
NAS CASOPIS 502/28. 3. 2022 C M Y K 1

Leto XLIX, št. 502, 28. marec 2022

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

Naslednja številka bo izšla v 
torek, 19. aprila.

Gradivo bomo zbirali do 5. aprila.
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Dobrova – Polhov Gradec

Kako napreduje? 
Gradnja čistilne naprave na 
Dobrovi

Lani septembra so na Dobrovi začeli z gra-
dnjo nove čistilne naprave za naselja Do-
brova, Hruševo, Gabrje, Šujica, Stranska 
vas, Draževnik, Razori in Komanija. Skupaj 
bo na čistilno napravo priključenih več kot 
3550 oseb. Kot so povedali pri JP Voka Sna-
ga, ki vodi projekt, bodo do poletja montira-
li strojno opremo, v zadnji četrtini leta 2022 
pa bodo začeli s poskusnim obrato-
vanjem čistilne naprave. 

Vrhnika

Dražitve plina
Astronomske položnice

Lansko jesen so se začele dražitve zemelj-
skega plina za ogrevanje. Na vrhniški ko-
munali, ki je tedaj dobavljala plin skoraj 
osemsto strankam, pravijo, da si jih je polo-
vica že izbrala novega dobavitelja. Nekate-
rim so se položnice zvišale iz slabih dvesto 
na šesto evrov. Posebne težave so nastale 
pri blokovskih naseljih s skupnimi kotlov-
nicami. Več si preberite na vrhni-
ških straneh.

Horjul

Begunska družina iz Ukrajine v Zaklancu
Prijazno ponudil prazno hišo

Nekdanji horjulski župan Daniel Fortuna je odprl vrata starejše hiše v njegovi lasti (Pr’ Bukovc), da se 
je vanj naselila ukrajinska družina. Na pomoč so priskočili tudi lokalni obrtniki, ki so v dnevu ali dveh 
toliko obnovili omenjeno hišo, da je primerna za bivanje. Begunsko družino so pričakali 
vaščani in jim izrekli dobrodošlico. 

Žrtvam preserskega procesa v spomin in tudi v 
spomin vsem žrtvam vojne in povojnega voja-
škega nasilja je župan Bojan Čebela 10. marca 
dopoldan v Borovnici položil venca pri spome-
niku padlim v narodnoosvobodilni vojni ter spo-

meniku žrtvam medvojnega in povojnega komu-
nističnega nasilja ter umrlim zaradi zavezniških 
bombardiranj. Popoldan je to storil še v Ljubljani, 
v Gramozni jami in na Žalah, kjer so pokopane 
žrtve preserskega procesa (na fotografiji). Čeprav 

se zdijo 80 let oddaljeni dogodki daleč, jih lahko 
znova podoživljamo ob ruski invaziji na Ukraji-
no, kjer vedno bolj trpi civilno prebivalstvo.
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Naslednji izid časopisa smo datumsko 
namenoma prestavili toliko, da bo 
izšel pred državnozborskimi volitvami. 
Kandidati se bodo tako lahko predstavili 
občanom, da jih boste bolje spoznali. 
Zato bomo tokrat izjemoma gradivo 
za številko sprejemali do 5. aprila. Cenik 
in velikosti oglasov si lahko ogledate 
na spletni strani visitvrhnika.si pod 
zavihkom Naš časopis. Seveda pa to 
ne pomeni, da bodo v časopisu samo 
volilni oglasi. Še vedno ste društva toplo 
vabljena, da poročate o svojem delu. Kot 
je že nakazano v tej številki, je vedno več 
športnega, kulturnega in družabnega 
dogajanja. Nekateri so priznali, da jih 
po slabih dveh letih premora že srbijo 
prsti, da bi napisali vest o društvenem 
življenju. Optimističnih in lepih vesti 
ni nikoli preveč. Pravzaprav se včasih 
kar premalo zavedamo, kakšno srečo 
imamo, da živimo v miru in da le-ta ni 
samoumeven. Kdo od Ukrajincev si je 
mislil, da se bo usodnega februarskega 
dne zbudil v vojno? Verjetno je bil v 
vsakem od njih vendarle kanček upanja, 
da je to v današnjem času nemogoče. 
A ruski medved se ni oziral na 
pričakovanja, ampak je sledil svojemu 
cilju: začel je goltati ukrajinsko zemljo 
in ljudstvo, a dlje kot traja vojna, bolj se 
zdi, da jih bo težko prebavil. 
Upajmo na čimprejšnji mir 
in da bomo v aprilu brali 
že optimističen uvodnik.

Cankarjeva misel: 

Najboljši učitelj je trpljenje.

Ivan Cankar, govor v Trstu 

Volilna številka

Zgodovina se ponavlja
Preserski proces
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Foto: Tadeja Plestenjak

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa  

Log - Dragomer

Pošta na Logu v 
pogodbeno
Kako naprej?

Pošta Slovenije želi poštno poslovalnico na Logu 
preoblikovati v pogodbeno pošto. Zeleno luč 
za reorganizacijo je že prižgal Občinski svet, ki 
pa je ob tem poudaril, da je treba ob morebitni 
spremembi ohraniti enako kakovost storitev. 
Pogodbena pošta je enakovredna preostalim po-
štam, naslovi uporabnikov se ne spremenijo. V 
Sloveniji posluje že več kot 150 po-
godbenih pošt.

NOČ KNJIGE NA DAN ZEMLJE 
22. april, Cankarjeva knjižnica Vrhnika: 
17.00 Tinkara Jerina in otroci OŠ AMS
18.00 Neja Malavašič Šurca, joga za otroke
18.00 Bina Štampe Žmavc, pesmi za odrasle
20.00 Primož Rus, pesmi za odrasle
22.00 bralci Cankarjevih besedil, člani literarne sekcije 
Društva Dvig Log - Dragomer in recitatorske sekcije Mah 
teater za odrasle
Sobota, 23. 4., ob 9:00, glasbena pravljica (Škrateljc)
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Iščemo
MONTERJE ZA DELO NA TERENU

Širimo ekipo monterjev na terenu za postavljanje
odrskih konstrukcij za dogodke. Možnost redne

zaposlitve in občasnega sodelovanja študentov in
dijakov preko študentske napotnice.

Če si tehnični tip in te veseli dinamično delo, te
vabimo, da se nam pridružiš.

Organizirate dogodek, koncert, službeno zabavo ali
veselico?

Iščete najem koncertnega odra in kocertne strehe?

Morda vas zanima najem varnostnih ograj?

Se obeta slabo vreme in iščete najem šotora v
zadnjem hipu?

Ali pa samo iščete pohištvo za najem?

NAJEM IN IZPOSOJA

Več informacij in prijave na info@prozvok.com ali na številki
041 798 116.

Informacije in naročila na info@prozvok.com ali na številki
031 364 000

Naše projekte si lahko ogledaš na www.prozvok.com Našo ponudbo si lahko ogledate na www.prozvok.com

Postani
poštar

Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.
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Prve novice
Stara pošta tudi uradno občinska
V prejšnji številki Našega časopisa smo poročali, da je Občinski svet dal zeleno luč za 
nakup Lavrenčičeve hiše ali Stare pošte. 17. marca se je prenos zgodil tudi dejansko, ko 
je predstavnik podjetja Modni center predal županu Danielu Cukjatiju ključ več stoletij 
starega objekta v središču mesta. Naj spomnimo, da občina nekoč namerava preseliti 
občinsko upravo v omenjeno Staro pošto, ki do takrat potrebuje še prenovitveno 
osvežitev. 

Začela se je gradnja kolesarskega poligona
V Borovnici se je 18. marca 2022 začela gradnja dolgo pričakovanega kolesarskega 
poligona oz. steze »pump track«. Poligon je sestavni del projekta LAS Barje z zaledjem 
Kolesarski poligoni – učilnice kolesarskih veščin, ki poleg gradnje in ureditve okolice 
stez »pump track« v Borovnici in na Logu - Dragomerju vključuje tudi informacijska 
gradiva in promocijske dejavnosti o kolesarjenju ter njegovih koristih za zdravje in okolje. 
Po pogodbi mora biti poligon na površini 600 m2, od katerih bo 220 m2 zavzemala 
asfaltirana ter nagrbančena, v obliki osmice oblikovana steza, končan v enem mesecu.

Čistilna akcija v Občini Dobrova - Polhov Gradec
Občina vabi občane, da se pridružite čistilni akciji in s svojo udeležbo prispevate k 
čistejši in lepši Občini Dobrova - Polhov Gradec. Odpadki postajajo vse večja okoljska 
težava, ki jo kot posamezniki lahko rešujemo že na vsakodnevni ravni, kot skupnost pa 
svoj delček prispevamo na občinski čistilni akciji. Letošnja bo potekala v soboto, 2. aprila 
2022, z začetkom ob 9. uri na navedenih zbirnih mestih (v primeru slabega vremena pa 
teden pozneje, torej v soboto, 9. aprila 2022). Več o lokacijah in osebah za stik si preberite 
na dobrovsko-polhograjskih straneh. 

Popolna zapora med asfaltiranjem ceste Brezje–Podolnica
Zaključna dela na cesti, ki pelje iz Dobrove v Horjul na odseku Brezje–Podolnica, so v 
sklepni fazi. Do dokončanja bodo izvajalci uredili bankine in nanesli zaključni sloj asfalta. 
Cesto bodo asfaltirali v začetku aprila. V načrtu sta dva datuma, točen dan pa bo določen 
glede na aktualne vremenske razmere, ko bodo primerne za asfaltiranje. V vsakem 
primeru bo sobota, in sicer ali 2. ali 9. aprila.  Takrat bo na cesti popolna zapora. Obvoz 
bo po cesti Dvor–Dolenja vas in skozi Zaklanec.

Zgrajenih več kot 19 km kanalizacije
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Log-Dragomer se preveša v zadnjo 
fazo. Položiti je treba še manj kot tretjino kanalizacijskih cevi in dokončati dela na 
centralni čistilni napravi. Konec marca naj bi omrežje začeli graditi še na Lukovici, 
kjer pa bo tempo gradnje zaradi nekoliko zahtevnejšega terena najverjetneje nekoliko 
počasnejši.

Najboljše krofe imajo v slaščičarni Berzo
Turistično-gostinska zbornica Slovenije je na debeli četrtek (24. februarja) razglasila 
najkrof Slovenije 2022. Na razpisu je sodelovalo blizu 40 udeležencev, ki so se potegovali 
za naslov najboljšega klasičnega in inovativnega krofa. Komisija je razglasila, da so 
najboljši klasični krof spekli v Slaščičarni Berzo na Vrhniki, med posamezniki v tej 
kategoriji pa je zmagala Helena Črne iz Črnomlja. Z najbolj inovativnim krofom se lahko 
pohvalijo v DSO Novo mesto, med posamezniki pa Vika Begulić z Rakeka.
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FRIZERKA
META

·ličenje za vse priložnosti

·urejanje pričesk za posebne priložnosti

·klasična in modna barvanja

·otroško striženje
·moško striženje

·žensko striženje

NAROČILA NA
031 219 541

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

Cankarjev trg 3,Vrhnika

Naj krof Slovenije

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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Super volilno leto

In se je začelo. Uradna 
predvolilna tekma za čim 
večje število poslanskih 
sedežev. Glede na objave 
in najave bo nastopilo 
ogromno kandidatov in 
veliko številu političnih 
strank. 

Od strank s tradicijo in 
znanimi programi, do novih 
strank, ki jim lahko rečemo 
kar meteoritske stranke. 

Te so tiste, ki so vidne samo 
v času volitev. Nekatere so 
skoraj nevidne, saj ne doseže-
jo politične stratosfere, druge 
so takšne, ki celo zasvetijo, so 
nekaj časa vidne in pri katerih 
si kot pri utrinku na nebu za-
želimo nekaj lepega. Vendar še 
preden bi se te želje in obljube 
lahko uresničile, izginejo iz 
političnega neba. Tretja ka-
tegorija meteoritskih strank 
so stranke večjega obsega. So 
velike, zanimive, nekaj poseb-
nega in še preden jih vidimo, 
o njih poročajo medijski znan-
stveniki, ki jih opazijo s svoji-
mi teleskopi. S približevanjem 
naši zemlji zažarijo v vsem 
svojem sijaju. Z zanimanjem 
jih spremljamo in pričakuje-
mo njihov pristanek na zemlji, 
ki bo prinesel nekaj novega, 
nekaj dobrega, skoraj božan-
skega. In potem se meteorit 
dotakne zmelje. Mislim, da 
nadaljevanje ni potrebno, saj 
iz zgodovine poznamo posle-
dice »pristanka« takšnih me-
teoritov.

Nekoliko v prispodobah 
želim prikazati to predvolil-
no kampanjo, ki se skoraj v 
enakih epizodah ponavlja že 

več kot 12 let. Res so volitve 
poslancev v državni zbor ne-
odvisne od lokalnih volitev, ki 
bodo meseca novembra, ven-
dar pa niso občine neodvisne 
od sestave državnega zbora in 
vlade. Vlada in državni zbor 
običajno sprejemajo sistemske 
rešitve, ki so dolgoročne, kot 
pred kratkim sprejeti Zakon 
o dohodnini. Vendar vlada in 
državni zbor sprejemata tudi 
odločitve, ki imajo takojšnji 
učinek na življenje v naši ob-
čini. Od višine povprečnine, 
ki jo dobi občina za občane, 
do državnih investicij, kot so 
južna obvoznica, nova uprav-
na enota, dnevni center za 
starostnike na Stari Vrhniki, 
kolopark, do sofinanciranja 
izgradnje šole, šolske športne 
dvorane, severne obvozne 
ceste. Prav tako je bilo od pri-
stojnega ministrstva odvisno 
to, da smo in bomo pridobili 
nove zdravstvene programe.

Volitve v državni zbor so 
še kako pomembne tudi za 
razvoj Vrhnike. Verjamem, 
da se bomo modro odločili 
in podprli tiste poslance in 
stranke, ki imajo posluh za 
lokalno skupnost. Stranke, ki 
jim ni težko vlagati v naše kra-
je. Stranke, ki vlagajo v ljudi in 
za ljudi. 

Župan Daniel Cukjati     

Povabilo 
k javni razpravi o Strategiji trajnostnega razvoja Občine Vrhnika 2030

Vrhnika, 17. marec – 
Občinski svet vrhniške 
občine se je sestal na 
marčevski seji v mali 
dvorani Cankarjevega 
doma. Dobre tri ure 
trajajoča seja se je vrtela 
okoli plina, nadzora 
nad muzejem in gasilci, 
razrešitvijo direktorja 
komunale in prenosu 
nekdanje podlipske
šole v last krajevne 
skupnosti. 

Distribucija plina v druge roke
Občinski svetniki so kot 

eno prvih točk dnevnega reda 
obravnavali osnutek odloka o 
podelitvi koncesije distribuci-
je zemeljskega plina v občini 
Vrhnika. Župan je pojasnil, da 
vrhniška komunala težko kon-
kurira na trgu zemeljskega plina 
in da zgolj dva zaposlena na tem 
področju predstavlja tudi dolo-
čeno varnostno tveganje. Zato 
naj bi do konca leta predali di-
stribucijo plina v roke novemu 
koncesionarju. Po prvih prever-
bah so interes izrazile tri naj-
večje tovrstne firme v Sloveniji. 

Izbrani koncesionar bi dobil 
koncesijo za 30 let, ni pa še od-
ločeno ali bi jo plačal v enkra-
tnem znesku ali v vsakoletnem. 
Vsi svetniki so se s predlaganim 
osnutkom odloka strinjali. 

Strategija umaknjena, 
nadzorni odbor o muzeju in 
gasilcih

Na seji je predstavil svoje delo 
tudi Nadzorni odbor občine, in 
sicer ugotovitve nadzora nad 
finančnim poslovanjem Gasil-
ske zveze Vrhnika v primeru 
nakupa opreme zaradi požara 
v Kemisu in nad poslovanjem 
Doživljajskega razstavišča Lju-
bljanica. Nadzorni odbor pri 
gasilcih z vidika gospodarnosti 
in učinkovitosti porabe javnih 
sredstev ni ugotovil večjih ne-
pravilnosti, je pa te zaznal pri 
delnem neupoštevanju zako-
nodaje javnega naročanja, a te 
ne predstavljajo hujših kršitev 
zakonodaje. Nadzorni odbor je 
podal 6 priporočil za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. 

Sicer ni ugotovil bistvenih ali 
očitnih kršitev zakonodaje, je pa 
zasledil negospodarnost ter po-
sledično oškodovanje občinskih 
javnih sredstev. Ni jasno, ali so 

bili zastavljeni cilji uresničeni, 
je bilo slišati, občina pa tudi ni 
prejemala mesečnega ali kvar-
talnega poročanja o izvedenih 
dejavnostih z dokazljivimi kon-
kretnimi številkami in listin-
skimi dokazi. Nadzorni odbor 
je podal 7 priporočil za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti. 

Na seji bi morali obravnavati 
tudi dokument strategije ra-
zvoja občine do leta 2030, a jo 
je župan umaknil z dnevnega 
reda, da bo še enkrat deležna 
javne razprave. 

Podlipska šola v roke krajevne 
skupnosti

Na mizah svetnikov in sve-
tnic se je znašel tudi predlog iz-
brisa statusa grajenega javnega 
dobra in ukinitvijo družbene la-
stnine nekdanje podlipske šole. 
Svoj čas je bil v njej varstveno 
delovni center, zadnja leta pa v 
njej potekajo različne dejavno-
sti za krajane: od bralnih uric 
do ustvarjalnih delavnic in 
predavanj. Občina je nepremič-
no prenesla na krajevnost sku-
pnost brezplačno, ta pa jo sedaj 
namerava obnoviti in v polnosti 
oživeti z dejavnostmi, ki aktiv-
no povezujejo vse generacije 

krajanov. Vsi prisotni svetniki 
in svetnice so se z omenjenim 
prenosom strinjali. 

Razrešitev direktorja 
komunale in menjava članov 
odborov

Občinski svet je podal soglas-
je k imenovanju Vojka Jerine kot 
nadomestnega člana v Odboru 
za ekologijo in infrastrukturo 
ter Gabrijele Mlinar v Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Nekaj več časa pa so 
se člani sveta pomudili pri raz-
rešitvi Tomaža Kačarja z mesta 
direktorja komunale. Njegovo 
razrešitev je predlagal Nadzor-
ni svet KPV, potem ko ni, kot 
je bilo slišati na občinski seji, 
pripravil programa za pokri-
tje finančne izgube za letos. V 
tajnem glasovanju občinskega 
sveta, se je za njegovo razreši-
tev izreklo 16 svetnikov, proti 
so bili trije, tri glasovnice pa so 
bile neveljavne. Občinski svet 
je zato naročil Nadzornemu 
svetu KPV, naj imenuje pro-
kurista za vodenje podjetja in 
začne postopke iskanja novega 
direktorja. 

Gašper Tominc

Na svoji seji 3. 2. 2022 je 
Občinski svet Občine Vrhnike 
obravnaval revizijo gradnje 
prizidka ZDV. 

Kot vemo, se je gradnja začela še v 
prejšnjem mandatu in se nato nančr-
tovano zavlekla, zadnja faza pa se je 
končala že pod novim vodstvom obči-
ne. Celotna investicija se je iz prvotnih 
2.480.111 »podražila« na 2.889.249€, in 
to kljub znatnim prihrankom v zadnji 
fazi gradnje.  V reviziji projekta je poo-
blaščeni revizor ugotovil, da so bili pri 

pripravi projekta kršeni bistveni pred-
pisi, ki urejajo to področje, in da je bila 
priprava slaba. Ob več nepravilnostih 
je bilo posebej izpostavljeno, da ni bila 
narejena predinvesticijska zasnova, ki 
bi morala finančno ovrednotiti več 
mogočih variant gradnje in ne samo 
ene, ki je bila izbrana za izvedbo.

Na koncu se je izkazalo, da je kva-
dratni meter gradnje ZDV znašal več 
kot 2.500€/m2, medtem, ko so podob-
ni objekti drugje dosegali nižjo ceno 
– tudi 1.354€/m2. Seveda vsi projekti 
niso popolnoma primerljivi, a po revi-
zorjevem mnenju podatki kažejo, da je 

bila gradnja domov v drugih občinah 
cenejša. Pri zgrajenih 1.144m2 pa so 
razlike lahko zelo velike.

Občina Vrhnika je pridobila tudi tol-
mačenje pristojnega ministrstva glede 
sofinanciranja gradnje. ZDV namreč 
izvaja svoje storitve za občane vseh 
treh občin ustanoviteljic, gradnjo pa 
je financirala samo Občina Vrhnika. 
Ministrstvo za zdravje je ugotovilo, da 
bi bilo treba pred investicijo preveriti 
oz. ugotoviti nesporen skupni interes 
vseh treh občin ustanoviteljic, kar pa se 
ni zgodilo. Projektna naloga, ki je bila 
podlaga za odločitev gradnje, navaja, 

da se gradi za občane vseh treh občin. 
Če bi bil ugotovljen nesporni skupni 
interes, bi morali tretjino investicije 
poravnati Občini Borovnica in Log 
-Dragomer.

V svojih razpravah so svetniki pose-
bej izpostavili, da bi bilo mogoče zelo 
predrago gradnjo znatno poceniti, če 
bi le poslušali pravočasna in dobrona-
merna opozorila nekaterih svetnikov 
in še posebno Nadzornega odbora 
Občine Vrhnika. 

Nadzorni odbor Občine Vrhnika je 
tudi ugotovil, da je bilo kršenje pred-
pisov pri pripravi projekta zavestno 

in da je bil pri izbiri gradbenega nad-
zora projekta v prvih dveh fazah kr-
šen zakon. Občinski svet je na koncu 
razprave sprejel sklep: »Občinski Svet 
Občine Vrhnika pooblašča župana 
Občine Vrhnika, da sproži sodne po-
stopke proti odgovornim zaradi suma 
oškodovanja občinskega proračuna 
in nevestnega opravljanja svojih dol-
žnosti v primeru projekta Nadgradnja 
Zdravstvenega doma Vrhnika in objavi 
Poročilo o opravljeni notranji reviziji v 
Našem časopisu.«

Po sklepu Občinskega sveta 
uprava Občine Vrhnika

Epilog gradnje prizidka ZDV

Na občinski seji o menjavi direktorja, 
pa tudi o plinu in nadzorih

Po izteku dosedanje strategije je Občina Vrhnika lani pri-
stopila k pripravi novega strateškega dokumenta, ki smo ga 
poimenovali Strategija trajnostnega razvoja Občine Vrh-
nika 2030. Z novo strategijo postavljamo skupno vizijo, cilje, 
ukrepe in projekte, s katerimi bomo zagotavljali kakovostno 
bivalno okolje za vse generacije na zelenem stičišču Ljubljan-
skega barja in krasa. Odgovoren odnos do okolja in trajno-
stno preobrazbo na vseh področjih postavljamo v središče 
prihodnjega delovanja Občine Vrhnika, s posodabljanjem 
javnih storitev, infrastrukture in prostočasnih programov 
pa utrjujemo medgeneracijsko povezano in dinamično sku-
pnost.   

Pričujoč predlog razvojnega dokumenta z novimi potreba-
mi občanov in usmeritvami države in EU za finančno obdo-
bje 2021 – 2028 nadgrajuje doseženo iz preteklega obdobja in 
naslavlja nove razvojne priložnosti in spremenjene globalne 
trende. Strategija širši lokalni skupnosti in zasebnemu sek-
torju sporoča razvojno smer Občine Vrhnika, vodstvu ob-
čine in izvajalcem lokalnih javnih služb pa služi kot vodilo 
pri prihodnjem delovanju. Izhodišča strategije so podlaga 
za načrtovanje občinskega proračuna v naslednjih letih in 

usmerjanje razvoja na različnih delovnih področjih v pristoj-
nosti lokalne skupnosti. 

Pred obravnavo in sprejemom strategije na občinskem 
svetu vabimo občane in občanke k prebiranju predloga 
strategije ter podaji mnenj in pobud za izboljšanje ra-
zvojnega načrta. Predlog Strategije trajnostnega razvoja 
Občine Vrhnika 2030 in njen povzetek sta dostopna na sple-
tni strani občine https://vrhnika.si/za-obcane/strategija/, vaša 
pisna mnenja in pobude k posameznim področjem strategije 
pa lahko oddate do vključno petka, 20. maja 2022 prek:
• spletnega obrazca, ki ga najdete na  https://www.1ka.si/a/

fc8ebd3e
• e-pošte naslovljene na obcina.vrhnika@vrhnika.si, s pripi-

som Vrhnika 2030 
• navadne pošte naslovljene na Občina Vrhnika, Tržaška ce-

sta 1, 1360 Vrhnika, s pripisom Vrhnika 2030.

Vabljeni tudi na javno predstavitev predloga strategije, ki 
bo v sredo, 11. maja 2022, ob 18.00 uri, v Cankarjevem 
domu Vrhnika.
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Lansko jesen so se začele 
dražitve zemeljskega 
plina za ogrevanje. Na 
vrhniški komunali, ki 
je tedaj dobavljala 
plin skoraj osemsto 
strankam, pravijo, da si 
jih je polovica že izbrala 
novega dobavitelja. 

Indeks povišanja povprečne cene 
zemeljskega plina je v primerjavi z 
lanskim trimesečjem (januar, februar 
in marec) poskočil za kar 397 %. Taka 
povišanja so marsikaterega odjemalca 
prisilila, da je na trgu poiskal ugodnej-
šega dobavitelja. Dejstvo je, da je Ko-
munalno podjetje Vrhnika, premajhen 
kupec na trgu zemeljskega plina, da 
bi si izpogajalo tako ugodne cene kot 
nekateri drugi slovenski energetski 
dobavitelji. »31. oktobra lani smo imeli 
770 odjemalcev, s prvim marcem smo 
jih imeli 354,« je pojasnila Jerneja Če-
pon iz Komunalnega podjetja Vrhnika. 
Dodala je, da so že septembra začeli 
pisno obveščati odjemalce o predvi-
deni visoki porasti cen plina na evrop-
skih trgovalnih borzah in da bo temu 
neizogibno sledilo povišanje cen pri 
končnih odjemalcih. Kot je razvidno 
iz podatkov, si jih je polovica izbrala 
drugega dobavitelja, polovica je ostala 
pri dosedanjem. 

Dve ceni
Ker so v podobnem položaju tudi ne-

kje drugje po Sloveniji, so tarča zani-

manja postali najugodnejši dobavitelji, 
ki pa očitno takega »navala« ne morejo 
sprejeti – vsaj ne po ceni, ki jo zago-
tavljajo že obstoječim strankam. Tako 
imajo ponekod dve različni ceni: ugo-
dnejšo za obstoječe stranke in drugo 
(nekoliko višjo) za nove stranke. 

Težave se pojavijo lahko tudi tam, 
kjer so večstanovanjski objekti, kot 
na primer bloki s skupno kotlovnico. 
Upravniki stavb so tisti, ki imajo z do-
baviteljem plina sklenjeno pogodbo, ne 
stanovalci, zato je pomembno, da med 
upraviteljem in stanovalci teče komu-
nikacija – sploh v primeru dolgotraj-
nejših podražitev. 

Zaplet na Vrtnariji
Tako se je zapletlo v soseski na Vr-

tnariji, kjer ima ista kotlovnica več kot 
sto gospodinjstev in dva upravitelja. 
Stanovalce moti vedno višja položnica. 
Bralka nam je potožila, da je Komunal-
no podjetje Vrhnika poslalo obvestilo 
o podražitvi le upravniku. Le ta, pa 
po njenih besedah, strank ni obveščal. 
Jezijo jo, da na spletni strani o proble-
matiki dražitve zemeljskega plina ni 
celovitega pojasnila. 

Upravnika na Vrtnariji sta Ferdom 
in Stanovanjska zadruga Vrhnika. Iz 
slednje so nam sporočili, da so vsem 
predstavnikom stavb (kjer delujejo kot 
upravnik) posredovali dopis z oznako 
»na oglasno desko, katerega vsebina se 
je nanašala k turbulentnemu dvigu cen 
zemeljskega plina in posledično tudi 
dvigu akontacije za ogrevanje. »Poleg 
tega smo jim navedli, da že ves čas ak-

tivno delujemo pri iskanju ugodnejše-
ga dobavitelja zemeljskega plina, a nam 
tega za enkrat ni uspelo realizirati, saj 
se potencialni dobavitelji enostavno ne 
odzivajo na naša povpraševanja. 

Tako smo v minulem obdobju posre-
dovali preko 10 povpraševanj različ-
nim dobaviteljem zemeljskega plina. V 
zvezi z navedenim smo jih prosili tudi 
na podlagi tel. klicev. 

Najpogosteje so nas v teh  primerih 
zavrnili z obrazložitvijo, da v času teh 
turbulenc cen zemeljskega plina na 
trgu, ne dajejo ponudb in ne podpisu-
jejo pogodb. 

Eden izmed primerov je bil tudi tak, 
da smo prejeli ponudbo z rokom ve-
ljavnosti pol ure. Žal, v vlogi upravnika, 
tovrstnih prevelikih rizikov ne more-
mo sprejemati!«

Iz Ferdoma pa so sporočili, da so po 
prejemu obvestila o povišanju cene pli-
na s strani JP KPV obvestili nadzorne 
odbore stavb, ki jih upravljajo in se do-
govorili, »… da glede na nepredvideno 
situacijo na trgu pripravimo sklep o 
povišanju mesečnega zbiranja akonta-
cije za ogrevanje. 

O zamenjavi dobavitelja plina smo se 
že pogovarjali z nadzornimi odbori v 
objektih katere upravljamo v letu 2020, 
vendar so nam predstavniki nadzornih 
odborov povedali, da ni bilo odziva s 
strani drugih stanovalcev v objektih, ki 
jih mi ne upravljamo in so priklopljeni 
na isto kotlovnico. 

Glede na to, da smo manjšinski 
upravnik po solastniškem deležu na 
kotlovnicah, drugega, kot smo navedli, 
nismo mogli storiti. 

V tem nepredvidenem času pa ve-
čino dobaviteljev tako plina kot elek-
trike obvešča, da so začasno ustavili 
»pripravo novih ponudb«, ostali pa 
imajo predvidoma dvojno ceno – eno 
za stalne odjemalce in eno za nove od-
jemalce.«  

Tudi na občinski seji
o zemeljskem plinu

Beseda o zemeljskem plinu je tekla 
tudi na zadnji občinski seji. Župan Da-
niel Cukjati je dejal, da občina kot taka 
s tem nima nič, da pa bo poskusila pri 
KPV doseči, če lahko poišče kakšno 
rezervo in na ta način vsaj delno omili 
višino položnice. 

Trenutno Komunalno podjetje Vrh-
nika nastopa v vlogi oskrbe s plinom 
na območju občine Vrhnike kot ope-
rater distribucijskega sistema zemelj-
skega plina in v izbranih primerih tudi 
kot dobavitelj. 

Od prvega januarja prihodnje leto 
ne bo nič več od tega, saj popolnoma 
ukinja dejavnost na področju oskrbe s 
plinom. 

Distribucijo bo prevzel izbrani po-
nudnik na razpisu, ki ga pripravlja ob-
čina. 

Gašper Tominc

V pretekli številki Našega časopisa smo poročali, da 
je občinski svet dal zeleno luč za nakup Lavrenčičeve 
hiše ali Stare pošte. 17. marca se je prenos zgodil tudi 
dejansko, ko je predstavnik podjetja Modni center 
predal županu Danielu Cukjatiju ključ več stoletij 
starega objekta v središču mesta. 

Naj spomnimo, da ima občina nekoč namen preseliti občinsko upravo v 
omenjeno Staro pošto, ki do takrat potrebuje še prenovitveno osvežitev. Žu-
pan je na zadnji občinski seji dejal, da bodo pripravili projektno dokumentacijo 
za prenovo, nato pa v naslednji finančni perspektivi Evropske unije počakali 
na primeren razpis za obnovo stavb kulturne dediščine. Hkrati naj bi se vrt 
Stare pošte »zlil« s Športnim parkom in tako občanom ponudil dodatne zelene 
površine v mestu. (gt)

Stara pošta tudi 
uradno občinska

Ogrevanje 
na zemeljski plin
je vedno dražje

Obvestilo
Obveščamo vas, da je Komisija za podeljevanje občinskih na-

grad in priznanj Občine Vrhnika podaljšala razpis za podelitev 
občinskih priznanj v letu 2022. Rok za oddajo predlogov za pode-
litev priznanja je tako do 4. 4. 2022 do 11. ure. 

Predlog za podelitev priznanja mora biti v pisni obliki, na predpisanih 
obrazcih in vsebovati vse zahtevane priloge. Razpisna dokumentacija je 
objavljena na spletni strani https://www.vrhnika.si/za-obcane/razpisi/ 
oziroma vam je, tako kot vse dodatne informacije v povezavi z razpi-
som, na voljo na sedežu občine ali po elektronski pošti na naslov: sabina.
ahcan@vrhnika.si 

Vabljeni k oddaji predlogov.

Sobota, 23. april 2022, ob 17. uri
Park samostojnosti, Vrhnika

KULTURNI PROGRAM / KULINARIKA



NAS CASOPIS 502/28. 3. 2022 C M Y K 6

28. marec 2022 6
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Občina Vrhnika je prejela sporočilo občana, ki je 
v jarku ob Kompostarni Rosa opazil, da voda ni 
običajne barve in tudi zelo smrdi. 

Skupaj z Medobčinskim in-
špektoratom in redarstvom 
(MIRED) je bilo na ogledu 8. 3. 
2022 ugotovljeno, da gre za ve-
čje onesnaženje, ki se je širilo 
proti potoku Podlipščica, kot je 
razvidno iz priložene fotografi-
je. 

Podana je bila prijava na 112 
in takoj se je odzvala intervenci-
ja ter po hitrih analizah in pre-
gledu izdala poročilo, da ne gre 
za onesnaženje, ampak za gnoj-
nico iz bližnje njive. Preiskava 
bi se s tem končala, če Občina 
Vrhnika ne bi sama naročila 
obširne analize onesnažene 
vode pri Nacionalnem labora-
toriju za zdravje, okolje in hra-
no (NLZOH) in Nacionalnem 
inštitutu za biologijo (NIB), ki 
so potrdile, da gre za resno 
onesnaženje. Onesnaženje je 
bilo že na prvi pogled drugačno 
od običajne gnojnice, saj so bile 

na mestu onesnaženja prisotne 
tudi številne PVC vrečke, kot je 
to značilno za odpadke iz kom-
postiranja.

Kot izhaja iz ugotovitev NL-
ZOH, so prve delne analize 
pokazale, da se obravnava iz-
redno obremenjeno vodo, ki 
po svoji sestavi ustreza izcedni 
vodi iz kompostiranja. Iz izve-
denih analiz je razvidno, da je 

obremenjenost na dolvodnem 
merskem mestu znatno večja 
od obremenjenosti na gorvo-
dnem merskem mestu, kar se 
še najbolj izraža po parametrih 
amonij, KPK in TOC. Trenutno 
čakamo še na rezultate celotne 
analize.

Podobne so bile tudi ugoto-
vitve NIB, ki je v poročilu za-
pisal: Zaradi organskih snovi 
(in morebitnih drugih toksičnih 
snovi, ki bi jih pokazala kemij-
ska analiza) je voda v kanalu 
dolvodno od Kompostarne tako 
drastično spremenjena, da v njej 
nismo našli niti diatomej, ki bi 
nam omogočile kvantitativno 
oceno fitobentosa s trofičnim in 
saprobnim indeksom po Meto-
dologiji, ki so pokazatelji spre-
memb v segmentu hranil in or-
ganske obremenjenosti vodotoka. 
Na podlagi rezultatov bioloških 
analiz predlagamo, da se jarek v 

čim krajšem času (po možnosti 
pred naslednjim večjim dežev-
jem) očisti, da ne bi prišlo do 
prenosa ogromne količine hranil 
dolvodno in s tem do negativne-
ga vpliva (ekološke škode) na pri-
marne producente v vodotokih 
dolvodno. V primeru povečanih 
količin hranil v počasi tekočih 
vodnih telesih lahko pride tudi 
do prekomerne namnožitve 

strupenih cianobakterij.
Mesto onesnaženja je na zelo 

občutljivem območju, zato je 
Občina Vrhnika pozvala Zavod 
za varstvo narave (ZRSVN), da 
poda strokovno oceno ogrože-
nega območja, v kateri je zapi-
sal, da se Kompostarna Rosa 
nahaja na območju naravne 
vrednote Podlipska dolina (id. 
št. 8027, Pravilnik o določitvi 
in varstvu naravnih vrednot, 
Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10 in 23/15) in na eko-
loško pomembnem območju 
Ljubljansko barje (id. št. 31400, 
Uredba o ekološko pomembnih 
območjih, Uradni list RS, št. 
48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) ter 
na območju daljinskega vpliva 
na posebno varstveno obmo-
čje (območje Natura 2000) 
Ljubljansko barje (SI5000014, 
Uredba o posebnih varstvenih 
območjih, območjih Natura 
2000 (Uradni list RS št. 49/04, 
popr.110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 
33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 
21/16 in 47/18).

ZRSVN je v oceni med dru-
gim zapisal:

Že na podlagi spoštovanja 
varstvenih ciljev za ribjo popu-
lacijo sulca je jasno, da je kate-
rikoli poseg in dejavnost, ki vodi 
v okrnitev in slabšanje stanja 
vodnega ekosistema Podlipščica 
– Ljubljanica in kvalifikacijskih 

vrst, ki tu živijo, v nasprotju z 
veljavno naravovarstveno zako-
nodajo.

V spomladanskem času (ma-
rec - april) se iz Ljubljanice pre-
ko te zelo pomembne migrator-
ne poti preko Podlipščice ribe 
odpravijo proti toku na višje 
ležeča drstišča v osrednjem pre-
delu Podlipske doline. Ključna 
salmonidna vrsta, ki se tu drsti, 
je sulec (Hucho hucho). Ta vrsta 
se na zgornjem toku Ljubljani-
ce drsti le še na izredno redkih 
pritokih Ljubljanice. Eden od 
teh je ravno potok Podlipščica, 
njegova drstišča se nahajajo cca 
3 km gorvodno nad izpustom 
iz kompostarne Rosa. Podlip-
ščica je eden redkih pritokov 
Ljubljanice, kjer sulec še najde 
primerna mesta za drst. V stru-
gi reke Ljubljanice na območju 
občin Vrhnika in Brezovica ter 
Mestne občine Ljubljana ni več 
primernih drstišč za sulca. Zato 
je pomen ohranjanja primernih 
drstišč na Podlipščici  nujen za 
dolgoročno ohranjanje ugodnega 
stanja ne le sulca, pač pa tudi 
drugih kvalifikacijskih vrst ob-
močja Natura 2000 Ljubljansko 
barje.

Občina Vrhnika je na podlagi 
prvih rezultatov analiz NLZOH 
in NIB ter strokovne ocene ZR-
SVN, pozvala vse pristojne za  
hitro ukrepanje, da se okoljska 

škoda ne bo širila v podtalnico in 
v Podlipščico v času dežja.

Pristojni so sprožili postopek 
Suma kaznivega dejanja Obre-
menjevanje in uničenje okolja, 
po 1/ odstavku 332. členu KZ-1. 
Prijava onesnaženja ob Kom-
postarni Rosa s strani občanov 
se ni zgodila prvič. V primeru 
onesnaženja leta 2020 so medi-
ji povzeli izjavo Kompostarne 
Rosa:

Zavračajo vse očitke, poveza-
ne s povzročanjem neprijetnih 
vonjav, za izcedne vode pa spo-
roča, da te niso nevarne, saj naj 
bi šlo za kompostno vodo. “Ne-
kateri jo poimenujejo kompostni 
čaj, ki je koristen za vlaženje in 
mikrobiološko obogatitev ze-
mlje,” pojasnjujejo in dodajajo, 
da snov ni nevarna, ker se izteka 
iz komposta, ki je analiziran.

Vir.: https://siol.net/novice/
slovenija/crna-brozga-se-izte-
ka-v-barje-sprehajalci-zaskr-
bljeni-foto-523216

Fotografija posneta leta 2020, 
ki je bila objavljena v medijih je 
zelo podobna sedanjem one-
snaženju.

Ena od glavnih prioritet ob-
činske uprave je aktivno sode-
lovanje pri izboljšanju bivalnega 
okolja vseh občanov, kar je ne-
posredno povezano z zmanjša-
njem negativnih vplivov družb 
za zbiranje in predelavo od-

padkov na Vrhniki. V primeru 
Kompostarne Rosa je tako Ob-
čina Vrhnika ob pomoči obča-
nov sprožila več inšpekcijskih 
postopkov, na podlagi katerih 
so bile ugotovljene večje krši-
tve okoljevarstvenega dovolje-
nja. Posebej izstopa odlaganje v 
Kamnolomu Mivšek v lanskem 
letu.

Prijavo zaradi izjemnega 
smradu v okolici Kamnolo-
ma Mivšek, ki je značilen za 
Kompostarno Roso, je Obči-
na Vrhnika prejela v aplikaciji 
Občinski nos in takoj po ogle-
du obvestila pristojne. Smrad 
je pereča težava na Vrhniki in 
že vrsto let močno zmanjšu-
je kvaliteto bivanja. Občina je 
razvila namensko aplikacijo 
Občinski NOS, za sporočanje 
pojava smradu v trenutnem 
času in na trenutnem mestu in 
je prvenstveno namenjena regi-
straciji in evidentiranju smradu, 
ki zadeva večje območje mesta. 
Registrirajo se dogodki, kot jih 
zaznavajo uporabniki in tako 
omogoča natančnejšo interpre-
tacijo emisije.

V aplikaciji je bilo v letu 2021 
registriranih preko 1600 prijav 
občanov. Pojav smradu je bil 
največkrat prijavljen na obmo-
čju stanovanjskih sosesk »Zla-
tica« in »Vrtnarija«, več prijav 
je bilo tudi iz območja središča 
Vrhnike. Uporabniki ocenjuje-
jo, da gre v večini primerov za 
zelo intenziven smrad. Eviden-
tirani komentarji uporabnikov 
v večini primerov navajajo izvor 
smradu v kompostarni.

Iz analize prijav je razvidno, 
da se smrad vseskozi najpo-
gosteje pojavlja v jutranjih ter 
popoldanskih in večernih urah. 
V poletnih mesecih so uporab-
niki večkrat poročali o smradu 
zvečer in sredi noči. Izrazito po-
večano število prijav smradu je 
bilo zabeleženo v mesecu juliju 
in avgustu. Prejete prijave je ob-
čina redno pošiljala pristojnim 
in pozivala k ukrepanju. Prede-
lava bioloških odpadkov v kom-
post je dejavnost, ki  jo nedvo-
mno potrebujemo, vendar na 
okolju in zdravju prijazen način, 
kot se to izvaja v Kompostarni 
Rosa na Vrhniki. 

Občina Vrhnika si bo tudi v 
prihodnje prizadevala, da vse 
kršitve pristojni ustrezno sank-
cionirajo, pri čemer sodeluje 
tudi odvetniška pisarna, ki ob-
čino zastopa v zadevi Kemis.

Zahvaljujemo se vsem obča-
nom, ki budno spremljajo in 
sporočajo kršitve in tako poma-
gajo pri izboljšanju bivanjskih 
pogojev. 

Občina Vrhnika

Sum okoljskega
kriminala 

Fotografija onesnaženega jarka

Odlaganje v Kamnolomu Mivšek. 

Število prijav po mesecih v letu 2021
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Vrhnika leži v naravovarstveno iz-
jemno pestrem območju, ki poleg 
območja Ljubljanskega barja na eni 
strani, zajema prehod iz kraškega v 
predalpski svet na drugi strani.  

Vrhniko tako bogatijo številni kraški 
pojavi kot so vrtače, jame, brezna, kra-
ški izviri in drugi. Po podatkih ARSO 
je na območju Občine Vrhnike 191 
jam in brezen, ki so naravne vrednote, 
manjše in manj pomembne jame pa 
niso niti zavarovane. 

Ob odsotnosti ustreznega komunal-
nega odvoza odpadkov v preteklosti, 
so okoliški prebivalci jame in brezna 
pogosto izkoriščali za odlaganje kosov-
nih odpadkov. Ker so prikladne, hkrati 
blizu, a dovolj skrite očem, so postale 
odlagališče za dotrajane gospodinjske 
aparate, pohištvo, sode, gradbene od-
padke in drugo. 

Takšno črno odlagališče odpadkov, 
ne le da je neprijetno na pogled, zaradi 
prepustnosti kraškega površja vpliva 
tudi na poslabšanje kakovosti podze-
mne vode. 

Eno izmed takšnih onesnaženih bre-
zen je tudi Trojiško brezno. Je manjše 
brezno, ki je po podatkih katastra jam 
globoko 4 m in dolgo 6 m. Leži na po-
bočju Svete Trojice, le malo vzhodno 

od cerkve, skrito in težko opazno, saj 
je zaraščeno z grmičevjem. A tudi če 
vemo, da je tam brezno, ga je pravza-
prav težko najti, saj je do samega roba 
zasuto z odpadki, ki so prekriti z li-
stjem in vejevjem. Brezno je zato v ka-
tastru jam opredeljeno kot uničeno in 
nedostopno. 

Različne organizacije po Sloveniji 
si danes aktivno prizadevajo očistiti 
onesnažene jame, a sredstev je prema-
lo, onesnaženih jam pa še vedno veliko. 
V želji vsaj malo prispevati k čistejšemu 
okolju smo na Občini Vrhnika sklenili 
Trojiško brezno očistiti. 

Izkušnje podobnih čistilnih akcij na-
mreč kažejo, da so vredne truda, saj gre 
večinoma za več desetletij stare odpad-
ke, jame pa po čistilni akciji ostanejo 
čiste.  

Čiščenje brezna bo izvedeno v so-
delovanju Občine Vrhnika, Zavoda za 
varstvo narave (ZRSVN), Inštituta za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU, Turi-
stičnega društva Blagajana, KPV, PD 
Vrhnika in PGD Vrhnika.

Občina vabi vse občane, da se na 
Dan zemlje, 22. 4. 2022, ob 9:00, 
pridružijo čistilni akciji brezna in 
bližnje okolice Svete Trojice.

Svetovni dan 
recikliranja (18. marec) 
so razglasili leta 
2018, z namenom, da 
razmislimo o naših 
primarnih virih in 
vlogi recikliranja pri 
ohranjanju prihodnosti 
našega planeta.

Že v pretekli številki Našega časo-
pisa smo pisali, kako so v vrhniškem 
Sparu postavili testni avtomat za zbi-
ranje plastenk in pločevink. Kot je 
dejala Bernarda Kropf, katere pod-
jetje (Kropf d. o. o.) je v sodelovanju 
s Sparom postavilo avtomat, je odziv 
ljudi bil nad pričakovanji. »Dnevno 

zberemo v povprečju okoli osemsto 
plastenk in pločevink. Ljudje se radi 
počutijo koristnega, če pa so zato še 
nagrajeni, pa so zadovoljni še toliko 
bolj.« Tovrstno zbiranje pločevink, 
ki je v Evropi že ustaljena praksa, je 
novost v Sloveniji. Uporabnik za vsa-
ko oddano plastenko ali pločevinko 
prejme 5 centov dobropisa, ki ga lah-
ko unovči pri nakupu v Sparu. Kot je 
dodala sogovornica, je v prihodnosti 
predvideno tudi zbiranje steklenic in 
tetrapakov. 

Naj bo avtomat spodbuda k reci-
kliranju, ki zmanjšuje količino od-
padkov in hkrati ponuja krožno go-
spodarstvo. S tem se življenjska doba 
izdelkov podaljšuje, količina odpad-
kov pa zmanjšuje.

Na Dan zemlje bomo 
očistili Trojiško brezno

Tehniški muzej 
Slovenije v Bistri bo 

začel priprave na 
prenovo objekta in 

njegove vsebine, nam je 
sporočila Barbara Juršič, 

direktorica muzeja. 

Poleg tega bodo letos usmerili svoje 
sile med drugim tudi v pripravo raz-
stav o svetlobi in 100. obletnici prvega 
stadiona. Novost je tudi nov svet zavo-
da, ki ga po novem vodi Janez Ovsec. 

»Potem ko smo bili vključeni v lan-
sko leto sprejeti Načrt za okrevanje in 
odpornost (NOO), bo muzej po svoji 
70. obletnici ustanovitve lahko nasle-
dnje leto začel z gradbeno in vsebin-
sko prenovo zgodovinskega objekta 
kulturnega spomenika v Bistri. Veli-
ko časa in moči namenjamo pripravi 
ustrezne dokumentacije. Sedaj je v 
pripravi projektna dokumentacija,« 
je pojasnila Juršičeva. »Zelo pomem-
ben del priprav na prenovo pa je tudi 
natančna idejna zasnova vsebinske 
prenove zbirk v Bistri po gradbeni ob-
novi, katere osnutek smo že pripravi-
li, v 2022 pa načrtujemo poglobljeno 
strokovno preučevanje tudi na podlagi 
dobrih praks iz drugih javnih zavodov 
in muzejskih institucij v tujini za pri-
pravo sodobne predstavitve tehniške 
dediščine v prenovljenem kompleksu 
v Bistri.« 

Razstavi o svetlobi in stadionu
Kljub temu da je energija usmerjena 

v pripravo potrebne dokumentacije za 
vsebinsko in gradbeno prenovo muzeja, 
je del te ostal tudi za pripravo občasnih 
razstav. »Letos bomo v TMS počasti-
li 100. obletnico prvega stadiona in 
ob tej priložnosti pripravili panojsko 
razstavo »Prvi stadion in prva tovarna 
športnega orodja na Slovenskem« na 

Gallusovem nabrežju v Ljubljani (od 
začetka aprila do začetka maja 2022),« 
je pojasnila sogovornica.  

Takšen način prikazovanja dedišči-
ne se je izkazal za dobro prakso v času 
epidemije, ko so iskali načine, kako 
kljub zaprtju muzejev stopiti z dedi-
ščino med ljudi. »Zato to dobro prakso 
ohranjamo tudi v prihodnje, prav tako 
pa tak način predstavljanja dediščine 
z manjšim finančnim vložkom v na-
daljevanju omogoča tudi gostovanje 
razstave.« 

V Bistri pa bodo odprli dolgo časa 
pripravljano in izredno zanimivo ter 
domišljeno razstavo o svetlobi, v kateri 
pri posameznih segmentih, prikazih in 
demonstracijah sodelujejo z uglednimi 
institucijami na področju pedagoško-
-izobraževalnih vsebin, s čimer bodo 
pridobili nove ciljne skupine in poskr-
beli za celovitejšo kulturnoumetniško 
vzgojo. Razstavo bo spremljalo večje 
število interaktivnih eksperimentov v 
dvorani in na prostem. Kot uvod v raz-
stavo bo v Bistri gostovala razstava »Na 
vrhu gora, blizu neba. Svetlobni poja-
vi v gorah« Slovenskega planinskega 
muzeja, enote Gornjesavskega muzeja 
Jesenice. 

Prav tako je za letošnje leto predvi-
deno nadaljnje gostovanje razstave »Us 

& Them without Frontiers« po ZDA 
in povsem sveža izvedba Dnevov ke-
mijskih znanosti in tehniške varnosti, 
ki bo plod sodelovanja s Fakulteto za 
kemijo in kemijsko tehnologijo.
 
Nov svet zavoda

V četrtek, 17. februarja, se je prvič 
sestal nov svet zavoda Tehniški muzej 
Slovenije. Za predstavnika je bil po-
novno izvoljen Boštjan Troha, poleg 
njega pa so v svetu še Ernesta Drole, 
prof. dr. Jurij Franc Tasič, Mojca Gri-
lanc in Janez Ovsec, ki je bil izvoljen za 
predsednika sveta. Ta je ocenil, da so 
načrti vodstva muzeja za letošnje leto 
smelo in hkrati realistično predstavlje-
ni. »Kot svet smo dali popolno pod-
poro spreminjanju in dopolnjevanju 
posameznih zbirk. Pozdravljam tudi 
smelo zastavljen cilj, da bi se cesta, ki 
sedaj vodi čez dvorišče muzeja, presta-
vila nad grajski kompleks.«

 Čeprav tega niso obravnavali, pa 
osebno meni, da bi se uprava muzeja 
nujno morala preseliti iz Ljubljane v 
muzej, da bi se prišlo še do večje siner-
gije med upravo in kustosi, kar bi dalo 
še boljše rezultate. 

Gašper Tominc

Janez Ovsec, novi predsednik sveta zavoda 
Tehniški muzej Slovenije. 

Barbara Juršič, direktorica muzeja

Avtomat si je ob svetovnem dnevu recikliranja ob družbi Bernarde Kropf 
ogledal tudi župan Daniel Cukjati. 

Tehniški muzej bo lahko začel
z gradbeno in vsebinsko prenovo objektaOb svetovnem

dnevu recikliranja

Za komentar glede domnevnega 
onesnaženja smo prosili Kompostar-
no Rosa, od koder so nam sporočili, 
da je “… pristojni inšpektorat (IRSOP) 
opravil izredni nenapovedani inšpek-
cijski pregled kompostarne ROSA, na 

katerem niso ugotovili nepravilnosti. 
Dne 15.3.2022 je o omenjenem pre-
gledu bil sestavljen zapisnik o inšpek-
cijskem pregledu obrata.” 

Na kompostarni so teden dni ka-
sneje, 22. marca, podali prijavo one-

snaženja Podlipščice, ki je bila zazna-
na tudi gorvodno od kompostarne. 

Na kraj dogodka so prispeli gasilci 
in policija. Po prvih podatkih naj bi 
šlo za onesnaženje z gnojnico. (gt)

Odgovor Kompostarne Rosa
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Turistično-gostinska 
zbornica Slovenije je 
na debeli četrtek (24. 
februarja) razglasila 
najkrof Slovenije 2022. 

Na razpisu je sodelovalo 
blizu 40 udeležencev, ki so se 
potegovali za naslov najboljše-
ga klasičnega in inovativnega 
krofa. Komisija je razglasila, da 
so najboljši klasični krof spekli 
v slaščičarni Berzo na Vrhniki, 
med posamezniki v tej katego-
riji pa je zmagala Helena Črne 
iz Črnomlja. Z najbolj inovativ-
nim krofom se lahko pohvalijo 
v DSO Novo mesto, med po-
samezniki pa Vika Begulić z 
Rakeka.

Krofe je ocenjevala strokovna 
komisija, ki so jo sestavljali pri-
znana kuharska mojstrica Alma 
Rekić, predsednik Društva ku-
harjev in slaščičarjev Slovenije 
Tomaž Vozelj in vodja gostin-
stva Gostinsko podjetje Trojane 
Urška Strnad. 

