje, še posebej pa mladim. 
Zahvaljujem se vsem, ki ste 
se cepili, redno testirali in na 
kakršenkoli način pripomogli 
k dobri zdravstveni sliki naše 
občine. Tu je uspeh odvisen 
samo od nas in od nikogar 
drugega in tako, kot smo do-
kazali že prejšnjo zimo, smo 
tudi tokrat s skupnimi močmi 
zmagali! Veliko zmago pa je 
na olimpijskih igrah dosegla 
tudi naša skakalka Urška Bo-
gataj. Vsem prebivalcem sose-
dnje občine Dobrova - Polhov 
Gradec iskreno čestitam ob 
tem fantastičnem uspehu. S 
sprejemom naših športnic v 

Polhovem Gradcu ste doka-
zali, kaj pomeni prava pod-
pora športnikom, ki leta in 
leta trdo trenirajo, se borijo in 
vztrajajo. Čeprav smo sosedje, 
ni med nami nobene ‘foušije’, 
ampak vam iskreno čestitamo 
ob tem zgodovinskem uspehu 
in se veselimo skupaj z vami. 
S tamkajšnjim županom in 
občinsko upravo lepo sodelu-
jemo in verjamem, da lahko 
s skupnimi močmi naredimo 
veliko dobrega. Ko sem že 
pri projektih, naj za konec še 
omenim, da smo blizu začetka 
gradnje kanalizacije in pripa-
dajoče infrastrukture v Žažar-
ju, pospešeno delamo tudi na 
tem, da letos preplastimo igri-
šče pred Osnovno šolo Horjul, 
uredili bomo tudi kar nekaj 
cest v občini, ostala dela, kot 
so prizidek k vrtcu in obnova 
grobnice na Lesnem Brdu, pa 
tako ali tako nemoteno pote-
kajo. Z gradnjami na občini 
sledimo cilju, da ustvarjamo 
dobre pogoje za kvalitetno 
bivanje in uspešnost podjetij v 
našem kraju. 

Želim vam, da ostanete 
zdravi in gremo z optimiz-
mom naprej! 

Župan Janko Prebil

Spletna stran občine 
Horjul www.horjul.si je 

po novem prijaznejša 
do uporabnikov.

Občine so namreč po Za-
konu o dostopnosti spletišč 
in mobilnih aplikacij dolžne 
urediti njihovo dostopnost za 
vse uporabnike, zlasti za upo-
rabnike z različnimi oblikami 
oviranosti. Za delovanje zah-
tevanih funkcionalnosti je bilo 
izvedenih že več sto dodelav, 
še vedno pa se te funkcional-
nosti ažurno posodabljajo in 
nadgrajujejo obstoječe delova-
nje. Navedene dodelave so bile 
izvedene v sodelovanju z zu-
nanjimi strokovnjaki, z Zvezo 
društev slepih in slabovidnih 
Slovenije ter z Medobčinskim 

društvom slepih in slabovidnih 
Nova Gorica. 

Nekaj ključnih sprememb v 
prikazu spletne strani

Navigacija po glavnem me-

niju je mogoča brez miške z 
uporabo smernih tipk na tip-
kovnici, omogočeno je izbira-
nje velikosti pisave in izbiranje 
barvne sheme glede na barvno 
slepoto obiskovalca spletne 
strani, onemogočene so “pasti 

brez tipkovnice”, prilagojena so 
vnosna polja za izpolnjevanje 
obrazcev, grafičnim elemen-
tom so dodani tekstovni oziro-
ma besedilni opisi, z ustrezni-
mi napravami (računalniškimi 
dodatki) je mogoče vsebino 
spletne strani prebrati z Brail-
lovo pisavo, izjava o skladnosti 
z ZDSMA ...

Najbolj vidna in izpostavlje-
na funkcionalnost na spletni 
strani je ikona v zgornjem de-
snem kotu, to je ikona s prečr-
tanim očesom. Po kliku na to 
ikono se odpre novo okno za 
izbiro večje ali manjše veliko-
sti pisave in izbor barvne she-
me pisave in ozadja, tako da se 
vsebina spletne strani prilagodi 
obiskovalcu.

Foto: Peter Kavčič

Urejene struge 
občinskih vodotokov 
bistveno pripomorejo 
pri protipoplavni 
varnosti, ko nastopi 
spomladansko 
deževje. 

Zato je potrebno na nekaj let, 
ko se ob strugah razraste drevje 
in grmovje, to pravočasno poči-
stiti in iz strug umakniti podrta 
debla in veje.

 Omenjena dela so potekala 
konec januarja tudi v Občini 
Horjul, vse skupaj je trajalo dva 
tedna. Da bo v prihodnje pre-
tok voda dober pa so poskrbeli 
pri pooblaščenem strokovnem 
izvajalcu del, podjetju Hidro-
tehnik, nadzor pa je vodil Miha 
Lukek, rečni nadzornik Direkci-
ji RS za vode. 

Z opravljenim delom je zado-
voljen: ‘’Pri čiščenju brežin in 
struge je šlo za klasični poseg, 

kjer je vse potekalo brez poseb-
nosti in v skladu z zakonodajo. 
Pri tem je pomembno, da se pri 
takšnih posegih držimo dogo-
vorjenih terminov, kdaj se lah-
ko dela na brežinah. Delo mora 
biti namreč opravljeno do 15. 
marca zaradi gnezdenja ptic, ki 
živijo ob vodi.’’ 

Ob tem je tudi poudaril, kako 
pomembno je, da lastniki ze-
mljišč, kjer rastejo drevesa in 
grmovje ob brežinah to na ne-
kaj let postopno počistijo in s 
tem omogočijo dober pretok, 
saj se med korenine in vejevje 
zapletejo naplavine, ki jih nosi 
voda, ki pa ob nalivih predsta-
vljajo mehanske ovire in lahko 
povzročajo poplave in škodo na 
poljih in travnikih.

Čiščenje vodotokov je po-
tekalo od Vrhniške ceste (pr’ 
Skalčk) po Bukalšlem grabnu 
do Miklnovega mostu in od 
Vrhniške ceste po grabnu Ki-
sovnik do ZOO park Rožman. 
S tem pa dela na vodotokih še 
niso končana. 

Na Ministrstvu za okolje in 
prostor že poteka pridobivanje 
soglasij za nadaljnje čiščenja vo-
dotokov, in sicer grabna Šujica 
od Vrzdenca do Lesnega Brda in 
grabna Horjulka od čistilne na-
prave Horjul do Lesnega Brda. 
Urejanje in čiščenje brežin ter 
strug vodotokov je financirala 
Direkcija RS za vode. Izvajalec 
pa je bil koncesionar na našem 
področju Hidrotehnik.

Besedilo 
in foto: 

Peter Kavčič

Čeprav se morda 
navzven ne vidi, pa 
lahko z veseljem 
sporočimo, da dela na 
prizidku horjulskega 
vrtca potekajo po 
načrtu. 

Vse inštalacije so mojstri po-
ložili, prav tako je objekt pre-
stal test zrakotesnosti, kar je 
bilo nujno, saj gre za ekološko 
gradnjo in energijsko učinkovit 
objekt. 

 V januarju so se tako že za-
čela zaključna dela v gradbeni-
štvu, kot je polaganje keramike 
in mavčnih plošč na stenah in 
stropu. Na občini so sporočili, 
da planirajo zaključek vseh faz 
gradbenih del do konca maja. 
Župan Janko Prebil je povedal, 
da že pripravljajo potrebno do-
kumentacijo za ureditev oko-
lice, ko bodo dela na prizikdu 
dokončana. ‘’Potrebna je še 
zunanja ureditev, za katero že 
imamo ideje, kako bomo uredi-
li zunanji prostor, kakšna bodo 
igrala za otroke. Sedaj moramo 
skupaj s sodelavci na občini le 
še pridobiti projekte za izved-
bo. Veselim se, da dela potekajo 
nemoteno naprej, da ni kakšnih 
zapletov ali zaostanka pri gra-
dnji in bodo otroci lahko uživali 

v novih prostorih, staršem pa ne 
bo potrebno skrbeti glede var-
stva njihovih malčkov v doma-
čem okolju. Prizidek bo velika 
pridobite za občino Horjul, saj 
s tem ustvarjamo dobre pogoje 
za mlade družine, ki so izredno 
pomembne za razvoj občine,’’ 
še dodaja župan, ki tudi sam 
vsakodnevno obišče gradbišče 
in spremlja, kako potekajo dela. 
Po zaključenih gradbenih delih 
na prizidku bodo v naslednji 
fazi uredili notranjo opremo in 
okolico, tako da bo vrtec lahko 
sprejel otroke, kot je načrtovano 
z začetkom novega šolskega leta. 

Besedilo in foto: 
Peter KavčičPolaganje keramike v sanitarnih prostorih.

Župan Janko Prebil tudi sam redno spremlja, kako napredujejo dela.

Spletna stran je prilagojena glede na zahteve, ki jih nalaga zakonodaja.

Posodobljena občinska spletna stran prijaznejša do uporabnikov 

Prizidek k vrtcu lepo napreduje

Uspešno čiščenje grabna v Lipalci za dober pretok
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Dober sprehod pomeni 
velik korak za izboljšanje 

počutja, dvig telesne 
odpornosti in kondicije. 

V horjulski občini imamo ve-
liko takšnih poti, ki so primerne 
za vse. Ali za lahkoten sprehod 
po ravnem ali pa za nekoliko 
bolj intenziven vzpon na Kore-
no, ki je najbolj priljubljena po-
hodniška točka v našem kraju. 

Urejene poti, pa četudi pla-
ninske, so za občino pomemb-

ne, saj omogočajo vsem varno 
gibanje in rekreacijo v naravi. 
Zato je že v letu 2020 občina 
pristopila k ureditvi dela pla-
ninske poti od Horjula mimo 
kapelica v smeri Strmine – 
Ulaka. Da ne bi ob dežju hoja 
potekala po drsečem blatu, so 

se odločili, da poskrbijo za od-
vodnjavanje in ureditev poti. 
Poleg kanalet in naklonov, ki 
pomagajo, da voda odteče, so 
poskrbeli za tamponsko nasutje 
poti v dolžini cca 450 m. Dela so 
se nadaljevala v novembru 2021, 
ko se je uredil še zadnji najbolj 
strm in zahteven del poti. Ko 
bodo vremenske razmere do-
voljevala, se bodo dela nadalje-
vala vse do Ulake. Občina s tem 
aktivno sodeluje pri urejanju 

infrastrukture, pa čeprav gre v 
tem primeru le za pot, ki jo upo-
rabljajo predvsem pohodniki, ki 
obiskujejo Koreno. 

Če se še niste sprehodili po 
njej, lahko to naredite ob prvi 
priložnosti ne glede na vremen-
ske razmere, saj je pot markira-
na in dobro utrjena ter varna 
v vsakem vremenu in letnem 
času. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Obvestilo 

Odvoz kosovnih 
odpadkov bo 
6. aprila

 
Odvoz kosovnih odpadkov bo potekal v sredo, 6. aprila. Tako kot vedno 
bodo tudi tokrat potrebne predhodne prijave preko spletne strani Voke 
Snage v rubriki urniki/kosovni-odpadki.
 
Spletni naslov: http://www.mojiodpadki.si/urniki/kosovni-odpadki . V 
kolikor boste potrebovali dodatne informacije ali če imate vprašanja, jim 
lahko pišete na naslov vokasnaga@vokasnaga.si ali pokličite v njihov cen-
ter za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 
00. Obrazec lahko prejmete v sprejemni pisarni Občine Horjul. Naročila za 
odvoz bodo sprejemali do srede, 31. 3. Odvoz pri samih uporabnikih 
pa bodo kot rečeno opravili na dan 6. 4. 2022.
Odvoz kosovnih odpadkov je za občane enkrat letno brezplačen. Odpad-
kov, ki niso kosovni odpadki, ne bodo odpeljali in bodo o njih obvestili 
pristojne inšpekcijske službe, zato upoštevajte navodila, kaj smete in česa 
ne smete pripraviti za odvoz. Kosovne odpadke lahko pripravite za odvoz 
po 20. uri pred dnevom odvoza (torej 5. 4.) oziroma zjutraj do 6. ure na 
dan odvoza (6. 4.), če ni drugače dogovorjeno z Voka Snago.

Da ne bi prihajalo do pojava divjih odlagališč na Občini še opozarjajo, da je 
vsakršno odlaganje kosovnih in nevarnih odpadkov v naravi strogo prepo-
vedano. Pristojne službe namreč vršijo nadzor, kršitelje pa čakajo visoke 
kazni. Ob tem opozarjajo tudi vse obrtnike in podjetnike, da so po zakonu 
dolžni poskrbeti za odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov, ki nastajajo z 
naslova njihove dejavnosti. Odpadkov ne smete odlagati pri zabojnikih za 
embalažo, ki so namenjeni gospodinjstvom, ampak pristojnim odjemal-
cem, s katerimi imate sklenjeno pogodbo. 

Med kosovne odpadke za odvoz lahko odlagate:
kopalniško opremo, pohištvo, oblazinjeno pohištvo, športne rekvizi-
te (smuči, jadralne deske, kolesa ipd.), vrtno opremo iz plastike in lesa 
(mize, stoli, senčniki ipd.), vzmetnice in preproge, svetila in senčila, velike 
gospodinjske aparate (gospodinjska bela tehnika – hladilniki, pralni in 
pomivalni stroj, štedilniki ipd.).

Med kosovne odpadke je prepovedano odlagati:
gospodinjske odpadke, stavbno pohištvo (okna, vrata itd.), gradbene 
odpadke, zemljo, listje in veje, nevarne odpadke, avtomobilske gume in 
stekla.

Besedilo in foto: Peter Kavčič

Obvestilo 

Zbiranje nevarnih 
gospodinjskih 
odpadkov bo 
24. marca

 
Nevarni gospodinjski odpadki ne sodijo v koš za smeti, niti ne v zabojnike, 
ampak jih je nujno potrebno ustrezno zbrati in odpeljati na mesto, kjer 
poskrbijo za uničenje oziroma reciklažo. Odvoz nevarnih gospodinjskih 
odpadkov v horjulski občini bo potekal na dveh lokacijah: na Vrzdencu 
pred gasilskim domom 24. marca od 9. do 12. ure in isti dan v Športnem 
parku Horjul med 13. in 16. uro. 
 
V premično zbiralnico občani lahko prinesete nevarne odpadke 
iz gospodinjstev, kot so na primer motorna in jedilna olja, aku-
mulatorji in baterije, čistilna sredstva, barve, laki in topila, zdravila in 
pesticidi. Prinesete lahko tudi manjšo odpadno električno in 
elektronsko opremo do velikosti sesalca. Torej predme-
te, kot so kartuše in tonerji za tiskalnike, računalniški monitorji in ostali 
računalniški pripomočki. Sem sodijo tudi razni elektronski mediji, mali 
kuhinjski aparati, električno orodje, odsluženi telefoni, žarnice in plinske 
sijalke ter električne igrače. Pri oddajanju odpadkov vam bo v pomoč tudi 
strokovno usposobljen sodelavec, ki izdaja tudi potrdila o količini in vrsti 
oddanih odpadkov.

Peter Kavčič

Za odvoz kosovnih odpadkov se je treba prijaviti.

Zahvala ob požaru

Iskrena hvala gasilskima društvoma Vrzdenec in Horjul, 
sosedom, prostovoljcem, prijateljem, vaščanom, sorodni-
kom za vsakršno pomoč, ki ste jo nudili in jo še nudite v 
kakršnikoli obliki.

Družini Petrovčič in Bizjan

Povezave so za sprehajalce in pohodnike odlične, poti pa dobro označene.  

Poleg nasutja tampona in ureditve odvodnjavanja so poskrbeli tudi za 
dele, kjer je bila pot zaraščena.

Občina 
uredila 

planinsko 
pot na 

Koreno 

Utrjena in urejena pot vodi iz Horjula na Koreno.

Na novo urejeni poti na Koreno uživajo pohodniki vseh starosti.

Zadnji del poti, gre za kratko razdaljo, še čaka ureditev.
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Že Ivan Cankar je 
pisal o lepotah, ki 

se raztezajo vzdolž 
horjulske doline in to 

ovekovečil s svojim 
delom. 

Danes, v času, ko smo priča 
digitalizaciji in hitremu utripu 
življenja, pa vse prepogosto po-
zabljamo, v kako lepem koncu 

sveta živimo in da se je dobro 
včasih ustaviti, razgledati okrog 
sebe in da tudi s telefonom ali 
fotoaparatom za spomin in pri-
ljubljena socialna omrežja sti-
snemo kakšno fotografijo. 

Da bi spomnili, kako lepo je 
na tem koščku Slovenije in z 
namenom, da ob tem nastanejo 
čudovite in zanimive fotogra-
fije, je občina Horjul razpisala 
nagradni foto natečaj z naslo-

vom LEPOTE HORJULSKE 
DOLINE. 

Vsi, ki boste sodelovali in po-
slali fotografije, se boste tudi 
potegovali za praktično nagra-
do, ki jo prejme zmagovalec iz 
rok strokovne komisije.

Župan Janko Prebil pa je spo-
mnil, da je nekaj vredno še več 
kot praktična nagrada: ‘’Natečaj, 
ki je namenjen zbiranju fotogra-
fij z utrinki kotičkov iz celotne 

Horjulske občine v vseh letnih 
časih, bodisi s prikazom njenih 
naravnih in kulturnih lepot ali 
pa običajev ter drugih zanimi-
vosti domačih krajev, ima veliko 
vrednost za naš kraj. 

Odločili smo se, da najboljše 
fotografije zberemo v letni kole-
dar 2023, kar bo za vse sodelu-
joče velika čast. 

Predvsem pa bomo doma-
činom omogočili, da vsak dan 
pogledajo na koledar in ob fo-
tografiji, ki bo krasila določen 
mesec začutijo lepoto kraja, kjer 
živijo.’’

Na občini še poudarjajo, da 
mora biti na panorami foto-
grafije razvidno, da je posneta 
v horjulski občini. Za fotografi-
jo, na kateri so prikazani ljudje, 
mora avtor pridobiti tudi njiho-
vo pisno soglasje. Vsak udeleže-
nec natečaja lahko predloži do 
3 fotografije v minimalni ločlji-
vosti 2500 točk po daljši stranici 
(resolucija fotografije naj bo 300 
dpi, torej primerna za tisk). For-
mat shranjene fotografije naj bo 
JPG in naj ne presega velikosti 
nad 5MB. 

Pri tem ni pomembno, s čim 
ali na kakšen način je bila po-
sneta fotografija, torej lahko 
uporabite pametni telefon z do-
volj kakovostno kamero, fotoa-
parat, akcijsko kamero ali celo 
dron. Važno je, da bo fotogra-
fija zanimiva, kakovostna in da 
ustreza omenjenim kriterijem.

Ocenjevalna komisija bo med 
prejetimi fotografijami izbrala 
le najboljše in avtorje nagradila 
s praktično nagrado, fotografije 
pa bodo krasile strani koledarja, 
ki ga bo ob koncu leta prejelo 
vsako gospodinjstvo. 

Fotografije lahko pošljete po 
elektronski pošti na obcina@
horjul.si (lahko tudi preko 
WeTransfer prenosa) ali pa jih 
prinesete na USB ključku na 
naslov občine. Natečaj je odprt 
od 24. januarja do vključno 

31. avgusta 2022.
Razglasitev končnih rezulta-

tov bo do 30. septembra 2022, 
ko bo komisija tudi obvestila 
vse avtorje, ki bodo s fotografi-
jami sodelovali v koledarju.

Več o natečaju in o pravilih 
sodelovanja najdete na spletni 
strani občine: 

Nagradni fotonatečaj z naslo-
vom »LEPOTE HORJULSKE 
DOLINE« - horjul.si

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Obvestilo 

Vpis v VVE pri OŠ Horjul
 

Spoštovani starši, obveščamo vas, da poteka vpis otrok v VVE pri OŠ Horjul 
za šolsko leto 2022/23.
Tisti starši, ki ste vlogo za to šolsko leto že oddali, vam nove vloge ni treba 
oddati.
Rok za oddajo vlog je do četrtka, 31. marca 2022.

Obrazec za prijavo otroka v VVE pri OŠ Horjul dobite na sedežu zavoda ali 
spletni strani VVE pri OŠ Horjul.
Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov OŠ Horjul – za VVE pri OŠ Horjul, Šolska 
ulica 44, 1354 Horjul.
V primeru, da bo vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu 
odločala komisija, predvidoma v mesecu aprilu. 
O sprejemu vašega otroka v vrtec boste pisno obveščeni.

Izkušnje, ki jih je doslej zbrala v gostinstvu, želi 
prinesti v domači kraj prijateljem, znancem in 
vsem, ki se bodo ustavili v lokalu, ki mu je nadela 
ime Horjulček! Z njo smo se pogovarjali dober 
teden po otvoritvi, razkrila nam je nekaj o svoji 
dosedanji poklicni poti v gostinjstvu in predvsem 
kaj želi ponuditi svojim gostom.

Od kje želja po tem, da tako mladi stopate na samosto-
jno pot v gostinstvu?

Ah, to je moja dolgoletna želja, vse skupaj pa je ne-
kako raslo v meni že kar nekaj let. Še kot študent-
ka sem veliko delala po raznih lokalih in moram 
priznati, da mi je delo z ljudmi všeč. Ob tem delu 
se sicer še vedno šolam za zdravstvenega tehnika, 
delala sem pa tudi že v domu starejših in v vrtcu. 
Veliko let pa tudi v gostinstvu. Od nekdaj sem si 
želela imeti svoj lokal, zdaj, ko je ta želja postajala 
vedno večja in ob podpori najbližjih, pa sem se 
lahko odločila za ta korak. Te iste sanje je imel 
tudi moj partner, ki je tudi že kar nekaj časa delal 
v gostinstvu. Žal mi je, da tega ni dočakal moj oče, 
ki me je pri tem vedno podpiral. 

Kaj menite o lokaciji, ta je za lokal zelo pomembna?

Športni park Horjul mi je bil vedno všeč, ker je 
na zelo mirnem delu Horjula na prijetni lokaciji. 

V njem sem videla prostor, kjer lahko ustvarimo 
kotiček tako za mlade kot tudi starejše občane ter 
mamice z otročki. Po urejenem pločniku je do 
lokala iz centra Horjula lep kratek sprehod, kdor 
se pelje mimo z avtom pa se tudi lahko vedno na 
hitro ustavi, saj imamo veliko parkirišče. 

Od kje ideja za ime ‘’Horjulček’’? Sliši se tako logično in 
prav, da ste lokalu nadeli to ime.

Želela sem, da ime gostinskega objekta predstavlja 
njegovo okolico, da je povezano z imenom Hor-
jula, zdelo se mi je primerno tudi, ker samo ime 
pove, kje se lokal nahaja. Imena sem se spomnila 
jaz, so se pa seveda z njim strinjali tudi ostali, ki 
so pomagali pri tem projektu. Tu se moram za-
hvaliti vsem, ki mi stojijo ob strani, svoji mami, 
sestri in partnerju. 
Spomnim se, ko smo pred kakimi desetimi leti 
že kot najstniki hodili sem in se zbirali, da smo 
pogledali kakšno tekmo hokeja, dobro igro nogo-
meta ali pa smo se preprosto dobili tam, kjer nam 
je bilo všeč in se je dalo početi veliko različnih 
stvari. Moja želja je, da bi lahko ljudje tu brez vseh 
skrbi in v miru spili dobro kavo, se pogovorili s 
prijatelji. Kdor ima družino in majhne otroke, se 
lahko tukaj v miru pogovarja s prijatelji, medtem 
ko se otroci zamotijo v otroškem kotičku. 

Sodelujte v nagradnem 
foto natečaju

Intervju Sara Maček Majetič 

Dobrodošli
v Horjulček – prostor druženja 

in zabave za vse! 

Februarja je svoja vrata odprl prenovljeni 
lokal v športnem parku Horjul. Za točilni pult 

je stopila mlada in ambiciozna domačinka 
Sara Maček Majetič, ki si je s tem uresničila 

dolgoletne želje.
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Kakšni so načrti?

Za poletno sezono bi radi tudi zunaj ustvarili 
prijeten ambient in vsem staršem ponudili za-
grajeno teraso z otroškim kotičkom, v katerem 
bo otrok lahko v varnem okolju in ne bo mogel 
‘’pobegniti’’, tako da bodo lahko v miru preživeli 
čas tukaj. Načrtujemo tudi dodatek več različnih 
igralnih aparatov za boljše vzdušje in več ani-
macij za naše goste. Radi bi tudi organizirali več 
različnih dogodkov, vendar, dokler se omejitve 
povezane s korono, to ni mogoče. 

Kje lahko vaši gostje najdejo informacije o ponudbi in 
o tem, kaj se bo dogajalo?

Ker živimo v času, ko se vse tako hitro odvija in 
imamo možnost komunicirati prek socialnih 
omrežjih, seveda tudi vse sproti objavljamo na 
socialnih omrežjih. Najdete nas tako na facebook 
profilu kot na instagramu Horjulček. 

Kakšna je vaša ponudba?

Naša ponudba je zelo pestra, saj gostom vedno 
skušamo dati največ, ponudbo hočemo narediti 
pestro in raznoliko, zato bomo veseli kakšnega 
predloga ali pobude. Vsako jutro imamo posebne 
akcije po najbolj ugodnih cenah daleč naokrog. V 
jutranji ponudbi za dober začetek dneva dobite 
razne kombinacije na primer toaste in kavo, ro-
gljiček in kavo, coca colo in kava in tako naprej 
in to po najbolj ugodnih cenah daleč naokoli. 
Lepo vabljeni v naš lokal tudi upokojenci, da si 
popestrite jutra v prijetni družbi. Za upokojence 
imamo posebno ponudbo, saj stane kava samo en 

evro! Ob tem moram še dodati, da vsem, ki se jim 
mudi, nudimo tudi predhodno naročanje in jim 
pripravimo, kar si želijo in to hitro prevzamejo 
za na pot. Začenjamo že zelo zgodaj. Obratujemo 
vsak dan od 5:30 zjutraj in tako vsem, ki začnejo 
že ob šestih z delom, že zjutraj ponudimo prvih 
‘’svojih 5 minut’’, v katerih lahko res uživajo ob do-
bri kavi in rogljičku za dobro jutro. Od ponedeljka 
do sobote obratujemo do 22. ure ob nedeljah in 
praznikih pa od 7. do 20. ure.

Se bo našlo kaj zanimivega tudi za kolesarje in motor-
iste, sezona je tik pred vrati?

Želimo organizirati dogodke, kot je na primer 
zbiranja športnih avtomobilov za vse ljubitelje 
dobrih avtomobilov hočemo zbližati ljudi s peče-
njem na žaru za vse prisotne. Imamo raznovrstne 
ponudbe akcij za vse mimoidoče po najboljših 
cenah. Lahko pa tudi povem, da bodo v poletni 
sezoni del ponudbe tudi slastne tortice in res 
dober sladoled po najboljših cenah. Imeli bomo 
tudi koktejle za vroče dni in vedno hladno pivo. 
Seveda bodo v vso zgornjo ponudbo ter poletno 

ponudbo vključeni tudi gostje na dveh kolesih. 
Imamo ogromno teraso in parkirišče, tako da so 
vljudno vabljeni, da se odžejajo in okrepčajo. 

Bi za konec dodali še kaj?

Vse vas, ki boste prebrali te vrstice, vabim, da se 
večkrat srečamo in se imamo skupaj najboljše. 
Zaužijmo največ sreče in topline, kakor se le da in 
smo samo srečni. Mi bomo z našo ekipo poskrbe-
li, da se boste radi vračali v Horjulček. 

Peter Kavčič
Foto: Peter Kavčič, arhiv Horjulček

Iščete nove delovne izzive v 
stabilnem in rastočem podjetju? 

Horjulsko podjetje EXCENTER d.o.o., 
ki se je razvilo na temelju dolgoletne 

družinske tradicije proizvodnje 
kovinskih izdelkov, išče nove 

sodelavce. 
 
Vas zanima s čem se ukvarjajo? Specializirani 

so za preoblikovanje pločevine na ekscentričnih 
in hidravličnih stiskalnicah. Na svojem podro-
čju so prepoznavni kot odličen dobavitelj pod-
jetjem, ki zahtevajo zanesljivost dobav in visoko 
kakovost.

Z različnimi tehnološkimi postopki so spo-
sobni izdelati tudi najzahtevnejše kovinske iz-
delke po željah in zahtevah kupcev. Ponujajo ce-
lovito storitev od faze razvoja izdelka, izdelave 
prototipov, izdelave ustreznih orodij in priprav 
do končne serijske proizvodnje. Pri svojem delu 
uporabljajo tudi napredne računalniške simu-
lacije. Do danes jim je zaupanje izkazalo preko 
350 domačih in tujih kupcev iz različnih vej 
industrije. Podjetje s sedežem in proizvodnjo v 
Horjulu se od leta 2012 lahko pohvali s certifi-

katom ISO9001:2015 (Bureau Veritas) in redno 
prejemajo najvišje ocene s strani kupcev.

Z vrhunskimi CNC stroji za optično profilno 
brušenje dosegajo visoko kvaliteto in natanč-
nost pri izdelavi najrazličnejših oblik oblikovne-
ga rezilnega orodja in rotacijskih obdelovancev.

Prednosti zaposlitve v podjetju Excenter 
d.o.o.:

- enoizmensko delo
- redno in stimulativno plačo
- delo v prijetnem kolektivu
- različne možnosti zaposlitve (redna zaposli-

tev (določen ali nedoločen čas), študentsko delo, 
opravljanje šolske prakse za dijake

Opis del: delo na strojih za preoblikovanje ko-
vin (štancanje, krivljenje, brušenje, vrezovanje 
navojev, ...), montaža, pakiranje ...

Pričakovane kompetence kandidatov: delov-
ne izkušnje, marljivost, ročne spretnosti

Če se pri vsem opisanem vidite kot primeren 
kandidat, da postanete del ekipe Excenter, lahko 
pokličete na 041 649 009 oziroma pošljite svojo 
predstavitev na e-mail: office@excenter.si

Peter Kavčič, foto: Excenter

Redna skrb za noge in stopala je zelo 
pomembna pri ljudeh s sladkorno 
boleznijo oz. diabetesom.

Pri ljudeh z neurejenim ali napredovanim dia-
betesom pride ponavadi do nevropatije (okvare 
živčevja) in slabše prekrvavitve v nogah. Pacien-
ti potožijo, da nimajo več občutka za tempera-
turo, da imajo odrevenele prste ali pa jih sploh 
ne čutijo, nimajo občutka za bolečino, … Posle-
dično lahko pride do opeklin, ozeblin, vraščenih 

nohtov, krvavih žuljev, ker ne čutijo bolečine pri 
hoji, …

Pedikura pri takih stopalih mora biti prila-
gojena. Potrebna je previdnost pri temperaturi 
vode, prav tako se noge lahko namakajo manj 
časa, saj je pri zelo zmehčani koži večja nevar-
nost, da pride do poškodb med pedikiranjem. 
Paziti je treba, da se trde kože ne odstrani pre-
več, raje malo manj in večkrat. Tudi nohti mo-
rajo biti lepo zaobljeni, da se robovi ne zarežejo 
oz. vrastejo v kožo.

Pri negi doma je pomembno, da si bolnik po 
kopanju natančno obriše kožo med prsti, saj 
drugače tam zastaja umazanija, odmrla koža 
in vlaga. Koža lahko zato poči in zakrvavi, kar 
predstavlja večjo možnost za nastanek glivične 
okužbe ali komplikacij zaradi slabšega celjenja 
ranic. Treba si je tudi natančno in redno pregle-
dovati stopala. Poleg domače nege pa so potreb-
ni tudi redni pregledi pri zdravniku.

Pri težjih potekih bolezni je priporočljiva me-
dicinska pedikura, da so noge strokovno oskr-
bovane in se stanje stopal redno spremlja.

Pedikas, nega rok in nog
Barbara Smrtnik s.p., 

Slovenska cesta 7, Horjul
040/593-008

Excenter išče nove 
sodelavce

Redna nega nog pri 
sladkornih bolnikih

V petek, 18. februarja 2022, so predsednika hor-
julskega občinskega odbora NSi Blaža Prosena 
obiskali župan Janko Prebil, Lojze Peterle ter 
kandidatka na aprilskih volitvah v Državni zbor 
Mojca Sojar. 

Vsi so se strinjali, da je treba med ljudi vnesti 
dobro voljo in optimizem. Ob čaju in prigrizku 
so si delili mnenje glede odlično opravljenega 
dela ministrov Nove Slovenije, ki pokrivajo delo, 
družino, infrastrukturo, obrambo, področje di-

gitalizacije ter po novem tudi kmetijstvo. Z no-
vimi zakonodajnimi ukrepi so družine kar nekaj 
prihranile, končno se je začelo urejati področje 
starejših, po Sloveniji se gradijo ceste ter kolesar-
ske steze idr. »Imamo marsikaj za pokazati,« je 
bilo slišati. Prav ena od kolesarskih mrež pa bo 
peljala skozi občino Horjul, ki aktivno sodeluje v 
projektu. Obisk pa je bil tudi predvolilno obarvan. 
O Mojci Sojar in njenih dejavnostih pa boste več 
lahko prebrali v naslednji številki. (npv)

»Imamo marsikaj za pokazati«

Z leve: Lojze Peterle, Mojca Sojar, Blaž Prosen, Janko Prebil
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Sezona tekmovanj za državno 
prvenstvo v inline hokeju je v 
polnem razmahu, na vrhu lestvice v 
najmočnejši kategoriji pa kraljujejo 
horjulski Dinamiti! 

 
A aktivno je tudi pri podmladku, ki se poleg 

rednega treniranja udeležujejo tudi turnirjev. 
Eden takšnih je bil tudi ob koncu minulega leta, 
ko so najmlajši člani v ekipah U9 in U13 odigrali 
prijateljski turnir. Ta je potekal v RCU Lukovica. 

Na turnirju so sodelovale ekipe iz Slovenije 
in Hrvaške, naši obe ekipi pa sta vsaka v svoji 
kategoriji zasedli odlično 3. mesto. 

Otroci in starši so se zelo zabavali, saj v teh 
časih ni veliko takšnih priložnosti za igranje in 
zabavo. 

Tim Fink, trener mladih inline hokejistov, je 
dejal, da bodo v prihodnje lahko pogosteje na-
stopili na takšnih turnirjih, kjer si mladi prido-
bivajo pomembne izkušnje.

Vsaj zaenkrat pa je vse jasno, kdo je najboljši v 
1. članski ligi, kjer prva ekipa Dinamitov zaseda 
1. mesto z maksimalnim izkupičkom točk! 

Druga ekipa TNT- Dinamiti, v kateri pa se 
kalijo in tudi že blestijo mladi hokejisti, pa tre-
nutno zaseda 5. mesto. 

Do konca rednega dela sodelujoče ekipe ločijo 
še 4 tekme, potem pa se začne razigravanje za 
končnico državnega prvenstva, kjer je cilj jasen! 

Vsi, ki želite redno spremljati inline hokej, ste 
vabljeni, da si ogledate razpored tekem in obve-
stila na facebook in instagram profilu HK Di-
namiti Horjul.7.

Peter Kavčič, foto: Tim Fink

Zahvala za donacije in 
voščilo

Spoštovani vaščani! Epidemija tudi v letošnjem letu še 
vedno kroji naš vsakdanji potek življenja, vendar gasilci 
nikoli ne obupamo. Ravno tako hitro, kot smo to počeli v 
‘’normalnih’’ razmerah, se kljub razmeram odzovemo na 
vsak poziv za intervencijo.

Če bi nam pred prazniki le razmere dopuščale, bi vas 
z veseljem obiskali, stisnili roko in vam ob zaključku leta 
2021 osebno izročili gasilski koledar ter zaželeli vesele bo-
žične in novoletne praznike. Ker pa smo se morali tako 
kot prejšnje leto prilagoditi že dalj časa trajajočim 
razmeram, naj vam vsaj preko spleta zaželimo 
uspešno, zadovoljno in predvsem zdravo leto 2022.

Vsem, ki ste na kakršenkoli način in ne glede na 
višino zneska donirali za delovanje društva, pa se 
vam iz srca najlepše zahvaljujemo.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 
Gasilci PGD Horjul

Horjulska gasilska 
zveza je nastopila 
z ekipo sedmih 
tekmovalcev v različnih 
kategorijah.

 Po končanem tekmovanju 
so naši trije mladi gasilski tek-
movalci domov odnesli pri-
znanja za 2x drugo in 1x prvo 
mesto, ostali člani ekipe pa so 
prav tako dosegli pohvalne 

uvrstitve med 4. in 6. mestom. 
 Žal je nekaj prijavljenih iz 

GZ Horjul odpovedalo sode-
lovanje na tekmovanju. Ob 
takšnih uspehi vrstnikov bo 
to zagotovo spodbuda za na-
slednje tekmovanje. Gasilski 
Veleslalom je že 15. regijsko 
tekmovanje gasilske mladine 
v smučanju. Lansko leto je tek-
movanje zaradi pandemije in 
vseh ukrepov povezanih s tem 

žal odpadlo. Poleg tekmovanja 
gre seveda za druženje in za-
bavo na snežnih strminah ter 
povezovanje med ekipami in 
zvezami. Še zanimivost glede 
pravil tekmovanja. Ker gre za 
gasilsko tekmovanje, seveda o 
uspehu ne odloča samo, kako 
dobro tekmovalec smuča, am-
pak se mora izkazati tudi v 
veščinah, ki odlikujejo gasilce. 
Tekmuje se v veleslalomu Vsaka 

kategorija (pionirji, mladin-
ci, pripravniki in mentorji) 
pa ima med progo določeno 
vajo. Pionirji imajo prenos 
gasilske opreme na določeno 
mesto, mladinci spajanje ga-
silskih cevi na gasilski ročnik, 
pripravniki in mentorji pa iz-
vedbo gasilskih vozlov. Tako 
se mora tekmovalec med 
potjo ustaviti, opraviti nalo-
go in nadaljevati smučanje 
po progi naprej. Nepravilno 
opravljena naloga prinese 
tekmovalcu kazenske točke, 
katere se prištejejo času vo-
žnje. 
Naši najboljši posamezniki 
so zbrali kar nekaj odličij in 
celo zmagali v ekipni razvr-
stitvi med pripravnicami in 
pripravniki:
2. mesto - Mladinci: Anton 
Mlinar (PGD Podolnica)
1. mesto - Pripravniki: Tjuš 

Kozina (PGD Podolnica)
2. mesto - Pripravniki: Ambrož 
Prebil (PGD Horjul)
Ajda Trček je navdušila s 5. 
mestom med mladinkami, pri 
mladincih je s 4. mestom Urh 
Čepon za las zgrešil stopničke, 
Jan Šubic je osvojil 6. mesto. 
Med mentorji je Blaž Vrhovec 
tekmovanje končal na soli-
dnem 7. mestu. 

Peter Kavčič, 
foto: arhiv GZ Horjul

Domov so odpeljali tri odličja za posamezni uspeh in eno zmago kot ekipa. Čestitke!

Čeprav v zimskem času 
kolesarske specialke 
počivajo oziroma jih 
člani KK Zapravljivček 
uporabljajo zgolj 
za suhi trening na 
kolesarskih valjih, 
pa za nabiranje 
kondicije skrbijo tudi 
s pohodništvom in 
tekom na smučeh.

 
Ob nedavnem štetju vzponov 

na Koreno so z veseljem ugo-
tovili, da je že 12 pohodnikov 
zabeležilo preko 100 vzponov. 
To je znak, da so nekateri zelo 
dejavni kljub temu, da je janu-
arja zunaj precej stiskal mraz in 
je dan tako kratek. Suho vreme 
je vsekakor zvabilo ljudi in hor-
julske doline, da se redno vzpe-
njajo na Koreno. Našteli so tudi, 

da je med 50 do 100 vzponov 
opravilo med 10–15 pohodni-
kov, medtem ko je do 50 vzpo-
nov naštelo že 150 pohodnikov. 
Čestitke za pogum, vztrajnost 
in trdno voljo!

Primož Jereb, predsednik KK 
Zapravljivček, kjer je gibanje v 
naravi glavna dejavnost in že-
lijo s svojim zgledom pritegniti 
čim več ljudi, je dejal, kako je 
pomembna vztrajnost in moti-
vacija. Zato se vsak petek zvečer 
člani kluba dobijo in hodijo na 
različne bližnje vrhove, kot so 
Grmada, Lovrenc, Korena, Ko-
žljek, Planina, Ulovka in Krim, 
da se podružijo in zaključijo 
delovni teden.

‘’Nekaj članov našega kluba 
smo se poskusili tudi v teku na 
smučeh. Ker nam je šlo kar do-
bro, smo se nekateri začeli učiti 
to disciplino, ki zahteva veliko 
vzdržljivosti. Namen teh teka-

ških treningov je, da prenesemo 
čim več kondicije v pomlad in si 
popestrimo dolgo zimo z nečim 
drugim. Mogoče pa celo odte-
čemo kakšen tekaški maraton 
na smučeh v bližnji prihodnosti.

Za naslednjo sezono se nam 
lahko pridruži kdorkoli, ki ga 
zanima ta šport ne glede na 
znanje, ki ga ima. Več ko nas je, 
lepše je in še bolj zabavno,’’ še 
dodaja Primož, ki ga lahko vsi 
zainteresirani tudi pokličete na 
telefonsko številko 031/819-582.

V mesecu marcu bodo pa že 
začeli počasi nabirati prve kilo-
metre s kolesi. V letošnji sezoni 
imajo v načrtu ponovno kole-
sarjenje v Italijanskih Dolomi-
tih, večdnevno kolesarjenje po 
celi Sloveniji in seveda njihove 
tradicionalne sredine kolesar-
ske runde. 

Peter Kavčič, foto: KK 
Zapravljivček

KK Zapravljivček vabi
na tečaj teka na smučeh

Horjulski mladi gasilci 
do vrhunskih smučarskih rezultatov

Inline Hokejisti meljejo naprej

Mladi se na turnirjih z mednarodno udeležbo zabavajo in kalijo za težka tekmovanja.

Že nekaj časa so otroci 
v vrtcu Horjul nestrpno 
pričakovali začetek 
smučarskega tečaja. 

Ob prihodu na smučišče v 
Šentjoštu so se kljub začetnim 
solzicami, kaj kmalu na lička 
prikradli ogromni nasmeški. 
Otroke smo najprej spoznali s 
smučarsko opremo in jih počasi 
pripravili na doživetje smučanja 
na snegu. Otroci so zelo hitro 
napredovali v tehniki smučanja. 
Bili so zelo navdušeni nad tem 
zimskim športom. Zadnji dan 

smučarskega tečaja smo imeli 
tekmo za vse tečajnike. Lahko 
si predstavljate njihovo navdu-
šenje nad tekmovalno progo, 
dresi in medaljami. 

Nedvomno so vzljubili nov 
zimski šport. 

A. S. 
(daljši prispevek preberite 
na mojaobcina.si/horjul)

Smučarski tečaj v Šentjoštu
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Ne spreglejte: 

Občina objavlja dva 
javna razpisa

 
Občina Dobrova - Polhov Gradec objavlja 

dva javna razpisa. Javna razpisa sta objavljena 
na straneh Našega časopisa in na spletni strani 
Občine Dobrova - Polhov Gradec (www.do-
brova-polhovgradec.si).

1. Javni razpis za dodelitev proračunskih 
sredstev za postavitev malih komunalnih 
čistilnih naprav 

Razpis je namenjen tako fizičnim kot prav-
nim osebam, ki imajo stalno bivališče ali se-
dež v občini Dobrova - Polhov Gradec. Zelo 
pomembno je, da upravičenec z deli ne prične 
pred podpisom pogodbe. 

Sofinancira se nakup male komunalne či-
stilne naprave velikosti do 50 PE, stroški njene 
postavitve ter stroški njene montaže.

Rok za prijavo: Od 28. 2. 2022 do porabe 
sredstev oz. najkasneje do 1. 12. 2022. 

2. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja

Javni razpis je namenjen dodelitvi nepovra-
tnih sredstev za naslednje ukrepe v kmetijstvu:
-  pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospo-
darstvih v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo;

-  pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
-  pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 

naravne dediščine na kmetijskih gospodar-
stvih;

-  podpora društvom na področju primarne 
kmetijske proizvodnje;

-  pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter nalož-
be v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis;

-  pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja; 

- izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 
(ukrep de minimis);

-  enkratna pomoč dijakom in študentom 
kmetijskih šol.
Pomembno je, da z izvedbo ne pričnete pred 

prejemom sklepa o dodelitvi pomoči. Vlagate-
lji lahko vložijo skupaj največ dve vlogi na javni 
razpis in največ eno vlogo za posamezni ukrep. 
Kadar je predmet vloge naložba, mora vlaga-
telj ob oddaji zahtevka dokazati, da je lastnik 
naložbe. 

Rok za prijavo: 28. 2. 2022–10. 5. 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

1. 1. 2022: Občina Dobrova - Polhov Gradec je s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2022 pre-
jela odobrenega dodatnega 0,5 tima za program splošne ambulante/ambulante družinske 
medicine.

3. 1. 2022: Udeležil sem se sestanka, ki ga je sklical minister za zdravje Janeza Poklukar glede 
Dnevov cepljenja proti koronavirusu in aktivnosti občin v času od 13. do 15. januarja 2022.

5. 1. 2022: Sestal sem se s predsednikom Društva upokojencev Dobrova Antonom Groskom, ki bo 
letos organiziralo medobčinsko srečanje članov društev upokojencev.

12. 1. 2022: Udeležil sem se videokonference v zvezi z recenzijsko obravnavo projektne doku-
mentacije PZI za ureditev para avtobusnih postajališč Razori in površin za pešce skupaj z 
rekonstrukcijo ceste. Projekt bo izveden sočasno z gradnjo barjanske kolesarske povezave.
Na sestanku so poleg Občine Dobrova - Polhov Gradec sodelovali predstavniki podjetja DRI upra-
vljanje investicij d.o.o., Direkcije RS za infrastrukturo, Mestne občine Ljubljana in projektantov Boson 
d.o.o. in Igmat d.d.

5.–12. 1. 2022: Sodeloval sem na več sestankih v zvezi z ureditvijo objekta bivše trgovine 
Zelena dolina.

19. 1. 2022: Ob pričetku novega leta sem se srečal s predsednikom Gasilske zveze Dolomiti 
Francem Zibelnikom in poveljnikom Gasilske zveze Dolomiti Filipom Božnarjem.

31. 1. 2022: Občina Dobrova - Polhov Gradec je razpisala sredstva v višini skoraj 88 tisoč 
evrov v okviru petih javnih razpisov: Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev upo-
kojencev; Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture, športa in turizma; 
Javnega razpisa za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec; Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za otroke in mladino in Javnega razpisa za sofi-
nanciranje socialnovarstvenih programov.

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

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, kam lahko javite napako na omrežju jav-
ne razsvetljave?

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. 

Če opazite motnjo ali okvaro na omrežju javne razsvetljave, to lahko javite na Občino Dobrova 
- Polhov Gradec, na telefonsko številko: 01/3601-800 ali elektronski naslov info@dobrova-polho-
vgradec.si. 

Napako pa lahko javite tudi direktno podjetju Javna razsvetljava d.d. preko obrazca, ki se nahaja 
na spletni strani www.jrl.si/prijava-napak. Ta omogoča, da na zemljevidu natančno označite mesto 
okvare.

S sporočanjem motenj ali okvar na omrežju pomagate, da je napaka še hitreje odpravljena, nede-
lujoča luč javne razsvetljave pa čim prej popravljena.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

  Ali           
veste?

S ciljem zagotovitve čim večje 
varnosti udeležencev v prometu 
želimo občane in občanke opozoriti 
na obvezno obrezovanje in 
vzdrževanje živih mej, grmičevja, 
dreves in ostale vegetacije na 
površinah ob cestišču tako, da sta 
zagotovljena preglednost ceste in 
prost profil ceste ter da je prometna 
signalizacija vidna in dostopna.

 
Prav tako je treba obrezati vegetacijo ob ploč-

nikih, saj ta zaradi razraščenosti velikokrat ovi-
ra varnost pešcev in drugih udeležencev v pro-
metu. V skladu z Zakonom o cestah je cestišče 
definirano kot del javne ceste, ki ga sestavljajo 
vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske 
steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnja-
vanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v 
višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča.

Skladno z zakonskimi določbami Prepovedi 
ogrožanja varne uporabe javne ceste in drugi-
mi zahtevami glede varnosti vseh udeležencev 
v prometu pomeni:
-  da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi 

živo mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade 
ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste;

-  da višina žive meje zaradi preglednosti ne 
sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča;

-  da morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenje-
nih cestah, obrezana tako, da je prosta višina 
nad cesto najmanj 4,5 m (slika); 

-  da so v krivinah na brežinah drevesa s preme-
rom večjim od 15 cm nevarna ovira; 

-  da mora biti grmičevje ali drevje po širini ob-
rezano najmanj do zunanjega roba bankine, 
kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m 

od roba asfalta ceste (slika);
-  da nevarne ovire predstavljajo tudi drevesa 

s premerom, večjim od 15 cm, ki rastejo na 
brežinah v krivini ceste (ovinki). V kolikor se 
drevo nahaja na brežini nad cesto in je med 
niveleto vozišča in kotom terena na mestu 
drevesa višinska razlika do 2 m, je treba dre-
vo ustrezno zavarovati, če pa to ni mogoče, je 
drevo treba odstraniti.
Želeli bi vas še opozoriti, da je prepovedano:

- po cesti vlačiti hlode, veje, skale in podobne 
predmete, kot tudi pluge, brane in ostalo 
kmetijsko orodje ter druge dele tovora;

-  na ali ob cesti nameščati ali odlagati les, ope-
ko, odpadne in druge materiale ali predmete, 
ki lahko poslabšajo ali onemogočijo pregle-
dnost ceste oziroma ovirajo ali ogrožajo pro-
met, poškodujejo cesto ali poslabšajo njeno 
urejenost;

-  orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej 
ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo.
Hkrati pozivamo voznike, da preden se 

z vozilom vključijo v promet na občinsko 
cesto s kolovozne poti, nekategorizirane 
ceste, individualnega priključka, območja 
izvajanja del ali druge zemljiške površine, 
da odstranijo z vozila zemljo ali blato, ki 
bi lahko onesnažilo vozišče.

V prihodnjih mesecih bo Medobčinski in-
špektorat izvajal nadzor nad onesnaženjem 
vozišč in ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob 
cestah. Kar ne bo ustrezno porezano, bo služba 
za redno vzdrževanje obrezala ne glede na vrsto 
vegetacije (okrasne grmovnice, sadno drevje …). 

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za ure-
jeno in varno okolje!

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

OBVESTILO OBČANOM: 

Obrez vegetacije ob cestah 
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Projekt  »Dihamo z naravo«
Projekt ‘’Dihamo z naravo’’ je medgeneracijski projekt humanitarnega 
društva Šola zdravja, ki je delno financiran iz sredstev Ministrstva za 
zdravje. Projekt je namenjen izboljšanju zdravja in počutja vseh genera-
cij. Cilj programa je tedensko 90-minutno gibanje v naravi. Projekt se je v 
letu 2021 od junija do oktobra uspešno izvajal na 18 lokacijah po Sloveniji, 
tudi v občini Dobrova - Polhov Gradec v ŠRC Gabrje vsak četrtek popoldne. 
Z marcem 2022 se bo projekt »Dihamo z naravo« na-
daljeval, med drugim tudi v ŠRC Gabrje. Vabljeni, da 
se mu pridružite. Več informacij o projektu »Dihamo z naravo«: 
Mauro Lugano, 041/962-083.
V sklopu Šole zdravja pa na igrišču v ŠRC Gabrje še poteka tudi jutranja 
telovadba »1000 gibov«.

Cepljenje proti covid-19 in gripi
Zdravstveni zavod ZDRAVJE na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec 
organizira cepljenje proti COVID-19 in GRIPI za vse zainteresirane. Ceplje-
nje bo potekalo marca 2022. Na cepljenje se ni treba predhodno naročiti. 
Občanke in občani, ki se želijo cepiti, morajo 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 privolitev staršev, zato je pri cepljenju 
potrebno spremstvo staršev/skrbnikov. Pri otrocih starih 15 let in več pri-
volitev staršev ni potrebna.
Občani se lahko cepijo s 1., 2. ali 3. odmerkom. 
Priporočila za cepljenje proti COVID-19 in dodatne informacije o cepljenju 
s poživitvenim odmerkom:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_
cepljenje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf
Cepljenje proti gripi v sezoni 2021/22 je za vse zavarovane osebe brez-
plačno (pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja).
https://www.nijz.si/sl/zacenja-se-cepljenje-proti-gripi-v-sezo-
ni-20212022
Urnik in lokacije cepljenja:
•  Četrtek, 10. 3. 2022, od 12:00 do 16:00: Športna dvorana na Dobro-

vi, Cesta 7. maja 20, Dobrova
• Četrtek, 24. 3. 2022, od 12:00 do 16:00: Kulturni dom Jakoba Trob-

ca, Polhov Gradec 13, Polhov Gradec
Hvala, ker skrbite za svoje zdravje in zdravje drugih.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Aktualne zapore cest v 
Občini Dobrova - Polhov Gradec

 
Občina Dobrova - Polhov Gradec obvešča vse ob-
čane in druge uporabnike cest o aktualnih zaporah 
cest zaradi gradbenih del.

1. POPOLNA ZAPORA CESTE ŠUJICA–STRANSKA VAS
Obveščamo vas, da je na cestnem odseku Šujica–Stranska vas, od regi-
onalne ceste do novo urejenega križišča v Stranski vasi, od 10. februarja 
2022 do 30. aprila 2022 vzpostavljena popolna zapora ceste.

2. POLOVIČNA ZAPORA REGIONALNE CESTE LJUBLJANICA–
LJUBLJANA, ODSEK ŽIROVNIK–HRASTENICE
Obveščamo vas, da bo na regionalni cesti Ljubljanica–Ljubljana, na odse-
ku od Žirovnika do začetka Hrastenic, od 17. januarja 2022 do 30. decem-
bra 2022 vzpostavljena polovična zapora ceste.

3. POLOVIČNA ZAPORA REGIONALNE CESTE LJUBLJANICA–
LJUBLJANA, ODSEK BELICA–DVOR
Obveščamo vas, da je na regionalni cesti Ljubljanica–Ljubljana, na odse-
ku od Belice do Dvora, od 10. januarja 2022 do 15. novembra 2022 vzpo-
stavljena polovična zapora ceste.

4. POPOLNA ZAPORA CESTE ŽEROVNIK–OSREDEK–TOPOL, 
ODSEK ŽEROVNIK–OSREDEK
Obveščamo vas, da je na cesti Žerovnik–Osredek–Topol, odsek Žerov-
nik-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 četrtek 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.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Od 1. januarja 2022 ima točka za izračun 
NUSZ na območju občine Dobrova - Pol-
hov Gradec novo vrednost. Za uporabo 
stavbnega zemljišča je potrebno plačati 
nadomestilo oz. NUSZ, ki je dajatev za po-
sredno obremenjevanje prostora kot ome-
jene dobrine prek zemljišča, na katerem je 
zgrajen oziroma predviden objekt. NUSZ 
mora plačati vsakdo, ki je lastnik, najemnik 
ali neposredni uporabnik zemljišča, stav-
be ali dela stavbe. Nadomestilo se plačuje 
od površine nezazidanega zemljišča ali od 
stanovanjske oz. poslovne površine objek-
ta, določi pa ga davčni organ, ki vsako leto 
(predvidoma junija) izda odločbe o plačilu 
nadomestila. Pri določitvi višine nadome-
stila se upošteva namembnost stavbnega 
zemljišča (gospodarski namen, poslovni 
namen, stanovanjski namen itd.), lega oz. 
območje in opremljenost stavbnega zemlji-
šča s komunalno infrastrukturo, možnost 
priključitve na komunalno infrastrukturo 

in kakovostna skupina naselja, v katerem se 
stavbno zemljišče nahaja.

Vrednost točke v letu 2022 znaša 
0,002605 EUR za zazidano stavbno 
zemljišče in 0,001606 EUR za nezazi-
dano stavbno zemljišče. Poleg upošteva-
nja določil Odloka o odmeri nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 72/17 in 197/20) je bil pri določitvi vre-
dnost točke za izračun NUSZ upoštevan 
tudi indeks rasti cen življenjskih potrebščin, 
ki ga vodi in objavlja Statistični urad RS; ta 
pa znaša za preteklo leto kar 4,9 %. V pri-
merjavi z lanskim letom je točka zato višja. 
Lani je vrednost točke za zazidano stavbno 
zemljišče namreč znašala 0,002483 EUR, za 
nezazidano pa 0,001531 EUR.

Občani lahko zaprosijo tudi za petletno 
oprostitev plačila NUSZ. Plačila je opro-
ščen zavezanec, ki je kupil novo stanovanje 
ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko 

stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja, 
družinske stanovanjske hiše ali neposredno 
plačal stroške za urejanje stavbnega zemlji-
šča. Petletna doba oprostitve plačevanja 
NUSZ začne teči z dnem prijave stalnega 
bivališča, upošteva pa se od dneva popolno-
sti vloge za oprostitev plačila NUSZ. Vloga 
se odda na Občino Dobrova - Polhov Gra-
dec. Zavezanci za plačilo NUSZ so dolžni 
sporočiti vse spremembe, ki so pomembne 
za odmero nadomestila. To so podatki o 
spremembi zavezanca, spremembi vrste de-
javnosti ali namembnosti prostora, objekta 
ali zemljišča, sprememba poslovne ali sta-
novanjske površine, podatki potrebni za 
oprostitev plačila nadomestila itd. Občina 
Dobrova - Polhov Gradec poziva vse 
zavezance, da spremembe sporočijo do 
10. marca 2022 na naslov Občine. Več 
informacij: 01/3601-800 ali info@dobrova-
-polhovgradec.si.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan 
od 8. do 31. marca 2022 v času uradnih ur.

Vlogo oddajo:
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec, 
• starši otroka, ki je na centralnem 

čakalnem seznamu v šol. letu 2021/22, 
• starši, ki so vlogo oddali po 31. 3. 2021 

in otrok ni sprejet v vrtec, 
• starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in 

želijo otroka vključiti v drug javni vrtec 
na območju občine.
Starši oddajo le eno vlogo in v vlogi 

navedejo, v kateri vrtec želijo vpisati otro-
ka (tako imenovani vrtec prve izbire) in v 
ta vrtec oddajo tudi vlogo. V vlogi lahko 
navedejo tudi drugi vrtec (vrtec druge iz-
bire) in/ali katerikoli vrtec, v katerega že-
lijo vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet 
v vrtec prve izbire in niti v vrtec druge. 

Plačilo kotizacije
Starši ob oddaji vloge plačajo kotizaci-

jo za resnost vloge v višini 50 EUR, ki 
se poračuna pri prvih plačilih programa 
vrtca. Če otrok v vrtec ni sprejet, se vla-
gatelju kotizacija vrne do 15. 9. tekočega 
leta. Starši, ki otroka ne vključijo v vrtec, 
čeprav je sprejet, kotizacije ne dobijo vr-
njene. 

Kotizacijo je treba plačati: 
– na račun št. SI56 0122 1603 0648 

907 Osnovne šole Dobrova, sklic 00-
292600,  če boste vlogo oddali za spre-
jem otroka v enoto Vrtca Dobrova in 
enoto Vrtca Brezje, ali na

– na račun št. SI56 0122 1603 0648 810  

Osnovne šole Polhov Gradec, če boste 
vlogo oddali za sprejem otroka enoto 
Vrtca pri OŠ Polhov Gradec, enoto Vrt-
ca pri POŠ Šentjošt in enoto Vrtca pri 
POŠ Črni Vrh.

 Pri namenu plačila navedete »kotizaci-
ja – ime in priimek otroka«, za katere-
ga plačujete kotizacijo. 

Dodatne informacije 
Zaradi upoštevanja ukrepov za zmanj-

šanje tveganja okužbe in preprečevanja 
širjenja COVID-19 bo vpis v vseh javnih 
vrtcih na območju Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec potekal po priporočeni ali 
elektronski pošti na naslov vrtca. Vlogo 
s potrebnimi dokazili pošljete na naslov 
uprave vrtca, ki je: 
– za enoto Vrtca Dobrova in enoto Vrtca 

Brezje na naslovu Cesta 7. maja 20, 
Dobrova  ali valerija.bozic@osdobro-
va.si  in 

– za enoto Vrtca pri OŠ Polhov Gradec, 
enoto Vrtca pri POŠ Šentjošt in enoto 
Vrtca pri POŠ Črni Vrh na naslovu Pol-

hov Gradec 95, Polhov Gradec ali 
natasa.peljhan@guest.arnes.si. 
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot 

je prostih mest, bo o sprejemu otrok od-
ločala komisija za sprejem otrok. Komi-
sija bo obravnavala samo vloge, ki bodo 
prispele v času javnega razpisa in če bo 
plačana kotizacija.

Vloge, ki bodo prispele po 31. 3. 2022, 
bodo za šolsko leto 2022/23 upoštevane 
le, če bo prostih mest več kot oddanih 
vlog.

Otrokei, ki bodo sprejeti v vrtec, mora-
jo starši vključiti v vrtec s 1. 9. 2022, če so 
dopolnili najmanj enajst mesecev staro-
sti. Otroci, ki bodo sprejeti v vrtec in 1. 9. 
2022 ne bodo dopolnili enajst mesecev, se 
v vrtec vključijo naslednji dan po dopolni-
tvi enajst mesecev starosti.

STARŠE OBVEŠČAMO, DA JE OBRAZEC VLO-
GE ZA VPIS Z NAVODILI O POTEKU VPISA OTROK V 
VRTEC DOSEGLJIV NA SPLETNI STRANI VRTCEV IN 
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC.

Vpis predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2022/23

Vrtec Naslov uprave vrtca Telefon Spletna stran
OŠ Dobrova – 
Enota VRTEC DOBROVA

Cesta 7. maja 20, 
1356 Dobrova

01/ 360 12 20 www.vrtecdobrova.si

OŠ Dobrova – 
Enota VRTEC BREZJE

Cesta 7. maja 20, 
1356 Dobrova

01/ 360 12 20 www.vrtecdobrova.si

Enota VRTEC pri 
OŠ POLHOV GRADEC

Polhov Gradec 95, 
1355 Polhov Gradec

059 082 658 www.ospg.si

Enota VRTEC pri 
POŠ ŠENTJOŠT

Polhov Gradec 95, 
1355 Polhov Gradec

059 082 658 www.ospg.si

Enota VRTEC pri 
POŠ ČRNI VRH

Polhov Gradec 95, 
1355 Polhov Gradec

059 082 658 www.ospg.si

Podatki za vpis v posamezni vrtec so objavljeni na spletnih straneh javnih vrtcev:

Karta 
kakovostnih 

skupin naselij v 
občini Dobrova 

- Polhov Gradec. 
Zelena barva 

predstavlja 
najnižjo 

kakovostno 
skupino, modra 

pa najvišjo.

Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ za leto 2022   
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Letošnje zimske 
olimpijske igre, ki so 

potekale v Pekingu, 
si bomo zagotovo 

zapomnili za vedno. 

Največ razlogov za to nam je 
dala naša soobčanka Urša Bo-
gataj, ki se je s Kitajske vrnila s 
kar dvema zlatima medaljama. 

Z naslovom olimpijske prva-
kinje se je Urša Bogataj oboga-
tila v soboto, 4. februarja 2022, 
ko se je na tekmi posameznic 
v smučarskih skokih povzpela 
na prvo mesto. Da je vrhunsko 
pripravljena in da ji skakalni-
ca na olimpijskem prizorišču 
Džangdžjakov odgovarja, je po-
kazala že v prvi seriji skokov, ko 
je s skokom dolgim 108 metrov 
postavila tudi rekord skakalni-
ce. Njen izjemen uspeh je do-
polnila Nika Križnar s tretjim 
mestom in poskrbela za dvojno 
slovensko slavje. Ema Klinec je 
tekmo zaključila na petem me-

stu, Špela Rogelj pa na devetem. 
Bil je izjemen dan za slovenske 
ženske skoke.

A Urša takrat še ni zaključila 
z nizanjem odličij. Na mešani 
ekipni tekmi je že v ponedeljek, 
9. februarja 2022, skupaj z Niko 
Križnar, Timijem Zajcem in Pe-
trom Prevcem ponovno osvoji-
la zlato medaljo in poskrbela za 
evforično vzdušje v domačih 
Brišah, Polhovem Gradcu in 
drugih slovenskih krajih, ki so 
slavili uspehe slovenskih špor-
tnic in športnikov. 

Slavnostni sprejem olimpijske 
prvakinje je potekal v četrtek, 
10. februarja 2022

Četrtkovo popoldne je bilo 
že v zraku čutiti, da se v Polho-
vem Gradcu nekaj dogaja – ne-
kaj pomembnega. Domačini in 
drugi športni navdušenci so se 
že zbirali na igrišču pri OŠ Pol-
hov Gradec za slavnostni spre-
jem olimpijske prvakinje, ki ga 

je organizirala Občina Dobrova 
- Polhov Gradec. Neverjetno je 
bilo videti, kako je dvojna zma-
ga uspela povezati celotni kraj. 
Ob 17. uri pa se je pričelo odšte-
vanje do prihoda Urše Bogataj 
in ostalih članov olimpijske 
ekipe, ki ga je z animiranjem 
občinstva popestril izkušeni 

voditelj Uroš Bitenc ob glasbeni 
spremljavi, za katero je skrbel 
DJ Jay Bolk. Ob zvokih Godbe 
Dobrova - Polhov Gradec so si 
obiskovalci nato lahko ogledali 
fotografije iz Uršinega otroštva 
in začetkov njene kariere v smu-
čarskih skokih na polhograjski 
skakalnici, nato pa so prisluh-

nili še pregledu Uršinih najpo-
membnejših športnih dosežkov. 
Urša se je z ekipo že bližala Pol-
hovem Gradcu, kar so obisko-
valci lahko spremljali v živo na 
velikem ekranu – na poti jo je 

namreč spremljal dron. V Sre-
dnji vasi pa je niso pričakali le 
mlaji, temveč tudi številni člani 
vseh desetih gasilskih društev 
na območju občine Dobrova 
- Polhov Gradec; Zalog, Šentjo-

Uršini domači

Nagovor župana Franca Setnikarja 

Godba Dobrova - Polhov Gradec 

Urša Bogataj 

Tudi župnik Bogdan Oražem je čestital Urši.

Domačini pričakali 
dvakrat zlato 

olimpijsko prvakinjo 
Uršo Bogataj

>>



NAS CASOPIS 501/28. 2. 2022 C M Y K 41

28. februar 2022 41
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Dobrova-Polhov Gradec

št, Podsmreka, Hruševo, Dvor, 
Dobrova, Črni Vrh, Butajnova 
– Planina, Brezje in Polhov Gra-
dec. Domače gasilsko društvo 
je poskrbelo za organizacijo ne-
verjetnega vodnega špalirja, za 
katerega so razvili skupaj za več 
kot dva kilometra gasilskih cevi!

Obiskovalci sprejema so Uršo 
že nestrpno pričakovali in z 
igrišča je odmevalo: »Urša, Urša, 
Urša!«. Ko je prispela do prizo-
rišča, so njo in njeno spremlje-
valno olimpijsko ekipo po rdeči 
preprogi od avtomobila do odra 
pospremili člani Godbe Dobro-
va - Polhov Gradec in domačini 
v narodnih nošah. Na oder so se 
tako poleg Urše Bogataj povzpe-
li še Nika Križnar, Ema Klinec, 
Špela Rogelj in Katra Komar, ki 
so jih spremljali fizioterapevt in 
serviser Gaber Arh, fiziotera-
pevtka Hana Bizjak, pomočnik 
trenerja Anže Lavtižar in glavni 

trener slovenske ženske repre-
zentance v smučarskih skokih 
Zoran Zupančič. Najprej jih je z 
navdušenjem pozdravil župan 
Franc Setnikar, ki je Urši česti-
tal za kar dve zlati medalji in se 
ji zahvalil za vso veselje, ki ga 

prinesla s svojimi skoki. 
Uršo in spremljevalno eki-

po so nato presenetile Vešče z 
glasbeno točko, Bojan Peklaj in 
pa domači župnik Bogdan Ora-
žem, svoje čestitke pa je izrekel 
tudi predsednik SSK Ilirija Pri-
mož Ulaga. Preden pa je pred 
mikrofon stopila Urša, se je 
zavrtel še kratek video o njenih 
zmagovitih skokih. Olimpijsko 
prvakinjo, ki sta se ji okrog vra-
tu bleščali dve zlati medalji, so 
pred mikrofonom nato pozdra-
vili glasni vzkliki obiskovalcev 
in plapolanje na stotine zastav, 
njeni sokrajani z Briši pa so ob 
igrišču razprostrli še ogromno 
slovensko zastavo in tako po-
kazali, kako zelo ponosni so na 
nanjo. Najbolj ponosno pa so na 
oder zrli njeni domači. Urša Bo-
gataj se je najprej vsem zahvalila 
za podporo in z obiskovalci de-
lila tudi drobce z dogajanja na 
olimpijskih igrah, nato pa pre-
senetila z izjavo, da so to bile 
morda njene zadnje olimpijske 
igre. Presenečenj pa s tem še ni 

bilo konec. Sledila je še torta, 
šampanjec, krofi za obiskovalce 
in skupina Raubarji, ki so ena 
izmed Uršinih najljubših glas-
benih skupin, s čimer se je eden 
najprisrčnejših in najbolj pozi-
tivno naravnanih dogodkov v 
teh krajih bližal koncu. 

Bloudkovo priznanje za 
smučarske skakalke

S tem pa ni bilo konec veselja 
v slovenski ženski reprezentan-
ci v smučarskih skokih. Uspe-
hi Urše Bogataj, Nike Križnar, 
Eme Klinec in Špele Rogelj so 
bili prepoznani tudi v okviru 
Bloudkovih nagrad za leto 2021, 
najvišjih državnih priznanj v 
Republiki Sloveniji za delo in 
dosežke na področju športa. V 
petek, 11. februarja 2022, jim je 
bilo na Brdu pri Kranju podelje-
no priznanje Stanka Bloudka za 
vrhunski mednarodni športni 
dosežek. Iskrene čestitke!

Foto: Tadeja Plestenjak
l.o.

>>

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 delavnici in še več! Tudi lokalne produkte, 
ki jih ponujamo v graščini, si lahko sedaj ogledate 
na naši spletni strani, še preden pridete na obisk! 
Ko boste tukaj, pa le stopite nekaj metrov višje od 
grajskega parka. Tam na večjo količino snega čaka 

smučarska skakalnica, na kateri je prve skoke opravila 
tudi naša dvakratna zlata olimpijka.

Dogodki in novosti v marcu

Prostovoljno gasilsko 
društvo Dobrova je 
skladno z načrtom 
nabave vozil Gasilske 
zveze Dolomiti 
bogatejše za novo 
gasilsko vozilo. 

Te dni so prejeli podvozje 
znamke MAN, ki ga bo v pri-
hodnjih mesecih nadgradilo 

podjetje GVP d.o.o. 
Nova gasilska avtocisterna 

AC35/100 bo po končani nad-
gradnji pomembno dopolnila 
vozni park PGD Dobrova, saj 
bo pripomogla k hitrejšemu 
in učinkovitejšemu posredo-
vanju na intervencijah ter ve-
čji varnosti občanov, vozilo pa 
se bo lahko uporabljalo tudi za 
prevoz pitne vode.

L.O. , foto: Simon Kokelj

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 doživljaj-
ski park je odprt vse dni v 
tednu od 10:00 do 16:00, 
vstopnice lahko kupite v 
graščini.
Voden obisk Polhovega doži-
vljajskega parka lahko doži-
vite 20. 3. ob 10:00. S tem 
pričenjamo sezono mesečnih 
brezplačnih vodenj, ki se ima-
jo zgoditi vsako tretjo soboto v 
mesecu. Ob nakupu vstopnice 
se z vami na pot poda inter-
pretativni vodnik, ki vam po-
maga pri iskanju novega doma 
polha Rogovileža.

Mozartovi družinski dnevi
Festival ljubiteljev klasične 
glasbe bo ponovno tu za vas. V 
nedeljo, 27. marca ob 17:00 
vabljeni na 227. Mozartove 
družinske dneve. Prepustite 
se začarati grajskemu ambien-
tu ob zvokih klasične glasbe.

Poroka v Polhograjski graščini 
V romantični Polhograjski 
graščini lahko sklenete po-
ročno zaobljubo. Kljub manj-
šemu dovoljenemu številu 
svatov sta vam na razpolago 
poročna dvorana ali paviljon v 
grajskem parku. Poročno slav-

je lahko nadaljujete v parku, 
največkrat kar pod stoletno 
grajsko lipo. Uradne ure za 
poroke so ob sredah med 12. 
in 17. uro, vendar le ob pred-
hodni 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 Gra-
dec
V Knjižnici Polhov Gradec se 
veselimo pomladi, ki nam jo 
prinaša marec, in vas vabimo 
k spoznavanju novega gradiva, 
ki smo ga prejeli na police. Pri-
čakujejo vas novosti različnih 
žanrov v čudovitem okolju 
graščine.

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.vi-
sitpolhovgradec.si

Spremljajte nas tudi na FB strani Bla-
gajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane 
in Polhov doživljajski park ter na Insta-
gram profilu polhograjska_grascina

Pripravili: 
Bor Bevc, Nina Slana 

in Roman Vučajnk (za 
knjižnico)

Na cesti od Polhovega Gradca 
do Dobrove sta trenutno že 

odprti dve gradbišči, kjer poteka 
prenova ceste, kmalu pa se jima 

bo pridružilo še tretje. 

V Srednji vasi se bo namreč pričela rekon-
strukcija ceste, v sklopu katere bo dograjena 
tudi kanalizacija.

Gre za nadaljevanje ureditve regionalne 
ceste, ki je v Srednji vasi potekala že leta 
2018. Projekt bo obdelal dobrih 150 me-
trov dolg cestni odsek od km 10,602 do km 
10,755 oziroma od avtobusne postaje, kjer 
se je rekonstrukcija ceste pred štirimi leti 

zaključila, do odcepa za Podreber. Izvede-
na bo rekonstrukcija ceste s spremljajočimi 
ureditvami, gradnja pločnika ter postavitev 
javne razsvetljave, ki bo podaljšana vzdolž 
pločnika. Del pločnika, ki je že izgrajen, bo 
ustrezno razširjen, 155 metrov enostran-
skega pločnika pa bo zgrajenega na novo. 

Trenutno vozišče na cestnem odseku, ki 
bo prenovljen, v širino meri od 5 do 5,5 me-
tra, ločenih površin za pešce ali kolesarje pa 
ni. Vozišče je sicer v preteklosti že večkrat 
bilo preplaščeno, globinsko pa ni bilo sani-
rano. Na več mestih pa so na vozišču vidne 
tudi poškodbe, ki so posledica neustrezne-
ga odvodnjavanja in erozije vode. 

Vrednost državnega projekta znaša do-

brih 276 tisoč evrov – Direkcija RS za in-
frastrukturo ga bo finančno podprla v viši-
ni 61,15 %, ostala sredstva pa bo zagotovila 
Občina Dobrova - Polhov Gradec. Na jav-
nem razpisu za izbiro izvajalca del je že bilo 
izbrano podjetje Komunalne gradnje, d.o.o.

Občina Dobrova - Polhov Gradec pa bo 
sočasno poskrbela še za izgradnjo kanaliza-
cije v Srednji vasi. Predvideno je podaljšanje 
glavnega sanitarnega kanala v dolžini pri-
bližno 154 m, kar je le del projekta za nada-
ljevanje izgradnje javnega kanalizacijskega 
omrežja na območju naše občine, saj bo ka-
nalizacija zgrajena še v Dolenji vasi, Dvoru 
in delu Babne Gore.

l. o.

V Srednji vasi bo letos poleg prenove ceste 
zgrajenih tudi 154 metrov kanalizacije

Novo gasilsko vozilo 
za PGD Dobrova

Špalir narodnih noš 

Zastava, ki so jo razprostrli Brišani. 
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Vseslovenski projekt 
Slovenija kvačka si je 
lani septembra zadal 
velikopotezni načrt – 
skvačkati 212 grbov 

vseh slovenskih občin 
za vstop v Guinnessovo 

knjigo rekordov.

 Pobudnica projekta, ki je 
potekal pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika Repu-
blike Slovenije Boruta Pahorja, 
je bila Jadranka Smiljič, ki se 
je z 28-urnim neprekinjenim 
kvačkanjem že vpisala v knji-
go rekordov. S prejo in kvačko 
pa je tokrat uspela povezati kar 
211 kvačkaric in enega kvač-
karja. Pri tem se ji je pridružilo 
tudi društvo Heraldica Slove-
nica, ki je sodelujočim nudilo 
podporo pri izvoru in pomenu 
grbov slovenskih občin.

Slovenija kvačka je obsežen 
projekt, ki je od vseh udele-
žencev zahteval veliko potr-
pežljivosti, vztrajnosti in tudi 
veliko časa, saj je bilo za kvač-
kanje le enega grba povpreč-
no potrebnih kar sto ur dela. 
Kreacije namreč v širino in 
dolžino merijo več kot en me-
ter, odvisno od oblike samega 
grba. Kot omenjeno, so kvač-
karji poskušal podreti Guin-
nessov rekord – a grbi so samo 
del tega podviga, saj je ekipa 
želela skvačkati več kot tisoč 

izdelkov v tehniki c2c. Na ura-
dne rezultate, kako uspešni so 
bili pri naskoku na rekord, še 
čakajo. Kaj pa je bil namen 
projekta? Kot pravijo ustvar-
jalci, je kvačkanje doprineslo k 
povezanosti in promociji zgo-
dovine ter občin, tako doma 
kot v tujini. Nad kvačkanjem, 
ki je tradicionalna veščina, pa 
so želeli navdušiti tudi mlajšo 
generacijo, da bi izročilo pelja-
la naprej. 

Projekt je podprla tudi Ob-
čina Dobrova - Polhov Gra-
dec in z veseljem pričakovala 
končni izdelek. Občinski grb, 
ki ga na zlatem ščitu z mo-
dro obrobo krasita dva zelena 
hrastova lista z rdečima želo-
doma pod cvetom blagajevega 
volčina, je bil občini Dobrova 
- Polhov Gradec slovesno pre-
dan ob slovenskem kulturnem 
prazniku, Prešernovem dnevu. 
Grb namreč nosi tudi veliko 
narodnozavedno in kultur-
no-zgodovinsko noto. Župan 
Franc Setnikar se je Ireni Za-
letelj, ki je kvačkala naš grb, 
ob uradni predaji zahvalil za 
njeno delo. Kot je povedala 
kvačkarica Irena Zaletelj, ki 
sicer prihaja iz Cerknice, jo 
kvačkanje, ob katerem uživa 
in se sprošča, spremlja že iz 
osnovne šole. Sodelovanje pri 
projektu pa ji je predstavljalo 
izziv – ki ga je več kot uspešno 
opravila.

l. o.

Trial je večini malo 
poznan moto šport, saj 

pri nas nima takšne 
tradicije kot recimo v 

Španiji ali Angliji. 

A v resnici so številni svetovni 
asi motošporta prve izkušnje na 
motociklu nabirali prav na trial 
motorjih. Lovro Setnikar, mladi 
dirkač iz Polhovega Gradca, je 
po osvojenem naslovu državne-
ga prvaka v minuli sezoni pri-

pravljen pokukati tudi na tuje, 
kjer je močnejša konkurenca.

Gre za fanta, ki je februarja 
dopolnil 10 let in je čisto obi-
čajen, živahen šolar, ki obiskuje 
osnovno Šolo Polhov Gradec. 
Ko poprime za krmilo svojega 
dirkalnega trial motocikal Beta, 
pa večini opazovalcev zastane 
dih, saj se fant očitno požvižga 
na zakone fizike in navdušuje s 
svojim ravnotežjem in občut-
kom, kako preskočiti zahtevne 

ovire. Trial je namreč šport, kjer 
so hitrosti minimalne, bistvo pa 
je v premagovanju naravnih ali 
umetnih ovir. Tako nekako kot 
bi motociklizem primerjali s 
športnim plezanjem. Z motor-
jem skoči na skalo kot gams ali 
pa zapelje po klancu gor, tam 
kjer je še peš skoraj nemogoče. 

Lovro si je ta šport izbral sam, 
no, pri tem pa mu je seveda 
pomagala tudi družina, ki ga 
podpira in usmerja. Motor je 
začel voziti pri treh letih in pol 
ter pred nekaj leti začel tudi tek-
movati, kjer je z uspehi v kon-
kurenci starejših od sebe nav-
dušil. Lovro poleg motorja rad 
vozi še monocikel, trial kolo in 
downhill s kolesom. S tem tudi 
krepi svoj občutek za ravnotežje, 
kar je v njegovem športu ena od 
ključnih prednosti. Rad pa tudi 
plava in smuča. 

V sezoni 2021 je prepričljivo 
osvojil naslov prvaka v otroški 

konkurenci. Na tekmi v Luko-
vici, kjer sta bili dve tekmi, je 
osvojil prvo in drugo mesto, 
tretja tekma, kjer je tudi slavil, je 
bila na poligonu na Vranskem. 
Z zmago na četrti in zadnji tek-
mi v Idriji je le še potrdil, da pri 
nas nima prave konkurence. 
Zanj je sedaj postal izziv, da bi 
odpeljal čim več sekcij na tekmi 
brez napak in seveda zmagal. Za 
sezono 2022 so cilji postavljeni 

in vključujejo sodelovanje na 
vseh petih tekmah v Sloveniji, 
želi pa se preizkusiti tudi v sose-
dnji Avstriji, kjer je konkurenca 
tudi v njegovi starostni skupini 
dosti močnejša. Lovro začenja s 
treningi na motorju na prostem 
marca, sicer pa veliko trening 
opravi kar doma tudi s trial 
kolesom na dvorišču, ko skače 
s palete na paleto. Na motorju 
trenira od dvakrat do trikrat na 

teden, za njegov športni razvoj 
pa skrbi Severin Sajevec, več-
kratni državni prvak v trialu 
med člani. Seveda brez pomoči 
in sodelovanja očeta Klemena 
med treningi ne bi šlo, saj je del 
napredka tudi kakšen padec. 
Ampak, saj veste, kaj pravijo 
vrhunski športniki. Ni važno, 
kolikokrat padeš, važno je, koli-
kokrat se pobereš in nadaljuješ. 

Peter Kavčič, foto: AMZS

Lovro Setnikar po uspehih doma 
išče izzive tudi v tujini

Grb
občine Dobrova - Polhov 
Gradec za Guinnessov rekord

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o 

dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komu-
nalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
od leta 2017 do 2023 (Uradni list RS 20/2017) in Statuta 

Občine Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/2012, 
43/2019) objavlja Občina Dobrova-Polhov Gradec naslednji

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev  proračunskih sredstev 

postavitev malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Dobrova-Polhov Gradec 

v letu 2022

I. Predmet razpisa
Sofinanciranje nakupa malih komunalnih či-
stilnih naprav velikosti do 50 PE v Občini Do-
brova-Polhov Gradec.

II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev 
so:
Sklop A: fizične osebe s stalnim prebivališčem 
v občini;
Sklop B pravne osebe s sedežem proizvodne 
enote na območju občine.

III. Višina pomoči:
• Sofinancira se do 35% upravičenih stroškov 
za postavitve male komunalne čistilne 
naprave velikosti do 50 PE, vendar največ 250 € 
upravičenih stroškov na PE.

IV. Splošni pogoji upravičenosti:
-  Upravičenec z deli ne sme pričeti pred pod-

pisom pogodbe. 
-  Mala komunalna čistilna naprava mora biti 

skladna s predpisi Uredbe o odvajanju in či-
ščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/2015).

-  Mala komunalna čistilna naprava mora biti 
postavljena izven predvidenih območij aglo-
meracij skladno z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Republiki Sloveniji, razen v primerih, 
kadar bi z odvajanjem v javno kanalizacijo 
nastali nesorazmerno visoki stroški glede 
koristi za okolje. Seznam upravičenih obmo-
čjih za leto 2021je del razpisne dokumenta-
cije. Mala komunalna čistilna naprava mora 
biti izven vodovarstvenih območij. Informa-
cije o vodovarstvenih območjih pridobi vla-
gatelj na Občini Dobrova – Polhov Gradec.

- Učinek čiščenja male komunalne čistilne 
mora dosegati parametre, določene v Uredbi 

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/2015).

- Lokacija postavitve male komunalne čistilne 
naprave mora omogočati neovirano praznje-
nje. 

- Upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem 
na katerem načrtujejo postavitev MKČN.

- Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto 
naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec 
že prejel javna sredstva za isti namen, do 
sredstev po tem razpisu ni upravičen. 

- Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven ob-
močja Občine Dobrova – Polhov Gradec. 

- Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača 
upravičencu je 50€.

- Objekt na katerega se priklaplja MKČN 
mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje.

- Ob oddaji zahtevka mora biti MKČN vpisa-
na v evidenco izvajalca javne službe.

V. Upravičeni in neupravičeni stroški:
Upravičeni stroški:
- stroški nakupa male komunalne čistilne na-

prave velikosti do 50 PE,
- stroški postavitve male komunalne čistilne 

naprave velikosti do 50 PE,
- stroški montaže male komunalne čistilne 

naprave velikosti do 50 PE.

V preteklih tednih je 
okolica POŠ Črni Vrh 

dobila novo, osveženo 
podobo. 

Na pobudo osnovne šole so 
bile posušene smreke, ki so se 
nahajale ob poti od vhoda v šolo 
do športnega igrišča, posekane in 
odstranjene, nastala brežina pa je 

bila urejena z zasaditvijo nizke-
ga rastlinja. Spomladi pa sledi še 
zatravitev brežine. Nameščena je 
bila tudi nova panelna ograja, ki 
bo preprečevala zdrs na glavno 

cesto in tako dodatno skrbela 
za varnost otrok. Za ureditve je 
poskrbelo Vrtnarstvo Klemen 
Trobec s.p.

LO

Urejanje okolice POŠ Črni Vrh

Pred ureditvijo Po ureditvi
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Neupravičeni stroški:
- gradbena dela povezana s postavit-

vijo nakupa male komunalne čistilne 
naprave,

- stroški izvedbe analiz, pridobitve sogla-
sij, meritev in drugi splošni stroški,

- DDV,
- drugi stroški.

V.  Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
11004 Proračuna občine Dobrova-Polhov 
Gradec za leto 2021. Okvirna višina razpi-
sanih sredstev je za leto 2021 je 12.000 €.

VI. Državne pomoči
Kadar so vlagatelji pravne osebe, se po-
moč dodeli v skladu s pravili državnih 
pomoč na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena is-
temu vlagatelju oziroma enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis« ne 
sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi. 
Do finančnih spodbud niso upravičeni 
tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapa-
dlih obveznosti do občine ali do države. 
Do sredstev za razvoj niso upravičena 
mikro, majhna in srednje velika podjetja, 
ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali li-
kvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar 
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala družbe. 
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upra-
vičenimi stroški ali državno pomočjo za 
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. 
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, dolo-
čene v uredbi št. 360/2012. 
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje 
(200.000 EUR). 

VII Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in 
obrazci) in ostale informacije so objavlje-
ni na: http://www.dobrova-polhovgradec.
si. Kontaktna oseba občinske uprave za 
informacije je Helena Čuk.

VII. Način prijave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vla-
gatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali 
oddajo neposredno na sedežu občine. 
Ovojnica mora biti opremljena z nasle-
dnjimi podatki: Občina Dobrova-Pol-
hov Gradec, Stara cesta 13, 1356 
Dobrova s pripisom »ne odpiraj, javni 
razpis,MKČN«. Na hrbtni strani mora 
biti označen naslov pošiljatelja vloge. 
Vloge iz katerih ni razvidno, da se 
nanašajo na javni razpis se zavrže.

Razpis je odprt do porabe sredstev (Da-
tum in ura zaprtja razpisa bosta objavlje-
na na spletni strani občine) oz. najkasneje 
do 1.12.2022. 
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in 
uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge 
se uvrstijo po vrstnem redu na konec se-
znama. 
V primeru, da je v seznam popolnih vlog 
uvrščeno več vlog kot je na voljo sredstev 
se sredstva razdelijo vsem popolnim vlo-
gam v enakem deležu. 

VIII. Obravnavanje vlog in postopek 
odobritve
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu pre-
jetja. Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelje 
nepopolnih vlog se pozove k dopolnitvi. 
Prispele vloge bo v 10. dneh od prejema 
vloge pregledala in strokovno ocenila ko-
misija, ki jo imenuje župan občine Dobro-
va- Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki niso oddane na predpisani razpisni 

dokumentaciji,
- 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 pri-

javo.

Popolnost in dopolnitve vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena 
na obrazcih razpisne dokumentacije, je 
razumljiva in ima priložene vse priloge. 
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 
8 dni od odpiranja in strokovnega pregle-
da vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok 
dopolnitve je 15 dni od prejema poziva za 
dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku 
se ne upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku 
odloča na predlog strokovne komisije žu-
pan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 
Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo 
predpisane pogoje iz predpisov in javnega 
razpisa in so za namen zagotovljena sred-
stva se izda sklep o pravici do sredstev in 
se z njimi podpiše pogodba.
V obrazložitvi sklepa je utemeljena odloči-
tev in v primeru pozitivne odločitve opre-
deljena višina dodeljenih sredstev, namen 
in upravičeni stroški.
Rok za izdajo sklepa je 60 dni od ugotovi-
tve vseh dejstev.

X. Pritožba na odločbo
Zoper odločitev v sklepu o pravici do 
sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo 
na naslov občine v roku 8. dni od prejema 
odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zah-
tevke na predpisanem obrazcu.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opra-
vljenih delih na podlagi vloženega zahtev-
ka za izplačilo, ki mu upravičenec priloži:
• fotokopijo računa,
• fotokopij potrdila o plačilu računa,
• poročilo o prvih meritvah za MKČN z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE z ana-
lizo iztoka iz MKČN, ki mora dosegati 
parametre določene v Uredbi o odva-
janju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/2015),

• dokazilo, da je MKČN vpisana v evi-
denco MKČN pri izvajalcu javne službe.

Zahtevke se vlaga najkasneje do 31. 12. 
2022. V kolikor prve meritve ne dosegajo 
parametrov določenih v Uredbi o odvaja-
nju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/2015), lahko upravi-
čenec z vlogo zaprosi za podaljšanje roka. 
V vlogi navede razloge za podaljšanje roka. 
Na podlagi popolnega zahtevka, se izpla-
čajo sredstva na vlagateljev transakcijski 
račun. Nakazilo na transakcijski račun 
šteje, da je bilo zahtevku v celoti odobreno. 
O spremembi roka za vložitev zahtevka, se 
na podlagi utemeljenih razlogov odloči s 
sklepom.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami 
predpisov, javnega razpisa ali sklepa o 
pravici do sredstev se zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe 
sredstev:
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko 
porabljena sredstva skupaj 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 porabljena,
• da je upravičenec za katerikoli namen 

pridobitve sredstev navajal neresnične 
podatke,

• da je upravičenec za isti namen in iz is-
tega naslova ponovno pridobil finančna 
sredstva pred iztekom za to določenega 
obdobja v razpisu,

• če investicije za katero je pridobil sred-
stva ni dokončal oz. jo je končal v bi-

stveno manjšem obsegu kot je predvi-
deval v prijavi na razpis,

• druge nepravilnosti pri uporabi sred-
stev.

V primerih iz prejšnjega odstavka upravi-
čenec ne more pridobiti sredstev za dobo 
petih let. 