Le dan ali dva po razglasitvi, 
ko je vest preko socialnih omre-
žij in medijev obšla Slovenijo, 
so se pred vrhniško slaščičarno 
začele viti dolge vrste kupcev 
željnih ocvrtega pustnega pe-
civa. Pri Berzu so povedali, da 
tako dolgih vrst še niso doživeli. 
»Normalno je, da je več kupcev 
tega peciva v pustnem času, a 
da bi bile dneve in dneve po več 
deset metrov dolge vrste, pa še 
nismo doživeli,« je za Naš časo-
pis povedal Muhametsejda Ali-
riza, ki s sinovoma Medinom 
in Berzatom vodi 90 let staro 
slaščičarno. Verjetno si Berzat 
Aliriza, ki je odprl slaščičarno 
daljnega leta 1932 pri Nami v 
Ljubljani, ni nikoli predstavljal, 
da bo njegov vnuk nekoč pone-
sel slavo družinske slaščičarne 
po celi Sloveniji. Njegovo tradi-
cijo je nadaljeval sin Abdi Aliri-
za in sedaj vnuk Muhametsejda. 
»Ni bilo lahko dedu ali mojemu 
očetu, saj sta se morala marsi-
čemu odreči, da imamo danes 
to, kar imamo,« pravi naš so- govornik, ki danes zaposluje 

devet ljudi. Slaščičarna je bila v 
času bivše Jugoslavije razpozna-
ven znak Vrhnike, še posebej s 
kremno rezino (kremšnito) in 
domačo limonado. Sladica je 
danes še vedno na jedilniku, a 
okusi strank se spreminjajo. 
Najbolj zgovoren dokaz za to 
je krof. »S krofi sta začela oče 
in mama po tistem, ko je neka 
gospa pojasnila, kako radi ga 
Slovenci jemo v pustnem času. 
Začela sta počasi, prilagajala 
recept in ker je bil odziv dober, 
sta nadaljevala z vedno večjimi 
količinami. Prvič sta ga dala na 
jedilnik pred 50-timi leti, nato 
še rahlo spreminjala recepturo, 
sedaj pa je tako rekoč štirideset 
let nespremenjena,« pravi Mu-
hametsejda. 

Akcija turistične zveze je 
njihov krof čez noč katapulti-
rala med Slovence. »Klicali so 
iz Maribora, Postojne, Ribnice, 
Novega mesta in od drugod, 
češ da jih ravno pot pelje mimo 
Vrhnike ter da jih zanima, ali še 
imamo krofe in do kdaj imamo 

odprto. Res je bilo noro.« 
Vrhnika ima tako po novem 

na jedilniku prepoznavnih jedi 
še eno kulinarično dobroto: 
Berzov krof. Če se vam je ob 
branju zahotelo krofa, je pov-

sem razumljivo, a težko vas 
potolažim, kajti zmagovite kro-
fe so pri Berzu nehali peči 20. 
marca. Počakati boste morali 
na prihodnjo sezono ali pa jih, 
mogoče izjemoma okusite na 

kateri od lokalnih turističnih 
prireditev v letošnjem letu. Baje, 
da boste lahko vanje zagrizili v 
času Argonavtskih dni … 

Gašper Tominc

Dolge vrste za najboljši slovenski krof. 

O krofu 
Nekateri avtorji navajajo, da so krofe poznali že v rimski 

kuhinji. Prav tako so arheologi našli ostanke peciva, po-
dobnega krofom, med arheološkimi najdbami ameriških 
(indijanskih) staroselcev. V stari Avstriji so pisni viri ome-
njali krofe v 13. stoletju, prvi recepti zanje pa so z Dunaja 
iz leta 1486.

Krofe, kot jih poznamo danes v naših krajih, naj bi 
»izumila« dunajska kuharica Cecilia Krapf, ki je vihtela 
kuhalnico na habsburškem dvoru. Od tod tudi nemško 
poimenovanje za krofe – krapfen, na Štajerskem jim še da-
nes rečejo krapi. Nad to izvorno teorijo pa niso navdušeni 
vsi. Tisti, ki oporekajo dunajskemu primatu nad izvorom 
krofov, so predvsem Nizozemci, ki so v svetu nekako pre-
poznani kot izumitelji sodobnega krofa. Zanimivo je, da 
so nizozemski izseljenci krofe najprej odnesli v Severno 
Ameriko, od tam pa so se nato krofi vrnili v Evropo.

Samooklicani izumitelji krofov, Nizozemci, krofe jejo ob 
božiču in novem letu, ob spremljavi čaja ali penine. Pri nas 
je inflacija krofov v pustnem času. Po nekaterih izračunih 
je tako: če bi vsakodnevni prehrani vsak dan dodali en 
krof, bi bili vsakih deset dni težji za približno pol kilogra-
ma. Igralka Renee Zellweger je denimo za filmsko vlogo 
Bridget Jones vsak dan pojedla 20 krofov in v treh mesecih 
svojo konfekcijo povečala za štiri številke.

Kar smo vedeli, je tudi potrjeno

Najboljše krofe imajo v slaščičarni Berzo

Zmagoviti krof letos praznuje 40. rojstni dan

Berzat, Muhametsejda in Medin Aliriza
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Ob prazniku Občine Črnomelj 
je organizator povabil Društvo 

Proteus na okroglo mizo 
Ločevanje odpadkov v Beli krajini, 

da bi predstavili naše uspehe 
na področju ločenega zbiranja 

odpadkov in ponovne uporabe 
kot primer dobre prakse.

Govorci  na dogodku so bili:
– župan Občine Črnomelj g. Andrej Kavšek, 
– direktor Zbornice komunalnega gospodar-

stva  g. Sebastijan Zupanc,

– vodja enote Depo g. Edin Behrić,
– predstavnica Društva Ekologi brez meja ga. 

Žaklina Žnajder,
– direktor Komunalnega podjetja Črnomelj g. 

Samo Kavčič,
– direktor Komunale Metlika g. Bojan Krajačič.

Udeleženci smo se strinjali, da je treba vloži-
ti veliko energije, da dosežemo dobre rezultate 
na področju ločenega zbiranja odpadkov in da 
je JP KPV, d. o. o., odličen primer sodelovanja 
občanov in podjetja na področju zbiranja ter 
ponovne uporabe odpadkov.

Edin Behrić, vodja enote Depo 
(foto: Martin Luzar)

Vrhnika, 16. marec – Po 
dveh letih digitalnega 

»zborovanja« je končno 
nastopil trenutek 
pravega občnega 

zbora. 

Največje vrhniško društvo 
je imelo zbor v veliki dvorani 
Cankarjevega doma, kjer so 
predstavili opravljeno delo pre-
teklega leta, ki kljub epidemiji ni 
izostalo. 

Predsednica društva Eli-
ca Brelih je v svojem poročilu 
pojasnila, da so bile dejavnosti 
spomladi in jeseni močno okr-
njene iz vsem znanih razlogov. 
Komunikacija je bila nemalo-
krat omejena samo na elektron-
sko ali klasično pošto. Ko so se 
konec pomladi epidemiološki 
ukrepi malo popustili, so orga-
nizirali praznovanje 70-letnice 
društva. Ob tem so bili dele-
žni številnih čestitk, pa tudi 
priznanj, od katerih izstopata 
županovo in ZDUS-ovo pri-
znanje. Na žalost veliko članov 
ni dočakalo jubileja društva, saj 
je zaradi covida preminulo kar 
97 članov društva od dobrih 
tisoč (1061). Življenje v dru-
štvu se je čez leto odvijalo okoli 

ustvarjanja voščilnic, klekljanja, 
balinanja, igranja šaha, pikada, 
pohodništva … 

Starejši za starejše
V društvu imajo lepo navado, 

da obiskujejo »najstarejše« jubi-
lante, lani je bilo takih skoraj sto. 
Trije od njih so praznovali celo 
sto ali več let, je pojasnila Mile-
na Svenšek iz Socialne komisije. 
Obiskali so tudi bolnike in raz-
delili 90 humanitarnih paketov. 
Kot je dejala, vsem še največ po-
meni obisk, klepet in stisk roke. 
Kaj si starejši želijo, pa že vrsto 
let v društvu beležijo v okviru 
projekta »Starejši za starejše«, 
Vesna Stare, ki v društvu vodi 
projekt, je pojasnila, da je lani 
šest prostovoljk 1064-krat potr-
kalo na vrata starejših občanov 

in zabeležile njihove želje in 
pričakovanje. Izpolnjene ankete 
posredujejo krovni organizaciji 
ZDUS, v končni fazi pa naj bi dr-
žavi služile kot »stik s terenom«.  

Od kulture do izletov
Stanka Gerbec iz Komisije 

za kulturne dejavnosti je dejala, 
da je bilo kulturno delovanje 
lani zaradi epidemije okrnjeno. 
Izvedli so sicer proslavo ob 70. 
obletnici društva, pripravili raz-
stavo, izdali zbornik in postavili 
novo spletno stran, za kaj več je 
pa so načrte znova prekrižali je-
senski zaščitni ukrepi. Se je pa 

toliko več, kot je dodala, kleklja-
lo in ustvarjalo doma. Navkljub 
vsemu je društvu uspelo, da so 
se podali na izlete v Ljubljano, 
Sežano, Radovljico in v dolino 
reke Malte. Namesto marti-
novanja so izvedli izlet v Bre-
stanico, prav tako je odpadlo 
pustovanje in prednovoletno 
srečanje – je pojasnila Ivanka 
Sluga iz Komisije za izlete. 

Pohodništvo je vedno 
priljubljeno

Po poročilu Karla Jurjevčiča 
iz Komisije za podelitev pri-
znanj, ki je lani sestavila sezam 
prejemnikov priznanj ob 70. 
jubileju društva, je za opravlje-
no delo Komisije za šport in 

rekreacijo predstavil Marjan 
Grom. Zimzeleni, Sončki, Bar-
jani, Vandrovke in Svizci (okoli 
dvesto je vseh pohodnikov) so 
kljub omejitvam zasedli nekaj 
slovenskih vrhov in zadanih 
ciljev. Pri tem so jim bili v ve-
liko pomoč vodniki in vodnice, 
za kar so jim v društvu hvale-
žni. Potekala je tudi telovadba, 
igranje pikada, šaha in balina-
nje, ki pa v zadnjem času nima 
tako veliko privržencev, ko jih je 
imelo nekoč. 

Nadaljevali po ustaljenih 
tirnicah

Kot je dejala Elica Brelih, 
bodo letos nadaljevali po usta-
ljenih tirnicah, zagotovo pa ni 

vse odvisno samo od društva, 
ampak – kot smo bili priča v 
preteklih dveh letih – tudi od 
aktualnih zdravstvenih razmer. 

Društvo, ki je lani prejelo 
naziv »humanitarno društvo v 
javnem interesu«, bo še naprej 
dejavno na humanitarnem in 
socialnem področju, skrbelo za 
kulturne, športne in družabne 
dejavnosti ter se vključevalo v 
dejavnosti lokalnega okolja. 

Na tokratnem občnem zboru 
niso podelili nobenega prizna-
nja, razen posebno priznanje 
Milanu Jermanu, ki pa ga mu 
bodo izročili na domu. 

Gašper Tominc

Predstavitev primera
dobre prakse v Črnomlju

Društvo upokojencev Vrhnika

Kljub epidemiji 
aktivni

Predsednica društva Elica Brelih

Začetek občnega zbora je zaznamoval tudi kulturni program, ki so ga izvedli učenci Glasbene šole Vrhnika 
(Domen Mulej, Manja in Katja Trček, Jakob in Luka Maklin) in članice upokojenskega društva z recitacijami. 

Delovno predsedstvo občnega zbora: Marina Jereb, Igor Novljan, Metka Kraševec in Frenk Petrič.
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Vam opravljanje 
dnevnih opravil 

povzroča težave? Še ne 
razmišljate o odhodu 
v dom, bi vam bilo pa 

všeč že skuhano kosilo? 
Bi želeli svoj prosti čas 
v starosti izkoristiti za 

različne dejavnosti, 
aktivnosti in dobro 

družbo? 

Če ste se našli vsaj v eni od 
naštetih trditev, potem je dnev-
no varstvo prava rešitev za vas.

Dnevno varstvo je oblika 
dnevnega bivanja in je name-
njeno starejšim osebam, ki 
imajo težave pri samostojnem 
bivanju doma. Prednost dnev-
nega varstva je predvsem v tem, 
da starejše osebe čim dlje bivajo 
v domačem okolju v krogu svo-
je družine in se čez dan, ko so 
svojci v službah, druži s svojimi 
vrstniki. V dnevnem varstvu si 
uporabniki obogatijo socialno 
mrežo, se družijo, rekreirajo in 
sodelujejo pri različnih aktivno-
stih v varnem okolju, hkrati pa 
pridobijo pomoč, ki jo potrebu-
jejo. Za starejše pomeni vklju-
čevanje v dnevno varstvo bolj 
aktivno preživljanje vsakdanji-
ka, krepitev telesa in duha. Sta-
rejši ljudje lahko z vključitvijo v 
dnevno varstvo še vedno večji 

del dneva bivajo doma,  hkrati 
pa pomeni to tudi razbremeni-
tev za svojce, ki jih v času službe 
ne skrbi, »kaj se dogaja doma«. 
Na tak način dnevno varstvo 
omogoča svojcem lažje uskla-
jevanje svojega družinskega in 
poklicnega življenja, ki skrbijo 
za svoje starejše družinske čla-
ne. 

Dnevno varstvo omogoča 
tudi prilagajanje na morebitno 
poznejše celodnevno institucio-
nalno varstvo in tako manj bo-
leč prehod od doma v instituci-
jo. Dokazano je, da obiskovanje  
dnevnega varstva starostnikom 
marsikdaj prepreči ponovno 
hospitalizacijo in vključitev v 
celodnevno institucionalno 
varstvo premakne na poznejši 
čas. 

Medsebojni socialni stiki in 
vse aktivnosti, ki se dogajajo v 
dnevnem varstvu, starejše izpo-
polnjujejo in jim dajejo občutek, 
da so koristni, da aktivno živijo, 
pomagajo drug drugemu in ob 
tem spoznajo, da še vedno mar-
sikaj zmorejo.

Dom upokojencev Vrhnika 
se je lani uspešno prijavil na 
Javni razpis, ki ga delno finan-
cira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj (ESRR). Javni razpis 
se izvaja v okviru Operativnega 
programa evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, 

prednostne osi 9 »Socialna 
vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine«, prednostne 
naložbe 9.3 »Vlaganje v zdra-
vstveno in socialno infrastruk-
turo, ki prispeva k razvoju na 
nacionalni regionalni in lokalni 
ravni, zmanjšanje neenako-
sti glede zdravstvenega stanja, 
spodbujanje socialnega vklju-
čevanja z lažjim dostopom do 
socialnih, kulturnih in rekrea-
cijskih storitev in prehod z insti-
tucionalnih storitev na storitve 
v okviru lokalnih skupnosti« in 
specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljša-
nje kakovosti skupnostnih sto-
ritev oskrbe.« S pridobljenimi 
sredstvi iz navedenega javnega 
razpisa in lastnimi sredstvi iz 
prihrankov prejšnjih let je Dom 
upokojencev Vrhnika že začel 
z gradnjo dnevnega centra na 
lokaciji na Stari Vrhniki na ob-
močju nekdanje vojašnice, ki 
naj bi bil končan do konca leta. 
Dejavnosti bomo začeli izvajati 

takoj v začetku leta 2023. 
V enoti dnevnega varstva 

bomo ponujali različne storitve, 
in sicer: dnevno bivanje, orga-
nizirano prehrano (tudi dietno), 
socialno oskrbo in zdravstveno 
varstvo starejših, skupno telo-
vadbo, sprehode, ustvarjalne 
delavnice, miselne igre, kultur-
ne in družabne prireditve, mo-
žnost za počitek in še mnogo 
drugega. Aktivnosti in delavni-
ce bomo načrtovali ter izvajali 
skupaj z uporabniki in pri tem 
kar najbolj upoštevali njihove 
želje in potrebe. Lokacija enote 
za dnevno varstvo in sam objekt 
sta načrtovana po sodobnih 
konceptih in sta izjemno pri-

merna tudi za osebe z demen-
co, ki potrebujejo varno okolje 
ter tako dlje ostajajo doma. Po-
drobnejši program bomo pred-
stavili v sredini leta ter podrob-
neje opisali vse naše storitve in 
dejavnosti, ki bodo potekale v 
enoti dnevnega varstva. 

V Domu upokojencev Vrh-
nika že sprejemamo prošnje 
za vključitev v Dnevni center 
Doma upokojencev Vrhnika in 
vse zainteresirane vabimo, da 
prošnjo oddajo osebno, po pošti 
ali po elektronski pošti. Za do-
datne informacije se lahko obr-
nete na socialno službo v Domu 
upokojencev Vrhnika (tel.: 01 75 
70 112 ali 040 639 865, elektron-

ska pošta info@du-vrhnika.si). 
Verjamemo, da bo nova eno-

ta marsikomu omogočila var-
no preživljanje starosti in bo 
vključitev v dnevno varstvo 
prispevala k podaljšanju biva-
nja v domačem okolju mnogim 
starejšim osebam. Veselimo se, 
da bomo v naši občini in širši 
okolici omogočili tudi tako so-
dobno obliko skrbi za starejšo 
populacijo. 

Vabimo vas, da nam pišete in 
sporočite tudi svoje ideje o ak-
tivnostih, ki bi lahko potekale v 
enoti dnevnega varstva na Stari 
Vrhniki.

Dom upokojencev Vrhnika

Odgovor na to vprašanje boste 
dobili v četrtek, 14. aprila, ob 18. uri 
v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika.

Državni zbor sprejema pomembne odloči-
tve za življenje vseh prebivalcev naše dežele. 
Sestava Državnega zbora bi zato morala čim 
bolj verodostojno odražati zahteve in vre-
dnote vseh državljank in državljanov, torej je 
velika volilna udeležba ključna. Na žalost se 
trend udeležbe na volitvah slabša, na zadnjih 
volitvah je šele vsak drugi volivec izrazil svojo 
voljo. Zato si aktivne državljanke in državljani 
prizadevamo čim večji krog ljudi prepričati, da 
bi se udeležili letošnjih volitev. Vsak glas šteje.  
Ljudje se na splošno pritožujejo, da v politiki ni 
nobene alternative, da se ne splača iti na volitve, 
ker naj bi bili vsi enaki in da se ne bo nič spreme-
nilo. Tak odnos škodi demokraciji in je obenem 
voda na mlin ozki eliti, ki si je v minulih letih pri-
borila vladajoče položaje, ter kot taka dejansko 
vzdržuje status quo v politiki. To niti ni res, saj 
bo na letošnjih volitvah zelo široka paleta strank 
in državljanskih list, ki zastopajo interese raz-
ličnih družbenih skupin in skoraj vsak volivec 
in volivka se lahko prepoznata v kateri od njih. 
Mnogi volilni upravičenci kot argument za 
neudeležbo navedejo, da ne vedo, koga naj vo-
lijo. No, to pa je dejanska težava. V osrednjih 
medijih večinoma vidimo, beremo, poslušamo 

vodstva parlamentarnih strank. Novinarji jih 
po vrsti sprašujejo o dnevnoinformativnih vse-
binah. Strankarske kampanje ponujajo všečne 
slogane in volilno propagando. Mi pa želimo 
vedeti, kdo so kandidati, ki jih bomo imeli pri-
ložnost obkrožiti na naših glasovnicah v našem 
volilnem okraju. Hočemo vedeti, kakšne so vre-
dnote kandidatov, ki nas bodo  zastopali v Dr-
žavnem zboru, kaj zagovarjajo, kakšne politike 
podpirajo na vseh področjih javnega življenja in, 
nenazadnje, kako in koliko se zavezujejo nam, 
volivcem, da bodo svoje obljube uresničevali 
med celotnim mandatom.

Zato bomo v četrtek, 14. aprila, od 18. 
do 20. ure v Grabeljškovi dvorani Can-
karjeve knjižnice Vrhnika organizirali 
predvolilno soočenje vseh kandidatov, ki 
kandidirajo v volilnem okraju Vrhnika. 
Vsak kandidat ali kandidatka bo na soo-
čenju dobil-a priložnost, da bo predstavil 
sebe in program, ki ga zagovarja. Voliv-
ci pa bomo neposredno spoznali, katera 
kandidatka ali kandidat najbolje zastopa 
stališča, ki so nam osebno pomembna. 
Za več informacij o dogodku nas poiščite na fa-
cebooku @volilni.okraj.vrhnika ali vzpostavite 
stik z nami na volilni.okraj.vrhnika@gmail.com. 
Vstop na dogodek bo prost. 

Vabljeni!
Ana Seliškar v imenu aktivnih državljank 

in državljanov

Koga bomo volili 
v volilnem okraju Vrhnika?

Dom upokojencev Vrhnika

Že sprejemamo prošnje 
za vključitev 

v Dnevni center
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S februarjem je s 
podjetniškim usposabljanjem 

končala že četrta skupina 
projekta Podjetno nad izzive v 
Ljubljanski urbani regiji (PONI 

LUR), ki so jo tokrat v celoti 
sestavljale bodoče podjetnice, 

med njimi tudi Hana Mihevc 
in Barbara Buh z Vrhnike.

Hana Mihevc za aprilom vabi v 
svoj masažni in vadbeni studio Dotik 
narave, ki bo omogočal tudi vadbe 
in masaže na prostem. Ustvariti želi 
poseben prostor, ki bo opominjal in 
učil, kako negovati sebe in svojo vez 
z naravo. Hana je s spoznavanjem in 
prakticiranjem različnih vadbenih in 
terapevtskih metod pridobila širino 
znanja, ki ga zdaj z veseljem prenaša 
na svoje stranke. Ljubezen do gibanja 
jo je pripeljala od plesa, vodenih vadb 
vse do pilatesa, ki jo je navdihnil, da 
se je začela poglabljati v človeško telo. 
Redno se izobražuje doma in v tujini, 
spremlja najnovejše raziskave in do-
gnanja o telesu ter zagovarja celosten 
pristop k zdravju. »Iz svojih izkušenj 
se vedno bolj zavedam, kako smo se 

ljudje odtujili od svojih teles. Vedno 
manj časa preživimo v naravi in 
postajamo sužnji tehnološkega na-
predka. Zaradi sodobnega načina 
življenja se vedno pogosteje soočamo 
s kroničnimi mišičnimi bolečinami 
in težavami z držo in iz vseh teh te-
žav izhaja moja vizija o studiu, ki bo 
omogočal izvajanje vadb in masaž 
na prostem,«  je svojo idejo predstavila 
Hana. Že sedaj v svojo družbo vabi vse, 
ki si želite narediti nekaj več za svoje 
zdravje. Več o njej in njenih storitvah 
najdete na spletni strani https://www.
dotiknarave.com/ 

Barbara Buh bo prav tako aprila 
v okviru svojega podjetja DAR SPO-
ZNANJA: osebno svetovanje, iz-
obraževanje in storitve za oseb-
nostno rast nudila varen in zaupen 
prostor odraslim, staršem, mladostni-
kom in osnovnošolskim otrokom, ki se 
srečujejo z izzivi v svojem življenju in 
pri tem potrebujejo podporo. Nudila 
jim bo svetovanje po metodi SEEco-
de2change, energijsko masažo, ime-
novano Energijska aktivacija, terapijo 
Access Bars in specialno-pedagoške 
storitve. Barbara je po izobrazbi pro-

fesorica defektologije z bogatimi pet-
najstletnimi izkušnje v osnovni šoli in 
vrtcu. Zadnjih deset let se z branjem 
knjig in udeleževanjem številnih de-
lavnic intenzivno (samo)izobražuje na 
področju osebnostne rasti in celostne 
podpore zdravju. »Na poti (samo)spo-
znavanja sva v zadnjih petih letih z 

možem razvila zanimivo energijsko 
tehniko, ki se imenuje Energijska ak-
tivacija. Gre za neke vrste energijsko 
masažo, ki posameznika sprosti in 
uravnovesi njegove energijske centre. 
Je edinstvena in jo je možno izkusiti 
le pri naju. Izvajava jo oba hkrati. 
Poteka pa brez dotika in traja do 90 
minut. Namenjena je vsem odraslim, 
ki imajo izzive na področju zdrav-
ja, odnosov in splošnega počutja. Z 
Energijsko aktivacijo pridobijo več 
življenjske energije, se počutijo bolje, 
pozitivne spremembe pa se pričnejo 
dogajati tudi na področju njihovih 
odnosov in zdravja,« je eno od svojih 
storitev predstavila Barbara. Za več in-
formacij vabljeni, da obiščete spletno 
stran: https://virenergije.si/

V okviru projekta PONI LUR se je za-
dnje štiri mesece poleg Hanine in Bar-
barine ideje razvijalo še devet drugih.  

Urška Kaplan bo v prihodnje odprla 
skupnostno kavarno z misijo pod 
imenom SkupKa. Martina Vrankar, 
mlada slovenska arhitektka, se podaja 
na samostojno pot s svojim birojem 
Archi Wander, arhitekturno pro-
jektiranje in grafično oblikovanje. 
Urša Dražič bo s storitvijo Expat Life 
in Slovenia nudila pomoč in podporo 
v Sloveniji živečim tujcem. Nika Lu-
žar bo na družinskem mini posestvu 
v Velikih Laščah postavila lesene 
nastanitvene glamping hišice ter 
ustvarila prostor za preživljanje časa v 
naravi, v iskanju miru in uživanju na 
svežem zraku. Maša Rajh na vstopa 
trg z zanimivim, kakovostnim, unika-
tnim in ročno izdelanim nakitom s te-
matiko LGBT pod imenom Noctula.  
Nekaj idej je namenjenih tudi popestri-
tvi življenja hišnih ljubljenčkov in nji-
hovih lastnikov.  Manca Uljančič od-
pira salon za nego psov z imenom 
Dolgodlakar, Urša Markovič izde-
luje unikatne igrače in modne do-
datke za mačke in pse CrazyCool-
Cat. Pod blagovno znamko Chasing 
the Tale  pa sta nastali kar dve ideji. 
Eva Kastelic je oblikovala spominsko 
knjigo za pasje mladiče Chasing the 
Tale Journal, Anja Troha pa Cha-
sing the Tale online Akademijo za 
vzgojo in šolanje psov.  (lur)

Vojna, ki se je začela 
z agresijo Rusije nad 
Ukrajino, je v trenutku 
porušila mir in življenje, 
kot ga poznamo. 

Mladi fantje in njihovi trener-
ji, ki so se odpravljali na pripra-
ve, zelo podobno kot pred tedni 
fantje iz našega nogometnega 
kluba, so se naenkrat znašli 
sredi vojne vihre. Ukrajinske 

mlade nogometaše je v prena-
trpanem avtobusu (ker ni bilo 
dovolj sedežev, so nekateri sedli 
kar na tla) pot pripeljala v Slo-
venijo. 

Velika sreča v nesreči je bila, 
da je bil s tem klubom pove-
zan Vladislav Lungu, nekda-
nji nogometaš, sicer državljana 
Moldavije, ki je igral za Celje, 
Gorico in Maribor. Dobesedno 
na poti, sredi vojne vihre, ko so 
okoliška mesta obstreljevali, je 

med vožnjo preklical vse znan-
ce v več državah in iskal varno 
zatočišče za potnike na avtobu-
su. Pot jih je pripeljala v Sloveni-
jo, natančneje v Logatec, kjer so 
zanje lepo poskrbeli.  

Člani mladinske akademije 
nogometnega kluba Rukha iz 
Lviva, ki sicer nastopa v prvi 
ukrajinski ligi, so v tednih biva-
nja v Sloveniji lahko skozi nogo-
met vsaj malo pozabili na vojno. 
NK Dren-Vrhnika jih je sprejel 

z odprtimi rokami in ponudil 
pogoje za trening, ki jih mladi 
nogometaši potrebujejo. »Če le 
lahko, potem vedno poskušamo 
pomagati,« je bil jasen predse-
dnik kluba NK Dren-Vrhnika 
Andrej Šega, ko je v družbi 
vrhniškega župana Danijela 
Cukjatija sprejel nogometa-
še in njihove mentorje ter jim 
razkazal površine za trening in 
ostale klubske prostore.

»Dogovorili smo se, da jim 

do nadaljnjega, kolikor bo treba, 
omogočimo treninge na naši 
nogometni infrastrukturi. Ti 
fantje so zelo dobri nogometa-
ši in za svoj razvoj potrebujejo 
kakovostno igralno površino, 
kar jim naše igrišče z ume-
tno travo vsekakor omogoča. 
Odigrali so tudi že kar nekaj 
prijateljskih tekem, tako z vrh-
niškimi nogometaši kot tudi z 
ekipami iz največjih slovenskih 
klubov. Lahko rečemo, da gre za 

fante in trenerje na zelo visoki 
nogometni ravni, s pravim od-
nosom do športa. Za te otroke 
in mladostnike, gre za fante od 
11 do 17 let, smo poskrbeli, da 
se lahko še naprej razvijajo v 
odlične nogometaše. Seveda pa 
je naša največja želja, da se vojna 
v Ukrajini čim prej konča in se 
bodo lahko vrnili domov in za-
živeli življenje, ki si ga zaslužijo 
– stran od eksplozij in nevarno-
sti,« še dodaja sogovornik. (pk)

Barbara Buh

Hana Mihevc

Hana Mihevc in Barbara Buh
v podjetnih izzivih

Mladi ukrajinski nogometaši trenirajo na Vrhniki
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12. marec – Prav na 
Gregorjevo soboto je na 

Beli potekal spust letošnjih 
gregorčkov po potoku.  

Najmlajši in starši so lahko ustvarjali 
plovila v Starem malnu, kjer so bili v 
pomoč izkušeni modelarji, marsikdo 
pa je ladjice izdelal kar doma. 

Potem ko jih je blagoslovil župnik 
Mohor Rihtaršič, so jih preko rok vrh-
niških gasilcev lahko položili v potok 
Bela. Na stotine jih je zaplulo proti 
zapornici na koncu potoka, kjer so jih 

gasilci vrnili njihovim lastnikom. Vsa 
pohvala mladim ustvarjalcem in nji-
hovim staršem, kajti nekateri gregorčki 
so bili prava umetnina. 

Za polne želodčke so poskrbele stoj-
nice z domačimi dobrotami, za kratko-
časje pa ansambel Geobanda. 

Pri organizaciji so pod okriljem 
Občine Vrhnike stopili skupaj: Zavod 
Ivana Cankarja Vrhnika, TD Blagajana, 
Društvo ljubiteljev narave in običajev 
Vrhnika, Modelarsko društvo Vrhnika, 
KS Vrhnika Vas, Gostilna Pri Kranj-
cu, Društvo Hic et Nunc in Društvo 
kmečkih in podeželskih žena Vrhnika.

Po lanskem premoru, ko je zaradi virusa 
COVID-19 odpadel program zimski Vklop, 

smo ga letos ponovno lahko izvedli. 

Potekal je od 21. do 25. febru-
arja v Telovadnici Partizan. 

Udeležba je bila glede na zim-
ske počitnice rekordna: v sredo 
so bili na Vklopu kar 103 otroci.

V ponedeljek dopoldne smo si 
v Kinu Vrhnika ogledali risanko, 
popoldne pa streljali z lokom. 

V torek smo se preizkušali v 
taekwondoju in rokometu, v 
sredo pa smo krepili telo v Ple-
zalnem centru Verd. Na Vrh-
niki zimskega vremena ni bilo, 
zato smo se odločili, da bomo 
otroke peljali na izlet na sneg. V 
četrtek smo tako otroke odpe-
ljali na sankanje na Pokljuko. 

V petek smo pripravili pred-
pustno rajanje in se razvajali z 
najboljšimi krofi v Sloveniji, ki 
so jih za nas spekli v Slaščičarni 
Berzo. Za prehrano otrok je ves 
teden skrbela Gostilna in pizze-
rija Boter. Program in izvedba 
sta potakala pod budnim oče-
som vodje, Gašperja Kosa. 

Otroci in starši so bili na kon-
cu tedna zadovoljni, kar pomeni, 
da smo uspešno izpeljali še en 

Vklop. Poleg samega tedenske-
ga programa oz. varstva smo s 
pomočjo Smučarskega društva 
Vrhnika in Športnega društva 
Vučko februarja in marca izpe-
ljali še štiri smučarske izlete.

Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem 

Vrhnika

Po dveh letih
znova pustno rajanje

Vrhnika, 26. februar – Po 
dveh »sušnih« letih zaradi 

epidemije so končno 
zaživela pustna rajanja. 

Telovadnica pri OŠ Ivana Cankarja je bila polna pu-
stnih otroških pustnih šem, ki so se predajala rajanju 
ob Romani Kranjčan. 

Dve uri trajajoča zabava je dosegla vrhunec z raz-
glasitvijo zmagovalcev – najboljših mask, kjer je prvo 
nagrado prejela »vremenska družinica«, ki so jo pred-
stavljali sonce, dež in mavrica (za vikend se bodo po-
peljali z novim meganom Pleško Cars), drugo mesto 
pa skupina kokošk, ki bodo odšle na družinsko dogo-
divščino na Sv. Trojico, kjer se bodo družile s poniji 
s Klanca. 

Sicer pa je organizator rajanja, Zavod Ivana Can-
karja Vrhnika, med »maškarce« razdelil tudi 160 na-
grad, ki so jih prispevali vrhniški gostinci. (gt)Levo »vremenska družinica«, desno »kokoške«

Gregorjevo
na Vrhniki

Zimski Vklop 2022
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Tradicionalni dvodnevni dogodek, ki 
vsako leto pritegne več tekmovalnih 
posadk v dirkalnih avtomobilih, je tudi 
letos potekal v okolici Limskega kanala. 

Na odlično četrto mesto se 
je uvrstila posadka v dirkalnem 
Suzukiju Baleno 4WD Borut 
Prosenc – Gregor Žvokelj, ki za-
stopata barve rally ekipe Jazon 
iz Vrhnike.

Uspeh je še toliko bolj odme-
ven, saj so se priljubljene gene-
ralke pred začetkom dirkaške 
sezone udeležili tudi dirkači v 
bistveno zmogljivejših in draž-
jih dirkalnikih. Miran Škerja-
nec, ki vodi dirkaške aktivnosti 
kakor tudi šolo rally vožnje na 
Verdu, je dejal: »Uspeh, ki sta ga 
dosegla Borut Prosenc in Gre-
gor Žvokelj, je neverjeten. Če 
primerjamo zmogljivosti naše-
ga dirkalnega suzukija baleno, 
s kakršnim tudi nudimo rally 
izkušnjo vsem, ki se udeležijo 
tečaja na poligonu na Verdu, z 
zmogljivostmi specialke, kot je 
škoda fabia R5 ali recimo ford 
fiesta rally 2, potem je rezultat 
še toliko večji. Dokazali smo, da 
lahko vozniško znanje in dobro 
delovanje ekipe premeša štrene 
tudi tistim, ki so na papirju ne-
primerljivo močnejši. Na koncu 

je vseeno treba pokazati pogum 
in znanje za volanom, da prideš 
tako hitro skozi vse hitrostne 
preizkušnje.«

A ta posadka ni bila edina 
iz Jazonove ekipe. Med 51 pri-
javljenimi posadkami so se z 
makadamsko podlago v okolici 
Limskega kanala spopadle še 
posadke v zasedbi Jaka Žvab - 
Viljem Čibelj, ki sta v dirkalni-
ku BMW 318 zasedla 10. mesto 
v generalni razvrstitvi in drugo 
v razredu 7. Ekipa Marko Bene-
datti – Matjaž Jurca sta osvojila 
19. mesto v skupni in 6. mesto v 
razredu 5 z dirkalnikom suzuki 
baleno. Veliko pozornosti pa 
sta vzbudili tudi članici ženske 
posadke v zasedbi Špela Brezic 
- Lara Bratina. Dekleti sta za-
sedli 7. mesto v razredu 5 in 24. 
mesto generalni razvrstitvi, ker 
je pravzaprav zelo lep rezultat. 
Špela je sukala volan v Jazono-
vem suzukiju baleno, ki slovi po 
nizkih stroških vzdrževanja  in 
po tem, da je odličen avto s šti-
rikolesnim pogonom za učenje 
dirkaške vožnje. 

Vse, ki se navdušujete nad 
adrenalinskimi vožnjami, pri 
Jazonu vabijo, da to počnete 
varno in na zaprtem poligonu. 
Zato vas vabijo na tečaj ral-
ly vožnje, ki poteka v klubskih 
prostorih na Stari Vrhniki (te-
oretični del) in na poligonu na 
Verdu. Pod strokovnim vodstvo 
inštruktorjev boste lahko pri-
dobili osnovno znanje in ga po-
tem nadgrajevali skozi različne 
stopnje rally šole. Točno taka 

šola je potekala v nedeljo 13. 
2., ko so imeli tretji letošnji te-
čaj - rally šolo 1. stopnje. Osem 
novih tečajnikov so seznanili 

z osnovami aktivne vožnje na 
makadamu. Vsi, ki bi se želeli 
prijaviti, lahko preverite proste 
termine na spletni strani www.

rallyshow.si ali jih pokličete na 
041 410 222  oziroma pošljete 
e – pošto na info@rallyshow.si.

Peter Kavčič,

V februarju nas je 
redni obiskovalec 
Močilnika opozoril, da 
je pod smrekami okrog 
nekdanjega plesišča 
preproga smrekovih 
vejic. 

 Pojav  opaža že vso zimo in 
ni posledica nekaj zelo vetrov-
nih dni  v tej zimi. Enak pojav 
opažajo tudi v Starem malnu.

Ob podrobnejšem pregledu 
smo ugotovili, da so tla pod 
smrekami v Močilniku pre-
krita z  lanskimi smrekovimi  
poganjki, dolgi so okrog 10 cm 
in kot bi bili odrezani z ostrim 
nožem. Na prvi pogled so bili 
zdravi, brez izrazitih bolezen-
skih znakov na iglicah, tako da 
so bile bolezni iglic, kot pov-
zročiteljice, takoj izključene. 
Ob pregledu smo opazili še,  
da na vseh vejicah manjkajo 
popki. 

Take poškodbe povzroča na-
vadna veverica (Sciurus vulga-
ris L.), ki se po navadi prehra-
njuje z orehi in semeni, zlasti 
semeni v smrekovih storžih.  
Teknejo ji tudi jagode in dreve-
sne gobe. Uživa tudi živalsko 
hrano, kot so žuželke in  ptičja 
jajca, prehranjuje pa se tudi s 
popki in poganjki, in sicer tako, 
da najprej odgrizne vejico, nato 
pa  z nje obere popke. Na veji-
ci ostanejo samo prazne čaši-
ce. Prazno vejico nato odvrže. 

Zato pod smrekami, na kate-
rih se prehranjujejo veverice, 
najdemo preproge smrekovih 
poganjkov.

Po navadi se veverice mno-
žično prehranjujejo s popki v 
letih, ko zapade veliko snega in 
ne morejo priti do svojih skla-
dišč hrane, ki so jih čez leto 
napolnile  za zimo.  Tako so  v 
zimi 2008/09 z veliko snega za-
beležili na Pohorju  množično 
objedanje popkov.

Pri nas je bilo to zimo malo 
snega. Veverice bi lahko pri-
šle do svojih skladišč, če bi v 
njih sploh bilo kaj hrane. Pa 
je ni bilo, saj je lani velika po-
zeba povzročila, da v naših 
gozdovih ni obrodila nobena 
drevesna in grmovna vrsta. 
Tudi smrekovih storžev ni bilo. 
Tako so se veverice množično 

hranile  z edino vrsto hrane, ki 
jim je še ostala na voljo. To pa 
so smrekovi popki. 

Bodo smreke zaradi izgube 
veliko lanskih poganjkov pro-
padle in bo Močilnik ostal brez 
hladne sence? Ne, ker izguba 
večjega števila lanskih poganj-
kov za smreko ne pomeni večje 
nevarnosti. Njena vitalnost ne 
bo ogrožena v takšni  meri, da 
bi bila lahko usodna za drevo. 
Zato v takih primerih niso 
predvideni nobeni kurativni 
ukrepi. Če bi take prispevke 
brali decembra, potem bi bilo 
smiselno vevericam nastavi-
ti za krmo nekaj lešnikov in 
orehov. Ker pa ga boste brali v 
marcu, ko bo zima že za nami, 
pa tega ne priporočamo.  

Janko Vidmar, Zavod za 
gozdove Slovenije

Odgrizeni smrekovi vršički, brez popkov, prekrivajo tla pod 
smrekami.

Bodo veverice 
uničile senco v Močilniku?

Reli ekipa Jazona 
uspešna na dirki 
Rally day 
»Due Castelli« 

Na odlično četrto mesto se je uvrstila posadka v dirkalnem Suzukiju Baleno 4WD 
Borut Prosenc – Gregor Žvokelj, ki zastopata barve rally ekipe Jazon iz Vrhnike.

Ekipa Jazon v Limskem kanalu.

Pod strokovnim vodstvo inštruktorjev boste lahko pridobili osnovno znanje in ga potem nadgrajevali skozi različne stopnje rally šole.
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Na pustni torek se je po vrhniških ulicah spre-
hodilo veliko maškar, med njimi tudi člani VDC 
Vrhnika, ki so svojo pustno opravo prilagodili 
aktualni tematiki: koronavirusu. Našemljeni v 

viruse, demonstrante, injekcije, teste, zdravnike 
in vse, kar še sodi zraven, so odgajnjali zimo in, 
upajmo, tudi virus. (gt)

V času pustnega 
rajanja je  na Vrhniki 

svoje sedmo leto 
delovanja praznoval  

frizerski studio MS.
 
V studiu so zadovoljni, da 

so uspeli obdržati poslova-
nje s strankam kljub tež-
kim časom situacije zaradi 
covida-19 zadnjih dveh let.  
Med odlike salona gotovo 
sodi profesionalna ekipa 
predanih frizerk, ki  redno 
spremljajo trende  na svojem 
področju ter se nenehno iz-
popolnjujejo, da bi svojim 
strankam ponudile najboljše 
storitve. Salon ni zgolj  pro-
stor za urejanje frizur, am-
pak  pogosto tudi okolje  za  
klepet, tkanje prijateljskih 
vezi ob skodelici kave ali čaja. 
To se izkazuje na vsakem 
koraku, saj  salon obiskujejo 
tako družine kot zahtevni 
posamezniki, ki se radi vra-
čajo. Vodja salona, Sanja Ka-
rić, je  najsvetlejša lučka, ki  v 
salonu skupaj s sodelavkami 
Kim, Nino in Niko vedno zno-
va navdihuje z novostmi in 

novimi storitvami: brivnica, 
podaljševanje las, nohtov, tre-
palnic idr. Ekipi sodelavk sa-
lona SK želimo nadaljnja leta 
uspešnega delovanja ter ure-

sničevanja mota: »Naj bodo 
lasje vaš nakit, zadovoljstvo 
strank pa naš zaklad, zato po-
stanite boljša verzija sebe.«

KPS

Obvestilo 

Zbiralna akcija 
starega papirja
Kje? Dvorišče za gasilskim domom 
Ligojna.
Kdaj? Od petka, 1. 4., 
do ponedeljka, 4. 4. 2022.
Organizator: PGD Ligojna.
Tel.: 051 749 825.

Hvala vsem, ki boste star papir pripeljali in tako 
podprli delovanje gasilskega društva.

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Vabilo 

Vabilo k vpisu otrok 
v vrtec za šolsko leto 
2022/2023
Spoštovani, vabimo vas k vpisu otrok v Župnijski vrtec 
Vrhnika za šolsko leto 2022/2023.

Obrazec za vpis otroka lahko dobite na spletni strani 
vrtca. Izpolnjeno vlogo pošljite v vrtec 
najpozneje do 10. 4. 2022.

Župnijski vrtec Vrhnika Velikonočno voščilo

Želimo  Vam blagoslovljene velikonočne praznike, polno vere, upanja in ljubezni.  
Naj Vam osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrtjo 

vlije novega upanja in poguma za jutrišnji dan.

Prostovoljci Župnijske karitas, Vrhnika

Medvedki in čebelice smo v marcu med ak-
cijo spoznali osnove orientacije (ali po domače, 
lovili lisico), na koncu pa dobili še nove rutke in 

osvojene veščine. 
Vrhniški taborniki – rod Enajsta šola

Pravljičnih sedem let 
delovanja frizerskega salona MS

VDC Vrhnika v pustnih barvah

Lovili smo lisico



NAS CASOPIS 502/28. 3. 2022 C M Y K 16

28. marec 2022 16
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Končno je po dveh 
letih prišel ponovno 
na spored datum 12. 
3., datum, ki je god 
sv. Gregorja, ki je 
do gregorjanskega 
koledarja leta 1582 veljal 
za prvi pomladanski dan. 

Nekoč, ko še niso poznali elektrike, 
so obrtniki (kovači, peki, čevljarji …) 
pri svojem delu za razsvetljavo upora-
bljali petrolejke. Ko pa se je dan daljšal, 
so na gregorjevo po potoku spustili 
za njihovo delo značilne predmete, v 
njih pa luč. Dogodek spremlja izdelava 
gregorčkov.

Datum so poimenovali tudi poz-
drav pomladi. Po ljudskem izročilu 
naj bi bil dan, ko se ptički ženijo in naj 
bi bil povezan z zaljubljenimi.

Tako je tudi med člani Društva lju-
biteljev narave in običajev Notranjske 
že leta 2006 nastala ideja, da bi tudi na 
Vrhniki  na potoku Bela, ki je v centu 
Vrhnike, v spomin na ta dan organizi-
rali spust ladjic. Ideja je pozitivno za-
živela, saj se je dogodka iz leto v leto 
udeleževalo več otrok, ki so s svojimi 
izvirnimi domislicami o izdelavi lad-
jic prikazali svoje sposobnosti. Tako 
je potok imel vsako leto več obisko-

valcev.  Vse ideje je društvo v sode-
lovanju z Zavodom Ivana Cankarja 
uspešno izpeljalo vse do leta 2019, ko 
nam je koronavirus zaradi ukrepov  
prekrižal vse načrte. Ukrepi so trajali 
vse do letošnjega februarja. Končno je 
tudi za nas prišel dan, ko smo dobili 
zeleno luč za izpeljavo dogodka.

Tako smo tudi letos  Zavod Ivana 
Cankarja,  Društvo ljubiteljev nara-
ve in običajev Notranjske in Društvo 
kmečkih in podeželskih žena Vrhni-
ka  poskrbeli, da je bil dan ob polnem 
obisku  gledalcev in mladine, ki so 
s svojim ustvarjanjem poskrbeli za 
čudovito izpeljavo dogodka.  Za lep 
dogodek poznega popoldneva je za 
vesel dogodek poskrbel tudi ansambel 
Geoband z Vrhnike, ki je poskrbel za 
odlično razpoloženje prisotnih. Nad 
vso dogodivščino pa so skrbeli čla-
ni iz PGD Vrhnika in Stara Vrhnika, 
reševalci iz vode in seveda tudi prva 
pomoč.  Turistično društvo Blaga-
jana  je poskrbelo tudi  za delavnico 
v Starem malnu, kjer so s prisotnimi 
izdelovali ladjice za spust po potoku. 
Gregorčke je blagoslovil vrhniški žu-
pnik. Med obiskovalci prireditve pa se 
je sprehajal sam sv. Gregor. Že vrsto 
let program na prireditvenem prosto-
ru pri kapelici povezuje Mirjam Suha-
dolnik. Člani našega društva so okra-
sili ograjo ob potoku in prireditveni 

prostor na vasi. Društvo je postavilo 
tudi stojnico, na kateri smo obiskoval-
cem ponudili čaj in kuhano vino, ki 
ga je prispevala gostilna  Pri Kranjcu.  
Gasilcem, reševalcem in drugim ak-
tivnim sodelujočim  ter obiskovalcem 
pa smo ponudili hrano, za katero je 
poskrbela Krajevna skupnost Vrhnika 
- Vas. Glede na pohvale obiskovalcev 
menim, da so bili s ponujenim zelo za-
dovoljni.  Gostilni Pri Kranjcu in tudi 
krajevni skupnosti Vas se za prispeva-
no lepo zahvaljujemo.

Poleg naše stojnice je Zavod Iva-
na Cankarja z Ivanom Cankarjem 
na stojnici predstavljal del vrhniške 
znamenitosti ter mlajše obdaril z da-
rilcem.

Tudi mlajša generacija je prišla na 
svoj račun, saj je Društvo kmečkih in 
podeželskih žena Vrhnika na nasle-
dnji stojnici nudila širok izbor nadvse  
okusnega in dobrega domačega pe-
civa. Dobrega peciva se niso  branili 
tudi starejši obiskovalci.

Glede na to, da nam je bil letošnji 
datum pisan na kožo, saj so zdra-
vstvene in vremenske razmere to do-
puščale, upamo, da bo dogodek tudi 
prihodnje leto.

Sonja Bevk
 in Marija Dolenc

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

MAREC 2022

Učna pomoč v skupni točki
Vsak ponedeljek, torek in petek od 13.00 do 16.00 nudimo učno pomoč 
za osnovnošolce! Skupaj bomo reševali domače naloge, se učili in se vmes 
še malo nasmejali. Za sodelovanje pri učni pomoči se, prosim, predhodno 
prijavite. 

Ponedeljek:
– 9.00–11.00: kvačkarija
– 13.00–16.00: učna pomoč
– 16.00–17.00: bralno-ustvarjalne urice

Torek:
– 11.00–12.00: pogovorna skupina mlade mamice
– 13.00–16.00: učna pomoč

Petek: 
– 13.00–16.00: učna pomoč
– 18.30–20.00: meditacija  »om chanting«
Ob petkih po učni pomoči bodo občasno potekale tudi različne aktiv-
nosti – od ustvarjalnih delavnic in izvajanja eksperimentov do igranja 
družabnih iger. 
Za več informacij o izvajanju občasnega druženja ob petkih spremljajte 
našo Facebook stran VGC Skupna točka.

Vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 poteka SKUPNA KVAČKARIJA –  
ustvarjalna skupina za začetnike in izkušene kvačkarje. Za več informacij 
in prijave smo dosegljivi na našo telefonsko številko ali e-naslov. 

Vsak torek potekajo srečanja POGOVORNA SKUPINA MLADE MA-
MICE, in sicer ob 11.00. Prijave zbiramo na naslovu vgcvrhnika@gmail.
com. 

Vsak ponedeljek od 16.00 do 17.00 PROGRAM RASTEMO SKUPAJ 
(delavnice za predšolske otroke in njihove starše): USTVARJALNE URI-
CE Z IRENO; prijave na vgcvrhnika@gmail.com

Za dodatno podporo, pogovor in informacije smo dosegljivi na 
telefonski številki in na e-naslovu: vgcvrhnika@gmail.com; TEL: 
064 259 033.

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

Vojna – kaj lahko storimo?
 
V dneh, ko se pred nami odvija rusko-

-ukrajinska vojna, so naše misli, druž-
bena omrežja in mediji polni različnih 
zgodb o vojni, ki so še bolj pretresljive, 
ker se dogajajo v naši bližini in ne na 
varni razdalji nekje v Siriji, Afganistanu 
ali Sudanu. Sedaj umirajo ljudje, ki so 
po barvi kože in vere nam bolj podobni. 

Smo se vprašali, kaj lahko naredimo 
mi? Begunci bežijo na zahod, njiho-
vo število se bo še povečevalo. Ženske 
in otroci. Nastanjeni so že v logaškem 
domu, morda je kdo koga sprejel na svoj 
dom. 

Poznam družino beguncev iz Gaze, ki 
živi na Vrhniki. Tudi oni so bili oblegani 
v svoji enklavi, oče je na balkanski pre-
trpel nepredstavljivo trpljenje. Tako kot 
Ukrajinci je za njimi dolga pot od rake-
tirane domovine do Vrhnike, kjer skuša-
jo preživeti in so se vključili v skupnost. 

Ko se je zgodil begunski val z Bližnje-

ga vzhoda, so šle čez Vrhniko različne 
zgodbe ljudi in podobno se bo zgodilo 
sedaj. Tako kot takrat se tudi sedaj 
pojavljajo ideološke izjave, brezosebne 
posplošitve, ki z usodo teh ljudi nimajo 
neposredne povezave. In tako kot takrat 
bo tudi tokrat marsikdo pomagal po 
svojih močeh. 

Kakšna so naša merila za človeško 
solidarnost? Je to domnevno podobna 
politična ideologija, je to oddaljenost, 
naključnost vzgojenosti v določeno vero, 
naključje podedovanega odtenka beline 
kože, oportuno zavezništvo držav?

Naša naloga je, da vidimo čez morje 
»ideološke slepote«, ki se ponuja s po-
enostavljenimi razlagami od popolne 
krivde na eni strani do popolne krivde 
na drugi. Ali zmoremo videti usodo lju-
di, se postaviti v njihovo kožo? 

Kaj jim bodo pomagale naše deklara-
cije, vsa prerekanja o tem, kdo ima prav 
in kdo ne, NATO, Rusija? Nihče jim ne 
more vrniti miru, družine, domovine … 

Zmoremo biti podobni Samarijanu in 
pomagati pomoči potrebnemu, ali se 
bomo spet zapletli v farizejsko dvigo-
vanje zastav, protestne shode in spletne 
fekalije? Pomoč beguncem bo gotovo 
naredila več dobrega. 