XIII. Informacije
Dodatne informacije po telefonu: 01 3601 
800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Mo-
rebitna vprašanja je mogoče posredovati 
tudi po elektronski pošti: helena.cuk@
dobrova-polhovgradec.si.
Št. dokumenta: 3542-0001/2022-2
Datum, 14. 2. 2022

Franc Setnikar, l.r.
župan

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 
in 11/22), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrova-

-Polhov Gradec za programsko obdobje 2015-2020 
(Uradni list RS, št. 106/2015) in Statuta Občine 

Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/2012, 
43/2019) objavlja Občina Dobrova-Polhov Gradec 

naslednji

JAVNI RAZPIS
za ohranjanje in spodbujanje razvo-
ja kmetijstva in podeželja v občini 

Dobrova-Polhov Gradec v letu 2022

I. PREDMET RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-
povratnih sredstev za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Dobrova-Polhov Gradec za nasle-
dnje ukrepe:
• UKREP 1: Pomoč za naložbe v opred-

metena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo (14. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

• UKREP 3: Pomoč za plačilo zavaroval-
nih premij (28. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

• UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohra-
njanje kulturne in naravne dediščine 
na kmetijskih gospodarstvih (29. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

• UKREP 5: Podpora  društvom  na po-
dročju primarne kmetijske proizvodnje

• UKREP 6: Pomoč za naložbe v prede-
lavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis 

• Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju nekmetij-
skih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja 

• UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vre-
dnosti gozdov (ukrep de minimis)

• UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in 
študentom kmetijskih šol

II. UKREPI IN OSNOVNI POGO-
JI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNI 
RAZPIS 

Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ dve 
vlogi na javni razpis in največ eno vlogo 
za posamezni ukrep. 
Upravičenci pomoči z izvedbo ne smejo 
pričeti pred prejemom sklepa o dodelitvi 
pomoči. 
Kadar je predmet vloge naložba, mora 
vlagatelj ob oddaji zahtevka dokazati, da 
je lastnik naložbe.

Osnovni pogoji na podlagi Uredbe 
komisije EU št.: 702/2014:
Do pomoči po tem pravilniku za ukre-
pe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za iz-

terjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružlji-
vo z notranjim trgom;

- podjetja v težavah;
- upravičenci, ki nimajo poravnanih za-

padlih obveznosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja 
za:

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvo-
zom v tretje države ali države članice, in 
sicer če je pomoč neposredno povezana 
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

- pomoč, ki je odvisna od prednostne 
uporabe domačega blaga pred uporabo 
uvoženega blaga.

- pomoči po tem pravilniku za ukrepe 
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 se ne dodeli za davek na doda-
no vrednost razen, kadar po predpisih, 
ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis 
Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 
De minimis pomoč v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 se uporablja za pomoč dodeljeno 
podjetjem dejavnim v primarni kmetijski 
proizvodnji, razen za:
– pomoči določene na podlagi cene ali ko-

ličine proizvodov danih na trg;
– pomoč za dejavnosti povezane z izvo-

zom dejavnosti v tretje države ali dr-
žave članice, kot je pomoč, neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucij-
ske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da 
se domačim proizvodom pri uporabi 
daje prednost pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni 
tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapa-
dlih obveznosti do občine ali do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena 
mikro, majhna in srednje velika podjetja, 
ki so po Zakonu o finančnem poslova-
nju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 
13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v pri-
silni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so 
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je 
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega ka-
pitala družbe.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proi-
zvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v 
enem ali več sektorjih oziroma ima druge 
dejavnosti, ki spadajo na področje upora-
be Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena 
uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v 
zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, 
če je na ustrezen način, na primer z loči-
tvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovlje-
no, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de mini-
mis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) št. 
1407/2013.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proi-
zvodnji kmetijskih proizvodov ter v sek-
torju ribištva in akvakulture, se določbe 
Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis v sektorju ribi-
štva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 
28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: 
z Uredba Komisije (EU) št. 717/2014/EU) 
uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjim sektorjem, če je na ustrezen 
način, na primer z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov, zagotovljeno, da primarna 
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne 
prejema pomoči de minimis, dodeljene v 
skladu z Uredbo (EU) št. 717/2014.
Osnovni pogoji na podlagi de minimis 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013

Do de minimis pomoči v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 
decembra 2013 niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih proi-

zvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o delovanju Evropske unije;

- predelave in trženja kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih proizvodov, 
ki so kupljeni od primarnih proizvajal-
cev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se del-
no ali v celoti prenese na primarne pro-
izvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvo-

zom povezane dejavnosti v tretje države 
ali države članice, kot je pomoč, neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, pove-
zanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni 
tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapa-
dlih obveznosti do občine ali do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena 
mikro, majhna in srednje velika podjetja, 
ki so po Zakonu o finančnem poslova-
nju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 
13/14-uradno prečiščeno besedilo) v pri-
silni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so 
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je 
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega ka-
pitala družbe.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena is-
temu upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de mini-
mis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči de mini-
mis  (Uradni list EU L  352, 24.12.2013) ne 
sme preseči 200.000,00 EUR  v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz pr-
vega odstavka tega člena, ter je poleg tega 
dejavno v enem ali več sektorjih, ali opra-
vlja še druge dejavnosti, ki sodijo na po-
dročje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 
1407/2013, se ta uredba uporablja za po-
moč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektor-
ji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen 
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razli-
kovanje med stroški, zagotovi, da dejavno-
sti v sektorjih, ki so izključeni iz področja 
uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči 
de minimis na podlagi Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opred-
metena ali neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo (14. 
člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od 
naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in traj-

nosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z 
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvo-
dnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živa-
li, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infra-
strukture, povezane z razvojem, prila-
gajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih ze-
mljišč in izboljšanjem zemljišč, oskrbo 
in varčevanjem z energijo in vodo.

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetij-
skih gospodarstev 
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v ži-
vinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumen-

tacije za novogradnjo (rekonstrukci-
jo) hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskih gospodarstvih;

B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali 
adaptacije hlevov in gospodarskih po-
slopij na kmetijskih gospodarstvih, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji 
ter ureditev izpustov (stroški materia-
la);

C. stroški nakupa nove ali rabljene kme-
tijske mehanizacije;

D. stroški opreme hlevov in gospodar-
skih poslopij;

E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže 
ter opreme v rastlinjaku, z izjemo na-
makalnih naprav;

F. stroški nakupa in postavitev zaščite 
pred neugodnimi vremenskimi raz-
merami (protitočne mreže…);

G. stroški postavitve ali obnovitve sa-
dnega ali drugega trajnega nasada;
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H. stroški nakupa računalniške pro-
gramske opreme.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v re-

gister kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe (ustrezajo krite-
rijem za mikro, podjetja), dejavne v pri-
marni kmetijski proizvodnji, s sedežem 
na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za načr-

tovano investicijo s specifikacijo del ali 
storitev,

- predložitev oddane kopije zbirne vloge 
v tekočem (oziroma preteklem letu, če 
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel);

- dokazila, da se investicija se izvaja na 
območju občine;

- gradbeno dovoljenje za izvedbo investi-
cije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno, oziroma druga 
ustrezna dokumentacija;

- pridobljena soglasja za izvedbo investi-
cije (npr.: kulturnovarstveno, okoljevar-
stveno,….),

- dokazilo o presoji vplivov na okolje za 
investicije za katere mora biti opravlje-
na (presoja vplivov na okolje mora biti 
opravljena pred datumom dodelitve 
pomoči).

Pomoč se ne dodeli:
- naložbam za skladnost s standardi Uni-

je;
- investicijam, ki se izvajajo izven obmo-

čja občine;
- investicijam, ki so financirane iz drugih 

javnih virov Republike Slovenije ali EU;
- za že izvedena dela;
- stroškom, povezanim z zakupnimi po-

godbami;
- nakupom proizvodnih pravic, pravic do 

plačila in letnih rastlin;
- zasaditvijo letnih rastlin;
- stroškom v zvezi z odvodnjavanjem; 
- nakupom živali in samostojnim naku-

pom kmetijskih zemljišč;
- obratnim sredstvom,

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na 

kmetijskih gospodarstvih. 
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči 
za posamezno naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR. 
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa 
predloži nosilec kmetijskega gospodar-
stva. 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih ze-
mljišč in pašnikov.
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja 
kmetijskih zemljišč (A) (nezahtevne agro-
melioracije) in pašnikov (B).

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, 
pašniki); 

- stroški izvedbe del za nezahtevne agro-
melioracije; 

- stroški nakupa opreme za ograditev in 
pregraditev pašnikov z ograjo;

- stroški nakupa opreme za ureditev na-
pajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v re-

gister kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe (ustrezajo krite-
rijem za mikro, podjetja), dejavne v pri-
marni kmetijski proizvodnji, s sedežem 
na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za načr-

tovano investicijo s specifikacijo del ali 
storitev,

- predložitev oddane kopije zbirne vloge 
v tekočem oziroma preteklem letu, če 
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel;

- dokumentacija potrebna za izvedbo na-
ložbe,

- pridobljena soglasja za izvedbo investi-
cije (npr.: kulturnovarstveno, okoljevar-
stveno,….)

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo 
naložbe, da vlagatelj ali njegovi družin-

ski člani niso lastniki zemljišča;
- dokazilo, da se naložba se izvaja na ob-

močju občine

Pomoč se ne dodeli:
- naložbam za skladnost s standardi Uni-

je;
- investicijam, ki se izvajajo izven obmo-

čja občine;
- investicijam, ki so financirane iz drugih 

javnih virov Republike Slovenije ali EU;
- stroškom, povezanim z zakupnimi po-

godbami;
- nakupu proizvodnih pravic, pravic do 

plačila in letnih rastlin;
- zasaditvi letnih rastlin;
- delom v zvezi z odvodnjavanjem; 
- nakupom živali in samostojen nakup 

kmetijskih zemljišč;
- obratnim sredstvom;

Intenzivnost pomoči: 
– do 50% upravičenih stroškov. Najvišji 

skupni znesek pomoči lahko znaša do 
2.500 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa 
predloži nosilec kmetijskega gospo-
darstva oziroma pooblaščena oseba, 
ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki so vključeni v skupno 
naložbo. 

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavaro-
valnih premij (28. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zava-
rovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje, z namenom kritja izgub za-
radi naslednjih dejavnikov: 
- naravnih nesreč; 
- slabih vremenskih razmer, ki jih je mo-

goče enačiti z naravnimi nesrečami in 
- drugih slabih vremenskih razmer; 
- bolezni živali ali škodljivih organizmov 

na rastlinah ter 
- zaščitenih živali. 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pride-
lovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred 
posledicami škodnih dogodkov iz prej-
šnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
- strošek zavarovalne premije, vključno 

s pripadajočim davkom od prometa za-
varovalnih poslov, ki krije stroške za na-
domestitev izgub zaradi slabih vremen-
skih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 
naravnimi nesrečami in drugih slabih 
vremenskih razmer, boleznimi živali ali 
škodljivih organizmov na rastlinah ter 
zaščitenih živali in ne zahteva ali dolo-
ča vrste ali količine prihodnje kmetijske 
proizvodnje.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v re-

gister kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro, podjetja, dejavna v 
primarni kmetijski proizvodnji in ima-
jo sedež na območju občine, ki sklenejo 
zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki 
je vključena v sofinanciranje po nacio-
nalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica, z obraču-

nano višino nacionalnega sofinancira-
nja;

- pomoč ne sme ovirati delovanja notra-
njega trga zavarovalniških storitev, biti 
omejena na zavarovanje, ki ga ponuja 
eno samo zavarovalniško podjetje ali 
skupna podjetij in biti pogojena s tem, 
da se zavarovalna pogodba sklene z 
zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni 
državi članici;

- sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali 
določa vrste ali količine prihodnje kme-
tijske proizvodnje.

Intenzivnost pomoči:
- do 20% upravičenih stroškov. Pomoč 

skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi 
o sofinanciranju zavarovalnih premij za 
zavarovanje primarne kmetijske pro-
izvodnje ne sme preseči 65% stroškov 
zavarovalne premije. 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohra-
njanje kulturne in naravne dediščine 
na kmetijskih gospodarstvih (29. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje 

značilnosti kulturne in naravne dediščine 
na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški naložbe v opredmetena sredstva 

(stroški za nabavo materiala za obnovo, 
stroški za izvajanje del);

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v re-

gister kmetijskih gospodarstev, ki so 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro, podjetja, dejavna v 
primarni kmetijski proizvodnji in imajo 
sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
- ponudba oziroma predračun za načr-

tovano investicijo s specifikacijo del ali 
storitev,

- predložitev oddane kopije zbirne vloge 
v tekočem (oziroma preteklem letu, če 
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel);

- dokazila, da se investicija se izvaja na 
območju občine;

- dokazilo, da je stavba vpisana v register 
nepremične kulturne dediščine (RKD), 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kul-
turo;

- gradbeno dovoljenje za izvedbo investi-
cije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno, oziroma druga 
ustrezna dokumentacija;

- dokazilo o ustreznih dovoljenjih za iz-
vedbo naložbe, v kolikor je le to potreb-
no;

- dokazilo, da je objekt, ki je predmet ure-
ditve, mora biti v lasti nosilca ali članov 
kmetijskega gospodarstva;

- dokazilo, da se naložba izvaja na obmo-
čju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 60% upravičenih stroškov. Najvišji 

skupni znesek dodeljene pomoči na 
posamezno naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa 
predloži nosilec ali član kmetijskega go-
spodarstva. 

UKREP 5: Podpora delovanju dru-
štev dejavnih na področju primarne 
kmetijske proizvodnje 
Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, 
ki delujejo na področju primarno kmetij-
sko proizvodnjo.
Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije za tečaje, seminarje, 

predavanja, ki so vsebinsko vezani na 
dejavnosti  primarne kmetijske proi-
zvodnje,

- stroški nastopa na sejmih, katerih vse-
bine nastopov so vezane na dejavnosti  
primarne kmetijske proizvodnje ;

- stroški prevoza in stroški vstopnin za 
strokovne oglede, vezane na dejavnosti 
primarne kmetijske proizvodnje;

Upravičenci do pomoči:
- društva, ki delujejo na področju pri-

marne kmetijske proizvodnje in imajo 
sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- predračuni (s specifikacijo stroškov) za 

upravičene stroške, za katere se uvelja-
vlja pomoč,

- program izobraževanja oz. usposablja-
nja povezanega s primarno kmetijsko 
pridelavo.

- dokazilo o dostopu do pomoči vsem 
upravičencem na območju občine,

Pomoč se ne dodeli:
- za stroške, ki nastanejo za udeležence, 

ki nimajo stalnega bivališče v občini.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov. Ne glede 

na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomo-
čjo presegli 15.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede 
na obliko in namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije.

UKREP 6: Pomoč za naložbe v prede-
lavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 

dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih proizvo-
dov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih proi-

zvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sortimentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdel-

kov s kmetij;
D turizem na kmetiji;
E dejavnosti povezane s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji, storitvami in izdelki;
F vzreja in predelava vodnih organizmov;
G dejavnost povezana s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji, storitvami oziroma 
izdelki.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumenta-

cije; 
- stroški gradnje ali obnove objekta; 
- stroški nakupa opreme in naprav.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-

jajo s predelavo in trženjem oziroma z 
nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem 
v občini Dobrova-Polhov Gradec.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- trije predračuni s popisom del,
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali 

dokazilo o registraciji dejavnosti ali 
drug ustrezen dokument,

- predložitev ustreznega dovoljenja in 
soglasij za izvedbo investicije, če je s 
predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še 
vsaj 5 let po zaključeni naložbi;

- dokazilo, da se naložba izvaja na obmo-
čju občine

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji 

znesek dodeljene pomoči je 5.000 EUR. 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje 
se pomoč ustrezno zniža, če bi z odo-
breno pomočjo presegli 200.000 EUR, 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko in namen pomoči ter 
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev Občine, države ali Evropske 
unije.

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju nekmetij-
skih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja 
Cilj pomoči je doseganje višje ravni stro-
kovne izobraženosti in usposobljenosti 
kmetov in njihovih družinskih članov 
s področja nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, ki niso proizvodi primarne 
kmetijske proizvodnje.

Podukrep 7.1: Individualno izobraže-
vanje in usposabljanje 

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacij in šolnin za tečaje, se-

minarje in predavanja povezana z nek-
metijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov;

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter predela-
vo in trženjem kmetijskih proizvodov. 

- stroški prevoza in stroški vstopnin za 
strokovne oglede, povezanih z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov. 

Pomoč se ne dodeli za:
- usposabljanja, ki so del javno veljavnih 

izobraževalnih programov poklicnega, 
srednjega in višjega strokovnega izo-
braževanja ter javno veljavnih študij-
skih programov,

- za stroške, ki nastanejo za udeležence, 
ki nimajo stalnega bivališče v občini.

Upravičenci do pomoči:
- nosilci in družinski člani kmetijskih 

gospodarstev, vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev, ki imajo sedež na 
območju občine,

- društva, ki delujejo na področju kmetij-
stva in imajo sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- predračuni s specifikacijo stroškov;
- program izobraževanja oz. usposa-

bljanja povezanega z nekmetijskimi 
dejavnostmi na kmetiji predelavo ali 
trženjem kmetijskih proizvodov;

- dostopnost do pomoči vsem upravičen-
cem na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede 

na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomo-
čjo presegli 200.000 EUR, v obdobju za-
dnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev Obči-
ne, države ali Evropske unije.

UKREP 8: Izboljšanje gospodarske 
vrednosti gozdov (ukrep de minimis)

Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčno-
sti gozdarstva, razvoj novih proizvodov 
ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij 
in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.
Upravičeni stroški:
- stroški gradnje in rekonstrukcije goz-

dne vlake;
- stroški nakupa in dobave nove in rablje-

ne opreme. 
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v regi-

ster kmetijskih gospodarstev, ki imajo 
sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dokazilo, da se investicije, izvaja na ob-

močju občine;
- dokazilo, da ima kmetijsko gospodar-

stvo v lasti ali najemu najmanj 5 ha 
gozda;

- soglasje Zavoda za gozdove za načrto-
van poseg;

- mapna kopija z vrisano predvideno tra-
so gozdne vlake;

- druga dokumentacija potrebna na iz-
vedbo investicije.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji 

znesek dodeljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se 

pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo presegli 200.000 EUR, v ob-
dobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko in namen pomoči ter ne 
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sred-
stev Občine, države ali Evropske unije

UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom 
in študentom kmetijskih šol
Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se 
odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s 
čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno 
strukturo na kmetijah. 
Upravičenci do pomoči:
- dijaki in študentje kmetijskih in gozdar-

skih šol ali univerz, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega 
gospodarstva.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- kmetijsko gospodarstvo, katerega član 

je upravičenec, mora biti vpisano v evi-
denco kmetijskih gospodarstev;

- uspešno zaključeno šolanje v preteklem 
šolskem letu;

- redno vpisan v srednješolski ali  uni-
verzitetni program kmetijskih in goz-
darskih smeri,  v tekočem šolskem letu 
programov;

- enkratna pomoč se ne izplača dijakom 
in študentom, ki niso vpisani v kmetij-
ske šole;

- dijaki in študentje ponovno vpisani v 
isti letnik in študentje, ki izgubijo status, 
do pomoči niso upravičeni. 

Upravičenci predložijo naslednjo doku-
mentacijo:
- izjavo, da bo prosilec prevzemnik kme-

tije;
- potrdilo o katastrskem dohodku kme-

tijskega gospodarstva;
- kopijo zadnjega šolskega spričevala;
- potrdilo o višini prejemanja štipendije 

(če jo prosilec prejema).

Intenzivnost pomoči:
- enkratna pomoč do višine 450 € na di-

jaka in študenta v tekočem šolskem letu.
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V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV IN MERI-
LA ZA OCENJEVANJE VLOG
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 
namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem 
javnem razpisu, je 30.000 EUR. 

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih

Ukrep 

Višina 
razpisanih 
sredstev v 

EUR

Odstotek 
sredstev 

v %
UKREP 1: Pomoč za naložbe v 
opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

9.000 30%

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij 

400 1%

UKREP 4: Pomoč za naložbe za 
ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine 

2.500 8%

UKREP 5: Podpora društvom na 
področju primarne kmetijske 
proizvodnje

5.000 17%

UKREP 6: Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

4.000 13%

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja 

2.500 8%

UKREP 8: Izboljšanje gospodarske 
vrednosti gozdov 

5.000 17%

UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in 
študentom kmetijskih šol

1.600 6%

V kolikor bodo zaprošena sredstva posameznega 
ukrepa nižja od razpisanih sredstev posameznega 
ukrepa, se sredstva prerazporedijo na druge ukrepe 
v pripadajočih deležih.
Če bo na razpis ali posamezen ukrep prispelo več 
vlog, kot je na razpolago sredstev, se odstotek po-
moči sorazmerno zniža. 

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV 
Vlagatelji za sredstva dodeljena za leto 2022 vložijo 
zahtevek za izplačilo najkasneje do 30.4.2023.

VII. Način prijave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji po-
šljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno 
na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi po-
datki: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, 1356 Dobrova s pripisom »ne odpiraj, 
javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora 
biti označen naslov pošiljatelja vloge. Vloge iz 
katerih ni razvidno, da se nanašajo na javni 
razpis se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 10.5.2022.

VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobri-
tve

Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 18.5.2022, 
v prostorih občine Dobrova-Polhov Gradec. Odpi-
ranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in 
strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan ob-
čine Dobrova- Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki niso oddane na predpisani razpisni dokumen-

taciji,
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlaga-

telj 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,
- ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje 

in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima 
priložene vse priloge. 
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od 
odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno po-
zove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni od 
prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane 
po roku se ne upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na 
predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki 
jo pooblasti župan. 
Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo predpisane 
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za na-
men zagotovljena sredstva se izda sklep o pravici do 
sredstev.
V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je ute-
meljena 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 60 dni 
od ugotovitve vseh dejstev.
Hkrati s prejemom sklepa bodo vlagatelji pozvani 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne 
obveznosti med prejemnikom sredstev in Občino 
Dobrova-Polhov Gradec. Vlagatelji morajo podpisa-
no pogodbo posredovati na občino v roku 8. dni od 
prejema, drugače se šteje da odstopajo od pogodbe.

VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na 
voljo na spletni strani: http://www.dobrova-polho-
vgradec.si. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve 
na elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.
si, posredujemo tudi po elektronski pošti. 
Kontaktna oseba občinske uprave za informacije je 
Helena Čuk.

X. Pritožba na odločitev
Zoper odločitev o pravici do sredstev lahko upravi-
čenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8. dni 
od prejema odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke na 
predpisanem obrazcu.

Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
- za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2022 naj-

kasneje do 30.11.2022, 
- za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2023 naj-

kasneje do 3.5. 2023.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih 
na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se sredstva izpla-
čajo na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na 
transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti 
odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah 
odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovo-
ljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, 
javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev se 
zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Dobrova-Polhov Gradec spremlja komisija. Namen 
porabe sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni od-
bor občine. 
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki 
se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do 
dneva vračila sredstev. V teh primerih ne more pri-
dobiti sredstev za dobo petih let.
Če se ugotovi:
–  da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti ne-

namensko porabljena,
–  da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve 

sredstev navajal neresnične podatke,
–  da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova 

ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom 
za to določenega obdobja v razpisu,

–  da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in 
opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred 
iztekom 5 let,

–  če investicije za katero je pridobil sredstva ni do-
končal oz jo je končal v bistveno manjšem obsegu 
kot je predvideval v prijavi na razpis,

–  druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

XIII. Informacije
Dodatne informacije po telefonu: 01 3601 800, kon-
taktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je 
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: hele-
na.cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Št.: 3300-0001/2022-2
Datum: 14.2.2022

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Franc Setnikar, l.r.

KS DOBROVA 2021

Vodovodni 
sistem (VS)

skupno število vzorcev mikrobiološka preskušanja (M) fizikalno kemijska preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

EC KB EN
SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %

DOBROVA 29 3 29 100 0 0 0 0 0 3 100 0 0

BREZJE 12 3 12 100 0 0 0 0 0 3 100 0 0

HRUŠEVO 9 3 9 100 0 0 0 0 0 3 100 0 0

OSREDEK 7 3 6 100 0 0 0 0 0 3 100 0 0

SKUPAJ 57 12 57 100 0 0 0 0 0 12 100 0 0

Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, EC.- Escherichia coli,  KB - koliformne bakterije, EN - enterokoki

KS ŠENTJOŠT 2021

Vodovodni 
sistem (VS)

skupno število 
vzorcev

mikrobiološka preskušanja (M) fizikalno kemijska preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

EC EN KB
SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %

ŠENTJOŠT 11 3 9 81,8 2 18,2 0 0 2 3 100 0 0

BUTAJNOVA 5 2 5 100 0 0 0 0 0 2 100 0 0

KURJA VAS 5 1 5 100 0 0 0 0 0 1 100 0 0

SKUPAJ 21 6 19 90,5 2 9,5 0 0 2 6 100 0 0

Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, EC.- Escherichia coli, EN - enterokoki, KB - koliformne bakterije

KS POLHOV GRADEC 2021

Vodovodni sistem 
(VS)

skupno število 
vzorcev

mikrobiološka preskušanja (M)
fizikalno kemijska 

preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

EC EN KB SK 
22°C

SK 
37°C

SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %

POLHOV GRADEC 31 3 30 96,8 1 3,2 0 0 0 1 1 3 100 0 0

DVOR -DOLENJA VAS 9 0 7 77,8 2 22,2 0 0 2 0 0 0 / 0 /

PODREBER 7 2 7 100 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0

PRAPROČE 6 3 6 100 0 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0

SKUPAJ 53 8 50 94,3 3 5,7 0 0 2 1 1 8 100 0 0
Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, EC.- Escherichia coli, EN - enterokoki, KB - koliformne bakterije, 
SK22°C - število kolonij pri 22°C, SK37°C - število kolonij pri 37°C

KS ČRNI VRH 2021

Vodovodni 
sistem (VS)

skupno 
število 
vzorcev

mikrobiološka preskušanja (M) fizikalno kemijska 
preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

EC EN KB CP
SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %
ČRNI VRH 
-SMOLNIK

6 2 6 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0
SREDNJI VRH - 

ROVT
6 2 6 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0

SKUPAJ 12 6 12 100 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0
Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, EC.- Escherichia coli, EN - enterokoki, KB - koliformne bakterije, 
CP - Clostridium perfringens

Režijski obrat občine Dobrova 
- Polhov Gradec, kot izvajalec 

gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo, obvešča svoje 

občane o kvaliteti pitne vode 
na javnih vodovodnih omrežjih 

občine. 

V letu 2021 je notranji nadzor in spremljanje 
stanja v oskrbi s pitno glede zdravstvene ustre-
znosti in skladnosti  pitne vode na vodovodnih 
sistemih  Občine Dobrova - Polhov Gradec opra-
vljal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano (NLZOH), Center za okolje in zdravje, 
enota vode in tla, Prvomajska 1, 2000 Maribor. 

Spremljanje stanja oskrbe s pitno vodo v Ob-
čini Dobrova - Polhov Gradec je NLZOH Mari-
bor izvajal v okviru Pogodbe o izvajanju storitve 
nadzora pitne vode PG-2141a-14/8309-20/49840  
ter Načrta vzorčenja pitne vode za leto 2021. No-
tranji nadzor se je izvajal v skladu s predpisi, ki 
urejajo zdravstveno ustreznost živil. Strokovna 

podlaga za izvajanje notranjega nadzora je Pra-
vilnik o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). 

Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode 
se je v okviru notranjega nadzora ocenjevala na 
podlagi opravljenih rezultatov mikrobioloških, 
fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meri-
tev ter sanitarno tehničnega in higienskega stanja 
vodooskrbnih objektov, naprav, delovanja naprav 
oziroma postopkov priprave pitne vode pred nje-
no distribucijo v  vodovodna omrežja posame-
znih vodovodnih sistemov. Povzetek rezultatov 
mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj 
v okviru notranjega nadzora na mestih vzorčenja 
pri uporabnikih (omrežje) so za vodovodne siste-
me prikazani v tabelah. 

Celoten dokument Poročila o pitni vodi za leto 
2021 je objavljen na spletni strani www.dobrova-
-polhovgradec.si v rubriki »oskrba s pitno vodo 
– obveščanje občanov«, prav tako pa je poročilo 
dostopno na vseh Krajevnih skupnostih in na se-
dežu Občine.

Povzetek poročila o spremljanju zdravstvene 
ustreznosti pitne vode za leto 2021

 v Občini Dobrova - Polhov Gradec
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Poslovni čas

Ponedeljek, torek in četrtek
 8.00 - 12.00
  13.00 - 15.00
Sreda 8.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
Petek 8.00 - 12.00
  12.30 - 13.0

Uradne ure: 

Ponedeljek 
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Sreda 
9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
Petek
9.00 - 12.00

Občina Log - Dragomer

Dragomer, Na Grivi 5
UPRAVNI CENTER, 
Loška c. 12, Log
p.p. 09, 
1358 Log pri Brezovici

obcina@log-dragomer.si
01 75 07 700

Županova beseda

Spoštovane 
občanke, 
spoštovani občani
Včeraj sem se pogovarjal s 
šestošolcem, ki mi je povedal, 
da je opazil, da mu čas v 
šestem razredu bistveno hitreje 
teče kot v prvem ali drugem. 
Kako mi je to zvenelo znano, 
saj je mesec prehitro okoli in 
tako tudi leto, desetletje 
in tako dalje … 

Tudi sam imam občutek, 
da nam čas s starostjo teče 
hitreje in nič čudnega ni, da 
tudi naši starejši občani, kljub 
upokojenskemu življenjskemu 
ritmu, potarnajo zaradi istih 
opažanj. Ob takem razmi-
šljanju kmalu spoznamo, da 
je zelo pomembno, kako in s 
kom preživljamo čas, ki nam 
je namenjen. 

Mnogi se šele v jeseni svoje-
ga življenja začnemo spraševa-
ti o tem, kaj puščamo za sabo 
in kakšna sled nas bo zazna-
movala, predvsem pa kakšna 
bo naša zapuščina, ki ostaja 
potomcem. Ob besedi zapu-
ščina imam v mislih nemateri-
alne vrednote in načela ob ka-
terih upamo, da bodo koristna 
za celotno družbo in ne zgolj 
za posameznika. Verjetno se 
bomo večkrat srečali tudi z 
mislijo na nekaj, za kar nam 
bi utegnilo biti žal, ker tega 
nismo storili ali ker so nam 
otroci prehitro odrasli v oseb-
nosti, v katerih ne prepozna-
mo značilnosti svojih genov. 
Mogoče se boste vprašali za 
vzrok takega pisanja, ker se ve-
dno trudim biti optimističen z 
vnosom dobre energije. Vsak 
mesec vam namreč pišem 
glede na trenutni navdih in 
mogoče v tem obdobju v meni 

še vedno odmevajo posledi-
ce prehitrih odhodov nekaj 
mojih zelo dobrih prijateljev, 
ki se jih bomo spominjali po 
dejanjih, ki so temeljila na do-
brohotnosti, povezovalnosti 
in vključevanju. 

Ne pozabimo na svojo min-
ljivost kot tudi na minljivost 
svojih bližnjih in najdražjih. 
Sproti postorimo vse, kar je v 
naši moči, da nam ne bi bilo 
kdaj žal, da smo kaj dobrega 
opustili oziroma smo se za 
kakšno dejanje z iskrenim 
opravičilom predolgo obira-
li. Verjamem, da je občutek 
lahkotne in čiste duše tisti 
občutek, ki skoraj vedno zma-
ga in se zanj splača potrudi-
ti, pa četudi moramo stopiti 
iz območja svojega udobja. 
Naj zaključim s tem, kar mi 
je zaupal prijatelj iz otroških 
let. Pravi, da je že skoraj eno 
leto v zasluženem pokoju in 
že skoraj ves ta čas po dvo-
rišču prevaža prazno samo-
kolnico … Pravi, da jo eno-
stavno nima časa napolniti. 
Ostanite zdravi in vedrega 
duha in okužite s tem še oko-
lico. 

Želim vam vse dobro.
Miran Stanovnik, 

vaš župan

 Log - Dragomer, 14. 
februar 2022 – Občina 
Log - Dragomer je tudi v 
lanskem letu nadaljevala 
z urejanjem varnih peš 
in kolesarskih poti. 

Podjetje MKERŠMANC je ob 
koncu leta zgradilo preostalih 
180 metrov odseka, ki je Cesto 
Dolomitskega odreda povezal s 
Šolsko ulico. Učenci, sprehajalci, 
tekači in kolesarji se lahko tako 
po varni bližnjici sprehodijo od 
osnovne šole do loškega špor-
tnega parka. Dokončana je bila 
tudi izgradnja kratkega, a izje-
mno pomembnega prehoda čez 
Dragomerški potok med Laza-
mi in Dragomerško cesto, ki je 
nadomestil udarniško narejen 
odsek z  zasilnima mostičkoma. 
Za varnost v prometu pa so po-
skrbeli še s postavitvijo doda-
tnih grbin za umirjanje prome-
ta ter ogledal na nepreglednih 
in manj preglednih križiščih.

Skoraj sedem let je že minilo, 
odkar je v občini začela zoreti 
ideja za ureditev varne šolske 
poti, po kateri bi šolarji, spre-
hajalci in kolesarji na varen na-
čin prišli od enega do drugega 
skrajnega konca občine Log 
- Dragomer. Projekt je pred leti 
zaživel na papirju ter delno tudi 
na terenu. Uresničena je že več 
kot tretjina projekta varne šol-
ske poti. Poleg tega je urejenih 
še nekaj odsekov varnih in peš 
kolesarskih povezav med nase-
lji občine. Lani sta tako zaživeli 
dve dodatni novi povezavi. Prva 
na Logu, druga v Dragomerju.

Travniška pešpot povezala Log 
z Dragomerjem

Občina Log - Dragomer je 
konec leta 2021 uredila novo 
varno povezavo med naselje-
ma Log in Dragomer. Odsek, ki 
Cesto Dolomitskega odreda po-
vezuje s Šolsko ulico, so začeli 
urejati pred dvema letoma. Ta-
krat je bilo zgrajenih prvih 180 
metrov poti, preostalo polovico 
odseka pa so uredili novembra 
lani. Po lični travniški prome-
nadi se sprehajalci, kolesarji in 
šolarji na varen način sprehodi-
jo ali zapeljejo od osnovne šole 
do loškega športnega parka in 
obratno. Razkošna tri metre ši-
roka pot je posuta z rizlom ozi-
roma drobnim peskom, ob poti 
so postavljeni robniki, ponoči 
pa je obsvetljena z lučmi. Kot 
nam je povedal občinski svetnik 
Andrej Jerman Blažič, skrb-
nik strateške aktivnosti varnih 
šolskih ter peš in kolesarskih 
poti, bodo ob poti v prihodnje 
postavili še klopi, zoreti pa je 
začela tudi ideja o zasaditvi sa-
dnih dreves, ki bi po eni strani 
mimoidočim nudila senco, v 
rodnem obdobju pa bi si lahko 
postregli še s sadeži. Bližnjico so 
občani lepo sprejeli, uporabljajo 
jo tako šolarji kot tudi starejši.

Povezavo je novembra 
2021 gradilo podjetje MKER-
ŠMANC. Kot so nam pojasni-
li na Občini, so dela obsegala 
odkop travnate ruše, položitev 

filca, utrditev podlage, položi-
tev robnikov, premostitev jarka, 
nasutje in utrditev peska ter iz-
gradnjo javne razsvetljave. Pot 
je široka tri metre, vrednost del 
pa je bila slabih 28 tisočakov. 

Po čvrsti trasi iz Laz do 
Dragomerške ceste 

Prebivalci okoli 140 hiš spo-
dnjega Dragomera so se lahko 
razveselili tudi do konca ureje-
nega odseka poti med Lazami 
in Dragomerško cesto. »Dela 
v Lazah sicer niso bila obse-
žna, a imajo največji učinek za 
prebivalce spodnjega drago-
merškega naselja, saj jim urejen 
prehod čez Dragomerški potok 
omogoči varen in hiter dostop 
do Dragomerške ceste in nato 
v naše gozdove in hribe,« pravi 
Andrej Jerman Blažič. V nada-
ljevanju naj bi ob Dragomerški 
cesti speljali še pločnik do regi-
onalne ceste ter hkrati nadalje-
vali prizadevanja za izgradnjo 
načrtovanega odseka poti čez 
dragomerške travnike ter tako 
tudi skozi Dragomer, v celoti, 
zagotovili varno (šolsko) peš in 
kolesarsko pot. 

Prehoda čez Dragomerški 
potok sta bila sicer zgrajena 
že pred tremi leti. Takrat so z 
udarniško prostovoljno akci-
jo ter podarjenim materialom 
skupine aktivnih občanov zgra-
dili zasilna mostička in čez trav-
nik s peskom utrdili pot. »Od-
sek smo uredili tako, da nam 
je moj prvi sosed dal šest zelo 
težkih plohov. Potem je prišel 
drugi sosed z zelo veliko trak-
torsko prikolico in jih odpeljal 
dol. Župan je naročil dva kami-
ona peska in balo filca, tretji so-
sed pa je ta pesek s traktorjem 
z nakladalno žlico raztrosil. Na 
koncu se je zbrala skupina ob-
čanov z otroki. Poprijeli smo za 
lopate, grablje, samokolnice in v 
eni uri in pol poravnali del peš-
poti, ki je v občinski lasti. Na-
slednjič smo ponovili vajo še na 
delu pešpoti, ki je v lasti Sklada 
kmetijskih zemljiš ter poprosili 
četrtega soseda, da jo poravna 
z malim valjarjem,« je slikovito 
razložil Jerman Blažič. »Kasne-
je smo naredili še stopnice in 
mostička zavarovali z zasilni-
ma ograjama.« Tako zgrajena 
mostička je občina konec leta 
2021 nadomestila s solidno utr-
jenima robustnima prehodoma 
preko dovolj širokih betonskih 
cevi, skozi katere je speljan po-

tok. Pešci in kolesarji se sedaj po 
čvrsti in zavarovani trasi, brez 
stopnic, varno sprehajajo ozi-
roma peljejo s kolesom od ulice 
Laze do Dragomerške ceste. 

Do večje prometne varnosti 
tudi s postavitvijo grbin

Za zagotavljanje varnosti pe-
šcev vseh generacij je bilo lani 
poskrbljeno tudi z umirjanjem 
prometa. Občina Log - Drago-
mer je lani postavila še 14 grbin 
za umirjanje prometa. Tri hitro-
stne ovire na ulici Na Grivi, eno 
na Vrhovčevi cesti, tri na Rimski 
cesti, štiri na Cesti 8. maja, dve 
na cesti Dolomitskega odreda 
ter eno na Poti na Polane. Od 
priporočenih 60 hitrostnih ovir 
iz Promete študije Občine Log 
- Dragomer jih je tako postavlje-
nih približno polovica (29). Na 
Dragomerški cesti jih je bilo v 
preteklih letih postavljenih šest, 
dve na ulici Na Grivi, dve na 
Šolski ulici, dve na Rimski ce-
sti, ena na Cesti 8. maja ter dve 
na Poti na Plešivico. »S posta-
vitvijo grbin oziroma »ležečih 
policajev«, dobiš večjo varnost. 
Ležeči policaji te kaznujejo na 
kraju prekrška prehitre vožnje 
- takoj, brez listka, kazni ne do-
biš na položnici, a te prehitra 
vožnja vseeno udari po žepu. 
Ležeči policaj ti ob prehitri vo-
žnji lahko resneje poškodujejo 
podvozje ali pa te v najboljšem 
primeru ob udarcu opomnijo, 
da je prihodnjič bolj pametno 
zmanjšati hitrost,« jo o razlogih, 
zakaj delovna skupina podpira 
postavitev grbin za umirjanje 
prometa, povedal Jerman Bla-
žič, ki je ob tem še opozoril, da 
morajo grbine ustrezati predpi-
sanim standardom oziroma biti 
dovolj visoke, če želimo, da so 
učinkovite. 

Kako se je začelo
Pred približno sedmimi leti 

so se štirje občani, Marko Kra-
ner, Andrej Jerman Blažič ter 
Igor in Samo Pavlin povezali v 
civilno iniciativo za varno šol-
sko pot ter na občino Log - Dra-
gomer naslovili pobudo za ure-
ditev varne šolske poti v naselju 
Dragomer. Pobuda je bila leto 
kasneje razširjena na zagota-
vljanje oziroma urejanje varne 
peš in kolesarske poti ter var-
nih prehodov čez cesto na ce-
lotnem področju občine, hkrati 
pa je bila uvrščena tudi med 

prioritetne razvojne projekte 
občine. Za skrbnika te strateške 
aktivnosti je bil določen najsta-
rejši občinski svetnik Andrej 
Jerman Blažič. Iniciativi so se 
kmalu pridružili Vilijem Ko-
sednar, Urška Babnik in Franci 
Kozjek, ki so bili pod vodstvom 
podžupana Simona Strgarja 
imenovani v županovo posveto-
valno delovno skupino. Ta je na 
podlagi smernic za šolske poti 
Javne agencije RS za varnost 
prometa ter občinske prome-
tne študije pripravila osnove za 
»Izvedbeni načrt varne šolske 
poti od Lukovice do Jordano-
vega kota«. Varno šolsko pot so 
speljali stran od gostega prome-
ta ter regionalne ceste, stran od 
hrupa, onesnaženosti z izpu-
šnimi plini in mikrodelci. Ob 
tem jih je vodila ideja, da umik 
od motoriziranega prometa 
pomeni večjo varnost ter manj 
možnosti za prometne nesre-
če. Pri načrtovanju trase varne 
šolske poti so zasledovali štiri 
ključna izhodišča. Trasa poti 
naj bi bila, kjerkoli je to možno, 
odmaknjena od motoriziranega 
prometa. Poti, ki bi jih speljali 
preko travnikov naj bi bile širo-
ke do tri metre in utrjene z gro-
bim in finim peskom. Deli trase, 
ki bi bili speljani po obstoječih 
občinskih cestah in ulicah bi za 
pešce potekali po pločnikih, za 
kolesarje pa bi na teh cestah in 
ulicah vrisali opozorilne talne 
znake ter potek varovane kole-
sarske steze. Zamisli so si tudi, 
da bi trase opremili s svetilkami 
in klopcami za počitek, ter kjer 
je možno, še z zasaditvijo dre-
ves za senčenje.

22 odsekov oziroma 7500 
metrov varnih poti

Delovna skupina je načrt pro-
jekta varnih šolskih poti skozi 
občino razdelila na 22 odsekov 
in za vsakega natančno določi-
la način reševanja. »V okviru 
možnosti je delovna skupina za 
vsak odsek določila predvsem 
način reševanja posameznega 
odseka, določene so bile širine 
poti, izvedba bankin, vrste in 
širine pločnikov, vrsta materiala 
za utrjevanje pohodne površi-
ne, opremljenosti s klopcami in 
razsvetljavo, vrste talnih oznak 
in obcestnih tabel ter števila, 
vrste in razporeditve grbin za 
umiritev prometa in podobno.« 

V. L., foto: Tim Žugaj in 

Lani zgrajena še dva
pomembna odseka varne (šolske) poti

Pešpot je Šolsko ulico povezala z Športnim parkom Log
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Log - Dragomer, 11. februar 2022 
– Gradnja kanalizacije in čistilne 

naprave poteka kot po maslu.

 Mila zima in za ta letni čas ugodne tempera-
turne razmere omogočajo delavcem, da še pre-
segajo zastavljeni terminski plan. Zgrajene je že 
skoraj 18 kilometrov kanalizacije, na čistilni na-
pravi pa potekajo zaključna dela. Zato lahko že v 
tem mesecu v vaših nabiralnikih pričakujete ob-
vestilo o morebitnem že plačanem komunalnem 
prispevku.

 Gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne 
naprave je v sklepni fazi. Izbrani izvajalec mora 
položiti le še okoli 5 kilometrov od skupno 23 ki-
lometrov kanalizaciji ter zaključiti dela na čistilni 
napravi. Na Občinski upravi medtem ne sedijo 
križem rok, kot smo izvedeli ves čas bedijo nad 
izvajalci, se usklajujejo in skrbijo za pravočasno 
in popolno oddajo zahtevkov. »Vsak zahtevek 
za izplačilo zajema v povprečju 300–400 strani 
dokumentacije. Ob vsakem zahtevku je potreb-
no sproti dokazovati upravičenost do izplačila v 
skladu z vsakokratno veljavnimi Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike, vsakokratno veljav-
nimi Smernicami o poenostavljenih možnostih 
obračunavanja stroškov v obdobju in vsakokra-
tno veljavnimi Navodili organa upravljanja za iz-
vajanje upravljalnih preverjanj«, so nam pojasnili 
na Občini.

Med drugim so se na Občinski upravi zakopa-
li tudi v arhive ter pregledali dokazila o plačilu 
komunalnega prispevka. Tisti občani, ki ste ko-
munalni prispevek za priklop na kanalizacijo v 
preteklosti že plačali, lahko že ta oziroma pri-
hodnji mesec v svojih nabiralnikih pričakujete 
pismo Občine. V njem vas bodo obvestili, da so 
obveznosti za plačilo komunalnega prispevka že 
poravnane. Kot so še poudarili na Občini to ob-
vestilo shranite, saj vam bo služilo kot dokazilo v 
postopku izvedbe hišnega priključka. Izgradnjo 

tega boste morali financirati sami, hkrati boste 
morali poskrbeti tudi za njegovo izgradnjo, ali 
v lastni režiji ali z izvajalcem, ki ga boste izbrali 
sami. Več si lahko preberete v obvestilu, ki je prav 
tako objavljeno v Našem časopisu.

Ugodno vreme dopušča gradnjo vakuumske 
kanalizacije

Gradbena mehanizacija na razpisu izbrane-
ga Hidrotehnika v februarju ropota na Cesti na 
breg, kjer polagajo vakuumsko kanalizacijo. Dela 
se bodo ob ugodnih vremenskih pogojih in tem-
peraturah nad ničlo proti koncu februarja oziro-
ma v začetku marca predvidoma nadaljevala na 
Vrhovčevi cesti od hišne številke 44 do 15, KGG 
pa naj bi v tem obdobju kanalizacijo polagal na 
Barjanski cesti od hišne številke 2 do 3c ter od 
hišne številke 8 do 4. 