Marko Močnik, Levica

Super volilnemu letu ob rob – 
tretjič in zadnjič

Naj nadaljujem, kjer sem končal v 
prejšnji ševilki, to je pri Kajuhu in Ba-
lantiču. Zelo malo je znano dejstvo, da 
je Kajuh poskušal rešiti Balantiča. Na-
mreč: ko so partizani obkolili postojan-
ko domobrancev v Grahovem s topovi, 
je Kajuh prepričeval Balantiča, naj se 
preda. Želel je rešiti poeta, ki ga je zelo 
cenil. Vendar Balantič ni hotel zapu-
stiti tovarišev in je skupaj z njimi umrl 

v ruševinah ter je pokopan v skupnem 
grobu. Samo po sebi se postavlja vpra-
šanje: če se je mogoče sredi vojne vihre 
odzvati tako razumevajoče, zakaj to ne 
bi bilo mogoče dandanes v mirnodob-
nem času. Če smo še tako različni, lah-
ko, če imamo nekaj, kar nam je skupno, 
delujemo družno v dobro vseh. Naj to 
svoje mnenje ponazorim s »študent-
skim gibanjem« v času socializma leta 
1968, ko so se študentje uprli takratni 
komunistični oblasti in zahtevali več 
demokracije.  Takratno gibanje sta 
vodila študenta: Andrej Ule, študent fi-
lozofije, marksist in komunist, zdaj re-
dni profesor filozofije, in Peter Kovačič 
Peršin, študent teologije, zdaj krščanski 
socialist, ustanovitelj in urednik revije 
2000. Oba sta imela zelo velike težave: 
marksist Andrej Ule s takratno Partijjo, 
ki jo je vodil France Popit, ki mu je oseb-
no grozil, Peter Kovačič Peršin pa je bil 
izključen iz teološke fakultete. Takratni 
metropolit in France Popit sta po med-

sebojnem dogovoru družno pritisnila 
na obe študentski vodji. Peršin se je 
pozneje prepisal na filozofsko fakulteto, 
jo uspešno končal, po silnih mukah in 
pregovarjanjih pa so ga pozneje vendar-
le ponovno sprejeli tudi na teološko fa-
kulteto, ki jo je ravno tako uspešno kon-
čal. Onadva in kup študentov tega in 
onega svetovnega nazora kažejo, kako 
je mogoče delovanje za skupno dobro, 
ne da bi niti malo odstopal od lastnega 
prepričanja. Ob omenjenem primeru se 
lahko zamislimo, kaj in kako delovati 
po t.i. super volilnem letu. V parlamen-
tarni demokraciji potrebujemo različne 
mnenja, različne nazore, saj čisto vsi 
lahko – ob tolerantnem sodelovanju – 
oplemenitimo in razvijamo skupnost, 
pa naj gre za lokalno ali državno raven. 
Naj se zgodi tvorno sodelovanje in naj 
se preneha prestižno tekmovanje. Sreč-
no, Vrhnika!

Boris Kononenko

P R E J E L I  S M O

Gregorjevo 2022
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Kako bomo na Vrhniki živeli do leta 2030 
in naprej?

Sem, ker proizvajam, sem kar konzumiram in 
sem, ker ohranjam so tri različne in nasprotujoče 
si identitete, ki se srečujejo tudi v naši občini in 
so poleg narodnostne, svetovno-nazorske in stran-
karske pripadnosti lahko osnova za nepremostljive 
konflikte med »nami« in »njimi«. V občini Vrhni-
ka  živimo različni ljudje z različnimi interesi in 
predstavami o tem, kaj je dobro za nas in kaj je 
dobro za širšo skupnost. Procesi oblikovanja, spre-
jemanja, izvajanja in evalvacije razvojne strategi-
je so osnova za strpen in skupno razvojno vizijo 
oblikujoč dialog med vsemi deležniki o tem kaj 
smo, kaj potrebujemo in hočemo ter kako naj to 
dosežemo. 

Tiho in javnosti skrito je v zatišju pandemije leta 
2021 potekalo snovanje strategije trajnostnega ra-
zvoja občine do leta 2030. Prejšnji tak dokument 
je potekel že leta 2020. Torej se je novi začel pripra-
vljati s precejšnjo zamudo, saj bo v najboljšem pri-
meru sprejet na občinskem svetu šele letos. Pravi 
čas za začetek snovanja bi bil po moje ob nastopu 
mandata sedanje občinske oblasti.

Obvestilo o anketi, ki bi naj bila podlaga za stra-
tegijo je precej nevidno izšlo 2021 v aprilski števil-
ki Našega časopisa. Občina je ponudila možnost 
spletne in tiskane ankete in oddajanje izpolnjenih 
anket zamejila z 20. majem. Ker je strategija obči-
ne izjemno pomemben dokument se mi zdi škoda, 
da ankete niso v tiskani obliki priložili Našemu 
časopisu. S tem bi jasno nakazali, da si res želi-
jo najširšega možnega odziva in sodelovanja med 
občani. Glede na to, da so bili zainteresirani napo-
teni na splet oziroma v poslopje Občine ali v TIC 
za prevzem tiskane verzije, glede na to, da veči-
na prejme Naš časopis šele zadnji ali predzadnji 
dan v mesecu je 20 dni za tako pomembno anketo 
nekako malo. Glede na vse omejitve je skoraj 700 
izpolnjenih anket veliko. Lahko si samo predsta-
vljamo koliko bi jih šele bilo, če bi Občina storila 
vse potrebno in stvar z objavo v NČ še bolj pribli-
žala občanom.

Tudi sam sem eden tistih, ki bi anketo izpolnil, 
če bi jo opazil. Tako sem do informacij, da se stra-
tegija pripravlja prišel naključno a sem se od tedaj 
dalje aktivno zanimal, kako se lahko občani še 
vključujejo, razen, da so izpolnili anketo. Pravega 
odgovora nisem dobil. Morda si narobe mislim, da 
občina v fazi priprave strategije občanov oziroma 
širše zainteresirane javnosti ne potrebuje ali celo

ne želi.

Danes sem ponovno brskal in po naključju opa-
zil, da je Občina na svojem portalu 5.februarja 
objavila dosedanje gradivo za strategijo in dala 
javnosti čas do 20.februarja, da poda pripombe. 
Spet bi lahko v januarski številki Našega časopisa 
na vidnem mestu pozvala k branju in podaji pri-
pomb a tega ni storila. Ponevedoma ali namerno? 
Se opravičujem, če po večkratnem listanju nisem 
opazil.

Zakaj sitnarim? Kakovostna strategija razvoja 
občine z najširšo možno verifikacijo in legitimacijo     
javnosti zagotavlja dvoje:
1. Bistveno boljše projekte in s tem pogoje bivanja 

večine prebivalstva.
2. Manj možnosti soliranja katerekoli oblastne 

strukture s projekti, ki padejo z neba in lahko 
predstavljajo visoka korupcijska tveganja in so 
obenem škodljivi za občane.

Strategija je: vemo kaj hočemo in kako bomo to 
izpeljali. Kot skupnost. Skozi daljše obdobje. Ne 
zgolj kot ta ali ona stranka v svojem mandatu in 
njena klientela. Zato prosim odgovorne, da povedo, 
kako bodo nastajanje in sprejemanje strategije do 
2030 napravili transparentno in zagotovili najšir-
šo možno legitimnost temu pomembnemu doku-
mentu. Že v naprej zahvaljeni.

Marjan Geohelli

Odgovor občine - o procesu nastajanja 
nove Strategije trajnostnega razvoja 
Občine Vrhnika 2030

Strategija trajnostnega razvoja občine Vrhni-
ka 2030 je programsko-strateški dokument, ki 
opredeljuje smer razvoja in prioritetna področja 
vlaganj občinskih sredstev in delovanja lokalnih 
javnih služb v naslednjih letih. Priprava strategije 
je nastajala na temelju analize pretekle strategije, 
analize trenutnega razvojnega položaja občine in 
priložnosti, ki se nakazujejo v prihodnje. Pri tem 
so bile upoštevane tudi smernice nove evropske 
finančne perspektive, finančni inštrumen za okre-
vanje in odprnost ter aktualni razvojni dokumen-
ti države in Ljubljanske urbane regije. Pomemben 
vidik procesa pa je bilo tudi vključevanje javnosti 
v posameznih fazah. V ta namen smo z zunanjimi 
strokovnjaki v različnih fazah nastajanja strate-
gije izvedli različne oblike posvetovanj. Pristope 
in obseg smo zaradi pogojev epidemije morali v 
prilagajati tudi obstoječim razmeram in pogojem.

• Med aprilom in majem 2021 obsežno začetno 
anketo med občani o zadovoljstvu z določenimi 
področji lokalnega življenja, pogledu na priho-
dnost in prioritetne naloge. Anketa je bila ob-
javljena na spletu, hkrati pa je bila omogočena 
tudi izpolnitev v fizični obliki, saj so bili obrazci 
na voljo na Občini Vrhnika, v TIC Vrhnika in 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Povabilo k anketi 
in informacija o načinu prevzema tiskanih izvo-
dov je bila objavljena tudi v Našem časopisu št. 
492, aprila 2021, dodatno pa razposlana prek 
e-novic in drugih digitalnih kanalov občine do 
različnih skupin občanov.  Odziv na razvojno 
anketo je bil številčno in vsebinsko zelo dober, 
saj je v njej sodeloval 701 občanov ali 4 % vseh. 
Rezultati ankete so predstavljali pomembno 
podlago za opredeljevanje prihodnje vizije, ciljev, 
razvojnih prioritet in ukrepov. Analiza ankete je 
objavljena na spletni strani občine. https://vrh-
nika.si/wp-content/uploads/2021/07/19330Vrh
nika_2030_%E2%80%93_Analiza_ankete_ob-
javanaliza_ankete_objava.pdf

• Za usmerjanje priprave strategije je bila že v sa-
mem začetku procesa vzpostavljena 22-članska 
strateška skupina v kateri so poleg župana in 
obeh podžupanov sodelovali tudi predstavniki 
vseh svetniških skupin občinskega sveta, direk-
torji ključnih javnih zavodov in predstavniki 
različnih javnosti. Skupina se je sestala trikrat, v 
vmesnem času pa so člani posamično opredelili 
svoj pogled na stopnjo pomembnosti do več kot 
150 posameznih projektov in aktivnosti znotraj 
ukrepov. 

• Strokovno podporo celotnemu procesu in zu-
nanjim izvajalcem je nudila projektna skupina 
občinske uprave. 

• Za štiri področja, ki jih je strateška skupina 
prepoznala kot razvojno pomembna smo orga-
nizirali štiri fokusne delavnice z vabljenimi ude-
leženci: i) javne storitve za visoko kakovost biva-
nja, ii) kakovostno preživljanje prostega časa, iii) 
sinergije truizma in kmetijstva in iv) spodbudno 
lokalno okolje za rast in razvoj podjetij.

• Za posebna strokovna področja (komunalne 
dejavnosti, varstvo okolja in krožno ravnanje 
z odpadki, kulturna politika, sodelovanje z dr-
žavnimi javnimi zavodi, zdravstvo) so zunanji 
strokovnjaki opravili dodatne individualne in-
tervjuje.

• V februarju smo javno objavili prezentacijsko 
gradivo strategije z naborom vseh ukrepov in 
aktivnosti ter občane pozvali k podajanju mnenj, 
predlogov in pripomb. V ta namen  smo obli-

kovali  poseben spletni obrazec. Prek spleta je 
svoj glas glede kakovosti strategije oddalo 176 
posameznikov, 7 pobud pa smo prejeli dodatno 
po e-pošti. Več kot 70 % občanov je strateški do-
kument in razvojno vizijo ocenilo z oceno dobro 
ali zelo dobro, hkrati pa skupaj podalo 199 vse-
binskih mnenj in pobud. Projektna skupina je v 
sodelovanju z zunanjimi izvajalci temeljito pre-
gledala vse predloge. Nove pobude smo smiselno 
vključili v strateški dokument, na pobude, ki pa 
so že bile vključene v strategijo, pa smo podali 
pojasnilo kateri ukrep jih naslavlja. 

• Strategijo je obravnaval tudi Odbor za družbe-
ne dejavnosti, na katerega sejo so bili vabljeni 
tudi člani drugih odborov. 
Strategija trajnostnega razvoja občine Vrhnika 

2030 dobro odraža potrebe občanov in predsta-
vlja podlago za nadaljevanje razvojnih aktivnosti 
in sodelovanja z občani na posameznih konkre-
tnih vsebinah, ki so bile prepoznane kot predno-
stne. Med prvimi področji na katerih že s to novico 
vabimo zainteresirane občane,  podjetja, društva 
in posameznike so priprava strategije turizma, ak-
tiviranje kmetij za razvoj dodatnih dejavnosti ter 
oblikovanje skupnega letnega programa ponudbe 
medgeneracijskih programov in storitev.

Zavedamo se, da je uresničevanje vizije Občine 
Vrhnika 2030 kot »kakovostnega bivalnega okolja 
za vse generacije na zelenem stičišču Ljubljanske-
ga barka in krasa« mogoče doseči le s skupnim de-
lovanjem in energijo vseh občanov, služb in podjetij 
v isto smer, v smer zelenega prehoda na vseh po-
dročjih. Zato je župan akceptiral pobudo nekate-
rih občanov, ki so želeli še dodaten čas za podajo 
sprememb in predlogov. Ni mogel prekvalificirati 
točke dnevnega reda na občinskem svetu, ker se 
po Poslovniku Občinskega sveta Občine Vrhnika 
razvojni dokumenti sprejemajo po skrajšanem po-
stopku, in dati gradivo v javno razpravo, temveč 
je točko umaknil iz dnevnega reda in bo pozval 
občane, da ponovno podajo pripombe k strategiji. 

Na Občini Vrhnika absolutno zavračamo vse 
očitke, da delujemo netransparentno in da ne želi-
mo vključiti javnosti. Število objav v javnih občilih, 
število rešenih anket, številni sestanki, odziv javno-
sti na gradivo itd. jasno dokazujejo, da je bila jav-
nost vključena. Dopuščamo pa možnost, da smo 
koga izpustili in bomo zelo veseli vsakega odziva. 

Občina Vrhnika

P R E J E L I  S M O

Poklic medicinske 
sestre in babice je 

tradicionalno ženski 
poklic.

 V Sloveniji ženske predsta-
vljajo več kot 85 odstotkov vseh 
zaposlenih v zdravstveni in ba-
biški negi, kljub temu pa nimajo 

dovolj močne besede pri načr-
tovanju in odločanju v zdra-
vstveni politiki, so ob mednaro-
dnem dnevu žensk izpostavili v 
Zbornici – Zvezi. Medicinske 
sestre in babice so najštevilčnej-
ša poklicna skupina v zdravstvu, 
v zdravstvenem sistemu pa niso 
obravnavane enakovredno z 
nosilci zdravstvene dejavnosti.

Mednarodni svet medicin-
skih sester že vrsto let opozarja 
na velike neenakosti zdravstve-
ne politike do poklicne skupine 
medicinskih sester na svetovni 
ravni. Le-te se kažejo v neza-
dostnem vlaganju v izboljšanje 
delovnih razmer in majhnem 
plačilu za odgovorno delo. Tudi 
v Sloveniji se medicinske sestre 
in babice soočajo s slabimi de-
lovnimi razmerami in podce-
njenostjo poklica, na kar Zbor-
nica – Zveza skupaj s sindikati s 
področja zdravstvene nege pri-
stojne v državi opozarja že več 
kot 15 let.

»Na nujnost ureditve razmer 
v zdravstveni in babiški negi 
opozarjamo že dolgo, koraki v 
smeri urejanja področja pa so 
prepočasni. Poleg nujnega iz-
boljšanja delovnih pogojev in 
konkurenčnega plačila je treba 
prilagoditi tudi politiko zapo-
slovanja, ponuditi bolj prilago-
dljive urnike dela, kot je to že 
praksa v tujini, ter omogočiti 
zaposlenim karierni razvoj in 
zasedanje vodstvenih delovnih 
mest,« je poudarila Monika 
Ažman, predsednica Zborni-
ce – Zveze.  Tako v svetu kot 

pri nas je treba vlagati v izobra-
ževanje medicinskih sester in 
babic, v njihova delovna mesta 
ter v razvoj njihovih vodstvenih 
veščin, jih opolnomočiti ter jim 
omogočiti, da zasedejo vodstve-
na delovna mesta v zdravstve-
nih organizacijah in sodelujejo v 
zdravstveni politiki. Le tako bo 
mogoče doseči napredovanje 
k univerzalni zdravstveni po-
kritosti in cilje trajnostnega ra-
zvoja družbe. Poleg tega ne sme 
zaostajati niti socialna politika, 
denimo z možnostmi za uskla-
jevanje zasebnega in poklicne-
ga življenja ter s priznavanjem 
poklicnih bolezni in poškodb 
pri delu.

»Dajanje močnejšega glasu 
medicinskim sestram in babi-
cam pri načrtovanju in odlo-
čanju v zdravstveni politiki bo 
pripomoglo k zagotavljanju bolj 
varne in kakovostne zdravstve-
ne obravnave pacientk in pa-
cientov ter k bolj dostopnemu 
zdravstvenemu sistemu,« je še 
dejala Ažmanova. (gt)Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze

8. marca smo obeležili mednarodni dan žensk

Več kot 85 
odstotkov 
zaposlenih v 
zdravstveni in 
babiški negi 
je žensk
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Ko to pišem, že osemnajsti dan divja vojna 
v Ukrajini, kjer hoče Ruska federacija pod 
vodstvom predsednika Putina, kot jaz 
razumem, po več kot 30 letih disciplinirati 
Ukrajino in jo zopet priključiti Ruski federaciji 
oziroma zopet sestaviti Sovjetsko zvezo kot 
velesilo, ki bo soodločala pri ureditvi sveta.

 Kot kaže, namerava Putin za-
vzeti prestolnico Ukrajine Kijev, 
na silo zamenjati vlado, njenega 
predsednika in jo podrediti svo-
jim norim, že preživetim ambi-
cijam.

Nehote vlečem vzporednico 
z našo osamosvojitveno vojno, 
kjer je JLA počela enako: zavze-
tje mejnih prehodov, posebno 
letališča Brnik, pripeljala iz Be-
ograda zvezno oblast in želela 
zopet vzpostaviti enotno Jugo-
slavijo.

Prav tu je Vrhnika, kjer je bila 
nastanjena največja tankovska 
brigada v Jugoslaviji, odigrala 
pomembno vlogo. Prav tako kot 
oborožene sile Ruske federacije 
tudi JLA ni imela nobene pod-
pore zunanjega sveta, nihče se 
pa ni hotel konkretno vplesti v 
spopad z JLA, da bi na primer 
pokril naš zračni prostor, saj 
nismo imeli niti enega  bojnega 
letala. Slovenija je imela izredno 
srečno priložnost osamosvaja-
nja, saj je Sovjetska zveza prav 
junija 1991 zašla v resne težave 
razpadanja in je JLA verjetno od 
nje pričakovala podporo. Če bi 
bilo drugače, sem prepričan, da 
bi se Sovjetska zveza vmešala v 
vojno na Balkanu in vprašanje 
je, kaj bi bilo z našo osamosvoji-

tvijo in kaj bi se dogajalo južneje.
Prav tako kot Ukrajinci tudi 

Vrhničani nismo verjeli, da bo 
vrhniška oklepna brigada za-
čela z agresijo, saj so v tankih 
sedeli krajani Vrhnike, naši  so-
sedje, katerih otroci so skupaj 
z našimi hodili v vrtec, šolo in 
se igrali na igriščih. Še več, kar 
nekaj oficirjev JLA je imelo svo-
je sinove v slovenski Milici, so-
proge pa zaposlene v občinskih 
strukturah in komunali.

Da bo vrhniška oklepna 
brigada imela v agresiji najpo-
membnejšo vlogo, so nakazova-
li obveščevalni podatki že dalj 
časa, še posebno, ko je povelj-
stvo brigade 24. 6. 1991 poslalo 
v Ljubljano  sistem protizračne 
obrambe 57/2 in 26/6-91, po-
polno izvidniško četo proti Go-
renjski kot predhodnico prvega 
bataljona, ki ga je vodil major 
Danilo Radovanovič.

Kakorkoli, kot sem že zapisal, 
Radovanovičev bataljon zara-
di močne barikade na Brniku 
letališča ni uspel zavzeti. Ma-
lokdo se po tolikih letih dejan-
sko zaveda tega dejstva. Imam 
dokument varnostnega organa 
35. območnega štaba, katerega 
poveljnik Bor  Bolderman je 
neposredno poveljeval opera-

tivni skupini Brnik in je bil tudi 
vodja pogajalske skupine, ki se 
je pogajala s prvim bataljonom I. 
oklepne brigade. Na dokumen-
tu med drugim piše: »Ob cca 
15.30 uri (27/6-91) je helikopter 
MI-8 pripeljal zvezne  policaje, 
da prevzamejo nadzor nad mej-
nim prehodom letališča Brnik.«

Ja, zvezni policisti so se lahko 
samo izkrcali na vojaškem delu 
letališča, niso pa mogli prevzeti 
nadzora nad njim, ker ga Rado-
vanovič kljub premoči v tehniki 
ni uspel zavzeti.

JLA, konkretno vrhniška bri-
gada, je dobila popravno nalogo 
2. 7. 1991  popoldne, pa je Vrh-
nika obema bataljonoma pre-
prečila kakršnekoli  manevre, 
in to kljub podpori aviacije, ki 
je skušala razbiti barikade na 
Vrhniki. Kaj bi se zgodilo, če bi 
zavzeli Brnik, je ključno vpra-
šanje. Bi se nato lotili zavzetja 
parlamenta v Ljubljani?

4. 7. 1991 se je prvi bataljon 
na vlačilcih vrnil v vojašnico 
na Vrhniki, 7. 7. je bil sklenjen 
Brionski sporazum in nastal je 
trimesečni moratorij. Zdelo se 
je, da je vojne konec.

15. 7. 1991 sem se z vso bojno 
opremo vrnil domov, barika-
de so bile odstranjene. Ko sem 
prišel domov, je bilo v moji hiši 
polno otrok, muzika pa na pol-
no. Hči je praznovala 15. rojstni 
dan. Ko sem jo vprašal, čigavi 
so otroci, je povedala, da sov 
glavnem sošolci, sosedje, sinovi 
in hčere oficirjev JLA … Kaj se 
gremo, sem pomislil.

16. avgusta 1991 me je po 
stacionarnem telefonu pokli-
cal  Popitov Lenart, brat Fran-
ceta Popita, da bi želel govoriti 
z menoj. Dogovorila sva se za 
naslednji dan na ribiški veselici 
v Sinji Gorici. 

S seboj sem vzel takrat 12-le-

tnega sina. Še usedel se nisem 
za mizo, kjer je sam sedel, ko 
mi je zabrusil: »Sem slišal, da 
delaš za 'ta bele', oče se ti obrača 
v grobu.« Nisem mu zameril, ker 
sem ga dobro poznal in sva bila 
prijatelja že dolgo. »Ja,« je pove-
dal, »France je imel 70 let in je 
bil na njegovem rojstnem dne-
vu tudi Kadijevič in je zagro-
zil, da bo JLA zopet usekala in 
naredila red v Sloveniji. Janeza 
bodo obesili, ostale pa bi milej-
še obravnavali.« Takrat sporo-

čila nisem razumel, niti logične 
povezave ni bilo zanj. Ko sem se 
naslednji dan o tem pogovarjal 
z Andrejem Lovšinom, tudi on 
ni bil zaskrbljen zaradi tega. Pa 
vendar, v ponedeljek 19. 8. 1991 
je svet obšla novica, da je bil v 
Sovjetski zvezi zadušen državni 
udar, kjer so stari generali hote-
li ponovno vzpostaviti Sovjet-
sko zvezo. Dosti pozneje, pred 
nekaj leti, je dr. Rosvita Pesek 
imela oddajo na o temi, kako je 
Kadijevič iskal pomoč pri gene-

ralu Jazovu v Sovjetski zvezi za 
ureditev razmer v Jugoslaviji.

Tu se sedaj pojavlja vprašanje, 
kaj počne Putin, ko po 30 letih 
vzpostavlja novo Sovjetsko zve-
zo: je to lahko nalezljivo? Mo-
ramo pripraviti zaklonišča, se 
sprašujem … 

Vid Drašček, predlagatelj 
zlatega častnega znaka 

svobode Vrhniki

Vrhnika, 
junaško mesto, 11.

Pešci spadajo med 
ranljivejše udeležence 

v cestnem prometu, 
zato je njihova varnost 

ena izmed prioritet 
nacionalnega programa 

in preventivnih ter 
vzgojnih aktivnosti 

Javne agencije RS za 
varnost prometa (AVP). 

Akcijam, katerih nosilec je 
(AVP), se pridružuje tudi ZŠAM 
Vrhnika; tokrat smo se pridru-
žili akciji PEŠEC. Letos nismo 
namenjali pozornosti samo 
uporabi odsevnih predmetov in 
vidnosti na cesti ponoči, ampak 
smo posebno pozornost name-

nili pravilnemu ravnanju vrtče-
vskih otrok, ki hodijo na spre-
hode v okolici vrtcev. Najmlajše 
smo opozorili na pravila v ce-
stnem prometu, ki jih je treba 
spoštovati. Poseben poudarek 
smo namenili pravilnemu giba-
nju skupin na pločniku in dru-
gih cestnih površinah, prečka-
nju ceste v skupini, varovanju in 
označevanju skupine v prometu 

– vse z namenom boljše vidno-
sti udeležencev. Ozaveščali smo 
tudi strokovne delavce, ki vodi-
jo otroke, da so v danih trenut-
kih odgovorni za premik takih 
skupin. Pred odhodom na pot 
je zelo pomembno obveščanje 
udeležencev (otrok) o varnem 
vedenju na poti in jih opozarjati 
na morebitne nevarnosti. Nalo-

ga odraslih pa je, da med potjo 
podajajo sprotne informacije 
in navodila. Vozniki se mora-
mo zavedati, da lahko v okolici 
šol, vrtcev in športnih objektov 
srečujemo skupine otrok, prav 
tako moramo biti še bolj pozor-
ni v temi in ob slabši vidljivosti.   

V  proces preventivnih vsebin 
smo v letošnjem šolskem letu 
vključili tudi policiste PP Vrh-
nika in ZD Vrhnika – nujno 
medicinsko pomoč (NMP). 
Otrokom so predstavili njiho-
vo delo in pomen preventive za 
varno sodelovanje v prometu. 

Prav tako nismo pozabili ome-
niti pomena pomenbnih številk 
112 in 113. Otroška vprašanja in 
njihova bujna domišljija ne po-
znajo meja, kar so spoznali tudi 
naši gostje policisti in reševalci. 
Z nasmehom na obrazu smo se 
razšli z obljubo o ponovnem 

srečanju. Z dobrimi preventiv-
nimi praksami bomo nadalje-
vali tudi v prihodnje.

Po počitnicah je začetek po-
uka članice in člane ponovno 
popeljal na vrhniške ceste. V 
ponedeljek, 1. 3., in torek, 2. 3. 
2022, smo poskrbeli za varno 
pot naših  šolarjev v šolske klopi. 
Naš namen je predvsem opozo-
riti voznike, da so med nami v 
prometu ponovno tudi otroci. 
Zavedajmo se, da so pešci in ko-
lesarji najbolj ranljiva skupina 
na cesti. Z zmanjšanjem hitrosti 
in pozornostjo na vožnjo bomo 
varno obvozili pešce, kolesarje 
in voznike električnih skiro-
jev. Ne pozabimo na tehnično 
brezhibno delovanje svetil in 
čistih vetrobranskih stekel, in 
sicer podnevi in ponoči. Pozimi 
bodimo pozorni na zaledenele 
površine na cesti in na vozilu.    
Z organiziranimi in samostoj-
nimi akcijami za večjo varnost 
v prometu bomo člani ZŠAM 
Vrhnika nadaljevali in tako pri-
spevali svoj kamen v mozaik 
prometne kulture in varnosti 
v prometu. Pod sloganom S 
skupnimi močmi se prometna 
preventiva gradi nadaljujemo s 
svojim poslanstvom.

Srečno vožnjo!
Predsednik ZŠAM Vrhnika, 

Franjo Čretnik (foto: Leon 
Novak ZŠAM Vrhnika)

Uspešno končana 
preventivna akcija 

Pešec in 
varovanje po 

počitnicah

V a b i l o

Spoštovani članice in člani 
Turističnega društva Blagajana, 
sodelavci, prijatelji, 
podporniki društva!

Vabljeni
na redni letni občni zbor,
ki bo v četrtek, 14. aprila 2022, ob 18. uri
v mali dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.

Poročali bomo o dosedanjem delu  in skupaj načrtovali dejavnost društva. 

Po končanem uradnem delu se bomo  po dolgem času tudi družili, 
če bo le mogoče.

 Turistično društvo Blagajana Vrhnika
Upravni odbor

Predsednica Mirjam Suhadolnik
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Kje vidite sinergijo med vsemi področji, ki so vam 
blizu?

Čeprav se zdi, da sem bolj prepoznaven na podro-
čju kulture in likovnega ustvarjanja,  moje osnov-
no torišče ustvarjanja in dela pripada področju 
gospodarstva. Za mano je več let dela v gospo-
darstvu: od tehnologa, konstruktorja, projektan-
ta, vodje vzdrževanja in proizvodnje, tehničnega 
direktorja do direktorja podjetja, svetovanje in 
pomoč pri vpeljevanju mlajše generacije. Siner-
gija vsega skupaj so ustvarjalnost, vztrajnost in 
povezovalnost za doseganje skupnega cilja za do-
bro vseh in s tem zadovoljstvo, ki ga dobimo s pri-
jateljskim odzivom in notranjim zadovoljstvom.

Zakaj ste se odločili kandidirati za poslanca v 
Državnem zboru?

Politika je eno od področij, v katero sem stopil z 
namenom, da lahko prispevam kaj dobrega za nas 
vse. Potem ko sem pred leti prebolel zelo hudo 
bolezen, sem se čutil nagovorjenega, da bom iz-
polnjen le, če bom vsak dan naredil kaj dobrega. 
Najprej sem se vključil v politiko na lokalni ravni, 
kjer je mogoče narediti veliko dobrega v medse-
bojnem sodelovanju, čeprav različnih nazorskih 
in političnih pogledov. Za kandidiranje v Državni 
zbor sem se odločil po nagovoru ljudi krščansko-
-demokratskih usmeritev, konkretno članov in 
odborov Nove Slovenije občin Vrhnika, Borovni-
ca in Log - Dragomer. Ti kraji in ljudje, ki so nekje 
na stičišču Notranjske in Ljubljanskega barja, so 
mi zelo blizu in jih cenim po pridnosti, poštenosti, 
pa tudi po njihovi iznajdljivosti. 

Kakšna so vaša pričakovanja glede letošnjih 
državnozborskih volitev? Kako vidite trenutno 
politično situacijo?

Na letošnje državnozborske volitve gledam  
zmerno optimistično. Vsi nekako poudarjajo, da 
bodo prelomne. Ali bodo res? Kot volivec vedno 
upam, da se bo tehtnica prevalila na stranke in k 
odločevalcem, ki bi bili sposobni bistveno večjega 
povezovanja in ne samo ločevanja na leve in de-
sne. Žal nekateri javni, pa tudi nekateri strankam 
naklonjeni mediji še kar sejejo pesimizem in po-
glabljajo razklanost med ljudmi. Sam bi dal pred-
nost povezovanju med desno in levosredinskimi 
strankami, ker ta trenutek lahko le tako pristopi-
mo k pomiritvi duhov in graditvi boljših odnosov.

Katere vrednote kot kandidat postavljate v ospredje?

Osebno so mi najbližje vrednote, ki dajejo pred-
nost družini, miru, zdravju, socialni pravičnosti 
in kulturi. Družina je osnovna celica vsake druž-
be in zasluži največjo pozornost vseh nas. Mir 
je pogoj za vse, kar nas obdaja v življenju, zato 
moramo krepiti mir povsod, v vsebi v narodu in 
med vsemi nami. Podobno kot mir je tudi zdravje 
osnovni pogoj za kakovostno življenje. Žal pri nas 
zdravstveni sistem ni učinkovito organiziran in 
veliko resnih bolnikov predolgo čaka na obrav-
navo. Na tem področju bodo potrebne korenite 
spremembe. Socialna pravičnost ima veliko plasti. 
Menim, da je treba mlajšim dati priložnost za delo 
in pošteno plačilo, starejšim pa zagotoviti človeka 
vredno starost. Kot zadnjo bi izpostavil kulturo, 
ki je osnova narodne samobitnosti. Umetnost je 

najvišja raven  človekovega ustvarjanja in čutenja. 
To bi morali še posebej negovati in iz nje zajemati 
energijo ter smisel za lepoto tega sveta. 

Glede na vašo dejavnost na področju kulture – kako ji 
boste kot poslanec odpirali vrata?

Pogoj za vsako kulturo je najprej stanje notranje 
kulture in duha vsakega posameznika. To obču-
tljivost pridobimo najprej prek svoje družine, zelo  
veliko prek izobraževalnih institucij in prek raz-
ličnih medijev. Kot poslanec bom podpiral rešitve 
v izobraževalnem sistemu, da bi mlade oborožil 
za razumevanje in podoživljanje kulture in njenih 
dobrobiti. To pomeni več šolskih ur za kreativno 
ustvarjalnost, ki jo predstavlja tehnično naravo-
slovno,  likovno vizualno  in glasbeno izražanje. 
Čeprav se zdi, da je za pisano in govorjeno besedo 
bolje poskrbljeno, skrbi za kleno slovensko bese-
do ni nikoli dovolj. Kulturne ustanove imajo pri 
tem pomembno poslanstvo in bi jih morali bolj 
podpreti, ne pa da so na repu slovenskega pro-
računa. Bojim se, da nekateri izvoljeni predstav-
niki ljudstva in izvršno uradništvo pravzaprav 
ne vedo kaj dosti o pravi kulturi in je zato niti ne 
podpirajo pretirano.

Kje vidite Slovenijo čez deset let?

Zagotovo se bo Slovenija v naslednjih desetih 
letih zelo digitalizirala in hkrati poosebila ze-
leni prehod, ki bo zaščitil naše okolje, zmanjšal 
segrevanje Zemlje. Predstavljam si, da si bomo 
za svojo energetsko neodvisnost in samozado-
stnost morali zgraditi še nekaj hidroelektrarn ter 
množico sončnih in vetrnih elektrarn. Popolno-
ma bomo prešli na trajnostno mobilnost ob mo-
dernizaciji javnega potniškega prometa. Z vidika 
prehranske varnosti bomo veliko bolj samoo-
skrbni, izobraževalni sitem bo dal poudarek na 
usposabljanju za potrebe novega časa. Kar zadeva 
kulturo in umetnost, se bomo spogledovali z no-
vimi možnostmi, ki jih bo prinesla digitalizacija.  
Nekako čutim, da sem pripravljen na nove izzive. 
Hvala vam vnaprej za vašo podporo in vaš glas.

Naročnik oglasa je NSi.

Janez Ovsec

Tudi politika je umetnost 
Janez Ovsec, po duši umetnik – slikar in zborovski pevec – po prepričanju 

gospodarstvenik, se podaja v politiko. Občutek za organizacijo, oplemeniten 
s sposobnostjo opazovanja in izražanja, je gotovo med njegovimi atributi na 

politični poti.

S E M I N A R

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in  
     obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« 
                     (Mt 11,28)

pričevanja, 
    glasba, pogovor ...

Varstvo otrok zagotovljeno.

Organizira: ŽUPNIJA VRHNIKA  V S T O P  P R O S T

Cukaletova dvorana pri  
         cerkvi sv. Pavla

tor., 19. 4. 2022 ob 20.00

tor., 26. 4. 2022 ob 20.00

tor., 3. 5. 2022 ob 20.00

tor., 10. 5. 2022 ob 20.00

tor., 17. 5. 2022 ob 20.00

tor., 24. 5. 2022 ob 20.00

tor., 31. 5. 2022 ob 20.00

Vsi, ki ste žejni ...
    zdravja, miru,
                veselja, sreče, svobode,  
       ljubezni, življenja ...

na Vrhniki
»Predstavniki 
nove generacije 
v politiki 
spoštujemo 
preteklost, 
razumemo 
sedanjost 
ter smo se 
pripravljeni 
soočiti z 
izzivi 
prihodnosti.«

Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Jerca Korče

Jerca Korče.indd   1 22. 03. 2022   18:18:44
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Na Vrhniki je Poletna 
šola v naravi zaživela 
v šolskem letu 1971  
na Belem Križu nad 
Strunjanom. 

OŠ Janeza Mraka je do  leta 
1974 letovala pod vodstvom 
Zdenka Moharja. Sam sem 
takrat sodeloval kot vaditelj 
plavanja. OŠ Ivana Cankarja je 
letovala do leta 1973   pod vod-
stvom Rafaela Jakliča. Nasle-
dnje šolsko leto (1974) je Rafael 
Jaklič za OŠ Ivana Cankarja or-
ganiziral Poletno šolo v naravi v  
Valovinah pri Pulju.

Leta 1975 je  k  sodelovanju 
povabil tudi OŠ Janeza Mraka, 
OŠ Borovnica, OŠ Brezovica 
in ŠPP.  Pridružili so  se nam 
tudi učenci šole izseljencev iz 
Molmeja, ki jih je vodila naša 
meščanka Rada Pišler. Organi-
zacijski vodja je bil Rafael Jaklič.

Strokovni vodje so bili: za OŠ 
Ivana Cankarja Rafael Jaklič, 
za OŠ Janeza Mraka Alojz Pe-
ternel, za OŠ Borovnica Pavle 
Bajec, za OŠ Brezovica Rado 
Šturm, za oddelke ŠPP Meta 
Mohar. Tako je Poletna šola v 
naravi postala občinski projekt.

Leta 1977 sem organizacijsko 
in strokovno vodstvo prevzel 
Alojz Peternel. Pedagoški vod-
ji sta bila Elica Brelih in Janez 
Smrtnik. Takšna organizacija 
letovanja je trajala vse do leta 
1980, ko sta se šoli na Vrhniki 
združili v OŠ Ivana Cankar-
ja. Organizacijski in strokovni  
vodja  sem še naprej ostal  Alojz 
Peternel, Elica Brelih pa peda-
goški vodja  (leta 1984 in 1985 
je Alojza Peternela zamenjal  
Vinko Bizjak). Od leta 1994 do 
1998  ja organizacijsko  in stro-
kovno vodstvo prevzela Zlata 

Novak, nato pa Vinko Bizjak.
Eno leto smo zaradi odpovedi 
v Valovinah letovali v vojaško-
-policijskem kampu v Peroju 
pri Fažani,  nato pa spet  v Va-
lovinah  vse do leta 1991 in od 
leta 1993 v Medulinu do leta 
2000. Ob osamosvojitvi Slove-
nije  smo dvakrat organizirali 
Poletno šolo v naravi v Kranjski 
Gori, bivali smo v hotelu Alpi-
na. Program desetdnevnega bi-
vanja smo spremenili, vendar je 
plavanje ostalo v ospredju. Go-
stovali smo v bazenih v hotelih 
v Kranjski Gori. Program smo 
dopolnili s kolesarjenjem, po-
hodi, taborjenjem, orientacijo.

Program dela med deset-
dnevnim bivanjem v Poletni 
šoli v naravi  je bil vodilo Na-
učimo se plavati. Pozneje smo 
dodali osnove potapljanja in 
deskanja. Ne morem, da  v tem 
spominjanju ne namenim ne-
kaj besed  g. Stojanu Bodlaju, s 
katerim sem navezal  prijatelj-
ski  odnos,  ki  je  trajal  vse do 
njegove smrti. Doma je bil iz 
Medvod, kapitan rušilca Split 
in sošolec našega pedagoškega 
vodje Janeza Smrtnika. Ker je 
bil spoštovan občan Pulja, nam 
je njegova prepoznavnost v ve-
liki meri odpirala vrata pri vseh 
navezah, ki smo jih rabili pri 
organizaciji dela v šoli v naravi: 
obisk rušilca, iz  katerega smo 
odnesli nepozabne trenutke in 
smo ga obiskali v dveh izmenah,  
ogled puljske arene, ladjedelni-
ce, najemanje jadrnice, obisk 
potapljaškega kluba iz Pulja 
s prikazom njihovega dela. Z 
mino polagalko so nas popeljali 
do rta Kamenjaka.  Za  piknik 
učencev in preostalih udeležen-
cev  šole v naravi so nam njego-
vi vojaki nalovili ribe in nabrali 
školjke. Leta 1983 nam je zaradi 

odpovedi v  Valovinah brez te-
žav uredil letovanje v vojaško-
-policijskem kampu v Peroju pri 
Fažani,  za kar sicer v nobenem 
primeru ne bi dobili dovoljenja  
za bivanje. Pozneje, leta 1993  v 
Medulinu, saj so takrat hotel 
odprli samo za nas.

V tej povezavi moram ome-
niti še upravnika letovišča ZB 
Maribor, g. Jožeta Pretnarja, ki 
je imel do naših učencev očeto-
vski odnos, pripravljen ugoditi 
vsaki njihovi želji (prilagoditi 
jedilnik po njihovih željah itn.). 
Spoštoval je in razumel težave 
našega dela in nam zato v mno-
gih primerih »šel na roko«.

V Valovine  in  Peroj smo se 
z Vrhnike vsako leto odpravili 
z avtobusi na železniško po-
stajo Verd, od koder nas je vlak 
odpeljal do Pulja, nato pa do 
letovišča ponovno z avtobusi. 
V Valovinah so v času letovanja 
dva do štirje učenci bivali v lepo 
urejenih hiškah Jelovica, ki so 
vse imele notranje sanitarije, kar 
takrat ni bilo kar tako. V Peroju 
v zidanih hišicah in kamp pri-
kolicah, v Medulinu pa v hotelu.

Leta 1977 smo skupaj z vrt-
cem organizirali prvo malo  
Poletno šolo v naravi  v obči-
ni.  Udeležba desetdnevnega 
bivanja  v šoli v naravi  je bila 
obvezna za vse učence. Doma 
so lahko ostali le tisti z zdravni-
škim spričevalom. Ker so starši 
plačali le hrano in nastanitev, 
družine, ki so imele več otrok, 
so stroške plačale le za enega 
otroka, za druge smo namenili 

zbrani denar iz akcije Zbiramo 
stari papir (zbrali smo ga tudi 
več kot 1.000.000 kg).  Starši, 
se še spomnite dolgih čakalnih 
vrst ?) in iz drugih virov. 

Ne smemo pozabiti tudi na 
pokrovitelja, to je bila Samou-
pravna interesna skupnost Vrh-
nika (SIS), katere sekretarka je 
bila Mira Šinkovec. SIS Vrhnika 
je prevzela financiranje letova-
nja za otroke staršev, ki  zneska 
niso mogli plačati, prevzela pa 
je tudi financiranje prevoza, 
vaditeljskega kadra, zdravnika, 
stroške značk in diplom Delfin 
in vse organizacijske stroške 
priprave na šolo v naravi.

Pozneje smo s pomočjo da-
rovanih sredstev obrtnikov in 
drugih občanov Vrhnike na-
bavili šest   jadralnih desk in 
naredili stojalo, na katerem so 
se učenci že na suhem lahko 
pripravljal na vadbo v vodi. Za 
to velja zahvala vaditelju Miru 
Miklavčiču. 

Vse to je pripomoglo, da je 
bila udeležba otrok tako velika! 
Poletna šola v naravi je zaslužna, 
da je na Vrhniki več kot  80 % 
otrok osvojilo plavalne veščine. 

Skozi vse obdobje so učenci 
v Poletno šolo v naravi odhaja-
li pod vodstvom razredničark 
ali razrednikov, ki so skrbeli za 
nekaj ur pouka in uresničeva-
nje dnevnega reda. To so bili: 
Anica Žun, Jana Majer, Andre-
ja Ratković, Julči Drašler, Vika 
Končan, Janez Smrtnik, Elica 
Brelih, Betka Dežman  Grom, 
Beba Babič, Valerija Šteblaj, 

Jana Malavašič, Fani Berdnik, 
Lidija Rajer, Sonja Barbo, Anica 
Podobnik, Gena Pupis, Anica 
Žilavec, Mojca Grom, Helena 
Grbac, Irena Sivec Maglica, Ma-
teja Brelih Glušič, Mira Čekada, 
Božena Kavčič, Milena Rozman, 
Tončka Mejač, Alenka Petkov-
šek, Polona Verbič, Cvetka Flor-
jančič, Milica Lavrenčič, Mojca 
Šetinc, Jana Zadnikar, Marjeta 
Petrač, Ivica Česnik.

Telovadni učitelji/ice so skr-
beli za pouk plavanja: Zdenko 
Mohar, Mateja Grom, Rafael 
Jaklič, Alojz Peternel, Dragica 
Pelan, Elo Rijavec, Luka Drašler, 
Zlata Novak,  Mateja Šraj, Vin-
ko Bizjak, Pavle Bajec, Marjan-
ca Brenčič, Angela Tortič Šivic, 
Lado Pahor, Andrej Telban.

Pomagali so jim  vaditelji in 
vaditeljice, ki so sodelovali skozi 
obdobje 50 let: Ferdo Šinkovec, 
Drago Verbič, Miro Miklavčič, 
Roman Železnik, Andrej Ko-
ščak, Primož Rus, Lili Kenk, Iko 
Krašovec, Damjan Žun, Roman 
Žun, Janez Majer, Božo Verbič, 
Robi Grom, Zoran Grom, Tone 
Jesenko, Tone Turk, Edo Zupan,  
Marjan Nikoleti, Bojana Pribo-
šič, Tatjana Suhadolc, Dragica 
Pelan, Polona Gruden, Meta 
Mohar, Vida Božnik,  Lučka 
Kenk, Jana Ogrin, Renata Sta-
novnik, Alja Peternel, Simon 
Bradeško, Aljoša Seljak, Matjaž 
Martinšek, Matija Kunstelj, Pe-
ter Peternel, Maja Krašovec, 
Duša Troha, Irena Seliger, Nuša 
Urbančič, Jernej Fefer, Kaja Ro-
gej, Miša Miljkovič, Sebastijan 
Barišič, Miha Furlan, Miha Pr-
vinšek, Tadeja Knaflič, Kristina 
Smrke, Marjan Gornjak, Bojan 
Kukec, Janez Drašler, Marta 
Rijavec, Jože Leben, Maja Bajec, 
Matjaž Bajec, Klemen Stojano-
vič … 

Za otroke  s Švedske so skrbe-
le: Rada Pišler, Ivanka Franceus, 
Nuša Pertnik, Mihaela Hojnik 
Barišič, Karlota Kljun. 

Vsi plavalni vaditelji so bili 
polnoletni in so imeli opravlje-
ne izpite za dejavnosti, ki so jih 
opravljali. Pred odhodom v šolo 
v naravi so opravili še predela-
vo snovi  in preizkus znanja. Za 
vsako letovanje smo poskrbeli 
tudi za zdravstveno oskrbo. Na 

letovanjih so nas v različnih le-
tih spremljali zdravniki: Pavle 
Zupan, Andreja Zupan, Helena 
Drašler, Dušan Mihelčič in Pri-
mož Rus.

Vsako leto smo organizirali še: 
ogled puljske Arene, ladjedel-
nice in Arheološkega muzeja. 
Peljali smo se z mino-polagal-
ko do rta Kamenjaka in nazaj. 
Ogledali smo si rušilec Split, 
ki je predsednika Jugoslavije 
spremljal po svetu. Položili smo 
venec k spomeniku Sergeja Ma-
šere, ki je v prvi svetovni vojni 
iz protesta proti takratni vladi 
v Boki Kotorski potopil rušilec 
Zagreb. Ogledali smo si morsko 
dno z barko s steklenim dnom. 
Odpeljali smo se na izlet  z ja-
drnico po Jadranskem morju. 
Zadnje popoldne smo po nava-
di imeli piknik s plesom, na ka-
terem smo se mastili z ribami, 
školjkami, hrenovkami, čevap-
čiči in  se tudi posladkali.

Razredničarke, ki so spre-
mljale otroke, so v dopoldan-
ski in popoldanski uri pouka 
spoznavanje narave in družbe 
vodile raziskovanja o značil-
nostih morske vode (slanost, 
plimovanje, temperaturo vode, 
valovanje …) in življenje v njej. 
V ta namen so pripravljale pri-
ložnostne razstave morskih 
živali, ki jih je plima pustila na 
obali ali pa so jih vaditelji nalo-
vili v morju. 

Na sprehodih ob obali  so 
proučevali sredozemsko ra-
stlinstvo (rdeči in črni bor, bo-
rovega prelca,  žuko ali brnistro, 
žajbelj, cedre, makijo, škržate, 
vetrove …) in sestavo tal (rdeča 
zemlja, apnenčeve skale …)

O živalih, prigodah na mor-
ju, v pristanišču, o zgodovini 
obmorskih naselij so otroci 
prebirali učne liste in pripove-
dovali svoja znanja o morju in  
pomorščakih.

V dnevih, ko je ponagajalo 
vreme, so se  zaposlili z risa-
njem dogodkov, ki so jih doži-
vljali v organiziranem prostem 
času (športne igre, ples, piknik, 
nagradni sladoledi, tekmovanja 
v plavanju v skupini ...) in pri-
pravljali razstave med borovci.

Alojz Peternel

Petdeset let Poletne šole v naravi

Poletna šola
v naravi

od 1971 do 2000

Srečanje vseh strokovnih delavcev poletne šole v naravi ob 200. obletnici šolstva na Vrhniki (foto Zmago Solina)

PROSIMO VSE 
UDELEŽENCE ŠOLE V 
NARAVI 

učence/ke, vaditelje/ce, te-
lovadne učitelje/ce in razre-
dničarke, da nam pri razsta-
vi s fotografijami in pisnimi 
prispevki pomagajo obeležiti 
obletnico šole v naravi, KI 
BO 24. MAJA 2022 v pro-
storih Cankarjevega doma 
na Vrhniki
Gradivo v pisni obliki lah-
ko pošljete po elektronski 
pošti ali dostavite na naslov 

vbizj@11sola.si ali peternel-
majda@gmail.com ali elica-
brelih@gmail.com ali novak.
zlata@gmail.com
ali osebno na naslov: 
Vinko Bizjak, 
Kopališka 4, 
Alojz Peternel, 
Idrijska 9, 
Elica Brelih, 
na Klisu 6b 
ali 
Zlata Novak, 
Notranjska 30.
Po  končani razstavi vam 
bomo poslano gradivo vrnili.
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Uživali boste v prijetnem ambientu 
sodobno zasnovanega novega salona 
z vozili znamke Jeep in in čisto novih 
prostorov za registracijo vozil 

Letos mineva že 38 let, odkar 
je pionir in vizionar Jelko Bajc 
začel z obrtjo pod kozolcem in 
bi bil sedaj, ko je podjetje Av-
totrade odprlo popolnoma nov 
prostor za registracijo vozil in 
začelo s prodajo in servisom 
prestižnih avtomobilov ameri-

ške znamke Jeep, prav gotovo 
zelo ponosen. V spomin nanj 
5. 4. 2022, ko bi praznoval svoj 
rojstni dan, organiziramo dan 
odprtih vrat, kjer vam želimo 
predstaviti vse novosti in vas 
povabiti, da z nami preživite 
prijetno dopoldne ob druženju, 

zabavnem programu in zakuski.
V Avtotradu ob sodelovanju z 

Avto Triglavom Fiatova zgodba 
optimizma in veselja z zadovolj-
nimi kupci poteka že od leta 
1994. Leta 2012 so svojo prodajo 
razširili še na blagovno znam-
ko Kia, ki voznike navdušuje s 
sodobnostjo,  udobjem in  naj-
novejšimi varnostnimi tehno-
logijami. Da bi ustregli kupcem, 
ki prisegajo na električne avto-
mobile, so pred dvema letoma 
v svojo prodajno paleto uvrstili 
tudi avtomobile nove generaci-
je MG Motors, ki navdušujejo 
kupce, ki cenijo prostornost, 
udobnost in sodobno zasnovan 
dizajn na tradicionalni osnovi. 

Tudi za podjetje Avotrade je 
bilo obdobje zadnjih dveh let 
polno izzivov. Pravijo, da se je 
pri njih potrdilo, kar že od za-

četka vedo: veliko lažje je pre-
plezati ovire s pravo ekipo, s  
sodelovanjem, povezovanjem 
in zrenjem v prihodnost. 

Tako so v tem času vpeljali 
kar nekaj novosti in se odlo-
čili za investicije. V času, ko je 
bil obseg dela zmanjšan, niso 
razmišljali o odpuščanju in kr-
čenju kadra, temveč so tisti čas 
namenili okrepitvi delovne sile, 
raziskovanju tržnih smernic in 
razmišljali o izboljšani in dopol-
njeni ponudbi za svoje stranke. 

Tisto obdobje so izkoristili za 
obnovitvena dela, za opremo 
popolnoma novega prostora za 
registracijo vozil z željo, da se 
bodo njihove stranke pri njih ob 
urejanju vsega za svojega jekle-
nega konjička še bolje počutile, 
saj je prostor s svojo sodobno 
zasnovo prijeten že sam po sebi.

Poleg novega sodobnega 
centra za registracijo vozil so 
konec leta 2021 s ponosom od-
prli povsem nove prostore za 
prodajo blagovne znamke Jeep. 
Ambient prefinjenega salona 
je naravnost čudovit: v njem 
vas pozdravijo sodobne bar-
ve, edinstveno zasnovan pro-
stor, ki ga z dodatno svobodo 
in brezčasnostjo dopolni pravi 
mali čudež, kumkvat, drevo, ki 
raste sredi prodajnega salona.  
Prostor se popolnoma ujema 
z idejo Jeepa, kjer vsako vozilo 
pripoveduje edinstveno zgodbo 
z bogato dediščino. 

Na dediščino pa so lahko tudi 
v podjetju Avtotrade že prav po-
nosni, saj v Sinji Gorici že leta 
skrbijo za svoje zaposlene in 
stranke. V vseh delih svojega 
obsežnega posla, pa naj si bo to 

v trgovini, na servisu ali v go-
stilni, poskrbijo, da se stranke 
pri njih dobro počutijo, dobijo 
kakovostno storitev in se rade 
vračajo. 

Z vsemi izboljšavami so še 
dodatno zagotovili, da resnično 
lahko vse za vaš avto uredite na 
enem mestu: od nakupa nove-
ga ali rabljenega avtomobila do 
servisa za znamke Fiat, Fiat Prof-
fessional, Kia in Alfa Romeo ter 
MG Motors in Jeep. 

Prav tako nudijo vrhunske 
vulkanizerske storitve, klepar-
sko ličarska popravila, zavaro-
vanja, registracije in tehnične 
preglede, pri njih lahko opra-
vite vozniški izpit ali pa pocr-
kljate svoje brbončice z okusno 
malico, kosilom ali vrhniškimi 
štruklji v sosednji stavbi Gostil-
ne Bajc.
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Novi prostori za upravne postopke registracije vozil 

Edinstvena zgodba inovativnosti in tradicije 

Vabljeni v Avtotrade na dan odprtih vrat
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Letos mineva sto let od ustanovitve 
prostovoljnega gasilskega društva v Blatni 
Brezovici in sto let prizadevanja gasilcev za 
varnejše počutje in dobrobit krajanov.

Nismo bili med prvimi na 
Vrhniškem, kar pa ne zmanjšuje 
našega dobrodelnega pomena 
za širšo skupnost – spopadanje 
z ognjenimi zublji, ki uničujejo 
našo lastnino ter odpravljanje 
posledic žledoloma, globokega 
snega ali orkanskega vetra. 

Lahko se celo pohvalimo, da 
je sicer žalosten dogodek – po-
žar pri kapelici v vaškem jedru 
na Jakobovo nedeljo pred točno 
150. leti, na Vrhniškem spod-
budil razmišljanje o nujnosti 
organizirane požarne obrambe. 