Medtem je še naprej živahno ob regionalki, kjer 
delavci nadaljujejo z izvajanjem vakuumske ka-
nalizacije ob sočasnem polaganju vodovodnega 
omrežja, plinovodnih cevi in telekomunikacijske-
ga omrežja T2. Dela potekajo na trasi regionalne 
ceste v območju kolesarske poti in sicer od Kačje 
vasi proti Rosovčam ter od objekta na Loški cesti 
2 do 10.

Podboj pod avtocesto bo zaključen februarja
Delavci Komunalnih gradenj naj bi do konca 

meseca pod avtocesto izvedli podboj po katerem 
bo potekala kanalizacija, ki se bo v nadaljevanju 
navezala na traso kanalizacije Poti na mah od hi-
šne številke 5 do 7 ter črpališča Č4. Kot so nam 
povedali na Občini medtem na delu trase vzpo-
redno z avtocesto ob objektu Vrhniška cesta 19 
do 11a v smeri proti Brezovici že poteka gradnja 
kanalizacije. 

V drugi polovici februarja naj bi kanalizacijo 
gradili na Ljubljanski cesti od hišne številke 26a 
do 30 in po Dragomerški cesti od hišne številke 
60 do 64, gradnja pa naj bi se nato marca nada-
ljevala po Dragomerški do hišne številke 74. Ka-
nalizacijo naj bi marca začeli graditi tudi na Lu-

kovici. Sicer pa naj bi prihodnji mesec na cestnih 
površinah, ki so po že zgrajeni kanalizaciji ostali v 
makadamu, izvedli asfalte. Prihodnji mesec naj bi 
nadaljevali tudi s širjenjem omrežja zemeljskega 
plina.

Na 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. Delavci Trgograda so januarja po-
belili stene ter vgradili okenske police v poslovno 
tehnološkem objektu čistilne naprave. Februarja 
so delavci začeli polagati stensko ter talno kera-

miko, ob ugodnih vremenskih razmerah pa bodo 
izvedli še fasado. Delavci Trgograda so začeli z 
izvedbo trase vodov za odvod meteornih voda, 
sanitarne vodo ter vodovoda. Napredovanje del 
bo odvisno od vremenskih razmer. V drugi po-
lovici tega meseca je v načrtu pospešena izvedba 
elektro in strojnih inštalacij poslovno tehnolo-
škega dela čistilne naprave ter izvedba ograje na 
lokaciji bazenov. Na lokaciji vakuumske postaje 
naj bi še ta mesec montirali črpalke ter nato še 
strojno opremo

Naj spomnimo, da izvajalci gradijo centralno 
čistilno napravo s kapaciteto 5.000 populacijskih 
enot. Gradnja bo kmalu zaključena, sledilo bo 
poskusno enoletno obratovanje naprave. Nanjo 
naj bi priključili odplake iz gospodinjstev, ki leži-
jo ob trasi, kjer je že bilo zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje.

V. L., foto: Občinska uprava

Log - Dragomer, 15. februar 2022 – Stopnišče 
Upravnega centra Občine Log - Dragomer gosti 
že četrto razstavo. 

Tokrat se obiskovalcem 
predstavljajo najmlajši, otro-
ci iz Vrtca Log - Dragomer. 
Njihove umetnine si lahko v 
poslovnem času Občine Log - 
Dragomer ogledate do konca 
marca. Stopnišče Upravnega 

centra Občine Log - Drago-
mer postaja galerija v malem. 
Potem ko so se z umetniški-
mi deli predstavili akademski 
slikar in grafik Ivo Mršnik, 
akademski slikar in profesor 
Milan Erič ter osnovnošolski 

otroci, si tokrat lahko ogledate 
umetniška dela in izdelke vr-
tčevskih malčkov. Kot so nam 
povedali v Vrtcu Log - Dra-
gomer, si bodo obiskovalci na 
stopnišču Upravnega centra 
lahko ogledali izdelke ter risbe, 
ki so jo ustvarili otroci različ-
nih starostnih obdobij. Tehni-
ke, ki so jih malčki uporabili, 
so zelo raznolike, obiskovalce 
pa razstava ponese v pisan svet 
otroške domišljije ter neskonč-
ne palete barv. Razstava bo 
odprta do konca marca 2022. 
Ogledate si jo lahko v poslov-
nem času Občine Log - Drago-
mer, in sicer v ponedeljek, to-
rek in četrtek od 8:00 do 12:00 
in od 13:00 do 15:00, v sredo 
med 8:00 in 12:00 ter od 13:00 
do 17:00, ali pa v petek od 8:00 
do 12:00 oziroma od 12:30 do 
13:00.

V. L. foto: OU, Vrtec Log - 
Dragomer

Obvestilo
Spoštovane občanke, spoštovani občani. Obveščamo 

vas, da bomo v mesecu februarju odposlali obvestila/do-
pise tistim občanom, ki imajo poravnane vse obveznosti 
glede komunalnega prispevka - torej komunalnega pri-
spevka za priklop na kanalizacijo ne bo potrebno plačati. 

Prejeto obvestilo oz. dokazilo shranite, saj vam bo slu-
žilo kot dokazilo v postopku izvedbe hišnega priključka.

Občina je še v fazi pregledovanja arhiva dokazil o 
plačilu komunalnega prispevka, tako da bo lahko kakšno 
obvestilo o poravnanih obveznostih izdano tudi v mese-
cu marcu.

V nadaljevanju bo sledila izdaja odločb za plačilo ko-
munalnega prispevka za priklop na kanalizacijo tistim 
zavezancem, ki ga morajo še plačati.

Obveščamo vas tudi, da mora lastnik objekta poskrbe-
ti tudi za izgradnjo hišnega priključka. Lahko ga izvede v 
lastni režiji ali z izvajalcem, ki ga pridobi sam.

Pred začetkom gradnje hišnega priključka osebno v 
informacijski pisarni podjetja JP KPV, d.o.o. (ali na e-po-
štni naslov informacijska@kpv.si - v tem primeru mora 
biti zahtevek elektronsko podpisan) oddajte izpolnjen 
in podpisan obrazec Zahtevek za priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje. Za več informacij o Zahtevku se 
obrnite na JP KPV, d.o.o.

Občinska uprava

Na Občini razstava vrtčevskih umetnin

Projekt gradnje kanalizacije in čistilne naprave 

Pri kanalizaciji vse po planu

Ugodne vremenske raz-
mere so šle na roko izvajalcu, 
ki je že zgradil oporni zid. V 
začetku marca naj bi zgradili 
še povezovalne stopnice. Iz-
vajalec je že zgradil oporni 
zid, trenutno izvajajo zasip za 
zidom. »Oporni zid v višino 
meri okoli 280 cm, ob njem 

pa bo umeščenih dodatnih 38 
novih grobnih polj za žarne 
pokope.,« so nam povedali na 
Občinski upravi. Poudarili so, 
da so z gradnjo zidu zavarova-
li brežino in pridobili prostor 
za umestitev novih grobov. V 
sklopu prenove bodo zgradili 
tudi nove stopnice, ki bodo 

povezovale zgornjo in spodnjo 
teraso ter uredili dostopno pot 
za invalide. Gradnja stopnic je 
predvidena v začetku marca, 
napredovanje del pa bo odvi-
sno od vremenskih razmer.

Občina Log – Dragomer 
naj bi tudi v prihodnjih letih 
za prenovo razvezala svoj mo-
šnjiček. V načrtu je gradnja 
poslovilnega objekta. Ob kon-
cu prenove naj bi bilo drago-
merško pokopališče bogatejše 
za  dodatnih 31 enojnih gro-
bov, 178 žarnih grobov ter 120 
žarnih niš, uredili pa naj bi še 
prostor za raztros pepela. 

V. L.

Pokopališče že kaže orise
svoje nove podobe
Dragomer, 15. februar 2022 – Delovni stroji 
Trgograda že dober mesec ropotajo na hribu 
nad Dragomerjem, kjer se nadaljuje prenova 
pokopališča pri cerkvi Sv. Lovrenca. 
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Log - Dragomer 28. februar 2022 
– V KUD Kosec se veselijo štirih 
novih knjigobežnic, drobnih hišic 
s knjigami, ki jih je Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika postavila v 
sodelovanju s Klubom vrhniških 
študentov, LEO klubom Vrhnika 
in Občino Log - Dragomer. 

Za knjigobežnice bodo skrbeli v Koscu, 
kjer pravijo, da je za ljubitelje branja pripra-
vljen bogat izbor knjig.

 Ljubitelji branja se bodo razveselili kar 
štirih novih knjigobežnic. Eno boste na-
šli pri klopci ob dragomerškem gasilskem 
domu, druga je postavljena pri otroškem 
igrišču v Jordanovem kotu, tretja v loškem 
športnem parku ter še ena na Lukovici pri 
novi trim stezi. V KUD Kosec so nam zau-
pali, da sta jim pri postavitvi v ambient na 
pomoč priskočila Jure Demšar in Dušan 
Mihevc. ki se jima ob tej priložnosti lepo 
zahvaljujejo. Knjigoljubom pa želijo obilo 
užitkov ob prebiranju in izmenjavi knjig.

V Občini Log - Dragomer bo projekt za-

živel kot začasna zamenjava za knjižnico. 
Seveda knjigobežnice nikakor ne morejo 
nadomestiti knjižnice, a kot pravijo v Kud 
Kosec, bodo nudile prijazen kotiček za sta-
rejše pa tudi nove knjige, v njih pa so do-
movali že prenekateri knjižni biseri. Projekt 
knjigobežnice je razširjen po celi Sloveniji in 
tudi v ostalih državah. Na javnih mestih so 
postavljene hiške različnih oblik, ki tudi na 
simbolni ravni podpirajo prisotnost knjige 
v javnem prostoru oziroma v skupnosti, ki 
se zaveda, da sta knjiga in branje pomembni 
za učenje, mentalni in čustveni razvoj, so 
zatočišče mirnih misli in navdiha. Knjigo-
bežnice delujejo po načelu »oddaj eno, vze-
mi drugo«. V hiški naj bi bralci pustili knji-
go, nekdo drug jo bo vzel, odnesel domov 
ter užival v njeni družbi. Ko jo bo prebral, 
jo bo lahko vrnil ali pa bo na njeno mesto 
v hišico prinesel drugo knjigo, za katero si 
želi, da bi jo spoznali in prebrali tudi dru-
gi bralci. Knjige tako krožijo, z njimi pa se 
širi bralna kultura. Na ta način povezujejo 
bralce, ki jim je skupna ljubezen do knjig in 
branja, spodbujajo mlade, ki se šele spozna-
vajo s črkami in jih navdušujejo za branje.

V. L., foto: KUD Kosec

Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 54/09, 19/16 in 14/17) Občina Log - Dragomer 
objavlja

Javni razpis
zbiranja predlogov za podelitev priznanj 

Občine Log - Dragomer 
za leto 2022

1. NAZIV IN SEDEŽ RAZPISOVALCA 
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Lju-
bljani.

2. PRIZNANJA, KI SE BODO PODELILA
Podelila se bodo naslednja priznanja:
- grb občine Log - Dragomer,
- priznanje Občine Log – Dragomer,
- naziv častni občan oziroma častna občanka Občine Log - 

Dragomer.

V koledarskem letu je možno podeliti največ dve priznanji 
grb Občine Log - Dragomer in do tri priznanja Občine Log 
- Dragomer. Naziv častni občan oziroma častna občanka se 
podeljuje po preteku dveh ali več let po zadnji podelitvi, zato 
je ta naziv letos možno podeliti.

3. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Naziv častni občan oziroma častna občanka Občine Log 

- Dragomer je priznanje, ki se podeljuje posameznikom za 
dolgoletne in izjemne uspehe na posameznih področjih 
družbenega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu 
Občine Log - Dragomer. 

Grb občine je priznanje, ki se podeljuje posameznikom, za-
vodom, organizacijam, društvom, drugim pravnim osebam, 
ki delujejo na območju Občine Log - Dragomer za življenjsko 
ali dolgoletno delo, ki prispeva k razvoju in ugledu občine 
oziroma prispeva k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju 
občanov. 

Priznanje občine se podeljuje posameznikom, zavodom, 
organizacijam, društvom, drugim pravnim osebam za uspe-
šno delo v koledarskem letu ali daljšem obdobju na različnih 
področjih družbenega življenja.

4. PREDLAGATELJI PRIZNANJ
Predloge za podelitev priznanj in naziva lahko podajo ob-

čani Občine Log - Dragomer, župan, politične stranke in liste, 
zastopane v Občinskem svetu Občine Log - Dragomer, za-
vodi, organizacije, društva in druge pravne osebe, ki delujejo 
na območju Občine Log - Dragomer. Nihče ne more sebe 
ali svojih bližnjih sorodnikov predlagati za prejem priznanja.

5. PREJEMNIKI PRIZNANJ
Prejemniki priznanj so lahko posamezniki, zavodi, organi-

zacije, društva in druge pravne osebe. Do priznanj niso upra-
vičeni funkcionarji Občine Log - Dragomer v času trajanja 
mandata.

6. UTEMELJITEV PREDLOGA
Predlogu za podelitev priznanja Občine Log - Dragomer 

mora biti priložen obrazec, ki vsebuje osnovne in osebne po-
datke o posamezniku, zavodu, organizaciji, društvi ali dru-
gi pravni osebi, z navedbo, za katero priznanje se predlaga 
kandidat, v utemeljitvi predloga mora biti opisana dejavnost 
in dosedanji uspehi kandidata. Obrazec je priloga tega raz-
pisa in je dosegljiv na spletni strani www.log-dragomer.si in 
v sprejemni pisarni Občine Log - Dragomer. K obrazcu se 
mora obvezno priložiti življenjepis kandidata.

7. ROK, DO KATEREGA JE POTREBNO POSLATI 
PREDLOGE

Predloge za podelitev priznanj Občine Log - Dragomer je 
potrebno poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na 
sedežu občine do 5. 4. 2022 do 12.00 ure v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Log - Dragomer, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Loška cesta 12, 1358 Log 
pri Brezovici, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS 
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE LOG - DRAGOMER – ŠT. 430-1/2022«. 

8. DODATNE INFORMACIJE 
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom 

so na voljo na sedežu Občine Log - Dragomer, po telefonu 01 
750 77 08 ali preko elektronske pošte majda.volcansek@log-
-dragomer.si – kontaktna oseba Majda Volčanšek. 

Številka: 430-1/2022
Datum:   17. 1. 2022

Občina Log - Dragomer
 Župan
 Miran Stanovnik

Knjigobežnice že v občini

Log - Dragomer, 15. 
februar 2022 – V 

Sloveniji za rakom 
vsako leto zboli 

okoli 80 otrok in 
mladostnikov.

 Ozdravljivost je 80-odstotna, 
mnogi pa bitko s to kruto bole-
znijo žal izgubijo. Za vse male 
junake, ki se pogumno spopa-
dajo z vsemi težavami, ki jih 
prineseta bolezen in zahtevno 
zdravljenje, si na mednarodni 
dan boja proti otroškemu raku 
pripenjamo pentljo zlate barve. 
Prav tako so v znak podpore ne-
katera mesta pomembne zgrad-
be osvetlila z zlato barvo.

 Junaki 3. nadstropja, društvo, 
ki so ga ustanovili starši otrok z 
rakom vsako leto na mednaro-
dni dan boja proti otroškemu 

raku, 15. februarja, organizira 
vseslovensko akcijo ozaveščanja 
o raku pri otrocih. Slovenske 
občine in ostale lastnike so na 
ta dan povabili, da objekte osve-
tlijo z zlato oziroma rumeno 
barvo in tako izkažejo podpo-
ro Junakom in Junakinjam, kot 
poimenujejo otroke z rakom. 
Akciji se je pridružila tudi Ob-
čina Log -Dragomer, ki je v zlato 
barvo odela pročelje občinske 
stavbe. 

Male junake lahko podprete 
tako, da si pripnete zlato pen-
tljo in tako izkažete podporo 
otrokom in mladostnikom, ki 
se pogumno spopadajo z rakom, 
vsem, ki so premagali otroškega 
raka, družinam, ki pogumno 
živijo naprej, čeprav so zaradi 
raka izgubile otroka ter zdrav-
nikom, zdravstvenemu osebju 
in prostovoljcem, ki svoj poklic 

in čas namenjajo otroškemu 
raku. Zlata pentlja, simbol boja 
proti otroškemu raku, predsta-
vlja plamen upanja in čistost 
otroških src. 

Tako kot je zlato plemenita 
kovina, so plemeniti tudi otro-
ci. Zlato mora skozi ogenj, da 
postane močnejše in trpežnej-
še. Takšna je tudi pot Junakov – 
otrok z rakom. Po vseh težavah 
in bolečinah, ki jih izkusijo, so 
močnejši in pogumnejši. Zato 
jih imenujemo Junaki z veliko 
začetnico. 

Mednarodni dan boja pro-
ti otroškemu raku je svetovna 
kampanja, ki ozavešča o raku 
v otroštvu in mladosti. Leta 
2002 ga je ustanovila mednaro-
dna organizacija International 
Childhood Cancer Day, ki se 
zavzema za napredno zdra-
vljenje in oskrbo ter spodbuja 

k večjemu razumevanju težav, 
s katerimi se srečujejo družine 
otrok in mladostnikov v času 
zdravljenja ter po zdravljenju. 
Za rakom letno zboli približno 
80 otrok in mladostnikov. Oz-
dravljivost je 80-odstotna, mno-
gi pa bitko s to kruto boleznijo 
žal izgubijo. 

Otroci in mladostniki, ki so 
trenutno v fazi zdravljenja, kot 
tudi tisti, ki so bolezen uspešno 
premagali, si predvsem želijo, 
da bi bili med vrstniki spreje-
ti. Žal je rak pri otrocih še ve-
dno pogosto tabu tema. Mnogi 
vrstniki Junakov posledično 
nimajo dovolj informacij o tej 
bolezni in se zato gologlavih Ju-
nakov izogibajo ali pa se jih celo 
bojijo. Zato je problematika o 
sprejemanju med vrstniki letos 
še posebej izpostavljena. 

V. L.

Za male junake v zlato odeta občinska stavba

Slovenski 
kulturni
praznik …
skozi otroške
oči

Log - Dragomer, 8. februar 
2022 – Slovenski kulturni praznik, 
Prešernov dan, so obeležili tudi v 

Vrtcu Log - Dragomer. 
 
Otroci so se pod mentorstvom svojih 

vzgojiteljic izražali na vseh področjih. Po-
govarjali so se o pomen kulture in prazni-
ka, se seznanili s simboliko, himno, zastavo, 
grbom ter spoznavali slovenske pesnike in 
pisatelje ter njihova dela. Skozi igro so z je-

zikom ter likovno in glasbeno umetnostjo 
spoznavali bogato zapuščino slovenskih 
pesnikov in pisateljev. Mladi umetniki so 
svojo ustvarjalno žilico izlili tudi na papir. 

Izražali so se v različnih umetniških jezikih 
ter ustvarili paleto čudovitih izdelkov. 

V.L.
Foto: V. L. , Vrtec Log - Dragomer
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Log – Dragomer, februar 2022 – 
Tokratna že osma Koščeva revija 
po vrsti z podnaslovom, Čas beži, 
spomini ostajajo! ponovno ponuja 
vpogled v preteklost.

»V tokratni številki smo velik del revije posve-
tili izboru in pomenu hišnih imen. Verjamemo, 
da bo branje zanimivo tako za mlajšo kot tudi 
starejšo populacijo,« je v uvodni besedi zapisala 
Marjetka Rojec. 

Bralci bodo spoznali življenjsko zgodbo Ver-
bičeve mame, obeta se zanimivo branje o doma-
čih hišnih imenih domačij na Logu, o pomenu 
prezračevalnikov na domačijah in kozolcih ter 
delovanju društva v lanskem letu.

V. L,

Žene. Ženske. 
Tako muhaste, tako srčne, tako 
posebne! 
Ali ste vedeli, 
da zna ženska iz nič narediti 
tri stvari? 
Kosilo, prepir in frizuro. 
In ali ste vedeli, 
da je moški najboljši 
modni dodatek 
vsake ženske?

Približuje se Dan žena, pravilno se imenu-
je “Dan delovnih žena”, mednarodni praznik 
žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo 
vsako leto 8. marca.

V ta namen se v več mestih po državah or-
ganizirajo različna slavja. Tako nikjer ne pri-
manjkuje koncertov in enodnevnih izletov. 
Gostinci ponujajo slavnostna kosila in večerje, 
razna društva in organizacije predstave, prire-
ditve in obdarovanja. Trgovci nudijo izdelke in 
ideje, s katerimi lahko pokažemo drobno po-
zornost ženam, prisotnim v vsakdanu našega 
življenja. 

Cvetličarji ponujajo skrbno izbrane cvetli-
ce ali šopke. Otroci s pomočjo pedagogov v 
vzgojnih ustanovah ustvarjajo neprecenljive 
voščilnice, papirnate rožice, ogrlice in zape-
stnice … 

Obstajajo žene vseh vrst: odločne, spontane, 
nežne, trmaste, včasih premišljeno naivne in 
nevedne, čustvene, raznežene, občutljive in 
vsaka je zase edinstvena! 

Tudi naše društvo KUD Kosec se že drugo 
leto zapored okrnjeno, a z najlepšimi željami, 
posveča ženam. Tokrat vam postrežemo s pe-
smijo naše krajanke Rože M. Pečnik Kertel. 

Drage žene, želimo vam, da izkoristite dan, 
namenjen samo vam in se prepustite razvaja-
nju najbližjih ali pa se vsaj za trenutek posvetite 
same sebi. Za konec zapisa pa vam podarjamo 
še misel svetovne pisateljice Joan K. Rowling: 

“Naše odločitve in ne naše sposobnosti so 
tiste, ki pokažejo, kaj smo.”

KUD Kosec

Dan žena

V našem društvu smo letos poleg spomina na 
Prešerna obeležili tudi spomin na naša dva velika 
mojstra. Leto 2022 je razglašeno za Plečnikovo in 
Tartinijevo leto. 

Mineva namreč 150 let od rojstva arhitekta Jo-
žeta Plečnika ter 330 let od rojstva skladatelja in 
violinista Giuseppeja Tartinija. Plečnik je zazna-
moval arhitekturno krajino Slovenije in deloma 
tudi Evrope, v Piranu rojeni Tartini pa je zapustil 
okoli 130 violinskih koncertov.

V našem okolju pa imamo učiteljico Ireno Brvar, 
ki je 40 let svojega življenja posvetila poučevanju, 
od tega zadnjih 24 let na OŠ Log – Dragomer. Kot 
sama pravi:« To ni bil le moj poklic, temveč po-
slanstvo. Skozi delovno obdobje sem poučevala 
vse predmete v vseh razredih od prvega do šeste-
ga, v katerem sem s poučevanjem slovenščine in 
matematike preživela zadnjih sedem šolskih let. 
Po upokojitvi pa sem aktivna članica Univerze za 
3. življenjsko obdobje na Vrhniki. Sedaj lahko tudi 
več časa posvetim sebi, svojim vnukom in čutim, 
da moj vir ustvarjalnosti že dobiva nova krila«. 

V počastitev kulturnega praznika objavljamo 
eno od neštetih lepih pesmi iz zbirke Irene Brvar. 
Našim krajanom čestitamo za slovenski kulturni 
praznik in želimo, da se ob letu osorej resnično 
srečamo »v živo«. 

 KUD Kosec

KUD Kosec
za slovenski
kulturni praznik

 

 

 
 

V sredo 2. marca, 
 16.30-18.30, 

 Vrhovčeva 38, Log 
 

 
 

 
SE BO DOGAJALA OSMA LOŽANSKA SEMENJAVA  

  
 

Menjali bomo semena, posušena zelišča in začimbe, 
knjige o vrtnarstvu in vrtnarjenju, marmelade in 

vloženine, zelene nasvete in nasmehe :D 
 
 

Za več informacij pobrskajte na spletni strani 
www.zelemenjava.si ali pošljite mail na 

premus.mojca@gmail.com . 
 
 

Vljudno vabljeni, 
denar pustite doma !!!!! 

Kosec ob slovenskem
kulturnem prazniku
z novo revijo

To 
razcvetelo 

sveže drevje

Marec,
vse se prebuja,
drevje v popju čaka čas,
da zapolni krošenj golo silhueto,
z razkošjem, v odtenkih nežnih barv, 
ki se prelivajo v jasno nebo.
Že zvončki po poljanah kličejo otroke,
da z drobnimi cvetovi mamice razvesele.
Žafran med suhim listjem jase bogati,
trobentice so preživele zimo,
sveže v svojih srajčkah vabijo v objem.

Ej, ti, marec!
Si res prišel?! Si tisti lepi čas,
ko vse se dviga, vstaja, klije, raja?
Otroci trobili smo v mestu tam pod hribom
za domačo hišo, 
ko sonce že ponujalo je tople dni.

A, joj in hrup neznosen, Tresk! Bum!,
naenkrat hiše naše tam več ni!
Nič več pomladnih pesmic tam za hišo,
vse sanje, varen dom …
Ničesar ni,
le ruševine in dim se dvigal je v nebo.

Ti, marec,
ptičjih melodij nekoč prisrčni čas!
Odplaval si v daljavo,
sesul se v prah,
v oblak spominov,
nedolžnih sanj in hrepenenj,
poljubov nežnih,
objemov, s srčnim žarom v očeh.

Še mehke punčke iz cunj, 
žametni medvedki in pajacki,
so dvignili se z dimom v nebo.
O, ti, pepel, povej ljudem vse bridke zgodbe!
O ljubezni in človečnosti oropanih otroštvih!
Naj se imajo radi!
Naj v vojne se nikoli ne zapletajo!

Roža M. Pečnik Kertel

NAVDIH (Irena Brvar)
Bodi sam do sebe nežen.
Bodi sam do sebe skrben.
Očisti slabih misli svoje srce, 
in kot poleti z barko,
odplulo iz tebe bo gorje.

Lahkoten korak, globok vdih,
in hoja po valovih vetra
ti dale bodo novo moč,
nasmeh na lica, dotik sreče
in mirno, prijazno noč.

Naj se srce radostno zasmeje
ob pogledu v tvoje tople oči,
naj duša radostno drhti,
ko se hvaležno potopim
v tvoje nežne dlani.

Čeprav si v daljavi, oddaljen
čutim tvoj nežen objem,
čutim tvoj blagi dih.
Pridi bližje za moj zadnji stih. 

Korona virus nas že drugo leto drži v svojem 
oklepu, zato tudi letos ne moremo v živo 
organizirati prireditve v počastitev praznika. 
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Miran Setnikar – 
predsednik Mah teatra

Obljubili smo vam, da vam bomo predstavili 
vse akterje društva Mah teater, ki so pripomogli k 
izvedbi predstave Pohlep v kotlini barjanski. Ker 
je gospod Setnikar, avtor besedila, tudi predse-
dnik društva, mu danes namenjamo večjo pozor-
nost in prisluhnimo mu, kaj je zapisal  o delu dru-
štva, o pristopu k projektu in njegovi realizaciji 
ter o tem, kako vidi položaj kulturnikov v občini 
danes in v bližnji prihodnosti.

 
Za mnoge občane si bil zagotovo malo poznan, dokler 
se nisi odločil za aktivno sodelovanje v gledališki 
skupini pod okriljem Kulturnega društva Kosec. Kaj 
je botrovalo odločitvi za novo ustanovitev društva in 
zakaj si se odločil, da prevzameš vlogo predsednika 
društva?

Odločitev ni bila težka oz. je sploh ni bilo. Ko 
smo se bili kot skupina zaradi razmer v krovnem 
društvu prisiljeni registrirati kot samostojno 
društvo, smo izvedli tajno glasovanje in ker sem 
dobil največ glasov, sem prevzel vodenje. Postavil 
sem pogoj, da se predsednika in člane UO voli 
vsako leto. Iz lastnih izkušenj v preteklosti vem, 
da je poleg organizacijskih sposobnosti in časa, 
ki ga lahko posvetiš delovanju društva, izredno 
pomemben motivacijski faktor, ki ga vodja uspe 
dati skupini. Amaterska društva so skupina ljudi 
z različnimi ambicijami, različnimi sposobnost-
mi, različnimi urniki in domačimi obveznostmi. 
Krmarjenje med vsemi temi pričakovanji, zmo-
žnostmi in potrebami je naporno in sčasoma 
vodja otopi. Takrat je korektno, da ga zamenja 
drug človek.

Kakšne cilje si si zastavil kot predsednik in kako vidiš 
njegovo vlogo v našem prostoru?

Delujemo malo manj kot dve leti kot samo-
stojno društvo, zato je bila moja prva naloga 
zagotoviti finančna sredstva, ki bodo omogoča-
la normalno delovanje društva. Na tehničnem 
področju smo za prepoznavnost društva izdelali 
svojo internetno stran in FB profil, sprejeli smo 
srednjeročni strateški plan delovanja društva 
do leta 2025. S pomočjo sponzorjev smo kupili 
prikolico za prevoz rekvizitov na gostovanja, le-
tos pa preučujemo možnosti za nakup odrskih 
reflektorjev in ozvočenja. S podpisom najemne 
pogodbe za društveni prostor in novo pogodbo 
za najem odra za vaje so bili ustvarjeni temeljni 
pogoji za normalno delovanje društva. V organi-
zacijskem smislu smo smiselno razdelili dejavno-
sti na štiri sekcije: gledališko, lutkovno, recitacij-
sko in literarno sekcijo in za vsako sekcijo določili 
vodjo. Veliko pozornosti namenjamo tudi izobra-
ževanju in hvaležni smo JSKD Vrhnika in gospe 
Bregant Možina, ki nas seznanja o možnostih za 
obisk kvalitetnih izobraževalnih tečajev po sub-
vencioniranih cenah ali pa celo brezplačno. 

Gledališka sekcija se je letos prijavila s svo-
jo igro POHLEP V KOTLINI BARJANSKI na 
Linhartovo tekmovanje, 26. marca bomo nasto-
pili med najboljšimi amaterskimi skupinami v 
Sloveniji na Festivalu komedije v Pekrah, poleg 

gostovanj širom po Sloveniji in zamejstvu pa pri-
čakujemo tudi nastop na Čufarjevih dnevih, ki 
so vsako jesen na Jesenicah. Ker je bil lansko leto 
zelo dober odziv na naš nastop v okviru projekta 
Povsod je luč na Vrhniki, si želimo tudi letošnje 
leto kakšnega povabila za sodelovanje v okviru 
Cankarjevih dnevov na Vrhniki. Ravno tako smo 
začeli z branjem nove komedije »VAŠKE ZDRA-
HE« in upam, da bo do konca leta ta komedija že 
na ogled. Napisal jo je član našega društva Aleš 
Kozjan.

V lutkovni skupini imamo pripravljen scenarij 
za kultno rusko lutkovno predstavo, ki bo prvič 
predvajana v Sloveniji. Prevod in priredba je delo 
članov društva. Idejo sem prispeval sam.

V recitacijski sekciji se pripravlja projekt bralnih 
večerov ter otroških sobotnih pravljičnih dopol-
dnevov, verjetno pa bo sledil še kakšen dogodek, 
kot je bilo npr. branje poezije g.Toneta Krašovca 
v CD Vrhnika, flash mob za kulturni praznik ipd.

V literarni skupini kot idejni partner skupaj z 
Občino, OI JSKD in OŠ delamo na natečaju NAJ-
BARJANSKA pravljica, ki jo bomo potem prede-
lali v lutkovno predstavo.

Skratka projektov, zamisli in idej je veliko in 
verjetno sem še kaj pozabil. Poskušamo biti iz-
virni, zato izbiramo igre, ki so ali predelane in v 
današnji čas postavljene verzije znanih avtorjev 
ali naše avtorstvo, ali pa so prvič predstavljene 
v Sloveniji. Vanje vpletamo aktualne dogodke, ki 
jih skušamo predstaviti na optimističen in humo-
ren način.

Kako gledaš na stanje kulture v naši občini. Jo vodstvo 
občine dovolj ceni, podpira in zagotavlja možnosti za 
razvoj in dejavnost? 

Naša občina je zelo blizu Ljubljane in kdorkoli 
si zaželi obiska dobrih kulturnih dogodkov in za-
bave, se odpelje v prestolnico. Pa vendar so ama-
terska kulturna društva del vsake lokalne sku-
pnosti. Naša občina je mlada in se še razvija. Kot 
je dejal župan v enem svojih nagovorov krajanom 
pa že prerašča okvirje spalnega naselja in se raz-
vija v celovito družbeno okolje. Srčno upam, da 
to velja tudi za podporo pri delovanju kulturnih 
društev. Trenutni Pravilnik o financiranju in za-
gotavljanju finančnih sredstev sploh ne stimulira 
kvalitete, ampak samo kvantiteto. Tudi na tem 
področju smo aktivni in smo skupaj s še dvema 
društvoma v občini pripravili predlog sprememb 
in od vodstva dobili zagotovilo, da se bo še v le-
tošnjem letu pričelo s posodobitvijo kriterijev. V 
občini sedaj nimamo zagotovljenih pogojev za 
normalno izvedbo gledališke predstave. Vaje in 
predstave imamo v PGD Log. Loški gasilci so bili 
tako prijazni, da so nam za vaje in izvedbo pred-
stave dali v najem njihovo garažo, v kateri je tudi 
oder. Nimamo pa reflektorjev, ozvočenja, nima-
mo garderobe, v prostoru, katerega glavni namen 
je garaža za intervencijska vozila ni primerne 
akustike. Zaenkrat nimamo pravega sogovorni-
ka s strani občine, da bi skupaj iskali možne al-
ternative za nakup najnujnejše tehnične opreme. 
To so trenutna dejstva, vendar sem prepričan, da 
si bomo z dobrimi predstavami in nastopi prido-
bili zaupanje in bodo odgovorni prepoznali naše 
potrebe po izboljšanju pogojev za gledališko delo. 
Upanje je večje tudi potem, ko smo dobili občin-
sko podporo pri povezovanju z Osnovno šolo Log 
- Dragomer za izvedbo projekta NAJBARJAN-
SKA PRAVLJICA in pri pridobitvi društvenega 
prostora v Domu krajanov. 

Pred nekaj tedni smo si lahko ogledali predstavo vaše 
gledališke skupine z naslovom Pohlep v kotlini barjan-
ski. To je tvoj avtorski tekst. Kako si se lotil pisanja in 
od kje ideja?

Najprej sem dvakrat ali trikrat prebral Cankar-
jevo Pohujšanje, potem sem na internetu prebiral 
kritike, analize, obnove tega dela, zavrtel sem si 
posnetke predstave, ki jo je priredila Žanina Mir-
čevska, predstav Mladinskega gledališča in SNG 
Maribora, skratka materiala je bilo še preveč za 
to večno aktualno Cankarjevo farso. Glavno ide-
jo zgodbe sem aktualiziral. Kultura je še vedno 
na robu preživetja, ampak izvirni greh ni več po-
hujšanje ampak pohlep. Neoliberalizem oblikuje 

naše življenje, producira neosebno človeštvo, ki 
hlepi samo še za čim večjim bogastvom. In to 
skoraj vedno na račun drugih. Seveda imamo v 
poslanstvu MAH TEATRA zapisano, da bomo 
aktualno tematiko prikazovali na humoren na-
čin, zato sem se tako tudi lotil predelave teksta 
od stavka do stavka, od enega akta do drugega. 

Kaj se te je najbolj dotaknilo, kaj te je vznemirjalo ali 
navdihovalo?

Da delam nekaj novega. Sodeloval sem tudi pri 
predelavi prve igre, ki smo jo igrali igralci MAH 
TEATRA, ampak tokrat sem se sam lotil Cankar-
jevega besedila. Obenem sem spreminjal vloge in 
definiral namen sporočila. Najbolj vznemirljivo 
je bilo, ko sem začutil, da je v bistvu Cankarjevo 
delo tako zelo podobno sporočilu, ki sem ga imel 
sam v glavi, zato je ob podpori originalnega teksta 
besedilo nastajalo kar samo od sebe.

Kje si imel morda težave?

Največ problemov sem imel pri zavedanju, da 
vsi pričakujejo zares smešno komedijo, kar je pri 
Cankarjevih delih nemogoče, obenem pa zaradi 
spoštovanja do našega največjega pisatelja tudi 
neetično. Ko sem predelaval karakterje vlog, sem 
imel največ težav pri karakterju Razbojnika in Po-
potnika. V našem delu se Razbojnik predstavlja 
za predstavnika Maroške kraljeve družine, Popo-
tnik, ki ga definira prešuštvo, pa ne igra več tako 
sporočilne vloge, kot pri Cankarju.

Seveda so bile vmes tudi blokade pri samem 
pisanju, manjkal je bolj dinamičen začetek in za-
ključek. Tukaj mi je zelo pomagal prijatelj Leon 
Magdalenc, ki je kot dramaturg dodal celotni 
igri žmohtnost in igrivost. Nekaj komičnih idej, 
ki sem jih naknadno dodal v tekst, pa je dodal 
tudi ansambel, ko smo začeli s prebiranjem igre 
na vajah.

Kako si zadovoljen s predstavo zdaj, ko je doživela 
odrsko predstavitev?

Priznati moram, da v pogojih, ki smo jih ime-
li v tem koronskem času brez kolektivnega duha 
celotnega ansambla ter izkušenega režiserja, ki si 
je upal poglobiti v našo zgodbo, igra ne bi nikoli 
doživela odrske predstavitve. Izredno sem hvale-

žen našim sponzorjem, ki so nam verjeli in nas 
finančno podprli pri izvedbi, saj smo kot novo-
ustanovljeno društvo začeli iz nič. Ampak pred 
premiero sem se zavedal, da imam sam največjo 
odgovornost, kot pisec besedila in kot predsednik 
društva. Te občutke sem zadrževal v sebi, ampak 
resnično se mi je odvalil velik kamen od srca, ko 
smo prejeli prve odzive od gledalcev. Predvsem 
gledalci, ki so se še spominjali Cankarjevega Po-
hujšanja v dolini šentflorjanski, so bili izredno 
zadovoljni in so pohvalili tako samo zgodbo, kot 
tudi sporočilnost. To pa je bil moj namen in ja, 
zadovoljen sem iz opravljenim delom. Za vse je 
bila predstava velik izziv, ki pa smo ga s skupnimi 
močmi dobro opravili. In na to sem ponosen.

Po zapisih Mirana Setnikarja pripravila 
Dragica Krašovec

Šepet barja
 

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:

Nameni

Nameni lahko so dobri, odkriti, iskreni
le taka resnica jih ceni.
Lahko pa so skriti, lažni, megleni,
ki jih pohlep, korist vračuna v ceni.
Kadar niso ti jasni lastni nameni,
obrni se vase in vprašaj, 
kaj če se to zgodi meni.

Zdravko Pečan, Šepet barja, stran 35

DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE

I N

Miran Setnikar
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DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE

Ocena delovanja 
DVIG-ovega bralnega 
študijskega krožka (BK)  
letu  2021 

 
K oceni je prispevalo sedem članic BK (ena iz 

BK iz Maribora) od skupno osmih, ki smo v letu 
2021 delovale v BK v tako imenovani Zoom učil-
nici. Štirje člani so nas v tem letu zapustili, trije 
zaradi »covidnih« omejitev,  eden zaradi drugih 
obveznosti.  

Zanimalo nas je, zakaj sodelujemo v BK, kako 
uspešne smo pri uresničevanju poslanstva in 
ciljev našega BK, kako smo aktivne pri izbiri 
avtorjev in v razpravah, ali s svojim udejstvova-
njem prispevamo na širjenje bralnih navad med 
sovaščani in kaj storiti, da bi k branju pritegnili 
nove člane. Posebej pozorno smo ovrednotili to, 
kar menimo, da je največja kakovost našega BK. 
Seveda nismo mogle mimo vprašanja o celoletni 
uporabi Zooma. 

Vprašanje, zakaj sodelujemo? Ne samo zaradi ljubezni 
in veselja do branja, ampak tudi zato, da spoznavam 
mlajše slovenske avtorje. 

Odgovor »rada berem in spoznavam sodob-
ne avtorje« je povedan na več načinov: branje 
mi pomeni užitek, sprostitev, širjenje obzorij in 
duha; veselje do branja; radost, ker spoznavamo 
sodobne slovenske avtorje; zanimanje za literatu-
ro; branje je moje najljubše delo v prostem času, … 
pred upokojitvijo sem večinoma brala tuje avtorje, 
največkrat v tujih jezikih, premalo sem poznala 
moderno slovensko literaturo in mlajše avtorje.

O prvem cilju delovanja BK – razvijanje bralne kulture: 
visoko je postavljen in prestavlja delček v mozaiku 
nacionalnih kampanj in strategij za razvijanje bralne 
kulture. 

Brez izjeme članice ugotavljamo, da ta cilj do-
sledno uresničujemo, odlikuje nas dobro pozna-
vanje širše slovenske literature. Prav v BK smo 
spoznali mnoge sodobne avtorje, ki bi jih sicer 
težko sami našli na policah in vzeli v roke. Poseb-
na odlika našega BK pa je to, da razvijamo bralno 
kulturo z branjem samo slovenskih avtorjev, če-
prav je kdo v začetku verjel, da to ni mogoče in da 
bomo slej ko prej presedlali na tuje avtorje. Res pa 
je, da se na srečanjih dostikrat dotaknemo tudi 
prevodov tujih avtorjev. 

Članice BK težko ocenjujemo uresničevanje 
drugega cilja našega BK – širjenje bralne kulture 
med sokrajane. Takšno ocenjevanje bi zahteva-
lo posebno analizo. Ne bi pa bilo prav, da bi ga 
ocenjevali le po številu članov BK. To je bilo do 
pojava covida konstantno, selitev BK v virtualno 
obdobje pa je prinesla davek, osip, ki smo ga ome-
nili v uvodu. 

In kako smo zadovoljne z lastnim prispevkom pri 
izboru avtorjev in v razpravah o prebranem?

Levji delež pri izboru del in avtorjev nosi seveda 
mentorica Alenka, a članice vedno lahko in tudi 
same predlagamo kakšno delo in se potem skupaj 
odločamo, ali ga vključiti v bralni seznam ali ne. 

Z razpravami o prebranem delu na srečanjih 
BK pa je tako, kot velja to sicer za večino dejavno-
sti: eni smo bolj aktivni, drugi manj. Če si uspeš 
knjigo pravočasno sposoditi in jo prebrati, lahko 
aktivneje sodeluješ; če pa prebereš samo odlom-
ke, ki jih Alenka skrbno pošilja, si manj aktiven, 
si le poslušalec temeljite razlage mentorice in 
mnenj ostalih članov. Ampak tudi to je koristno 
»za zamudnike«, ki delo preberemo kasneje, saj 
smo dobili neke vrste »opomnik«, kaj je posebna 
odlika posameznega dela. Je pa naše sodelovanje 
v razpravah verjetno odvisno tudi od tega, ali nas 
je knjiga pritegnila ali ne. 

Vsako razmišljanje o prebranem delu, ki ga ka-
terikoli od članov podeli z ostalimi člani na sre-
čanjih, je dragoceno: ljudje smo različni, različno 
dojemamo in prav to bogati naše odnose in na 

drugi strani daje snov za razmišljanje. Še z očmi 
drugega.

Na srečanjih BK odpremo tudi številna aktual-
na vprašanja sodobnega časa, slovenske družbe 
in aktualnih dogajanj, ki se odražajo v literaturi. 

In še o počutjih na srečanjih BK v živo in po Zoom-u

Rdeča nit teh sporočil: izjemno sproščeno 
vzdušje, debate so dobre, vedno prijetno, super, 
iskrive misli ob soočanju mnenj sobralcev v živo. 
Zoom: manjka tista neposredna komunikacija, 
prelistavanje knjige, osebni stik – tisti naši obrazi 
na ekranu tega ne nadomestijo, žal Na počutje 
vplivajo tudi pogoji za izposojo knjig. V času ko-
rone je bila ta otežena, nepoznavanje vsebine med 
člani pa otežkoča poglobljen razgovor: kdor knji-
ge ni prebral, mu je neprijetno, pa tudi pogovor 
lahko zaide izven vsebine. Če povzamemo: delo 
po Zoom-u je udobno, a živ stik pomeni tudi dru-
ženje, ustrezne reakcije, drugačno odgovornost 
za aktivno sodelovanje. Srečanja po Zoom-u so 
rešitev v dani situaciji in jih ne moremo označiti 
niti kot zelo slaba niti kot zelo dobra. Je pa bolje 
kot nič. Verjetno pa se bomo vsi razveselili sre-
čanj v živo, ko bo do njih prišlo. 

In kako, če, skupno delo v BK vpliva na širjenje bralnih 
navad med sovaščani?

To bi verjetno morali povprašati sovaščane, 
same ne vemo, ali se krog bralcev širi. Je pa res 
naslednje: dobri zgledi vlečejo; marsikdo seže 
po kakšni »naši« knjigi, ko si prebere Dnevniške 
zapiske BK, ki jih objavlja Dragica Krašovec v 
Našem časopisu; z objavami in tudi z osebnimi 
pogovori z znanci in prijatelji, v katerih jim pred-
stavljamo prebrana dela, spodbujamo k branju in 
pomagamo pri izbiri avtorjev in del; morda tudi 
zato sokrajani več segajo po knjigi in po domačih 
piscih. Dejstvo pa je, da je vnašanje bralne kultu-
re med ljudi, ki jih branje ne zanima, težko in dol-
gotrajno delo. A med tistimi, s katerimi imamo 
več stika, lahko postopoma vzbudimo zanimanje 
za kakšno knjigo. 

Kako bi po mnenju članic pritegnili v BK nove člane in 
povečalo željo po branju med sokrajani?

Članice se zavedamo, da je to v resnici težko 
vprašanje. Vsak, ki želi in mu je do branja, se 
lahko pridruži. Je pa to tudi neka obveza, ki zah-
teva določeno disciplino. Mnogim to ne gre in 
ne ustreza, ali pa se jim zdi to prehuda obveza. 
V času covida je skorja nemogoče načrtovati sre-
čanja z avtorji ali literarne ekskurzije, ki bi prav 
gotovo privabile več bralcev. 

Imamo pa povsem konkretne predloge, ki 
vključujejo tudi dejavnosti, ki smo jih v preteklo-
sti že imeli (a ne dovolj pogosto) in so v letu 2021 
zaradi korone povsem zamrle. To pa so:
- povabilo literatom na srečanja BK
- literarni večeri, 
-  javno prebiranje zanimivih odlomkov iz naše 

literature ob zanimivih strokovnih komentar-
jih

-  ogledi gledaliških predstav literarne ekskurzije 
po poteh literarnih ustvarjalcev in njihovih ju-
nakov

-  izmenjava mnenj in izkušenj, skupna srečanja 
z drugimi bralnimi krožki, v našem okolju – 
Vrhnika, Drenov Grič

-  osebna predstavljanja delovanja v BK znancem 
in prijateljem

-  več promocijskih dogodkov
-  predstavljanje našega BK na skupnih straneh 

NČ, ne samo na straneh Občine Log  Dragomer
-  ko bodo omejitve druženja odpravljene, bo to 

pritegnilo k sodelovanju vsaj nekdanje člane

In kaj je največja kakovost BK?

Tudi tukaj lahko mnenja strnemo v nekaj alinej: 
največja kakovost je zagotovo spoznavanje slo-
venske sodobne literature, ki je izredno dobra in 
povsem primerljiva s tujo literaturo. Zaslugo zato 
ima naša mentorica Alenka Logar Pleško, ki s 
svojo neizmerno razgledanostjo in poznavanjem 
slovenske literature, s svojo modrostjo in življenj-
sko energijo vodi naša srečanja. Mentorica nas se-
znanja s kakovostnimi novejšimi literarnimi deli, 
česar mnoge med nami ne bi uspele spremljati. 
Dobri so tudi zapisi v Našem časopisu. 

Naši mentorici Alenki Logar Pleško sporoča-
mo: naj te življenjska energija in žar še dolgo ne 
zapustita, da bi nas še dolgo vodila v tem krožku 
in nam razstirala poglede v slovensko literaturo; 
naša srečanja niso samo pogovori o prebranih 
knjigah, so tudi drobni klepeti o vsakdanjih rečeh, 
dogodkih in ljudeh; bralna srečanja so za nas dra-
gocena in zahvaljujemo se vedno znova za trud, 
ki ga vlagaš, a tudi hvala za sodelovanje vsem, ki 
vztrajate ob branju Hvaležni smo za opravljeno 
delo.

In še veliko željo ti sporočamo, Alenka: takoj, 
ko te nore covidne razmere minejo, pričnimo z 
utečenim delom, vključimo srečanja s pisci, oglej-
mo si kakšno predstavo, organiziramo večer bra-
nja kratke proze ali poezije, nekaj, kar bo poživilo 
delovanje krožka.

Financiranje BK: Občina Log – Dragomer in 
prostovoljsko delo mentorice

Olga, Boža, Dragica, Erika, Iva, Tanja, Milojka

Mentorica Alenka Logar Pleško o BK

V prvi vrsti moraš poznati samega sebe - v na-
šem primeru slovenske avtorje, ki vedno znova do-
kazujejo, da jih je vredno brati in spoznavati, če 
hočeš spoznavati svet. In v BK se zavedamo, da je 
vredno spoznavati slovenske avtorje. Vedno znova 
z veliko radovednostjo pričakujem, kaj vse bodo ob 
prebranih knjigah odkrili člani in kako bodo knjigo 
sprejeli. Vedno znova me presenetijo s svojimi opa-
žanji. Mislim tudi, da vsaj posredno vplivamo na 
širjenje bralnih navad med sovaščani, pomembno 
vlogo imajo Dragičini zapisi o prebranih knjigah 
v NČ.

Kulturni dan – za 
mahovce malo drugačen

 
Včasih vznikne ideja čez noč, do realizacije pa 

ne pride nikoli. Včasih pa v človeku dolgo zori, 
potem jo na glas pove drugim in že je tukaj akcija. 
Ideja se je porodila Neveni, podprli so jo vsi člani 
gledališke skupine in stekla je akcija. Zakaj ne bi 
Prešernove Zdravljice slišali enkrat drugače, kot 
smo jo vajeni.

Ivica je tekst omenjene pesmi razdelil med 
recitatorje, Nevena je kontaktirala LPP Ljublja-
na. Januarja je MAH TEATER posvetil vajam in 
učenju Zdravljice ter usklajenemu deklamiranju 
in do realizacije je bilo treba počakati le še na pra-
znični dan. Med pripravami za flash mob je rež-
iser Matija omenil, da bi najbolj »zažgali«, če ne 
bi recitacij pripravili le za snemanje na avtobusu, 
temveč že na medkrajevnem avtobusu in kasneje 
še na mestnem avtobusu do LPP – med pravimi 
potniki kot poslušalci. Rečeno, storjeno. Nekateri 
malo skeptični, drugi prestrašeni, nekateri bolj, 
drugi malo manj samozavestni smo se v torek 
zjutraj le vsi znašli na avtobusu in akcija je stekla. 
Potniki na vrhničanu, kot krajani rečemo avtobu-
su, ki vozi iz Vrhnike v Ljubljano, so bili prijetno 
presenečeni in zadovoljni s predstavo. Snemanje 
flash moba je potekalo med vožnjo avtobusa na 
relaciji od remize do Stanežič, počasi, da je sne-
malka Tara lahko dokončala delo. Med vožnjo se 
nam je pridružila novinarka s TV Golica, posnela 
je več razgovorov z recitatorji in idejno animator-
ko ter napravila krajšo reportažo, ki je bila na TV 
Golica predvajana 10. februarja. Krajši prispevek 
je še isti dan objavila tudi RTV Slovenija. Posre-
dovala jim ga je naša Tara. Praznovanje s tem ni 
bilo zaključeno. Igor se je dogovoril z zaposleni-
mi v Narodni galeriji, da skupina nastopi tudi v 
njihovih prostorih. Ker je bil dan odprtih vrat, je 
bilo obiskovalcev precej. Nastopili smo dvakrat, 
na dveh različnih lokacijah v galeriji in obiskoval-
ci so nam prisluhnili in nas nagradili z aplavzom. 
Kot se za prave navdušence in ljubitelje Prešer-
nove poezije spodobi, smo zadnji nastop v živo 
pripravili na Prešernovem trgu v Ljubljani pred 
spomenikom tega velikana slovenske poezije.

Vtisi sodelujočih so bili zelo različni. Za vse pa 
je bila to novost, prijetna sprememba pri delova-
nju, ki pa jo že dolgo poznamo pri predstavitvi 
različnih umetnikov, glasbenih in gledaliških del 
v tujini. Vsekakor si dogodek zasluži ponovitve ali 
ob takšni ali ob kateri drugi priliki. Izkušnje, ki 
smo jih pridobili, so dragocene in bodo zagotovo 
pripomogle k delu v bodoče. Vsem, ki vas dogo-
dek zanima pa sporočamo, da si ga boste lahko 
ogledali tudi na Youtubu – spremljajte nas na 
naši internetni in FB strani.

Dragica Krašovec

Foto: Tara Milčinski
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Vrednotenje učenja 
ruščine v študijskem letu 
2021

 
V DVIG-u smo izvedli smo končno evalvaci-

jo učnega programa in zadovoljstva študentov 
z anketnim vprašalnikom. Vprašalnik ima 10 
vprašanj, nanje so odgovarjali z obkroževanjem 
ocen 1–4 in z interpretacijami svojih ocen. Dve 
vprašanji sta bili odprtega tipa. V študijski sku-
pini je 7 študentov, na vprašalnik je odgovorilo 
6 študentov. 

Analiza procesa učenja/izvajanju študij-
skega programa (najboljša ocena je 4)

Na vprašanji Kako ocenjujejo svoj napredek 
pri učenju in ali je namenjenega dovolj časa 
ponavljanju in utrjevanju snovi, je pet študen-
tov svoj napredek ter čas za ponavljanje in utr-
jevanje ocenilo pozitivno (ocene 3 ali 4), le en s 
svojim napredkom ni bil zadovoljen (ocena 2). 

V naslednjem sklopu štirih vprašanj so štu-
dentje podajali svoje mnenje o strukturi učnih 
srečanj z vidika časa, ki je namenjen govornemu 
sporazumevanju v ruščini in branju ruskih bese-
di, poslušanju ruskih besedil in slovnici. 

Vsi študentje so mnenja, da profesorica name-
nja pri učnih urah dovolj časa govornemu spora-
zumevanju v ruščini in branju ruskih besedil 
(dvakrat ocena 3 in dvakrat ocena 4). Glede časa, 
namenjenega poslušanju ruskih besedil, pa je po-
lovica študentov zadovoljna (dve oceni 3 in ena 
4), polovica pa manj (ocena 2). So pa v obrazloži-
tvah odgovorov poudarili, da govori profesorica 
ves čas rusko in toliko časa ponavlja, da študen-
tje, čeprav začetniki, razumejo njena sporočila in 
razlage. In visoko so ocenili tudi razlago ruske 
slovnice (štiri ocene 3 in dve oceni 4). 

Študentje so še povedali, da profesorica spre-
mlja njihov napredek v znanju ustno, pri pregle-
dovanju domačih nalog in le izjemoma s testom. 

Analiza zadovoljstva študentov (najboljša oce-
na 1)

Študentje so ocenjevali svoje zadovoljstvo pri 

učnih urah. Najvišjo oceno so namenili konver-
zaciji in dialogu (štirje študentje oceno 1, dva 
študenta oceno 3), poslušanju in branju so name-
nili vsi študentje najvišji oceni (1 in 2). Z razlago 
so zadovoljni štiri študentje (ocena 1 in 2), en ni 
zadovoljne, en pa ni odgovoril. Če odgovore o za-
dovoljstvu strnemo, so študentje zelo zadovoljni 
s konverzacijo, poslušanjem in razlago, manj pa 
s tem, koliko časa je namenjenega branju ruskih 
besedil. 

Zadovoljstvo študentov (citiramo navedbe štu-
dentov)

O napredku v znanju
Začela sem praktično iz ničle, sedaj poznam 
osnovna pravila pri branju, spreganju glagolov, 
veliko novih besed. Tudi pišem boljše. Težave 
imam pri naglasu, in izgovorjavi. Sem starejši in 
gre težko v spomin. Super je ta pristop z osnove 
fonetike. Začela sem pisati s pisankami (cirilica). 
Trudim se, da bi čim več odnesla od pouka.

O času, ki je namenjen govornemu spora-
zumevanju, poslušanju in branju ruskih 
besedil
Želela bi poslušati enostavne tekste, da bi zazna-
vala ritem govora, izgovorjavo, Razumevanje pa 
kasneje. Zelo mi je všeč učenje ob pesmih, pravlji-
cah … to ostane. Čas za govorno sporazumevanje 
prehitro mine, tudi za poslušanje besedil. Dovolj 
časa imamo za ponavljanje, vendar je potrebno 
delati tudi doma. Pogovorni jezik je ves čas rušči-
na. Na začetku je bil izreden poudarek na fonetiki, 
česar pri drugem učitelju ruščine nisem doživela. 
Beremo pa v okviru danih razmer in primerno 
našemu znanju.

O razlagi slovnice
Dobra je, želela bi si kakšno dodatno razlago s 
primeri. Slovnična pravila spoznavamo sproti z 
vsebino lekcije. Za začetnike je prehitro. Razlaga 
je zelo nazorna, razumljiva, vendar si jo je treba 
tudi zapomniti.

Kaj bi želeli spremeniti
Bolj počasno podajanje snovi. Želela bi malo upo-
časniti profesorico. Počasnejše pogovor in razlage 
Še ne ve, kaj. Všeč mi je profesoričin pristop, go-
vori samo rusko, vse razlaga v ruščini. Ponavlja 

in opisuje, dokler smiselno ne ugotovimo, o čem 
je reč. Nič ne bi spremenila. Koncept podajanja 
snovi je izjemen.

Kako profesorica preverja znanje
Redno kontrolira in popravlja domače naloge. Ob 
tem se veliko naučimo. 

Niste vprašali, pa vam povemo
Zelo sem zadovoljna. Kako smo motivirani za 
učenje? Naša učiteljica je izredna pedagoginja. 
Hvala!

Financiranje učenja ruščine: Občina Log - 
Dragomer in člani DVIG 

Olga Drofenik, Društvo DVIG

 
Kaj moramo vedeti o čajih, ki jih 
kupimo ali pripravimo sami 

ŠK Pogovori z Darjo Rojec 
v  Zoom učilnici

 
Pogovora 10. 1. 2022 se je udeležilo preko 30 ra-

dovednic in radovednežev, ljubiteljev čajev iz vse 
Slovenije. Naših občanov med njimi ne bi našteli 
na prste ene roke. Ponovili smo svoje vedenje o 
tem, od kod prihajajo čaji, o zelenem, črnem, rde-
čem in rumenem čaju in o kakovostnih stopnjah 
črnega čaja. Kar nekaj novega smo spoznali o 
oznakah na posameznih čajih, ki jih kupujemo 

– enostavno navodilo je, več črk vsebuje oznaka, 
bolj kakovosten je čaj (oznaka FTGFOP-1 najbolj 
kakovosten). In kaj moramo vedeti, ko kupujemo 
čaje v vrečkah? Da tako imenovani Zdravilni čaji 
niso namenjeni zdravljenju resnih bolezni; da so v 
Sloveniji najbolj priljubljeni sadni čaji z gozdnimi 
sadeži:

Zveza potrošnikov Slovenije je o teh čajih napi-
sala: gozdnih sadežev le za okras (0,35 % do 4 %) 
ali v obliki arom. Prednja stran embalaže potro-

šnika vabi z napisi in sliko različnih gozdnih sa-
dežev. Cvetovi hibiskusa, plodovi šipka in jabolk, 
ki so na seznamu sestavin našteti med prvimi in 
predstavljajo običajno več kot polovico mešanice, 
pa so le redko prikazani na sliki na embalaži

In Darjin nasvet: na zadovoljimo se z lepo sliko 
na embalaži, preverite seznam sestavin na hrbtni 
strani. Preverjanje kakovosti je namreč pokazalo, 
da le eden od čajev ni imel aditivov in arom. Z 
aromo običajno prikrivajo slabo kakovost čaja. 
Študije v tujini leta 2020 so pokazale, da zeleni čaj 
Uncle Lee Legends, jasmin in zeleni vsebuje 22 
pesticidov/6 preko dovoljenih vrednosti/4 prepo-
vedani celo na Kitajskem/prisotnost endosulfa-
na, ki povzroča poškodbe živčevja; čaji King Cole 
orange vsebujejo monokrotofs, ki je v postopku 
prepovedi. Povzroča nepravilen srčni ritem in 
celo komo.; čaji Twinings Earl Gary-3pesticidi/
acetamiprid/slabost, bruhanje, krči, hipokcijo-
-pomanjkanje kisika v tkivu in možganih. Zdaj 
so te čaje že odstranili iz prometa. 

Spregovorila je tudi o tem, kako si sami pripra-
vimo čaj in čajne mešanice, kako pomembno, da 
poznamo učinke sestavin v rastlinah, vemo, kje 
jih lahko nabiramo in katere lahko mešamo sku-
paj in katere ne. Dobili smo nekaj receptov. 

Čaj mora biti zdravilen in poživljajoč, ne pa vir 
nevarnih kemikalij.

Financiranje delovanja ŠK: sredstva Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport in 
prostovoljsko delo mentorice. 

Olga Drofenik, Društvo DVIG

DRUŠT VO DVIG IN MAH TE ATE R -  UČE NJE IN IG R ANJE

Prekrasno vreme, že kar 
kičasto za deveti februar, 

smo se z avtobusom 
primestnega prometa 

odpeljali v Ljubljano in z 
vlakom naprej do Kranja. 

Pogled na zasnežene hribe je 
vabil kam višje na sonce in sneg, 
a skupina petnajstih članov 
društva se je najprej peš napo-
tila do starega mestnega jedra 
v Kranju, kjer smo si ogledali 
grad Khislstein. Ime je dobil po 
družini Khisl, ki je dvorec ku-
pila v drugi polovici 16. stoletja. 
Danes je v njem na ogled stalna 
razstava Prelepa Gorenjska.

Ogled smo nadaljevali v Me-
stni hiši Kranj. To je eden naj-
pomembnejših arhitekturnih 
spomenikov v Sloveniji. Starejši 
del poslopja je bil zgrajen v prvi 
polovici 16.stoletja, stebrišč-
na dvorana je nekdaj služila za 
shranjevanje sejemskega blaga 
oddaljenim trgovcem. V re-
nesančnem slogu pa je zgraje-
na renesančna dvorana, ki se 
nahaja v prvem nadstropju in 
jo krasijo bogato intarzirana 
vrata. Dvorana danes služi za 

sklepanje porok. V Mestni hiši 
so tri stalne razstave, kiparska 
zbirka kiparja Lojzeta Dolinarja, 
arheološka Železna nit in etno-
loška zbirka z naslovom Ljudska 
umetnost na Gorenjskem.

Ob župnijski cerkvi Svetega 
Kancijana, ki jo sedaj prena-

vljajo, smo si ogledali kostnico, 
ostanke kapele in krstilnico. 
Kostnica je bila zgrajena v dru-
gi polovici 6. stoletja. Najstarejši 
grobovi so iz 7. stoletja. V njih so 
pokopani romanizirani kranjski 
staroselci. V neposredni bližini 
vseh teh objektov je postavljena 

razgledna ploščad Pungert. Ob 
njej je obrambni stolp. Ploščad 
je visoko nad strugo Kokre in z 
nje smo si lahko v miru ogledali 
tok reke Kokre, vrvež avtomo-
bilov in tovarn spodaj v dolini 
ali vrh Šmarjetne gore na drugi 
strani.

Ko se vračaš proti Prešernovi 
spominski hiši, ne moreš spre-
gledati kar 5 m visokega spome-
nika velikanu slovenske poezije 
Francetu Prešernu. Spomenik je 
bil postavljen leta 1952 in je bro-
nast odlitek, delo kiparjev Fran-
čiška Smerduja in Petra Lobode. 
Samo postavitev je nadzoroval 
tudi arhitekt Jože Plečnik, ki je 
prav v tistem času urejal arkade 
kranjskega gledališča. V času, 
ko je bil spomenik postavljen, je 
bil to največji spomenik pesni-
ku na svetu.

Nazadnje smo si ogledali Pre-
šernovo hišo v Kranju. V njej je 
prebival Prešeren od leta 1846 
do leta 1949, ko je v njej tudi 
umrl. Poleg njega je v njej pre-
bivala pesnikova sestra Katra, 
ki mu je kuhala in sin prijatelja 
Andreja Smoleta, ki ga je pe-
snik zaposlil kot pisarja v svoji 
odvetniški pisarni. Hiša je bila 
zgrajena v 17. stoletju, leta 1811 
jo je zajel požar in leseni hodnik 
je nadomeščen z novim arka-
dnim. Popolnoma prenovljena 
in urejena pa je bila hiša v letih 
2000/2001, ko je v njej urejena 
razstava, ki prikazuje pesniko-
vo življenje in delo. Ohranjena 

je njegova postelja, predalnik 
in mrtvaški prt, drugo ni origi-
nalno, a je iz njegovega časa. Iz 
njegove rojstne hiše v Vrbi pa so 
prenesli stensko uro. Tu smo za-
ključili kulturni del obiska.

Moramo povedati, da bi ve-
liko manj videli in tudi vedeli, 
če ne bi prijazna in vedoželjna 
lokalna vodička vso pot opo-
zarjala na zanimivosti, dodala 
kakšen spomin ali zgodbico in 
prijazno kramljala z nami in se-
veda na kratko predstavila zgo-
dovino Kranja in njegovih pre-
bivalcev. Kosilo smo si privoščili 
V Kotu in se z vlakom vrnili v 
Ljubljano, pa potem naprej do 
doma z avtobusom.

Brezplačna vozovnica za av-
tobusni in železniški promet, 
spoštovanje vseh ukrepov za 
preprečitev okužb, malo dobre 
volje in smisla za organizacijo 
lahko tudi v teh zapletenih ča-
sih naredijo dan prijeten in za-
nimiv. Obenem pa smo se tudi 
na ta način poklonili pesniku in 
njegovemu prazniku.

Dragica Krašovec
 

V znamenju kulture in praznovanja kulturnega praznika tudi člani DUDL-a
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V nadaljevanju zapisano potr-
juje, da kultura ni nedoseglji-
va, nedotakljiva, ali samo za 
izbrance ampak, da je najpo-
membnejša prav tista kultura, 
ki je med nami, med sosedi, v 
naših naseljih, saj jo zato lahko 
vsak doseže in lahko pomemb-
no vpliva nanjo. 

Tudi temu posvečamo že 31. 
leto, cel februar – mesec iz-
boljšanja kulture na vseh 
področjih. Tudi pevke in pevci 
ložanskega cerkvenega zbora 
zaslužijo vse priznanje saj, s 
svojimi talenti, darovi, znanjem, 
časom in prostovoljnim delom, 
že vrsto desetletij bogatijo svo-
ja naselja, župnijo, občini in 
zato tudi Slovenijo. Prav tako 
dragocena pa je tudi odločitev 
bralke ali bralca teh vrstic, da se 
jim pridružite tudi vi, saj pravi 
tudi pregovor, da kdor poje, zlo 
ne misli. Zato dobrodošli v 
kapeli na Logu, vsak četr-
tek, od 18:00 do 19:30. Da 

pa bi naše kulturne umetnike 
bolje spoznali in da bi bile nji-
hove izkušnje tudi vsem nam v 
spodbudo, smo zborovodkinji 
Henriki Gutnik postavili nekaj 
vprašanj.

Odkar vas poznamo, ste ve-
dno pogumna in ustvarjal-
na glasbenica. Od kod vam 
dar, veselje in energija za 
tako uspešno delo? 
Moja mama je bila odlična 
pevka in je, odkar jaz pomnim, 
pela v cerkvenem zboru. Ata 
pa je imel rad harmoniko, tako 
sem tudi jaz začela s harmoni-
ko. Glede na absoluten posluh 
sem kmalu začela igrati violino. 
Tako sem se nekaj časa učila 
igranja harmonike in violine 
tudi v glasbeni šoli. S harmoni-
ko sem končala nižjo glasbeno, 
z violino pa srednjo glasbeno 
šolo v Ljubljani. Prav tako sem 
se štiri leta učila igranja klavir-
ja, kar mi je pomagalo, da znam 

igrati tudi orgle. Cerkveni zbor 
z Loga sem prevzela pred več 
kot štiridesetimi leti. Prva dese-
tletja je bilo veliko več pevcev in 
pevk, kot jih je sedaj. Štirideset 
let je kar dolga doba in pričako-
vano nekaj pevcev ni več med 
nami, mnogi mlajši pa so odšli 
v druge kraje, tako da čutimo 
pomanjkanje novih glasov. Je 
pa naš zbor specifičen, saj pre-
pevamo vsako nedeljo ob 8:30 
na Logu, pri sveti maši.

Od kod te izkušnje, morda 
iz otroštva, mladinska glas-
bena skupina, poklicna pot?
Znanja vodenja zbora nisem 
imela, ker sem instrumentalist. 
Sem pa z leti dobila izkušnje 
in hitro ugotovim, kaj lahko 

od našega zbora pričakujem in 
zahtevam.

Orgle in zbor je postavljen 
tako, da se najlepše sliši 
spodaj ... Je pa res potrebno 
znanje zdravje, zbranost in 
petju predan zbor, da nam 
to uspe.
Drži. To sem se pa navadila že 
od začetka. Tukaj ni dirigenta, 
sem jaz v eni osebi. Igram orgle, 
največkrat še pojem tenor ali 
alt in s svojim telesom dajem 
ritem. Včasih uspe bolje, včasih 
pa slabše.

Kako vam uspeva ohranjati, 
obnavljati in uspešno vo-
diti ljubiteljski pevski zbor 
in gotovo biti aktivna še na 

drugih področjih? (katerih) 
...
Enostavno jaz to rada delam, 
zato mi ni težko hoditi na vaje, 
zbirati program in voditi ta 
zbor. Je pa moja posebnost tudi 
ta, da nikoli ne manjkam pri ne-
deljski maši. Dopust prilagodim 
tako, da pridem domov do so-
bote zvečer.
Sem pa še vedno aktivna doma 
pri vodenju družinskega podje-
tja. Že 30 let sem tudi članica 
Orkestra Simfonika Vrhnika. 
V prostem času pa opravljam 
gospodinjska dela in razvažam 
vnuke ….

Gotovo ste tudi z ložanskim 
zborom sodelovali na mno-
gih dogodkih. Bi nam jih 

nekaj našteli?
V preteklosti smo z ložanskim 
zborom veliko sodelovali na 
skoraj vseh cerkvenih slovesno-
stih in revijah cerkvenih pev-
skih zborov, peli na pogrebih 
sovaščanom, popestrili visoke 
obletnice. Na Logu je poseb-
nost tudi križev pot ob cesti iz 
ravnine do cerkve svetega Ja-
neza Krstnika. Vsako postajo je 
postavila in zanjo skrbi druga 
družina. Tako v postu, ob nede-
ljah popoldan s svojim petjem 
polepšamo slovesnost križevega 
pota. Odkar se je zbor zmanjšal, 
pa sodelujemo predvsem pri ne-
deljski maši na Logu, občasno 
pa tudi na Brezovici.

Kakšni so načrti za to leto in 
naprej?
Predvsem si želimo, da se kon-
ča COVID-19, da bomo lahko 
spet peli brez mask in se bomo 
lahko spet učili tako, kot smo se 
pred virusom. Željo imamo, da 
se bomo naučili nekaj novih pe-
smi, da bi jih lahko predstavili 
za večje praznike. Poleg petja pa 
je pomembno tudi druženje, saj 
se gradi medsebojno spoznava-
nje, zaupanje in prijateljstvo. To 
pa so pomembne vrednote za 
boljše sožitje in večjo varnost 
vseh nas in tudi najboljša popo-
tnica za prihodnje rodove.

Drago Stanovnik, za 
ODPMD Brezovica

Že v prejšnjih številkah smo 
pisali o prizadevanjih občine 
Log - Dragomer za kakovostno 
staranje v občini. 

Poleg aktivnosti, ki se izvajajo 
v okviru projekta Podaj roko je 
Občina Log – Dragomer junija 
2021 vstopila tudi v Svetovno in 
slovensko mrežo starostih pri-
jaznih mest in občin. Ta korak 
je občina storila zato, da bi lažje 
in bolje obvladala tri zahtevne 
krajevne naloge ob staranju 
prebivalstva. Prva je človeško 
oskrbovanje onemoglih ljudi, 
ki potrebujejo pomoč pri opra-
vljanju vsakodnevne higiene, 
oblačenju, gibanju, prehranje-
vanju ipd. Druga je oblikova-
nje ugodnih krajevnih razmer 
za kakovostno, zdravo in do-
stojanstveno življenje v tretji 
tretjini življenja po upokojitvi. 
Tretja pereča naloga pa je kre-
pitev solidarne povezanosti in 
učinkovito sodelovanje med 
mlado, zaposleno in upokojen-
sko generacijo. Po vključitvi v 
Svetovno in slovensko mrežo 
starosti prijaznih mest in občin 
je prva naloga vodstva, da pri-
pravi strategijo razvoja starosti 
prijazne občine.

 Strategija starosti prijazne 
občine je pomemben občin-
ski dokument, podobno kakor 
prostorski ali kak drugi razvojni 
program. V letu njegove pripra-
ve se povezujejo vse intelektu-
alne in materialne sile, organi-
zacije in ustanove, posamezniki 

in službe, ki lahko kaj prispevajo 
za lepše sožitje in staranje v kra-
ju. Zato so se v pomoč pri pri-
pravi strategije povezali zavzeti 
predstavniki zdravstva, vzgoje 
in izobraževanja, društev in or-
ganizacij za starejše in drugih 
dejavnosti v lokalno akcijsko 
skupino. 

Lokalna akcijska skupina je v 
preteklih mesecih že pripravi-
la popis obstoječega stanja 
in dejavnosti na področju 
staranja in sožitja med genera-
cijami v kraju: javne in civilne 
programe, ki delujejo v kraja 
na tem področju. Popis je po-
leg ilustrivnega prikaza stanja 
pomemben tudi zaradi parti-
cipacije občanov, ki so preko 
intervjujev, zapisov in lokalne 
akcijske skupine izrazili svoja 
mnenja in opažanja kaj je obči-
ni že starosti prijazno in kaj bi 
lahko še storili na tem področju. 
V zbirki opažanj in strokovnih 
spoznaj so se izrisale številne 
potrebe, ki jih občani v Občini 
Log – Dragomer vidite na vseh 
osmih področjih, ki jih Sve-
tovna Zdravstvena Organizaci-
ja izpostavlja, kot tiste, ki olajša-
jo bivanje starejšim v lokalnem 
okolju. Ta področja so krajevne 
rešitve pri javnih stavbnih in 

zunaj stavbnih površinah, pre-
vozih, starosti primerno ureje-
nih bivališčih, upoštevanje in 
socialna vključenost starejših, 
možnosti za družabno življenje, 
starosti prilagojeno javno ko-
munikacije in informiranje ter 
v skupnosti zagotovljene pri-
merne socialne in zdravstvene 
storitve. 

Potreb je kar nekaj, a dobro 
vemo, da se vseh nalog ne mo-
remo lotiti naenkrat. Iz nabora 
želja in potreb je zato potrebno 
izbrati tista, ki se nam kot sku-
pnosti zdijo najpomembnej-
ša. Prav o tem se je pogovarjala 
lokalna akcijska skupina v 
januarju, na prvem srečanju 
v letošnjem letu. Pomembno 
je namreč ozavestiti, da ima 
vsak od nas predstave – pred-
stave na primer o tem, katere 
so najpomembnejše potrebe v 
skupnosti in kako jih lahko re-
šimo. Za prispodobo si lahko 
predstavljamo moža in ženo, ki 
potrebujeta prevozno sredstvo. 
Skupaj se odločita, da potrebu-
jeta avto (in ne kolesa ali čolna); 
dogovoriti pa se morata tudi o 
tem, kakšen avto potrebujeta. 
Če mož kupi športni avto in se 
pred tem ne pogovori s svojo 
ženo, bo morda kasneje “ogenj 

v strehi”, saj je žena mnenja, da 
potrebujeta družinski avto s 
sedmimi sedeži. 

Člani lokalne akcijske skupine 
so na srečanju izbrali potrebe, ki 
se jim zdijo najpomembnejše in 
jih konkretneje pokomentirali. 
Izbrane potrebe smo zapisali v 
skupen dokument, ki nam je dal 
jasnejšo sliko o tem, katere so 
naše skupne potrebe; potrebe, 
ki jih opaža večje število članov 
lokalne akcijske skupine in ob-
čani. Glede na zmožnosti in iz-
glasovane skupne potrebe so se 
na koncu januarskega srečanja 
oblikovale tri delovne skupi-
ne za področja zdravstva in 
oskrbe, medgeneracijskega 
sožitja ter informiranja in 

digitalnega opismenjeva-
nja. V delovnih skupinah bo 
delovalo manjše število zain-
teresiranih posameznikov, ki 
bodo konkretneje določili cilje 
in načrte na tem področju. To 
pa seveda ne pomeni, da dru-
ga področja niso pomembna; 
kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne cilje si bomo zadali 
na vseh področjih, ki pripomo-
rejo h kvalitetnemu življenju 
in so, ker so prijazna starejšim, 
prijazna tudi vsem prebivalcem 
občine. 

Priprava strategije staranja 
in sožitja v občini je čas načr-
tovanja uresničljivih razvojnih 
korakov. Zato mora biti doku-
ment od samega začetka zasta-

vljen stvarno. Občinska uprava, 
lokalna akcijska skupina preko 
delovnih skupin in stroka bo 
do aprila 2022 pripravila prvi 
osnutek strategije staranja in ga 
bo skupaj pokomentirala; konč-
no strategijo pa bo pripravljena 
v maju in nato predstavljena na 
občinski seji v mesecu juniju. 

Naslednji meseci bodo tako 
precej delovni. Je pa to tudi čas, 
ko skupnost najbolj živo in re-
alistično razmišlja, kaj v resnici 
potrebuje in zmore narediti v 
naslednjih letih za izboljšanje 
staranja in medgeneracijskih 
odnosov v kraju.

Katja Bhatnagar in Jože 
Ramovš, Inštitut Antona 

Trstenjaka za gerontologijo 

Tudi Roman Logar in Damjan 
Čamernik sta obogatila mesec 
kulture 

 

Ob februarju, mesecu kulture
Kaj je domovina?
Morda se bolj zavedam, kaj je domovina,
ko se vračam iz tujine.
Vračam pod svoj domači krov,
vračam v očetovo hišo.
Tja, kjer lastovke gnezdijo,
tja, kjer so dobri ljudje doma.
Tja, kjer lipe cvetijo,
tja, kjer se še sliši klopotca glas.

Tam je moja domovina.

Kjer te pozdravim v materinem,
slovenskem jeziku.
Kjer se prepeva slovenska,
domača pesem.
Kjer v deželici sonca in grozdja
odmeva vrisk z gora.

Kjer trte obrodijo,
prijatli vince nam sladko.

To je moja domovina.

Ponosno, kakor zrcalce na steni
v pravljici o Sneguljčici,
povsod govorimo:
Slovenija, najlepša dežela
kar svet jo ima.
In če kdo bi si drznil
zrcalce na steni razbiti,
naj tisoč mu koščkov
na ves glas kriči:
Slovenija.
slovenska beseda,
slovenska pesem,
ponosni sinovi in hčere slovenske zemlje.
Deželo najlepšo,
za nas ustvaril je Bog.

To je naša domovina
Tebi enake Slovenija ni.

Roman Logar z Loga

Tudi pevski zbor je 
živa stvar, ki povezuje 

ljudi in gradi zdravo 
skupnost

Na poti k starosti prijazni občini Log - Dragomer 

Od potreb do skupnih prioritet
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Odbor za svetovno dediščino je junija 2011 na 35. zaseda-

nju v Parizu vpisal serijsko nominacijo Prazgodovinska 

kolišča okoli Alp na Unesco seznam svetovne kulturne 

in naravne dediščine. S svojo izjemno univerzalno vre-

dnostjo prispeva k razumevanju in poznavanju prazgo-

dovinskih koliščarskih kultur, ki so v zaokroženem geo-

grafskem območju obstajale več kot 4500 let. Kolišča na 

Unesco seznamu zajemajo izbor 156 od skupno 937 zna-

nih arheoloških najdišč v šestih državah okoli Alp (Švica, 

Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija). Spomeniško 

območje sestavljajo ostanki prazgodovinskih koliščarskih 

naselbin iz obdobja od leta 5000 do 500 pr. n. št., ki so pod 

vodo, na obrežjih jezer, vzdolž rek ali v močvirjih.

Države, enakovredne partnerice pri čezmejnem sodelo-

vanju, so se zavezale, da skupno dediščino raziskujejo in 

varujejo za prihodnje generacije. Osrednje naloge med-

narodnega koordinacijskega odbora Unesco kolišča, 

ki je bil ustanovljen za dosego teh ciljev, so usklajevanje 

ukrepov zaščite ter proučevanje in promocija dediščine, 

ki pogosto ni vidna. Kot pomembno nalogo izpostavljajo 

sodelovanje javnosti na lokalni, regionalni in mednarodni 

ravni ter krepitev zavedanja o združevalnih vidikih sku-

pne svetovne dediščine. Skladno s Konvencijo o Unesco 

Svetovni dediščini spodbujajo sodelovanje na področju 

znanosti, izobraževanja in kulturne izmenjave, za katero je 

značilno medsebojno spoštovanje.

Republika Slovenija je k sodelovanju pri pripravi serijske 

transnacionalne nominacije Prazgodovinska kolišča okoli 

Alp pristopila leta 2007. Postopke je koordiniral Direktorat 

za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo. Upravlja-

vec spomeniškega območja je Javni zavod Krajinski park 

Ljubljansko barje. 

FRANCIJA
V vzhodni Franciji je na Unesco seznam vpisanih enajst 

skupin kolišč, od tega devet v Alpah, dve pa v pogorju Jura. 

Najdišča so znana že od 19. stoletja. Najstarejša kolišča v 

Savoji in Visoki Savoji, raziskana na bregovih jezer du Bou-

rget, d‘Aiguebelette, d‘Annecy in Ženevskega jezera, segajo 

v obdobje mlajše kamene dobe, drugod so mlajša in segajo 

v bronasto dobo. Ostaline kolišč so zaradi dviga jezerske 

gladine dva do pet metrov globoko. Raziskujejo in varujejo 

jih z metodami podvodne arheologije. V regiji Jura so ob je-

zerih de Chalain in Clairvaux poznane prve kmetijske skup-

nosti iz začetka 4. tisočletja pr. n. št. 

ŠVICA
V barjih, jezerih in njihovi okolici je bilo do sedaj odkritih več 

kot 450 najdišč na zahodnem, severnem, osrednjem in 

vzhodnem delu Švice. Na Unesco seznam je uvrščenih 56 

kolišč. Zahvaljujoč izpovedno bogatim zbirkam najdb je več 

švicarskih najdišč dalo ime obdobjem mlajše kamene dobe 

in bronaste dobe. Med njimi so najdišča: Egolzwil, Cortaillod, 

Pfyn, Horgen in Arbon. Kolišča so tudi pomemben del švi-

carske kulturne identitete. Od samega odkritja v sredini 19. 

stoletja so postala združevalni element med predeli države 

s francoskim in nemškim jezikom. Posledično so kolišča 

pomembna tema švicarskih arheoloških raziskav.

ITALIJA
Skupno 19 skupin kolišč na Unesco seznamu je razpo-

rejenih po petih deželah današnje Italije: Lombardija (10), 

Benečija (4), Piemont (2), Furlanija – Julijska krajina (1) in 

Tridentinsko - Zgornje Poadižje (2). Pojav je značilen za ob-

močje med predalpskimi jezeri na severu in reko Pad na 

jugu. Večina kolišč je bila na območjih Gardskega jezera in 

jezera Varese. Najzgodnejše znane ostaline kolišč izvirajo 

iz začetka mlajše kamene dobe (okoli 5000 let pr. n. št.). 

Poselitev se je okrepila v zgodnji in srednji bronasti dobi in 

končala v poznem 2. tisočletju pr. n. št. 

NEMČIJA
Na Unesco seznamu je 18 najdišč v Baden-Württember-

gu in na Bavarskem. Med njimi so kolišča na Bodenskem 

in Starnberškem jezeru ter naselja v rečnih dolinah in 

barjih Zgornje Švabske in Zgornje Bavarske. Med njimi so 

tudi najdišča, po katerih so poimenovane kulturne stopnje. 

Tak je Hornstaad in najmlajša koliščarska naselbina Rose 

Island, ki je bila poseljena okoli 500 pr. n. št. Odlični ohra-

nitveni pogoji v mokriščih so spodbudili interdisciplinarne 

raziskovalne pristope in mednarodno sodelovanje. Regija 

Federsee in zahodno Bodensko jezero sta bili tradicionalno 

v ospredju arheoloških raziskav mokrih tal v južni Nemčiji.

AVSTRIJA
Večina kolišč, ki so danes znana v Avstriji, sodi v 4. tisočletje 

pr. n. št. Vsa so pod vodo. Pet jih je uvrščenih na Unesco 

seznam svetovne dediščine. Nahajajo se v Aterskem in 

Mondskem jezeru (Zgornja Avstrija) in Hodiškem jezeru 

(Koroška). Dokaj nenavadno je, da je bilo kolišče na Hodi-

škem jezeru na otoku. Kolišče imenovano Litzlberg Süd v 

Aterskem jezeru je med najbolje ohranjenimi koliščarskimi 

vasmi v Avstriji. 

SLOVENIJA
V Sloveniji je skupaj znanih 43 koliščarskih naselij. Na 

Unesco seznam je vpisanih devet kolišč v dveh skupinah, 

ki ležijo na območju občine Ig. Koliščarska naselja na Lju-

bljanskem barju so bila s prekinitvami poseljena okoli tri 

tisočletja. Najstarejše kolišče sega v obdobje mlajše ka-

mene dobe, večina pa sodi v bakreno dobo. Ljubljansko 

barje je od odkritja prvih kolišč leta 1875 postalo sinonim 

za prazgodovinske vasi na kolih. Obsežna izkopavanja s 

konca 19. stoletja, sistematične raziskave v 20. stoletju ter 

z naravoslovnimi vedami okrepljene sodobne raziskave so 

bistveno razširili vedenje o najstarejših stalnih prebivalcih 

Ljubljanske kotline. 

Vir: Mednarodni koordinacijski odbor Unesco kolišča, 2019

PROgRAM

12. 3. 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.

Ob pristopu k nominaciji so se države 
partnerice zavezale k zagotavljanju 
najvišjega varstvenega statusa kolišč. 
Redno spremljanje stanja spomenikov 
zagotavlja poznavanje stanja 
ogroženosti območij. Varstveni ukrepi so 
prilagojeni rezultatom monitoringov ter 
namenjeni ohranjanju naravnega okolja 
območij kolišč v sinergiji z varovanjem 
narave. Takšni ukrepi pa so lahko 
uspešni le, če se tudi zares izvajajo.  

PRAZgODOVINSKA KOLIŠČA OKOLI ALP

Kolišče na Špici, MGML, Grega Babič

62 marec.indd   1 23/02/2022   09:17:06
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Vabilo 

Posvet po ZOOM-u – Naš turizem 
Stičišče Središče in Društvo regionalnih turističnih vodnikov ARGOS 8. marca 2022 ob 
17.00 vabita društva, zavode in druge NVO, ki delujejo na področju turizma, na posvet po 
ZOOM-u o sodelovanju med akterji na tem področju v osrednjeslovenski regiji. Ustvariti si 
želijo povezano jedrno skupnost turističnih in podpornih društev ter organizacij regije, ki 
bo gradila turistično ponudbo v medsebojnem sodelovanju na način, ki bo doprinesel vsem.

Več informacij in prijave: spletna stran www.sticisce-sredisce.si

Vabilo 

Vabilo na podjetniški zajtrk
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič vsak petek ob 8.30 pripravimo pod-
jetniški zajtrk, na katerem se nam pridruži tudi gost. Srečanje je priložnost za medsebojno 
izmenjavo informacij in reševanje podjetniških težav. Podrobnejše informacije so pred sre-
čanjem na voljo na spletni strani naše zbornice.

Napovedujemo teme za marec 2022:
•  petek, 4. marca 2022, ob 8.30: Kako postaviti ali posodobiti spletno stran podjetja
•  petek, 11. marca 2022, ob 8.30: Odličnost v vodenju je veščina, da zaposleni postanejo 

zavzeti in motivirani
•  petek, 18. marca 2022, ob 8.30: Spodbujanje investicij v podjetjih, ki imajo izvozni 

potencial
•  petek, 25. marca 2022, ob 8.30: Zakaj je NLP tako učinkovit in kaj vam prinaša

Podjetniški zajtrk je namenjen podjetnikom in tudi drugim zainteresiranim. 

Vljudno vabljeni! PCT je pogoj za udeležbo.

Pridržujemo si pravico do spremembe teme in gosta v posameznem terminu. Potrjene teme 
boste prejeli po elektronski pošti pred posameznim srečanjem.

Večje  podjetniško znanje – inkubator – 
Zaledje podjetnikom
V februarju so partnerji projekta Zaledje podjetnikom v okviru strategije lokalnega razvoja 
LAS Barje z zaledjem uspešno začeli z izvajanjem Podjetniškega inkubatorja. Vanj se je vklju-
čilo šest podjetnikov in trije posamezniki z razvito podjetniško idejo, ki s petimi priznanimi 
mentorji nadgrajujejo svoje poslovanje na področju razvoja novih produktov, marketinga in 
prodaje. Udeleženci inkubatorja prihajajo iz občin Brezovica, Borovnica, Dobrova - Polhov 
Gradec, Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika. 

Več informacij o projektu: https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/zaledje-podjetnikom.
Po zaključenem inkubatorju sledi še ZAKLJUČNA KONFERENCA, kjer bomo predstavili 
rezultate projekta in napredek podjetij.
VSE AKTIVNOSTI SO ZA PODJETNIKE BREZPLAČNE.

Izgorevanje verjetno poznate … Ko čutite, da 
se preveč samoizčrpavate zaradi pretiranega 
angažiranja za stvari, ki vam ne vrnejo takega 
zadovoljstva. 

Sprva se začne z občutki ne-
zadovoljstva, utrujenosti, iz-
črpanosti, tesnobe, nato kar 
naenkrat zmanjka volje za delo, 
prenehamo se truditi za stva-
ri, ki so nam bile pomembne, 
zmanjka nam veselja do stvari 

… Če se izčrpavanje stopnjuje, 
lahko nastane adrenalna iz-
gorelost, postajate nespečni, 
imate večkrat bolečine v 
prsih, glavobole, omotično-
sti, težave s prebavo, plitko 
dihanje, poslabša se vam 
osnovna bolezen. Lahko do-
bite celo panični napad, kot da 
ste življenjsko ogroženi (čeprav 
fiziološko niste). Vse to se do-
gaja zaradi aktivacije simpati-
kusa – živčnega sistema, ki naj 
bi bil aktiviran, ko smo zares 
ogroženi, sedaj pa je vklopljen, 
ker smo stalno pod pritiski, da 
bomo vse pravočasno in dobro 
naredili ter ni časa za počitek in 
obnovitev moči. A ni vse tako 
hudo, kot se zdi. Izgorelost lah-
ko jemljemo tudi kot klic nara-
ve, klic našega telesa nam. Vsi 
simptomi so le pokazatelji, da 
telo ne zmore več, da ne želi 

več zlorabe in nam sporoča, da 
je dovolj. Lastno telo nas prisi-
li, da se odločimo drugače in 
naredimo spremembo, četudi 
nam je bila doslej tuja, strašljiva 
in nepredvidljiva.