Na Vrhniki jo ustanovijo že leta 
1878, v Blatni Brezovici pa svo-
jo požarno obrambo dobimo 
oziroma ustanovimo društvo 
natanko pol stoletja po požaru, 
1. junija 1922. 

Ob ustanovitvi zapišejo: 
»Franc Jeraj in Ignac Suhadolnik 
posestnika v Blatni Brezovici, 
sta sklicala 31. maja 1922-ega 
leta ustanovni občni zbor. Na ta 
ustanovni občni zbor sta pova-
bila vse fante in može iz imeno-

vane vasi, odzvali so se povečini 
vsi, imenovana posestnika sta 
se obrnila na tovarniško dru-
štvo na Vrhniko in Vrhniško 
prostovoljno gasilko društvo je 
odposlalo tajnika g. Franca La-
foga. Imenovani gospod je imel 
častni govor o pomenu požarne 
brambe. Med govorom je dajal 
pogum fantom in možen, nav-
dušil jih je tako, da se je takoj še 
tisti večer na željo zbranega ob-
činstva ustanovilo Prostovoljno 
gasilno društvo v Blatni Brezo-
vici, izvoljen pa bil odbor, za na-

čelnika Janez Mušič, podnačel-
nika Janez Gostiša, tajnika Jožef 
Lovrin, blagajnika Jožef Zakraj-
šek in za odbornika Franc Jeraj 
in Ignac Suhadolnik«.

Začetek je bil seveda težak, 
toda z vztrajnim in neumor-
nim delom se doseže marsikaj. 
Gasilski dom, 18 metrov dol-
gega in devet metrov širokega, 
zgradimo leta 1923, postavljen 
pa je bil tudi gledališki oder, ki 
je omogočil uspešno gledališko 

dejavnost. Pri gradnji doma s 
prostovoljnim delom in denar-
nimi prispevki pomagajo vsi va-
ščani, posebne zasluge pa imajo 
takratni posestniki, ki društvu 
za gasilski dom odstopijo svoja 
zemljišča. V stotih letih je dom 
večkrat obnovljen, že leta 1926 
mu je dodan prizidek, zadnjo 
večjo prenovo – če odmislimo 
toplotno izolacijo, nova dvižna 

garažna vrata, zamenjavo oken 
in ponovno asfaltiranje dvo-
rišča v zadnjih nekaj letih – in 
širitev, pa dom dočaka ob de-
vetdesetletnici društva. Nare-
jeno je novo ostrešje in fasada, 
urejena je tudi notranjost gasil-
skega doma, v juniju 1997 ure-
dimo okolico doma, asfaltiramo 
dvorišče in dovoz do doma, tri 
leta kasneje pa še sejno sobo 
društva. Tri leta po ustanovitvi 
dobi društvo prvo motorno bri-

zgalno, vse dele, razen motorja, 
pa izdela vrhniški rojak, strojni 
ključavničar Ivan Prušnik. Že 
leta 1927 se brizgalna odlično 
izkaže pri gašenju požara, ki 
ob največji vročini in suši iz-
bruhne na barju med Bevkami, 
Logom in Drenovim Gričem 
in »v hudem ognju zemlja gori 
kot slama«. Leta 1929 oddamo 
kolarju Tomšiču iz Verda v iz-
delavo kočijo, v kovanje pa An-
tonu Kuncu iz Sinje gorice in 
na kočijo postavimo Prušniko-
vo motorno brizgalno. Ogrodje 
kočije je gotovo precej starejše, 
saj je na okovju izpisano še ime 
prestolnice rajnke Avstro-Ogr-
ske. Kočija, ki je do sredine 
osemdesetih let edino gasilsko 
vozilo, je leta 1994 obnovljena, 
krasi pa jo še vedno delujoča 
motorna brizgalna ILO. Za Ev-
haristični kongres v Ljubljani 
leta 1938 organizatorji odločijo, 
da ob otvoritvi Plečnikovega 
stadiona v Ljubljani sodeluje 
tudi četa PGD Blatna Brezovi-
ca. Poveljnik gasilske čete An-
ton Lenaršič prevzame vodenje 
in usposabljanje gasilcev članov, 
za nastop pa usposobi tudi pod-
mladek, skupino desetih dečkov 
v starosti med 8 in 10 let in še ne 
članov PGD. 

V času nacistične okupacije 
ljubljanske pokrajine, sprva Ita-
lijanov, potem Nemcev, je med 
osmo uro zvečer in šesto uro 
zjutraj velja stroga policijska 
ura za vse razen za zdravnike, 
reševalce in gasilce s posebnimi 
izkaznicami. Izkaznice izdaja 
tudi PGD Blatna Brezovica, na 
njej pa je, sprva v italijanščini 
kasneje pa v nemščini, poleg 

imena društva in osebnih po-
datkov zapisano, da se imetni-
ku dovoli gibanje ob letalskem 
napadu in alarmih. Imetnik je 
imel prost izhod in se je lahko 
prosto gibal, seveda pa je moral 
pri sebi vedno imeti izkaznico.

Leta 1963 od Gasilskega dru-
štva Verd kupimo drugo motor-
no brizgalno ILO, ki jo leta 1970 
nadomestimo z novejšo črpalko 
Rosenbauer. Leta 1976 kupimo 
prvi kombi IMV, takratna ob-
činska zveza Vrhnika pa nam 
podari motorno črpalko Tomos, 
ki jo namenimo predvsem za 
usposabljanje podmladka.

Ob 75. letnici društva leta 
1997 pripravimo sektorsko vajo, 
po uspešno končani vaji pa je 
opravljen še blagoslov in ura-
den prevzem gasilke cisterne 
na podvozju vozila TAM 5500. 
Zaradi dotrajanosti tega vozila 
gasilci začnemo v letu 2005 z 
različnimi aktivnostmi, da bi 
prišli do novega vozila. Novo 
vozilo s cisterno Mercedes-
-Benz Actros AC 16-70 prevza-
memo ob 85. obletnici ustano-
vitvi društva leta 2007, prevzem 
pa obeležimo še s parado. V letu 
2019 gasilci kupimo nov kombi 
Citroen Jumper in začnemo z 
aktivnosti za počastitev stote 
obletnice ustanovitve društva.

PGD se zaveda, kako po-
membno je stalno izobraževa-
nje gasilcev, prav tako pa tudi 
dejstva, da lahko gasilska dejav-
nost brez mladih hitro zamre. 
PGD mladim namenja veliko 
pozornosti, v svoje vrste pa jih 
vabi tudi z udeležbo na števil-
nih gasilskih tekmovanjih. Pri 
tem smo se Blatničani izkazali 

že velikokrat in dosegli lepe 
uvrstitve, o čemer priča polna 
omara »spominkov« – pokalov, 
med njimi za osvojeni prvi me-
sti mladincev na državnem tek-
movanju v orientaciji na Cer-
knem in v Žalcu, na prvo mesto 
pripravnikov na državnem tek-
movanju v orientaciji v Svetem 
Juriju ob Ščavnici ter na drugi 
mesti na državnem tekmovanju 
v orientaciji, pripravnikov na 
Brdu pri Kranju in mladincev 
v okolici gradu Snežnik. Zaradi 
okrepljenega dela z mladino, za 
prevoze na razne vaje in tekmo-
vanja, leta 2008 kupimo rablje-
no vozilo Peugeot Boxer. 

Kot v drugih vaseh je tudi v 
Blatni Brezovici gasilsko dru-
štvo središče vaškega družab-
nega življenja. V gasilskem 
domu vsa ta leta organiziramo 
različne dogodke, veselice, pu-
stovanja, igre, miklavževanja, 
gasilske vaje, silvestrovanja in 
še marsikaj. Silvestrovanje ob 
vstopu v leto 1928 je še pose-
bej slavnostno, saj v gasilskem 
domu prvič zasvetil luč, zasluge 
za to pa ima Franc Petrič, ki je 
kupil bencinski agregat.

Gasilci radi priskočimo na 
pomoč in sodelujemo pri ak-
tivnostih v krajevni skupnosti, 
pa naj gre za obnovo vaških vo-
dnjakov, postavljanje oglasnih 
kozolčkov in mlajev, gradnjo 
mrliške vežice in urejanje okoli-
ce cerkve sv. Jakoba ali gradnjo 
športnega igrišča ter ureditve 
sprehajalne in kolesarske Bo-
brove poti.

Na pomoč!
Predsednik PGD Blatna 

Brezovica Rajko Pirc

Ob stoletnici 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Blatna Brezovica

Društvo je najstarejšemu članu društva (vpisan 14. 1. 1941) Stanku Petriču za delo, ki ga je opravljal za PGD 
Blatna Brezovica, ob stoletnici podarilo kipec sv. Florjana.

Nekateri ustanovitelji društva

Predsednik PGD BB Rajko Pirc
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Nadaljujemo z objavo dnevnika 
Antona Mehleta, vojaka avstro-
ogrske vojske, ki ga je pisal v času 
ruskega ujetništva. Besedilo zaradi 
avtentičnosti ni lektorirano. 

Začev se je približevati 1.Maj. Vlada je nas dala 
kmetom do 1. Maja plača je nam bila določena 
čez zimo po 4 rublje na mesec

Str.53
pred 1.Majam mi je izplačal gospodar 28 ru-

bljev ker popret nisem nič uzev zdaj sem imu že 
blizo 40 rublev denarja in naprev sem si že ne-
kaj oblek večkrat so me vprašali zakaj tako denar 
šparam odgovoru sem jim zato ker nisem še po-
zabu strašne lakote ki sem jo trpu v Kijevu in na 
vsej poti v Rusijo ker sem biv brez denarja. Pred 
1. Majam so me začeli prositi da bi ostal pri njih 
še čez leto ker vlada jim je dovolila nas še imeti.

Jast sem se na videz branu da ne bom ostav ali 
prosili so me zdaj eden zdaj drugi vidu sem da se 
zelo boje da bi ne šu, jast se

Str.54
pa tudi nisem rad prestavljav ker tukaj sem se 

privadu ljudem vedu sem vsakemu konju svojo 
štalo in za vsako njivo in tako sem ostal še čez leto.

Začeli so kositi travo kose imajo zelo nerodne 
reku sem dajte mi kusje bom po naše naredu dal 
mi ga je ko sem začel dolbsti da bi kluke vdelav je 
godrnjav da mu bom kusje spridu reku sem mu 
če ne bom pokosu tolko kakor vas eden bom vam 
kusje plačav.

Ko začnem kositi me je začudeno gledav tudi 
Pluskarjav in Čukav sta tako naredila in potem 
smo kosili kakor bi po=

Str.55
metav- sami so rekli da niso imeli še nikoli ta-

kih koscov kar je imu njih kosec za 1 dan pokosiv 
sem jast do poldne kar je imu za 2 dni pokosu 
sem v 1 dnevu kosijo tukaj od jutra do večera cel 
dan. Košnja je bila kmalo končana ker sena nima-
jo mnogo. Začelo je rumeneti žito mašine kasarke 
sem se bav ker me lansko leto ostrašilo.

Neki dan pravi gospodar Anton kasarko bomo 
spravili gremo kosit ječmen začela se je spet tako 
zvana kosovica toraj moja obletnica v tem kraju 
ko začnemo kositi se mi ni zdelo tako teško kakor 
lansko leto zdelo se

Str.56
mi je da sem krepkejši kot sem bil pred ednim 

letam gospodar je reku saj ti gre dobro no če boš 
vse skidav ti bom 10 reblev šenkav. Kidat iz kasar-
ke imajo za teško delo kar tudi v resnici je in le 
trden človek more to zdelati. Začeli smo jo pome-
tati kar od kraja do kraja od njive do njive od jutra 
do noči so pele kasarke po širnih stepah privadu 
sem se tako da sem rajši kidav iz mašine kakor bi 
šu v kopice skladat. Košnja z mašino gre hitro od 
rok edna mašina na dan pokosi 5 desetin to je 7 
in pol johov če ni

Str.57
kakšna poležana pšenica. Za mašino gredo de-

lavci ki skladajo žito v kopice kakor pri nas seno. 
Kmalo se je premenila vsa ravnina v same kopice 
bilo je pokošenoskidav sem sam gospodar mi je 
podariv 10 rub. Kakor mi je obljubu.

Začela se je mlačev začele so tuliti mašine mla-
tilke voz za vozom naložen iz žitom se pomika 
proti vasi eden je navadno zmeraj na njivi ki na-
loži na dan 20 do 25 voz moj gospodar je bil mali 
kmet ker je imu premalo konj smo morali pre-
prezati enkat v voze enkrat v gepel zapregali smo

Str.58
8 konj. Mlatiti zelo hitijoker imajo vse na pro-

stem in če pride deževje imajo mnogo škode. Žita 
pridelujejo mnogo največ pšenice ječmena in rži 
druzga ne sejejo mnogo krompir pridelajo zelo 
slab in malo.

Večkrat sem si mislu ko sem prenašav teško 
pšenico ko bi imu to pšenico kar sem jo tukaj 
prenesu doma imeli bi jo zadosti za 50 let ne le 
samo jast in moja družina impak vsa vas. Živeli 
smo dobro bilo je precej sadja pojedli smo dosti 
kaunov in dinj ktere sem zelo rad imu. Neki dan 
ko smo mlatili dobijo pismo iz Odese od tretjega

Str.59
sina pokličejo Petro pročitaj ker drugi nobeden 

ni znal brati pri hiši. Petro je bil četrti najmlajši 
sin gospodarjav.

Bere pismo Dragi papaša in mamaša in doroga-
ja žena ne žalvajte ker grem na pozicijo za svojimi 
brati. Začel se je okoli mašine velik jok od prvih 
dveh že poldrugo leto ni nobenga glasu in zdaj gre 
za njima še treji.

Ko smo mlatili je večkrat prišla policija sprašva-
li so nas po imenu od kod smo ktere nacionalno-
sti smo in kje smo služili v Avstrijski vojski vselej 
so zapisali in odšli.

Str. 60
Neki dan poči glas Mir je oh hvala večnemu 

Bogu saj ni prezgodaj saj je že čas mislu sem si 
zato so nas tako popisovali kako zelo sem se zmo-
tu zvedli smo poznej.

Glas o miru je kmalo vtihnu kopice na njivah 
so postajale čedalje redkejši proti koncu Avgusta 
smo domlatili potem smo začeli orati. Neki dan 
mi reče gospodar saj boš še naprej ostav pri nas 
če ne bo mira pa še enga bom dobiv bom nekaj 
zemlje najev ker mi premalo hodi za ječmen in 
najev jo je 30 desetin to je 45 johov.

Neko jesensko nedeljo prineso

Str. 61
glas iz trga da bodo nas pobrali na vojno gospo-

darji so se zelo vstrašli mi pa smo se jim smejali 
in rekli kako si morte to mislit menda niso tako 
neumni da bodo nam puške v roke dali.

Nekaj časa potem dobijo kmetje ukaz da nas 
morajo na svoje stroške odpeljati v mesto Ale-
ksandrovs tam da bodo nas nakej sprašali potem 
pa eni so govorili da bodo nas kmetom nazaj 
oddali drugi pa so rekli da bomo tam delali v fa-
brikah. Zdaj pa je malo zaskrbelo tudi mene pri 
hiši sem se privadu delo je za letos skoraj končano 
brez denarja nisem obleko sem

Str. 62
si nekaj naprav kruha mi ne manka tako da 

dokler ne bo mogoče domu odditi bi najrajši še 
tukaj ostav. Zelo pa so se ustrašli gospodarji ker 
so zemlje nabrali in so mislili še drugih dobiti 
zdaj pa da bi še nas pobrali moj gospodar se je 
jeziv sinove so mi pobili jast sem star zdaj bodo 
pa še tebe vzeli to ne sme biti, s teboj bom šu v 
Aleksandrovsk šu bom do vojnskega nečelnika če 
si zadovoljen in mogu te bo dat nazaj jast sem biv 
s tem zadovoljen in pri tem je ostalo.

Približav se je dan odhoda bilo je neki četrtek 
v sredi mesca

Str. 63
Oktobra l 1916 gospodar mi je plačav kolkor 

nam je bilo odmerjeno imu sem zdaj 45 rubljev 
denarja in sem bil dosti dobro oblečen. Odpravi-
mo se za na pot jast in moji tovariši, prosili so me 
vsi posebno otroci djadko glejte da pridete nazaj 
obljubu sem jimda pridem.

Mnogo poslavljav se nisem od njih ker sem 
reku saj bomo kmalo nazaj privadu sem se da sem 
bil kakor doma bil sem pri njih ravno eno leto. Ob 
ene deveti uri dopoldne odpravimo se na pot na 
bližno postajo z nami so šli gospodarji vzeli so 
kruha in mesa da ne bomo lačni po potu, otožno 
molče so gledali

Str. 64
za nami, z daljave se obrnem še enkrat nazaj 

ostani zdrava mirna vasica zdelo se mi je da se ne 
vidimi nikoli več.

Na kolodvoru je bilo že polno naših tovarišev 

ki so prišli iz vse okolice z njimi je prišlo mno-
go gospodarjev namenili so se odpeljati z nami v 
Aleksandrovsk da bi jim bol gotovo vrnili dobre 
delavce.

Na vagone so nas naložili tesno na postajah 
Ilajčur(Hajčur) Guljalpolje in Pologe se nam je 
pridružilo še več znancov nebeden ni vedu po 
koga pravzaprav gremo eni so celo govo=

Str.  65
rili da je mir in da nas domu peljajo pogovarjali 

smo se kako se je komu godilo nekteri so se po-
hvalili nekteri pa so rekli da zelo slabo.

Pozno v noči dospemo v mesto Aleksandrovsk. 
Do jutra smo ležali po vagonah eden čez druzga 
spali smo malo vsakega je skrbelo po koga so nas 
sem pripeljali.

Zjutraj nas ženo iz vagonov čez mesto prišu 
pa je neki glas da nas nabirajo za srbsko vojsko, 
priženo nas do nekega poslopja ki je bil ograjen 
z visoko ograjo straža ki je stala na vratih nam 
odpre in nas vženo v dvorišče kmetom pa ki so šli 
z nami niso pustili v dvorišče zdaj smo bili ločeni 
od svojih

Str. 66
gospodarjev. V dvorišču se posedemo in rado-

vedno čakamo koga bodo nas izpraševali zagle-
damo nekega vojaka iti čez dvorišče na glavi ima-
kapo ne Rusko in ne Avstrijsko in ima Avstrijski 
bajonet,

rekli so to je Srbski soldat kmalo pride še več 
takih soldatov. Hrvati ki so bili tudi med nami si 
začno nekaj šepetati kažejo na ednega teh solda-
tov in pravijo to je Avstrijec iz Bosne služili smo 
skupaj pri polku. On vidi in pride bližje in se poz-
dravijo začne hvaliti Srbijo in ob enem zaničevati 
Avstrijo in Avstrijsko vlado in Cesarja, mi smo 
ostrmeli nad njegovimi besedami nekdo izmed 
nas spregovori

Str.  67
ti predrzneš nesramni kaj si upaš tako govoriti 

pokazali smo mu hrbet in ostav je sam. On se je 
nam posmejav in odšu.

Ruski vojaki nas postavijo povrsti in pravijo da 
nas morajo popisati gremo po vrsti skozi pisarno 
pri mizi sedijo Ruski in Srbski vojaki in nas iz-

prašujejo kdo si in od kod si kake vere pri kterem 
polku si služil in kolko star, vsak nič hudega sluteč 
po pravici pove in odide oni to zapišejo.

Kmalo smo vsi popisani posedemo se spet na 
dvorišču. Na to pride neki srbski oficir z Avstrij-
sko sabljo in začne nas priliznjeno obgovarjati nas 
njegove besed malo brigajo

Str. 68
mi želimo da bi nas že brž uprašali kar mislijo 

da gremo s kmeti domu ker smo že lačni.
Zdaj se oglasijo tudi kmetje ki že od jutra ča-

kajo: kdaj bote nam dali nazaj delavce a ta prili-
znjenec jim odgovori tako vam povem da najbrž 
nikoli več ker vi ste se čez njih pritoževali in z 
njimi grdo ravnali čeprav so jugoslavjani bili še 
vselej dobri dalavci, ker ste bili vi z njimi nezado-
volni vam ne damo več slavjanov damo vam le še 
Nemcov in madžarov.

Ko so kmetje zvedli da jim nas ne bodo dali na-
zaj začeli so se žalostno razhajati. Gospodarji so 
nas zapustili ostali smo sami

 Str. 69
zmeraj bol jasno je nam bilo po kaj so nas sem 

prignali zazdelo se je nam da nas golfajo vsak je 
postav tih in zamišljen z srbskimi soldatami ni-
smo hoteli ni govoriti najrajši bi se bili z njimi 
stepli in jih raztrgali ali oni so oboroženi mi pa z 
golimi rokami in brez sredstva moramo mirovati.

Popoldne nam odpro dvorišče smeli smo malo 
na ulico.

Počasi zamišljeno grem po ulici kar stopi pred-
me Stepan moj gospodar in me obgovori: No 
Anton si tukaj kako je, tako je da nisem nič kaj 
zadovoljen nazaj nas ne pustijo. On odgovori tudi 
jast ti ne morem pomagati, ravnokar

Str. 70
sem biv pri vojenskem načelniku in prosiv da 

bi tebe dav nazaj do mene pa je reku da ni mo-
goče povedav mi je tole: Vas bodo odpeljli naprej 
v mesto Odesso tam bodo vas sprašali kdo gre 
v srbski armi kdor ne bo hotu ga bodo od tam 
poslali nazaj kjer je biv.

Se nadaljuje.

Dnevnik iz ruskega 
ujetništva (7)
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Le še nekaj dni nas loči do 7. aprila, ko bo minilo 
174 let, odkar je prvič zaplapolala slovenska zastava.

 
Ta simbol slovenske naro-

dnosti nam je skupaj z zahtevo 
po Zedinjeni Sloveniji prineslo 
leto 1848. Takrat so slovenski 
izobraženci javno izpostavili 
narodnopolitične zahteve in 
predstavili program, ki je med 
drugim zahteval skupno Kra-
ljevino Slovenije v okviru Av-
strijskega cesarstva in odločno 
zahtevali enakopravnost slo-
venskega jezika v javnosti. 

Barve zastave izhajajo iz grba 
dežele Kranjske – bela barva 
ščita, modra barva orla, rdeča 
barva orlovih okončin. Take 
barve je kot Kranjske priznal 
cesar Ferdinand I. že leta 1836. 
Sredi 19. stoletja so jih povzeli 
domoljubni slovenski študen-
tje, ki so razmišljali o barvi 
slovenskega simbola, to barvno 
kombinacijo pa je potrdilo tudi 
avstrijsko notranje ministrstvo.

Velik domoljub Lovro Toman 
je s skupino študentov 7. aprila 
1848 zvečer kot odgovor na rav-
nanje nemškega dela narodne 
straže, ki je izobesila nemško 
zastavo na ljubljanskem gradu, 
vkorakal s slovensko narodno 
zastavo v hotel Zlata zvezda 
na Wolfovi 8 v Ljubljani in jo 
izobesil. Naključno zbranim 
hotelskim gostom, med njimi 
tudi narodnim gardistom, je 
ob tem glasno izrazil sramoto, 
ki jo je Ljubljana storila svoje-
mu narodu: »Slovenci nismo 
Nemci« in »na grajskem stol-
pu sme vihrati edinole slo-
venska zastava.« Tako je bila 
tisti večer zastava s horizon-
talno razporeditvijo barvnih 
polj, bela-modra-rdeča, prvič 
izobešena in kmalu postala 
vseslovenska in narodna, med-
tem, ko naj bi nemška s stolpa 
gradu izginila še tisto noč. Ta 
dogodek so Slovenci označili 
za izrazito domoljubno dejanje. 
Datum prelomnega dogodka se 
je po zaslugi društva Heraldica 
Slovenica od leta 1998 naprej 
uveljavil kot dan slovenske za-
stave. Od takrat društvo v spo-
min na to narodnobuditeljsko 
dejanje Lovra Tomana vsako 
leto 7. aprila na tem kraju zame-
nja slovensko državno zastavo. 

Na pročelju stene stavbe v 
Wolfovi ulici 8 je pod izobešeno 
zastavo postavljeno obeležje, ki 
z besedilom ozavešča mimoi-
doče: »Na tem kraju je bila v 
Evropski pomladi 1848, v roj-
stnem letu programa zedinje-
ne Slovenije prvič razvita slo-
venska zastava.«  In pod tem še 
vklesana misel: »Kdor to bereš, 
greš mimo davnih sanj, ki jim 
bo vedno ime domovina.« 

Lovro Toman se je rodil 
10. avgusta 1827 kot najmlajši 
izmed devetih otrok v premo-
žni fužinarski družini v Kamni 
Gorici pri Kropi. Oče mu je 
umrl, ko mu je bilo komaj devet 

let. Šolati se je začel v ljubljan-
ski ljudski šoli in nadaljeval 
na ljubljanski gimnaziji, ki jo 
je končal leta 1845. Nato se je 
vpisal na študij prava na Duna-
ju. Zaradi zaprtja univerze na 
Dunaju je šolanje nadaljeval v 
Gradcu in julija 1852 doktoriral. 
Že v času študija je postal pre-
poznaven govorec in politik ter 
stopil v ospredje kulturnega in 
političnega življenja. Odločno 
se je zavzemal za spoštovanje 
in uporabo slovenskega jezika 
v šolah in uradih, za izobrazbo 
in blagostanje ljudi, varstvo zgo-
dovinskega arhiva, ohranjanje 
ljudskega izročila in spodbujal 
k prebuditvi narodne zavesti. 
Veljal je za najbolj priljubljenega 
in vplivnega politika 19. stoletja.  
Bil je tudi zanesen roman-
tik in pisal pesmi, v katerih 
je pogosto opeval veličastje 
stvarstva, lepoto domačije in 
izdal pesniško zbirko Glasi 
domorodni, posvečeno slo-
venski mladini s trojnim ge-
slom: Bog, svoboda, domovina. 
Jeseni 1850 je spoznal Josipino 
Urbančič, Turnograjsko, prvo 
slovensko pesnico, pisateljico in 
skladateljico, ki se je rodila 9. 7. 
1833 na gradu Turn pri Predd-
voru in si z njo v času študija 
dopisoval. Njuna številna pi-
sma, bilo jih je več kot tisoč, so 
bila zelo obsežna, dolga tudi od 
20 do 35 strani. Na Josipinino 
pisno ustvarjanje v slovenščini 
je zelo vplival domači učitelj, 
preddvorski kaplan Lovro Pin-
tar, ki jo je tudi seznanil z dr. 
Lovrom Tomanom. V pismih 
poleg zasebnih ljubezenskih 
razmerij opisujeta srečanja z 
uglednimi osebami, takratno 
kulturno in politično življenje, 
pa tudi prehrano, način oblače-
nja in še marsikaj. Zaradi razno-
likih zapisov so pisma pomem-
ben zgodovinski vir podatkov. V 
rokopisnem oddelku Narodno 
univerzitetne knjižnice v Lju-
bljani jih hranijo 1066. Poročila 
sta se leta 1853 in se zaradi nje-
gove službe preselila v Gradec, 
kjer je dobil delo koncipien-
ta – odvetniškega pripravnika. 
Kmalu zatem je Josipina rodila 
mrtvega otroka in tri tedne po 
porodu, v razcvetu mladosti, 
prvega junija 1854 zaradi sepse 
umrla. V času svojega življenja 
je bila kot dama cenjena na Slo-
venskem, Slovaškem, v Bolgariji 
in na ruskem dvoru. Za razliko 
od drugih je vedno govorila le 
v slovenskem jeziku in tako iz-
kazovala predanost slovenski 
besedi. Za seboj je pustila poleg 
povesti, pesmi in nekaj skladb 
tudi veliko domoljubnih idej.

Pokopana je na graškem po-
kopališču. Mož Lovro Toman in 
njen brat Ivo Urbančič sta ji na 
grobu postavila pet metrov vi-
sok nagrobni spomenik z vkle-

sano mislijo: »Kdor dušno živi, 
ne umrje.« V spomin nanjo je 
postavljen doprsni kip tudi na 
steni pročelja gradu Turn, ob 
grajski kapeli pa ji je mati po-
stavila spominski obelisk. Po 
njej se imenujejo: Kulturno 
društvo Josipine Turnograjske, 
Plaketa Josipine Turnograjske, 
Ulica Josipine Turnograjske 
v Ljubljani in Ulica Josipine 
Turnograjske v Mariboru. Lo-
vro Toman se je po njeni smrti 
preselil na Kranjsko in se kot 
odvetnik zaposlil v Radovljici. 
Tu je bil leta 1861 izvoljen v 
kranjski deželni zbor, ki ga je še 
isto leto imenoval za poslanca v 
dunajski državni zbor habsbur-
ške monarhije. Čez dve leti, leta 
1863, se je preselil v Ljubljano, 
kjer je opravljal delo odvetnika 
in se poročil z Luizo Altman. 
Zavzemal se je za ustanovitev 
Slovenske matice in po njeni 
ustanovitvi leta 1865 postal 
njen prvi predsednik. Njegovi 
zadnji politični obračuni v boju 
za slovensko šolstvo so prišli 
do izraza leta 1868. Dunajska 
visokošolska mladina ga je spr-
va zaradi njegovih narodnih 
odločnosti zelo cenila, toda že 
nekaj let pozneje proti njemu 
pripravljala proteste in neza-
upnice ter jih leta 1869 tudi 
uresničila. Razburljivo politič-
no in družbeno življenje mu je 
omajalo zdravje. V maju 1870 
je hudo zbolel in 15. 8. 1870 za 
posledicami bolezni umrl blizu 
Dunaja, v kraju Rodaun, ko mu 
je bilo komaj 43 let. Pokopan je 
v svojem rodnem kraju v Kamni 

Gorici. Na nagrobnem spome-
niku je vklesana njegova misel, 
ki jo je napisal le nekaj dni pred 
smrtjo: 
»Ne jokajte zapuščeni!
Kdor v grobu spi je srečen.
Saj je kratko vsem življenje,
Al probud je večen!«

Slovenska državna za-
stava je belo-modra-rdeča, 
slovenska narodna zastava, z 
dodanim grbom Slovenije, ki jo 
je 24. 6.1991 določila slovenska 
skupščina in z njo tik pred osa-
mosvojitvijo nadomestila staro 
zastavo. Z novimi simboli izra-
ža nacionalno identiteto. 

Grb Republike Slovenije ima 
obliko ščita. V njegovi sredini 
je na modri podlagi lik Trigla-
va v beli barvi in pod njim dve 
valoviti modri črti, ki ponazar-
jata vodovje, morje in reke. Nad 
njim so v obliki navzdol obr-
njenega trikotnika razporejene 
tri zlate šesterokrake zvezde, 
ki predstavljajo tri celjske grofe. 
Oblikoval ga je akademski ki-
par Marko Pogačnik. Idejo zanj 
je dobil ob ogledu znamenja 
Device Marije, arhitekta Jožeta 
Plečnika, ki je postavljen pred 
cerkvijo na Bledu, in v sporoči-
lu pesmi Krst pri Savici, pesnika 
Franceta Prešerna:
»… kar svetla zarja
zlati z rumenmi žarki glavo 
trojno
snežnikov kranjskih sivga 
poglavarja,
Bohinjsko jezero stoji pokojno, 
…«

Arhitekt Jože Plečnik je bil 
prvi, ki je upodobil goro Triglav 

v pomenu znaka naroda. Leta 
1934 je na Bledu postavil Ma-
rijino znamenje, katerega plašč 
ima na zadnji strani grb Kra-
ljevine Jugoslavije v obliki dvo-
glavega orla s tremi ščiti njenih 
ustanovnih narodov. Na osre-
dnjem ščitu, ki je predstavljal 
Slovence, je izklesal Triglav in 
nad njim šesterokrako zvezdo, 
kar je dandanes označeno kot 
zgodovinska prelomnica. To je 

naredil ne glede na dejstvo, da 
je bil takratni uradni slovenski 
grb v obliki treh zvezd vzet iz 
grba celjskih grofov z doda-
nim polmesecem. Zastava Re-
publike Slovenije je bila prvič 
dvignjena 26. 6. 1991 zvečer na 
Trgu republike v Ljubljani, kjer 
je potekala slovesnost ob raz-
glasitvi slovenske neodvisnosti. 
Z njenim izobešanjem označu-
jemo pripadnost slovenskemu 
narodu, Republiki Sloveniji, v 
kateri živimo svobodno, brez 
tujih gospodarjev. 

Izrazimo svojo domovinsko 
pripadnost in ponos tudi mi 
in jo izobesimo. Naj plapola z 
naših domov in oznanja, da so 
tod doma dobri in kleni ljudje, 
katerih korenine segajo daleč v 
čas, ko so naši predniki o lastni 
zastavi le sanjali in tudi darova-
li svoja življenja, da je slovenski 
narod obstal in prišel do svoje 
države. Prejšnji mesec smo be-
ležili tudi 20-letnico zastave 
Občine Vrhnika. Grb in zasta-
vo v sedanji obliki je Občinski 
svet Občine Vrhnika sprejel na 
Valentinovo, 14. 2. 2002. 

Sonja Malovrh

Viri: 
Kratka zgodovina Slovenske narodne 
zastave – Ryan Hartner
Grboslovje – Simboli Slovenije
Slovenski biografski leksikon – France 
Koblar
Josipina Urbančič, Turnograjska
Osnove heraldike in istovetnostni sim-
boli slovenskih občin 

Dan slovenske zastave 
in z njo povezan 

dr. Lovro Toman 

Slovenska zastava na Volfovi ul. 8 v Ljubljani

Spomenik Lovru Tomanu

Dr. Lovro Toman

Josipina Turnograjska - doprsni kip 
na gradu Turn

Rojstna hiša Lovra Tomana v Kamni Gorici
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V Logatcu že skoraj 
eno leto deluje Zavod z 

ljubeznijo. 

Namen ustanovitve Zavoda 
z ljubeznijo je pomoč mladim 
družinam s težko ozdravljivimi 
družinskimi člani in posame-
znikom z neozdravljivimi bole-
znimi. Zavod gradi svojo vizijo 
na temelju   izvajanja različnih 
dejavnosti, kot so: dejavnosti za 
sprostitev, pogovorna druženja 
in srečanja družin, masaže, psi-
hosocialna pomoč, ozaveščanje 
prek blogov (Zakaj jaz?), izme-
njevanje izkušenj, organizacija 
počitnic, prireditev ter delavnic. 
Naš cilj je pomoč sočloveku. Kot 
najpomembneje se nam zdi, da 
se naučimo umiriti telo in misli, 
ko se soočimo s težko situacijo 
ali boleznijo. 

Ko to sprejmemo, smo bližje 
oziroma na pravi poti h kakovo-
stnejšemu življenju. 

Da še malo pojasnimo: ko se 
naše telo sprosti, se lažje po-
damo na pot samozdravljenja 

– takrat se lahko začne proces.  
Dokler smo nezadovoljni in ne-
srečni, se ne more začeti zdra-
vljenje. V našem centru je cilj, 
da ljudi sproščamo. 

Pri nas je veliko smeha, pove-
zovanja, veselja, ljubezni … Na 
tak način telo in misli spravimo 
v višjo vibracijo in tako smo na 
pravi poti k ozdravitvi ter bolj-
šemu počutju. Skupaj lahko 
soustvarjamo boljši svet. Naša 
in vaša skupna moč ter energi-
ja vam lahko pomagajo lajšati 
življenje z boleznijo, svet videti 
v drugačni luči, predvsem pa 
premostiti misel, zakaj se je to 
zgodilo meni ali moji družini 
in temu navkljub živeti čim bolj 
polno življenje. Naš cilj je tudi 
povezovanje s tujino, s čimer 
želimo prenesti primere dobre 
prakse k nam in omogočiti, da 
srečo širimo globalno. Pod 
okriljem zavoda izvajamo tudi 
masažo na masažni mizi cera-
gem Master V3, ki je zdravju 

in počutju prijazna postelja, saj 
omogoča masažo, ki združuje 
kiropraktiko, akupresuro, to-
plotni tretma in pregrevanje 
z dolgimi infrardečimi žarki, 
hkrati pa sprošča z glasbo, ki 
zapelje v alpha stanje. Je prva in 
edina postelja, ki izmeri dolžino 
in obliko hrbtenice. 

Masaža je namenjena vsem, 
ki iščejo pomoč pri lajšanju 
bolečin in zdravstvenih težav 

še na drugačen način, in vsem 
tistim, ki si prizadevajo živeti 
bolje in bolj zdravo življenje. Z 
namenom povezovanja in pod 
okriljem Zavoda z ljubeznijo je 
v soboto, 26. 2. 2022, v Gostilni 
Bistra potekala delavnica risa-
nja na platno z akrilnimi bar-
vami. Delavnice se je udeležila 
manjša skupina članic Zdru-
ženja multiple skleroze Slove-
nije, podružnica Notranjska, 

eni izmed njih pa je pomagala 
vnukinja, ki je babici pomagala 
pri pripravi barv ter tudi sama 

ustvarila svojo sliko. Ga. Marta 
Božič, ki ljubiteljsko slika že dalj 
časa, je najprej predstavila teh-

nike risanja, sama pravi, da je 
akrilno vlivanje – izlivanje srca.  
Potem so se udeleženke lotile 
barv in platna in prav vsem je 
bil v užitek delati nekaj novega. 

Vzdušje je bilo pozitivno; ude-
leženke so bile navdušene nad 
svojim delom, sproščenim kle-
petom in ustvarjalnostjo. Ker je 
bila ravno pustna sobota, smo 
se posladkali s krofi in kavo. 

Včasih si sploh ne predsta-
vljamo, kakšen dober občutek 
lahko ustvari skupinica ljudi, ki 
dela s srcem in ljubeznijo. 

Če želite spoznati naš za-
vod in naše delo, se oglasite 
na Tržaški 18 v Logatcu. Prav 
vsakega bomo veseli!         ZL

V torek, 15. februarja, 
smo v Cankarjevi 

knjižnici izvedli 
delavnico na temo 

Kneippovih vodnih 
tehnik.

Sebastian Kneipp (1821–
1897), začetnik hidroterapije 

(terapije z vodo), je poudarjal: 
»Veliko težav bi lahko izhlape-
lo, če bi našli pot do samih sebe, 
se potrudili poskrbeti zase, za 
svoje zdravje, poskrbeli za bli-
žnje in se skozi te navade vese-
lili življenja.«

V življenju skušamo najti 
ravnovesje v teh turbolentnih 
časih, ko se vračamo k naravi 

in iščemo naravne metode za 
krepitev in ohranjanje zdravja. 
Že Kneipp je pred skoraj 200 
leti spoznal na lastni koži, kako 
voda pomaga pri krepitvi orga-
nizma. 

S svojimi metodami je po-
magal ljudem in svojo teorijo 
zapisal  v petih stebrih. Zdrav-
je ohranjamo s pomočjo vode, 

gibanja, prehrane in zelišč, kar 
v nas ustvarja ravnovesje.

Tokrat smo več pozornosti 
namenili vodi. Voda ni le ne-
pogrešljiva za razvoj življenja, 
pač pa tudi za vzdrževanje in 
krepitev organizma, saj ima 
spomin in zadržuje vibracije, 
zato se lahko povežemo z zdra-
vilnimi močmi vode. Maja nas 
je seznanila z vodnimi tehnika-
mi po Kneippu: od oblivov, po-
vitkov do potopa v mrzlo vodo. 

Poudarila je, da so vodne 
tehnike vedno prilagojene po-
trebam posameznika, ki glede 
na svoje občutke v telesu prila-
gaja dolžino izpostavljanja vodi 

– naj bo to hladen tuš ali potop 
v hladno vodo. Pomembno je, 
da nam je toplo.

Helena je izpostavila vzpo-
rednico med hidroterapijami 
Sebastiana  Kneippa in vse bolj 
popularnimi potopi v mrzlo 
vodo po metodi Wim Hofa. 
O vodnih tehnikah so snema-
li prispevek za RTV Slovenija, 
kjer je Maja Artenjak razložila, 
kdaj je potope priporočal Kne-
ipp, utemeljitelj hidroterapije, 
kdaj pa preostale vodne tera-
pije. Nekaj besed smo namenili 
tudi Wim Hofu, z vzdevkom 
»Ledeni mož«, ki  je s svojo me-
todo dihanja in potopi v hladno 
(ledeno) vodo navdušil množi-
ce ljudi po vsem svetu, tudi pri 

nas. Wim Hof je v svoji knjigi 
opisal, kako se je lotil potopov 
in zakaj. V uvodu nhegove kji-
ge dr. Ellisa Epel, znanstvenica 
z univerze v Kaliforniji, opi-
suje, kako se je Wim podvrgel 
znanstvenim poskusom, kako 
ledena voda in njegov protokol 
dihanja vplivata na njegov or-
ganizem. Dokazal je, da kopa-
nje v mrzli vodi okrepi človeka, 
z njegovo dihalno tehniko pa 
presežemo svoje meje. Zaradi 
Wima in njegovih učencev, ki 
so se prepustili znanstvenemu 
raziskovanju, kako voda vpli-
va na telo, je zdaj znanstveno 
dokazano, da vodne terapije 
oz. tuširanje ali potopi v mrzlo 
vodo  izboljšujejo zdravje – iz-
boljša se imunski sistem orga-
nizma.

Nas kneipovce veseli, da je 
znanstveno dokazano, da hi-
droterapija izboljšuje zdravste-
no stanje. Ne pozabimo pa si 
dati namere za zdravje, preden 
spijemo kozarec vode, gremo 
pod tuš ali se okopamo v banji  
jezeru, morju. Če vas zamima 
kaj več, vabljeni v društvo Kne-
ipp. Srečujemo se vsako sredo 
ob 17.20 v Cankarjevi knjižnici 
na Vrhniki, kjer se razgibamo, 
umirimo z meditacijo in pokle-
petamo. 

Zapisala: Helena Kern
Doživetje skladnosti in umetnosti v skrbi za mir človeku smo doživeli v Galeriji Diwan v Ljubljani  

ob slikah slikarja Arkana AlNawassa. 
Doživetje in umirjeno vodenje meditatorice je bilo popolno in skladno z okoljem (Maja).

Delavnica Zavoda z ljubeznijo

Risanje na platno 
z akrilnimi barvami

Kneippove vodne tehnike
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Junaki 
tretjega 
nadstropja 

15. februarja obeležujemo 
mednarodni dan boja proti 

otroškemu raku. 

Tudi na OŠ Ivana Cankarja smo 
obeležili ta dan. Vsi učitelji in drugo 
šolsko osebje si je na ta dan nade-
lo zlate pentlje. K sodelovanju smo 
povabili tudi Občino Vrhnika ter 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika in 
tudi njihovi zaposleni so si ta dan 
nadeli pentlje ter tako pomagali pri 
obeležitvi mednarodnega dneva 
boj proti otroškemu raku. V šoli so 
nam učitelji predstavili nekaj dej-
stev o otrocih, ki so zboleli za ra-
kom. Pogledali smo si krajši filmček, 
v katerem nas je učenec OŠ Ivana 
Cankarja popeljal skozi svojo izku-
šnjo boja z rakom. Ob koncu pouka 
smo namesto zvonca slišali himno 
junakov tretjega nadstropja, ki so jo 
zapeli učenci pevskega zbora Dru-
mlca. V znamenje spoštovanja in 
sočustvovanja si lahko vsako leto 15. 
februarja nadenemo zlato pentljo.

Pablo Kovač Takahashi

Čudovita lokacija 
našega vrtca nam 
omogoča veliko 
možnosti gibanja, 
raziskovanja, opazovanja 
in učenja v naravi. 

Razgiban teren omogoča otrokom 
razvijanje različnih gibalnih spretnosti, 
samostojno reševanje gibalnih izzivov, 
medsebojno pomoč, sočutje. Otroci 
in vzgojiteljici iz skupine Sončna soba 
radi lepe in sončne dni izkoristimo za 
sprehod na Trojico. Že med potjo vi-
dimo veliko zanimivih stvari, kot so 
živali, cvetice in prisluhnemo različ-
nim zvokom iz narave. Med spreho-
dom utrjujemo deklamacije, pojemo 
pesmice, štejemo, na cilju zarajamo, 
raziskujemo itn. Glede na to, da otro-
ci radi gledajo knjige in prisluhnejo 
zgodbam, ki jih bereva vsak dan, sva 

jih začeli nositi s seboj na Trojico. Tam 
smo opazili knjigobežnico, v kateri nas 
vedno pričaka kakšna knjiga. Čeprav so 
po navadi v njej  knjige za odrasle, jih 
vedno pregledamo, saj se nikoli ne ve, 
mogoče pa nas bo kdaj presenetila tudi 
kakšna otroška knjiga. Včasih vanjo na 
skrivaj položim knjigo iz vrtca in pova-
bim otroke, naj se posedejo na klopco 
ali pa na »Cankarjeve brke« in prisluh-
nejo zgodbi. Po posredovanju zgodbe 
spodbujava otroke k obnovi vsebine 
in odgovarjanju na vprašanja ter tako 
bogativa besedni zaklad.

Opazili sva, da so otroci veliko bolj 
motivirani, dovzetni in sproščeni pri 
igri in obenem učenju v naravi ter manj 
konfliktni, zato bova tudi v prihodnje 
stremeli, da bova čim več dejavnosti 
izvajali na prostem.

Slavica Bjelobrk, 
Vrtec Vrhnika, 
enota Žabica

V januarju smo 
izvedli tematski sklop 
Moje zdravje - moje 
življenje. 

V projekt smo se vključili vsi oddel-
ki spodnje Žabice, dejavnosti pa prila-
godili svoji skupini. 

S pomočnico sva si ta mesec posta-
vili cilj, da se kot skupina umirimo, 
povežemo, sprostimo ter na tak način 
poskrbimo za svoje zdravje. Dejavno-
sti so bile razdeljene na različne sklo-
pe: gibalne igre, socialne igre, igre za 
sprostitev, igre za umiritev, igre zau-
panja in sodelovanja, čutni kotički. 

Prek gibanja, s socialnimi igrami 
in sprostitvenimi dejavnostmi smo 
ustvarjali umirjeno in sproščeno 
vzdušje. 

V času projekta smo spoznali nekaj 
novih socialnih, iger s katerimi smo 
razvijali medsebojne pozitivne odno-
se v skupini, utrjevali otrokovo samo-
podobo, se sprostili. Otroci so uživali 
pri igri z različnimi gibalnimi sredstvi 

– s časopisnim papirjem, sami so si se-
stavljali poligone iz različnih rekvizi-
tov, na voljo so imeli zavese, na katerih 
so vlekli prijatelje, se igrali z žogami, 
izvedli smo FGDI Straniščna školjka 
in Nogomet. V sklopu so otroci imeli 
čutne kotičke, ki smo jih spreminjali 
vsak teden. 

Obiskala nas je tudi lutka, ki je bila 
odlična motivacija za spodbujanje in 
dosego najinih ciljev prek nje. Otroci 
so se lutki najprej predstavili, nato pa 
ji povedali naša pravila. Čez dan  in 
v naslednjih dneh so se večkrat spo-
mnili na lutko, jo povabili k igri in se 
trudili, da bi ji pokazali, kaj že vse zna-
jo in zmorejo.

V jutranjem krogu smo vsak dan 
uvedli drugačen pozdrav – s šepeta-
njem, objemom, lepo besedo,  mimi-
ko, mehko igračo ... 

S potovanjem frnikole v krogu so se 
otroci še dodatno umirili in sledili po-
tovanju frnikole v krogu od otroka do 
otroka. Večkrat smo si tudi igralnico 
prijetno zatemnili, prižgali svečke in 

se ob sproščujoči glasbi umirili, šli na 
domišljijsko potovanje, se masirali. 

Na sprehodu si je vsak otrok nabral 
zanj zanimiv kamenček, ki ga je nato 
v vrtcu pobarval. Uporabili smo ga 
za naslednjo dejavnost – kamenčke 
smo dali na trebuh in ko smo dihali s 
trebuhom, smo opazovali, kako so se 
kamenčki dvigali in spuščali. Posluša-
li smo tudi pravljico, ki je bila predsta-
vljena na malo drugačen način; pripo-
vedovala sem jo namreč čedalje tišje. 
Ko sem jo ob koncu pripovedovala či-
sto tiho, so tudi otroci z zanimanjem 
poslušali čisto tiho. 

V igri kričanja so otroci na določen 
znak kričali in dali iz sebe veliko ener-
gije, pri igri šepetanja pa so se tudi 
zelo trudili, da so govorili tiho, da so 
šepetali. 

Eno dopoldne smo namenili razva-
janju svojih nog. Sezuli smo nogavice 
in se bosi sprehodili po čutni poti. 

Nato smo svoja stopala sprostili 
v kopeli za noge ter si jih zmasirali. 
Ko smo naredili evalvacijo sklopa, je 
ta dejavnost otrokom ostala najbolj 
v spominu, najbolj so jo doživeli in v 
njej uživali. 

Odšli smo tudi na čuječi sprehod, 
kjer smo na poti v naravi poslušali 
zvoke, se umirili in se prepustili zvo-
kom okoli sebe. 

Ob koncu meseca je bilo opaziti, da 
smo se kot skupina bolj povezali, umi-
rili, začeli smo uvajati več umiritvenih 
dejavnosti, ki so pokazale svoj pozitiv-
ni učinek. 

Sprostitvene dejavnosti bomo izva-
jali tudi še vnaprej in se trudili, da ci-
lje, ki smo jih dosegli, še nadaljujemo 
oziroma nadgradimo.

Lidija Slana, 
Vrtec Vrhnika, 
enota Žabica, 

Rdeča soba

Moje zdravje – moje življenje

Sončna soba
Naj bo sneg, dež,
megla, mraz
v sončni sobi vedno pozdravi nas
vzgojiteljičin nasmejan obraz.

Štirinajst malih Sončkov
v tej sobi je doma,
vsak od njih Slavico in Špelo 
neskončno rad ima.

Iz sončne sobe vedno sije
srčna energija,
sliši se otroški smeh
in vidi iskrice v njihovih očeh.

Zjutraj zajtrk si pripravijo,
vsak v svoj želodček hitro ga 
pospravijo.
Že je čas za igro, knjige in sprehod,
pogosto tja na Trojico vije njihova 
se pot.

Na igrišču čas je za vragolije, kolesa 
in tobogan,
po malici zagotovo nihče še ni 
zaspan.
Ko pride čas kosila,
za mizo pridno vsi sedijo,
z vilicami in nožem jesti se učijo.
Sledi počitek,
pravljica zaziblje jih v spanje,
le kdo od sončkov sanja najlepše 
sanje?
Ob drugi uri počasi vsi se 
prebudijo,
na kahlico in stranišče pohitijo,
da lužico hitro naredijo.
Bliža čas se za odhod domov.
K mamici in očku v objem Sončki 
odhitijo,
Slavici in Špeli pomahajo v slovo
in vsi dobro vejo,
da jutri spet noro luštno v vrtcu bo.

Neja Malavašič Šurca

Iz Vrtca Vrhnika

Obisk knjigobežnice na Trojici
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Spoštovani!
Mesec februar je bil sicer kratek, a nabito poln 

z različnimi dogodki: znanimi, manj znanimi, 
zastrašujočimi … pričakovanimi, kot je kulturni 
praznik, ki smo ga obeležili z zelo dobro obiskano 
razstavo naše članice, gospe Ljube Mikolič. Nato 
norčavi pust, ki ga letos še nismo mogli doživeti 
kot prejšnja leta zaradi epidemioloških razmer, 
takoj na začetku marca pa podražitve plina in 
elektrike, ki segajo v nebo in spravljajo upokojen-
ce še v večje skrbi z nizkimi pokojninami ter za-
strašujoče novice o vojni v Evropi. Ena od svetlih 
točk je upad okuženih s kovidom in postopno 
sproščanje ukrepov in s tem tudi pri nas dejav-
nosti, ki so bolj ali manj mirovale skoraj dve leti.

Tako se lahko spet udeležujete srečanj pri pika-
du - ob sredah od 17.00 do 18.00; lahko se učite 
klekljanja ob sredah od 9:30 dalje, lahko se ude-
ležujete splošne telovadbe ob ponedeljkih pod 
Hruševco in ob četrtkih v društvenih prostorih 
ob 8:30. Skupnih druženj in pohodov so se razve-
selili vsi pohodniki in pohodnice, saj so se začeli 
po 1. marcu družiti po urniku. Šahisti spet šahi-
rajo, tudi balinarji so pričeli balinati ob ponedelj-
kih, sredah in petkih. Torej je veliko dejavnosti 
in vabimo, da si najdete kaj zase in pozabite za 
trenutek na vse hujšo draginjo, ki nas bo vsak dan 
bolj tlačila.

Po dveh letih smo lahko v živo pripravili zbor 
članov društva in še prej upravni ter nadzorni 
odbor. 

Ves ta »koronski« čas pa so delovale prostovolj-
ke v projektu »Starejši za starejše« in obiskovale 
starejše. Pripravile so 50 humanitarnih paketov 
in jih razpeljale pomoči potrebnim. 

Pisarna je odprta ob sredah in petkih, da se lah-
ko oglasite in poravnate  celoletno članarino, ki je  
nespremenjena - le 11 €.

Prosimo vas, da čim večkrat pogledate po ogla-
snih deskah in tudi na naši spletni strani (www.
upokojenci-vrhnika.si), kjer boste našli vse novo-
sti. Tam boste našli tudi obvestilo o prvem izletu, 
ki ga pripravljamo za 28. aprila v Ajdovščino.

Nekatere naše članice so odkrile mandale, ki 
jih čisto posrkajo vase. Preberite si članek in če 
vas to zanima, se oglasite v društveni pisarni.

Za pokušino je slika mandale v obliki čestitke, 
ki jo je pobarvala naša članica, Sonja Zalar Bizjak.

Vsem želimo, da ostanete zdravi in  da se po 
svojih zmožnostih čim več gibljete po svežem 
zraku.

 V imenu upravnega odbora 
Elica Brelih

Čestitke, ki jih krasijo 
mandale

In kaj so mandale? To so risbice, simboli spre-
menljivosti življenja, uprizorjeni v krogih, v kate-
rih so liki, figure ali različni znaki, ki so simetrič-
no razporejeni. Komplicirano, kajne?! Toda, ko 
pogledate izdelek, vam bo vse jasno. 

Rišemo jih lahko sami, ali pa narisane samo 
barvamo glede na naše razpoloženje. Pri tem 
opravilu se umirjamo in sproščamo. Risanje 
mandal pa izhaja iz geometrije, vede, znane že 
več tisočletij. 