Neki zanimiv pregovor pravi: 
»Ne moreš se pozdraviti v is-
tem okolju, kot si zbolel.« To 
pomeni, da moraš storiti nekaj 
drugače, da ugotoviš, kaj tudi 
ti potrebuješ, da se naučiš, kje 
so tvoje meje. Naučiti se mora-

mo, kako drugače sprejemati in 
ravnati v določenem okolju in 
situaciji. Lahko si pomagamo s 
kakšno psihoterapijo, ki nam 
pomaga ozavestiti občutke in 
nas nauči, kako ravnati drugače.

Lahko si pomagamo tudi s 
fizično sprostitvijo telesa. 
Pri tem je izredno učinkovita 
Bownova terapija, saj nepo-
sredno vpliva na zmanjšanje 
aktivnosti simpatikusa in akti-
vira parasimpatikus – to pa je 
živčni sistem, ki našemu telesu 
sporoča, da smo na varnem, 
da se sedaj lahko sprosti in 
zdravi! 

Ali imate simptome 
adrenalne izgorelosti?

Katja Krvina, s. p.
Alternativne metode zdravljenja

Vrtnarija 3, 1360 Vrhnika
041 308 945

www.katjakrvina.si

Pandemija covida-19 
je zarezala v vse 
pore našega življenja 
ter zelo omajala 
zdravstvene sisteme 
tako po svetu kot v 
Sloveniji.

 Celoten zdravstveni sistem 
se je in se še vedno sooča z 
velikimi izzivi, kako obvladati 
virus ter obvarovati življenja in 
zdravje ljudi. 

Posebej so izpostavljene naj-
bolj ranljive skupine naše druž-
be, med katerimi so tudi bolniki 
z rakom. 

Strogi zaščitni ukrepi, pove-
zani z omejevanjem gibanja in 
s tem zmanjševanjem družbe-
nih stikov, nujne reorganizacije 
zdravstva ter strah ljudi pred 
okužbo, zaradi česar so mno-
gokrat odlagali obiske zdra-
vstvenih ustanov, so privedli do 
zmanjšanja zgodnjega odkriva-
nja in zapoznelega zdravljenja 
številnih bolezni, tudi raka, je 
ob svetovnem dnevu boja pro-
ti raku, ki smo ga obeležili 4. 
februarja, opozorila Zbornica 
– Zveza. 

Rak je epidemija sodobnega 
časa in pomeni veliko javnoz-

dravstveno breme. Zgodnje od-
krivanje s preventivnimi prese-
jalnimi programi in posledično 
zgodnje zdravljenje sta zato še 
toliko pomembnejša. 

Po prvem valu pandemije, ko 
je bila začasno zaustavljena on-
kološka preventivna dejavnost, 
se je le-ta znova vzpostavila.

Zaradi pandemije se 
stiske bolnikov z rakom še 
poglabljajo

S pandemijo covida-19 so se 
pojavila vprašanja, kako naj-
bolje zaščititi bolnike z rakom 
pred okužbo, kako prilagodi-
ti zdravljenje med pandemi-
jo, kako okužba s covidom-19 
vpliva na potek zdravljenja in 
prognozo rakave bolezni, kako 
varna in učinkovita so cepiva 
in ali je cepljenje med zdravlje-
njem učinkovito. 

Imunski sistem bolnikov z 
rakom je zaradi bolezni same 
in dolgotrajnega kompleksnega 
zdravljenja oslabljen, zaradi če-
sar so bolniki bolj izpostavlje-
ni okužbam in zbolevanju za 
covidom-19 s težjim potekom 
bolezni. 

V zadnjih mesecih izsled-
ki več raziskav ugotavljajo, da 
je cepljenje bolnikov z rakom 

učinkovito in varno. Imun-
ski odgovor na cepljenje je pri 
bolnikih s hematološkimi raki 
nekoliko manjši zaradi same 
narave obolenja, vendar kljub 
temu nudi primerno zaščito. 
Zato strokovna javnost bolnike 
z rakom spodbuja in jim pripo-
roča, naj se odločijo za cepljenje 
proti covidu-19. 

»Onkološke medicinske se-
stre sledimo in uporabljamo 
na dokazih temelječe smerni-
ce, pomembne za prakso zdra-
vstvene nege, da bi preprečile 
ali omilile neželene učinke, po-
vezane z zdravljenjem raka. 

Veliko časa preživimo z bol-
niki, tudi med pandemijo jim 
nudimo izobraževanje, ko-
munikacijo, orodja in sočutno 
oskrbo za uspešno krmarjenje 
med diagnozo, zdravljenjem 
raka in obdobjem po raku. 

Bolniki z rakom med zdra-
vljenjem in po njem pogosto 
doživljajo čustvene stiske, ki 
lahko vodijo v depresivna stanja. 
Zaradi pandemije se te stiske še 
poglabljajo,« je povedala Ana 
Istenič, predsednica Sekcije me-
dicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v onkologiji pri Zbor-
nici – Zvezi. 

Gt

4. februarja smo obeležili svetovni dan boja proti raku

Zaradi covida-19
manj zgodaj odkritih rakov
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Pogovarjali smo se z Eriko Stariha iz 
Šentjošta, mamico fantka z redkim 

sindromom SATB2 in ustanoviteljico 
Evropske fundacije - SATB2 Europe. 

Njen Urban izgovarja samo tri besede, vendar 
z uporabo 30-tih gest in elektronskim komuni-
katorjem uspe uspešno komunicirati – lahko 
bi rekli, da je prava klepetulja, čeprav ne govo-
ri. Spregovorila je o svojih strahovih, dvomih, 
medicinski stroki, kako je ustanovila omenjeno 
evropsko fundacijo in pa tudi česa vse jo je Urban 
naučil. 

Verjetno veliko naših bralcev ne ve kaj redke bolezni 
pravzaprav so, kakšne so osnovne definicije redkih 
bolezni?

Redke bolezni so tiste, za katere zboli 5 ali manj 
ljudi na 10.000 prebivalcev in trenutno je ocena, 
da v Evropi  živi okoli 30 milijonov ljudi z red-
kimi boleznimi. Redke bolezni so zelo raznolike 
(6000 – 8000 različnih) - od redkih rakov, redkih 
sindromov, različnih presnovnih bolezni, do npr. 
bolj znane hemofilije ali spinalne mišične atrofije 
(mogoče se spomnite Krisa, za katerega smo pred 
leti zbirali denar). Kljub heterogenosti pa imajo 
nekatere skupne točke, in sicer, da jih je velika 
večina genetskih in se jih zato okoli 70 % klinič-
no izrazi že v otroštvu. Poleg tega pa je za veliko 
večino bolnikov skupna tudi dolga pot do prave 
diagnoze, saj zaradi njihove redkosti nanje zdrav-
niki ne pomislijo. To pa ima lahko za bolnike in 
njihove svojce dolgoročne in usodne posledice
Čas do prave diagnoze se na srečo z leti krajša, saj 
je z napredkom medicine postalo možno sekven-
ciranje genoma. Tako so danes nekatere bolezni, 
ki jih še pred letom 2016 v Sloveniji ni bilo možno 
razvozlati s takrat dostopnimi genetskimi testi, 
sedaj dobile ime. Še vedno pa ostaja velik izziv, 
kako bolnikom z redko boleznijo omogočiti op-
timalno oskrbo v trenutnem zdravstvenem siste-
mu, saj njihova obravnava običajno zahteva mul-
tidisciplinarno oskrbo v terciarnih zdravstvenih 
ustanovah kar ob dejstvu, da so redke bolezni 
tako raznovrstne in prizadenejo le peščico bolni-
kov v celi državi, predstavlja velik organizacijski 
problem. Globalen izziv redkih bolezni pa je kako 
razviti in omogočiti sodobna zdravila za toliko 
različnih bolezni z majhno tarčno populacijo.

Omenili ste, da je za mnoge bolnike z redkimi bolezni-
mi pot do prave diagnoze dolga in naporna, kakšna je 
vaša zgodba?

Diagnostična odiseja mojega, sedaj skoraj 9 letne-
ga Urbana, se je začela pri treh mesecih starosti 
in končala pri njegovih sedmih letih in pol. Bil je 
normalno donošen otrok brez posebnosti ob roj-
stvu. Pri slabih treh mesecih sem začela opažati, 
da nekaj ni v redu, ker še vedno ni vzpostavljal 
očesnega stika in vedno bolj je škili. Tako smo 
začeli diagnostiko na očesni kliniki in kmalu pri-
stali na nevrologiji. Diagnostika je bila zelo po-
globljena, na začetku usmerjena v izključevanje 
nevrodegenerativnih bolezni in tisto obdobje je 
bilo res težko – večmesečno čakanje na izvide iz 
tujine, ki bi lahko napovedali, da naš fant ne bo 
dolgo živel, hkrati pa upanje, da bo z njim še po-
polnoma vse dobro.  
Odgovora za težave pri njegovih petiih letih še ve-
dno ni bilo, vendar je Urban takrat že zelo odsto-
pal od svojih vrstnikov. Ker nisva želela prezgodaj 
obupati, da odgovora pač ne bo, smo se prijavili 
za drugo mnenje v Undiagnosed Dieseases Ne-
twork v Ameriki. Na podlagi njihovega mnenja 
smo izvedli še dodatne invazivne teste, a zopet 
ostali brez odgovora. 
Nato se je izkazalo, da sekvenciranje celotnega 
eksoma, ki je v vmesnem času postalo dostopno 
v Sloveniji, še ni bilo narejeno. Tako smo avgusta 
2020 dobili diagnozo, ki so jo postavili v Ljubljani. 
Urban ima zelo redek sindrom, imenovan kar po 
genu, kjer ima naključno mutacijo (zamenjan en 
nukleotid), in sicer SATB2 sindrom. Po meni zna-

nih podatkih, je najstarejši od treh otrok v Slove-
niji s to diagnozo in trenutno eden izmed 600-tih 
otrok na svetu s SATB2 sindromom. Ta sindrom 
se je začel pogosteje omenjati po letu 2015 (kar 
sovpada z dostopnostjo sekvenciranja nove ge-
neracije), vendar ostaja dejstvo, da družine širom 
sveta še dandanes pri svojih zdravnikih ne dobijo 
ustreznih informacij, kaj pravzaprav ta sindrom 
prinaša in kako ravnati, saj tega sindroma ne po-
znajo, ni smernic zdravljenja, ni zdravila.

Kako pa se odraža tako majhna sprememba v genu 
vašega sina, kakšne so značilnosti SATB2 sindroma? 

Glavne značilnosti so razvojni zaostanek na vseh 
področjih. Večina otrok ne govori, imajo ano-
malije zob, nekateri razcepljeno nebo ob rojstvu, 
nekateri zmanjšano kostno gostoto, motnje av-
tističnega spektra, nekateri epilepsijo, vedenjske 
težave in imajo še mnogo drugih kompleksnih 
izzivov. Sicer pa nimajo posebnih obraznih zna-
čilnosti (razen unikatnega nasmeška zaradi malo 
posebnih zob), kot jih imajo npr. posamezniki z 
Downovim sindromom. Na veliko veselje pa so 
to večinoma zelo dobrovoljni in družabni otroci 
in tak je tudi naš Urban. Izgovori samo 3 bese-
de, vendar z uporabo 30-tih gest in elektronskim 
komunikatorjem (tablica s posebnim progra-
mom, ki omogoča, da otrok izbira slike/simbole 
na ekranu in naprava govori namesto njega) uspe 
uspešno komunicirati – lahko bi rekli, da je prava 
klepetulja, čeprav ne govori.

Zakaj ste pravzaprav tako vztrajno iskali diagnozo? 
Večkrat lahko slišimo, da diagnoza pravzaprav ni 
pomembna, da je važno, kako lahko otroku s težavami 
v razvoju pomagamo glede na trenutno funkcionira-
nje - kako to komentirate?

Seveda se kot starš vprašaš, ali je smiselno izpo-
stavljati otroka invazivnim preiskavam, ga večkrat 
uspavati, kakšen bo izplen? Hkrati nisva želela, da 
diagnoza postane ovira pri doseganju novih ra-
zvojnih mejnikov, v smislu, saj otroci s tako di-
agnozo tako ali tako ne govorijo, ne smučajo, ne 
vozijo kolesa, niso samostojni ... Vendar sva vztra-
jala v diagnostiki, ker sva želela dobiti odgovore 
na določena vprašanja, ki so za naju predstavljala 
tudi veliko psihološko breme: ali bi lahko Urbanu 
še kako drugače pomagala – s terapijami, zdravi-
li; ali ga lahko cepimo proti nalezljivim boleznim, 
ki bi lahko ogrozile njegovo življenje; kakšna bo 
njegova prihodnost, ali bo samostojen; ali je sta-
nje podedovano ali je nastalo spontano, kar je še 
posebej aktualno, ker je prvi otrok in si želiš raz-
širiti družino. Poleg tega nisva imela enoznačnega 
odgovora na vprašanje: »kaj je vašemu otroku?«. 
To je predstavljalo frustracijo tako na najini stra-
ni kot na strani terapevtov, zdravnikov učiteljev. 
Skratka, menim, da je diagnoza zelo pomembna 
tako za družino kot za bolnika, sploh v luči mo-
žnosti zdravljenja v prihodnosti.

Torej sedaj veste, kaj je vzrok za njegove številne izzive 
– kaj konkretno je diagnoza spremenila zanj in za vašo 
družino?

Naši družini je diagnoza prinesla mnogo po-
membnih odgovorov na vprašanja, ki sva si jih 
prej postavljala in s tem več notranjega miru. Za-
gotovo bi bila reakcija drugačna, če bi prejela dia-
gnozo pri njegovem 1 letu starosti saj smo takrat 
še upali, da se bo normalno razvijal, četudi malo 
z zamudo in v svojem slogu. Še isti dan, ko smo 
izvedeli za diagnozo, sva na socialnih omrežjih 
našla svetovno skupino staršev otrok s tem sin-
dromom, ki nam je v veliko pomoč in oporo, ter 
odkrili kliniko v ZDA, ki se s tem sindromom 
bolj poglobljeno ukvarja zadnjih nekaj let. Tu 
smo dobili osnovne informacije, ki so koristne 
za nas, zdravnike, učitelje in različne terapevte. 
Sedaj okvirno vemo, na katerih področjih mora-
mo preventivno ravnati, kaj lahko pričakujemo in 
predvsem imamo možnost iskanja zdravljenja z 
zdravili, česar prej ni bilo. Poleg tega je bilo lažje 
urediti določene socialne pravice in usmerjanje 

v ustrezen program izobraževanja. Zame osebno 
je diagnoza prinesla tudi preobrat v moji karieri. 
Pustila sem službo klinične farmacevtke in sku-
paj še z dvema družinama (iz Avstrije in Švedske) 
ustanovila Evropsko fundacijo za SATB2 sin-
drom s sedežem v Sloveniji. Glede na to da je to 
zelo redka bolezen, je bilo jasno, da nima smisla 
ustanavljati slovensko društvo za ta sindrom, am-
pak da je potrebno povezovanje širše.
Naša vizija je, da bomo pomembno izboljšali 
kakovost življenja posameznikov s SATB2 sin-
dromom z dvema glavnima iniciativama: »Care-
SATB2« - izboljšanje zdravstvene oskrbe v Evrop-
skem zdravstvenem sistemu in »CureSATB2« 
- omogočili odkritje novih možnosti zdravljenja. 
Tako smo v prvih šestih mesecih delovanja po-
vezali starše iz 18 evropskih držav, naredili prvo 
mrežo kliničnih genetikov v Evropi za ta sin-
drom, organizirali prvo virtualno okroglo mizo 
s 13 raziskovalci, ki proučujejo ta gen/protein oz. 
sindrom in vzpostavili dobre povezave z ameri-
ško in avstralsko fundacijo za ta sindrom. Vse to z 
namenom, da bodo naši otroci imeli boljšo priho-
dnost in da nove generacije ne bodo prepuščene 
same sebi. Utiramo nove poti za nove generacije.

Ali imate mogoče vpogled, kaj se na področju redkih 
bolezni dogaja v Sloveniji?

Zadnja leta skrbno spremljam področje redkih 
bolezni in stvari se počasi premikajo na bolje. 
Nisem strokovnjak za to področje in lahko delim 
le, kako jaz vidim položaj. Pomembni premiki se 
dogajajo s širjenjem nabora bolezni, za katere se 
testirajo novorojenčki že v porodnišnici, saj s tem 
mnoge, sicer usodne bolezni, lahko dovolj zgodaj 
zdravimo in s tem preprečimo slab potek bolezni. 
V lanskem letu so na pediatrični kliniki pričeli 
z genskim nadomestnim zdravljenjem spinalne 
mišične atrofije, kar pomeni, da ni več treba zbrati 
2,3 milijona in iti  z otrokom v ZDA, kar je zelo 
velik korak naprej. Veliko se dela tudi na tem, da 
bi imeli v Sloveniji center odličnosti oz. center za 
napredno zdravljenje, ki bi razvijal in omogočal 
dostop do najsodobnejšega zdravljenja našim bol-
nikom. Nedavno je bil na Ministrstvu za zdravje 

sprejet nov Načrt dela na področju redkih bo-
lezni za obdobje od 2021-2030, obstaja spletna 
info točka za redke bolezni (redkebolezni.si), kjer 
lahko bolniki najdejo osnove informacije o bole-
zni oz. kontakte, ustanavljajo se nova društva, o 
tej temi se več govori v medijih, organizirajo se 
okrogle mize in vsako leto, ob koncu februarja, 
Ministrstvo za zdravje skupaj z Združenjem za 
redke bolezni organizira Nacionalno konferenco 
ob dnevu redkih  bolezni. Letos je bila 25. 2. iz-
vedena v virtualni obliki in verjetno bo posnetek 
dogodka na voljo tistim, ki so to zamudili. Upam, 
da nisem česa pomembnega izpustila.

Kaj bi si želeli za vašega sina in ostale otroke ter 
njihove družine, ki so se, oziroma se bodo, znašli v 
podobnem položaju?

Želim si, da bi v Sloveniji, kot tudi drugje po svetu, 
ti otroci in njihove družine dobili diagnozo bi-
stveno prej kot je bilo to v našem primeru, torej, 
da se z genetskimi testi nove generacije ne odlaša 
več let. Želim si, da bi se zdravniki bolj povezovali 
s strokovnjaki po svetu v primerih, ko v Sloveniji 
nimamo specialista za določeno redko bolezen 
in bi na ta način pridobili pomembne informaci-
je za bolnike. Želim si, da bi imeli v Sloveniji več 
sposobnih rehabilitacijskih terapevtov, predvsem 
logopedov, ki bi znali učiti otroke govoriti, ko le ti 
sploh ne govorijo (da, to je možno!) in bi bili ve-
šči nadomestne komunikacije. Želim si, da bi bila 
večja inkluzija otrok s posebnimi potrebami na 
vseh področjih bivanja, da bi otroke že v osnovni 
šoli učili o tem, da so med nami drugačni posa-
mezniki, jim znali predstaviti drugačnost in jih 
učili sprejemanja in sobivanja. 

Mogoče še kakšna zaključna misel - kaj vas je ta 
posebna življenjska izkušnja naučila?

Lahko bi rekla, da me je sin naučil zelo veliko in 
me še uči. Imeti cilje, a brez pričakovanj, da jih boš 
dosegel, je zame še vedno izziv. Lažje vse sprej-
meš in obvladuješ, če se veseliš majhnih korakov 
in si hvaležen za vsak dan, ko nam gre dobro.

GT

28. februar – svetovni dan redkih bolezni 

Kako lahko zamenjana
»črka« v genu spremeni življenje

Erika in Urban Stariha. Sogovornici lahko pišete na erika.stariha@satb2europe.org
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Vrhnika, 2. februar – V 
osrednjem vrhniškem 

kulturnem hramu 
je domačin Tone 

Krašovec predstavil 
epsko pesnitev Trnova 

pot, ki je nastajala 12 
let. 

V njej se je sprehodil skozi 
zgodovino Slovencev od naseli-
tve do ustanovitve lastne države 
pred tremi desetletji. 

To je štiristo strani dolga 
pesnitev, ki je v izvirniku, v 
rokopisu, obsegala še enkrat 
toliko strani. Kako se je znašel 
nekdanji direktor RTV in me-
nedžer številnih gospodarskih 
družb v pesniških vodah? Kot 
je bilo slišati na predstavitvi, je 
po koncu njegovega delovnega 
obdobja razmišljal, kaj bi počel v 

prostem času. Že v mlajših letih 
je pisal prigodne pesmi, pozneje 
pa za vnukinjo in vnuka ter jih 
izdal v knjigi Piškotki. »Vsesko-
zi me je zanimala zgodovina in 
utrnilo se mi je, da bi bila epska 
pesnitev o zgodovini Slovencev 
morda prava možganska vadba 
zame. Moraš se naučiti nekaj 
verzoslovja, vseskozi upoštevati 
rimo in ritem, obenem je treba 
podrobno poznati zgodovin-
ske dogodke in opraviti oglede 
krajev dogajanj. Tako sem začel 
kovati prve poskusne verze, kar 
se je po dvanajstih letih skoraj 
vsakodnevnega dela končalo z 
res obsežno epsko pesnitvijo v 
treh delih Trnova pot.« 

Prvo delo izšlo že leta 2007
Knjiga je tematsko in oblikov-

no razdeljena na tri dele. Kot je 
zapisala Maša Milčinski, ki je 

prispevala spremno besedo h 
knjigi in opravilo korekturo, je 
prvi del knjige, Spomin stoletij, 
avtor izdal že leta 2007 v samo-
založbi. Opisuje čas od prvih slo-
vanskih selitev do pomladi naro-
dov leta 1848. Drugi del pesnitve 
se imenuje Buditelji naroda, v ka-
teri pesnik raziskuje prebujanje 
slovenstva, se sprehodi čez mori-
jo prve svetovne vojne in zaključi 
z evharističnim kongresom leta 
1935. V tretjem delu avtor opisu-
je življenje Slovencev med drugo 
svetovno vojno do leta 1991, ko 
zadoni slovenska himna. 

Poleg poznavanja zgodovine je 
pesnitev od avtorja terjala tudi 
znanje verzifikacije. Prvi del je 
sestavljen iz štirivrstičnih ver-
zov z dvema paroma zaporednih 
rim. V drugem delu nibelunško 
kitico zamenja z laškim enajster-
cem, v tretjem delu pa ponovno 
prestopi na nibelunški verz, kjer 
pa krajšo različico nadomesti z 
daljšo. 

Prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku

Predstavitev epske pesnitve je 
bila predvidena že pred časom, a 
je zaradi epidemioloških razmer 

odpadla. Tokrat je sovpadala s 
slovenskim kulturnim prazni-
kom, kar je dogodku dalo še 
dodatno noto. Knjigo je natisni-
la Birografika Bori, založili pa 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Muzejsko društvo Vrhnika in 
Zavod Ivana Cankarja Vrhni-
ka. Knjigo je oblikovala Milena 
Oblak Erznožnik, korektura in 

spremna beseda sta delo Maše 
Milčinski. Kulturni program 
prireditve so obogatili igralci 
in recitatorji Mirjam Suhadol-
nik (TD Blagajana), Slavi Štirn 
(MePZ Mavrica), Ivica Rajko-
vić in Miran Setnikar (oba KD 
Mah). Za glasbeni program so 
poskrbeli učenci Glasbene šole 
Vrhnika z mentoricama Olgo 

Zalokar in Niko Tkalec: Hana 
Mulej, Martina Matkovič, Luka 
Maklin, Nuša Petkovšek in Pablo 
Kovač Takahashi. 

Knjigo Trnova pot je mogoče 
kupiti v TIC Vrhnika in Cankar-
jevi knjižnici Vrhnika. 

Gašper Tominc, 
fotografija: GT

Ljudje smo razmišljajoča in ustvarjalna bitja, ki 
se tudi v najtežjih trenutkih lahko prilagodimo 
nastalim razmeram, saj neustavljivega toka 
človeških idej ne more ustaviti nobena ovira. 

Dokaz za to trditev je prav 
gotovo smela izvedba tradicio-
nalnih Novoletnih koncertov na 
Vrhniki in v Ljubljani, izvedenih 
v izjemno zahtevnih razmerah, 
ki že dve leti hromijo družbeno, 
socialno in kulturno življenje ne 
samo v Sloveniji, ampak širom 
po svetu.

Nemirni ustvarjalni duh Mar-
ka in Darinke Fabiani je pritegnil 
in neustavljivo zagnal čudovit 
človeški potencial Orkestra Sim-
fonika Vrhnika, Mešanega pev-
skega zbora Mavrica Vrhnika ter 
Komornega zbora Fran Gerbič 
Cerknica, ki ga vodi Jože Rajk.

Enoletni prisilni premor je 
vplival tudi na delni osip član-
stva tako v orkestru kot tudi v 
obeh zborih. Zaradi omejevanja 
števila oseb v zaprtih prostorih 

sta bila otežena tudi zbiranje in 
vadba članov. Po več kot dese-
tletnem sodelovanju z nami je 
prav zaradi prostorskih omejitev 
začasno prenehal delovati MePZ 
dr. Frančišek Lampe iz Črnega 
Vrha, je pa z nami pela njihova 
zborovodkinja Katja Bajec Felc, 
ki se nadeja nadaljnjega sodelo-
vanja v prihodnosti. Rešitev za 
vadbo Mavrice je Darinka našla 
in zbor vodila prek spleta, Marko 
je delil orkester po sekcijah, prav 
tako je Jože Rajk z zborom vadil 
po sekcijah. 

Člane zborov in orkestra je 
enoletna abstinenca ne nasto-
panja samo še bolj podžgala, da 
smo v oteženih razmerah še bolj 
zavzeto vadili, trdno odločeni, 
da bomo uspešno izvedli posta-
vljeni cilj: predstaviti se občin-

stvu v Cankarjevem domu na 
Vrhniki in Slovenski filharmo-
niji v Ljubljani. Idejna snovalca 
in vodji novoletnih koncertov, 
Marko in Darinka Fabiani, sta 
znova zelo uspešno zasnovala 
program. 

Vsem nastopajočim in vsem 
obiskovalcem sta na najlepši 
način podarila čudovite lepote 
glasbe in tako zanetila ogenj 
upanja po vnovičnem zagonu 
in sodelovanju v prenovljenih 
ter izboljšanih družbenih raz-
merah in medsebojnih odnosih 
v prihodnosti.

Težko pričakovana koncerta 
v prelepi Slovenski filharmoniji 
sta bila 15. januarja 2022. Občut-
ki ob vrnitvi v filharmonijo po 
dveh letih so bili nepopisno lepi 
in navdihujoči tako za nastopa-
joče kot za gledalce.

Orkester Simfonika je z uvo-
dno skladbo slovenskega skla-
datelja Alda Kumarja Vilota 
iz Slovenske suite na najlepši 
način odprl pravljično glasbeno 

skrinjo. Lepa melodika in prepo-
znavnost slovenskih ljudskih pe-
smi sta takoj očarala občinstvo. 
Naj spomnimo, da je celotno 
Slovensko suito orkester Simfo-
nika izvedel na državni proslavi 
v Cankarjevem domu na Vrhni-
ki ob 100. obletnici smrti Ivana 
Cankarja. 

V občinstvu je sedel tudi 
avtor, g. Aldo Kumar, ki se je 
izjemno navdušeno zahvalil za 
čudovito izvedbo njegovih sa-
mosvojih in prelepih glasbenih 
motivov iz zakladnice slovenske 
ljudske glasbe.

Romantična skladba Srce od-
pira se iz opere Samson in Dalila 
skladatelja C. Saint Saensa je za 
trenutek znova obudila spomi-
ne na ljubezen med zaljubljenci 
v vsej njeni lepoti in fatalnosti. 

Vroči ritmi flamenka iz Mli-
narjevega plesa M. de Falle so 
močno vabili na plesno izra-

znost vse prisotne in še dodatno 
razvneli občinstvo. Zelo lepo in 
občuteno izvedena, več kot 150 
let stara skladba O, sveta noč 
avtorja A. Adama, je na čudovit 
način pričarala vso skrivnostno 
ezoteriko rojstva Božjega sina, 
Kristusa. Klasik pop romantik 
v priredbi Marka Fabianija in 
izvedbi Simfonike, v katerem 
so odlomki skladb skladateljev 
Smetane, Korsakova in Čaj-
kovskega, je klasično glasbo s 
prelepimi melodijami približala 
širšemu poslušalstvu. 

Slavnostna pesem Dežela sla-
ve, upanja skladatelja E. Elgarja 
je z močno instrumentalno ter 
izjemno besedilno in pevsko 
izraznostjo ponosno zvenela v 
slovenskem glasbenem hramu 
in, kot se je izrazila povezovalka 
programa, Petra Grom: »V taki 
domovini bi radi živeli vsi.« 

Zahtevno skladbo F. Liszta 

Madžarska rapsodija št. 2 si je 
Marko Fabiani že zelo dolgo želel 
uvrstiti v program orkestra. Svo-
jo dolgoletno željo si je izpolnili 
z letošnjim programom. 

Orkester je v teh letih glasbeno 
izredno dozorel in lahko bi rekli, 
da so mu podarili najlepše novo-
letno darilo. Čudovito glasbeno 
stvaritev, ki je v Markovi inter-
pretaciji in izvedbi orkestra za-
zvenela v vsej svoji veličastnosti.

Živahno skladbo Tico tico av-
torja Z. de Abreu, ki so jo s Sim-
foniko igrivo odigrale flavtistke 
Larisa Marolt, Irena Urh in Katja 
Leben, je občinstvo nagradilo z 
navdušenim in dolgotrajnim 
aplavzom. 

Sledil je še Venček najlepših 
v spomin Lojzetu Slaku, ki je 
preminil leta 2011. Lojze Slak si 
je kot ljudski godec za svoj ob-
sežen, izjemno kakovosten opus 
v narodno-zabavni glasbi pri-

Ob slovenskem kulturnem prazniku

Predstavili epsko pesnitev 
Trnova pot 

Toneta Krašovca

Avtor Tone Krašovec je začel pesnitev pisati že pred 12 leti. 

Podpisovanje knjig ob koncu predstavitve 

Vsi nastopajoči

>>

33. novoletni koncert v Slovenski filharmoniji
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služil mnoge glasbene nagrade 
tako doma kot v tujini. Slakove 
zimzelene melodije so navdu-
šile tudi občinstvo v Slovenski 
filharmoniji in verjamem, da še 
dolgo ne bodo pozabljene. 

Uradni del koncerta smo 
nastopajoči zaključili z novole-
tnim glasbenim voščilom. Pesem 
Novo leto ansambla Rok’n’Band 
v besedilu pravi: »Naj vse najlep-
še se zgodi ti čimprej!« In to so 
želje, ki smo jih nastopajoči zaže-
leli gledalcem in drug drugemu. 

V dodatku smo vsi skupaj iz-
vedli škotsko ljudsko pesem The 
Water is Wide, lepo melodično, 
hrepeneče lirično izpovedno 
pesem. Vselej udarni Radetzky 
marš J. Straussa je oznanil de-
janski zaključek obeh koncertov. 

Program je zelo lepo z izbra-
nimi besedili povezovala Petra 
Grom, nekdanja violistka v or-
kestru Simfonika.

Vse priredbe za orkester in 
zbor, razen uvodne Alda Kumar-
ja, je napisal Marko Fabiani, ki 
s svojim izjemnim talentom na 
najlepši način izdatno pripomo-
re k bogatemu, kakovostnemu in 
pestremu kulturnemu življenju 
na Vrhniki in širše. 

Oba koncerta je posnela ekipa 
Radia Slovenija za svoj arhiv in 
celoten koncert predvajala 29. ja-

nuarja 2022 na prvem programu 
Radia 1 ob 20. uri. 

Izjave radijskih tonskih tehni-
kov, da je to naš najboljši koncert 
doslej, ter pohvale izjemno zado-
voljnih Marka in Darinke Fabi-

ani ter Jožeta Rajka, da smo bili 
zelo dobri v izvajanjih, so poleg 
aplavzov navdušenega občinstva 
čudovita nagrada in obveznost 
za kakovostne predstave tudi v 
prihodnje. Iskrene čestitke in 

besede zahvale dirigentu Marku 
Fabianiju in orkestru Simfonika 
Vrhnika, zborovodkinji Darinki 
Fabiani in MePZ Mavrica Vrh-
nika, zborovodji Jožetu Rajku in 
Komornemu zboru Fran Gerbič 

Cerknica ter Organizacijskemu 
odboru, ki ga je uspešno vodila 
Slavi Štirn. 

V imenu vseh nastopajočih se 
zahvaljujem zvestim obiskoval-
cem naših koncertov, vsem do-

natorjem in sponzorjem, Občini 
Vrhnika in Cankarjevemu domu 
Vrhnika, ki so pripomogli k še 
enemu zelo uspešnemu presti-
žnemu kulturnemu projektu.

Zapisal: RaJa

>>

Konec januarja 
je bilo v galeriji 

Cankarjevega doma 
odprtje retrospektivne 

razstave Društva 
likovnih umetnikov 

Ljubljana pod 
nazivom Barve 

življenja. 

Odprtja se je udeležilo veliko 
ljubiteljev slikarskih umetnikov, 
ki so jih predstavili člani društva.

Zbrane je prva nagovorila Ta-
tjana Oblak Milčinski, ki je pred-
stavila več kot 50-letno delovanje 
samega društva. Med drugim je 
poudarila:

»Kulturno-umetniško dru-
štvo v javnem interesu Društvo 
likovnikov umetnikov Ljubljana 
je bilo ustanovljeno leta 1970 z 
imenom Društvo likovnih sa-
morastnikov Ljubljana. Po tri-
desetih letih se je miselnost lju-

di spremenila in samorastniki so 
dobili negativen prizvok, zato je 
društvo prevzelo bolj splošen 
naziv. 

Tudi samorastniki se izobra-
žujejo in velikokrat so njihova 
dela primerljiva ali celo presegajo 
izdelke akademsko izobraženih 
avtorjev, kar potrjujejo številni 
likovni kritiki, umetnostni zgo-
dovinarji in pedagogi. 

Društvo likovnikov Ljubljana 
se je posvetilo ohranjanju kul-
turne in naravne dediščine, kar 
je glavna tema še danes; tako je 
od Ministrstva za kulturo pri-
dobilo status društva v javnem 
interesu.

Letno postavijo na ogled 10 
do 12 skupinskih razstav. So 
eno od redkih društev, ki je v 
svoj repertoar uvrstila risbo in 
kasneje še grafiko. Vsako leto 
že v začetku leta izberejo stare-
ga mojstra, katerega dela člani 
preučujejo celo leto in na koncu 

leta postavijo razstavo del, ki so 
izdelana na način tega mojstra. 
Tako je bila razstava Študije del 
starega mojstra postavljena v čas 
Ta veseli dan kulture. Člani se 
vseskozi izobražujejo, zato sle-
dijo teme in slike tudi sodobne-

mu slikarstvu. Pred 40-imi leti 
je društvo uvedlo ex tempore s 
stalnim naslovom Podoba Lju-
bljane. Ex tempore se je odvijal 
jeseni in tema je bila vezana na 
Ljubljano. Za to razstavo jim je 
Mestna občina Ljubljana nekaj 

let omogočala galerijski prostor 
v Mestni hiši.« 

Spregovorili sta še predse-
dnica društva Maja Gostničar 
in likovna kritičarka profesori-
ca Katja Arka Dolenc, ki je tudi 
izbrala dela za razstavo. 

Med drugim je še posebej 
poudarila: »Slikarska razstava 
Barve življenja predstavlja dela, 
ki so, kot že namiguje naslov raz-
stave, dela, ki ponazarjajo barve 
življenja. Te so, od realističnih, 
radostno pisanih, pa do bolj 
umirjenih, tudi temačnih, vse 
pa nosijo v sebi subtilno meta-
fizično sporočilo.

V svojih delih se avtorji ukvar-
jajo z različnimi likovnimi pro-
blemi in jih tudi uspešno rešu-
jejo. Slike so nastale v različnih 
tehnikah in stilih. Med tehni-
kami prevladuje akril, akvarel, 
nekaj je olja in mešanih tehnik, 
pri stilih pa smo priča izjemni 
raznolikosti. Od realističnega 
sila, kjer so ob tako imenovanem 
»klasičnem« realizmu, ki se na 
nakaterih delih podaja s skoraj 
fotografsko natančnostjo in nad-
vse prepričljivo živostjo, prisotne 
tudi različne oblike modernejših 
realističnih pristopov, s hitrimi 
tankimi in masivnejšimi pote-
zami, s stiliziranjem podob, z 
odvzemanjem barvnih nano-
sov, ploskev, linij in črt, da osta-
nejo od manj do najbolj nujnih, 
s slikanjem s širokim čopičem, 
z izdatnim nanašanjem barv 
ter z elementi impresionizma. 
Imamo več primerov ekspresi-
onističnega stila, pri čemer gre 
za izrazito ploskovit, včasih celo 
geometričen pristop z uporabo 
močnih barv – in pri čemer bi 
lahko govorili tudi o barvnem 
ekspresionizmu ali simbolizmu 

– kakor tudi za uporabo povsem 
naturalističnih barv.

Med deli prevladujejo motivi 
slovenske naravne in kulturne 
dediščine, h katere ohranjanju v 
likovni podobi so člani društva 
še posebej zavezani. Med njimi 
prepoznamo številne znane mo-
tive kot so kozolec toplar, stara 
lesena in kamnita bivanjska ar-
hitektura, trta, različne krajine 
in gradovi, središče Ljubljane z 
reko Ljubljanico… Med njimi je 
tudi nekaj Plečnikovih stvaritev, 
katerega spominsko leto letos 
zopet obhajamo. Nato je tu ne-
kaj tihožitij, šopkov, eden je celo 
opremljen z mandalo, kar nekaj 
je abstrahiranih in abstraktnih 
motivov, tudi v kombinaciji z 
mozaikom ter dva religijska mo-
tiva, ki na avtorski način predsta-
vljata temi Zadnja večerja in Mr-
tvaški ples – slednji je prilagojen 
aktualnim svetovnim političnim 
in družbenim razmeram. 

Skratka, razstava je zelo pe-
stra, zanimiva, raznolika v izbo-
ru tehnik še posebej pa v stilih, 
preko katerih avtorji podajajo 
raznovrstne motive. V svojih 
delih so prepričljivi, inovativni, 
zanimivi, navdušujoči in pogu-
mni, ko se lotijo svojih likovnih 
interpretacij videnega zunanjega 
sveta ter nevidnega človeškega 
notranjega sveta.«

Na razstavi so bila predstavlje-
na dela 27 slikarskih umetnikov, 
kar je dalo še poseben pečat sami 
galeriji. Ob odprtju sta sodelo-
vala še mlada učenca Glasbene 
šole Vrhnika, violončelistka Ajda 
Jelovšek in pianist Luka Maklin. 
Sama razstava je bila na ogled do 
27. februarja.

Simon Seljak

Retrospektivna slikarska razstava Barve življenja

Prisotni člani likovnega društva, ki so razstavljali.

Ena izmed slik: Samostan v Bistri, slikar Maks Gregorin
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TELESCE
Piccolo corpo/ Drama / režija: Laura 
Samani / IT, SLO, FR / 89 min.
Po katoliškem izročilu je duša mrtvorojenca obso-

jena na  večno tavanje v predpeklu, a govori se, da 
je nekje na severu svetišče, kjer otroke oživijo za  
en sam dih – ravno toliko, da jih krstijo in rešijo 
njihovo dušo. Agata si na hrbet priveže zaboj  s 

hčerkinim trupelcem in se poda na dolgo, upanja 
polno pot proti čudežnemu kraju … Svetovno 
premiero je film doživel v prestižni sekciji Teden 
kritike v Cannesu, kasneje pa s Festivala sloven-
skega filma odnesel vesni za najboljšo manjšinsko 
koprodukcijo in fotografijo. Nagrada FIPRESCI na 
Liffe festivalu.
 
JUNAK
A Hero / triler / režija: Asghar Far-
hadi / Iran / 127 min.
Dvakratni oskarjevec Asghar Farhadi se v rodni Iran 
vrača s še eno izvrstno napisano zgodbo o morali 
in dostojanstvu, ki mu je prinesla veliko nagrado 
žirije na filmskem festivalu v Cannesu. 
 
PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA 
ŽENSKO
komična drama / režija: Tijana 
Zinajić / Slovenija / 90 min.
Mlada slikarka Eva kadi, pije, se priložnostno dro-
gira, žurira in ne najde navdiha za slikanje. Znaj-
de se v čudnem razmerju z mentorjem, najboljša 
prijateljica se seli v Berlin, za delo v knjigarni ne 
dobi plačila in povrh vsega ji že tri mesece zaostaja 
menstruacija. Zave se, da mora spremeniti način 
življenja in se po pomoč obrne na spletni brskalnik. 
Vesna na najboljši celovečerni film, vesna občin-
stva za najboljši film, vesna za glavno žensko vlogo, 
vesna za stransko žensko vlogo, vesna za scenarij, 
vesna za scenografijo, vesna za kostumografijo.
 
DOGODEK
Happening / drama / režija: Audrey 
Diwan/ Francija / 100 min.
Filmska upodobitev romana francoske pisateljice 
Annie Ernaux, v katerem je avtorica opisala lastno 
soočanje s splavom, ko je bil ta v Franciji še pre-
povedan. Nagrada za najboljši film (zlati lev) na 
beneškem filmskem festivalu.

Kino Vrhnika

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 66 70, www.tms.si, info@tms.si

S 1. marcem 2022 Tehniški muzej Slovenije v Bistri zopet odpira vrata 
za posamezne obiskovalce.

Odprto: torek–petek: 8.00–17.00; sobote nedelje in prazniki: 9.00–19.00. Zadnji vstop 
v muzej eno uro pred zaprtjem. 

Občasne razstave 

Človek in hrana v začaranem krogu (do 31. 12. 2022)
Pod drobnogled smo vzeli hrano – nekaj tako vsakdanjega, a nujno potrebnega –, ki od nekdaj vpliva 
na vse sfere življenja slehernega Zemljana. Pogledali smo v naše zbirke in našli vrsto zanimivih pred-
metov, ki še niso bili predstavljeni z vidika uporabe in razvoja tehnike v prehranski verigi.
Odločuj in E-cikliraj
S pomočjo implozijske razstave aparatov razkrivamo skrivnosti električne in elektronske opreme. V 
sodelovanju z ZEOS, d. o. o. 

Tehnika za šport (do 31. 12. 2022)
V luči tehnoloških procesov, ki jih pri končnem izdelku skoraj ne opazimo, spoznajte 60 slovenskih pro-
izvajalcev športne opreme za aktivnosti na kopnem, v zraku in vodi; to so: Alpina, Mont, Športoprema 
Ljubljana, Planika, Toper, Rašica, Akrapovič, Goltes, Dedra, Slatnar, Dali …

Robot.si: Začetki slovenske industrijske robotike (do 31. 12. 2022)
Na ogled je edinstvena muzejska zbirka s področja industrijske robotike. 

Zakladi iz depojev: medicinski instrumenti in pripomočki (do 31. 12. 2022)
Na manjši razstavi je predstavljen izbor predmetov iz medicinske zbirke, ki so glede na uporabo 
razdeljeni na področja kirurgije, zobozdravstva, porodništva in ginekologije, otorinolaringologije in 
druge predmete. 

Spored prireditev:

sobota, 5.  3., ob 10.00: šesturna delavnica peke kruha z drožmi (obvezne prijave do 2. 3. na 
01/750 66 72 ali programi@tms.si; cena: 30,00 €/osebo)

nedelja, 6. 3., od 13.00 do 18.00: Prikaz kovanja podkev

nedelja, 13. 3., ob 11.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle (obvezne prijave do 
12. 3. do 12.00: irena.medle@tms.si ali 01 750 6670)

sobota, 19. 3., ob 10:00: Triurna delavnica kvačkanja (obvezne prijave do 16. 3. na 01/750 66 72 
ali programi@tms.si; cena: 15,00 €/osebo)

nedelja, 20. 3., ob 15.00: Vvden ogled občasne razstave Človek in hrana v začaranem krogu z 
dr. Janezom Bogatajem ter delavnica izdelave optične igrače (obvezne prijave do 19. 3. do 12.00: irena.
medle@tms.si ali 01 750 6670)

nedelja, 27.  3., ob 10.00: voden ogled muzejskih zbirk (obvezne prijave do 26. 3. do 12.00: 
irena.medle@tms.si ali 01 750 6670)

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice.

Za obisk muzeja je za starejše od 12 let potrebno izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni ali 
testirani). 

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si

Odprto: torek–petek, nedelja in prazniki: 10.00–17.00. Zadnji vstop v muzej eno uro pred 
zaprtjem. 

Nedelja, 6. 3., ob 15.00: voden ogled muzejskih zbirk.

Nedelja, 13. 3., ob 15.00: voden ogled razstave Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v 
Sloveniji.

Občasne razstave 

Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji (do 31. 12. 2022)
Prikazan je razvoj slovenske mobilne telefonije, katere začetki sovpadajo z osamosvojitvijo Slovenije. 
Izpostavljamo mejnike v razvoju mobilnega omrežja in novosti v tehnologiji. 

Bilo je pred 30 leti: Kako smo Slovenci dobili prvo osamosvojitveno znamko (do 3. 7. 2022)
Dopolnitev razstave s poštnimi znamkami in osnutki, ki so izšli v tem prelomnem obdobju, ter manjša 
razstava. 

Za obisk muzeja je za starejše od 12 let potrebno izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, 
cepljeni ali testirani).

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Marec v TMS
K I N O

V R H N I K A  P R I P O R O Č A
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NEDELJA, 20. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: PRASICA, 
SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO 
(novo!)
Drama, 90 min., Slovenija

PONEDELJEK in TOREK 21. in 22. 3. 2022, od 7. do 
13. ure.
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

KRVODAJALSKA AKCIJA
Cankarjev dom na Vrhniki

SOBOTA, 26. 3. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PETER ZAJEC: SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO (animirano, novo!)
Animirana pustolovščina, 93 min., SINHRO

SOBOTA, 26. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

IZGUBLJENO MESTO (novo!)
Romantična komedija, ZDA

NEDELJA, 27. 3. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TUDI MIŠI GREJO V NEBESA 
(animirano, novo!)
Animirana pustolovščina, 86 min., 7+, SINHRO

NEDELJA, 27. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: DOGODEK
Zlati lev (beneški filmski festival)
Drama, Francija

TOREK, 29. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Janez Kovačič: VEČNE OLJKE
Slikarska razstava bo na ogled do 1. maja 2022.
Predstavitev avtobiografije Janez Kovačič,  ki je izšla ob slikarjevi 80-letnici.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

Program 
prireditev 
za marec 2022

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, zaradi 
trenutnih razmer obstaja možnost spremembe 
ali odpovedi programa, zato prosimo, da 
spremljate naše spletne strani.

Hvala za razumevanje!

Do 27. marca 2022
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Fotoklub Okular: ZAKRITI NASMEHI, 
ZASTRTI POGLEDI
Fotografska razstava 
Avla in galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

Do 27. marca 2022 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, 
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

Tatjana Oblak Milčinski: KAŠČE NA 
VRHNIŠKEM ... DANES
Dokumentarna razstava v Miklčevi kašči v Verdu (ključ pri družini Žirovnik, 
Verd 16).

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

SREDA, 2. 3. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ROJIŠČE # 73
Koncert: Kaja Draksler/klavir, Irena Tomažin/glas, Anja Zag Golob/poezija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 5. 3. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TAČKE NA PATRULJI: FILM 
(animirano)
Animirana pustolovščina, 85 min., SINHRO.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 5. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POROČIVA SE (novo!)
Romantična komedija, 112 min., ZDA

NEDELJA, 6. 3. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PETER ZAJEC: SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO 
Animirana sinhronizirana pustolovščina, 93 min.

NEDELJA, 6. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: TELESCE
Vesna za najboljšo manjšinsko koprodukcijo, Liffe, Cannes, FSF
Igrani film, 89 min., Slovenija, Italija, Francija

SREDA, 9. 3. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 19 € balkon, 21 € parter.
KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER

Tina Gorenjak in Tanja Kocman
VEČNO SAMSKA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 12. 3. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JAZ, RDEČA PANDA 
Animirana pustolovščina, Disney, Pixar. SINHRO, ZDA

SOBOTA, 12. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BATMAN (novo!)
Akcijska drama, ZDA

NEDELJA, 13. 3. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZAPOJ 2 (Illumination)
Animirana pustolovščina, 112 min., SINHRO, ZDA

NEDELJA, 13. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: JUNAK
Velika nagrada žirije Cannes, režija: Asghar Farhadi (oskarjevec)
Drama, 127 min., Iran, Francija

SOBOTA, 19. 3. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VELIKI RDEČI PES CLIFFORD 
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO, ZDA

SOBOTA, 19. 3. 2022, ob 19. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BATMAN (novo!)
Akcijska drama, ZDA

NEDELJA, 20. 3. 2022, ob 17. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JAZ, RDEČA PANDA (animirano, novo!)
Animirana pustolovščina, Disney, Pixar. SINHRO, ZDA

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Cankarjev dom Vrhnika

SREDA, 9. marec 2022, ob 20. uri

KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER

Tina Gorenjak in Tanja Kocman
VEČNO SAMSKA
Čeprav včasih za zjokat, je samski stan ena velika ko-
medija!

Režija: Tijana Zinajić
Igrata: Tina Gorenjak in Arnej Ivkovič

Vedno bolj se zdi, da je samskost postala kuga 21. stoletja. Ne-
kaj, pred čemer starši svarijo svoje otroke. Nekaj, pred čemer 
nas skušajo rešiti vse revije s svojimi članki’10 nasvetov, kako 
ga zapeljati’. Nekaj, kar je včasih res za zjokat. ampak … Doka-
zali vam bomo, da je samski stan lahko ena velika komedija. 
In Tina Gorenjak ni edina, ki je solo. Spet. Še vedno! Je pa 
edina, ki vas bo ponosno peljala čez svojo tragikomično od-
isejado iskanja ljubezni, kjer je preizkusila vse. Vse! Spletni 
zmenki, hitri zmenki, slepi zmenki in zmenki, za katere bi 
bilo bolje, če bi bili tudi gluhi, ne samo slepi.
V njej se boste našli samski, oddani, v zakompliciranem 
odnosu obtičani. Nenazadnje je to tema, s katero se vsaj 
na eni točki v življenju soočimo vsi. Tema, ki nas vse malo 
plaši, hkrati pa se dotika vsakogar izmed nas. Ko se nas ne 
dotika nihče drug. :)
Resnično, brez cenzure, odkrito, razkrivajoče, absolutno 
zabavno, s samskim srcem na dlani vam bo Tina razkrila 
vse neverjetne, a vendar resnične zgodbe svojih samskih 
let! Čeprav v šali pravi, da je zanjo samskost tragedija, se 
boste vi ob njeni zgodbi gotovo zjokali. Od smeha, seveda!

Vljudno vabljeni!

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

Petek, 1. marec 2022, ob 19.30 

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA

GLEDALIŠČE KOPER 

Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO
Komedija, krstna uprizoritev

Režija: Vito Taufer
Avtor besedil in glasbe songov: Iztok 
Mlakar
Igrajo:
Chiara – Urška Taufer/Anuša Kodelja k. 
g.
Bianca – Tjaša Hrovat
Katarina – Patrizia Jurinčič Finžgar
Petruchio – Luka Cimprič
Hortensio – Žiga Udir
Tranio – Rok Matek/Blaž Popovski
Lucentio – Matija Rupel
Baptista Minola – Iztok Mlakar

Instrumentalni trio: Matjaž  Švagelj, Da-
vid Šuligoj, Roman  Kobal
Komedija vedno kaže nekaj, kar je grozno, 
tragično – že v naši komediji imamo naklep 
umora lastnega očeta, posilstvo, nasilje ... 
To so teme in vsebine za tragedijo. Ravno 
zato je komedija zanimiva, ker se igra s ti-
stim, česar je človeka strah.
Predstava traja eno uro in 45 minut in nima 
odmora.

Vljudno vabljeni!
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V Miklčevi kašči v Verdu si še lahko ogledate dokumentarno razstavo, ki smo jo pripravili 
med Dnevi evropske kulturne dediščine 2021  Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjeva 

knjižnica Vrhnika in Muzejsko društvo Vrhnika:

Tatjana Oblak Milčinski: KAŠČE NA VRHNIŠKEM … DANES.

V ponedeljek, 28. februarja 2022, ob 18. uri
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.

V torek, 29. marca 2022, ob 19. uri
vas vabimo na ogled slikarske razstave

Janez Kovačič: VEČNE OLJKE.
Odprtje bo spremljala predstavitev avtobiografije Janez Kovačič, ki je izšla ob slikarjevi 

80-letnici.
Razstava bo odprta do 1. maja 2022.

Razstave v Cankarjevem domu na Vrhniki si je mogoče ogledati od ponedeljka do petka od 
10. do 13. ure (ob delovnih dneh) ter ob drugih prireditvah. 

Stalno razstavo akad. slikarja Florisa Oblaka v prostorih Rokodelskega doma, Tržaška 
cesta 23, 

lahko obiščete ob predhodni najavi (TIC Vrhnika, MDV).

Vabljeni!

R A Z S T A V E
v Cankarjevem domu

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 pri-
znani gledališki pedagogi in igralci.
Ob zaključku sklopa 12. srečanj ateljeja bo AVDICIJA, na 

kateri se bodo lahko udeleženci le tega potegovali za vlo-
go v novi gledališki produkciji GLEDALIŠKEGA ATELJEJA, v 
Cankarjevem domu Vrhnika.
Prijave s svojimi kontaktnimi podatki pošljite do 
3. marca 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.

Ali naključja so ali niso? 

Seveda so, sicer ne bi imeli te 
besede. In ali se res nič ne zgodi 
brez razloga? 

No, tega pa ne moremo potr-
diti tako na hitro. Ali je torej res, 
da naključij ni, ker se vse zgodi 
z razlogom? Mnogi tako razmi-
šljajo, toda beseda naključje ne 
govori o razlogih. Razumemo 
jo kot nenačrtno srečanje dveh 
vzročno nepovezanih dejanj ali 
dejstev, oseb ali predmetov, pri 
čemer ima vsak od njih svoje 
dogajanje ali pomen. Različne 
okoliščine privedejo do stika in 
tudi le-ta se zgodi na različne 
načine: enkrat zgodbo zaključi, 
drugič pa je navdih za odločitev 
in začne novo zgodbo.

Lahko se nekaj preprosto 
ponavlja, večkrat pa v danem 
trenutku deluje kot čudežni ali 
srečni dogodek, kot znamenje, 
kot usoda. Lahko tudi kot višja 
sila, božja volja.

V knjigi Naših sto naključij ne 
razglabljam o pomenu naključij 
v pomenu iskanja nevidne sile, 
ki povzroča ali omogoča nena-
vadne in neverjetne dogodke. 
Vsi smo v vesolju, kjer je vse 
eno in vse povezano, sinhrono. 
Vendar pa raziskovanje vse bolj 
uveljavljenega pojma ‘sinhroni-
citeta’ prepuščam temu preda-
nim vedam. Moja želja je bila, 
da zberem resnične zgodbe o 
naključjih, kar je vredno zapi-
sati in obvarovati pred pozabo. 
Naključja doživljamo vsi, če le 
želimo dogodke opazovati na tak 
način. Ko se tega naučimo, kar 
naenkrat spoznamo, da se nam 
zares kar naprej dogajajo. Res je 
manj tistih neverjetnih naključij, 
ko nečesa skoraj ne moremo ver-
jeti, ko dvakrat preberemo

ali preverimo. Veliko pa je 
nepričakovanih, presenetljivih 
ali nenavadnih zgodb, pa naj 
bodo zabavne ali žalostne. Ima-
mo mala in velika naključja? 
Ne, naključje je veliko toliko, 
kolikor pomeni tistemu, ki se 
mu je zgodilo. Vidim pa razliko 
med slučajnostjo in naključjem. 
V življenju je veliko stvari, ki se 
zgodijo čisto slučajno in če ni-
majo zgodbe, ostanejo na ravni 
gole slučajnosti. Če znamo na to 
pogledati širše in najti zgodbo, 
pa to razumem kot naključje z 
večjo težo.

Knjiga Naših sto naključij je 
zbirka zgodb, ki jih je prispevalo 
40 avtorjev – piscev in pripove-
dovalcev. Slednji so tisti, ki jim 
ni do pisanja, zgodbo pa so želeli 
povedati. Njihove pripovedi sem 
zapisala, vsebine smo usklajevali, 
končna besedila pa so avtorizi-
rali. Poskrbljeno je za resničnost 
zgodb. Verodostojnost temelji 
na imenih (omenjeni s polnim 
imenom so s tem soglašali), da-
tumih, dokumentih, fotografi-
jah, detajlih.

Med avtorji so znana imena 
slovenske literature, slikarstva 
in glasbe, npr. Ančka Gošnik 
Godec, Jelka Godec Schmidt, 
Miha Mohor, Vida Kokalj, Tanja 
Zajc Zupan in drugi. Zgodbe so 
prispevali tudi strokovnjaki z 
različnih področij, kot so fizika, 
biologija, zgodovina, umetnost 
in medicina; sodelujejo še drugi 
in vsi so tisti, ki so želeli svoje 
zgodbe deliti z drugimi.

Ko omenimo akterje zgodb, 
najprej pomislimo na osebe. V 
tej knjigi srečamo nekatere zna-
ne Slovence, npr. violinista Deja-
na Bravničarja in pevca Andreja 
Šifrerja, ter mnoge znane oseb-
nosti iz določenih strokovnih 
krogov. Veliko pa je naključij, ko 
glavno vlogo prevzamejo pred-
meti in pojmi.

V uvodu nas v vsebino pope-
ljeta najprej fizik, ki poseže daleč 
nazaj vse do nastanka vesolja z 
velikim pokom pred 13,8 milijar-
de let, in biolog, ki nas spomni na 
naključje, ki ga ima sleherni med 
nami – spočetje.

Sledi poglavje Zgodovina s še-
stimi zgodbami iz druge svetov-
ne vojne oz. neposredno po njej 
ter zgodbo iz časa osamosvojitve 
Slovenije. Kaj vse se lahko zgodi 
med ljudmi, najdemo v poglavju 
Mi med seboj. Sorodniki, prija-
telji, znanci, sošolci ali neznani 

mimoidoči se kar naprej sreču-
jemo s presenečenji, se nasmeje-
mo in še dobro, da si to večkrat 
povemo. Sedaj je marsikaj tudi 
zapisano in

bo ohranjeno za zanamce.
Slovenija je majhna. Sreča-

njem in poznanstvom se ne ču-
dimo več, celo radi rečemo, da 
»smo skoraj vsi v sorodu«. Toda 
tudi Svet je majhen! Slovenci radi 
potujemo, zato srečanje na dru-
gem koncu sveta ni nemogoče, je 
pa presenečenje. Morda še več. 
Kaj hitro se med osebami takega 
stika najdejo zanimive povezave 
ali okoliščine, ki so temu botro-
vale. Včasih se dogajanje tudi 
nadaljuje – slučajna srečanja 
pridobijo na pomenu, uvrstijo 
se med naključja.

V poglavju Predmeti in poj-
mi so zgodbe najbolj raznolike. 
Zanimivi so datumi dogodkov 
in rojstni dnevi, pa tudi številke 
– celo primer slovenske EMŠO. 
Področje umetnosti pokrivajo 
zgodbe o glasbi, likovnih delih, 
knjigah, fotografijah in razgle-
dnicah. Ključi imajo svojo sku-
pino, pojavi se tudi radio, sledijo 
zgodbe s ceste in z gobarjenja. 
Posebno vlogo imajo naključja v 
povezavi z rojstvom in smrtjo, 
kamor sodijo

tudi znamenja, v ljudskem iz-
ročilu znana kot »cahen«. Skupaj 
s sanjami prav te na srhljiv na-
čin zaključujejo pričujočo zbirko 
zgodb o naključjih.

Tako kot so različni avtorji, 
so slogovno različni tudi zapisi. 
Zgodbe so lahko kratke in jedr-
nate v stilu anekdot ali pa daljše 
s širšim opisom. Nekatere so re-
alistične, humorne ali žalostne, 
lahko tudi pravljično obarvane, 
toda vse pripovedujejo o re-
sničnih dogodkih. Ponekod so 
vključeni kratki opisi iz življenja 
v prejšnjih časih – vsaj nekaj tega 
bo ohranjeno.

Zgodbe o naključjih zbiram 
še naprej. Zato naj zgodbe v tej 
knjigi ne bodo le prijetno Branje, 
temveč tudi navdih za obujanje 
spominov in opazovanje življe-
nja. Naj bralca prepričajo, da se 
naključja dogajajo vsakomur in 
da nam neko slučajnost že kra-
tek razmislek lahko povzdigne 
v zanimivo zgodbo o naključju.

Če se tudi vi spomnite kakšne-
ga naključja iz svojega življenja 
ali pa ga boste odkrili te dni, po-
mislite, če bi bilo vašo zgodbo 
vredno deliti z drugimi. Vesela 
bom vašega sodelovanja. Zgodbo 
lahko napišete in mi jo pošljete 
po e-pošti ali pa mi o dogodku 
napišete nekaj besed, nato pa se 
bova dogovorila, kako zgodbo 
napisati skupaj. Če bo le mogoče, 
bom odgovorila tudi na morebi-
tna vprašanja.

Naslov za e-pošto je itrsinar@
gmail.com

Želim vam prijetno branje, 
hvala in vabljeni!

Irena Tršina

Vabilo 

Gibkultura je nazaj!
KAJ? Delavnice giba za vsakogar (predznanje ni 
potrebno).
KDAJ? Sobote od 10.00 do 11.15. 
KJE? Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki 
(vhod s parkirišča za Rokodelskim domom).
KOLIKO: Brezplačno!

Vabimo vas na obliko umetniško-rekreativnega gibanja, 
ki bo potekalo vsako soboto predvidoma do konca maja 
2022. 
Delavnice giba vselej potekajo v varnem in prijetnem 
vzdušju ter vse prisotne povežejo v novo gibalno 
izkušnjo. 
Vabljeni tudi tisti, ki še nikoli niste plesali ali se 
gibali na drugačen način od športnega, pa bi si 
tega želeli. Pridružite se nam sami ali pa s seboj 
pripeljite partnerja, prijatelja ali družinskega člana in 
začnite vikend razgibani ter nasmejani!  

Dejavnost poteka v skladu s priporočili in navodili NIJZ. 
Izpolnjevati je treba pogoj PCT. Program so omogočili 
društvi DUK47 in HUD''O'', Zavod 0.1, ZIC Vrhnika in 
JSKD RS – Območna izpostava Vrhnika.

Za prijavo pošlji naslov na info@duk47.si, počakaj 
na potrditveno e-pošto in »zagibaj« z nami na 
kulturen način! 

Vabljeni!

Irena Tršinar – Naših sto naključij

Foto: Domen Replik
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Vabljeni 
na 
naše 
prireditve 
v marcu 2022

Paketnik – 24-urni 
brezstični prevzem 
gradiva
V Cankarjevi knjižnici Vrhnika je 
uporabnikom na voljo nova storitev 
– PAKETNIK (Direct4.me).  Našli ga 
boste v pritličju knjižnice, nasproti 
knjigomata. Paketnik vam omogoča 
brezstični prevzem naročenega knji-
žničnega gradiva, tudi zunaj delov-
nega časa knjižnice – 24 ur na dan in 
vse dni v tednu. Za uporabo paketnika 
potrebujete prenosni telefon – ni po-
trebno, da je to pametni telefon. Pake-
tnik se polni po 18. uri tekočega 
delovnega dne oziroma po 12. uri ob 
sobotah. Do te ure gradivo prevzema-
te v knjižnici na oddelku Izposoja. Več 
informacij v posebnem prispevku, ki ga 
je pripravila Darija Arsič.

Literarni večer s SAŠO 
PAVČEK
V četrtek, 24. 3. 2022, ob 18.00 vas 
vabimo na literarni večer s priznano 
pesnico, igralko in profesorico Sašo 
Pavček. Z gostjo se bo v Grabeljško-
vi dvorani pogovarjala Jana Petelin 
Zadnik. Predstavili bosta najnovejšo 
pesniško zbirko Zastali čas. 
Prijazno vabljeni.

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 Vrhnika 
in Društvom Tačke pomagačke. V 
knjižnico bosta prihajali Ljubica Jelo-
všek in njena Tita. Udeležba je brez-
plačna. Termini so praviloma enkrat 
nateden 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).

Potopisno predavanje – 
Izrael
Tjaša Jelovčan bo letos Izrael obiska-
la že tretjič, vse skupaj je tam preživela 
dva meseca. Leta 2020 se je nameravala 
tja preseliti, vendar ji je covid-19 pre-
križal načrte. Sama pravi, da je Izrael 
starodaven, sodoben, raznolik in raz-
burljiv. Tjaša nas bo najprej popeljala 
na sever Izraela, kjer bomo navdušeni 
nad zeleno pokrajino nabirali limone 
in pomaranče. Ogledali si bomo nekaj 
slapov in se sprehodili ob Galilejskem 
jezeru. Na jugu bomo obiskali staro-

davno trdnjavo, kampirali ob Mrtvem 
morju, obiskali pa bomo tudi puščavo 
Negev in se sprehodili po največjem 
erozijskem kraterju na svetu. Nekaj 
bomo izvedeli tudi o izraelski kuhi-
nji, ki jo Tjaša naravnost obožuje! Ali 
mislite, da je Izrael poceni? Več o tem 
vam bo povedala Tjaša na potopisu, ki 
bo v četrtek, 3. 3. 2022, ob 18.00 na 
strani Facebook KVŠ Zakon. Vabljeni.  

Ustvarjalno sodelovanje 
s Cankarjevo knjižnico 
Vrhnika
K pravljičnemu ustvarjalnemu sode-
lovanju vabimo vse lokalne kreativne 
posameznike, društva in zavode, ki bi 
želeli svoje ideje deliti v naši skupini Fa-
cebook Ure pravljic CKV. Vsak teden 
bomo poleg pravljice objavili tudi vašo 
kreativno idejo (izhodišče bo pravljica), 
ki bo otroke in njihove starše privabila 
k skupnemu ustvarjalnemu preživljanju 
prostega časa. Vsi, ki vas sodelovanje za-
nima, nam pišite na barbara.kuzmic@
ckv.si. Prijazno vabljeni.

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 minulem 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 ter 
ustvarjanju v družinskem krogu.

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 ude-
ležite 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 pre-
berete 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 k branju 
Cankarjevih besedil. Dogodek bo v 
vsakem vremenu. 
Prijava za branje na daljavo oziroma 
informacije o točnem kraju in termi-
nu: mirjam.suhadolnik@gmail.com. 

RAZSTAVE V  CANKARJEVI 
KNJIŽNICI  VRHNIKA
Razstava Ekosistemi v 
Sloveniji
V Cankarjevi knjižnici Vrhnika bo v 
marcu in aprilu razstavljena razstava 
z naslovom Ekosistemi Slovenije in bi-
odiverziteta. Na osmih panojih bodo 
predstavljeni osnovni ekosistemi, ki 
jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturna 
krajina, visokogorje, naselja, celinske 
vode, mokrišča, morje in podzemlje. 
Eden od razlogov za tako bogato biotsko 
raznovrstnost v Sloveniji je njena lega, 
saj se nahaja na stičišču štirih velikih 
geografskih regij: alpske, panonske, di-
narske in sredozemske. Razstava je bila 
narejena v okviru projekta LIFE NA-
TURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost 
življenja, katerega namen je predstaviti 
bogato biotsko pestrost Slovenije šir-

ši javnosti. V projektu sodeluje deset 
projektnih partnerjev, od tega kar pet 
naravnih parkov Slovenije. 
Vabljeni na ogled razstave. 

Razstava Vintage art
Lepo vabljeni, da si ogledate razstavo 
Vintage art, ki se ukvarja z obnovo in 
prodajo unikatnega pohištva. Avtorica 
Pavlinka Mirleva je na ogled postavila 
obnovljeno mizo in stola, ki jih krasijo 
motivi vrhniške mitologije. »Vrhnika, 
mesto izjemne narave, bogate kulturne 
dediščine, mesto, kjer se prepletata zgo-
dovina in mitologija. Navdušena nad 
Nauportusom in zgodbo o Argo-
navtih sem se odločila, da zgodbo o 
Jazonu predstavim na mizi in stolč-
kih. [..] Zgornji del mize je poslikan z 
motivom Medeje in Jazona. [...] Črna 
barva opisuje Medejino temno plat in 
mistiko njene osebnosti. Zlati detajli, 
ki so na stolih in mizi, pa predstavljajo 
zlato runo. [...] Žametno zeleno blago 
predstavlja barvo Močilnika, je ročno 
vezano z zlatimi in srebrnimi nitkami, 
ki predstavljajo moč in vztrajnost Jazo-
na, da nadaljuje svoje popotovanje do 
Grčije.« 
Več informacij na pavlinkamirleva@
gmail.com ali 070 475 577. 

Razstava članic U3ŽO 
Vrhnika 
V marcu in aprilu vabljeni na ogled raz-
stave, ki jo pripravljajo članice študij-
skega programa Umetnostna zgodovina 
pod vodstvom Elene Čretnik, prof. um. 
zg., univ. dipl. soc. kult. in neodvisne 
licenčne turistične vodnice. Več infor-
macij v posebnem vabilu. 
Odprtje razstave bo v četrtek, 10. 3. 
2021, ob 18.00 v Grabeljškovi dvorani. 

Stalne razstave v 
prostorih Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika

Ivanova skodelica
Ivanova skodelica je nastala v sodelova-
nju akademskega kiparja mag. Bojana 
Mavsarja in neformalne rokodelske 
skupine Kvakvačkaš. 

Lesene zverinice Igorja 
Pavlovčiča na obisku pri 
vas doma
Igor Pavlovčič že od oktobra 2017 
razstavlja svoje lesene zverinice v naši 
knjižnici. Njegove stvaritve razveseljuje-
jo zaposlene, uporabnike in obiskovalce. 
Marsikdo nas je že povprašal o njih in 
si jih občudujoče ogledoval. Lani pa sva 
se dogovorila, da bo našim uporabni-
kom omogočil enomesečno brezplač-
no izposojo umetnin na dom. Za več 
informacij/izposojo njegovih umetnin 
pokličite na št. 041 363 755. Z željo, 
da je/bo umetnost dostopna vsem in 
vsakomur, vas lepo pozdravljam, Sonja 
Žakelj, direktorica Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. 

Mobili
Simpatični in unikatni mobili krasijo 
mladinski oddelek. Izdelali so jih otro-
ci naslednjih šol: OŠ Ivana Cankarja 
(Podružnična šola Drenov Grič), OŠ 
Antona Martina Slomška, OŠ Polhov 
Gradec Podružnična šola Šentjošt) in 
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče (Vr-
tec Sončni žarek). V sodelovanju z JSKD 
IO  Vrhnika in ZIC Naš Časopis. 
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Vabilo 

Vabimo Vas, da se nam v četrtek, 24. marca 2022, ob 18.00
pridružite na 

LITERARNEM oziroma PESNIŠKEM 
VEČERU,
ki ga bomo preživeli v družbi SAŠE PAVČEK in 
predstavitvi njene najnovejše pesniške zbirke ZASTALI ČAS.

Saša Pavček, slovenskemu prostoru znana predvsem kot igralka, 
profesorica, esejistka in pesnica, se je v izdaji svoje druge pesniške 
zbirke posvetila predvsem človeški minljivosti in ranljivosti. 

Pesmi je s čudovitimi minimalističnimi ilustracijami pospremila 
Mateja Kavčič.

Dogodek bo v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
z gostjo pa se bo pogovarjala Jana Petelin Zadnik.

Vljudno vabljeni.

Vse naše male in velike 
ugankarje obveščamo, da 
je bil januarski odziv na prvi 
sklop ugank zelo uspešen. 

Skupaj smo prejeli 48 rešitev, dve žal 
nepravilni. Ker so pravilno rešene ugan-
ke nagrajene z lepo knjižno nagrado, 
smo 1. 2. 2022 opravili žreb. Nagrajenci 
so: UGANKA ZA

NAŠE NAJMLAJŠE – rešitev Lisica, 
nagrajenec: RUBEN PETRIČ, Vrhni-
ka, nagrada: Jakobova želja, Nina Vehar. 
UGANKA ZA BRIHTNE GLAVCE – 
rešitev Ulična svetilka, nagrajenka LEA

PETRIČ, Vrhnika, nagrada: O člo-
veku, ki je iskal srečo, Zdenka Obal. 
UGANKARSKI IZZIV ZA VELIKE 
BRIHTE – rešitev: Ivan Cankar, Brina 
Svit, France Bevk, Lili Novy, Janez Jalen, 
Alma Karlin, Simon Jenko, Mimi Ma-
lenšek, Bogdan Novak, Mira Mihelič; 
nagrajenec: JAN GOLIČ,

Vrhnika, nagrada: Imenitne zgodbe 
znamenitih osebnosti v stripu, Žiga X. 
Gombač in Jaka Vukotič. Vsem nagra-
jencem iskreno čestitamo!

Vsi, ki želite sodelovati v novi 
nagradni igri, vabljeni v knjižni-
co. Knjižno nagrado bomo izžrebali v 

začetku marca 2022, nagrajenci pa bodo 
objavljeni na družabnih omrežjih naše 
knjižnice, na spletu in v naslednji šte-
vilki Našega časopisa. Nagrado bodo 
nagrajenci lahko prevzeli v knjižnici, 

če pa to ne bo mogoče, bomo nagrade 
poslali po pošti. Pokažite in dokažite, 
kdo je prava brihta, zato ponovno va-
bljeni k uganjevanju in bistrenju glav.

Darja Arsič, CKV

UGANKA 
 ZA NAŠE 
  NAJMLAJŠE

PROGASTO KRZNO:

BELO IN ČRNO.

ELEGANTNA IN LEPA,

OD GLAVE DO REPA!

REŠITEV JE NA DLANI:

PASE SE V SAVANI.

Rešitev:

Takšne in podobne uganke najdete na zloženkah v knjižnici – kot razve-
drilo, pa tudi kot nagradno igro. 

Uganko je pripravila Darija Arsič, Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Vir: Premisli, ugani, pomaga naj oči, pomaga naj mami – Franc Belčič

Vse bralce in ljubitelje knjig z 
velikim veseljem obveščamo, 

da je za vas v  Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika na voljo nova 

storitev – PAKETNIK (Direct4.
me).  

Hvala županu Danielu Cukjatiju 
in Občini Vrhnika za financiranje 
investicije.  Paketnik je v pritličju knji-
žnice, nasproti knjigomata.  Omogoča 
brezstični prevzem vnaprej naročenega 
knjižničnega gradiva, tudi zunaj delov-
nega časa knjižnice – 24 ur na dan in 
vse dni v tednu. Za uporabo paketnika 
potrebujete prenosni telefon – ni po-
trebno, da je to pametni telefon. NA-
ROČANJE V PAKETNIK je enostavno, 
saj nas o tem lahko obvestite prek e-na-
slova: knjiznica@ckv.si ali na telefonsko 
številko: 01 75 53 114. Obvezno morate 

navesti oziroma pripisati številko vaše 
članske izkaznice in številko vašega 
mobilnega telefona. Če gradivo naro-
čate prek portala Moja knjižnica ali 
aplikacije mCobiss, na spustnem se-
znamu izberite prevzemno možnost: 
Vrhnika, paketnik Direct4.me.  Sistem 
bo zaznal, da želite gradivo prevzeti v 
paketniku, kamor vam ga bomo dosta-
vili za prevzem. Paketnik polnimo po 
18. uri tekočega delovnega dne oziroma 
po 12. uri ob sobotah. Pomembno: Pa-
ketnik lahko odprete samo z mobilnim 
telefonom, na katerega ste prejeli sms-
-obvestilo. PREVZEM IZ PAKETNIKA  
poteka na način, da pred paketnikom 
pokličete na telefonsko številko, nave-
deno v vašem sms-sporočilu. Paketnik 
aktivirate s premikom roke, da zasveti 
zelena lučka. Svoj mobilni  telefon pri-
slonite k paketniku z navedeno označbo 
(npr. A1, B2, C3 …),  da   se na zvočni 

signal odklene in prevzamete gradivo. 
Po prevzemu gradiva zaprete vrata pa-
ketnika. Lahko si namestite tudi brez-
plačno aplikacijo Direct4.me, kjer ob 
prejetem obvestilu paketnik odklenete 
le s klikom na znak ključavnice in sledi-
te navodilom. V paketniku bo gradivo 
čakalo na vaš prevzem  tri dni oziroma 
72 ur od trenutka vložitve in pošiljanja 
sporočila. Gradivo, ki v tem času ne bo 
prevzeto, bomo vrnili v knjižnico.  Za 
ne prevzeto gradivo uporabnik plača 
stroške v skladu s cenikom knjižnice. 
Vračilo gradiva še naprej poteka prek 
knjigomata. V pritličju knjižnice ga 
lahko vrnete vse dni v tednu, tudi v 
času, ko je knjižnica zaprta. Nekateri 
naši uporabniki paketnik že z veseljem 
uporabljajo in so s storitvijo zelo zado-
voljni. Vabljeni k uporabi tudi vi. 

Darja Arsič, CKV

 • Razstava ročnih del članic študijskega  
 programa u3žo Vrhnika umetnostna 

  zgodovina

Ročna dela so umeščena v ume-
tno obrt, ki je ena izmed zvrsti 
umetnostne zgodovine. Slušate-
ljice krožka umetnostna zgodo-
vina U3ŽO so tako nadobudne 
ustvarjalke ročnih del, da njiho-
vi unikatni izdelki ne bodo samo 
pritegnili vaše pozornosti, temveč 

bo oko navdušeno obstalo na pleteninah, kvačkanih lutkah, torbicah, 
šalih, pokrivalih, oblačilih, klekljanih čipkah, koraldah – ogrlicah 
in biomilih z vsebnostjo eteričnih olj ... Vsa mikavna, raznobarvna, 
uporabna ročna dela vzbudijo radost duše pa tudi cenjenje ur, dni, 
tednov izdelave (v nasprotju s poplavo industrijskih izdelkov). V marcu 
in aprilu vabljeni na ogled razstave v vitrinah pri izposoji. Pobudni-
ca razstave je bila Elena Čretnik, mentorica študijskega programa 
Umetnostna zgodovina U3ŽO Vrhnika, prof. um. zg., univ. dipl. soc. 
kult. in neodvisna licenčna turistična vodnica. 
ODPRTJE RAZSTAVE BO V ČETRTEK, 10. 3. 2022, OB 18.00 
V Grabeljškovi dvorani.

 • Keramika in ustvarjanje glasbe
V decembru 2021 smo s pomočjo donacije Kluba Lions Vrhnika 
izvedli brezplačna študijska programa Keramika in Ustvarjanje 
glasbe. Oba mentorja sta navdušila udeležence. Hvala Klubu Lions 
Vrhnika za donacijo! 
V marcu 2022 se lahko prijavite na študijski program Ustvarjanje 
glasbe, mentor bo priznani glasbenik Lado Jakša. Vabljeni, da se jim 
pridružite ob ponedeljkih. 
Več informacij in prijave na ckv.u3zo@gmail.com.

Lepo vabljeni na vrhniško »Skodelico novega znanja«.

   •  Skodelica 
  novega 
  znanja

C K V

Paketnik (Direct4.me) – 
24-urna izposoja gradiva

Ugankarski 
izziv
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Januarja so starejše 
ekipe NK Dren Vrhnika 
že začele s treningi na 

umetni travi, člani pa so 
kot prvi opravili priprave 

na spomladanski del 
nogometne sezone, ki je 

polna pričakovanj. 

A ne samo povezanih z re-
zultati, ampak tudi glede infra-
strukture, s katero bo vrhniški 
nogomet veliko pridobil.

Predsednik Andrej Šega se je 
razveselil novice, da je za gar-
derobni objekt že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. »To je za 
naš klub in naše fante, ki tukaj 
trenirajo res odlična novica. 
Nogometaši smo kot največji 
športni klub v občini zadnja 
leta vložili ogromno energije, 
časa in truda v to, da se uredi 
infrastruktura, ki bo prinesla 
dobre pogoje za treninge in 
tekme. Prvi korak je bilo po-
možno igrišče z umetno travo, 
sledila je ureditev glavnega igri-
šča, za katerega smo priskrbeli 
tudi namakalni sistem. Za pre-

hodno obdobje, ko zaradi neu-
streznih pogojev nismo smeli 
več uporabljati garderobe, ki 
so bile del sedaj že porušenega 
bazena, smo se znašli in poma-
gali rešiti položaj z bivalnimi 
zabojniki in ureditvijo starega 
objekta za orodje. Sedaj pa se 
že veselimo gradnje čudovitega, 
sodobnega objekta, v katerih si 
bomo delili prostore z atletskim 
klubom. Srčno upamo, da se bo 
gradnja teh novih prostorov za-
čela letos,« še dodaja Šega. Na 
lokaciji kjer se bo gradilo se je 
trenutno izvedel obremenilni 
nasip, hkrati pa se že pripravlja 
razpisna dokumentacija. Kljub 
zimi, ko imajo nogometaši 
običajno premor, so nekatere 
selekcije pridno tekmovale in 
nabirale izkušnje. Tekmoval-
ne selekcije do vključno U15 
so se udeležile raznih zimskih 
lig, kjer je predvsem poudarek 
na razvoju, ohranjanju igralne 
kondicije in učenju mladih fan-
tov veščin nogometa. Pred spo-
mladanskim delom tekmovanj 
nogometaše čakajo še priprave 
v Čatežu, ki bodo potekale v 

začetku marca, potem pa bo že 
šlo zares, ko bo treba zasledova-
ti tudi športne cilje tam, kjer so 
postavljeni. S pripravami so že 
zaključili najstarejši, torej član-
ska ekipa. Trener Jan Kragelj 
je s pomočniki delal predvsem 
na taktiki, saj so za telesno pri-
pravljenost poskrbeli že pred 
tem. »Na fiziki smo delali že 4 
tedne pred pripravami, v Čate-
žu pa smo iskali kombinacije in 
rešitve v igri. Z našim delom in 
pogoji, ki smo jih imeli sem zelo 

zadovoljen. Začeli smo v petek, 
11. februarja, z lažjim trenin-
gom, v soboto smo opravili dva 
treninga in v nedeljo zjutraj še 
enega. Priprave smo ob vrnitvi 
zaključili s prijateljsko temo FC 
Postojna, ki igra v 3. državni ligi, 

kamor želimo po koncu sezone 
tudi mi. Tekmo smo sicer izgu-
bili s 5:3, ampak s prikazanim 
sem zadovoljen, saj smo začeli 
dobro in povedli s 3:0, na koncu 
pa popustili in morali priznati 
poraz. Je pa res, da smo dali pri-

ložnost vsem 22 igralcem, tudi 
tistim, ki smo jih imeli na preiz-
kušnji in sedaj vemo, kaj zmore-
mo, ko je na terenu najmočnejša 
zasedba.«

Vrhniški nogomet lahko 
spremljate preko spletne strani 
www.nkdren-vrhnika.si ali pre-
ko socialnih omrežij na facebo-
oku in instagramu. 

Peter Kavčič, 
foto: NK Dren Vrhnik

V državnih futsal 
tekmovanjih je v času 
nastanka tega članka 
pestro v vseh treh 
selekcijah, v katerih 
nastopajo ekipe 
vrhniškega futsal kluba.

Članska ekipa je po odlično 
odigrani tekmi proti Dobov-
cu, 2:2 je bilo na Vrhniki, v 
pričakovanju povratne tekme 
v Pokalu Terme Olimia. Na 
tekmi v Kobaridu so varovanci 
trenerja Simeunovića zmagali 
z rezultatom 2:1. Za nastop na 
zaključnem turnirju četverice 

bo tako dovolj že remi v doma-
či dvorani. Odlično gre članski 
ekipi tudi v prvenstvu. Trenu-
tno, tri kroge pred koncem re-
dnega dela, Siliko Vrhnika drži 
tretje mesto. Da tam tudi osta-
ne in si zagotovi dober štarni 
položaj za končnico, ekipa po-
trebuje še dve točki.

Vse bolje gre tudi mladin-
cem. Razlike med prvimi šti-
rimi ekipami se zmanjšujejo in 
možno je še prav vse. Trenutno 
so na vrhu Extrem, Meteor-
plast, Bronx in Siliko Fortra-
de, razlika med prvo in četrto 
pa zgolj deset točk. Do konca 
prvenstva je še deset krogov. 

S tekmovanjem po kar pre-
cejšnjem pavzi nadaljuje tudi 
ekipa Siliko Temte, ki tekmuje 
v tekmovanju U13. Varovanci 
Toda Ciuhe in Maxa Vesela se 
bodo za uvrstitev med štiri naj-
boljše ekipe udarili z vrstniki iz 
Kobarida.

O vsem kar se bo dogajalo v 
slovenskem futsalu in vrhni-
škem futsal klubu, pa v nasle-
dnji izdaji Našega časopisa ali 
pa na naši FB strani, kjer najde-
te tudi vse aktualne informaci-
je v zvezi s slovenskimi futsal 
ligami in Futsal klubu Siliko.

FK Siliko, foto: RK
Nov garderobni objekt

Priprave v Čatežu

Nogometaši v pripravah na novo sezono in nov objekt

U9 

Fustal klub Siliko Vrhnika

Po remiju z Dobovcem 
v pričakovanju povratne tekme
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Vrhničan, ki je v svoji 
dosedanji karieri 

avtomobilskega dirkača 
zmagoval v vseh 

kategorijah v katerih je 
nastopal, se je v lanskem 
letu prvič preizkusil tudi 

kot vodja ekipe. 

Ustanovil je BA-Motorsport 
z jasnim ciljem, da pomaga pri 
razvoju mladih talentov v avto-
mobilskem športu. Poleg dela v 
ekipi, kjer ima tri lastne dirkal-
nike, bo nastopal tudi v moč-
nem italijanskem prvenstvu 
IRC, kjer je cilj jasen – osvojitev 
naslova prvaka!

V začetku februarja se je tako 
z vsemi tremi dirkalniki podal v 
italijansko Cremono na moder-
no dirkališče, kjer je z dvema 
slovenskima dirkačema opravil 
prve treninge ter poiskal naj-
boljše nastavitve za njun slog 
vožnje. Za vse, ki se navdušujejo 
nad avtomobilskim športom, 
je najboljša vstopna kategorija 
vsekakor karting, dirkalnik kot 
je Renault Twingo Cup pa je 
potem prva stopnica, ko govo-
rimo o dirkanju z avtomobili. 
Ko dirkači osvojijo občutke za 
drsenje in vožnjo v idealni liniji 
in prerastejo tak avto, pa lahko 
sedejo za volan dirkalnika Re-

nault Clio Cup. Tu so pospeški, 
zaviranje in ostale zmogljivosti 
že na dosti višjem nivoju, kar 
pa pomeni, da mora voznik 

obvladati avto pri višjih hitro-
stih. Clio, ki prihaja iz tovarni-
ške dirkalne delavnice Renault 
Motosport, ima namreč pod 

pokrovom motorja 200 konjski 
dirkalni sekvenčni menjalnik, 
dirkalno podvozje in zavore. V 
sezoni 2022 bo BA Motorsport 
s svojim dirkačem nastopil na 
evropskem pokalnem tekmo-
vanju in močnem italijanskem 
prvenstvu. Avbelj je tu zgradil 
svoje največje uspehe v močni 
konkurenci in sedaj bo to zna-
nje in izkušnje prenašal naprej. 
Kot pravi, bo dirkalnega Clia 
vozil tudi sam, a le za treninge 
oziroma za izbrane dirke, fokus 
namreč ostaja na tem, da omo-
goči napredek dirkačem v svoji 
ekipi. A to še ne pomeni, da je 
Boštjan prečrtal dirkaške ambi-
cije. Ravno nasprotno. V reliju, 

ki je njegova velika ljubezen, bo 
nastopal v močnem italijan-
skem prvenstvu IRC, kjer bo 
pod okriljem ekipe Munaretto, 
dirkal s Škodo Fabio R5. Cilj je 
jasen – osvojitev naslova itali-
janskega prvaka v tem tekmo-
vanju, kjer je sicer konkurenca 
izjemna. Avbelj sicer še ni pov-
sem odmislil ideje, da bo odpe-
ljal tudi kakšno reli dirko za do-
mače državno prvenstvo. Če ga 
bomo videli na naših cestah, bo 
to bolj zaradi domače publike in 
zaradi nabiranja dirkaških kilo-
metrov. Je pa že sedaj jasno, da 
bo vsak nastop v Sloveniji požel 
veliko zanimanje ljubiteljev dirk, 
saj je Boštjan z vsakim dose-

danjim nastopom pokazal, da 
ga na naših tleh zanima samo 
zmaga v skupni uvrstitvi, ne 
glede kakšne avtomobile vozi 
konkurenca. Iz mladega fanta, 
ki izhaja iz dirkaške družine in 
kjer se je po očetovih stopinjah 
najprej dokazoval v motokrosu, 
je sedaj dozorel v izkušenega 
avtomobilskega dirkača. Z ve-
seljem deli znanje naprej. Kot 
pravi, ga lahko vsak, ki ima željo 
po adrenalinu in športni vožnji, 
kontaktira na 040/724-686 in 
lahko za nekaj sto evrov doživi 
izkušnjo na dirkališču z odlično 
pripravljenim dirkalnikom.

Peter Kavčič, 
foto: BA Motorsport

Boštjan Avbelj vstopa v novo
sezono z visokimi cilji

Član Kolesarskega kluba Jan Sport je lahko vsak, ki izpolni pristopno izjavo in 

plača letno članarino. Pristopno izjavo dobite v trgovini Jan Sport na Vrhniki ali 

na spletni strani in jo lahko pošljete po pošti na naslov:

Kolesarski klub Jan Sport
Pod Hruševco 34B, 1360 Vrhnika

TRR: SI56 6100 0002 6715 505 d.h Ljubljana

Člani bodo pridobili: člansko izkaznico, s katero bodo imeli določene 

ugodnosti pri pogodbenih partnerjih (popusti pri nakupu koles, servisne 

storitve, športne opreme, športne prehrane in gostinskih storitvah pri bonitetnih 

partnerjih KZS. Ugodne Članarine po meri člana.

POSTANITE ČLAN
KOLESARSKEGA KLUBA JAN SPORT

in si pridobite klubske ugodnosti

Vsi na kolo, da zdravje vam služilo bo.

Trgovina Jan Sport 20 %

 popust na izdelke po dogovoru

Napera – Servis koles

Toplevel.Si

Tofit.it

NORDIC by  Petra Majdič

4endurance.si

Veseli in ponosni smo, da lahko delujemo v okolju, ki podpira športna društva in 
klube, ki vedo kaj hočejo in zakaj so bila ustanovljena.
Za nas ni pomembno ali je lepo ali slabo vreme. Pomembno je, da smo v družbi 
dobrih ljudi z enakimi interesi. Vse to želimo deliti tudi z vsemi novimi in bodočimi 
člani kolesarskega kluba.

Naš cilj je povezovanje vseh generacij kolesarjev v 
različne športne dogodke kot so skupni kolesarski izleti, tedenske kolesarske runde, 
v zimskem času pohodi, razna predavanja. Ni lepšega, kot s kolesom odkrivati skrite 
kotičke Slovenije.

Poleg tega bo naše glavno vodilo predstavitev KK Jan Sporta in 
naših članov širši okolici Vrhnike. Želimo pokazati kako kolesarji nismo ovira na cesti 
ampak smo pravilna smer k zdravemu načinu življenja.

Poskrbeli bomo, da bodo kolesarski dresi kakovostni, lepi in prepoznavni 
daleč naokoli, saj smo na njih vključili podobo zavitih brkov slovenskega pisatelja 
Ivana Cankarja, ki domuje na Vrhniki. Prepričani smo, da se boste v njih počutili 
odlično in jih tudi ponosno nosili.