Poznavalci pravijo, da mandale ali okrogle ris-
bice, živo pisanih barv, sproščajo že, če jih samo 
gledamo. Če pa jih sami poustvarjamo, pa še toli-
ko bolj. Obešene v prostoru naj bi dvigale pozitiv-
no energijo in ustvarjale notranji mir pri ljudeh, 
ki se gibljejo v takih prostorih.

»Simboli lahko predstavljajo vsako bitje, vsako 

osebo in vsako religijo,« pravijo poznavalci. Man-
dale puščajo sledi v naravi in v arhitekturi (sne-
žinke, cvetovi, gotska okna…). 

Budistični menihi so znani po tem, da več 
tednov dneve in dneve oblikujejo mandalo iz 
drobnih zrnc peska in zgradijo čudovito sliko – 
mandalo  na mizi. Nato to sliko s potegom roke 
pometejo z mize, prah pa odvržejo v zemljo, reko 
ali potok…

Ampak z ustvarjanjem mandale doživljajo 
globok mir, sproščenost, povezanost, zbranost, 
harmonijo…, zato pravijo, da risanje ali barvanje 
mandal učinkuje zdravilno. (Povzeto po knji-
gi Vande Omejc in Gabrijele Železnik Mandala 
-  Mavrične steze).

V društvu smo se odločili, da bomo spodbujali 

barvanje mandal, torej krogov z različnimi figu-
rami in znaki, še posebno v času korone, saj s tem 
človek zapolni čas, ki mu ostaja, ker je ostal brez 
druženja. Prva je pred dvema letoma poskusila to 
veščino Sonja Zalar Bizjak in izdelovala novoletne 
voščilnice tako, da je na sprednjo stran prilepila 
pobarvano mandalo, glede na poznavanje tistih, 
ki jim je voščilnico poslala. Ugotovila je, da jo to 
pomirja in tako je v zimskem času pobarvala in 
izdelala preko 100 voščilnic z naslovno stranjo 
mandale in jih podarila društvu. 

Tako bomo lahko uporabili voščilnice za spod-
bude, za širjenje pozitivne energije, veselja … K 
barvanju smo povabili že nekatere članice, ki so 
se z veseljem lotile dela.

Elica Brelih, foto: Željko Jadanić

Ivanka Tršar, Pot v Močilnik (1925)
Slavko Česen, Cankarjev trg (1925)

Julijana Ferjančič, Dobovičnikova (1926)
Jože Suhadolnik, Opekarska (1928)

Frančiška Voljč, Storžev Grič (1928)
Marija Jereb, Dom upokojencev Vrhnika (1928)
Francka Vidmar, Verd (1928)
Cirila Zdravkovič, Dom upokojencev Vrhnika (1930)
Frančiška Debeljak, Poštna (1930)
Francka Barakovič, Dom upokojencev Vrhnika (1931)
Marija Žirovnik, Verd (1931)
Jože Pristavec, Jagrova c. (1931)
Jožefa Bagar, Idrijska (1937)
Rozalija Jazbec, Cesta na Polju (1942)
Gabrijela Brelih, Na Klisu (1937)
Josip Vukelić, Na Zelenici (1937)

Naše člane obveščamo, da objavljamo imena članov, ki praznujejo 80, 85, 90 in 
več kot 90 let.

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

Okrogli
jubileji v

marcu

Četr tek,   28.  4.  ob 10.00 -  PONOVNO Z VAMI!

VOJVODA (biografska komična drama)

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA

Vsak zadnji četrtek v mesecu. Po filmu druženje ob kavi in čaju.

FILMSKO DOPOLDNE se vrača z zabavno, na resnične 
dogodke oprto zgodbo o preprostem človeku, ki je s 
plemenitim namenom prekršil zakon in postal legenda. 
Leta 1961 je šestdesetletni taksist Kempton Bunton iz 
Narodne galerije v Londonu ukradel znameniti Goyev 
portret vojvode Wellingtona. V zameno za vrnitev slike 
je zahteval nenavadno odkupnino, ... Po filmu druženje 
ob kavi in čaju.

Za več informacij obiščite www.kino-vrhnika.si ali pišite na info@kino-vrhnika.si 

Naključno izbrana čestitka z mandalo  

Kaj načrtujemo v aprilu:
Pohodi vseh skupin po urniku z vodniki.
Obnovitveni tečaj rabe defibrilatorja za 
vodnike.
Izlet v Ajdovščino z okolico.
Raziskovalna naloga v sodelovanju s šolo 
A.M. Slomška na temo Kako so nekoč obe-
leževali praznike.
Priprave na praznovanje občinskega pra-
znika – kulturni program.

Obisk pri našem slavljencu, 
Tonetu Debeljaku

Prostovoljke in prostovoljci ob okroglih jubile-
jih obiskujejo naše članice in člane, še posebno 
pozornost pa posvetijo našim zaslužnim jubilant-
kam in jubilantom, ki so v svoji aktivni dobi sode-
lovali v društvu. Tako je Tone, naš 90-letnik, ko-
renjak, ki  še vsak dan prehodi kar lepe kose poti, 
nedavno praznoval tudi z našimi prostovoljci. 

Tone je bil v društvu kar 23 let praporščak, ki 
je vestno skrbel za prapor in  spremljal na zadnji 

poti mnogo naših članic in članov na spoštljiv 
način. Bil je in je ostal velik ljubitelj plesa, saj je 
obredel vse okoliške vasi, kjer je bila veselica, da 
sta lahko z ženo zaplesala prvi ples. Dostikrat sta 
bila nagrajena kot najboljša  in najvztrajnejša ple-
salca. Tudi na društvenih družabnih prireditvah 
ni nikoli manjkal in je plesal od začetka do konca. 
Pozna veliko ansamblov in mnogo pesmi, med 
katerimi mu je najbolj pri srcu tista o čebelicah.

Tudi, ko so ga obiskali, je bil dobro razpoložen, 
saj je bil obkrožen s svojimi najdražjimi vnuki in 
hčerkama. 

Želimo mu še veliko zdravih in sončnih dni.
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Zimzeleni iz Žažarja v 
Podlipo

12. 3. – Skoraj bo pomlad in Zimzeleni smo se 
po polletnem prisilnem počitku ponovno poda-
li na pohod. Z avtobusom smo se odpeljali skozi 
Ligojno proti Žažarju. Kaj kmalu smo izstopili 
in se povzpeli na Žažarski Triglav s 547 m nad-
morske višine visoki hrib Gradišče, na katerem 
je postavljen velik lesen križ. Od tam smo uživali 
v razgledu na bližnje in daljne bregove in vrhove, 
nekatere celo zasnežene. Po spominskem posnet-
ku smo se po strmi poti podali v Žažar in se od 
tam prek kraške globeli povzpeli na prisojno pa-

noramsko pot proti Podlipi. Uživali smo v klepe-
tu in občudovanju z mnogo cvetja prebujajočo se 
naravo. Po strmem spustu smo hitro dosegli naš 
končni cilj – pod sv. Brikcijem prijazno gostišče

Pri Vrtnarju. Ob prijetnem druženju smo opra-
vili zaključek lanskih pohodov, potrdili sprejem 
dveh novih članov v našo pohodniško skupino in 
se spomnili praznika žensk. Med petjem in sme-
hom smo se z avtobusom odpeljali na Vrhniko, 
veseli, da smo po dolgem času preživeli spet en 
lep prijeten in s soncem obsijan dan, kot se za dan 
žena – osmi marec – spodobi.

Hvala vsem, predvsem pa naši jubilantki Elici 
in skrbnim vodnikom.

Zapisala: Nataša, Janez Medic, 
fotografija: Željko J.

Barjani na Tičnici
Po daljšem »covidnem« odmoru smo se Bar-

jani v torek, 8. marca 2022, podali na pohod 
po okolici Vrhnike. Vso pot nas je spremljalo 
pomladno cvetje in nas opominjalo, da prihaja 
pomlad. Zbrali smo se pred vrhniškim gasil-
skim domom in se vzpeli po vzhodnem pobočju 
hriba Sv. Trojice do inkluzivnega parka Mon-
tessori, kjer se je odprl pogled na Ljubljansko 
barje, Polhograjsko hribovje in naprej do Ka-
mniško-Savinjskih Alp. Park odlikujejo čudovi-
ta narava, travnate površine, ograjen prostor za 
domače živali (poniji, konji, ovce) ter ograjeno 
jahališče. Po krajšem vzponu smo prispeli do 

vrha hriba Tičnica, kjer so leta 2009 odkrili sle-
dove prazgodovinske utrjene naselbine. Območje 
gradišča je bilo del vadbenega poligona bližnje 
vojašnice (vojaški kompleks Tičnica), kjer so  še 
vidne obzidane jame za oklepna vozila. Na po-
bočju naj bi  v prihodnosti zgradili adrenalinski 
park. Pot smo nadaljevali skozi Staro Vrhniko do 
ceste proti Ligojni in naprej ob potoku Podlip-
ščica, mimo kompostarne do Vrhnike. Vodnik 
Frenk Petrič in njegov pomočnik Andrej Velka-
vrh sta ugotovila, da je vseh 28 Barjanov dobro 
skrbelo za svojo kondicijo in da si bomo v pri-
hodnje lahko privoščili tudi zahtevnejše pohode.

Zapisala:  Vanda, 
fotografija: Stane KržmancSončki od Gradišča do 

Vrhnike
Prihaja pomlad, covid-19 počasi odhaja, Sončki 

pa smo po daljšem zatišju spet začeli s planinski-
mi pohodi. Letošnji prvi pohod naj bi bil lažji, saj 
je moral vsak pohodnik zase ugotoviti, kako je z 
njegovo kondicijo. 

Avtobus nas je zapeljal do domačije pred vasjo 
Žažar, od tam pa je sledil edini tokratni vzpon – 
na hrib Gradišče. Na omenjenem  547 m visokem 
hribu je bilo odkrito prazgodovinsko grobišče z 

obzidjem. Pogled je segal le do  bližnje okolice od 
Ulovke, Kožljeka in Horjulske doline s Korenom 
do Krima, Bohinjsko-Tolminske gore in Blegoš, 
ki so sicer vidni v sončnem vremenu,  pa so se 
skrivali v daljavi.

Sledil je spust malo po stezicah, malo po opu-
ščenih kolovozih do obronkov vasi Ligojna. Po-
tem pa le še hoja po ravnem ob sveže zoranih 
njivah, čez potok Podlipščico in naprej mimo 
kompostarne Rosa.

Čeprav je bila tokratna pot krajša in manj zah-
tevna kot po navadi, smo dobre volje ob klepetu 
naše druženje končali na Vrhniki.

Sonja Repnik

Vandrovke po dveh letih 
spet na pohodu

 Prvega  marca  2022 smo se Vandrovke ponov-
no  zbrale pred društvenimi prostori in se vese-
lile  snidenja.  Koronavirusna bolezen je  namreč 
zaustavila vse dejavnosti, kjer smo se družili. 
Končno  je prišel  ta torek, pa še pustni povrhu in 
maškare so nas potegnile v naravo. »Koliko nas 
bo? Ali smo se kaj spremenili? Koliko kondicije 
imamo? Kam bomo krenili? Katera vodnica nas 
bo vodila? Ali bo pot zelo dolga? Kje bomo šli na 
kavico? …« mi je rojilo po glavi, ko sem odhajala 
od doma.  Toda ko sem zagledala pohodnice, ki 
so že veselo pripovedovale druga drugi, kako je 
bilo, skrbi ni bilo več. Kar petindvajset sem jih 

naštela. Enajstega marca bo že 14 let, od kar se 
družimo in občudujemo lepo slovensko naravo. 
Včasih smo se zbirale ob 8.00, zdaj pa ob 9.00, ker 
smo pač dve leti starejše in rabimo več časa, da se 
»motor« segreje. Krenile  smo proti Stari Vrhniki  
in nadaljevale po Tankovski  cesti v Jerebovo doli-
no, ki je čudovita za sprehode in sprostitev. Vmes 
smo se malo ustavile, se spočile in veliko smo si 
imele  povedati. Kjer je veliko žensk, je tudi veliko 
govorjenja. 

Med potjo smo opazovale spomladanske cve-
tlice, ki že lepšajo naravo, in tudi ptički so se ogla-
šali. Pot nas je peljala na Dobovičnikovo cesto in 
po klancu navzdol proti nekdanjemu Elektronu. 
Tam smo zavile proti Gostilni Kranjc, kjer so 
nas nagradili  s krofi in kavico, kot se spodobi za 
pustni torek. Druženje je trajalo še kakšno slabo 
urico in vse zadovoljne smo se razšle v upanju, da 

bomo naslednji torek nadaljevale s pohodom. Ko 
sem se vračala, sem ugotavljala, da so moji skle-
pi tako obrabljeni, da bom težko držala korak s 

pohodnicami, pa še zaradi bolezni nimam prave 
kondicije.

Fani Šurca

V poročilu je obravnavana skladnost pitne 
vode za leto 2021 na javnih sistemih za oskrbo 
s pitno vodo (javnih vodovodih) VRHNIKA – 
BOROVNICA – LOG – DRAGOMER, POKO-
JIŠČE, ZAPLANA – SPODNJA IN ZGORNJA 
– ter LIGOJNA, ki jo je v notranjem nadzoru 
preverjal in spremljal Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NL-
ZOH). Preverjanje in spremljanje skladnosti pi-
tne vode je naročilo Javno podjetje Komunalno 
podjetje Vrhnika, d. o. o. (v nadaljevanju upra-
vljavec vodovodov).

Na vseh štirih vodovodih Vrhnika – Borov-
nica – Log – Dragomer, Pokojišče, Zaplana – 
spodnja in zgornja – ter Ligojna je vzpostavljen 
notranji nadzor na osnovah sistema HACCP. 
V notranjem nadzoru so skladnost pitne vode 
preverjali z mikrobiološkimi in fizikalno-kemij-
skimi preskušanji vzorcev pitne vode. Vzorci pi-
tne vode za mikrobiološka in fizikalno-kemijska 

preskušanja so bili odvzeti na zajetjih, prečrpa-
liščih, hidrantih, vodohranih in hišnih vodovo-
dnih omrežjih pri uporabnikih. 

Opravljena so bila mikrobiološka preskuša-
nja vzorcev pitne vode (preskušani parametri: 
Escherichia coli (E. coli), enterokoki, koliformne 
bakterije, skupno število mikroorganizmov pri 
22 °C ter skupno število mikroorganizmov pri 
37 °C in bakterije Clostridium perfringens (s 
sporami), fizikalno-kemijska preskušanja pitne 
vode (preskušani parametri: barva, vidne neči-
stoče, vonj, okus, motnost, pH, amonij, trdota, 
nitrati, osnovni anioni in kationi, več mikroe-
lementov, več pesticidov, aromatskih ogljiko-
vodikov, lahkohlapnih halogeniranih ogljiko-
vodikov tj. večina parametrov iz Priloge I – del 
B in C, Pravilnika o pitni vodi). Laboratorijska 

>>

Letno poročilo o skladnosti pitne vode 
v letu 2021 na javnih  sistemih za oskrbo s 

pitno vodo v upravljanju Javnega podjetja 
Komunalnega  podjetja Vrhnika
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preskušanja v notranjem nadzoru od-
vzetih vzorcev pitne vode je opravil la-
boratorij NLZOH, ki je akreditiran za 
delo v skladu s standardi, ki jih določa 
Pravilnik o pitni vodi. Na vseh štirih 
vodovodih je redno potekal nadzor kri-
tičnih kontrolnih točk, tj. mest, kjer bi 
lahko nastalo onesnaženje pitne vode. 
Pri preverjanju skladnosti pitne vode 
in varnosti oskrbe s pitno vodo je NL-
ZOH redno sodeloval z upravljavcem 
vodovodov; sodeloval je pri pripravi 
letnega načrta vzorčenja pitne vode 
za laboratorijska preskušanja in dru-
gem urejanju notranjega nadzora za 
zagotavljanje varnosti oskrbe s pitno 
vodo. NLZOH je opravljal sanitarno-
-higienske preglede zajetij, črpališč, 
vodohranov in drugih vodovodnih 
objektov ter njihove ožje okolice. Ob 
tem je opravljal terenske meritve in 
odvzeme vzorcev pitne vode za labo-
ratorijska preskušanja ter organiziral 
izvedbo preskušanj. Ob pregledih 
so ugotavljali morebitna tveganja za 
onesnaženje pitne vode, ki bi lahko 
pomenila potencialno nevarnost za 
zdravje ljudi. O ugotovljenih sanitar-
no-higienskih in sanitarno-tehničnih 
nepravilnostih in pomanjkljivostih pri 
pregledih je NLZOH sproti obveščal 
upravljavca vodovodov in mu predla-
gal ukrepe za njihovo odpravo. Prav 
tako je upravljavca sproti obveščal o 
rezultatih laboratorijskih preskušanj 
vzorcev pitne vode in v primeru ne-
skladnih vzorcev pitne vode skupaj z 
njim ugotavljal vzroke za neskladnost 
in predlagal potrebne ukrepe. Upra-
vljavcu je tudi predlagal sanitarno-hi-
gienske in sanitarno-tehnične ukrepe 
pri izvajanju sanacij in drugih posegih 
na vodovodih, tako da ne bi nastalo 
onesnaženje pitne vode. Upravljavec 

vodovodov je deloval v skladu s progra-
mom notranjega nadzora. Vodovodni 
objekti in njihova najožja okolica so bili 
ob pregledih čisti in vedno dostopni. 
Upravljavec je sproti odpravljal ugoto-
vljene nepravilnosti in izvajal potrebne 
ukrepe za zagotavljanje skladnosti pi-
tne vode in varnosti oskrbe. 

Na vodovodih je bilo opravljenih več 
obnovitvenih in drugih vzdrževalnih 
del, največ na vodovodu Vrhnika – Bo-
rovnica – Log – Dragomer. Ukrepi za 
preprečevanje možnosti onesnaženja 
pitne vode oz. zagotavljanje skladnosti 
pitne vode z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi so se izvajali ustrezno. 

Na vodovodih je bilo večkrat na leto 
opravljeno izpiranje posameznih od-
sekov vodovodnega omrežja. Po večjih 
posegih na vodovodih in pred vklju-
čitvijo novih cevovodov v uporabo je 
bilo opravljeno izpiranje cevovodov in 
po potrebi razkuževanje, pri čemer je 
redno sodeloval NLZOH.

V notranjem nadzoru je bilo na vseh 
štirih vodovodih skupaj odvzetih 84 
vzorcev pitne vode za mikrobiološka 
preskušanja ter 36 vzorcev za fizikal-
no-kemijska preskušanja. Vsi vzorci, 
prikazani v nadaljevanju, so bili odvze-
ti na mestih uporabe pri uporabnikih 
ter izredno iz hidrantov javnega vodo-
vodnega omrežja zaradi SARS-CoV-2 
(COVID-19). Rezultati kažejo, da je 
bilo glede na zahteve Pravilnika o pitni 
vodi mikrobiološko neskladnih osem 
vzorcev na vodovodu Vrhnika – Bo-
rovnica – Log – Dragomer. Pri vseh je 
bila ugotovljena prisotnost indikator-
skega parametra (koliformne bakteri-
je). Kontrolni pregledi so pokazali, da 
na vodovodu ni bilo resnega onesnaže-
nja pitne vode, ki bi pomenilo tveganje 
za zdravje uporabnikov. Verjetni vzrok 

za ugotovljeno mikrobiološko neskla-
dnost vzorcev pitne vode je bilo lahko 
manjše lokalno onesnaženje posame-
znih delov vodovodnega omrežja (se-
kundarna in interna oz. hišna omrežja). 
Rezultati fizikalno-kemijskih presku-
šanj vzorcev pitne vode kažejo, da so 
bili vsi vzorci skladni glede na zahteve 
Pravilnika o pitni vodi.

Pri državnem monitoringu pitne 
vode je bilo na vodovodih Vrhnika 
– Borovnica – Log – Dragomer, Po-
kojišče, Zaplana – spodnja in zgornja 

– ter Ligojna opravljenih skupaj 46 
mikrobioloških in fizikalno-kemijskih 
preskušanj vzorcev pitne vode. Vzorci 
so bili odvzeti na mestih uporabe pri 
uporabnikih ter izredno iz hidrantov 
javnega vodovodnega omrežja zaradi 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Rezulta-
ti kažejo, da sta bila glede na zahteve 
Pravilnika o pitni vodi mikrobiološko 
neskladna dva vzorca pitne vode na 
vodovodu Vrhnika – Borovnica – Log 
– Dragomer. Pri tem je bila ugotovljena 
prisotnost indikatorskega parametra 
(koliformne bakterije). Kontrolna pre-
gleda sta pokazala, da na vodovodu ni 
bilo resnega onesnaženja pitne vode, ki 
bi pomenilo tveganje za zdravje upo-
rabnikov.

Na podlagi rezultatov laboratorij-
skih preskušanj vzorcev pitne vode in 
drugih ugotovitev notranjega nadzora 
ter državnega monitoringa pitne vode 
je mogoče povzeti, da je bila v letu 2021 
oskrba s pitno vodo na vodovodih Vrh-
nika – Borovnica – Log – Dragomer, 
Pokojišče, Zaplana – spodnja in zgor-
nja – ter Ligojna varna.

Daljše poročilo si lahko preberete 
na www.kpv.si

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

podeljevanju priznanj Občine Vrh-
nika (Uradni list RS, št. 13/00, Naš 
časopis, št. 307/2004, 356/2008, 

433/2015 in 493/2021)

PONOVNO OBJAVLJA 

RAZPIS ZA 
PODELITEV 
OBČINSKIH 

PRIZNANJ V LETU 
2022

I.
NAZIV ČASTNI OBČAN

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2022 
podelila največ en naziv častni 
občan. 

2.
Občanom Občine Vrhnika in 
drugim državljanom Republike 
Slovenije, kakor tudi državlja-
nom tujih držav, ki imajo po-
sebne zasluge na področjih kot 
so: gospodarstvo, znanost, ume-
tnost, kultura, šport in drugo 
ter za druge izjemne dosežke, ki 
so pomembni za razvoj in dvig 
ugleda Vrhnike, lahko občinski 
svet podeli naziv častnega ob-
čana.

II.
ZLATA PLAKETA IVANA 

CANKARJA

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2022 
podelila največ dve zlati plaketi 
Ivana Cankarja. 

2.
Zlata plaketa Ivana Cankarja je 
najvišje priznanje Občine Vrh-
nika, ki se podeli posamezniku 
za življenjsko delo, ki povečuje 
ugled občine na gospodarskem, 
družbenem ali drugem področju 
življenja in dela.

III.
SREBRNA PLAKETA IVANA 

CANKARJA

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2022 
podelila največ tri srebrne plake-
te Ivana Cankarja. 

2.
Srebrno plaketo se podeli posa-
meznikom, skupinam občanov, 
društvom in drugim pravnim 
osebam za dolgoletne uspehe in 
izjemne dosežke trajnega pome-
na, s katerimi povečujejo ugled 
občine na gospodarskem, druž-
benem ali drugem področju ži-
vljenja in dela.

IV.
BRONASTA PLAKETA 

IVANA CANKARJA

1.
Občina Vrhnika bo v letu 2022 
podelila največ šest bronastih 
plaket Ivana Cankarja. 

2.
Bronasto plaketo se podeli po-
sameznikom, podjetjem, dru-

štvom in drugim organizacijam 
in skupnostim za delo in dejanja, 
ki so jih dosegli ob posebnih pri-
likah, ob enkratnih dosežkih, ob 
izredno humanem in požrtvo-
valnem dejanju in drugih uteme-
ljenih podobnih priložnostih in 
s svojim delom povečujejo ugled 
občine. 
Bronasto plaketo se podeli tudi 
ob posebnih jubilejnih priložno-
stih. 

V.
PREDLAGATELJI IN 

VSEBINA PREDLOGOV

1.
Predlagatelji za podelitev pri-
znanj občine so lahko občani, 
politične stranke, liste, zasto-
pane v Občinskem svetu Obči-
ne Vrhnika, krajevne skupnosti, 
podjetja, društva ter druge orga-
nizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev pri-
znanj ne more biti komisija ali 
njeni člani kot posamezniki.

2.
Predlog za podelitev prizna-
nja mora biti v pisni obliki, na 
predpisanih obrazcih, in mora 
vsebovati:
- naziv in ime predlagatelja,
- ime in priimek predlaganega 
kandidata za priznanja in osnov-
ne osebne podatke,
- obrazložitev predloga,
- kratko obrazložitev predloga 
(za predstavitev na podelitvi v 
primeru izbora),
- dokumente, ki potrjujejo naved-
be v obrazložitvi,
- vrsto predlaganega priznanja,
- pisno soglasje predlaganega 
kandidata za priznanje.

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

Nepopolnih in nepravočasnih 
vlog komisija ne bo obravna-
vala.

3.
Pobude sprejema Komisija za 
podeljevanje občinskih nagrad 
in priznanj, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika, s pripisom »za občinska 
priznanja« do 4. 4. 2022 do 11. 
ure.

4.
Priznanja bodo podeljena na 
slavnostni seji občinskega pra-
znika ob občinskem prazniku, 
oziroma v izrednih razmerah na 
drugi primerni prireditvi predvi-
doma do konca leta 2022. 

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

Številka:  094-1/2022
Datum:    14. 3. 2022  
   

KOMISIJA ZA 
PODELJEVANJE

OBČINSKIH NAGRAD IN 
PRIZNANJ

>>

Na podlagi prve in druge alineje 127. člena ter 128., 129. 
in 131. člena Zakona o urejanju 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 20. 
redni seji, dne 17. 3. 2022, sprejel

S k l e p 
o potrditvi lokacijske preveritve za enoto 

urejanja prostora PO_997

1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveri-

tve za enoto urejanja prostora PO_997, ki ga je izde-
lal Sonet d.o.o., št. projekta 1665-09/21, oktober 2021. 

(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih aktov je 2737.

2. člen
(1) Širitev izvornega stavbnega zemljišča EUP PO_997 

(A) posega v EUP PO_3023 (K2) na zemljiščih s parc. 
št. 532-del in 537-del, k.o. Podlipa v skupni površini 
591,30 m2:

− parc. št. 532-del, k.o. Podlipa v površini 555,3 m2,
− parc. št. 537-del, k.o. Podlipa v površini 36,0 m2. 
(2) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodita 

tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za 
enoto urejanja prostora PO_997, ki je priloga tega 
sklepa.

3. člen
V EUP PO_997 se pri kmetijskih objektih na parc. št. 
*42, 532, 537 in 538, k.o. Podlipa, s posebnimi prostor-
skimi izvedbenimi pogoji dopusti odstopanje od pro-
storskih izvedbenih pogojev, ki tangirajo naklon stre-
he, členjenost in simetričnost. Dovoli se, da se streha 
smiselno prilagodi funkciji objekta in dejavnosti, ki 
se izvaja v njem (živinoreja…). Streha je lahko ravna, 
enokapna ali dvokapna, kombinirana, zelena streha 
ali delno zasuta, v naklonu 3-45°. Barva kritine naj bo 
opečnato rjava, temno rjava ali temno siva. Streha naj 
bo anonimno oblikovana.

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 informacijskem sistemu.
Številka: 3505-4/2021 (5-08)
Vrhnika, dne 17. 3. 2022 

Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPD-
SLS-1 in 30/18) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš 

časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 20. 
redni seji dne 17. 3. 2022 sprejel naslednji

SKLEP 
O IZBRISU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 
DOBRA IN UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE

I.
Pri nepremičnini z ID znakom: parcela 2002 2868/20 v 
izmeri 98 m2, katere lastnica je Občina Vrhnika, status 
grajenega javnega dobra, preneha.

II.
Pri nepremičnini z ID znakom: parcela 1999 193/9 v 
izmeri 1167 m2, pri  kateri je v zemljiški knjigi vpisana 
družbena lastnina – Občina Vrhnika, se družbena la-
stnina ukine in se lastninska pravica vknjiži v korist 
in na ime Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrh-
nika, matična številka 5883407000.

III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v občinskem 
glasilu Naš časopis.
Številka: 478-24/2022 (6-03)
Datum: 17. 3. 2022

Župan Občine Vrhnika
 Daniel Cukjati
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Zaradi položitve kabla za novo 
elektro-napajalno postajo, ki 
bo locirana pri mostu na Jele in 
nadomestitve nadzemnega kabla od 
Obrtniške ulice do centra Borovnice, 
so bile v manjšem delu prekopane 
nekatere dovozne ceste in poti na 
»dolanskem delu« Ljubljanskega 
barja. 

Pri tem pa je večji del teh cest in poti upora-
bljen za dovoz gradbene mehanizacije in mate-
riala. Svoje sta naredila še suša na eni ter prehi-
tra vožnja nekaterih uporabnikov, tako da se je 
v tem delu občine še poslabšalo stanje občinskih 
cest in nekaterih zasebnih dovoznih poti do 
parcel v tem delu občine. Osrednja makadam-
ska cesta na tem območju, ki poteka od odcepa z 

regionalne ceste na Dolu mimo vodnega črpali-
šča ter pri začetku nasadov Borovnic zavije proti 
Bistri, je bila v delu med odcepom z regionalne 
ceste do črpališča že sanirana s strani občine. 
Pri tem se je večinoma uporabil material, ki se 
ob uporabi ceste nabira na njenih robovih in 
razsipa ob cesti. 

Ostali del omenjene ceste kot tudi kolovoza, 
ki poteka ob desnem bregu reke Bistre in dovo-
znih poti, ki so bile poškodovane zaradi vkopa-
vanja elektro-napetostnega kabla in/ali dovoza 
gradbene mehanizacije in materiala, bo v aprilu 
saniral s strani podjetja Elektro-Ljubljana iz-
bran izvajalec. Iz podjetja so nas obvestili, da 
so že začeli postopek javnega naročila za izbor 
izvajalca, vendar do trenutka, ko pripravljamo 
to obvestilo, postopek še ni bil zaključen. To naj 
bi se zgodilo do konca meseca marca in v aprilu 
naj bi bila izvedena sanacija. (ou)

Voščilo ob veliki noči
Vsem občanom, ki praznujejo praznik Kristusovega 

vstajanja na osnovi svoje vere in/ali tradicije, želimo, da jih 
velika noč skladno s krčansko tradicijo navda z upanjem, ki 

ga simbolizirata Kristusovo trpljenje in zmaga nad smrtjo. 
Vsem tistim, ki pripravljajo tradicionalne praznične dobrote, 

da se jim bodo le te posrečile v dobro njihovih gostov in 
njih samih. Prav vsem pa, da sami, v krogu družine in/ali 

prijateljev preživimo lep in sproščujoč dan. (ou)

Obvestilo 

Podeljena koncesija za 
opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne 
službe 24-urna dežurna 
služba v Občini Borovnica

Skladno z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni 
list RS št. 62/16) je občina Borovnica izvedla javno naročilo za podelitev 
10 - letne koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 
24-urne dežurne pogrebne službe in izbrala izvajalca. 

Na celotnem območju občine Borovnica je od 
12. 3. 2022 dalje edini izvajalec 24-urne dežurne 
pogrebne službe za prevzem in prevoz pokojnikov 
»PIETA – Franc Tršar s. p.« 

24-urna dežurna pogrebna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti 
do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih 
postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe, vključno z uporabo le-teh.

18. marca 2022 se je začela gradnja dolgo 
pričakovanega kolesarskega poligona oz. »pump 
track« steze v Borovnici. 

Poligon je sestavni del pro-
jekta LAS Barje z zaledjem 
»Kolesarski poligoni – učilni-
ce kolesarskih veščin«, ki po-
leg gradnje in ureditve okolice 
»pump track« stez v Borovnici 

in Log-Dragomeru vključuje 
tudi informacijska gradiva in 
promocijske dejavnosti o ko-
lesarjenju ter njegovih koristih 
za zdravje in okolje. Po pogod-
bi mora poligon na površini 

600 m2, od katerih bo 220 m2 
zavzemala asfaltiran ter nagr-
bančena v obliki osmice obli-
kovana steza, končan v mese-
cu dni. Sledila bo še parkovna 
ureditev z zasaditvijo drevja in 
grmovja ter postavitvijo klopi, 
igrala za manjše otroke, košev 
za smeti in kompleta orodja za 
popravilo koles. (ou)

Občina Borovnica in Zavod TRI-NITI, v sodelovanju 
z JP KPV, d. o. o. v soboto, 2. 4. 2022, organizirata 
tradicionalno spomladansko čistilno akcijo. 

Zbrali se bomo ob 9:00 na Borovniški tržnici na Molkovem trgu. 
Tam boste prejeli zaščitno 

opremo (rokavice, vreče za zbi-
ranje odpadkov, navodila tako o 

območju, pri čiščenju katerega 
naj bi sodelovali, kot tudi glede 
ravnanja z odpadki) ter prigri-

zek. Obveščeni boste tudi, kako 
ravnati z nevarnimi odpadki 
(azbestne plošče, kemični in ele-
ktronski odpadki ipd., kot tudi 
odvržene zaščitne maske itd.) 
ter na katero mesto boste odla-
gali vreče z nabranimi odpadki. 

Dobili boste tudi navodila, kaj 
storiti v primeru, da naletite na 
»črno« odlagališče odpadkov 
oz. kako njegovo lokacijo preko 
pametnega telefona sporočiti v 
sistem identifikacije črnih od-
lagališči. 

Tisti, ki radi kolesarite, se 
nam lahko pridružite na kolesih. 
Opremili vas bomo z odsevni-
mi jopiči in vas pod vodstvom 
poslali na zbiranje odpadkov 
ob regionalni cesti v smeri proti 
Pakem in proti Dolu ter ob ob-
činski cesti v smeri proti Brezo-
vici pri Borovnici. 

Čistilna akcija bo trajala pred-
vidoma do 12.00, ko bo že pote-
kal odvoz odpadkov. K udeležbi 
vabimo vse občane in seveda 
tudi člane društev, ki se tradici-
onalno udeležite akcije.

Za lažjo organizacijo se pro-
sim prijavite preko el. naslova 
zavodtriniti@gmail.com ali na 
031 651330 (Špela).

V marcu sta bila v sklopu pro-
jekta Tematski park in spomin-
ska pot Borovniškega viaduk-
ta, ki je sofinanciran s strani 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, urejena razgledna plo-
ščad na zahodni peti Borovni-
škega viadukta in miniaturni 
park pri spomeniško zaščiteni 
lipi nasproti nekdanje železni-
ške postaje. 

Za to, da je prišlo do izraza 
mogočno pročelje pete viaduk-
ta in da je s ploščadi nemoten 
razgled, je bila iz neposredne 
okolice odstranjeno rastlinstvo 
oz. drevje. Da ne bi kazil parka 
pri stari lipi pa je bil nekoliko 
prestavljen ekološki otok na 
Miklavičevi cesti. 

Še nedokončano razgledno 
ploščad na peti Borovniškega 
viadukta so 3. marca prvič obi-
skali tudi učenci OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica. Skupaj z 
učiteljicami so bili navdušeni 
nad razgledom. 

Ob jasnem vremenu se s plo-
ščadi lepo vidi ne le skoraj celo-
tna Borovniška dolina s hribi, ki 
jo obkrožajo ter del Ljubljanske-
ga barja, Polhograjski Dolomiti 
in Škofjeloško hribovje, temveč 
oko lahko seže od očaka Tri-
glava do Grintavca, vidijo pa 

se tudi Blegoš, Stol in greben 
Košute. Vabljeni k obisku. Raz-
gledna ploščad je predstavljena 
tudi v pred kratkim izdani pu-
blikaciji Braneta Trnovška Raz-
gledni stolpi Slovenije, ki jo je 
izdala Geodetska družba. 

Končana so bila tudi dela na 

»dijaški poti« med Zalarjevo 
cesto in Ramovševo ulico. Del 
dijaške poti od Ramovševe ulice 
do dostopne poti na razgledno 
ploščad pa bo v aprilu v sodelo-
vanju s Planinskim društvom 
Borovnica uredilo Turistično 
društvo Borovnica. (ou)

Urejana razgledna ploščad na zahodni peti viadukta in 
miniaturni park pri stari železniški postaji

Obvestilo o vzdrževanju cest na »Mahu«

Začela se je gradnja kolesarskega poligona

Vabilo na tradicionalno 
spomladansko čistilno akcijo

Gradnjo bo spremljal sicer neuraden, a najbolj številčen in najmlajši »nadzorni odbor« v zgodovini občine, ki 
ga sestavljajo mladi kolesarski navdušenci. Ti so se takoj, ko so se na lokaciji koloparka pojavili stroji, oglasili 

na občini, da preverijo ali se res začenja nestrpno pričakovanja gradnja.
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 “Manj strašna noč je v črne 
zemlje krili, kot so pod sve-
tlim soncem sužni dnovi!” je 
v Krstu pri Savici zapisal naš 
največji pesnik. S to mislijo, 
uporniško držo in utopično za-
snovo države, v kateri ne bo več 
nobenega izkoriščanja in krivic, 
so nekateri izmed naših predni-
kov prejeli za puške in se uprli 
okupatorjem. Podobne misli 
verjetno prevzemajo danes tudi 
hrabre ukrajinske borce, ki se 
neprimerno slabše oboroženi 
upirajo ruskemu vojaškemu 
stroju, ki se vse bolj znaša nad 

civilnim prebivalstvom. Več kot 
cinično bi bilo reči, da je za žr-
tve med civilisti kriva stran, ki 
se upira vojaško veliko močnej-
šemu napadalcu. 

Ob delno uspeli razstrelitvi 
strateško pomembnega žele-
zniškega mostu v Preserjah, ki 
so takrat spadale v našo občino, 
so partizani 4. decembra 1941 
ubili štiri italijanske vojake. Kot 
povračilo za to dejanje in svari-
lo, da bo vsak upor kaznovan z 
usmrtitvami, hudimi zaporni-
mi kaznimi in deportacijami 
civilnega prebivalstva, je 10. 

marca 1942, ob 7:00 uri zjutraj 
pod streli eksekucijskega voda 
okupatorske italijanske vojske, 
v Gramozni jami, v Ljubljani, 
ugasnilo šestnajst življenj ne-
dolžnih fantov in mož iz Borov-
nice in okolice. 

Zaradi posredovanja borov-
niškega župnika Cirila Jerine in 
ljubljanske škofije pri oblasteh 
v Rimu je bilo sicer 11 drugih 
obtoženih oproščenih oz. jim je 
bila smrtna kazen spremenjena 
v zaporno, eden pa je zblaznel 
in se tako izognil smrtni kazni. 
Drugi obsojeni v režiranem so-
dnem procesu so bili obsojeni 
na zaporne kazni od pet let do 
dosmrtne ječe. 

Izmed 69 obsojenih je sodišče 
17 spoznalo za nedolžne, za dva 
mladoletna pa predlagalo, da se 
pošljeta v poboljševalnico. 

Totalitarna oblast pomilo-
stitve v zrežiranih sodnih pro-
cesih vselej uporabi kot orodje 
za krepitev svoje oblasti. Po eni 
strani s tem, da jasno pokaže, da 
je samo od nje odvisno, ali bo 
kdo in kdo bo pomiloščen. Po 
drugi pa takrat, ko so na podla-
gi nejasnih kriterijev eni pomi-
loščeni, drugi pa ne, med ljudmi 
še krepijo medsebojni sumi, so-

vraštvo in želja po maščevanju 
pomiloščenim in njihovim bli-
žnjim. Preserski proces je tako 
globoko zarezal in poškodoval 
socialno tkivo v naši občini, kar 
je imelo dolgotrajne posledice 
za medsebojno zaupanje in so-
bivanje, ki sta temelj vsakega ra-
zvoja. Zato so sposobnosti pre-
poznavanja in priznanja lastnih 
napačnih odločitev, odpuščanja 
krivic, upoštevanja različnosti, 
strpnega sobivanja in sodelo-
vanja preko meja osebnih pre-
pričanj in interesov sočasno 
tudi vsakodnevna mala sprav-
na dejanja, ki celijo in krepijo 
naše socialno tkivo in s tem naš 
razvojni potencial. To je temelj 
naše prihodnosti. Ob tem pa je 

pomembno tudi, da se s pieteto 
spomnimo vseh žrtev, ne da bi 
ob tem razsojali o zgodovinski 
odgovornosti, krivdi in grehu. 

Žrtvam Preserskega procesa 
v spomin, kot tudi v spomin 
vsem žrtvam vojne in povojne-
ga vojaškega nasilja, je župan 
Bojan Čebela 10. marca letos 
dopoldan v Borovnici položil 
venca pri spomeniku padlim v 
narodno-osvobodilni vojni ter 
spomeniku žrtvam medvojnega 
in povojnega komunističnega 
nasilja in umrlih zaradi zave-
zniških bombardiranj. 

Popoldan je to storil še v Lju-
bljani, v Gramozni jami in na 
Žalah, kjer so pokopane žrtve 
Preserskega procesa. Pri tem 

so sodelovali praporščaki bo-
rovniških društev in Območ-
nega združenja Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo Vrhnika 
Borovnica. Ob spomeniku v 
Gramozni jami je župan Bojan 
Čebela spodbudil pogovor o 
vrednotah in smislu prirejanja 
tovrstnih komemorativnih do-
godkov in spodbudil Matjaža 
Ocepek k recitaciji, nekdanji 
župan in predsednik Društva 
upokojencev Borovnica Andrej 
Ocepea pa je na kratko nagovo-
ril prisotne. 

Ob povratku so v Bistri člani 
ZB Borovnica skupaj z župa-
nom položili venec pred spo-
minsko ploščo. (ou)

Vabilo

Vabilo na občni zbor DU Borovnica
 
DU Borovnica vabi svoje člane na 

občni zbor 
7. 4. 2022 ob 12. uri v gostišču Godec v Borovnici.

Vabljeni!

V ponedeljek, 7. in 14. marca, je v pritličju novega 
prizidka k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, ob 18.00, o 
kulturni dediščini predavala dr. Verena Perko, kustosinja 
v Gorenjskem muzeju v Kranju in predavateljice na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V sklopu prvega predavanja je živah-
no razložila ter s slikovitimi primeri 
prikazala kaj je kulturna dediščina ter 
zakaj je naš identitetni, izobraževalni, 
razvojno gospodarski in politični ka-
pital. Ni se izognila problematike po-
litičnosti kulturne dediščine. Razložila 
je razlike in podobnosti med kulturno 
dediščino in zgodovino in se potrudila 
obrazložiti zakaj je odnos Slovencev 
do svoje lastne kulturne dediščine 
tako mačehovski. Opozorila je tudi na 
napačno in usodno ločevanje med na-
ravno in kulturno dediščino. 

Na drugem predavanju pa je pouda-
rila, da čeprav varovanje kulturne de-
diščine temelji na interdisciplinarnem 
pristopu, v katerega so vključeni zgo-
dovina, arheologija, narodopisje, etno-

muzikologija itd., njena interpretacija 
ne sme temeljiti na znanosti, temveč na 
umetnosti ustvarjanja in pripovedova-
nja prepričljivih ter ciljnim skupinam 
prilagojenih zgodb. 

Samo zgodbe nas lahko s pomočjo 
metafor, podob in skritih pomenov 
angažirajo k celovitemu doživljanju, 
pri katerem sta dejavni obe možganski 
polobli ter ustvarita smisel in pomen. 

Ni dovolj le, da poznamo dejstva o 
preteklosti in dediščini. Niti ne zado-
stuje, da se vanjo vživimo. Ob soo-
čenju z dediščino je nujen tudi etični 
premislek o tem, kako bi sami ravnali 
v določenem zgodovinskem kontekstu, 
ki nam ga razkriva dediščina. 

Zato pa ni dovolj ena linearna in fak-
tografska pripoved, temveč moramo 

slišati mnoštvo zgodb, ki nam razkrije 
različne perspektive, občutja in usode. 
Šele tako se zavemo, kako je dediščin 
živ, včasih vesel, drugič spet boleč del 
nas samih oz. naše skupne identitete. 

Zato dediščino najbolje varujejo 
skupnosti, ki imajo ozaveščeno svoje 
izročilo, tudi njegove temačne plati, 
ter znajo za to biti sočasno ponosne na 
svojo dediščino in v kritičnem odnosu 
do nje. Če te zavesti ni, zakoni s podro-
čja varovanja dediščine le težko služijo 
temu, čemur naj bi bili namenjeni. 

Dr. Perko je kot primer zgodbe, ki 
nas nagovori, a obenem zahteva, da 
njen imaginarij in metafore ustrezno 
dešifriramo, predstavila vsem znano 
zgodbo o Rdeči kapici, ki dejansko 
govori o nevarnosti izpostavljenosti 
deklic spolnim plenilcem oz. na meta-
foričen način svari pred tem, o čemer 
se v času, ko sta brata Grim to pravljico 
zapisala, ni smelo govoriti. Predstavila 
je tudi primere ustreznih in povsem 
zgrešenih likovnih upodobitev obeh 
glavnih likov – Rdeče kapice in volka. 

Interpretiranje dediščine je ume-
tnost, ki se je lahko naučimo in mora 
temeljiti na znanstveno preverljivih 
dejstvih. 

A mora biti posredovana na osebno 
doživetih zgodbah, ki se lahko nave-
zujejo na že uveljavljene pripovedke 
in miti, lahko pa si jih tudi na novo 
izmislimo. Pri tem inovativnem pripo-
vedovanju pa ne sme iti za to, da poslu-
šalcem demonstriramo svojo vzvišeno 
(vse)vednost. 

Znati jih je treba povabiti v zgodbo, 
ki pa potem lahko tudi preko pro-
vokacije pod vprašaj postavi njihova 
predhodna prepričanja in stališča. Po-

slanstvo interpretacije ni le zanimivo 
pripovedovanje o preteklostih in nje-
nih artefaktih. Je v tem, da si poslušalci 
postavijo vprašanja smisla in lastnega 
ravnanja v položajih, ki jih vzpostavlja 
dramatični narativ zgodbe. Ta ne sme 
biti ne patetičen ne moralističen in je 
lahko zabaven, ne pa vulgaren. Preda-

vanj se je udeležilo po 15 poslušalcev. 
Od tega 10 tistih, ki so se v okviru pro-
jekta Tematski park in spominska pot 
Borovniškega viadukta, sofinancirane-
ga s strani Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, prijavili za usposabljanje 
za interpretativno vodenje po železni-
ški dediščini v naši občini. (OU)

Ukrajina v naših srcih 
ob letošnjem dnevu spomina na 

žrtve preserskega procesa

Zahvala

Sva pohodnika, ki uporabljava peš poti okoli Borovnice in vsak dan ugotavljava, 
kako urejene poti imamo. Izrekam javno pohvalo in zahvalo Damjanu D. za 
njegovo delo in njegov trud, ki je viden na ”vsakem koraku”. 

Mi2

P R E J E L I  S M O

Predavanje dr. Vereno Perko o kulturni dediščini

Zahvala občinske Karitas Borovnica 

Čut za pomoč je še vedno 
v nas 
Župnijska Karitas Borovnica je v tednu od 7. 3. do 14. 3. 2022 organizira-
la zbiranje higienskih pripomočkov, sanitetnega materiala, prehranske 
izdelke z daljšim rokom uporabe, odej itd. za pomoč Ukrajini. Zahva-
ljujejo se vsem, ki ste se odzvali, tudi OŠ Borovnica in vsem oddelkom 
vrtca v Borovnici. Vse zbrane artikle so s pomočjo šoferja Roka, ki se 
mu ob tej priložnosti ponovno, odpeljali v osrednje skladišče Karitasa 
v Mengeš. S kamioni potem od tam odpeljejo zbrana sredstva pomoči 
potrebnim v Ukrajini in njenim prebivalcem. (ou)
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Pomlad 
v

vrtcu
V našem vrtcu smo 
mesec februar kulturno 
obarvali. 

V vseh oddelkih smo se pogo-
varjali o državnih simbolih, o 
Sloveniji in seveda smo se pogo-
varjali o dr. Francetu Prešernu 
in naši državni himni Zdravljici. 
Kultura je tudi kulturno obna-
šanje; to pa je nekaj, kar je treba 
privzgajati že najmlajšim. Stro-
kovne delavke smo v skupinah 
pričarale pestro paleto kultur-
nih dejavnosti. 

Raziskovali smo svoj domači 
kraj, različne športe in odšli v 
svet domišljije in pravljic. 

Otroci so z navdušenjem do-
čakali pust. 

Najrazličnejše maškare so 
napolnile naše igralnice, kjer so 

rajale in plesale ob glasbi. Lepi 
dnevi so nas vabili v naravo, kjer 
so otroci raziskovali, tekali, se 
igrali in uživali na svežem zraku 
in sončnih žarkih.

Marec pa je tudi začetek 
prebujanja narave in pomladi 

ter vsega kar je čez zimo po-
čivalo. Da bi jo otroci doživeli 
na bolj ustvarjalen in drugačen 
način smo otrokom ponudile 
najrazličnejše dejavnosti in jih 
spodbujale pri raziskovanju in 
ustvarjalnosti.

Dragi občani, občanke 
Borovnice ter ljubitelji 
kulture širšega 
področja! 

V Kulturnem društvu Adri-
ars z veseljem sporočamo, da 
smo vzpostavili festival visoke 
umetnosti v Borovnici z ime-
nom Glasbena Fabr’ka. 

Prvi znak, gib. Prvo kruljenje, 
zvok, glas. Prva beseda, govor. 
Petje? Gotovo vsaj hrepenenje 
po ljubezni in objokovanje ža-
losti. Prvo orodje, prva risba na 
steno jame, ki je pomenila, da 
so imeli praljudje dovolj časa 
in zalog, da si je nekdo lahko 
vzel čas za umetnost, prva pi-
ščal, prva tolkala, ritem, in boj-
na pesem, ki nekoč zruši tudi 
zidove Jeriha. Prva pisava, sli-
kovna, klinopis, Feničani, Grki, 
latinica. Prve pogodbe, knjige, 
pesmi. Nove tehnologije, tisk, 
proizvodnja papirja, kontrau-
metnost. Svoboda misliti, tudi 
drugače. Fotografija. Popkul-
tura. Internet, kreativnost. Do-
stopnost. Festival. Borovnica. 

Kultura. Ker nismo živali – 
pač pa zato, ker smo ljudje. A 
kultura stane. There Ain’t No 
Such Thing As A Free Lunch 
(TAANSTAFL). Najvišji rang 
kulture ne more biti prosto-
voljna dejavnost. Umetniki 
se urijo vse življenje. TAAN-
STAFL. Kulturo lahko upora-
bimo, užijemo ali zlorabimo 
za ideologijo. Wagner, Koseski, 

Laibach, Maja Smrekar – ni te-
žave zlorabiti umetnika, a po-
mnite: TAANSTAFL. Vedno 
in povsod. Tako močna je. 

Ideja kulturnega festivala 
najvišje ravni v Borovnici je 
nora, pravijo, a nas izgubljanje 
energije ne zanima. Festival je 
tu, ker ga hočemo. Zato. Ste 
zraven? Ali bomo imeli najviš-
jo raven kulture ali pa je po-
polnoma vseeno, če tlačimo to 
zemljo ali ne. Zase vem – vpra-
šam pa vas, bralec in bralka, si 
človek? Na koncu je ta odlo-
čitev, biti človek, individualna 
– in nosi posledice, takšne in 
drugačne (TAANSTAFL).

In ker ni zastonj kosila – po-
novno TAANSTAFL – hvala 
MGC Phamaceuticals, Graft 
polimerom in g. Roby-ju Zo-
merju za podporo, vračanje 
lokalni skupnosti, za možnost 
vpogleda v svojo dušo. Dogod-
ke podpira tudi naša občina. 
Hvala župniji Borovnica – za 
prostore, za dostop do cerkva, 
kjer so naši predniki stoletja 
v edinih kulturnih prostorih 
spraševali svoje duše.

Prvi dogodek festivala bo 
velikonočni koncert Celjskega 
godalnega orkesta, ki bo izva-
jal dve klasični deli krščanske 
kulturne tradicije – Pergolesi-
-jevo Stabat mater (Žalujoča 
mati božja) ter Adagio v g-mo-
lu Tomasa Albinonija.

Koncert bo v glavni žu-
pnijski cerkvi sv. Marjete v 
Borovnici 10. 4. 2022 s pri-
četkom ob 18h (pridite pol 
ure prej, izklopite telefone). 
Vstop je brezplačen.

Ekipa festivala obljublja 
samo eno stvar – vrhunskost. 
Karkoli bo, bo na najvišji rav-
ni brez kompromisov in brez 
pregovarjanja ali pa dogodkov 
ne bo. Letošnje leto bo zazna-
movala glasbena umetnost in 
v okviru festivala bomo pri-
pravili vsaj 4, 5 dogodkov na 
najvišji, vrhunski ravni. En do-
godek bo maja, naslednji junija. 
Več informacij lahko najdete 
na facebook kanalu KD Adri-
ars (poiščite nas!). Uživajte.

10. april – koncert Celjskega 
godalnega orkestra v Borovnici

Na podlagi Zakona o javnih financah (št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Pravilnika 
in meril za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini 

Borovnica (Ur. l. RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občina 
Borovnica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 207/21 in 11/22), Obči-
na Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, objavlja 

naslednji:

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN 

PROJEKTOV STANOVSKIH ORGANIZACIJ 
V LETU 2022

1. PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-
mov in projektov stanovskih, domoljubnih in vete-
ranskih organizacij, ki delujejo na območju Občine 
Borovnica, imajo v Občini Borovnica sedež ali so 
njihovi člani občani Občine Borovnica.

2. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Bo-
rovnica za leto 2022 na proračunski postavki 418030 
(Sofinanciranje stanovskih organizacij) in znašajo 
7.000,00 EUR.

3. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so registrirane kot stanovska društva (društva 

upokojencev, društva veteranov, društva častni-
kov, mladinska in študentska društva),

• imajo sedež v Občini Borovnica in izvajajo dejav-
nost na območju Občine Borovnica,

• imajo sedež izven Občine Borovnica, vendar iz-
vajajo svojo dejavnost in projekte tako, da aktivno 
vključujejo občane Občine Borovnica in imajo naj-
manj 20% članov iz Občine Borovnica,

• imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani čla-
narini,

• imajo zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za uresničitev prijavljenih progra-
mov in projektov,

• imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvi-
dni prihodki in odhodki za izvajanje programov 
ali projektov,

• svoje dejavnosti ter prijavljenih programov in pro-
jektov ne sofinancirajo iz drugih postavk proraču-
na Občine Borovnica.

4. PREDMET SOFINANCIRANJA 

Predmet sofinanciranja so stroški delovanja orga-
nizacije ter izvajanja njihovih programov in projek-
tov, kot so npr. predavanja, izobraževanja, prireditve, 
strokovne ekskurzije, skrb za ohranjanje dediščine in 
družabne aktivnosti članov.

5. VIŠINA SOFINANCIRANJA 

V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu 
z merili, ki so priloga razpisne dokumentacije. Vre-
dnost posameznih meril in kriterijev je izražena v 

točkah, vrednost točke se določi na osnovi skupnega 
števila točk in višine proračunskih sredstev. Vre-
dnost točke je navzgor omejena in ne more presegati 
15,00 EUR.

6. PORABA ODOBRENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2022 za namen kritja stroškov delovanja organiza-
cij in izvajanja prijavljenih projektov. V primeru, da 
projekti niso izvedeni v celoti, se izplačilo sredstev 
sorazmerno zniža.

Ob vložitvi zahtevka za koriščenje odobrenih 
sredstev mora upravičenec priložiti vsebinsko poro-
čilo o izvedbi sofinanciranih programov in projek-
tov ter finančno poročilo o nastalih stroških, ki sta 
podlaga za preveritev upravičenosti sofinanciranja. 
Občina lahko zahteva dodatna dokazila o dejanski 
upravičenosti sofinanciranja. Upravičenec lahko 
vloži več zahtevkov, zadnji rok za vložitev je 14. de-
cember 2022. 

Upravičenec se z Občino lahko dogovori za pred-
plačilo do največ 30% odobrenih sredstev.

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na 
Občino Borovnica do 15. 4. 2022 do 12. ure.

Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma do-
kazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Vla-
gatelj izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programom 
in projektom, s katerim se prijavlja na razpis.

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 STANOVSKE ORGANIZACIJE 2021 – 
NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
razviden naslov vlagatelja.

8. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 

Vse prejete vloge bo obravnavala administrativ-
na komisija, ki jo imenuje župan Občine Borovnica. 
Prepozne in nepravilno opremljene vloge bodo s 
sklepom zavržene. Nepopolne vloge bo mogoče do-
polniti v roku 8 dni od prejema obvestila komisije, če 
vloga ne bo dopolnjena v roku oz. bo kljub dopolnitvi 
še vedno nepopolna, bo zavržena. 

Pravočasne in popolne vloge bo obravnavala stro-
kovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Borovni-
ca. Vloge bodo ovrednotene po točkovnem sistemu 
v skladu z merili, ki so priložene razpisni dokumen-
taciji. 

Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni 
z odločbo občinske uprave v 30 dneh od izteka roka 
za prijavo na razpis. Z upravičenci do sofinanciranja 
bo sklenjena pogodba o sofinanciranju organizacije 
v letu 2022.

Zoper sklep o zavrženju in odločbo občinske upra-
ve je možna pritožba v 8 dneh od prejema, o pritožbi 
odloči župan Občine Borovnica.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN 
DODATNE INFORMACIJE

Razpisna dokumentacija obsega naslednje doku-
mente:
• Pogoji in merila za vrednotenje programov in pro-

jektov
• Prijavni obrazci
• Vzorec pogodbe
• Obrazci za zahtevek in poročanje

Skupaj poiščimo ustrezne namestitve za 
begunce iz Ukrajine

Begunska kriza, povzročena z rusko vojaško agresijo na Ukrajino, se iz dneva v dan 
zaostruje. Ob upoštevanju proporcionalne razporeditve beguncev po članicah EU, Slo-
venija nikakor ne bo zmogla namestiti vse begunce v za to primerne institucije, s kateri-
mi upravlja država. Dinamika begunske krize lahko hitro preseže sedanje zmoglji-
vosti državnih institucij. Zato je nujen tudi solidarnostni angažma državljanov, 
ki lahko pomagajo, tudi naših občanov. 

Vse, ki imate za bivanje primerne nezasedene prostore in ste jih pripravljeni 
začasno odstopiti v uporabo, pozivamo, da nam to v času delovnih ur Občine Bo-
rovnica to  čim prej sporočite na telefonsko številko 01 750 74 60. Izven delovnega 
časa se lahko obrnete tudi na župana Bojana Čebelo (041 618 874). 

Z vsemi zainteresiranimi se bomo sestali in skupaj z Občinskim štabom CZ Občine 
Borovnica, Območnim  združenjem Rdečega križa Vrhnika  ter Lions klubom 
Vrhnika poiskali najbolj ustrezne možnosti za začasno namestitev beguncev pri 
vas. Glede na to, da so med begunci v veliki večini matere z otroki, so zaželeni predvsem 
prostori, ki omogočajo minimalni standard za bivanje družine (možnost kuhanja, 
umivanja in pranja ter ločen dnevni in spalni prostor) ter da imajo, če se le da, ločen vhod.

Skupaj se bomo prizadevali za pokritje neposrednih stroškov (komunalne storitve, 
ogrevanje, oskrba z el. energijo) bivanja beguncev v vaših za to primernih stanovanjih, 
hišah ali vikendih. Od tistih, ki boste dali svoje prostore na razpolago za namestitev 
beguncev pa pričakujemo,  da se boste odrekli zaračunavanju najemnin. V tem 
primeru tudi ne boste imeli nobenih davčnih obremenitev, pomagali pa vam bomo tudi 
pri urejanju vseh formalnosti.  

Vsi deležniki v občini se bomo maksimalno angažirali, da begunce čim hitreje in 
čim bolje vključimo v naše okolje, da se bomo z njimi lahko brez večjih težav spo-
razumevali in da se bodo lahko vključili tako v družbeno kot siceršnje življenje v občini.  
Pričakujemo tudi, da bodo kmalu tudi na ravni države znani  in konkretizirani že napo-
vedni mehanizmi podpore in pomoči za namestitev in integracijo beguncev.

Predvsem glede šolanja otrok in oskrbe starejših ter beguncev s posebnimi potrebami, 
prav tako pa tudi podpor za dolgotrajno namestitev beguncev pri zasebnikih. 

Glede na nepredvidljivost razvoja dogodkov v Ukrajini in na to, da so se v veliki meri že 
zapolnile zmogljivosti za nastanitev beguncev v državah, ki mejijo z njo, pa tudi 
v Sloveniji ne moremo čakati, da bo v začetku za večino ustreznih nastanitev in oskrbe 
beguncev poskrbela samo država. Tudi tu velja – kdor hitro da, dvakrat da! (OB)
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Županova beseda 

Z močno voljo in 
predanostjo lahko 
dosegamo velike 
stvari

Spoštovane občanke in 
občani. Prihaja pomlad, 
toplejše vreme in hkrati 
nadaljnje sproščanje ukrepov, 
s katerimi smo živeli v času 
pandemije. 

Čeprav maske marsikje niso 
več obvezne, vas prosim, da ste 
še naprej previdni, da skrbite 
za osnovno higieno, s katero 
lahko preprečujemo širjenje 
virusa, ki je tako grobo ustavil 
naša življenja. Tudi pri med-
sebojnem druženju skušajte 
upoštevati navodila NIJZ, saj 
se moramo zavedati, da se 
virus Covid-19 še ni povsem 
umaknil.  

Bodimo pripravljeni na vse 
izzive, ki nam jih prinaša so-
dobni čas. Žal tudi na takšne 
stvari, za katere smo bili pre-
pričani, da se ne morejo nik-
dar več zgoditi, da je to stvar 
zgodovine. Vojna na vzhodu 
Evrope nas je spomnila, da mir 
ni tako samoumevna stvar, kot 
smo še do nedavnega mislili. 
A ob tem moram povedati, da 
sem tudi ponosen na Slovence 
kakor tudi na občane Horjula, 
saj ste se mnogi odzvali na 
prihod beguncev in jim vsak 
po svojih močeh skušate po-
magati. V Horjulu sicer nima-
mo velikih kapacitet, ampak 
je to trenutno stvar individu-
alnega pristopa reševanja te 
problematike. V kolikor pa bi 
prišlo do znatno večjih potreb, 
pa imamo možnost tudi akti-
virati Civilno zaščito občine 

Horjul in na primer v telova-
dnici osnovne šole oziroma 
športni dvorani sprejeti veliko 
število ljudi. 

Nepredvidljivo obdobje pa 
prihaja tudi na gradbenem 
področju. Vsi projekti v obči-
ni zaenkrat še vedno potekajo 
po načrtih in lepo napredujejo, 
opažamo pa občutno rast cen 
gradbenega materiala in te-
žave pri dobavljivosti. Razpisi 
so v potrjevanjih ali v izdelavi, 
med takšne večje sodi gradnja 
kolesarske steze od Vrhnike 
do Horjula ter širitev in uredi-
tev cestišča, ki se bo po naših 
načrtih začela graditi še v leto-
šnjem letu. Ko bo ta povezava 
zgrajena in tudi glavna cesta 
urejena, bo to pomenilo veli-
ko pridobitev za našo občino. 

Za konec dovolite, da še če-
stitam gasilcem, ki smo jim 
podelili spominske znake za 
požrtvovalnost v boju proti 
Covid-19. Posebna zahvala 
in zasluga pa gre tudi štabu 
Civilne zaščite občine Horjul 
za opravljeno delo v zadnjih 
dveh letih. Niso imeli lahkega 
začetka, ampak z voljo in pre-
danostjo se da veliko narediti, 
kar so dokazali v tem obdobju. 

Župan, Janko Prebil

Na tretji redni seji 
Civilne zaščite so člani 

štaba po uvodnem 
nagovoru in zahvali 

župana Janka Prebila 
za vse dosedanje delo 

in požrtvovalnost 
prejeli priznanje. 

Na dnevnem redu je bil tudi 
pregled občinskega načrta pre-

vzema in razdelitve kalijevega 
jodida ob jedrski ali radiološki 
nesreči.

 Nedavne informacije veza-
ne na potek vojne v Ukrajini in 
grožnja z jedrskim orožjem je 
žal v državah po svetu sproži-
la špekulacije o tem, ali obsta-
ja dejanska jedrska nevarnost. 
Čeprav ni defintivnih informa-
cij o grožnji, se je na nacionalni 
ravni aktivirala Civilna zaščita 
tudi glede tega vprašanja. Zato 

je štab CZ pregledal načrt v 
primeru ogroženosti, ki zaje-
ma tudi prevzem in razdelitev 
tablet kalijevega jodida. Tableta 
se bodo delila samo med prebi-
valce do dopolnjenega 40. leta 
starosti. Poveljnik CZ Andrej 
Kozjek pravi, da zalogo tablet 
zagotavlja država. Prisotni so 
na seji prejeli tudi nove unifor-
me civilne zaščite. 

V zaključnem delu seje je žu-
pan skupaj s poveljnikom CZ 
svečano predal priznanja in 
spominske značke (izdala jih 
je vlada RS) za požrtvovalnost 
v boju proti covid- 19.  Med 
prejemniki so bili tudi pred-
stavniki prostovoljnih gasilskih 
društev, ki delujejo v okviru 
Gasilske zveze Horjul, ki so se 

s prostovoljnim delom izkazali, 
ko je bilo najbolj težko. Ob tej 
priložnosti je vse gasilce poz-
dravil tudi predsednik horjul-
ske Gasilske zveze Lado Prebil. 
Svoj govor je začel z vprašanjem: 
‘Na koga se lahko zanese občina 
in država, ko pride do nesreče? 
Tako kot vsa leta seveda na gasil-
ce! Ob tej priložnosti se zahva-
ljujem predstavnikom občine, 
ki so s tem dejanjem pokazali, 
da je naše delo videno in da si 
ne prizadevamo zaman za dob-
robit sokrajanov.’

Svoj pogled na minulo delo 
je podal tudi poveljnik Civilne 
zaščite Horjul Andrej Kozjek: 
‘Ko se je pred dvema letoma za-
čela pandemija, smo bili vsi še 
dokaj neizkušeni, a smo se mo-
rali hitro postaviti na noge, kar 
nam je ob vsem prizadevanju 
tudi uspelo. Ves ta čas smo se 
v štabu nenehno izobraževali 
in pridobili opremo, ki nam bo 
v pomoč, če bi prišlo ponovno 
do situacij, ko se mora aktivi-
rati Civilna zaščita. V Centru 
za zaščito in reševanje na Igu 
smo se izobraževali trije člani. 
Po teoretičnem delu, ki se je 
nanašal predvsem na vodenje 
štaba in komunikacijo, je sledil 
še praktični prikaz, tako da smo 
si v treh dneh nabrali kar nekaj 
novih dragocenih izkušenj. Prav 
tako so nam pojasnili pravilno 
izvajanje ukazov in spremljanje 
nalog. V veliko pomoč horjul-
skemu štabu je bil v minulih 
dveh letih tudi štab Civilne za-
ščite Vrhnika, saj imajo bogato 
tradicijo in veliko izkušenj.

Ob tej priložnosti se je Kozjek 
zahvalil tudi vsem članom štaba 
Civilne zaščite Horjul za vse-
stransko pomoč in angažiranje 
pri delu in nalogah, da so lahko 
zahtevno obdobje uspešno pre-
brodili. Izrekel je tudi pohvalo 
iz zahvalo vsem občanom, saj 
so v času pandemije zgledno 
sodelovali. Na splošno so bile 
vse aktivnosti Civilne zaščite 
lepo sprejete, odziv ljudi pa do-
ber. 

Štab sestavlja sedem članov, 
skupaj s poverjeniki v občini pa 
aktivno deluje več kot 35 članov 
Civilne zaščite Horjul. V kolikor 
bi se želeli pridružiti enoti, ste 
vsi, ki imate voljo, željo in zna-
nje, lepo vabljeni v Civilno za-
ščito. Poveljnik Andrej Kozjek 
je izpostavil, da se najbolj potre-
buje ljudi, ki imajo znanje s po-
dročja gradbeništva, saj smo na 
našem območju srednje potre-
sno ogroženi. Vemo pa. kaj se je 
ne tako dolgo nazaj zgodilo na 
Hrvaškem in kaj pomeni, če se 
lahko pravočasno aktivira štab, 
ki razdeli prioritete in naloge ob 
elementarnih nesrečah. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič 

Obveščamo vas, da bo odvoz kosov-
nih odpadkov potekal v sredo, 6. aprila. 
Tako kot vedno bodo tudi tokrat po-
trebne predhodne prijave preko sple-
tne strani Voke Snage v rubriki urniki/
kosovni-odpadki.

 Vse informacije in tudi prijavni-
co najdete na spletni strani: http://
www.mojiodpadki.si/urniki/kosovni-
-odpadki . V kolikor boste potrebo-
vali dodatne informacije ali če imate 
vprašanja, jim lahko pišete na naslov 
vokasnaga@vokasnaga.si ali pokličite 
v njihov center za podporo in pomoč 
uporabnikom na telefonsko številko 
01 477 96 00. Obrazec lahko prejme-
te 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 ob-
čane enkrat letno brezplačen. Odpad-
kov, ki niso kosovni odpadki, ne bodo 
odpeljali in bodo o njih obvestili pri-
stojne inšpekcijske službe, zato upo-
števajte 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 odvo-
za (6. 4.), če ni drugače dogovorjeno z 
Voka Snago.

Med kosovne odpadke za odvoz 
lahko odlagate:
kopalniško opremo, pohištvo, obla-
zinjeno pohištvo, športne rekvizite 
(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 po-
mivalni stroj, štedilniki ipd.).

Med kosovne odpadke je 
prepovedano odlagati:
gospodinjske odpadke, stavbno po-
hištvo (okna, vrata itd.), gradbene 
odpadke, zemljo, listje in veje, nevar-
ne odpadke, avtomobilske gume in 
stekla.                                    

Peter Kavčič

Pojasnilo
V pretekli številki Našega časopisa, 28. 2. 2022, se je pri ob-
javi obvestila o vpisu v vrtec pri OŠ Horjul nehote prikradel 
napačen logotip in zapis. Pravilen zapis bi moral biti: VVE pri 
OŠ Horjul. Za napako se opravičujemo. 

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa

Predstavniki štaba Civilne zaščite Horjul.

Gasilcem so podelili posebna priznanja za zasluge v času pandemije.

Predsednik Gasilske zveze Horjul Lado Prebil se je zahvalil vsem društvom 
za požrtvovalnost pri opravljanju nalog v času pandemije.

Zaključna dela na cesti, 
ki pelje iz Dobrave v 
Horjul na odseku Brezje–
Podolnica, so v sklepni 
fazi. 

Do dokončanja bodo izva-
jalci uredili bankine in nane-
sli zaključni sloj asfalta. Cesto 
bodo asfaltirali aprila. Točen 

dan bo določen na na podlagi 
aktualnih vremenskih razmer, 
ki bodo primerne za asfaltira-
nje. V vsakem primeru pa bo 
šlo za soboto. ali 2. ali 9. aprila. 
Takrat bo na cesti popolna za-
pora. Obvoz bo speljan preko 
ceste Dvor–Dolenja vas in skozi 
Zaklanec.

Peter Kavčič

Občina podelila priznanja Civilni zaščiti Horjul

Popolna zapora ob asfaltiranju 
ceste Brezje – Podolnica

Ne spreglejte: Odvoz kosovnih 
odpadkov bo 6. aprila
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Zgodilo se je to, kar ni 
pričakoval nihče! 

Da se danes, v tem moder-
nem času, lahko zgodi vojna 
na evropskih tleh in da mora 
civilno prebivalstvo bežati pred 
bombami in raketami. Slovenci 
smo se izkazali in medse spreje-
li prvi val beguncev, med drugi-
mi tudi družino iz Kijeva, ki se-
daj živi v Zaklancu. Večina nas 
je bila prepričanih, da je zadnja 
svetovna vojna končala s tem 
nesmislom za vedno. Več kot tri 
milijone ljudi, večina žensk in 
otrok je moralo zapustiti domo-
ve in zbežati na zahod, stran od 
morije, ki jo trosi ruska vojska. 
Tako je sedaj del naše skupnosti 
tudi družina iz Ukrajine.

Klicu na pomoč se je odzval 
tudi nekdanji horjulski župan 
Daniel Fortuna, ki s temi bese-
dami opisuje, kako je vse skupaj 
potekalo: ‘Nesmiselna Putinova 
vojaška invazija na samostojno 
in neodvisno Ukrajino je tudi 
nas Slovence močno prizade-
la in jo zelo obsojamo. V raz-
mišljanju, kako ukrajinskemu 
narodu pomagati, sem v pone-
deljek, 28. 2. 2022, poklical po-
slovnega partnerja iz Ukrajine, 
ki že več let v Ljubljani uspešno 
vodi svoje podjetje Svet Pohi-
štva – Trianova in mu ponudil 
pomoč. Naslednji dan me je po-
klical njegov prijatelj in vprašal, 
če bi lahko sprejel eno ukrajin-
sko družino, ki je na poti iz Ki-
jeva in naj bi v Ljubljano pred-
vidoma prispela v sredo zvečer 
ali četrtek. Brez pomisleka sem 
mu potrdil, da jo lahko sprej-
mem v starejšo hišo, ki mi jo je 
pred dvema mesecema prodala 
soseda. Takrat seveda tudi po-
mislil nisem, da bom s tem lah-
ko v zelo kratkem času pomagal 
begunski družini iz nesmiselno 
napadene države. Gospod, ki 
me je klical, me je zadržano 
vprašal, kakšna bo najemnina. 
Takoj sem mu odgovoril, da 
najemnine ne bo in da mi je v 
največje zadovoljstvo, da lahko 
pomagam ljudem v stiski.’

Glede na to, da v hiši že več 
let ni živel nihče, jo je bilo treba 
hitro urediti za normalno ži-
vljenje družine. Zato je Daniel 
še isti večer poklical številne 
obrtnike in jim razložil situaci-
jo. Prav vsi so z razumevanjem 
odložili svoje že planirano delo 
za naslednji dan in prišli v Za-
klanec, da so v sredo in četrtek 
dopoldne usposobili hišo, ki se 
ji po domače reče Pr’ Bukovc za 
neko normalno človeka dostoj-
no uporabo. Ob tem je Daniel 
Fortuna povedal: ‘Iz srca bi se 
rad tudi javno zahvalil vsem 
obrtnikom, ki so takoj prisko-
čili na pomoč: Slikopleskarstvo 
Keršmanec Matjaž, Elektroin-
štalacije Nagode Matjaž, Vo-
doinštalaterstvo Čepon Janez, 
Gradbeništvo Kogovšek France, 
Mizarstvo Keršmanec Peter in 
pa dostavljalcu kurilnega olja 
gospodu Zibelniku, ki je že 
takoj naslednje jutro pripeljal 
kurilno olje v prazno cisterno. 

Prav tako se lepo zahvaljujem 
sovaščanom in sovaščankam, ki 
so pomagali pri čiščenju in do-
nacijah notranje opreme, odej, 
posode, bele tehnike in celo te-
levizorja.’

Begunska družina z dvema 
šoloobveznima otrokoma je 
prispela v Zaklanec v četrtek, 3. 
3. 2022, popoldne. Skupaj s so-
vaščani so jih z veseljem priča-
kali in jim zaželeli dobrodošlico 
v novem okolju. Seveda so bili v 
šoku od dolge naporne poti in 
dogajanja v Ukrajini, vendar ko 
so videli, kako so se otroci hitro 
spoprijateljili in začeli skupaj 
igrati z žogo, jim je bilo lažje. 
Begunska družina je zelo vesela, 
da je bila lepo sprejeta, še pose-
bej pa številnih pozornosti in 
kontaktov s strani sovaščanov. 
Zelo pa so navdušeni nad lepo-
to Slovenije in horjulske doline. 
Vsekakor si želijo, da bi otroci 
lahko čimprej šli v OŠ Horjul. 
Uredili so vse formalnosti na 
policiji in upajo, da bodo v skla-
du z novimi predpisi, ki jih je 
vlada nedavno sprejela, čimprej 
dobili potrebne dokumente za 
začasno naselitev in življenje v 
Sloveniji.

Najbolj pa si želijo, da se v nji-
hovi domovini čimprej ustavi 
vojna agresija, da se po tem vr-
nejo domov. 

Zbudile so nas bombe – 
zgodba družine iz Kijeva

Z družino, ki se je nastanila 
v Zaklancu, smo se pogovar-
jali sredi marca, dva tedna po 
tem, ko so se nastanili v hiši 
Pr’Bukovc. Naša sogovornica 
je bila mama dveh fantov Lasia 
Kudyna, ki je še dan pred invazi-
jo živela povsem običajno – nor-
malno življenje. Njen mož sicer 
pogodbeno dela v tujini, tako da 
so v tem času živeli sami. 

Na vprašanje, kako so doži-
vljali grožnjo vojne, je dejala, da 
se je sicer govorilo o napetostih, 
a da nihče ni zares verjel, da se 
lahko kaj takega pripeti, saj gre 
nenazadnje za sosednji – brat-
ski narod. Lasia, ki je sicer de-
lala na Ukrajinski gospodarski 
zbornici in je zadnja leta vodila 
oddelek za zunanjo trgovino, 
je povedala, da je še tisti zadnji 
dan pred napadom vse potekalo 
po ustaljenem ritmu. Fanta sta 
šla v šolo, popoldne ju je peljala 
na trening plavanja, skupaj so 
pojedli večerjo in šli spat. Edini 
znak, da bi lahko kaj šlo zares 
narobe, pa je bil klic njenega 
očeta, ki je nekoč delal v vojski 
in policiji in ji je svetoval, da naj 
za vsak slučaj pripravi potoval-
ko. A nihče, zares nihče, ni mi-
slil ali verjel, da se lahko zgodi 
to, kar se je zatem zgodilo v noči 
na 24. februar. ‘Okoli pete ure 
zjutraj nas je zbudila eksplozija! 
Šipe so popokale, saj je bomba 
priletela od nas stran kakšnih 
400 metrov. Bila sem v šoku! 
Srce mi je razbijalo in v tistem 
trenutku sem v navalu adre-
nalina razmišljala samo, kako 
zaščititi otroka. S fantoma smo 
se na hitro oblekli, pograbili 

najnujnejše stvari, dokumente 
in takoj odpeljali z avtom stran. 
Poklicala sem prijateljico, ki je 
prav tako živela sama in jih spo-
toma pobrala. Odpeljali smo se 
na zahod v 60 kilometrov stran 
oddaljeno manjše mesto, k pri-
jateljem. Vedeti morate, da smo 
živeli v prvem nadstropju sta-
novanjskega bloka, praktično 
v centru Kijeva in to, kar se je 
zgodilo, se nam je zdelo nemo-
goče’ še dodaja. Ni želela zapu-
stiti Ukrajine. 

Po tem, ko so po nekaj dneh 
začeli obstreljevati tudi to dru-
go mesto, so se odločili, da gre-
do ven iz Ukrajine na varno, saj 
so vsako noč živeli v strahu. kdaj 
bo njihovo hišo zadela bomba. 
Takrat je tudi dobila klic prijate-
ljice, ki je poročena s Slovencem 
in jo je prosila, če lahko pomaga 
njenima ostarelima staršema na 
zahod države, stran od vojne. 
Tako so se v pravem malem kon-
voju petih avtomobilov, ki ga je 
vodila, odpeljala proti meji. ‘Pot 
je bila naporna, gneča, kolone 
na cestah, bili smo brez goriva, 
brez hrane, povsod so bile vo-
jaške kontrole ... a smo vztrajali 
in se prebijali naprej. Otrokom 
je bilo težko. Kar nismo mogli 
verjeti, da se vojna kar ne konča 
in ne konča. Sprva smo mislili, 
da bo to trajalo le nekaj dni. Po-
tem smo šli najprej na Madžar-
sko do Budimpešte, nakar me 
je ponovno klicala prijateljica iz 
Slovenije in dejala, da naj pride-
mo, da nam je našla nastanitev. 
Ko smo prišli sem, nas je sprejel 
gospod Daniel s svojo družino, 
za kar smo mu neizmerno hva-
ležni. Vsi skupaj so tako prijazni, 
pa sosedi in ostali vaščani, ni-
mam besed, s katerimi se vam 
bi lahko dovolj zahvalila za vse, 
kar ste naredili za nas. Res sem 
hvaležna, da ste nas tako lepo 
sprejeli.’

Na vprašanje, kako se počuti-
jo tukaj, je Lasia zelo jasno od-
govorila, da je navdušena nad 
Slovenijo in nad prijaznostjo 
domačinov, ki ji vsakodnevno 
prinašajo življenjske potreb-
ščine in se trudijo, da bi vsaj 
za trenutek pozabili na tegobe 
vojne. Obiskala je tudi cerkev, 
kjer se je zahvalila za varstvo in 
vse dobre ljudi, ki njej in druži-
ni pomagajo. Kljub temu, da v 
Sloveniji nad glavami ne letajo 
vojaška letala in ne padajo bom-
be z neba, pa je še vedno tesno 
povezana z vsem, kar se dogaja 
v Kijevu. Ravno v času, ko sva 
opravljala ta pogovor, se ji ne 
na telefonu prižgal alarm, ki ga 
ima še vedno nameščenega. Ta 
jo opozori, da prihaja nov val 
bombardiranja in raketiranja 
s strani ruske vojske v njenem 
mestu. S solzami v očeh je samo 
zavzdihnila in upala, da bodo 
njeni straši in prijatelji, ki so 
ostali v mestu, ta napad preži-
veli. Najbolj pa si seveda želi, da 
bo vojne čim prej konec in da 
se bodo lahko z družino vrni-
li domov in začeli graditi novo 
Ukrajino. 
Besedilo in foto: Peter Kavčič

Ukrajinska dečka so medse lepo sprejeli tudi otroci iz Zaklanca.

Družini so pristopili na pomoč dobri ljudje iz Zaklanca. 
V hišo jih je sprejel Daniel Fortuna, nekdanji župan Horjula.

Mladi Ilija je za naš intervju narisal prav posebno risbico, ki prikazuje ukrajinskega vojaka in predsednika 
Volodymyrja Zelenskyja. Na vrhu je napis ‘slava Ukrajini’ in veliko srce v barvah zastave.

Lasia s sinovoma v varnem zavetju domačije Pr’ Bukovc v Zaklancu.

Begunska družina 
iz Ukrajine v Zaklancu
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Kakovostna doma 
pridelana hrana je 

dandanes dobrina, ki 
ima veliko vrednost. 

V naši občini je kar nekaj 
odličnih pridelovalcev hrane, 
ki se lahko pohvalijo s tem, da 
so se odzvali na potrebe so-
dobnega potrošnika in name-
sto kvantitete, ki je žal pogosto 
povezana s slabšimi standardi 
pridelave, odločili, da je kako-
vost produkta pomembnejša. 
Med takšne pridelovalce sodijo 
tudi na kmetiji, ki leži na robu 
Vrzdenca tik pod cesto, ki pelje 
v Žažar.

 Rok Zalaznik, gospodar 
kmetije Pr’ Gošavc z Vrzdenca, 
pojasnjuje, kako pri njih poteka 
pridelava domačih jajc: ‘Naša 
glavna dejavnost je vzreja ko-
koši nesnic in prireja domačih 
jajc proste reje. Gre za točno 
določen standard, ki mu se-
veda moramo zadostiti v vseh 
pogledih. Prvi pogoj je seveda 
zunanja paša, drugi pa da je na 
eno kokoš nesnico zagotovljeno 
vsaj 4 kvadratnih metrov po-
vršine. Na naši kmetiji imamo 
za ta namen ograjen velik trav-
nik površine 2500 kvadratnih 
metrov, kjer se vse naše kokoši 
lahko čez dan mirno sprehajajo, 
tekajo sem ter tja in iščejo pašo. 

Čez noč pa so varno nastanjene 
v hlevu, kjer imamo tudi krmil-
nike in pitnike. Kokoši so tako 
lahko ves čas aktivne, na soncu 
oziroma svežem zraku. Na nji-
hovem dnevnem meniju imajo 

ves čas dovolj kakovostne krme, 
kjer prevladujeta koruza in je-
čmen.’

Jata kokoši šteje 438 nesnic, 
kar pomeni, da vsak dan iz kme-
tije razvozijo po več kot 400 sve-
žih jajc najvišje kakovosti. Od 
njih odkupujejo jajca zadruge in 
nekatere trgovine, med drugim 
tudi trgovina M Orel. Do svežih 
jajc pa lahko pridete tudi sami. 
Kratek izračun oddaljenosti od 
jajcemata, ki se nahaja v predd-
verju pošte v centru Horjula, 
je za večino občanov oddaljen 
manj kot pet minut vožnje z av-
tomobilom, če pa ste doma prav 
v Horjulu, pa je do jajcemata lep 
sprehod. Zakaj to pišemo? Zato 
ker je danes v času globalizacije 
na videz vse na dosegu roke in 

se premalo zavedamo pomena 
domače, torej lokalno pridelane 
hrane. Ta jajca so zjutraj pobra-
na in nato še isti dan v jajcema-
tu ali na policah trgovine in se 
niso pripeljala iz drugega konca 
Slovenije ali celo iz katere od 
sosednjih držav. Rejec skrbi za 
to, da so živali zdrave, kakovost 
produkta pa na najvišji ravni. 

Jaca kmetije pr Gošavc lahko 
kupite tudi pri njih (naslov je 
Vrzdenec 80), po naročilu pa 
vam jih tudi dostavijo na dom. 

Poleg kokoši in ponudbe jajc 
imajo v svoji ponudbi tudi kozje 
mleko. 

Tega pridelajo okrog pet litrov 
dnevno. Čredi koz pa delajo 
družbo tudi ovce, ki jih gojijo 
tudi za pridelavo volne. Tudi ta 

reja živalim omogoča dostojno 
življenje, dovolj gibanja in paše 
na prostem.

Za vse dodatne informacije ali 
naročilo lahko pokličete na 051 

214 715, kmetijagosavc@gmail.
com spremljate pa jih lahko 
tudi njihovi facebook strani.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

KRALJ
LEVJI

MUZIKAL

Glasbena šola Vrhnika, oddelek Horjul

Četrtek, 7. aprila, ob 18. uri
Prosvetni dom Horjul

Vstop je prost, dobrodošli!

Na pustni torek, najbolj 
norčavi dan v letu, so 

maškare iz vrtca Horjul 
s sprehodom po ulicah 

preganjale zimo in 
pozdravljale pomlad.

 Otroci se tega dne še po-
sebej razveselijo, saj so lahko 
vsaj za en dan čisto pravi juna-
ki, ki čisto zares zaživijo tudi 

v pustnih kostumih. V vrtcu 
priprave na ta dan potekajo 
že dan prej, na pustni torek 
pa so se podkrepljeni z dobro 
mero krofov tradicionalno od-
pravili na pohod po Horjulu. 
Sprevod starejših maškar se je 
ustavil pred domom starejših 
občanov. Tam so jih nestrpno 
pričakali naši starostniki, ki se 
maškar in nasmejanih otrok 
vedno razveselijo. Male ma-

škare so jim s pesmijo in igrami 
polepšale dan. Povorka pisane 
druščine je zavila tudi na ob-
činski trg, kjer so jih pričakali 
župan in občinska uprava. Po 
kratkem rajanju in tekanju na 
trgu so maškare vsem zbranim 
pomahale v slovo in zaželele, 
da čim prej pride pomlad. 

Peter Kavčič, 
foto: Občinski arhiv

Do domačih svežih jajc
v manj kot petih minutah

Pike Nogavičke, gusarji, klovni, princeske in 
tudi kakšna coprnica so tudi letos
osvojili občinski trg
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Nastopanje pred občinstvom, na tekmovanju, 
kjer je treba pokazati vse, kar znaš, je za 
vsakega mladega športnika ali umetnika 
vsekakor vrhunec. 

Ure in ure, dnevi, tedni, me-
seci in leta treninga so potrebni, 
da v sodobnem twirlingu lahko 
pred publiko in žirijo vsak od 
nastopajočih pokaže svoje zna-
nje. Zato si prav vsak od nasto-
pajočih zasluži pohvalo in pri-
znanje za ves vložen trud. 

 Twirling, ki ima v Horjulu 
dolgoletno tradicijo, verjetno 
ni treba posebej predstavljati, 
a vseeno naj spomnimo: gre za 
šport, ki je pravzaprav mešanica 
baleta in gimnastike, kot obve-
zni del opreme pa je seveda tu 
twirling palica, ki jo med izva-
janjem koreografije nastopajoči 
vrtijo in mečejo v zrak z never-
jetnim občutkom in natančno-
stjo. Seveda gre pri vsem tem za 
kombinacijo elegance, nadzora 
nad gibanjem telesa in adrena-
linom, ko kovinska palica oble-
čena v gumo na obeh koncih vi-
soko leta po zraku. Kako visoko? 
Tako visoko, da je strop v špor-
tni dvorani horjulske osnovne 

šole prenizek za tekmovanje 
višjega ranga!

Vse zbrane je v uvodu nago-
vorila predsednica Twirling in 
mažoretne zveze Slovenije, ki je 
čestitala vsem, ki se ukvarjajo 
s twirlingom, da so v zadnjih 
dveh letih vztrajali in trenirali 
ter se kljub vsem težavam, ki jih 
je prinesla pandemija, uspešno 
pripravili na tekmovanje, ki je 
potekalo v dveh delih. Prvi dan 
je sodelovalo 77 nastopajočih, 
drugi dan pa več kot 80 tekmo-
valk s cele Slovenije.

V soboto, 12. 3., je bilo na spo-
redu predtekmovanje za 21. od-
prto državno prvenstvo MTZS 
v tehničnih kategorijah za sta-
rejše tekmovalke in, če smo 
povsem natančni, tudi za edine-
ga tekmovalca. Svoje mojstrstvo 
je pred publiko in žirijo prikazal 
najbolj znani slovenski twirler 
Tim Udovič iz Cerknice, ki se 
ga spominjamo po osupljivih 
nastopih v šovu Slovenija ima 

talent. Po uvodnem ogrevanju 
so najprej nastopile tekmoval-
ke v kategoriji Short program, 
ki je sestavni del kategorije 
Freestyle v elitnem nivoju. Po 
nastopih v različnih starostnih 
skupinah od kadetinj naprej so 
se po posameznih kategorijah v 
solo nastopih v nivojih C, B in 
A najprej zvrstila tekmovanja z 
eno palico in nato še z dvema. 
Po končanem nastopu je sledil 
premor in razglasitev finalistov. 

V skladu s pravilnikom MTZS 
bo na finalu 21. odprtega držav-
nega prvenstva MTZS v twir-

lingu, ki bo aprila v Benediktu, 
v vsaki kategoriji in starostni 
kategoriji tekmovalo 8 finali-
stov oziroma manj kot 8, če je 
v kategoriji manj prijavljenih 
tekmovalcev. 

Ob vseh nastopih smo lahko 
uživali in občudovali usklaje-
nost gibov, estetiko koreografi-
je in mojstrsko vrtenje palice, ki 
je seveda del takšnih nastopov 
v twirlingu. 

V nedeljo so nastopile 
najmlajše twirlice

Potem ko so prvi dan tek-
movanja nastopili tisti z največ 
izkušnjami in pokazali, kaj vse 
se lahko doseže z dolgoletnim 
trdim delom, je bila nedelja re-
zervirana za mlajše tekmovalke. 

Nastopajoče in vse zbrane na 
tribunah v telovadnici osnov-
ne šole Horjul je pozdravil žu-
pan Janko Prebil in se zahvalil 
organizatorjem, da so se lotili 
izvedbe tako zahtevnega in ob-
sežnega tekmovanja. Čestital je 

tudi nastopajočim in staršem za 
ves trud in prizadevanje, da so v 
težkih časih, ki niso prizanašali 
športnikom, vztrajali. 

V nedeljskem tekmovanju so 
nastopile tekmovalke mlajših 
kategorij v twirling abecedi, 
kjer se postavljajo temelji za na-
daljnji razvoj tekmovalk. Kin-
da Al-Mansour Kranjec, ki je 
vodila organizacijo dvodelnega 
dogodka, je poudarila, da pri 
najmlajših kategorijah nastopa-
joče tekmovalke niso ocenjene 
s točkami, kot je to praksa pri 
starejših in kjer se s tem tudi 
določi končni vrstni red tek-
movanja, ampak se pri twirling 
abecedi vse nastope oceni z 
zlatim, srebrnim ali bronastim 
priznanjem. 

V prvem delu nedeljskega 
programa smo si najprej ogle-
dali tekmovanje v solo standard 
programih – twirlih; osnovni 
twirl, začetni twirl in srednji 
twirl. V drugem delu tekmova-
nja so bili na vrsti nastopi v ka-

tegoriji mini freestyle. Za svoj 
nastop v omenjeni kategoriji 
sta bili s srebrnim priznanjem 
nagrajeni tudi tekmovalki iz 
Horjula – Nika Rožnik in Na-
stja Čepon.

Naj še omenimo, da Mažore-
tna in twirling skupina deluje 
v okviru Prosvetnega društva 
Horjul pod vodstvom Klemena 
Černigoja. Poleg vodje trener-
jev Valentine Buh, ki bdi nad 
razvojem mladih, se je na tem 
tekmovanju v vlogi nacionalne 
sodnice izkazala tudi Nur Živa 
Kranjec, ki sicer v Horjulu prav 
tako opravlja trenersko delo. A 
s tem tekmovanjem nastopanj 
še ni konec. Že naslednji vikend 
19. in 20. marca sledi v Podčetrt-
ku Predtekmovanje za 21. ODP 
MTZS v prostih kategorijah. 

21. odprto državno prvenstvo 
MTZS v twirlingu bo 9. in 10. 
aprila v Benediktu, kjer bomo 
dobili tudi končne zmagovalce.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Na pustni torek, 1. 3. 2022, smo 
imeli v vrtcu tradicionalno pustno 
dogajanje. 

Priprave na pustno zabavo so se začele že dan 
poprej, saj smo izdelovali pustne maske, peli 
pustne pesmi … Na pustni torek pa so se otro-
kom uresničile sanje, saj so postali to, kar si že-
lijo – nepremagljivi super junaki, princeske … V 
vrtec so prišle pustne šeme vseh mogočih barv 

in oblik in s plesom, glasbo in otroškim živža-
vom podile zimo iz naših krajev. Že zjutraj smo 
za pusta hrusta pojedli veliko krofov. Nato so 
starejši otroci šli na pustni sprevod po Horjulu. 
Ustavili so se pred Domom starejših občanov, 
kjer so jih na dvorišču pred Domom pričaka-
li starejši ljudje in maškare so jim s pesmijo in 
igrami polepšale dan.

Pustno rajanje je otrokom pričaralo nepoza-
ben dan.

I.K.

Pust v vrtcu

Znan obraz iz TV šova Slovenija 
ima talent Tim Udovič.

Organizacija je potekala brez zapletov.

Horjul gostil odprto 
državno tekmovanje 
v twirlingu
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Zaključni del državnega 
prvenstva v inline 
hokeju bo potekalo s 
kar dvema ekipama iz 
Horjula! 

S tem se potrjuje večletni 
trud trenerske ekipe in vodstva 
ter seveda prizadevanje tekmo-
valcev in vseh, ki jim vsa ta leta 
stojijo ob strani.

 Prva ekipa HK Dinamiti so 
25. februarja odigrali tekmo 
proti lanskoletnim zmagoval-
cem GTB Jesenice. Tekmo so 
naši fantje dobro začeli in kma-
lu povedli z 2 : 0. A vodstvo ni 
trajalo do konca tekme, saj so 
manjkali nekateri ključni igralci 
v ekipi, kar je privedlo do utru-
jenosti. Ker na tem nivoju šte-
je vsaka malenkost in je vsaka 
napaka kaznovana, so morali 
po srčnem in trdem boju hor-
julski hokejisti priznati premoč 
Jeseničanom. Že teden kasneje 
pa bi morali odigrati zaostalo 
tekmo z ekipo HK Prevoje. Ta 
tekma je bila prvotno že presta-
vljena na željo HK Prevoj, našim 
hokejistom pa je štela bolj kot ne 
za potrditev prvega mesta po 

rednem delu prvenstva. Kasne-
je je naneslo, da so bili naši ho-
kejisti primorani poiskati drug 
termin, česar pa tekmec ni želel 
upoštevati. Žal se je tekma po 
tej zelo nešportni potezi Pre-
vojcev dosodila z rezultatom 5 
: 0 brez boja v korist nasprotni-
kov. Tako je naša prva ekipa, ki 
je sicer v celotnem prvem delu 
sezone tekmovala vrhunsko, 
zasedla 3. mesto po končanem 
rednem delu prvenstva. 

Tim Fink pojasnjuje: ‘Z ekipo 
HK Prevoje bi morali odigrati 
tekmo 4. 2., a so nas takrat iz 
njihovega kluba prosili, če bi 

lahko tekmo prestavili zaradi 
odsotnosti nekaterih igralcev v 
njihovi ekipi. Ni šlo za recimo 
zdravstvene razloge kot v pri-
meru covida. V duhu fairplayja 
smo njihovi želji seveda ugodili, 
nakar je bil dodeljen nov termin 
tekme za v petek, 4. 3. Na ta da-
tum, ki v koledarju tekmovanj 
ni bil vpisan, smo bili žal v naši 
ekipi odsotni vsi ključni igralci 
zaradi naših klubskih obve-
znosti v Italiji. Tako smo ekipo 
HK Prevoj obvestili, da žal na 
ta datum mi ne moremo igra-
ti. Kot se je nato izkazalo, tega 
nasprotna ekipa ni spoštovala 

in so tako na vsak način hoteli 
odigrati tekmo. Tekme seveda 
ni bilo, kar pomeni, da so na-
sprotniki v uradnem točkova-
nju zmagali z rezultatom 5 : 0 
brez boja. Še posebej smo jezni, 
ker bi ta tekma odločala, kdo bo 
vodilni na lestvici.’

A čas in možnost za revanšo 
ter dokazovanje, kot se za hoke-
jiste spodobi, bo že kmalu. Obe 
horjulski najboljši ekipi sta seve-
da še v boju za naslov državne-
ga prvaka. Sistem je namreč tak, 
da se prvih 6 ekip neposredno 
uvrsti v četrtfinale. Od 7. do 13. 
mesta pa ekipe igrajo za 7. in 8. 
mesto, kar vodi še v četrtfinale 
in priključitev prvi skupini ekip.

Prvo ekipo HK Dinamitov 
sestavljajo najboljši igralci in 
tisti igralci mlajših kategorij, ki 
si to zaslužijo s tem, kar poka-
žejo na igrišču. Ekipo TNT-ja pa 
sestavljajo mlajši manj izkušeni 
igralci, h katerim so v klubu pri-
ključili nekatere starejše igralce 
in jim na najboljši možni način 
pomagajo pri nabiranju kilome-
trine in izkušenj.

Ekipa TNT Dinamitov je v 
letošnji sezoni pokazala, da se 
s trdim delom in voljo lahko 
pride zelo daleč. To potrjuje 
dejstvo, da sta se obe najboljši 
ekipi uspeli kvalificirati nepo-
sredno v četrtfinale (najboljših 
6), saj je ekipa TNT-ja zasedla 5. 
mesto po rednem delu. 

V petek, 11. 3., se je končal 

redni del članskega državnega 
prvenstva Slovenije. Obe ekipi 
se že pripravljata na nadalje-
vanje sezone, ki se bo pričelo v 
petek, 18. marca. Lepo vabljeni 
vsi ljubitelje hokeja in seveda vsi 
zvesti navijače, da pridete pod-
preti naše hokejiste v horjulsko 
dvorano.

Ker je razvoj igralcev eno 
ključnih poslanstev in zares do-
brega napredka ni brez udelež-
be močnih turnirjev v tujini, se 
ekipa do 20 let odpravlja na naj-
močnejši in-line hokejski turnir 
v Evropi. Potovali bodo v Špa-
nijo, kjer je ta šport priljubljen 
in razvit. V Barceloni se bodo 
od 12. do 18. aprila potegovali 
za najboljša mesta med najbolj-
šimi ekipami iz celega sveta. Na 
turnir se bo odpravilo 12 fantov 
oziroma 2 golmana in 10 igral-

cev ter 2 trenerja in 2 tehnična 
pomočnika. Ekipa se že resno 
in močno pripravlja na turnir. 
Celotno potovanje in rezultate 
pa lahko spremljate na njihovi 
spletni strani ter Facebook in 
Instagram profilu.

V soboto, 19.2., je bil na spore-
du tudi turnir mlajših kategorij 
inline hokeja v Novem mestu. 
Udeležili so se ga tudi horjul-
ski dinamiti s selekcijo do 11 
let. Mladi dinamitki so zasedli 
tretje mesto in s tem pokazali 
odločno voljo in zagnanost ter 
odličen napredek otrok, ki so 
šele začeli svojo hokejsko pot. 
To je dobra popotnica za naprej, 
saj se v prihodnosti načrtuje še 
več turnirjev, naslednji bo že 
marca v Horjulu. 

Peter Kavčič
Foto: Tim Fink, Peter Kavčič

Mesec marec, mesec hvaležnosti, 
drobnih pozornosti, spominov in 
iskrenih želja. 

Je čas prvih pomladnih dni in prvih rožic, ki 
se veselijo drobnih otroških rok, ki jih nerodno 
odtrgajo in podarijo mamici. V letih zorenja se 
šele zavemo, koliko v resnici lahko pomeni ta 
droben cvet, pozornost, ki ga ne more nadome-
stiti nobeno bogastvo.

Otroci iz horjulskega vrtca smo varovancem 
v Domu starejših občanov v Horjulu izkazali 

posebno pozornost. Na sončen marčevski dan 
so nas na dvorišču pred Domom pričakali sta-
rostniki, ki smo jim otroci iz skupine Pikapo-
lonice, Murni, Čebele in Metulji polepšali dan 
z veselimi pesmicami, zanimivimi recitacijami, 
plesom in prstnimi igrami. Otrokom bo prav 
gotovo ostal lep spomin, ko smo z obiskom raz-
veselili starejše ljudi. Prisrčen nastop najmlajših 
vedno razneži vse prisotne, naša želja pa je, da 
bi tiste, najstarejše, med nami še dolgo grel na-
stop najmlajših glasov in jim po svojih najboljših 
močeh polepšal jesenske dni življenja.

T.J.Š.

Vabilo 

Ustvarjalna delavnica
 
POZDRAV POMLADI – KUD Galerija C.C.U. 
31. 3. 2022 ob 17. uri, Knjižnica Horjul

Na ustvarjalni delavnici bomo prihod pomladi pozdravili z ustvarjanjem 
pisanih spomladanskih rož in ptic, s katerimi bomo okrasili svoje 
domove.

Vabljeni!

Verjamem, da si se tudi ti že kdaj 
srečal z bolečino v mišicah. 

Najverjetneje po pretirani športni aktivnosti, 
delu na vrtu ali po celodnevnem sedenju za ra-
čunalnikom. Imel si utrujene mišice, bil si brez 
moči in energije za opravljanje vsakodnevnih 
opravil. Komaj si čakal, da se dan, teden ali pa 
mesec konča. Naslednji dan pa šok. V utrujene 
mišice se je nabrala mlečna kislina, ki je povzro-
čila muskelfiber. 

Verjamem, da se je marsikdo našel v zgornjem 
zapisu, zato sem pripravila par nasvetov, kako se 
izogniti bolečinam v mišicah:

- Beljakovinski obrok
- Hidracija – dnevno je potrebno zaužiti 1liter 

vode na 25 kg telesne teže.
- 8-urni spanec 
- Raztezne vaje
- Hladilne/grelne kreme – vrsta kreme je od-

visna predvsem od tega, ali vam bolj prija gretje 
ali hlajenje.

- Protibolečinska masaža s terapijo trigger točk 
je primerna za vse, ki si želite močnejšo masažo, 
hkrati pa imate bolečine v križu ali na predelu 
vratu. Se soočate z glavoboli, mravljinčenjem rok 
ali nog ter imate pekočo bolečino med lopatica-
mi. Izboljša tudi stanje pri kroničnih bolečinah, 
zmanjšani gibljivosti sklepov, težavah s slabo te-
lesno držo in fibromialgiji. Pridobili boste moč-
nejše masažne prijeme, obenem pa tudi sprostitev 
globokih tkiv v telesu in vrnitev njihove funkci-
onalnosti. Boljšo gibljivost sklepov, zmanjšanje 
bolečine, pri rednem obisku masaže odpravo 
bolečine, boljše splošno počutje ter več energije. 
Mesečno sproščanje mišic pripomore k temu, da 
se bolečina ne razširi tudi na druge predele. V pri-
meru, da se bolečina stopnjuje, postane neznosna 
in začne ovirati vaš spanec, dobro počutje in delo.

Judita, masažni in kozmetični salon
Ljubljanska cesta 19, 1354 Horjul

Rezervacija termina na tel. številko 
068-645-507

Kar dve Horjulski ekipi 
napredovali v končnico državnega 
prvenstva, uspešni tudi najmlajši

Naravna pomoč pri bolečinah v mišicah

Obisk v domu starejših občanov
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Delo župana je razgibano in zanimivo, predvsem pa zahteva po-
polno predanost kraju, občanom in njihovim potrebam. Občanom 
zato želim ponuditi vpogled v svoje 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 

5. 2. 2022: PGD Dobrova je prejelo podvozje za novo gasilsko avtocisterno AC35/100. 
Preden se bo pričela njegova nadgradnja, smo si vozilo ogledali v prostorih gasilskega društva.

9. 2. 2022: Od Irene Zaletelj, ki je sodelovala v projektu Slovenija kvačka, sem prevzel grb občine 
Dobrova - Polhov Gradec.

10. 2. 2022: V Polhovem Gradcu smo sprejeli olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj, ki se je z 
olimpijskih iger v Pekingu vrnila s kar dvema zlatima medaljama. Na sprejemu so se ji pridružile 
preostale članice slovenske reprezentance v smučarskih skokih in spremljevalna ekipa z glavnim tre-
nerjem na čelu.

15. 2. 2022: Sestal sem se z državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Alenko Forte in nje-
nima sodelavcema Juretom Dolinarjem in Ano Oberdank, v zvezi z zagotovitvijo dodatnega 0,5 
tima za program splošne ambulante/ambulante družinske medicine in s sofinanciranjem 
investicij na področju primarne zdravstvene dejavnosti v občini Dobrova - Polhov Gradec.

17. 2. 2022: Na terenu sem si ogledal, kako napredujejo dela na gradbiščih v naši občini.

23. 2. 2022: Udeležil sem se 6. redne seja Sveta JZ Polhograjska graščina, na kateri smo 
obravnavali štiri točke dnevnega reda.

25. 2. 2022: Sodeloval sem na seji Skupščine družbe JAVNI HOLDING in seji Sveta usta-
noviteljev javnih podjetij, na kateri smo potrdili spremembe na področju cen komunalnih storitev.

26. 2. 2022: Udeležil sem se občnega zbora PGD Šentjošt in blagoslova gasilskega vozila 
GVV-2, ki ga je društvo prejelo leta 2019.

28. 2. 2022: Občina Dobrova - Polhov Gradec je razpisala sredstva v skupni višini 42 tisoč evrov 
v okviru Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja in 
Javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih či-
stilnih naprav.

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

Lani septembra se je na 
Dobrovi pričela gradnja 
nove čistilne naprave. 

Ta bo namenjena čiščenju 
komunalne odpadne vode 
iz naselij Dobrova, Hruševo, 
Gabrje, Šujica, Stranska vas, 
Draževnik, Razori in Komani-
ja. Skupaj bo na čistilno napra-
vo priključenih več kot 3550 
oseb, čistilna naprava pa bo 
omogočala priklop do 4000 
oseb oziroma populacijskih 
ekvivalentov (PE). Populacij-
ski ekvivalent (PE) je enota 
za obremenjevanje vode in 
predstavlja obremenitev, ki jo 
povzroči ena oseba – v praksi 
se torej poenostavljeno oce-
njuje, da en prebivalec pred-
stavlja eno obremenitev. Za 
čiščenje odpadne vode v novi 
čistilni napravi je bila izbrana 
sodobna tehnologija čiščenja 
s suspenzijo biološkega blata 
v sekvenčnih bazenih z doda-
tno aerobno stabilizacijo blata. 

Predvideno je tudi terciarno 
čiščenje, ki zajema zmanjše-
vanje dušikovih in fosfornih 
spojin.

Kot so povedali pri JP VOKA 
SNAGA, ki vodi projekt, gra-
dnja poteka v dveh fazah, ob-
stoječa čistilna naprava pa 
še vedno obratuje. ‘’Prva faza 
gradnje bo predvidoma za-
ključena v juniju 2022, ko bo 
končana montaža strojne in 
elektro opreme in bomo pri-
čeli z delnim obratovanjem 
čistilne naprave. Sledi rušenje 
obstoječe čistilne naprave in 
izgradnja druge faze. Pred-
videno je, da bo druga faza 
zaključena v zadnji četrtini 
leta 2022, ko se bo pričelo 
poskusno obratovanje čistil-
ne naprave z dokazovanjem 
parametrov, ki jih predpisuje 
okoljska zakonodaja. Pričetek 
poskusnega obratovanja je 
odvisen od dobave tehnološke 
opreme, zaradi trenutnih raz-
mer na trgu pa so dobavni roki 
negotovi. Trenutno poteka iz-

gradnja bazenov, energetskega 
objekta, vhodnega črpališča. 
Vzporedno z gradbenimi deli 
poteka izdelava strojne opre-
me, elektro opreme in krmilja,’’ 
so še dodali.