Poleg tega bomo poskrbeli tudi za nezgodno zavarovanje, da bo 
kolesarjenje še bolj brezskrbno in varno. Trudili se bomo tudi za številne ugodnosti 
pri različnih podjetjih, da bo vaše članstvo v Kolesarskem Kubu Jan Sport čimbolj 
ugodno za vas.

Spodbujamo gibanje, skrbimo za organizirano klubsko delovanje, smo prepoznavni v 
Sloveniji in tujini, razkazujemo Slovenijo, smo vzor doma in tudi v tujini.

Naši partnerji:

Fitrabbit

Kolesarska zveza Slovenije

Hotel Mantova

Anvina

Saubermacher

Kržič 

Nolimal

JB PUB

Imamo vizijo.
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PRIJAVE
OBVEZNE

PLEZANJE - otroci PLEZANJE - odrasli ROJSTNI DNEVI

VADBA OB DROGU SUPER JOGACIRKUS

PLEZALNI PROGRAMI:
Prosto plezanje za otroke

Prosto plezanje za odrasle
Vodeno plezanje za odrasle

Plezalno-gibalne urice

Športni dneviRojstni dnevi
Skalno plezanjePoletni tabori in varstva

DODATNA PONUDBA:
Vadba ob drogu Cirkus Super joga Zračne tkanine

Še posebej si bomo zapomnili 
2. februar, saj je ta dan za naš 
rokometni klub prav poseben dan. 

Prevoz na tekme bo odslej za naše igralke ne-
koliko lažji. Najbolj nestrpno so ga čakale naše 
članice, ki so si ga v vseh letih igranja najbolj 
zaslužile, veselje pa je bilo največje pri mlajših 
selekcijah, ki v novem vozilu vidijo možnosti 
druženja in zabave. 

Kombi smo uradno prevzeli pri Pleško Cars 
Brezovica, ključe pa je prejela naša kapetanka 
članske ekipe #9 Anja Jereb. Vse to nam ne bi 

uspelo, če v nas ni bi verjeli tudi naši pokrovitelji 
in naša Občina Vrhnika, ki nam stojijo ob strani 
in nas podpirajo. Zato velja velika zahvala di-
rektorju g. Luku Plešku (@pleskogroup), županu 
g. Danielu Cukjatiju (@visitvrhnika) in našemu 
večletnemu sponzorju, ki je podjetje Kemis, d. o. 
o., direktorju g. Boštjanu Šimencu, katerih logo-
tipe ponosno pokažemo na našem vozilu.

Hvala vsem za vso pomoč, podporo in da ver-
jamete v nas in naše delo. Predvsem pa hvala, 
ker verjamete v naša dekleta, ki so vam neizmer-
no hvaležna.

Besedilo in fotografije: ŠDRŠ VRHNIKA

Zimska sezona se počasi bliža koncu 
in v SD Vrhnika se po najboljših močeh 
trudimo izkoristiti zadnje smučarske 
dni letošnje zimske sezone. 

Ob koncu januarja in v 
začetku februarja smo v so-
delovanju z Zavodom Ivana 
Cankarja na Cerkno vsakič 
odpeljali 40 otrok. Na izletu 
je otroke spremljalo pet uči-
teljev smučanja. Kljub neko-
liko večjemu številu ljudi na 
smučišču smo se imeli super, 
saj sta nas ves dan spremljala 
lepo vreme in dobra volja. Na 
Prešernov dan pa smo se s 
polnim avtobusom smučarjev 
odpravili na Višarje, kjer so 
nas pričakale idealne razmere 

za smuko in celodnevno son-
ce. Izvedbe smučarskega izleta 
na Višarje smo bili še posebno 
veseli, saj smo morali januarja 
zaradi hujših epidemioloških 
razmer odpovedati kar dva 
izleta. Med zimskimi šolski-
mi počitnicami, od 21. 2. do 
25. 2., je bil ponovno smučar-
ski tečaj za otroke vseh ravni 
smučarskega znanja. Vrhniške 
otroke so od ponedeljka do 
petka spremljali naši izkušeni 
učitelji smučanja, manjkalo ni 
niti prijetnega vremena. Kljub 

nepredvidljivosti ukrepov so s 
pomočjo mentorjev naši naj-
mlajši vsak teden v telovadnici 
vzdrževali in krepili kondicijo 
na vadbi v športni dvorani Par-
tizan. Vadbe še vedno potekajo 
vsak torek od 17.30 do 18.30 in 
še naprej vabimo vse zainte-
resirane osnovnošolce, naj se 
nam pridružijo. 

V marcu načrtujemo še za-
dnji izlet letošnje smučarske 
sezone. Če bodo razmere do-
puščale, se bomo v soboto, 5. 
3., z avtobusom odpravili čez 
mejo v Avstrijo ali Italijo. Za 
nadaljnje informacije o loka-
ciji in pogojih lahko spremlja-
te našo spletno stran ali stran 
Facebook SD Vrhnika. 

Manca Trček

Izkoristimo zadnje smučarske dni

ŠDRŠ Vrhnika

Po novem veliko lažje, prijetneje
in zabavneje po Sloveniji
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15. 1. 2022,  
Vrhnika – Češmelj 

– Vrh Svetih Treh 
Kraljev

Kot že zadnjih nekaj let nas je tudi 
letošnji januarski pohod vabil na Vrh 
Sv. Treh Kraljev. In tako smo se v so-
boto, petnajstega v mesecu, zbrali ob 
8. uri pri Štirni in se najprej povzpeli 
do Planine nad Vrhniko (733 m), pri-
ljubljene točke domačinov in tudi dru-
gih pohodnikov. Kratek postanek in že 
smo krenili mimo nekdanje brunarice 
na Ulovki in Miznega Dola proti Če-
šmelju. Nizke temperature so poskrbe-
le, da nam na določenih delih poti ni 
bilo dolgčas, saj nam je zmrznjen sneg 
povzročal preglavice. Na kratko pove-
dano: sledili so manjši zdrsi, dričanje 
po riti in lovljenje s palicami, zato je 
večina zaradi previdnosti svoje poho-
dne čeveljce obula z dodatno zimsko 
opremo – derezami. Na Češmelju sta 
nas, kot vedno, z odprtimi rokami pri-
čakala Metka in Jelko Orel, ki sta naše 
želodčke okrepčala z odlično toplo 
malico, sladkimi dobrotami in pijačo. 
Dobrega vzdušja vsekakor ni manjka-
lo; Metki smo čestitali za minuli 70. 
rojstni dan in ji v ta namen poklonili 
darilo, po dobri urici druženja pa smo 
se morali posloviti od obeh gostiteljev, 
kajti čakal nas je še vzpon do začrtane-
ga cilja. Naš sobotni pohod smo osvo-
jili, ko smo zagledali kočo na Vrhu Sv. 
Treh Kraljev. Nekateri so se odpravili 
še do samega vrha, vsi skupaj pa smo si 
nato na toplem v koči privoščili daljši 
počitek. Sledilo je manjše preseneče-
nje – ogled dvojnih jaslic pri Lojzetu 
na Vrzdencu, nato pa smo se v poznih 
popoldanskih urah vrnili domov. Pri 
tako dobrem prvem letošnjem pohodu 
seveda ne gre brez pohval in zahval. 
Zato rečemo hvala organizatorjema 
in vodnikoma Srečku in Jožetu, hvala 
Metki, Jelku, Lojzetu in njegovi družini 
za gostoljubje, Tanji, Franciju, Miru za 

prevoz ter vsem preostalim za dobro 
voljo, ki je kot vedno nikoli ne zmanjka.

Besedilo in fotografija: 
Veseli Triglavci

Veseli Triglavci na 
Čavnu

Letošnji februarski praznični torek, 
Prešernov dan, je Vesele Triglavce po 
dolgem času zopet zvabil na Čaven 
(1.242 m). Začetni zmeren, nato pa 
bolj strm vzpon skozi gozd nas je proti 
vrhu iz Predmeje po snežni, večinoma 
pa ledeni poti spremljal skoraj ves čas, 
zato smo se primerno opremili že na 
začetku poti. Vzponu je sledila polo-
žnejša pot, ki nas je iz gozda pripeljala 
na razgledna pobočja, s katerih se nam 
je odprl pogled na Golake, Nanos, Vi-
pavsko dolino in morje. Ob prijetnih 
temperaturah in sončnem dnevu smo 
si na cilju pred kočo privoščili počitek. 
Nekatere so ob igranju harmonike za-
srbeli prsti, zato so se v ritmu zazibali 
in zaplesali ob domači glasbi. Čas je bil 
za vrnitev v dolino, kamor smo se od-
pravili po drugi poti, v smeri Lokavca 
in Ajdovščine. Nekje na polovici poti 
smo zavili levo in se spuščali v doli-
no vse do zapuščenega kamnoloma v 
Predmeji, od koder smo se v zgodnjih 
popoldanskih urah prešerne volje vr-
nili domov. Hvala našemu Srečku za 
organizacijo pohoda in vozniku Kenu, 
ki se nam je na poti na Čaven pridružil 
tudi sam.

Besedilo in fotografije: 
Veseli Triglavci

Pohod Triglavk po 
okolici Godoviča

Jasnega sobotnega jutra (29. 1. 2022) 
smo se Triglavke skupaj z vodnikoma 
in Bogdanom z avtomobili odpravile 

do Godoviča. Pri domačiji Česnik smo 
krenili na pot po vojaški cesti do Loga. 
Po prečkanju ceste Godovič–Idrija 
smo se povzpeli do koče na Okroglici. 
Nato smo se po snegu spustili v dolino 
Zale in se po poti mimo Pustote spre-
hodili do vrha Zale. Po prečenju ceste 
smo se povzpeli na Brda. 

Omeniti je treba naravno znameni-
tost, Kačasto smreko ob poti, ki je po-
tomka godoviške kačaste smreke, ki je 
bila zavarovana kot naravni spomenik, 
a ji vremenske nevšečnosti niso pri-
zanesle. Visoka je bila 18 metrov, njen 
obseg je bil skoraj en meter. Mimo 
Česnika nas je pot vodila do vhoda v 
nedograjen železniški predor, ki so ga 
avstro-ogrski vojaki začeli graditi v 
prvi svetovni vojni za potrebe oskrbe 

fronte. Predor je bil del enotirne žele-
zniške proge med Logatcem in Črnim 
Vrhom.

Zardi hitrega premika fronte proti 
zahodu se je gradnja ustavila in tako 
je predor ostal zapuščen sredi gozda. 
Na vhodu vanj so bile ogromne ledene 
sveče, v enem delu so bila tla prekrita 
z vodo. Predor je dolg 400 metrov in 
različno obdelan, ponekod je obok be-
toniran, na drugih delih ne in višina 
ni povsod enaka. Iz predora smo prišli 
po strmih kamnitih stopnicah v gozd. 
Ogled je bil zanimiv.

Pot smo nadaljevali do zaledenelega 
bajerja pri zaselku Šebalk. Domačini so 
jezerce poglobili z dvema pregradama 
in ga poleti uporabljajo za kopališče, 
ribolov in prireditveni prostor za vese-

lice. Bajer je dolg približno 100 metrov 
in širok okoli 30 metrov. Skozi gozd 
smo se vrnili do Česnika, kjer smo 
parkirali avtomobile.

Čakalo nas je presenečenje, ki nam 
ga je ob bližajočem se osebnem prazni-
ku pripravil Jože na Ravniku, na kme-
tiji odprtih vrat Pri Urbanovc. Pogostil 
nas je z odličnim kosilom. Na Vrhniko 
smo se vrnili s prijetnega pohoda v le-
pem zimskem dnevu, obsijanim s son-
cem in dobro voljo vseh udeležencev.

Jožetu se zahvaljujemo za preseneče-
nje in odlično vodenje ter mu kličemo 
še na mnoga zdrava leta.

Zahvala velja tudi organizatorki Su-
zani.

Triglavke

Vabilo 

Skladno s 30. členom Pravil Planinskega društva Vrhnika in sklepom 1. (19) seje
Upravnega odbora Planinskega društva Vrhnika po zoomu (31. 1. 2022) sklicujemo:

redni letni občni zbor 
Planinskega društva 
Vrhnika.
Zaradi izrednih razmer bodo vsebine predstavljene na društveni spletni strani, glasovanje 
pa bo potekalo prek e-glasovnice ali po pošti od 14. do 18. marca 2022.

Predsednik PD Vrhnika
Tomaž STRŽINAR

Vabljeni!
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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.

Prodam šest nerabljenih bakrenih 
zračnikov za 50 evrov. Telefon: 031 
337 996.

Star les – ostrešje hleva – prodam. 
Tel:  041 612 847.

Kupim gozd na sončni legi. Tel 059 
018 058
 

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.

Traktor, mulčar, prikolico, koso, 
trosilnik, motokultivator, priključke, 
druge stroje, tudi v okvari, kupim (041 
407 130).

Prodam traktor Zetor 25/11 in 
nakladalko Šempeter 15. Tel.: 041 
625 044.

Prodam silažne bale, prva in druga 
košnja. Tel: 041 833 352.

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. 

V najem vzamem kmetijsko ze-
mljišče (njiva 1 ha ali pašnik oziroma 
travnik od 1,3 do 2 ha) na območju 
Podolnice, Brezij ali Zaklanca. Tel: 041 
344 714.

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 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 šest 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. 

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. 

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. 

Moško obleko, novo, sive barve, 
prodam. Ženski lovski plašč,  št. 42, 
pet moških novih hlač (pas 105 cm), 
prodam. Prodam tudi zbirko lovskih 
knjig (priročniki). Telefon: 070 670 
933.

Set za 3D odtis dojenčkovih rokic 
in nogic z okvirjem za sliko, kpl. ve-
likosti 43,5 x 19 cm, popolnoma nov, 
prodam. Tel.: 031/350 076.

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. 

Kotel za žganjekuho – kompleten 
– prodam. Cena ugodna. Tel.:  041 
612 847.

»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.
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K I N O

V R H N I K A  P R I P O R O Č A

Ponujam inštrukcije za angleščino, slo-
venščino in matematiko. Zagotavljam uspeh. 
Lepo povabljeni. GSM: 041 878 661, Sabina Miv-
šek, Tičnica 24, Vrhnika.

Ponujam učenje/inštrukcije norveščine – 
začetni tečaj. Posamezno ali v skupinah. Prijava 
na norvescina@gmail.com.

Potrebuje vaš osnovnošolski otrok (do 5. 
razreda) 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.

Veljavnost od 20. 1. do 7. 3. 2022www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih 
prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na  
www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter 
zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se 
ne seštevajo. Ponudba velja od 20. 1. do 7. 3. 2022 oz. do prodaje zalog.

izbrano iz kataloga ugodnosti

Ko ljubezen 
deliš,  

jo v resnici 
množiš.

Za več informacij prelistajte nov 
katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!

na brezplačno telefonsko številko 

PROPOLIS 300 KAPLJICE
Alkoholna raztopina suhega izvlečka 
propolisa, standardiziranega 
na flavonoide, 20 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
redna cena: 6,80 €

cena s Kartico zvestobe

5,44 € 2
POPUST: 
20 %

KOENCIM Q10 50MG
Prehransko dopolnilo s 
koencimom Q10, 30 kapsul.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 13,82 €

cena s Kartico zvestobe

11,06 € 2
POPUST: 
20 %

AQUA MARIS CLEAN
Pršilo za nos vlaži in čisti 
suho in razdraženo nosno 
sluznico, 125 ml.

Medicinski pripomoček.

redna cena: 9,96 €

cena s Kartico zvestobe

8,47 € 2
POPUST: 
15 %

LA ROCHE-POSAY 
VITAMIN C 10
Obnovitveni serum proti 
gubam, primeren tudi za 
občutljivo kožo, 30 ml.

redna cena: 35,61 €

cena s Kartico zvestobe

28,49 € 4
POPUST: 
20 %

MALČEK NEGOVALNA 
KREMA
Z mandljevim oljem 
in izvlečkom prave 
kamilice, 50 ml.

redna cena: 2,97 €

cena s Kartico zvestobe

2,38 € 1
POPUST: 
20 %

MATIČNI MLEČEK
Prehransko dopolnilo z medom, svežim matičnim 
mlečkom, pantotensko kislino in vitaminom B6. Primerno 
za otroke od 6. leta dalje, 10 plastenk po 15 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 13,93 €

cena s Kartico zvestobe

9,75 € 2
POPUST: 
30 %

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 osamljenosti,  hre-
penenja po ljubezni ne moti in si želite zrelega 
dobrosrčnega partnerja, mi odpišite.Tel.:  041 
282 581. 

52-letni, v ljubezni vsestransko razočaran, 
veren gospod, s poštenim interesom išče sebi 
ustrezno gospodično (42–52 let). Če si želite 
pozitivnih sprememb, zakonskega življenja, mi 
odpišite. Potrudil se bom, da nama bo resnično 
lepo. Tel.: 041 230 134.

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.

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

TELESCE
Piccolo corpo/ Drama / režija: Laura Samani 
/ IT, SLO, FR / 89 min.
Po katoliškem izročilu je duša mrtvorojenca obsojena na  
večno tavanje v predpeklu, a govori se, da je nekje na seve-
ru svetišče, kjer otroke oživijo za  en sam dih – ravno toliko, 
da jih krstijo in rešijo njihovo dušo. Agata si na hrbet priveže 
zaboj  s hčerkinim trupelcem in se poda na dolgo, upanja pol-
no pot proti čudežnemu kraju … Svetovno premiero je film 
doživel v prestižni sekciji Teden kritike v Cannesu, kasneje 
pa s Festivala slovenskega filma odnesel vesni za najboljšo 
manjšinsko koprodukcijo in fotografijo. Nagrada FIPRESCI na 
Liffe festivalu.
 
JUNAK
A Hero / triler / režija: Asghar Farhadi / Iran 
/ 127 min.
Dvakratni oskarjevec Asghar Farhadi se v rodni Iran vrača s 
še eno izvrstno napisano zgodbo o morali in dostojanstvu, ki 
mu je prinesla veliko nagrado žirije na filmskem festivalu v 
Cannesu. 
 

PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO
komična drama / režija: Tijana Zinajić / Slo-
venija / 90 min.
Mlada slikarka Eva kadi, pije, se priložnostno drogira, žurira 
in ne najde navdiha za slikanje. Znajde se v čudnem razmerju 
z mentorjem, najboljša prijateljica se seli v Berlin, za delo v 
knjigarni ne dobi plačila in povrh vsega ji že tri mesece za-
ostaja menstruacija. Zave se, da mora spremeniti način ži-
vljenja in se po pomoč obrne na spletni brskalnik. Vesna na 
najboljši celovečerni film, vesna občinstva za najboljši film, 
vesna za glavno žensko vlogo, vesna za stransko žensko vlo-
go, vesna za scenarij, vesna za scenografijo, vesna za kostu-
mografijo.
 
DOGODEK
Happening / drama / režija: Audrey Diwan/ 
Francija / 100 min.
Filmska upodobitev romana francoske pisateljice Annie Erna-
ux, v katerem je avtorica opisala lastno soočanje s splavom, 
ko je bil ta v Franciji še prepovedan. Nagrada za najboljši film 
(zlati lev) na beneškem filmskem festivalu.

Kino Vrhnika
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Fiat 500 Dolcevita  
za 12.990 €

Fiat Panda Cross 4x4  
za 14.990 €

Fiat Tipo  
za 13.990 €

 

FIAT PRINASA  
VESELJE IN OPTIMIZEM

›
fiat.si

PRIDITE IN IZBERITE SVOJEGA!
Varnostni sistemi ESP, ASR, MSR, HBA, ABS in EBD
Sistem prepoznavanja utrujenosti voznika
Sistem opozarjanja na nenamerno
spremembo voznega pasu

7 varnostnih blazin
Uconnect™ s 7-palčnim zaslonom na dotik
Steklena streha z zaveso

Sistem nadzorovanega spusta po strmini
Samodejna klimatska naprava
Uconnect™ s 7-palčnim zaslonom na dotik

Povprečna poraba goriva: 7,7 – 4,8 l/100 km. Emisije CO2: 170 – 116 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6d. Specifične emisije NOx: 0,0496 – 0,0186 g/km. Vrednost 
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00022 – 0,00019 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. Navedena cena 13.990 EUR velja za model Fiat Tipo 1.0 T3 GSE 74 kW (100 KM) Easy in že vključuje redni popust ter popust 
v višini 1.500 EUR ob nakupu vozila s FIAT Financiranjem. Navedena cena 12.990 EUR velja za model Fiat 500 1.0 GSE Hybrid 51 kW (70 KM) Dolcevita in že vsebuje redni popust 
ter popust v višini 1.500 EUR ob nakupu vozila s FIAT Financiranjem. Navedena cena 14.990 EUR velja za model Fiat Panda 0.9 Twinair 62,5 kW (85 KM) Cross 4x4 in že vsebuje 
redni popust ter popust v višini 1.000 EUR ob nakupu vozila s FIAT Financiranjem. Ob nakupu novega vozila s FIAT financiranjem pri Summit Leasing Slovenija prejmete tudi 
brezplačno Jamstvo 5 Plus (5 let ali 120.000 km, velja pogoj, ki nastopi prej). Akcijska ponudba velja za vozila iz zaloge in preklica oz. do razprodaje zalog. Slike so simbolične. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. Podrobnejše informacije in pogoji Jamstva 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. AVTOTRADE, d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika.

Popolnoma novi Kia Sportage

01 755 79 05

Kia - Najve웴 avta za va잝 denar!

TESTIRAJTE GA V SALONU AVTOTRADE NA VRHNIKI.

Komb. porabe goriva: 4,8 – 7,0 l/100km, emisije CO2: 127 – 159 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,0178-0,0432 g/km. Navedena cena 쟜e 
vklju웴uje BONUS popust in velja za: Kia Sportage 1.6 T-GDI LX Start M/T 2WD. BONUS popust je mo웴no uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko 
financiranja pod pogoji akcije ≫KIA FOREVER BONUS≪ po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vklju웴uje sklenitev pogodbe o finan웴nem 
leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za 
celotno obdobje trajanja financiranja, pri 웴emer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri 
Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, 웴e stranka nima ustrezne bonitete. Cene vklju웴ujejo vse dane popuste in prihranke in ne vklju웴ujejo 
kovinske/bele barve (0 EUR za barvo RNG, 280 EUR za belo barvo in 620 EUR za ostale barve). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnej잝i toplogredni plin, ki 
povzro웴a globalno segrevanje. Emisije onesna쟜eval zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslab잝anju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k 
웴ezmerno povi잝anim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knji쟜ici vozila ali pri 
poobla잝웴enem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. AVTOTRADE, d.o.o., Vrhnika, Sinja gorica 11, 1360 Vrhnika.

#PrihodnostDizajna

S financiranjem
웒e za 21.999 EUR
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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    
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Zgodba Vinka Artača se 
je začela pred dobrega 

pol stoletja, ko je kot 
mladenič preuredil 

domači kozolec v 
delavnico vozil.

 Lesene deske so samo še 
spomin, kajti danes v Lukovi-
ci pri Brezovici stoji moderen 
avtocenter s specializirano pro-
dajalno rabljenih vozil BMW in 
ostalih znamk vseh cenovnih 
razredov. Še več, avtocenter 
ne ponuja samo lepo zloščene 
pločevine, ampak tudi avto-
pralnico, lokal in nekatere dru-
ge servisne dejavnosti za širšo 
množico ljudi. Še do pred leti 
neugledno zemljišče med Tr-
žaško cesto in avtocesto je tako 
dobilo nov pomen, namenjen 
ne samo lastniku, ampak tudi 
širši lokalni skupnosti. Kot so 
nam zaupali pri Arviju, že raz-
mišljajo o širitvi in o dodajanju 
novih storitev.

Z izposojenim denarjem od 
očeta je Vinko Artač pri svojih 
18 letih kupil prvo vozilo, ga 
kot vsak takratni fant »friziral« 
in pri tem razvijal svojo avto-
kleparsko izobrazbo in talent. 

Z očetom sta v kozolcu nare-
dila prvo delavnico za popra-
vilo vozil, kjer se je na dvigalu 
znašlo vedno več vozil. Tako se 
je počasi rodilo podjetje Arvi, 
ki pomeni okrajšavo za »Artač 
Vinko«.

Ljubezen na prvi pogled
Ko je Vinko kupil prvi BMW 

serije 3, se je zaljubil v bavar-
skega lepotca. Kot pravi, je bila 
to ljubezen na prvi pogled, ki 
nikoli ni popustila. Navduše-
vala ga je dovršenost motorjev, 
kakovost materialov in nenaza-
dnje tudi atraktivni izgled, ki je 
vedno privabljal poglede. Svoje 

znanje je začel deliti z bratom 
Bojanom, ki je bil takrat za-
poslen kot strugar, danes pa je 
vodja delavnice. Povpraševanja 
je bilo vedno več, zato je zgradil 
delavnico, kjer je bilo mogoče 
hkrati popravljati kar dvanajst 
vozil. Pridružil se mu je še Bo-
jan, s katerim sta večkrat delala 
pozno v noč, da je bilo vozilo 
pripravljeno na stranko v dogo-
vorjenem roku.

Nemški jekleni lepotci
Vinko je pri 31 letih (leta 

2007) odprl svojo prvo proda-
jalno vozil na Brezovici pri Lju-
bljani. Velik bel šotor z napisom 

Arvi je sprva vabil stranke k 
nakupu vseh vrst rabljenih vo-
zil, kasneje pa pretežno  nem-
ških znamk. Zanimanja je bilo 
veliko, kajti resda včasih tudi 
popravljena vozila, so imela 
ugodno razmerje med ceno in 
kakovostjo. Mantra je bila in še 
ostaja, da je treba za vsako vo-
zilo jamčiti o njegovi kvaliteti. 
Tudi zato je podjetje doživelo 
nov mejnik: selitev in širitev na 
Lukovico.

Specialist za znamko BMW
Z leti se je specializiral na 

uvoz rabljenih BMW vozil viš-
jega cenovnega razreda. A Vin-
kove sanje so bile bistveno večje 
od prodaje pod šotorom. Od 
nekdaj je sanjal o lastnem avto 

salonu in tako je po dolgem is-
kanju zemljišča, našel popoln 
kraj za uresničitev svojih sanj. 
Leta 2019 se je začela gradnja 
velikega novega modernega 
avto centra AC Arvi, Kjer danes 
lahko v avtosalonu izbirate med 
vrhunskimi lepotci, kjer prevla-
duje znamka BMW. Vsem je 
skupno to, da so odlično ohra-
njeni, nekateri so skoraj novi.

Avtocenter ARVI ni le salon, 
ampak mnogo več

Na prvi pogled avtocenter 
nemara res deluje kot »zgolj« 
avtosalon, a se v njem skriva 
mnogo več. V avtocentru Arvi 
je tudi Mbar, tematski lokal z 
vsemi vrstami pijač in prigrizki. 
V lokalu prirejajo zabavne ve-

čere z glasbo in športom. Pred 
stavbo je vrhunska avtomatska 
avtopralnica z najboljšimi krta-
čami in materiali, ročna avto-
pralnica ter posebna delavnica 
za temeljito notranje čiščenje, 
poliranje in keramične obloge 
avtomobilov. V samem centru 
imajo prostore še kozmetič-
ni salon ter šivilja z otroškimi 
oblačili.

Zdelo bi se, da se je Vinko s 
tem verjetno približal svojim 
sanjam, ki jih je imel kot 18-le-
tni mladenič »šmirastih rok«, 
ki je začel svojo poklicno pot v 
domačem kozolcu. A kot pravi, 
sanje so še večje: že razmišlja o 
širitvi objekta, ki bo privabil še 
več strank in izboljšal ponudbo.

 
Plačana objava.

AC ARVI – zgodba o uspehu

Od kozolca do modernega
avtocentra z BMW salonom
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  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

 Šujica, 1356 Dobrova  
 

    
                       www.jupitermediji.si      info@jupitermediji.si      041 620 426

Iščemo nove kadre
Naše podjetje v Borovnici se ukvarja s proizvodnjo 
in montažo kovinskih konstrukcij. 
Zaradi povečanega obsega dela in uvajanja 
procesov v podjetju razpisujemo sledeča delovna 
mesta:

Delovna mesta:
• varilec - varjenje po MIG/MAG postopku
• ključavničar sestavljalec - poznavanje načrtov 

in tehnologije sestavljanja kovinskih izdelkov
• pomožni delavec v proizvodnji - brušenje, 

vrtanje, pakiranje
• viličarist/skladiščnik - manipulacija materialov 

in vodenje skladišča
• operater na obdelavi pločevine - CNC 

plazemski razrez, CNC krivljenje pločevine
• nabavno prodajni komercialist - poznavanje 

in nabava  materialov za proizvodnjo kovinskih 
konstrukcij

Prijave na elektronski naslov info@metallmar.si
Kontakt: 041 332 349, direktor Janez Marinčič

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

Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo? 
Pošljite nam jo po elektronski 

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

(besedilo v wordu, sliko kot 
priponko)  ali po klasicni pošti 

na Naš casopis, Tržaška 9, 
1360 Vrhnika. Cena zahvale je 

68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
 še naslov placnika in telefon. 

v

v

v
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Za dobroto tvojih rok ostala je 
beseda hvala, 

ki v naših srcih bo živela večno, 
tako kot večno lep spomin na te.

Bil si skrben in vztrajen v življenju.
Bil si drevo, ki nam je dajalo 

zavetje. 
Bil si junaški v zadnjem trpljenju.
Ko je Bog videl, da je postala pot 

predolga,
gora prestrma in dihanje pretežko,
je vzel tvojo roko v svojo in dejal:

»Pridi, greva domov.«
Zbogom ata, se vidimo spet!

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 

ata, stari ata

BERNARD KOZJEK,
po domače Kaminov ata iz Ljubgojne 10 pri Horjulu

(23. 8. 1936 – 7. 2. 2022)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sovaščanom 

in znancem za izrečeno sožalje in besede tolažbe, telegrame, podarjene sveče in 
cvetje, darove za svete maše, za molitve ter za vso pomoč in podporo, ki ste nam 

jo nudili v težkih trenutkih in nam stali ob strani. 
Zahvaljujemo se gasilcem PGD Horjul in vsem preostalim gasilcem za izkazano 
čast in tako lepo opravljen pogreb. Zahvaljujemo se Marjanu Žvoklju, Pogrebni 
službi  Lavanda, za sočutje pri organizaciji pogreba. Zahvaljujemo se gospodu 

župniku Janezu Smrekarju za lepo opravljen obred in pogrebno mašo. 
Zahvaljujemo se pevcem, trobentaču in govorniku PGD Horjul Tadeju Rožmancu. 
Hvala vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi 

zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in ga boste ohranili v 
lepem spominu!

Dragi ata, počivaj v miru in HVALA ti za vse! V naših srcih živiš naprej!

Žalujoči: vsi njegovi

V 90. letu je k Stvarniku 
odšel 

JOŽE ZELNIK 
iz Horjula

(5. 2. 1933 – 7. 2. 2022)

V 80. letu je k Stvarniku
odšla 

JULKA 
ZELNIK, 

Ziskova Julka iz Horjula
(12. 11. 1942 – 16. 11. 2021)

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, soobčanom, prijateljem  

in drugim za izrečeno in napisano sožalje, še posebej pa se zahvaljujemo vsem 
za darove za svete maše in molitve, namenjene mami in atu, ter za vse druge 

darove in pomoč. Hvala za brezplačno opravljene maše za ata in mamo škofu g. 
msgr. dr. Petru Štumpfu, ljubljanskemu stolnemu kanoniku prelatu Jožetu Lapu 

in salezijanskemu inšpektorju mag. Marku Košniku. Zahvaljujemo se tudi sestram 
klarisam za vse molitve in duhovno podporo. Hvala domačemu župniku g. Janezu 
Smrekarju in salezijanskemu inšpektorju mag. Marku Košniku za lepo opravljeni 
pogrebni slovesnosti s svetima mašama. Hvala g. Marjanu Žvoklju iz Pogrebnih 
storitev Lavanda za lepo organizacijo na zadnji poti staršev pri obeh pogrebih. 
Zahvala velja tudi ga. Marjeti Herksel iz Pogrebnih storitev Monumentum za 

pomoč in sodelovanje pri prvem pogrebu.

S hvaležnostjo Andrej Zelnik z družino

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdala,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 94. letu starosti sklenila 

in odšla v Božji objem naša draga mami in 
babica

STANISLAVA STRLEKAR,
po domače Kobalova Stana iz Ljubgojne

(15. 11. 1928 – 15. 1. 2022)
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem za izrečeno sožalje 

in tolažilne besede, darovane sveče in darove za svete maše. Od srca se 
zahvaljujemo za dolgoletno pomoč  in oskrbo v njeni bolezni 

patronažni sestri Barbari.
Zahvala tudi dr. Štefanu Čampi za vso skrb in pomoč v zadnjih mesecih njene 
bolezni, enako tudi zahvala medicinskemu osebju na  Onkološkemu Inštitutu 
Ljubljana ter medicinskemu osebju na oddelku za diabetes v UKC Ljubljana.

Lepa hvala g. župniku Janezu Smrekarju za sočutno in lepo opravljen poslovilni 
obred. Lepa zahvala Pogrebni službi Vrhovec in pevcem. Iskrena hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v spominu takšno, 
kot je vedno bila: oseba, ki so jo v življenju spremljale vrednote: skromnost, 

dobrosrčnost in marljivost.

Žalujoči: hči Darinka, vnukinja Mija

V SPOMIN in 
SLOVO 

FRANČIŠEK - FRANKO  
MEVEC

(19. 2. 1950 – 17. 12. 2021)
Ob izgubi  moža, očeta,  pra/dedija se želimo zahvaliti vsem,  ki ste  bili vsa ta leta 
del njegovega življenja in ki ga boste ohranili v lepem spominu. Hvala vsem vam, 

ki ste  bili  osebno ali v mislih z nami na njegovi zadnji življenjski poti. Iskrena 
hvala domačim in znancem za res lep obred, tople besede tolažbe in vaše darove. 

V naših srcih živiš naprej. Počivaj v miru. 

Tvoji domači
Borovnica, december 2021

ZAHVALA

FRANČIŠEK NIKOLAJ 
ŠUŠTERŠIČ

(6. 12. 1930 – 5. 2. 2022)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 

zadnji poti. Zahvala velja tudi Muzejskemu društvu Vrhnika in Marinki Nagode za 
prelepe zadnje besede, pa tudi Dejanu Mescu in Marini Bilić za glasbeno slovo.

Še posebno se zahvaljujemo Teji Žučko za neprecenljivo pomoč pri negi in 
vsakodnevni oskrbi na domu. Prav tako se zahvaljujemo požrtvovalnim sosedom: 
Mileni in Andreju Velkavrhu, ki sta bila vedno dosegljiva in pripravljena pomagati 
kadarkoli, ob vsakem času. Hvala tudi urgentni službi ZD Vrhnika, ki je nemalokrat 
prihitela na pomoč, Domu upokojencev Vrhnika za njegov zadnji dom in Pogrebni 

službi Vrhovec za brezhibno organizacijo pogreba. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi!

Vsi njegovi

Neskončna ljubezen je ena sama,
ves svet jo kliče ljubljena mama.

(Z. M.)

ZAHVALA
V 101. letu življenja je prenehalo biti plemenito 

srce naše drage mame

MARIJE TOMAŽIN
(30. 4. 2021 – 6. 2. 2022)

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izraze sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče. Za lepo 

opravljen cerkveni obred lepa hvala gospodu župniku Mohorju Rihtaršiču, 
Pogrebni službi Vrhovec, pevcem, trobentaču in gospe Mirjam za poslovilne 

besede. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot, jo obiskovali, imeli radi in 
jo ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Hvala, draga Vika, za tvoje 
življenje, ljubezen,

hvala za tvoje nasmehe in pesmi.  
    

Hvala za pogovore, nasvete in 
molitve,

za tvojo predanost, pozitivnost,
ustrežljivost in ljubeznivost.

ZAHVALA
Hvaležni Bogu, da smo smeli z  

VIKTORIJANO LUŽAR, 
ROJ. VEHAR 
(1961-2022) 

prehoditi del naše življenjske poti.

Njena neomajna vera v dobro nas ohranja zveste Bogu, njeno neuničljivo upanje 
nam daje moč in njena ljubezen nas tolaži, da zmoremo korak za korakom naprej. 

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse sorodnike, prijatelje, znance, sodelavce, 
zdravstveno osebje, g. župnika Šilarja, pogrebni službi in pevce. Hvala, ker ste 
nam v težkih trenutkih, ob boleči izgubi naše drage Vike, stali ob strani, izrekli 
sožalje, darovali sveče, cvetje in dar za sv. maše. Zahvala vsem, ki ste bili del 

njenega življenja in ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: mož Martin, mama Marija in ata Pavel, brat 
Danijel, nečakinji Neža in Zala, svak Leon z družino

Borovnica in Vrhnika, januar 2022

Pride čas, ko si izmučeno srce
želi le spati,

v sen večni potovati.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, atika in dedija

BRANKA BORŠTNARJA
(1963–2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga obiskali na domu, sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in vsem znancem za izrečeno sožalje ter besede tolažbe, 

darove, darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Hvala Pogrebnemu 
podjetju Lavanda in PGD Šentjošt za lepo organiziran pogreb, članom in članicam 

B-desetine, Klemnu Droftini, zdravniku Igorju Tasiču in sestri Mojci, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred in Mihu. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega 

življenja in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Joži ter hčerki Darja in Urška z družinama

Dolgost življenja našega je kratka.  
Kaj znancev je zasula že lopata!

Odprte noč in dan so groba vrata, 
al dneva ne pove nobena pratka.

(F. Prešeren)

ZAHVALA

TOMAŽ KERŠMANC
iz Bevk

3. 5. 1974 – 1. 2. 2022
Ob nenadni izgubi sina, moža in očeta Tomaža Keršmanca, se zahvaljujemo NMP, 
sosedoma Vinku in Milanu, župnikoma Janezu Očkonu in Miru Šlibarju, pogrebni 
službi Vrhovec, PGD Bevke, sorodnikom, prijateljem in vsem, ki ste ga pospremili 
na zadnji poti. Hvala Nevi Depona, Sabini, Meliti, Kseniji in kolektivu pošte Lj.-
Šentvid. Hvala tudi Barbari in Nejcu za poslovilni govor. Tomaž, spominjali se te 

bomo po dobrih delih. Pazi na nas in sanjaj svoje najlepše sanje. 

Žalujoči: žena Alenka, hčerki Klavdija in Julija z Nikom in 
mama Barbara

Z vami že od leta 1973

www.visitvrhnika.si
Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, 

Log-Dragomer
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www.usluge-lavanda.si

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in te čakala, da prideš ti, 
in sedela bo na rožna tla 

in jokala, ker te ni. 
(S. Gregorčič)

ZAHVALA
Ob izgubi naše mame, sestre, tete, babice in 

prababice

FRANČIŠKE 
PODOBNIKAR

(29. 2. 1936 – 2. 12. 2021)

Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi. 

Vsi njeni

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.

Pomlad na vrt bo tvoj prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla,

in jokala, ker tebe več ni.
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage soproge, mame in babice

MAJDE KODERMAN
(1948–2022)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno 
ustno in pisno sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi Pogrebni 

službi Vrhovec, gospodu Andražu Horjaku in drugemu osebju Zdravstvenega 
centra Studio R, kolektivu zobne ambulante Aerodent ter gospodu župniku 

Mohorju Rihtaršiču za lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: mož Marjan, hči Darja in sin Miha z družinama
Vrhnika, januar 2022

Dobrota tvoja nikdar ne mine,
čas ohranja nam spomine.

ZAHVALA

FRANČIŠKA TRČEK
(2. 5. 1931 – 18. 1. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za sv. maše. Hvala g. župniku Očkonu 

za obiske na domu, gospodu Šlibarju za lepo opravljen obred, Pogrebni službi 
Vrhovec, pevcem, g. Jerneju Lenarčiču za govor, osebju ZD Vrhnika. Hvala vsem, ki 

ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hči Joži in sin Franci z družino
Bevke, februar 2022

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,

resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA
Zapustila nas je naša mama 

MARIJA SUHADOLNIK,
rojena Mihevc
(1930 – 2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste počastili spomin na pokojno mamo, nam 
izrekli sožalje ter darovali cvetje in sveče. Hvala za pomoč zdravstvenemu osebju, 

patronažni službi, Domu upokojencev Vrhnika, gospodu župniku za iskrene 
besede in pevcem za lepo mašno petje. 

Bojana in Andrej z družinama
Vrhnika, februar 2022

Poslovila se je naša preljuba

TILKA TURK,
rojena 16. 2. 1938.

Za vedno jo bomo nosili v svojih srcih in mislih.

Njeni najdražji
Borovnica, 4. 2. 2022

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,

da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši …

(J. Medvešek)

V SLOVO
Nepričakovano nas je zapustila naša draga mama

FRANČIŠKA KOVAČ 
iz Borovnice

(19. 10. 1938 – 18. 1. 2022)
Od naše drage mame Francke  smo se poslovili v nedeljo, 23. 1 .2022. 

Zahvaljujemo se gospodu župniku za opravljen obred, pevcem in službi Pieta.
Hvala vsem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče.

Vsi njeni

Izgubil je bitko in se poslovil v 
88. letu starosti.

ZAHVALA

FRANC ALOJZ PEČNIK
(13. 8. 1933 - 2. 2. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. 

Vsi njegovi

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

Tiho, mirno si zaspal.
Srce je omagalo,

Tvoj dih je zastal,
a nate spomin 
bo večno ostal.

STANISLAV RESNIK
22. 1. 1949 – 17. 2. 2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom 
za izrečeno sožalje, da ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih, za darove, 

cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku za lep obred, pevcem, trobentaču, 
pogrebni službi Vrhovec, vsem zaposlenim v Deos Centru starejših Horjul, še 

posebej hvala vsem na oddelku Spominčica, ki ste tako lepo skrbeli za njega v 
zadnjem letu in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi
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Nagradna križanka S U D O K U

Navodila za igranje:  
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo 
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat 
uporabi ena izmed danih rešitev. 
Nobena številka ali barva se torej v 
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu 
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč 
pri reševanju si lahko pomagate z 
zaznamki, ki jih vpišete v prazna 
polja.

J U N I O R

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom BMW AVTO AKTIV, se je glasilo: »Avto Aktiv, ker ljudje naredimo razliko.« 
Praktične nagrade so prejeli: Tomaž Tomšič z Gabrč, Janez Žitko iz Borovnice in Nada Trpin Jereb z Zaplane. Na zimsko doživetje z BMW Avto 
Aktivom na Pokljuki pa se bo odpravila Tatjana Ponikvar z Loga pri Brezovici. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 5. 
marca preko elektronske pošte (nascasopis@zavod-cankar.si) ali preko klasične (Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«). 
Med pet izžrebanih bo pokrovitelj tokratne križanke – UGRIZNI.ME– podelil 5 zmrznjenih pic po izbiri.  

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke.   

REŠI ME

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.


Koronavirus 
»Nikoli si nisem mislila, da bo prišel 
čas, ko me bo med sprehodom po goz-
du bolj strah, da srečam človeka kot pa 
medveda.«

Položnice
»Koliko časa koronavirus preživi na 
položnicah?« »Jaz jih bom pustil ka-
kšen mesec v karanteni za 'ziher'.«

Lovca
Lovec se hvali: »Ustrelil sem že 999 

zajcev!«
Drugi lovec vpraša: »Zakaj ne zaokro-
žiš na 1000?«
Prvi lovec odgovori: »Zaradi enega pa 
se ja menda ne bom lagal.«

Hotel
»Gospod, v našem hotelu se boste po-
čutili kot doma.«
»Jaz bi se pa rad počutil kot gost.«

Monopoli
»Me mlajša sestra vpraša, ali se igrava 

monopoli. Sem ji rekla ne, imamo pre-
poved gibanja zunaj občine.«

Denar
»Ti si visoko plačan odvetnik! Mi boš 
odgovoril na dve vprašanji, če ti dam 
500 dolarjev?« »Absolutno! Kaj je dru-
go vprašanje?«

Pomoč
Neki fant kliče lokalno bolnišnico in 
kriči: »Nekoga morate poslati na po-
moč! Moja žena ima popadke!« Bol-

niška sestra mu reče, naj se umiri in 
vpraša, če je to njen prvi otrok. On od-
govori: »Ne, to je njen mož!«

Pevski koronapodvig
»Sem šla na balkon, da zapojem eno ... 
Sosedi so me začeli obmetavati z jabol-
ki, krompirjem, jajci ... Jutri bom spet 
pela, rabim še meso!«

Zadrega
Kolegica drugi: »Tako so nas ustrašili s 

tem virusom, da ko grem v restavracijo, 
v stranišču vrata odpiram s komolcem, 
pokrov stranišča dvigujem z nogo, s 
kolenom potegnem vodo, vrata zapi-
ram z ramo in se vračam k mizi čez 
celo restavracijo, ko tam opazim, da 
nisem gor potegnila spodnjic.«

Kdo se pogovarja? 
Imam sosedo, ki se pogovarja s svojim 
mačkom, kot bi jo le-ta razumel. Ko 
sem to povedal svojemu psu, sva skoraj 
umrla od smeha.
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TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

TC MERCATOR VRHNIKA, Robova cesta 6, T: 01 755 71 61 / M: 041 342 000, mega.phone@siol.net

MEGA PHONE VRHNIKAProdaja in servis
mobilnih aparatov

▶ nakup mobilnega aparata
(podaljšanje naročniškega razmerja
Telekoma Slovenije in redna prodaja)

▶ zamenjava Lcd zaslona,
baterije, ohišij in polnilnih konektorjev

▶ ohranitev in prenos podatkov

Sklepanje
in urejanje

mobilnih/fiksnih
naročniških razmerij

za Telekom
Slovenije

V harmoniji z naravo

Vrtni center

RASTLINA MESECA MARCA - RANUNKULA

POMLAD SE PREBUJA

VRHUNSKA KVALITETA

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100
PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

DARILCA ZA 
DAN ŽENA IN 

MATERINSKI  
DAN

VEČ KOT 60 SORT
SEMENSKEGA KROMPIRJA
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