V sklopu izgradnje čistilne 
naprave bo v prihodnjih me-
secih rekonstruiran tudi del 
kanalizacije, ki bo potekal po 
regionalni cesti od krožišča, 
mimo bencinske črpalke in 
po dostopni cesti do čistilne 
naprave. Načrtovana je rekon-
strukcija kanalizacije v skupni 
dolžini 294 m. Predvidena je 
tudi delna zapora regionalne 
ceste v tem delu, o čemer bo-
ste občani in drugi uporabniki 
ceste pravočasno obveščeni. 

Zaključek projekta lahko 
zaenkrat torej pričakujemo 
znotraj prvotno zastavljenega 
roka, kar je dobra novica glede 
na to, da bo investicija bistve-
no pripomogla k zmanjšanju 
škodljivih vplivov na okolje 
na Dobrovi in v njeni okolici.            

 l. o.

 Občina Dobrova - Polhov Gradec obvešča 
vse občane in druge uporabnike cest o ak-
tualnih zaporah cest zaradi gradbenih del:

1. POPOLNA ZAPORA CESTE ŠUJICA–
STRANSKA VAS
Obveščamo vas, da je na cestnem odseku 
Šujica–Stranska vas od regionalne ceste do 
novo urejenega križišča v Stranski vasi do 
30. aprila 2022 vzpostavljena popolna za-
pora ceste.

2. POLOVIČNA ZAPORA REGIONALNE 
CESTE LJUBLJANICA–LJUBLJANA, ODSEK 
HRASTENICE–ŽIROVNIK

Obveščamo vas, da je na regionalni cesti 
Ljubljanica–Ljubljana na odseku od Hra-
stenic do Žirovnika do 30. decembra 2022 
vzpostavljena polovična zapora ceste.

3. POLOVIČNA ZAPORA REGIONALNE CESTE 
LJUBLJANICA–LJUBLJANA, ODSEK DVOR–
BELICA
Obveščamo vas, da je na regionalni cesti 
Ljubljanica–Ljubljana na odseku od Dvora 
do Belice do 15. novembra 2022 vzposta-
vljena polovična zapora ceste.

4. POPOLNA ZAPORA CESTE ŽEROVNIK–
OSREDEK–TOPOL, ODSEK ŽEROVNIK–
OSREDEK
Obveščamo vas, da je na cesti Žerovnik–
Osredek–Topol na odseku Žerovnik–Osre-
dek do 30. aprila 2022 vzpostavljena popol-
na zapora ceste na odseku od table za konec 
naselja Gabrje do Osredka pri Dobrovi. 
Popolna zapora ceste je vzpostavljena vsak 
delavnik med 8. in 17. 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 po-
polna zapora ceste.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

NE SPREGLEJTE: 
Občina Dobrova - Polhov Gradec 
objavlja javni razpis za 
podelitev občinskih priznanj 
v letu 2022

Občina Dobrova - Polhov Gradec je objavila javni raz-
pis za podelitev občinskih priznanj. Razpisna dokumen-
tacija se nahaja na straneh Našega časopisa. Javni razpis 
s prilogami (kriteriji in vloga za podelitev priznanj) pa je 
dostopen tudi na spletni strani Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (www.dobrova-polhovgradec.si). 

Občina Dobrova - Polhov Gradec podeljuje priznanja 
zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim 
pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, 
šolstva, kulture, športa, znanosti, ekologije, zaščite in reše-
vanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki 
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu 
življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled 
občine Dobrova - Polhov Gradec. Priznanje je lahko pode-
ljeno tudi posmrtno. Vabljeni k oddaji predlogov.

Rok za oddajo predlogov: 28. 3. 2022–29. 4. 2022.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Kako napreduje gradnja
čistilne naprave na Dobrovi?

Gradbišče sredi marca (foto: Boštjan Košir).

Aktualne zapore cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec
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Letos januarja so se pričela dela 
v 3. in 4. fazi za rekonstrukcijo 
regionalne ceste R3-641/1369 
Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most).

 Dela na državni cesti potekajo na dveh odse-
kih, polovična zapora ceste pa je trenutno vzpo-
stavljena na obeh. 

10. januarja 2022 so se pogodbena dela pri-
čela na odseku od makadamskega parkirišča v 
Dvoru do hišne številke Belica 1, kar predstavlja 
3. fazo projekta. Gre za 620 metrov dolg cestni 
odsek, kjer bosta poleg prenove in širitve cesti-
šča prestavljeni in urejeni tudi obe avtobusni 
postajališči na Belici, urejeno bo še odvodnjava-
nje, izgradnja propustov, javna razsvetljava, me-
teorna kanalizacija, ki odvaja padavinsko vodo 
s cestišča in zaščita ter prestavitev obstoječih 
komunalnih vodov. 

V projektu je predvidena tudi gradnja 1,5 me-
tra širokega pločnika na območju naselja Belica, 
in sicer v smeri proti Dvoru, do novih lokacij 
avtobusnih postaj.

Nekaj dni kasneje, natančneje 17. januarja 
2022, pa so se dela pričela tudi na delu več kot en 
kilometer dolgega cestnega odseka od kamno-
loma v Hrastenicah do Žirovnika oz. križišča 
za Osredek. Tudi tu bo poleg rekonstrukcije in 

širitve ceste zgrajen pločnik v območju avtobu-
snih postajališč in naselij Hrastenice in Gabrje, 
urejena bosta dva para avtobusnih postajališč 
(Hrastenice in Žirovnik), urejeno bo tudi odvo-
dnjavanje, zamenjava večjih prepustov in mostu 
čez Žerovnikov graben, javna razsvetljava, me-
teorna kanalizacija, zaščita in prestavitev obsto-
ječih komunalnih vodov in dvig nivelete cesti-
šča, kjer se cesta nahaja v poplavnem območju.?

Kot omenjeno, bodo vsi trije pari avtobusnih 
postajališč na obravnavanih odsekih 3. in 4. faze 
urejeni v skladu s Pravilnikom o avtobusnih po-
stajališčih in bodo po celoti dolžini opremljeni s 
pločnikom, pregledni ter navezani na predvide-
ne površine za pešce skozi naselja. 

Izvajalec del je podjetje Trgograd d.o.o. v 
sodelovanju s podjetjem Komunalne gradnje, 
d.o.o. Dela v 3. in 4. fazi rekonstrukcije regio-
nalne ceste bodo predvidoma zaključena najka-
sneje do konca letošnjega leta, vrednost pogod-
benih del pa skupaj znaša 2.330.922,98 evrov. 
Spomnimo, 1. in 2. faza projekta med naseljem 
Belica in Hrastenice sta že izvedeni – pričeli 
sta se oktobra 2019, zaključeni pa sta bili v letu 
2021. Vrednost projekta, ki sta ga prav tako sku-
paj financirali Direkcija RS za infrastrukturo 
in Občina Dobrova - Polhov Gradec, je znašala 
2.108,212,42 evrov.

l.o.

Vabimo vas, da se nam pridružite 
na čistilni akciji in s svojo udeležbo 
prispevate k čistejši in lepši občini 
Dobrova - Polhov Gradec. 

Odpadki postajajo vse večji okoljski problem, ki 
ga kot posamezniki lahko rešujemo že na vsako-
dnevni ravni, kot skupnost pa svoj delček prispe-
vamo na občinski čistilni akciji. Letošnja bo po-
tekala v soboto, 2. aprila 2022, s pričetkom 
ob 9. uri na navedenih zbirnih mestih (v 
primeru slabega vremena pa teden kasneje, torej 
v soboto, 9. aprila 2022).

Koordinatorji vam bodo na zbirnem me-
stu podali vsa navodila, zagotovili osnovne 
pripomočke (rokavice in vrečke). Po končani 
čistilni akciji vrečke s smetmi odložite k zaboj-
nikom v ekoloških otokih ali na zbirnem mestu.

Vsi udeleženci čistilne akcije boste prejeli mali-
co. Udeležba v čistilni akciji je prostovoljna in na 

lastno odgovornost. Čistilna akcija bo potekala z 
upoštevanjem priporočil NIJZ za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Čistilna akcija ni namenjena zbiranju 
kosovnih odpadkov, ampak naj bodo priza-
devanja usmerjena v urejanje širšega bivalnega 
okolja, pobiranje odpadkov v naravi, ob cestah, 
sprehajalnih in rekreacijskih poteh, vodotokih 
idr. Če v naravi najdete kosovni odpad, to javite 
koordinatorju.

V primeru, da bi kot posamezniki ali organizi-
rane skupine želeli izvesti čistilno akcijo v svojem 
okolju in vam dostopnost zbirnih mest ne ustre-
za, nam to sporočite na 01/3601-800 ali info@do-
brova-polhovgradec.si Dogovorili se bomo glede 
predaje pripomočkov za čistilno akcijo.

Vabimo vas, da se v čim večjem številu pri-
družite akciji, da skupaj poskrbimo za čisto 
in urejeno domače okolje. 

Franc Setnikar, župan

Puščici označujeta do kje je v projektu predviden pločnik z Belice proti Dvoru, skladno s prestavitvijo obeh 
avtobusnih postajališč.

Pločnik bo na označenem odseku v Gabrju zgrajen na desni strani cestišča, in sicer od prestavljenega 
avtobusnega postajališča do konca območja obdelave, ki ga predvideva projekt.

Več na spletni strani
Občine Dobrova - Polhov Gradec

ČISTILNA AKCIJA
DOBROVA - POLHOV GRADEC 2022

2. aprila 2022
(v primeru slabega vremena 9. 4. 2022)

Naselje/območje naselja Zbirno mesto Koordinator
KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVA
BREZJE z okolico gasilski dom Brezje Martina Trček 
DOBROVA z okolico gasilski dom Dobrova Franc Smrtnik 

Mitja Gornik 
HRUŠEVO z okolico gasilski dom Hruševo Klemen Žerovnik 

Gregor Jevšjak 
PODSMREKA z okolico gasilski dom Podsmreka Tomaž Dolenc 
KRAJEVNA SKUPNOST POLHOV GRADEC
POLHOV GRADEC lopa pri Graščini    Marjan Malovrh 
PODREBER - PRISTAVA za žago – ob »kontejnerjih« Zdenko Dolenec 
PODREBER - SREDNJA VAS križišče pri Ronkiju                                   Jernej Nučič  

Andreja Zajšek 
DOLENJA VAS – DVOR - BELICA gasilski dom Dvor Anica Zibelnik 
SELO NAD POLHOVIM GRADCEM Pri Ogrinc Janez Marolt 
BRIŠE - MALA VODA IN TD BRIŠE Terme Briše Franc Laznik 
SETNIK, PGD ZALOG gasilski dom Zalog Marko Gerjolj 
BELICA - HRASTENICE - LOG Avtobusna postaja Hrastenice Janko Božnar 
BABNA GORA IN TD VETERNIK pri kozolcu Veternik Aleš Škof 
PRAPROČE kontejnerji pod Peskarjem Janez Yartz 
PLANINSKO DRUŠTVO BLAGAJANA Planinski dom na Ravneku Stane Dvanajščak 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJOŠT
ŠENTJOŠT parkirišče pri cerkvi Janez Oblak 
PLANINA NAD HORJULOM križišče pod cerkvijo sv. Florjan Štravs 
BUTAJNOVA pri gasilskem domu v Tone Krek 
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH
ČRNI VRH Dom krajanov Črni Vrh Reneja Meden 

(Kuzovcev grič in Pasja Raven)
Simona Košir 
(kolesarska ekipa proti 
Petačevemu grabnu)
Metka Plestenjak 

PETAČEV GRABEN Petačev graben (tarjav, Črni Janez Jankovec 
SMOLNIK 1 kmetija Praprotnik Saša Kožuh 
SMOLNIK 2 križišče na Smolniku Marija Končan 
POTREBUJEŽEV GRABEN Pri Logarju Marinka Burjek 

Čistilna akcija 2022

Cesta 
Polhov Gradec–Dobrova
se prenavlja na dveh 
novih odsekih
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 Občane občine 
Dobrova - Polhov 

Gradec obveščamo, da 
bo spomladanski odvoz 
kosovnih odpadkov na 

voljo med 15. aprilom in 
31. majem 2022.

Odvoz kosovnih odpad-
kov je enkrat na leto brez-
plačen do količine 2m3. 
Občani ga lahko naročite, 
če ga potrebujete. To storite 
tako, da izpolnite e-naročil-
nico na www.mojiodpadki.
si, izberete datum znotraj 
razpisanega termina ter 
počakate na klic, da se z JP 
VOKA SNAGA dogovorite 
o podrobnostih odvoza ko-
sovnih odpadkov. 

Kako pripraviti kosovne 
odpadke?

Kosovne odpadke zložite po-
leg zabojnikov in jih razvrstite 
glede na vrsto (kovine, les, itd.). 
Kosovne odpadke pripravite 
po 20. uri pred dnevom odvoza 

oziroma do 6. ure na dan odvo-
za. Če je določena natančnejša 
ura, pa do dogovorjene ure.

Na dan dogovorjen za odvoz 
kosovnih odpadkov, odpadke 
pripravite na prevzemna mesta 
za komunalne odpadke. Ko JP 
VOKA SNAGA prevzame ko-
sovne odpadke, mora biti njihov 
lastnik obvezno dosegljiv po te-
lefonu, če pa želi, je lahko tudi 
fizično navzoč. 

Med kosovne odpadke 
spadajo kopalniška oprema, le-
seno pohištvo, oblazinjeno po-
hištvo, športni rekviziti (smu-
či, jadralne deske, kolesa ipd.), 
orodje, druga oprema, igrače, 

sodi, samokolnice, otroški vo-
zički, vrtna oprema iz plastike 
in lesa (mize, stoli, senčniki 
ipd.), vzmetnice in preproge, 
svetila in senčila, veliki gospo-
dinjski aparati (gospodinjska 
bela tehnika – hladilniki, pral-
ni in pomivalni stroj, štedilniki 
ipd.).

Med kosovne odpadke se 
ne sme odlagati preostan-
ka (gospodinjskih) odpadkov, 
stavbnega pohištva (okna, vra-
ta itd.), gradbenih odpadkov, 
zemlje, listja in vej, nevarnih 
odpadkov, avtomobilskih gum. 
Odpadkov, ki niso kosovni od-
padki, JP VOKA-SNAGA ne bo 
odpeljala in bo o njih obvestila 
pristojne inšpekcijske službe.

Če potrebujete pomoč, vam 
je na razpolago tudi Center za 
podporo in pomoč uporabni-
kom, dosegljiv na tel.: 01/477-
96-00 ali na vokasnaga@voka-
snaga.si. Njihov delovni čas je 
vsak delavnik od 8:00 do 14:30 
ter ob torkih od 8:00 do 16:00.

Občina 
Dobrova - Polhov Gradec

V stalni rubriki Ali veste? so občanom predstavljene 
koristne informacije, zanimivosti in spremembe, ki 
se nanašajo na življenje v občini Dobrova - Polhov 
Gradec in večinoma odgovarjajo na pogosta 
vprašanja, ki jih občani naslovijo na Občino. 

Ali veste, kako je treba ravnati z odpadki na eko-
otokih?

 
V občini Dobrova - Polhov Gradec se nahaja 44 ekootokov
Ekootoki so posebej urejeni prostori na javni površini, kamor lahko občani prinesemo ločene ko-
munalne odpadke, ki ne spadajo v domače zabojnike. Zakonodaja s področja ravnanja s komunal-
nimi odpadki narekuje, da mora biti postavljen najmanj en ekootok na 500 prebivalcev, v občini 
Dobrova - Polhov Gradec pa razmerje znaša približno 180 prebivalcev na en ekootok. V naši občini 
se jih namreč nahaja 44. 

Na ekootokih zbiramo samo steklo in papir
Na ekootokih se nahajajo zabojniki za papir in steklo. Kjer občani ločene frakcije zbiramo po siste-
mu od vrat do vrat (kot velja za embalažo in ponekod papir), zabojnikov za te frakcije na ekootoku 
ni. Embalaža se na ekootokih ne zbira od lanskega leta dalje, saj imamo občani lastne zabojnike za 
embalažo. Zabojniki s papirjem se praznijo vsake tri tedne, zabojniki s steklom pa vsaka dva tedna 
po naprej določenem terminskem planu JP VOKA SNAGA. Odlaganje kosovnih odpadkov, nevar-
nih odpadkov, preostanka odpadkov in bioloških odpadkov je v ali poleg zabojnikov na ekootoku 
prepovedano in kaznovano z globo s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Sodelovanje občanov, JP VOKA SNAGA in režijskega obrata pri ravnanju z odpadki
Izvajalec javne službe na območju občine Dobrova - Polhov Gradec je JP VOKA SNAGA, ki skrbi 
za redno odvažanje odpadkov. Za urejeno okolico ekootokov skrbi tudi Režijski obrat, vendar od-
govornost za ravnanje s svojimi odpadki najprej nosi vsak posameznik sam.
Zbiranje odpadkov na območju naše občine, tudi odpadkov na ekootokih, je natančneje določeno 
v Odloku o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dobrova - Polhov Gradec. 

Ekootok na Šujici je bil v preteklih tednih prestavljen 
Zaradi nepravilnosti pri odlaganju odpadkov in nasmetenosti v okolici zabojnikov, na katere so 
opozarjali tudi občani, so bili zabojniki na ekootoku na Šujici prestavljeni na novo lokacijo.

Vključitev v sistem odvoza komunalnih odpadkov je za vse občane obvezna
Uporabniki, ki še niso vključeni v sistem odvoza komunalnih odpadkov oziroma niso zavedni v 
evidenci izvajalca javne službe JP VOKA SNAGA, se morajo čimprej vključiti v sistem zbiranja 
komunalnih odpadkov, v izogib globi Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

  Ali           
veste?

Upravna enota Ljubljana deluje 
na dveh lokacijah, in sicer na 
Tobačni ulici 5, kjer se nahajata 
sektor za javni red in promet in 
sektor za matične zadeve, tujce in 
državljanstva, ter na Linhartovih 13, 
kjer se nahajata sektor za kmetijstvo 
in sektor okolje. 

Pod Upravno enoto Ljubljana pa deluje še se-
dem krajevnih uradov, med njimi tudi krajevni 
urad na Dobrovi.

Krajevni urad Dobrova bo od 4. aprila 
2022 dalje odprt vsak torek, med 8. in 12. 
uro ter med 13. in 15. uro. Za obisk Kra-
jevnega urada Dobrova se je obvezno po-

trebno predhodno naročiti na telefonsko 
številko 01/828-16-94.

Na krajevnem uradu Dobrova opravljajo 
naslednje storitve za državljane: izdajanje 
osebnih izkaznic, izdajanje potnih listov, izda-
janje vozniških dovoljenj, overjanje podpisov 
in dokumentov, vodenje matičnega registra in 
izdajanje izpiskov, vodenje registra stalnega in 
začasnega prebivalstva, prijava, odjava ali spre-
memba stalnega oz. začasnega prebivališča, po-
jasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki 
pri upravni enoti, vodenje uradnih evidenc za 
potrebe državnih organov, vodenje postopkov 
za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter 
potrjevanje podpor volivca in sprejem vlog za 
pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila 
za fizične osebe SIGEN-CA.

l.o.

Pasji iztrebki so polni 
bakterij, parazitov 
in virusov, kot so 
salmonela, E.coli, 
odpadne koliformne 
bakterije, pasja kuga, 
hepatitisi, gliste in 
trakulja, ki so lahko 
nevarni za naše zdravje, 
živali in tudi okolje. 

Zato je nujno, da lastniki psov 
poskrbijo za sled, ki jo psi pusti-
jo za seboj na sprehodu.

Ob stiku s pasjim iztrebkom 
se ljudje lahko okužimo z zo-
onozami oz. nalezljivimi bole-
znimi, ki se z živali prenašajo 
na človeka, saj lahko škodljivci v 
človeško telo zaidejo na različ-
ne načine (z vdihavanjem, za-
užitjem ali skozi kožo). Okužbi 

smo izpostavljeni v primeru, da 
zaužijemo slabo očiščeno hra-
no, ki smo jo nabrali v naravi 
(npr. regrat), ali pijemo vodo, ki 
je bila v stiku s pasjimi iztreb-
ki. Možnost okužbe predstavlja 
največjo nevarnost otrokom in 
ljudem z oslabljenim imunskim 
sistemom.

Pasji iztrebki pa so izredno 
nevarni tudi za druge živali, 
predvsem za goveda, ki se lahko 
okužijo na paši ali pa s senom 
in silažo, ki sta bila v stiku s 
pasjimi iztrebki. Na kmetijskih 
površinah tako neodgovorno 
ravnanje lastnikov psov resno 
ogroža zdravje živine. Vestno 
pobiranje iztrebkov je prav tako 
pomembno z okoljevarstvenega 
vidika, saj pasji iztrebki onesna-
žujejo zemljo in vodo (tudi pod-
talnico) s patogenimi klicami in 
antiparazitiki, ki jih psom daje-

mo za preprečevanje okužbe z 
zajedavci. 

V Občini Dobrova - Polhov 
Gradec je na gosteje poseljenih 
območjih nameščenih 23 košev 
za pasje iztrebke z brezplačnimi 
vrečkami, ki lastnike psov opo-
minjajo, da morajo pasje iztreb-
ke za svojimi hišnimi ljubljenčki 
pospraviti in pravilno odložiti 
v za to namenjene pasje koše. 
Na območjih, kjer košev ni, so 
lastniki psov dolžni uporabiti 
svoje vrečke in odpadek odlo-
žiti v zabojnik za komunalne 
odpadke. Nikakor pa pasji iz-
trebki ne spadajo med biološke 
odpadke.

Ravnajmo odgovorno in po-
skrbimo za pasje iztrebke ter 
tako prispevajmo k čistemu, 
urejenemu in zdravemu okolju.

l.o.

Spomladanski odvoz 
kosovnih odpadkov

Pasje iztrebke je treba počistiti za svojimi 
hišnimi ljubljenčki, saj ogrožajo zdravje ljudi 
in živali

Krajevni urad Dobrova 
od 4. aprila odprt vsak torek



NAS CASOPIS 502/28. 3. 2022 C M Y K 41

28. marec 2022 41
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Dobrova-Polhov Gradec

Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Šentjošt je v soboto, 26. 
februarja 2022, pred izvedbo 
rednega letnega občnega zbora 
izvedlo blagoslov in uradni pre-
vzem gasilskega vozila GVV-2, 
ki ga je društvo sicer prejelo že 
decembra 2019. 

Dogodka so se udeležili šte-
vilni člani društva.

Župnik Franc Kadunc je ga-
silsko vozilo blagoslovil, nato pa 
je predsednik gasilskega dru-

štva Klemen Droftina skupaj z 
županom Francem Setnikarjem 
prerezal še trak na novem vozi-
lu in ga še simbolično prevzel 
v uporabo. Poveljnik Gasilske 
zveze Dolomiti Filip Božnar je 
poveljniku društva Dominiku 
Jesenku predal še ključe vozila. 

Društvo je pridobitev novega 
gasilskega vozila MAN TGM z 
nadgradnjo GVV-2 nameravalo 
proslaviti s slavnostno parado in 

gasilsko veselico že v letu 2020 
in nato v 2021, a jim je epidemija 
koronavirusa s prepovedjo dru-
ženja dvakrat prekrižala načrte, 
zato so se odločili za skromnej-
šo slovesnost ob 65. občnem 
zboru društva. 

Novo gasilsko vozilo je od 
prihoda v gasilsko društvo že 
pripomoglo k še boljšemu in 
učinkovitejšemu posredovanju 

na intervencijah, kot je pove-
dal Klemen Droftina. ‘’Vozilo 
smo do sedaj že preizkusili na 
več intervencijah, na katerih 
nam je s svojo univerzalnostjo 
zelo koristilo. Uporabili smo ga 
tudi pri prevozih vode. Kot no-
viteta v društvu pa je pritegnil 
tudi nekaj mlajših članov, da so 
opravili tečaj za gasilca. Upamo, 
da nam bo služil vsaj toliko časa 
kot njegov predhodnik Tam,’’ je 
še dodal. Novo gasilsko vozilo je 
namreč nadomestilo kar 32 let 
starega Tamčka in pomembno 
posodobilo garažo PGD Šen-
tjošt. 

Foto: PGD Šentjošt
l.o.

Covid, covid, covid – 
smo skoraj pet mesecev 
poslušali po radiju, 
televiziji pa tudi v 
pogovorih.

 Dobre štiri mesece je minilo, 
odkar smo 12. 10. 2021 opravili 
zadnji pohod. Potem pa konec 
februarja 2022 vesela novica, da 
se ukrepi blažijo in da so mo-
žna druženja pod določenimi 
pogoji. To je bila novica, ki smo 
jo mi, pohodniki, zelo težko pri-
čakovali in zato je organizacija 

pohoda stekla takoj. 
V lepem sončnem jutru 09. 3. 

2022 smo se še zadnjič zbrali na 
mestu, s katerega smo vrsto let 
odhajali na naše pohode. Sedaj 
pa smo bili obveščeni s strani 
župana, da tega mesta v bodo-
če ne moremo več uporabljati. 
Zbralo se nas je 53 pohodnikov, 
veselih, da se zopet vidimo in da 
smo premagali covid in ostali 
zdravi. 

Po avtocesti smo se usmerili 
proti Kopru. Pred Koprom smo 
zavili proti Ankaranu do Debe-
lega rtiča, kjer se je začel naš po-

hod. Ko smo stopili iz avtobusa 
in vdihnili primorski zrak, smo 
začutili, zakaj tako radi hodimo 
na morje. Naša pot je potekala 
med vinogradi trt refoškega in 
malvazije. Vsi so bili že lepo 
obrezani in trte pripravljene 
na pomlad. Naš cilj je bil Jurjev 
hrib nad Debelim rtičem na 
zahodu Ankaranskega poloto-
ka. Pot nas je vodila mimo lepo 
urejenih vikendov, mimo najve-
čjega sklenjenega nasada oljk v 
slovenski Istri, do izhodišča na 
pot po Ressljevem gaju. Ime je 
gaj dobil po svetovno znanem 
češkem izumitelju ladijskega 
vijaka Jozefu Resslju, ki se je 
rodil 29. junija 1793 na Češkem 
očetu Nemcu in materi Čehinji. 
V času, ko je služboval v Trstu, 
si je prizadeval za pogozditev 
Krasa. Tako je prišlo tudi do po-
gozditve Jurjevega hriba, kjer je 
tudi sam zasadil nekaj hrastov 
in potem spremljal njihovo rast. 
Ko je živel v Kostanjevici ob reki 
Krki, je prvič preizkusil v reki 
ladijski vijak in ga je leta 1827 
tudi patetiral. Ressel je umrl 
leta 1857 v Ljubljani v starosti 
64 let. Na Navju v Ljubljani ima 
spominsko obeležje. Ladijski vi-
jak je kasneje izpopolnil švedski 
inženir John Ericsson. 

Pot po gaju ni bila napor-
na, hodili smo mimo različnih 

drevesnih vrst, grmovin in ze-
lišč hrastovega gozda. Po urici 
hoje smo se ustavili na kmetiji 
Dolenc. Malica je bila iz na-
hrbtnika, ampak sedeti poleg 
trt refoška in malvazije in ne 
okusiti njihovega vina ni šlo. Da 
smo ga okusili, je poskrbela go-
spa Dolenc, saj imajo na kmetiji 
veliko vinsko klet, pridelujejo pa 
tudi deviško oljčno olje. Prijetno 
druženje smo počasi morali za-
ključiti, saj nas je čakala še pot 
do avtobusa v Valdoltri. Tu smo 
morali, če smo bili že tu, tudi do 
obale. Na obali, rahlo šumenje 
valov, prijeten maestralček in 
toplo sonce kar niso dali, da bi 
se odločili za odhod. Vendar, 
ker se je bližal čas za kosilo, smo 
naredili še eno skupinsko foto-
grafijo in se odpravili na avto-
busno postajo, kjer nas je čakal 
avtobus. V Izoli v gostišču Jasna 
smo pojedli kosilo in se rahlo 
utrujeni napotili proti domu. 
Ker je mesec dni kar dolgo, smo 
se na poti domov dogovorili, da 
je naslednji pohod že čez dva 
tedna 22. 3. 2022 in to na Lim-
barsko goro nad Moravčami. 
Seveda pod pogojem, da bo to 
dopuščalo vreme in nas zopet 
ne bo kaj presenetilo.

Tekst: Vinko Kuder, 
fotografije: Vinko Kuder

Zahvala
Iskrena zahvala 
nesebičnim sosedom Ireni, 
Anki in Petri Tomšič ter 
Lojzki Kogovšek, pa tudi 
gasilski enoti Dobrova – 
vsakemu gasilcu iskrena 
hvala za sanacijo požara. 

S hvaležnostjo, 
Marija Požar

Le še aprila vztrajamo pri skrajšanem 
odpiralnem času. 

Do konca aprila smo torej odprti vse dni v tednu 
od 10:00 do 16:00. V graščini in na naši spletni 

strani lahko rezervirate zanimiva lokalna doživetja, 
ki jih ponuja naš okoliš – delavnico izdelave fresk, 

delavnico peke kruha, rezbarsko delavnico.

Dogodki in novosti v aprilu

Povišane temperature in ob-
čutno daljši dnevi vabijo, da s 
pomočjo naših električnih ko-
les raziščete Blagajevo deželo. 
S prebujanjem narave se in-
tenzivneje pričenjajo tudi dela 
na vrtu. Veseli smo, da lahko 
ponovno napovemo nam ljubi 
dogodek.

Menjava semen in sadik v par-
ku v grajskem parku 
Imate višek semen in sadik? Bi 
letos poizkusili posaditi nekaj 
novega? Pridite na menjavo se-
men in sadik, prinesite s seboj 
svoja semena in sadike ter jih 
zamenjajte z drugimi. Poleg 
semen in sadik boste spozna-
li tudi nove ljudi, ki se dobro 
spoznajo na vrtičkanje in po-
ljedelstvo, zraven pa dobili 
kakšen dober nasvet. Potrudi-
li se bomo, da bo zanimiv in 
poučen tudi spremljevalni 
program. 
Ohranimo doma pridelana in 
avtohtona semena in poskrbi-
mo za lastno, dobro in zdravo 
domačo hrano!

Menjava semen in sadik bo 
potekala v sodelovanju z lokal-
no zeliščarko Margito Vehar v 
parku Polhograjske graščine 
v soboto, 23. 4. 2022, med 
10. in 14. uro.

Dvorska cerkev
Pridružite se nam na ogledu 
najlepšega primera pozne 
gotike na Slovenskem – 
dvorske cerkve sv. Petra v 
Dvoru pri Polhovem Grad-
cu. V nedeljo, 3. aprila, od 
16. do 18. ure. Vodenje je 
brezplačno. Z vami bo Marjan 
Malovrh. 

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 nara-
ve ter budi njihovo domišljijo 
in ustvarjalnost. Vrhunsko 
doživetje za družine z otro-
ki! Park si deloma deli pot z 

Blagajevo tematsko potjo, ki 
poleg zgodovinskih poudar-
kov obravnava tudi prisotne 
naravne znameniti. Polhov 
doživljajski park je odprt 
vse dni v tednu od 10:00 do 
16:00, vstopnice lahko ku-
pite v graščini.

Voden obisk Polhovega 
doživljajskega parka lah-
ko doživite 24. 4. ob 10:00. 
Ob nakupu vstopnice se 
vami na pot poda interpre-
tativni 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, 24. aprila, ob 17:00 
vabljeni na 227. Mozartove 
družinske dneve. Prepustite 
se začarati grajskemu ambien-
tu ob zvokih klasične glasbe. 

Poroka v Polhograjski graščini 
Začenja se sezona prekrasnih 
sobotnih porok v parku. Ne-
kaj letošnjih terminov je še 
prostih, zatorej ne odlašajte 
z naročilom na uradne ure 
za poroke, ki so ob sredah 
med 12. in 17. uro, vendar 
le ob predhodni najavi. 

Grajska knjižnica Polhov Gra-
dec
Pomlad v koledarju nas povabi, 
da posežemo po pomladnih 
naslovih knjig, DVD-jev in 
CD-jev z naših polic. Pridite!

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 igrišču pri ŠRC Ga-
brje se je že spomladi 
leta 2020 ustvarila sku-
pina, ki vsako jutro od 
ponedeljka do petka ob 
8.00 uri izvaja vadbo 1000 
gibov v sklopu društva Šola 
zdravja. 

10. marca 2022 pa se je na 
igrišču pričela še brezplačna te-
denska vadba Dihamo z naravo, 
ki je namenjena predstavnikom 
vseh generacij, ki si želijo skozi 

gibanje nadgraditi znanje 
o svojem telesu in umu.

 Celotna aktivnost je 
sestavljena iz sprehoda 

v naravi, umirjanja uma 
in telesa, dihanja s trebu-

šno prepono, vaj za hrbtenico 
in dvig imunskega sistema ter 
tapkanja celega telesa. 

Vadba poteka vsak četrtek ob 
17.30 uri. Vabljeni, da se jim pri-
družite!

l.o.

Na igrišču pri ŠRC Gabrje vadbi ‘’1000 
gibov’’ in ‘’Dihamo z naravo’’

Pohodniki DU Dobrova na Primorsko

PGD Šentjošt še uradno 
prevzelo novo gasilsko vozilo
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Na OŠ Polhov Gradec 
imamo v podaljšanem 
bivanju lepo tradicijo, 
da se nam v zimskem 
času predstavijo učenci 
s svojimi talenti.

 In da premorejo res veliko 
različnih talentov, so nas opo-
mnili tudi letos na že 13. prire-
ditvi OPB ima talent.

Na matični šoli in obeh po-
družnicah (POŠ Šentjošt in 
POŠ Črni Vrh) smo v mesecu 
januarju še posebej vadili in 
snemali naše talente, nekatere 
v šoli, za marsikateri posnetek 
pa se moramo zahvaliti star-
šem, ki so nam priskočili na po-
moč in svojega talenta posneli 
doma. 22 učencev se nam je 
predstavilo v polfinalni oddaji. 
T smo si ogledali hkrati, vsak 
v svojem oddelku. Nastopi so 
bili res dobri, veliko različnih 
talentov se nam je predstavilo. 
Videli smo plesne točke, pev-

ske mojstrovine, igranje na 
različne inštrumente, športne 
predstave, spretnostne izzive … 
Po ogledu polfinalne oddaje so 
učenci glasovali. Deset nasto-
pov, ki je doseglo največ točk, 
se je uvrstilo v finalno oddajo. 
Finaliste si je najprej ogledala 
žirija. Letos so jo sestavljali: 
naš vedno nasmejan in športni 
hišnik Rajko Tominec, osmo-
šolec Matija Čuden, ki je pred 
tremi leti zmagal in blestel na 
prireditvi OPB ima talent in 
naš učitelj zgodovine, geogra-
fije, DKE, verstev in etike in 
hkrati naš velik navdih Simon 
Purger. Žirija je priznala, da je 
imela izjemno težko delo, saj 
so bili vsi nastopi zelo dobri. 
Nato je prišel težko pričakova-
ni dan, četrtek, 3. 2. 2022, ko 
smo si z učenci lahko ogledali 
finalno oddajo. Žirija je razgla-
sila, da je zmagovalka letošnjih 
Talentov Linda Stanovnik, ki 
nas je vse navdušila s čudovito 
zapeto pesmijo Za Slovenijo 

živim. Na drugo mesto se je 
zaradi svojih spretnosti zavih-
tel Aljaž Logar. Tretje mesto 
pa si je priplesala Paulina Del 
Valle Martinez Sola. Podelili 
smo tudi tri posebna prizna-
nja. Priznanje za pogum je 
prejel Lovro Setnikar, mlad 
trialist, ki pa nas je letos nav-
dušil s svojimi spretnostmi in 
pogumom na kolesu. Prizna-
nje za najbolj prisrčen nastop 
je prejela prvošolka Malina Le-
der, ki nam je prikazala pravo 
baletno predstavo. Priznanje 
za najbolj zabavno točko pa je 
šlo letos na podružnico v Črni 
Vrh, zabavala sta nas harmo-
nikaš Matevž Kožuh in pevec 
Jaka Kožuh. 

Negujmo in razvijajmo ta-
lente svojih otrok, učencev. 
Nismo vsi za vse, vsak pa je 
zagotovo za nekaj. Veseli in 
hvaležni smo za vse naše pol-
hograjske talente.

Aktiv učiteljev OPB 

»Posvetimo letošnji 
kulturni dan za učence 

predmetne stopnje 
arhitektu Jožetu 

Plečniku!« smo bili 
enotni učitelji na 

enem od sestankov 
jezikoslovno-

družboslovnega 
aktiva.

Leto 2022 je namreč vlada 
RS razglasila za Plečnikovo in 
Tartinijevo leto: mineva na-
mreč 150 let od rojstva arhi-
tekta Jožeta Plečnika ter 330 
let od rojstva skladatelja in 
violinista Giuseppeja Tartinija, 
zato smo si uvod v »ta veseli 
dan kulture«, Prešernov dan, 
zamislili nekoliko drugače. 

Rdečo nič kulturnega dne 
in prireditve ob kulturnem 
prazniku je vlekel slovenski 
arhitekt svetovne slave, ki 
so ga poznali kot širokega 
človeka, izostrenega pogle-
da za lepe oblike, ki jih je 
upodabljal v svojih delih in 
jim dajal svojstven značaj. 

Zaradi svojega edinstvenega 
in celostnega pristopa k obli-
kovanju stavb in prostorov je 
postal tudi pomemben vzor in 
navdih za sodobno arhitektur-
no produkcijo po vsem svetu. 
Tudi za naše mlade literate, ki 
so z verzi gradili hiše različnih 
pesniških oblik in nam zaupali 

zanimive zgodbe za zaprtimi 
vrati. 

Od zgodnje mladosti je 
Plečnik kazal veliko veselje do 
risanja, pod njegovimi prsti so 
plesali čopiči, ravnila, šestila in 
sestavili arhitekturni ples raz-
ličnih načrtov.

Plečnik je vedno govoril: »Če 
hočem delati dobro arhitektu-
ro, moram biti dober človek.« 

Bil izjemno delaven in odgo-
voren, z enako zavzetostjo se je 
lotil velikih in najmanjših na-
ročil. Vzel pa si je čas za redne 
sprehode. V sklopu prireditve 
smo se »sprehodili« po najbolj 
zanimivih poteh njegovega ži-
vljenja.

Jože Plečnik je vsak svoj pro-
jekt začel s skico, zelo lepo je 
risal, zanj je bila skica, risba 
izpoved duše, izraz misli. Po 
njegovem prepričanju je moral 
arhitekt brezpogojno dobro 
risati. 

Imel je neskončno domišljijo, 
njegove skice so bile umetnine, 
ljubil je umetnost, zanj je bila 
umetnina skrivnost.

Po prireditvi, v sklopu ka-
tere smo spoznali Plečnikovo 
življenje malo drugače, in sicer 
tiste zanimivosti o njegovem 
življenju, ki so ga naredile ne le 
arhitekta, ampak tudi človeka, 
so se učenci udeležili različnih 
raziskovalnih, ustvarjalnih in 
kulinaričnih delavnic. Izbor 
je bil res pester in zanimiv. 

Delavnice so mentorice in 
mentorji poimenovali takole: 
Arhitektura iz odpadne emba-
laže, Soba pobega – Plečnikov 
skrivni načrt, Plečnikova cula 
(preprosta peka iz Plečnikovih 
časov), Vezenje Plečnikovih 
detajlov, S Plečnikom po Pol-
hovem Gradcu, Plečnikova 
sladkost (izdelava čokoladnih 
pralinejev), Plečnikova črkov-
na vrsta, Plečnikova sestavljan-
ka …

Svoje izdelke so učenci raz-
stavili na razstavi, ki krasi našo 
avlo. Nekaj utrinkov podajamo 
spodaj na fotografijah.

Ta dan so v šolski kuhinji 
kuharji poskrbeli, da je bila na 
šolskem jedilniku »Plečnikov 
jedilnik«. Za malico črn kruh 
s sirom, za kosilo zelenjavna 
enolončnica, ki jo je imel Pleč-
nik menda zelo rad, posladkali 
pa smo se s kolačem s suhim 
sadjem in ribezovim sokom, ki 
ga je Plečnik oboževal.

Ta dan so imeli veliko dela 
tudi šolski novinarji, ki so po-
skrbeli za fotografsko gradivo, 
z vodji delavnic in učenci so 
izvedli tudi intervjuje, ki bodo 
predvajani v sklopu šolskega 
radia, prebrali pa si jih boste 
lahko v šolskem glasilu Brih-
tne glav̀ ce.

Ta dan smo preživeli zelo 
prešerno!

Urška Žagar, 
učiteljica slovenščine

17. 2. 2022 je na šoli OŠ Polhov 
Gradec potekal tehnični dan za 6. 
razred na temo »urbana konstrukcija«.

 Učenci so izdelovali različne mostove, daljno-
vode, žerjave, klopce, postelje, gugalnice, škripce 
…

Učiteljica Nastja Mihovec

Občina Dobrova - Polhov 
Gradec in Rdeči križ Slovenije, 
Območna enota Ljubljana va-
bita starejše občanke in obča-
ne iz Občine Dobrova - Polhov 
Gradec na brezplačne tedenske 
počitnice v Mladinsko zdravi-
lišče in letovišče Rdečega križa 
Slovenije Debeli rtič v času od 
13. 5. do 20. 5. 2022.

Rok prijave: 20. 4. 2022.

V zdravilišču bodo za starej-
še pripravili pester animacijski 

program, ki vključuje organiza-
cijo številnih delavnic, preda-
vanj z različnimi zdravstveno-
-socialnimi vsebinami, starejši 
se bodo spoznali in preizkusili v 
nordijski hojo, se rekreirali pod 
budnim očesom fizioterapevta, 
poudarek pa je na programu 
medgeneracijskega povezovanja 
in tkanja prijateljskih odnosov.

Starejši bodo spoznali bližnjo 
okolico, floro in favno zdravili-
šča, obiskali pa bodo tudi bli-
žnje krajevne znamenitosti. 

Več informacij o možno-
sti prijave in upravičenosti do 
brezplačnih počitnic dobite pri: 
- Vedrani Pokleka, Strokovna 

sodelavka RKS-OZ Ljubljana, 
tel: 01 62 07 293, 

 GSM: 040 858 052, vedrana.
pokleka@rdecikrizljubljana.si

-  Cilki Škof; GSM: 031 251 439
Vabljeni!

Vabilo na letovanje starejših iz 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
v MZL RKS Debeli rtič

Talenti
na Polhograjskem

»Plečnikov dan« 
na Osnovni šoli 
Polhov Gradec

Tehniški dan – urbana 
konstrukcija, 6. razred

Rišem načrt

Rišem načrt za svoje življenje.
Res je že pisan kot moje mišljenje.
A znova in znova vse prečrtavam,
saj res še ne vem, kam v življenju zatavam.

Takrat me prešine: Morda bom slikar!
A kmalu uvidim, da to ni moj dar.
Že spet vse prečrtam, pobrišem, popravim
in stotič že nove načrte pripravim.

Morda bom pisatelj – načrt si narišem,
a kaj ko le klavrne pravljice pišem.
Močno premišljujem, morda to ni zdravo,
a kaj ko ideja ne šine v glavo.

Morda pa odrastem v pravo zdravnico
ali frizerko, mogoče kraljico?
Res še ne vem, kam me pot bo vodila
in kakšno življenje si bom zgradila.

Ajda Janša, 7.b
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Marec je mednarodni mesec boja proti 
raku debelega črevesa in danke, mesec, ko 

opozarjamo na pomen preprečevanja in 
zgodnjega odkrivanja bolezni. 

Od leta 2011 v Registru raka 
Republike Slovenije beležijo 
občuten padec novih primerov 
raka debelega črevesa in danke. 
Med vsemi novo odkritimi raki 

v Sloveniji se je med letoma 2007 
in 2018 rak debelega črevesa in 
danke po pogostosti poma-
knil z drugega na peto mesto, 
k čemur pomembno prispeva 

odkrivanje in odstranjevanje 
predrakavih sprememb na ko-
lonoskopijah v Programu Svit.

Program Svit, državni pro-
gram presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih spre-
memb in raka na debelem čre-
vesu in danki, deluje na način, 
da pri navidezno zdravih odra-
slih s preprostim testom blata 
išče sledove prikrite krvavitve. 

Osebe s pozitivnim izvidom 
presejalnega testa na kri v blatu 
so pregledane na kolonoskopiji, 
kjer se ugotovi vzrok krvavitve. 

Cilj programa je med navide-
zno zdravimi osebami odkriti 
tiste, pri katerih je velika verje-
tnost, da bi se iz sprememb na 
steni debelega črevesa ali danke 
razvil rak, ali že imajo začetno 
obliko raka in te spremembe 
odstraniti. Zgodaj odkrito bo-
lezen lahko uspešno zdravimo, 

z odkritjem predrakavih spre-
memb pa lahko bolezen celo 
preprečimo.

Med prebivalci občine 
Dobrova - Polhov Gradec je 
v letu 2021 odzivnost v Pro-
gramu Svit znašala 68,05 
% (med moškimi 59,55 % 
in med ženskami 76,94 %), 
kar je višje od slovenskega 
povprečja, ki znaša 63,35 
% (med moškimi 57,78 % in 

med ženskami 68,58 %). 

Vse, ki prejmejo vabilo Pro-
grama Svit vljudno vabimo, da 
se nanj tudi odzovejo. Školjka 
skriva dragocenost, ki vam lah-
ko reši življenje. Z udeležbo v 
Programu Svit lahko naredimo 
največ za svoje zdravje in kako-
vost življenja.

 
Nacionalni inštitut

za javno zdravje

Na podlagi 13. člena Odloka o pri-
znanjih Občine Dobrova - Polhov 

Gradec (Uradno glasilo občine Dobrova 
- Polhov Gradec št.: 6/2001) Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja objavlja

Javni razpis za podelitev 
občinskih priznanj

v letu 2022

Vsebina in pogoji razpisa:
I. Občina Dobrova - Polhov Gra-

dec podeljuje priznanja zaslužnim 
občanom, drugim posameznikom, 
podjetjem, zavodom, društvom in 
skupinam, združenjem in drugim 
pravnim osebam za dosežke na po-
dročju gospodarstva, šolstva, kulture, 
športa, znanosti, ekologije, zaščite in 
reševanja ter na drugih področjih člo-
vekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k 
boljšemu, kvalitetnejšemu in popol-
nejšemu življenju občanov in ki ima-
jo pomen za razvoj in ugled občine 
Dobrova - Polhov Gradec. Priznanje 
je lahko podeljeno tudi posmrtno.

II. Oblike in stopnje priznanj obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec so:

1. Naziv častni občan občine Do-
brova - Polhov Gradec se podeljuje 
posameznikom za posebno pomemb-
na dejanja, delo in zasluge, ki pomeni-
jo izjemen prispevek k razvoju, ugledu 
in uveljavljanju občine Dobrova-Pol-
hov Gradec v Republiki Sloveniji ali 
na mednarodnem področju.

2. Zlati grb občine Dobrova - Polhov 
Gradec se podeljuje posameznikom, 
družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim os-
ebam za izredno življenjsko delo ali 
vrhunske uspehe in dosežke, ki so 
pomembni za ugled in razvoj občine 
Dobrova - Polhov Gradec.  

V koledarskem letu se lahko podeli 
največ en zlati grb občine Dobrova - 
Polhov Gradec.

3. Srebrni grb občine Dobrova 
- Polhov Gradec se podeljuje posa-
meznikom, družbam, zavodom, 
skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za pomembne do-
sežke v daljšem obdobju (praviloma 
več kot eno leto) in kot spodbudo za 
nadaljnje delo.

V koledarskem letu se podelita pra-
viloma največ dva srebrna grba obči-

ne Dobrova - Polhov  Gradec.
4. Bronasti grb občine Dobrova 

- Polhov Gradec se podeljuje posa-
meznikom, družbam, zavodom, 
skupnostim, društvom in drugim 
pravnim osebam za pomembne do-
sežke v krajšem obdobju (praviloma v 
obdobju enega leta) in kot spodbudo 
za nadaljnje delo.

V koledarskem letu se lahko pode-
li praviloma največ tri bronaste grbe 
občine Dobrova - Polhov Gradec.

5. Priznanje občine Dobrova 
- Polhov Gradec se podeljuje posa-
meznikom, družbam, zavodom, skup-
nostim, društvom in drugim pravnim 
osebam za izkazano prizadevnost na 
različnih področjih delovanja.

III. Pobudniki oziroma predlagatelji 
za podelitev priznanj občine Dobro-
va - Polhov Gradec so lahko občani, 
politične stranke, krajevne skupnosti, 
podjetja, društva ter druge organiza-
cije in skupnosti. Predlog za podelitev 
priznanja mora biti predložen v pisni 
obliki z obrazložitvijo in mora vse-
bovati podatke o kandidatu: ime in 
priimek oziroma naziv predlagatelja, 
ime in priimek, datum rojstva in na-
slov kandidata za priznanje, če gre za 
fizično osebo, naziv in sedež kandida-
ta za priznanje, če gre za organizacijo, 
podatki o že prejetih priznanjih in 
odlikovanjih, podatki o prejemu ob-
činskega priznanja v preteklih letih, 
vrsta predlaganega priznanja, našteti 
dosežki oziroma uspehi z obrazlo-
žitvijo, zaradi katerih se kandidata 
predlaga za dobitnika občinskega 
priznanja, podpis predlagatelja in žig 
organizacije. 

IV. Pisni predlogi za občinska 
priznanja morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici na naslov: Občina Dobrova - 
Polhov Gradec, Komisija za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja, 
Stara cesta 13, 1356 Dobrova in sicer 
najkasneje do petka, 29. aprila 
2022. Na ovojnico zapišite oznako: 
»Ne odpiraj - Predlog za občinsko 
priznanje«. Naslov pošiljatelja mora 
biti označen na hrbtni strani kuverte.  
Upoštevani bodo samo predlogi, ki 
bodo poslani v skladu z razpisom in 
v razpisanem roku.

V. Prispele vloge bo obravnavala 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja in pripravi-
la predloge za podelitev priznanj. 

Odločitev o podelitvi priznanj sprej-
me občinski svet s sklepom. Predla-
gatelji in prejemniki priznanj bodo v 
roku 8 dni po sprejemu sklepa pisno 
obveščeni o podeljenem priznanju. 
Seznam prejemnikov priznanj bo ob-
javljen v občinskem glasilu in spletni 
strani občine.

VI. Sestavni del razpisa so kriteriji 
za podelitev priznanj (Priloga I) ter 
obrazec/vloga s podatki, ki jih mora-
jo vsebovati pobude/predlogi (Priloga 
II).  

Predsednica Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 
Ana Malovrh l. r.

Kriteriji za podelitev 
občinskih priznanj

Pri obravnavi posameznega pre-
dloga upošteva komisija določila iz 
Odloka o priznanjih Občine Dobrova- 
Polhov Gradec, z oceno, ali gre za delo 
oziroma za dejanja, ki imajo poseben 
pomen za občino in pomembno pri-
spevajo k razvoju, večanju ugleda in 
uveljavljanju občine v širšem prosto-
ru. Zlasti v primerih, ko je podanih 
več predlogov kot je število razpisa-
nih priznanj, določi komisija njihovo 
pomembnost po naslednjih kriterijih:
1. Posamezniku se lahko podeli Na-

ziv častni občan, za posebno 
pomembna dejanja, delo in zaslu-
ge, ki pomenijo izjemen prispevek 
k razvoju, ugledu in uveljavljanju 
občine Dobrova-Polhov Gradec v 
Republiki Sloveniji ali na medna-
rodnem področju; 

 če je bil vsaj dve desetletji pomemb-
no vpet v dogajanja in dejavnosti v 
občini, ki so bistveno vplivala na 
njen razvoj, ali je v tem časovnem 
obdobju s svojimi vrhunskimi re-
zultati prispeval pomemben delež 
k ugledu občine. Pomemben delež 
k ugledu občine predstavljajo tudi 
državna in regijska priznanja ter 
priznanja mednarodnih institucij, 
ki jih je posameznik prejel za uspe-
he na svojem področju dela. 

2. Zlati grb občine se lahko podeli 
(eden na leto) za izredno življenj-
sko delo ali vrhunske uspehe in 

dosežke, ki so pomembni za ugled 
in razvoj občine Dobrova-Polhov 
Gradec; 

Posameznikom ter podjetjem, orga-
nizacijam, skupnostim, društvom in 
skupinam ljudi se lahko podeli pri-
znanje za večletno dejavnost, če so 
s svojim delom in udejstvovanjem 
vsaj deset let pomembno vplivali na 
razvoj občine ali so v tem časovnem 
obdobju zaradi svojih vrhunskih re-
zultatov prispevali pomemben delež 
k njenemu ugledu. Pomemben delež 
k ugledu občine predstavljajo tudi 
državna in regijska priznanja ter pri-
znanja mednarodnih institucij, ki jih 
posameznik ali organizacija prejme 
za uspehe na svojem področju dela. 
3. Srebrni grb občine Dobrova-Pol-

hov Gradec se lahko podeli (dva 
na leto) za pomembne dosežke v 
daljšem obdobju (praviloma več 
kot eno leto) in kot spodbudo za 
nadaljnje delo;

Posameznikom ter podjetjem, orga-
nizacijam, skupnostim, društvom in 
skupinam ljudi se lahko podeli pri-
znanje za pomembne dosežke, če so 
s svojim delom ali z doseženim rezul-
tatom pomembno prispevali k uvelja-
vljanju in ugledu občine. Pomemben 
delež k ugledu občine predstavljajo 
tudi državna in regijska priznanja ter 
priznanja mednarodnih institucij, ki 
jih posameznik ali organizacija prej-
me  za uspehe na svojem področju 
dela. 
4. Bronasti grb občine Dobrova-

-Polhov Gradec se lahko podeli za 
pomembne dosežke v krajšem ob-
dobju (praviloma v obdobju enega 
leta) in kot spodbudo za nadaljnje 
delo.

V koledarskem letu se lahko podeli 
praviloma največ tri bronaste grbe 
občine Dobrova-Polhov Gradec.

Merila:
Prispevek k razvoju občine se točkuje 
po naslednjih merilih:
- 1. sklop: velik prispevek k razvoju ob-
čine  1 – 4   točke
- 2. sklop: zelo velik prispevek k razvo-
ju občine               5 – 7   točk
- 3. sklop: izjemen prispevek k razvo-
ju  občine                 8 – 10 točk

Prispevek k ugledu občine se točkuje 
po naslednjih merilih:

- 1. sklop: promocija občine v okviru 
regije   1 – 4   točke
- 2. sklop: promocija občine v okviru 
države          5 – 7   točk
- 3. sklop: promocija občine v tujini                      
  8 – 10 točk

Posamezni uspehi, rezultati in do-
sežki med letom se točkujejo po na-
slednjih merilih:
- 1. sklop: rezultat oziroma dosežek 
ima regionalni pomen 1 – 4   točke
- 2. sklop: rezultat oziroma dosežek 
ima državni pomen     5 – 7  točk      
- 3. sklop: rezultat oziroma dosežek 
ima mednarodni pomen  8 – 10 točk 

Komisija se najprej opredeli, v ka-
tere sklope po zgornjih merilih sodi 
prispevek oz. rezultat predlaganega 
kandidata za prejem priznanja Ob-
čine Dobrova- Polhov Gradec. Člani 
komisije nato opravijo točkovanje v 
okviru posameznih sklopov in ugo-
tovijo povprečno število točk za po-
sameznega kandidata. 

Za podelitev naziva častnega obča-
na mora predlog zadostiti kriterijem 
in doseči pri točkovanju na osnovi 
meril najmanj 15 točk.

Za podelitev Zlatega grba mora 
predlog zadostiti kriterijem in doseči 
pri točkova nju na osnovi meril naj-
manj 13 točk.

Za podelitev Srebrnega grba mora 
predlog zadostiti kriterijem in doseči 
pri točkova nju na osnovi meril naj-
manj 12 točk.

Za podelitev Bronastega grba mora 
predlog zadostiti kriterijem in doseči 
pri točkova nju na osnovi meril naj-
manj 11 točk.

Društvom v občini se podeljuje Pri-
znanje občine- obdobno priznanje za 
dolgoletno delo, po 20 letih delovanja 
in nato vsakih 10 let, priznanja se dru-
štvom izročijo s strani predstavnika 
lokalne skupnosti na slovesni obele-
žitvi jubileja društva. 

Za isti dosežek lahko prejme posa-
meznik ali organizacija priznanje le 
enkrat. 

V primeru, da je priznanje podelje-
no za isti dosežek več prejemnikom, 
prejme vsak od njih listino oziroma 
plaketo. 

Priznanja Občine podeljuje župan 
praviloma na svečan način ob občin-
skem prazniku.

Mesec boja proti raku 
debelega črevesa in 
danke: školjka skriva 
dragocenost, ki vam lahko 
reši življenje.
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Županova beseda

Spoštovane 
občanke, 
spoštovani občani!
V dneh, ko vam pišem te 
vrstice, nikakor ne moremo 
mimo tega, da nas praktično 
dnevno razveseljujejo naše 
športnice in športniki, ki so 
naš ponos in nam delajo 
življenje lepše. Ob vsakem 
tovrstnem uspehu se 
zavedamo, kako lepo je biti 
Slovenec, saj se marsikomu od 
nas ob poslušanju naše himne, 
zaradi navzočih čustev orosijo 
oči. Zelo radi se poistovetimo 
z modernimi gladiatorji in v 
nas se naselita zmagovalni 
duh in domoljubje. Ko bi le 
trajalo in bi se resnično vsak 
na svojem področju in na 
svoj najboljši način potrudil, 
da bi bil podoben našim 
šampionkam in šampionom, 
s katerimi smo tako radi v 
družbi.

Rado se nam zgodi, da že 
ob najmanjših spodrsljajih ali 
v pomanjkanju dnevne forme 
svoje športne idole pospravi-
mo v kratkoročno pozabo, saj 
so zelo hitro lahko tudi vzrok 
za naše pomanjkanje življenj-
skega optimizma in se v takem 
počutju prelevimo v kavč tre-
nerje in selektorje. 

Potrudimo se in posnemaj-
mo svoje športne ase, ki niti 
v najhujših stiskah ne popu-
ščajo in ne obupajo v še tako 
na videz brezupnem položaju. 
Prav je, da se vsi zavedamo, da 
je kdaj poučno pasti do realno 
trde podlage, saj se nam ravno 
takrat ponudi priložnost, da 
se odrinemo in dosežemo še 
višje cilje.

Večkrat sem že napisal, da 
skoraj ne poznam lepšega 
osebnega občutka, ki je pri-
soten ob dejstvu, da si prosto-
voljno in brezpogojno nudil 
pomoč nekomu, ki se je brez 
moči znašel v stiski. Ne poza-
bite, da o takih dejanjih govo-

rijo prejemniki pomoči in ne 
tisti, ki so nudili pomoč. To je 
tisto pravo in iskreno in tisto, 
ki resnično šteje.

Vem, da vas ni treba opo-
minjati, da imamo za pomoč 
bližnjemu vedno dovolj pri-
ložnosti, pa vas vseeno vabim, 
da imejte za taka dejanja ve-
dno odprte oči in srca. 

Močno verjamem, da se bo 
do izida naslednje številke Na-
šega časopisa tudi ukrajinska 
kriza končala vsaj do stopnje, 
ko pride do zaustavitve ognja 
in bo lahko iskrena humani-
tarna pomoč dosegla prav vse, 
ki so jo potrebni. Velja si za-
pomniti rek, ki pravi, da bomo 
želi tisto, kar smo sejali in velja 
za vsakega posameznika tudi v 
vsakdanjem življenju

Držim pesti za politično 
modrost voditeljev držav in 
vam ob tem želim vse dobro.

Miran Stanovnik, 
vaš župan

Log - Dragomer, marec 2022 
– Vozniki se v Dolini v naselju 
Lukovica v zadnjem času 
soočajo z zaostreno prometno 
problematiko, ki bi jo lahko 
reševali z vzpostavitvijo dela 
ulice Doline v enosmerno ulico. 

Občinska uprava naj bi v ta namen pri-
pravila zbor občanov, kjer se bodo pogo-
vorili o težavah prebivalcev ter iskali mo-
žne rešitve. Občinska uprava Občine Log 

- Dragomer je v zadnjih dveh letih prejela 
dve pobudi po ureditvi prometne proble-
matike v naselju Dolina. 

Obe je obravnaval Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Log 
- Dragomer ter pristojni Odbor. Proble-
matike so se dotaknili tudi na občinskem 
svetu, kjer so se strinjali, da je potrebno za-
gristi v kislo jabolko in rešiti zadevo, imeli 
so precej različne poglede, kako začeti z 
reševanjem, ali s študijo za vzpostavitev 
enosmerne ulice ali z zborom občanov. Na 
koncu je obveljalo, da se bodo o tej temi 
na zboru občanov najprej pogovorili s tam 

živečimi prebivalci in na ta način izvedeli 
kakšno je večinsko mnenje.

Skupina občanov je Občini v dveh po-
budah predlagala, da se del ulice Dolina 
iz dvosmerne spremeni v enosmerno. Po-
budo so utemeljili z argumentom, da je bil 
tak dogovor sprejet že ob vzpostavi ceste, 
vendar takrat niso postavili znakov. 

Zadnja leta je promet po ozkih cestah 
začel nesorazmerno naraščati, del cestišča 
pa je postal preobremenjen. Obenem so 
opozorili še na nepreglednost ovinka, po-
sedanje in poškodbe cestišča in okoliških 
ograj.                                                          V. L.

Konec meseca marca naj bi 
omrežje začeli graditi še na Lu-
kovici, kjer pa bo tempo gradnje 
zaradi nekoliko zahtevnejšega 
terena, najverjetneje nekoliko 
upadel.

 Konzorcij, ki v občini Log 
- Dragomer gradi kanalizacij-
sko omrežje, počasi zaključuje 
svoje delo, projekt pa naj bi bil 
zaključen do konca letošnjega 
leta. Delavci so položili že 13,7 
kilometra vakuumske kanali-
zacije in 5,4 kilometra gravita-
cijske, do konca projekta tako 
preostane le še okoli 4 kilometri. 

Na gradbišču je pestro tudi v 
zadnjih mesecih. 

Hidrotehnik je prejšnji mesec 
vakuumsko kanalizacijo gradil 
na Cesti na breg na Logu ter z 
deli zaključil na delu Vrhovčeve 
ceste od hišne številke 15 do 32, 
dela se bodo v tem mesecu na-
daljevala predvidoma do hišne 
številke 56. 

»Izvajalec KGG je v mesecu 
februarju začel z izvedbo ka-
nalizacije na lokaciji Barjanske 
ceste od hišne številke 3A do 
hišne številke 1, v mesecu mar-
cu je v načrtu izvedba kanaliza-
cije od hišne številke 1 do hišne 
številke 2,« so nam povedali na 
Občini. 

Dodali so, da dela še naprej 
potekajo tudi ob regionalni ce-
sti, kjer v območje kolesarske 
poti polagajo še vodovodne cevi 
ter gradijo telekomunikacijsko 
omrežje T2. 

Dela potekajo od Kačje vasi 
proti Rosovčam ter pri diali-
znem centru od Loške ceste 2 
do Šolske ulice 3. 

Konec marca gradnja 
kanalizacije v Dolini

Gradbeni stroji bodo pred-
vidoma konec meseca marca 
začeli ropotati na Lukovici. Kot 
smo izvedeli, je v načrtu polaga-
nje kanalizacijskih cevi v Dolini 
od hišne številke 20 C do hišne 
številke 6. V Dragomerju pa naj 

bi izvedli asfalt na cestnih po-
vršinah, ki so po že izvedeni ka-
nalizaciji v zimskem obdobju še 
ostali v makadamu. Nadaljeva-
lo se bo tudi polaganje plina na 
Poti ob Snežaku. Dela bodo za 
naročnika Energetika Ljubljana 
potekala ob ugodnih vremen-
skih temperaturah.

V mesecu februarju je bilo 
pestro na Poti na mah od hišne 
številke 5 do 7, kjer so delavci 
Komunalnih gradenj do črpa-
lišča 

Č4 izvedli kanalizacijo, začela 
pa se je tudi gradnja na Drago-
merški cesti od hišne številke 
64 do 74. 

Na čistilni napravi obrtniška 
dela

»V februarju 2022 so se nada-
ljevala obrtniška dela, in sicer je 
izvajalec zaključil s polaganjem 
stenske keramike in nadaljeval 
z izvedbo fasade na lokaciji po-
slovno tehnološkega dela čistil-
ne naprave. 

V marcu 2022 se izvajajo dela 
na elektro in strojnih instalaci-
jah poslovno tehnološkega dela 
čistilne naprave,« so nam še po-
vedali naši sogovorniki. 

Marca so se začela elektro 
dela, izvedeno je bilo kabliranje 
ter montirane razdelilne omari-
ce. Izvajalec je prav tako začel z 
vgradnjo kopalniške keramike 
in radiatorjev v poslovno teh-
nološkem delu čistilne naprave. 
»V februarju in začetku marca 
2022 se je zaključila varnostna 
ograja na lokaciji bazenov. 

V marcu 2022 se planira mon-
taža strojne opreme (v prostoru 
puhal, pralnik peska, centrifuga 
in vgradnja grabelj),« smo še iz-
vedeli. Februarja so delavci Tr-
gograda začeli z izvedbo vodov 
v sklopu ureditve zunanjosti 
čistilne naprave, začelo se je po-
laganje meteornih vodov, sani-
tarne vode in vodovoda. 

Dela se bodo nadaljevala tudi 
marca, napredovanje pa bo 

odvisno od vremenskih raz-
mer, napredovanje bo slabše ob 
nizkih temperaturah ter pada-
vinah. Naj spomnimo, da izva-
jalci gradijo centralno čistilno 
napravo s kapaciteto 5.000 po-
pulacijskih enot. 

Gradnja bo kmalu zaključena, 

sledilo bo poskusno enoletno 
obratovanje naprave. Nanjo naj 
bi priključili odplake iz gospo-
dinjstev, ki ležijo ob trasi, kjer je 
že bilo zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje.

V. L.

Zgrajenih več kot 
19 kilometrov kanalizacije

O prometnih rešitvah v Dolini 
kmalu na zboru občanov

Obvestilo 

Priključitev objektov na novo 
javno kanalizacijsko omrežje na 
območju 
Občine Log – Dragomer
Pogoj za pričetek priključevanja objektov na novo javno kanalizacijsko 
omrežje je, pričetek poizkusnega obratovanja čistilne naprave Dragomer 
(v nadaljevanju: ČN Dragomer), ki je predvideno v drugi polovici meseca 
junija. Prvo območje, ki se bo lahko priključilo, je območje naselja Drago-
mer. V mesecu juliju bo predvidoma sledilo priključevanje na območju 
naselja Log (podtlačni sistem) in proti koncu leta še območje naselja Lu-
kovica. O natančnejšem roku izvedbe priključitve bomo lastnike objektov 
sproti obveščali. 
Z novo ureditvijo kanalizacijskega omrežja iz mešanega sistema v ločen 
sistem (ločen kanal za padavinske vode in ločen kanal za sanitarne vode), 
del odgovornosti za dobro delovanje sistema in čistilne naprave prevze-
majo tudi lastniki objektov, saj bodo morali ti svoje priključke in interno 
kanalizacijo prilagoditi novemu sistemu. Predvideni rok, v katerem so 
lastniki dolžni izvesti priključitev oziroma prilagoditev, je šest mesecev 
od pričetka delovanja novega omrežja.

Postopek priključitve oz. spremembe priključnega mesta na novo zgraje-
no kanalizacijsko omrežje je sledeč:
1. Potrebno je pridobiti soglasje za priključitev obstoječega objekta (vsi 

objekti, ki še niso priključeni) ali soglasje za spremembo priključne-
ga mesta (vsi objekti, ki so že priključeni na obstoječ mešan sistem). 
Ustrezno izpolnjeno vlogo za izdajo soglasja kateri je priloženo prav-
nomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje 
legalnost gradnje ter dokazilo o lastništvu objekta, je potrebno oddati 
na JP KPV, d.o.o..

2. Na JP KPV, d.o.o. je potrebno podati zahtevek za priklop (za nov pri-
ključek ali za spremembo priključnega mesta). Zahtevku je potrebno 
predložiti potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku.

3. Na podlagi oddanega zahtevka predstavnik JP KPV, d.o.o. opravi te-
renski predogled priključitve in poda tehnične informacije za samo 
izvedbo priključitve. Termin pregleda je potrebno uskladiti vsaj štiri 
dni pred željenim terminom preko spletne pošte informacijska@kpv.
si oz. na telefonski številki 01 750 29 70.

4. Lastniki objekta sami izvedejo vsa potrebna dela za izvedbo priključi-
tve v skladu z navodili predstavnika JP KPV d.o.o..

5. Predstavnik JP KPV, d.o.o. opravi ogled izvedbe celotne priključitve 
na javno kanalizacijo (pred zasipom) in izdela skico za vris v kataster 
priključkov.

6. JP KPV, d.o.o izvede vnos v evidenco priključkov.

Priklop oz. poseg na javno kanalizacijsko omrežje ali vakuumski jašek 
sme izvesti samo upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja (JP KPV, 
d.o.o.). Izvedbo vseh ostalih del, vezanih na izvedbo hišnega priključka 
in zunanje interne kanalizacije, mora zagotoviti lastnik objekta oz. in-
vestitor. Opozarjamo, da mora vsak priključek pred zasipom pregledati 
predstavnik izvajalca javne službe JP KPV, d.o.o., ki ob ogledu izdela skico 
priključka, na podlagi katere se priključek ustrezno evidentira v evidenco 
priključkov.
Vse potrebne dodatne informacije in obrazce lahko pridobite na spletni 
strani podjetja JP KPV, d.o.o.: www.kpv.si  ali https://www.kpv.si/obrazci/
odvajanje-in-ciscenje. Ustrezno izpolnjene obrazce nam lahko posredu-
jete preko navadne pošte (JP KPV, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 
ali spletne pošte (informacijska@kpv.si). Oddaja vlog preko telefona ni 
možna. Za več informacij nas lahko v času uradnih ur (od ponedeljka do 
petka med 8.00 in 12.00 uro) pokličete na tel. št. 01 750 29 70.

JP KPV, d.o.o.

Log - Dragomer, 15. marec 2022 – Gradnja 
kanalizacije in čistilne naprave se preveša v 
zadnjo fazo. Položiti je potrebno še manj kot 
tretjino kanalizacijskih cevi in dokončati dela na 
centralni čistilni napravi.
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Log - Dragomer, 16. marec 2022 – Občina Log 
- Dragomer išče izvajalca del za ureditev novega 
uvoza pri dializnem centru. Ta naj bi razbremenil 
in sprostil promet po Šolski cesti.

 
Občina Log - Dragomer je v 

želji, da bi bila pot v šolo kar se 
da varna in prijetna, na cesti pa 
manj gneče, že pred leti začela 
načrtovati nov uvoz na regio-
nalno cesto pri dializnem cen-
tru. Pred enim letom so zgra-
dili predobremenilni nasip, s 
katerim so utrdili teren. Kon-
solidacija tal oziroma proces 
iztiskanja vode iz por zasičene 
zemlje zaradi obremenitve tal 
je že zaključena. DRSI, ki na 
tem območju gradi pločnike, 
je na delu zemljišča, ki je v nje-
ni lasti, že odstranila predo-
bremenilni nasip ter zgradila 
cesto. Kmalu naj bi na svojem 
zemljišču to storila tudi Obči-

na Log - Dragomer.  »Dne 23. 
2 .2022 smo za gradnjo Uvoza 
Fresenius pridobili gradbeno 
dovoljenje. 

Trenutno poteka poziv za 
izvajalca del in izdelava var-
nostnega načrta za gradnjo, ki 
je pogoj za prijavo gradnje na 
Upravni enoti Vrhnika. Dela 
pri gradnji bodo obravnavala 
Ureditvi povezave za Fresenius 
s priključkom na R2-409/0300 
Brezovica–Vrhnika v km 
4,934 DE, ki je predviden na 
pododseku Daljinske kolesar-
ske povezave od km 4.780 do 
km 5.240 v skladu s projektom 
naročnika DRSI,« so nam po-
jasnili na Občini. Nova cestna 

povezava bo urejena na sedanji 
travnati površini in bo regio-
nalno cesto povezala s Šolsko 
ulico. V sklopu izgradnje no-
vega uvoza bodo odstranili 
predobremenilni nasip ter 
nato uredili uvoz z ureditvijo 
asfaltirane cestne povezave, v 
sklopu del bo urejeno tudi od-
vodnjavanje, zgrajen hodnik 
za pešce, ki bo navezan na ob-
stoječi pločnik, bankine in na-
sipne brežine. »Tako se izvede 
povezovalna cesta od priključ-
ka do obstoječe ulice v pred-
videni širini vozišča 2 x 3,00 
m, z enostranskim hodnikom 
za pešce v širini 1,50 m na levi 
strani ceste ter urejeno ban-
kino v širini 1,00 m na desni 
strani vozišča v dolžini ceste 
ca. 20,00 m,« smo še izvedeli.

V. L., foto: V. L.

Log - Dragomer, 
marec 2022 – Pošta 
Slovenije želi poštno 
poslovalnico na 
Logu preoblikovati v 
pogodbeno pošto. 

Zeleno luč za reorganizacijo je že 
prižgal občinski svet, ki pa je ob tem 
poudaril, da je potrebno ob morebitni 
spremembi ohraniti isto kakovost sto-
ritev. Pogodbena pošta je enakovredna 
ostalim poštam, naslovi uporabnikov 
pa se ne spremenijo. V Sloveniji posluje 
že več kot 150 pogodbenih pošt oziro-
ma več kot 30 odstotkov vseh pošt.

 »Naši poslovni načrti predvideva-
jo spremembo organizacijske oblike 
poštne poslovalnice Log v pogodbeno 
pošto, vsekakor pa kakovost izvajanja 
storitev za vaše občane oziroma krajane 
ostaja na enakem nivoju kot do sedaj,« 
pravijo na Pošti Slovenije, kjer so se v 
zadnjih letih znašli pred izzivom, kako 
financirati delovanje in razvoj omrežja. 
V Pošti poudarjajo, da je omrežje po-
štnih poslovalnic ena izmed njihovih 

Log - Dragomer, 7. 
marec 2022 – Skupna 
občinska uprava občin 
Grosuplje, Ivančna 
Gorica, Dobrepolje, 
Škofljica in Ig je bila v 
sodelovanju z občinama 
Kamnik in Log - 
Dragomer ter SBRA s 
prijavo naložbenega 
koncepta uspešna na 
razpisu EUCF. 

Prejela bo nepovratna sred-
stva EU za pospešitev naložb v 
trajnostno energijo.

Prijaviteljice so pripravila 
zmagoviti naložbeni koncept 
in bile z njim uspešne na t.i. 
“European city facility (EUCF)” 
razpisu, ki v obliki nepovratnih 
sredstev financira storitve in 
dejavnosti v podporo razvoju 
naložbenih konceptov, kot so 
študije izvedljivosti, tržne ana-
lize, analize deležnikov, pravne, 
ekonomske in finančne anali-
ze, analize tveganj in nadaljnje 
podporne naloge. Na razpisu je 
bilo med 166 projektnimi pri-
javami izbranih 69 najboljših. 
Kot smo izvedeli bo s pomočjo 
nepovratnih sredstev EUCF 
zmagoviti investicijski koncept 
obravnaval rešitve in spodbu-
jal sodelovanje, ki bi bilo sicer 
manj verjetno, saj je v Sloveniji 
občinskih partnerstev še vedno 
premalo, zlasti v sektorju traj-
nostne energije. Prijaviteljice 
dodajajo, da imajo občine ter lo-
kalni javni subjekti, ki združuje-
jo občine, ogromen potencial za 
izgradnjo celovitih naložbenih 
programov v trajnostno energi-
jo in lahko igrajo ključno vlogo 
pri združevanju manjših pro-
jektov v večje naložbene port-
felje in pri mobilizaciji znatnih 
finančnih virov za spodbujanje 
energetskega prehoda v Evropi. 

Načrtovani ukrepi in aktiv-
nosti bodo namenjeni pred-
vsem zmanjševanju porabe 
energije in pa emisij toplogre-
dnih plinov, zagotavljanju po-
žarne varnosti, v primeru op-
timizacije javne razsvetljave pa 
tudi za izboljšanje prometne 
varnosti. Predvidena so tudi 
nova delovna mesta, ki bodo 
ustvarjena predvsem v regio-
nalnem gradbenem sektorju 
in pa znotraj podjetij, ki so po-
nudniki energetskih storitev. S 
tem projektom (investicijskim 

konceptom) se želi uporabni-
kom javnih stavb zagotoviti ve-
čje udobje in pa izboljšane de-
lovne pogoje, za lastnike stavb 
(občine) doseči nižje obrato-
valne in vzdrževalne stroške, 
ponudniki energetskih storitev 
bodo lahko izvajali alternativ-
ne finančne in izvedbene sto-
ritve, komunalna podjetja pa 
bodo delovala z optimizirano 
opremo. Investicijski ukrepi 
v trajnostno energijo ne bodo 
imeli predvidenega učinka, če 
se hkrati ne bodo obravnavale 
tudi vedenjske spremembe, ki bi 
motivirale uporabnike za učin-
kovitejšo rabo toplotne energije, 
še razmišljajo. Zato je v procesu 
razvoja naložbenega koncepta 
sodelovanje deležnikov in dr-
žavljanov izjemnega pomena. 
Skupna občinska uprava 5G 
bo zato v celotnem projektu 
dosegla vključevanje ustreznih 
deležnikov z nizom delavnic, ki 
bodo zagotavljale bazo znanja, 
priložnost za povratne informa-
cije ter možnost za razširjanje 
rezultatov in drugih uporabnih 
informacij.

Pričujoči projekt spodbuja 
eno redkih več občinskih par-
tnerskih sodelovanj v Sloveniji, 
predvsem na področju traj-
nostne energije. Z uspešnim 
sodelovanjem in aktivnim raz-
širjanjem ter promoviranjem 
uporabljenih metod, rezulta-
tov in učinkov lahko ta projekt 
služi kot odlična praksa ter kot 
koncept oziroma vodilo za vsa 
prihodnja občinska partnerska 
sodelovanja v regiji. Tisto, kar 
bo v osnovi podprlo ponovlji-
vost in nadgradnjo projekta, je, 
da bodo vsi rezultati javno do-
stopni na spletu. S tem bo lahko 
vsak zainteresirani dostopal do 
gradiva, ga prilagodil svojemu 
kontekstu in ga uporabil za 
nove projekte.

Rešitve tega investicijskega 
koncepta so primerljive s traj-
nostnimi energetskimi rešitva-
mi drugje v Evropi. Potencial za 
prenos na druge regije obstaja, 
saj bi tehnične rešitve in inova-
tivno financiranje, ki se izvaja 
tukaj, lahko enostavno ponovili 
(tudi prek drugih programov 
EU) v bližnjih regijah.

Še nekaj podatkov v številkah:
∙  Pričakovani prihranki energije: 3,923 

GWh/leto
∙  Pričakovana proizvodnja obnovljive 

energije: 4,757 GWh/leto

Ukrepi trajnostne energije bodo povzro-
čili zmanjšanje emisij CO2:
∙  Energetska učinkovitost v javnih stav-

bah: 591,41 t CO2 eq/leto
∙  Solarna PV namestitev: 1.247,13 t CO2 

eq/leto
∙ Zamenjava fosilnih kotlov: 455,58 t 

CO2 eq/leto
∙  Optimizacija javne razsvetljave: 63,6 t 

CO2 eq/leto
V. L. 

Odprt poziv za priključek 
pri dializnem centru

Nepovratna sredstva
za zmanjšanje porabe energije

Pošta na Logu v pogodbeno?
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Decembra 2021 je bil sprejet 
zakon o dolgotrajni oskrbi. 

V luči zakona vam v rubriki Staro-
sti prijazne Občine Log - Dragomer 
predstavljamo mrežo programov dol-
gotrajne oskrbe, ki predstavlja različne 
možnosti za starejše ljudi, da ostanejo 
v oskrbi doma ali v domačem kraju čim 
dlje časa.

 Dolgotrajna oskrba je pomoč pri 
opravljanju enega ali več osnovnih 
sedmih vsakdanjih opravil (osebna hi-
giena, oblačenje, hranjenje in pravilna 
uporaba zdravil, gibanje, obvladovanje 
izločanja vode in blata, varno spanje in 
počitek ter navezovanje medčloveške-
ga stika) ter podpornih opravil (čišče-
nje stanovanja, pranje, likanje in druga 
osnovna gospodinjska opravila, ku-
hanje in priprava hrane, nakupovanje 
potrebščin za vsakdanje življenje, upo-
raba transportnih sredstev, upravljanje 
z denarjem, drobna opravila po stano-
vanju ali hiši, uporaba telefona, inter-
neta in drugih komunikacijskih sred-
stev). Zavedati se moramo, da staranje 
prebivalstva ni le ekonomski problem. 
Oskrbovanje bolnih in onemoglih ljudi 
v skupnosti je temeljna človeška značil-
nost. Starostna onemoglost, bolezen 
in invalidnost so reden del človeškega 
življenja; solidarna pomoč, ki jo zdra-
vi člani skupnosti nudijo tem ljudem, 
pa je konstitutivni element obstoja in 
razvoja človeške vrste v vseh kulturah.

V Evropi se po letu 1990 sistemi in 
metode za dolgotrajno oskrbo razvijajo 
izredno naglo. Socialna oskrba in zdra-
vstvena nega sta se povezali v integri-
rano celoto. Države so z zakoni uvajale 

sisteme celovite dolgotrajne oskrbe, v 
katerih zagotavljajo minimalno ka-
kovost, razvoj in finančno vzdržnost, 
lokalna skupnost pa na tej osnovi dol-
gotrajno oskrbo smiselno organizira 
upoštevajoč potrebe svojih prebival-
cev. To je edina razvojna perspektiva, 
saj postaja tradicionalni način oskrbe v 
današnjih razmerah neuporaben, prav 
tako ne deluje razvojno moderna in-
dustrijska oskrba, kjer je med drugim 
nevarnost zlorabe najšibkejših pre-
bivalcev zaradi interesa po dobičku. 
Razvojni trend je lokalna integrirana 
dolgotrajna oskrba, to je v vsestransko 
celoto povezan sistem, ki sinergič-
no povezuje neformalno domačo in 
formalno profesionalno oskrbo, vse 
politične, civilne, strokovne socialne 
in zdravstvene storitve, osebne vire 
in javne finančne vire ter vse deležni-
ke v de-institucionalizirano celovito 
oskrbo. Deinstitucionalizacija dolgo-
trajne oskrbe pri tem pomeni premik 
od oskrbovanja v zaprtih negovalnih 
institucijah v odpiranje oskrbovalne 
ustanove v krajevno skupnost, v pod-
poro neformalnim oskrbovalcem ter v 
razvoj mreže številnih sodobnih pro-
gramov za oskrbo v domačem okolju.

Integriran lokalni sistem dolgotrajne 
oskrbe se v Evropi kaže kot najboljša 
rešitev za razvoj humane, finančno in 
kadrovsko vzdržne oskrbe v času nara-
ščanja potreb po njej.

Mreža oskrbovalnih programov 
omogoča uresničiti prevladujočo željo 
starih ljudi, da lahko čim dlje ali do 
konca življenja živijo doma, v vsakem 
primeru pa vsaj v svojem lokalnem 
okolju. Programi, ki omogočajo člo-

veku, da lahko ostaja na jesen življenja 
doma, so prilagajanje stanovanja za sa-
mostojno življenje v starosti (o tem več 
v področju Infrastruktura, stavbe, bi-
vališča in okolica), pomoč na daljavo 
z informacijsko-komunikacijsko teh-
nologijo (IKT), zdravstvena in social-
na oskrba na domu ter drugi programi 
za razbremenilno pomoč družinskim 
oskrbovalcem.

Pomoč na daljavo z IKT obsega 
e-zdravstveno pomoč ter pametne 
opozorilne in svetovalne programe. 
Ti pomagajo pri samostojnejšem ži-
vljenju ljudi, ki potrebujejo oskrbo, ter 
precej olajšajo delo oskrbovalcem. Ob 
oskrbovalni pomoči z IKT je najprej 
potrebno zagotoviti ustrezno usposa-
bljanje za uporabo te tehnologije.

Oskrba na domu je program, ki 
največ pripomore, da se lahko ljudje 
čim dlje starajo v domačem okolju. 
Vanjo sodi socialna oskrba in pomoč 
pri osnovnih vsakdanjih in podpornih 
opravilih, vrsta zdravstvenih storitev 
(obiski družinskega zdravnika, daljin-
ska e-zdravstvena oskrba, obiski pa-
tronažne medicinske sestre, mobilni 
paliativni timi in fizioterapija na domu) 
in razne servisne storitve na domu, od 
dostave toplih obrokov, prevozov, fri-
zerskih, pedikerskih in drugih storitev 
do pomoči pri delu v hiši in okolici. Sis-
tem lokalne dolgotrajne oskrbe je tem 
boljši, čim več ponudbe ima na voljo 
za različne potrebe ljudi, ki se starajo 
doma.

Največ potrebnih ljudi pa oskrbujejo 
družinski oskrbovalci – družinski 

člani oskrbovanca. Ti imajo največ za-
slug, da se lahko ljudje starajo doma.V 
evropskih državah, kjer je javna oskr-
ba najbolj razvita, oskrbujejo nad dve 
tretjini starostno onemoglih, kronič-
no bolnih in invalidnih ljudi, pri nas 
tri četrtine, kar je evropsko povprečje. 
Osnovni program za njihovo kako-
vostno delovanje je usposabljanje 
o oskrbovanju, o učinkovitem komu-
niciranju z bolnim svojcem (npr. ob 
demenci) ter o varovanju lastnega 
telesnega in duševnega zdravja pri 
naporni nalogi oskrbovanja. Kot na-
daljevanje osnovnega usposabljanja se 
v kraju organizirajo skupine svojcev. 
Program usposabljanja in samo-or-
ganiziranih skupin svojcev mora biti 
v kraju redno na voljo, da bi ohranjali 
vzdržnost delovanja glavne veje nefor-
malne oskrbe. To je najbolj rentabilna 
naložba skupnosti v programe za dol-
gotrajno oskrbo; v Sloveniji tečaje za 
svojce že od leta 2002 razvija in uvaja 
na terenu Inštitut Antona Trstenjaka 
za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje. Pomembni razbremenilni pro-
grami so še: začasna oskrba v usta-
novi za oddih družinskih oskrbo-
valcev (od par dni do enega meseca), 
razbremenilni dopust (v primeru 
počitnic ali bolezni), dnevna oskrba 
(nastanitev oskrbovanca v oskrbo-

valni ustanovi od jutra do popoldne-
va) ter nočna oskrba (nastanitev v 
ustanovi za čez noč). Obstajajo tudi 
izobraževalne počitnice za dru-
žinske oskrbovalce in oskrbovance, 
ki združujejo oddih in usposabljanje 
družinskih oskrbovalcev ob hkratni 
oskrbi njihovih svojcev. Za kakovost 
družinske oskrbe je ključna tudi nji-
hova dobra informiranost o možnih 
oskrbovalnih storitvah. V Sloveniji ob-
staja več ovir za razvoj podpornih oblik 
neformalnim oskrbovalcem: slaba in-
formiranost (ljudje so nezaupljivi do 
novih oblik, informacije ne pridejo do 
ljudi, ki bi jih najbolj potrebovali itd.), 
pomanjkanje kompetentnega strokov-
nega osebja za organiziranje in vodenje 
novih programov, največji problem pa 
je vzdržnost. V tujini vzdržnost rešuje-
jo z organizacijo teh programov okoli 
majhnega krajevnega doma za starejše, 
kar pripomore k reševanju finančnega, 
prostorskega in kadrovskega problema. 
Včasih je tak majhen dom arhitektur-
no povezan tudi z vrtcem ali katero od 
storitvenih dejavnosti.

Dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in 

medgeneracijsko sožitje
(Prispevek se nadaljuje v naslednji 

številki Naš časopis)

največjih konkurenčnih prednosti, a 
hkrati tudi izziv. 

Promet se v zadnjih letih krči tako 
zaradi spremenjenih življenjskih na-
vad uporabnikov poštnih storitev, 
razvoja informacijske tehnologije ter 
tudi stalne racionalizacije poslovanja 
gospodarskih subjektov. 

Pošta Slovenije tako od leta 2012 
zaradi upada poštnih storitev, pisem-
skih pošiljk in plačnih sredstev zapira 
poslovalnice oziroma uvaja pogodbe-
ne pošte. 

Model pogodbene pošte ni nov
Pogodbene pošte v Sloveniji de-

lujejo že nekaj let, prve tri pošte so 
bile preoblikovane v pogodbene že 
leta 2012. Pogodbenih jih je trenutno 
že več kot 150, kar predstavlja okrog 
tretjino vseh pošt v Sloveniji, v tujini 
je odstotek še bistveno višji in v ne-
katerih evropskih državah presega 90 
odstotkov. 

Na pogodbeni pošti je dejavnost 
pošte združena z osnovno dejavno-
stjo pogodbenega partnerja. Storitve 
pogodbene pošte pogodbenik opra-
vlja v imenu in za račun Pošte Slove-
nije in Nove KBM. 

Pogodbeni partnerji so pogosto tr-
govine, bencinski servisi, cvetličarne, 
kmetijske zadruge, gostinci, zavodi, 
turistična društva in drugi. 

Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, da 
je pogodbena pošta enakovredna 
oblika poštne poslovalnice v primer-
javi z ostalimi poštami. 

Naslovi uporabnikov se ne spre-

menijo, saj pošta uporablja ustaljeno 
poštno številko. Pogodbene pošte za-
gotavljajo pestro ponudbo storitev na 
enak način, kot ostale pošte. 

Njihova prednost pa naj bi bila pe-
stra ponudba na enem mestu, prihra-
nek časa in morebitni daljši delovni 
čas, saj pogodbenik svojo osnovno 
dejavnost združi z dejavnostjo po-
štnih storitev, kar zanj predstavlja 
priložnost za dodatno prepoznavnost 
in širitev osnovne dejavnosti.

Ponudba pogodbenih pošt
Na Pošti Slovenije se zavzemajo, 

da so delovni časi pogodbenih pošt 
čim daljši, odvisni pa so od delovnega 
časa osnovne dejavnosti pogodbenika. 
Pogodbena pošta mora biti za nepo-
sredno delo z uporabniki poštnih sto-
ritev odprta vseh pet delovnih dni v 
tednu (od ponedeljka do petka), lahko 
je odprta tudi v soboto. 

Minimalni tedenski delovni čas 
je 22 ur. Trenutno je pošta na Logu 
odprta 27 ur na teden. Pogodbene 
pošte nudijo enoten nabor storitev, in 
sicer sprejem in izročanje pisemskih 
in paketnih pošiljk, poizvedovanje 
po pošiljkah, prodajo blaga (znamk, 
kuvert, dopisnic ipd.), vse druge naj-
osnovnejše poštne in bančne storitve 
za komitente Nove KBM ter plačilne 
storitve, ki jih občani tudi sicer najpo-
gosteje opravljajo na poštnih okencih, 
kot so npr. plačevanje položnic, dvig 
denarja,… 

Na določenih pogodbenih poštah 
prodajajo tudi srečke in sprejemajo 
stavne listke za loto. 

Po soglasje na Agencijo
Pošta Slovenije bo pred načrtova-

nim preoblikovanjem pošte Log v 
pogodbeno pošto morala pridobiti 
še soglasje Agencije za komunika-
cijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije, nato pa bo začela iskati 
pogodbenega partnerja. Pri tem naj 
bi aktivno sodelovala tudi z Občino 
Log - Dragomer. Morebitni pogodbe-
nik bo moral izpolnjevati nekaj po-
gojev. Poleg primernega prostora za 
opravljanje poštnih storitev, ki mora 
biti velik vsaj pet kvadratnih metrov, 
naj bi pogodbena pošta delovala na 
primerni lokaciji, praviloma v sredi-
šču naselja, imeti bo morala možnost 
parkiranja za stranke, urejen dostop 
za invalide ter za stranke prijazen de-
lovni čas. Ustrezno opremo za izva-
janje poštne dejavnosti lahko pogod-
benik najame tudi pri Pošti Slovenije. 
»Poleg tega mora imeti pogodbenik 
sposobnost za opravljanje poklicne 
dejavnosti, ustrezna znanja pa osebje 
pridobi med usposabljanjem v Pošti 
Slovenije.« Ob tem na Pošti Slovenije 
poudarjajo, da se zaposleni na pogod-
beni pošti pred začetkom opravljanja 
poštne dejavnosti udeležijo izobra-
ževanja in praktičnega usposabljanja 
na učnih poštah, kasneje pa so jim za 
morebitno pomoč po telefonu vedno 
na voljo tudi zaposleni v Pošti Slove-
nije. »Strankam so tako na pogodbe-
nih poštah na voljo enako kakovostne 
storitve kot na »klasičnih« poštah,« še 
dodajajo.

V. L., foto: V. L.
 

V luči razmer smo na naši šoli organi-
zirali dobrodelno akcijo Pomagajmo 
Ukrajini, ki je potekala v četrtek, 10. 3. 
2022, pred Osnovno šolo Log - Drago-
mer. 

Moči smo združili tako vrtec, po-
družnica Bevke kot centralna šola in 
odziv je bil res neverjeten. Že dopol-
dne smo odpeljali poln avtomobil in 
kombi zbranih stvari, popoldne pa tudi 
dva kombija. Zbirali smo hrano, spal-
ne vreče, plenice, prvo pomoč, zdravila, 

vodo in oblačila. Sredstva smo peljali 
na zbirno mesto podjetja Duol iz Ka-
mnika pod Krimom. Dokazali smo, 
kako sočutni znamo biti v težkih tre-
nutkih in kako pomembno je imeti v 
sebi čut za sočloveka. Hvala vsem, ki 
ste pripomogli k uspešno izvedeni ak-
ciji. Z željo, da se vse skupaj čim prej 
konča in v znak solidarnosti do Ukra-
jine, smo našo šolo okrasili z modrimi 
in rumenimi tulipani. 

Zapisala: Kaja Lenič 

Starosti prijazna Občina Log - Dragomer 

Mreža programov dolgotrajne oskrbe

Dobrodelna akcija 
Pomagajmo Ukrajini
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Dnevniški zapis 
DVIG-ovega bralnega 
krožka
MED STRAHOM IN DOLŽNOSTJO, 
Karel Grabeljšek
SKRIVNOST SE IMENUJE 
ERICH ŠLOMOVIČ, 
Slavko Pregl in Leon Pogelšek.

Zimski dnevi se iztekajo, dve leti karanten, izola-
cij, testiranja, zapiranja v mehurčke in še marsikaj 
drugega povezano z epidemijo korona virusa bo 
prav tako počasi utonilo v pozabo. A na obzorju 
so nove grozote, nepojmljivo ravnanje agresorja v 
deželi nekaj sto kilometrov od nas, ki nas ne mo-
rejo pustiti ravnodušnega in povsem brez skrbi. 
Ne vem, če so ti dogodki vplivali na izbor knjižne-
ga dela in avtorja, a v teh dneh se zdi roman bolj 
aktualen kot kdaj koli.
Alenka je izbrala delo vrhniškega rojaka Karla 
Grabeljška in njegovo delo Med strahom in dol-
žnostjo.
Pisatelj je v romanu opisal kmeta Kozlevčarja, ki 
živi na samotni kmetiji v kraju nekje med Vrh-
niko, Logatcem, Žirmi in Horjulom, njegovo ži-
vljenje pred, med in takoj po drugi svetovni vojni.
Precej časa po osvoboditvi se na njegovi doma-
čiji z ženo srečata z novinarjem Radom, ki je bil 
ranjen med vojno in pripeljan na kmetijo Ko-
zlevčarjevih. Skrivali so ga nekaj mesecev ter po-
skrbeli za njegovo zdravljenje in bivanje pri njih, 
vse dokler ni bil sposoben vrnitve v partizanske 
enote.
Kraji, ki jih pisatelj v romanu obravnava in opisuje, 
so v naši neposredni okolici in znani po tem, da 
so se v njih zadrževali poleg partizanskih enot 
in okupatorja, tudi belogardisti in četniki, ki so 
s svojim ravnanjem močno posegli v življenje in 
delo ljudi na teh kmetijah.
Zlasti gospodarji kmetij so v nepredvidenih oko-
liščinah ravnali, kot se jim je zdelo v tistem času 
dovolj modro, predvsem z vidika zavarovanja 
svojih življenj in življenj najbližjih, obvarovanja 
svojih domov in zagotavljanja pomoči tistim, ki 
so jim lahko pomagali. Njihove odločitve, tako 
v svoji pripovedi Kozlevčar, zato niso bile vedno 
najboljše, saj je bil strah pred posledicami kakr-
šnega koli ravnanja neprestano v njih, sploh pa 
niso bile po volji nobeni od udeleženih strani v 
vojni. O vsem je veliko razmišljal tudi mnogo let 
kasneje, ko je vojna vihra minila. Za nekatere svo-
je odločitve je moral plačati visoko ceno, saj so ga 
oblasti po vojni zaprle in mu zasegle vso zemljo, 
ki je zagotavljala obstoj kmetije in družini omo-
gočala preživetje.
Razočarali so ga tudi mnogi ljudje, ki so natanko 
vedeli, kaj se je med vojno dogajalo, a je v najtežjih 
trenutkih ostal sam. Podpirala ga je žena, s katero 
sta osamljena in razočarana ostala na kmetiji tudi 
po prestani kazni.
Pisatelj Grabeljšek slikovito opiše zgodbo kmeta, 
ki v tistem času ni osamljena, v podobnih situ-
acijah so se znašli mnogi ljudje, in bralcu pušča 
odprte možnosti, da si oceno in presojo ravnanja 

vseh udeleženih oblikuje sam. Zagotovo je zgodba 
napisana doživeto in bi si zaslužila, da jo vzamejo 
v roke tudi mladi sedanje generacije, čeravno je 
roman izšel davnega leta 1967. Roman izpričuje, 
da je slikanje vojnih in povojnih dogodkov samo 
črno-belo povsem neprimerno in dokaj izkrivlje-
no.
Skrivnost se imenuje Erich Šlomovič je delo av-
torjev Slavka Pregla in Leona Pogelška.
V primerjavi s prejšnjih romanom ne moremo 
vleči vzporednic, saj se dogaja veliko let kasneje 
in v povsem drugačnih razmerah.
Zgodba pripoveduje o prevarantih, ki prevarajo 
še večje prevarante. Zasnovana je po resničnih 
dogodkih, ki jih je opisal Leon Pogelšek. V ro-
manu se prepletajo prevare, zapleti, nenavadne 
dogodivščine, humor, tudi erotika in verjamem, 
da nikomur ne bo dolgčas ob prebiranju. Glav-
na junaka sta Leon Sattler, dolgoletni študent 
umetnosti in zgodovine iz Ljubljane in Milorad 
Živkovič Bata, pretkan in izurjen preprodajalec 
umetnin z Balkana. 
Zgodba doseže vrhunec, ko se v neki odmaknjeni 
vojvodinski vasi pojavijo umetniška dela vrhun-
skih mojstrov kot so Picasso, Matiss, Rodin, Re-
noir in še nekateri drugi in jih povežejo z izginulo 
zbirko Ericha Šlomoviča, znanega jugoslovanske-
ga zbiralca umetnin.
Knjigo bodo z veseljem prebirali tisti bralci, ki 
imajo radi umetnost in se kdaj pa kdaj na trgu 
umetnin pojavijo tudi kot kupci. Zanimiva pa je 
vsekakor za vsakega, ki rad sega po delih naših 
literatov.

Urednica Dragica Krašovec

Predstavljamo vam člane Mah Teatra 

Nevena Kralj
 
V eni prejšnjih številk Našega časopisa vam je 
scenografka in kostumografka predstave Pohlep 
v kotlini barjanski Nevena Kralj več povedala o 
pripravi kostumov in scene in tudi o samem igra-
nju, saj v predstavi uspešno uprizarja učiteljico 
Angelo. Ker pa je ustvarjalna in dejavna v gleda-
liški dejavnosti že dlje časa in tudi na različnih 
področjih, jo danes predstavljamo malce obšir-
neje, z namenom, da jo bralci bolje spoznate in 
morda začutite željo, da tudi sami pokažete svoje 
ustvarjalne sposobnosti in se morda zdaj ali kdaj 
kasneje priključite igralcem Mah teatra.
Nevena je še vedno aktivna, torej redno zaposle-
na, je tudi partnerka, mama dveh hčera in že tudi 
babica. A kljub vsem obveznostim najde čas za 
ustvarjanje na gledališkem področju, za nasto-
panje, dodatno izobraževanje. Je nenehno sredi 
snovanja novih idej, ki jih uspešno realizira. 
Za to človek potrebuje poleg časa, volje, vztraj-
nosti, kreativnosti, smisla za umetniško ustvar-
janje tudi ves prosti čas, dobro samoorganizacijo 
in podporo ostalih članov društva, pa zagotovo 
tudi družine.

Najprej me zanima, kako se je sploh začelo tvoje delo 
v gledališču?
Začetki segajo nekaj let nazaj, ko sem iskala način, 
da se znebim treme pred javnim nastopom. Ta 
strah nastopati pred javnostjo me je omejeval še 
v času srednje šole, na primer na maturi, pa ka-
sneje pri zagovoru magistrske naloge na fakulteti 
in sklenila sem, da najdem način, da se ga znebim. 
Tako sem se odločila, da opravim izpit za turistič-
nega vodiča. Pred leti je potekalo usposabljanje na 
Vrhniki. Imela sem željo, da bi z zainteresiranimi 
posamezniki ali skupino s kolesi raziskovali barje. 
Tak projekt je že izvajal ZIC na Vrhniki in zdel se 
mi je atraktiven in zanimiv za sodelovanje. Am-
pak zamisli v praksi nisem realizirala. 
Pred zaključkom usposabljanja je prišlo do nekih 
zapletov, kasneje pa se nisem ponovno vključila in 
zaključila z izpitom. Še vedno je čas, da se odlo-
čim za dokončanje programa in se vključim v tu-
ristično dejavnost. V tistem času pa sem zasledila 
razpis, s katerim je Kulturno društvo Kosec iska-
lo igralce za delo v amaterski gledališki skupini in 
takoj sem se odločila, da se jim pridružim. Sledila 
je prva predstava, v kateri sem zaigrala. Trema je 
sicer ostala, a prestala sem nastop, bolje, kot sem 

pričakovala. Prvi rezultati so bili opazni.

Je bila želja po igranju uresničitev sanj, podedovan 
talent ali kaj drugega?
Ne bi rekla, da sem kdaj gojila željo po igranju ali 
nastopanju. Vedno me je bolj privlačila likovna 
dejavnost. Tudi ne gre za podedovanje talenta, 
čeprav je stric nastopal na odrih, šele pred nekaj 
leti pa sem izvedela, da je v mladosti na odru, mi-
slim da v dveh predstavah, nastopil tudi moj oče. 
To spoznanje me je presenetilo in na nek način 
tudi navdihnilo ob misli, da stopam po njegovih 
stopinjah.
V društvu Kosec so me potem uporabili tudi pri 
drugih dejavnostih društva. Imam šiviljsko šolo, 
torej znam šivati in sem sodelovala v delavnicah 
šivanja, pomagala sem pri scenskem delu in še 
na nekaterih področjih, ki jih obvladam in lahko 
pomagam. To je v bistvu preplet mojih hobijev, 
znanj, dodatnega usposabljanja, skratka, če me 
kje potrebujejo, z veseljem pomagam s svojim 
znanjem, izkušnjami in ročnimi spretnostmi.

So lutke, ki jih zdaj načrtujete s predstavo v Mah teatru, 
logično nadaljevanje uresničitve zamisli?
Ja, to je zdaj likovna smer, v kateri iščem način, 
kako lutko približati otroku. Ni tako nenavadno, 
da se likovniki ukvarjajo z izdelavo lutk. Kar 
precej slikarjev se je v preteklosti že ukvarjalo s 
tem, tudi Picasso. Veselim se priprav, ker vem, da 
bomo zelo razveselili otroke. Zdaj iščem primer-
no obliko, izbiram barve in preizkušam primer-
ne tehnične rešitve za izvajanje predstave. Nabor 
lutk bo raznolik, nastopale bodo tako živali kot 
ljudje. Ker gre za namizne ročne lutke, katerih 
telo je gibljivo, je odprtih še veliko neznank. Ude-
ležila sem se izobraževanja za izdelavo marionet, 
ki pa je precej zahtevno delo ne le za izdelavo lutk, 
tudi za igranje, zato je režiser Matija (Milčinski, 
op. avtorice) predlagal uporabo ročnih lutk. Lut-
ke, ki jih bomo uporabljali v naši lutkovni pred-
stavi, so precej drugačne, zato bom morala neka-
tere rešitve najti sama.
V skupini nas bo delovalo pet ali šest lutkarjev, 
tekst bo na osnovi ruske pravljice pripravil Miran 
(predsednik Mah teatra, op. avtorice) in veselim 
se jeseni, ko naj bi predstava zaživela tudi na odru.
Tako ali tako bomo bralce pravočasno obvestili o 
naši dejavnosti in predstavitvi na odru.

Kako gledaš na dejavnost dveh društev v občini, je to 
dobro ali slabo za občane. Imate dovolj možnosti za 
svojo dejavnost oziroma kako sploh gledaš na kultur-
no dejavnost v naši občini?
V naši občini opažam, da so zelo aktivni otroci 
do konca osnovne šole, potem šele starejši občani 

in predvsem upokojenci. Pogrešam večjo vključe-
nost mladih, ki odhajajo na šolanje v srednje šole 
in na fakultete in odraslih, bi rekla v zrelih letih, 
tako imenovano srednjo generacijo.
Mislim, da ni moteče, če delujeta v občini dve 
društvi, saj uresničujeta različen program in se 
tudi na ta način bogat kulturno življenje v kraju. 
Res nimamo idealnih prostorskih, pa tudi ne fi-
nančnih zmožnosti, a morda se bo tudi to izbolj-
šalo, če bomo bolj prisotni s svojo dejavnostjo, se 
pogosteje pojavljali z različnimi nastopi in prite-
gnili še večje zanimanje občanov.
Vesela sem, da smo se v Mah teatru našli navdu-
šenci gledališča, ki znamo poprijeti za vsako delo 
na najrazličnejših področjih. Vsak od nas ima 
svojo zadolžitev na področju, kjer ima afiniteto 
in sposobnosti za realizacijo. Smo homogena 
skupina, ki pa si zna porazdeliti delo in tega sem 
zares vesela. Društva se morajo znajti na različ-
ne načine, da lahko sledijo željam in začrtanim 
smernicam in lahko rečem, da nam na nek način 
vsaj do sedaj to tudi uspeva.
Res pa je, da ob zdajšnji ustanovitvi še ene gledali-
ške skupine najbrž ne bi bili pretirano uspešni pri 
iskanju novih članov. So pa seveda zelo zaželeni, 
tako kot so zaželene sveže ideje, zamisli, predlogi, 
ki jih imajo posamezniki, ljubitelji odra in pred-
stav.

Kaj te čaka torej v naslednjih dneh, tednih, mesecih?
Predvsem veliko dela. Pred nami je kar nekaj na-
stopov in gostovanj s predstavo Pohlep v kotlini 
barjanski. Pred nastopi so vaje in priprave za pot 
po različnih odrih. Vključila se bom v izobraže-
vanje oziroma tečaj igre, ki ga organizira vrhniški 
JSKD, razvijam pripravo in izdelavo lutk.
Ne smem zanemariti vloge, ki jo imam kot zapo-
slena ženska in kot partnerka in mama v družini 
ter vlogo babice, ki mi prinaša veselje.
Vse, ki vas zanima, kdaj, kje bomo nastopali, kaj 
smo že ustvarili in kdo smo kulturni ustvarjalci 
pa vabim, da si ogledate našo spletno stran, nas 
poiščete na YouTube ali Facebooku. O vseh ak-
tivnostih pa tekoče poročamo tudi na straneh 
Našega časopisa.

Bi rada povedala še kaj posebej za naše bralce?
Ja, kultura in umetnost sta nekaj lepega in vselej 
prisotni. V nas puščata sledi in našim zanamcem 
bodo te sledi ostale. Nekatere zgolj v družini, 
pri prijateljih, znancih, druge morda še kje. A še 
po toliko in toliko letih bodo morda moji vnuki, 
pravnuki pogledali kak posnetek in rekli: “Ja, tole 
je pa naša babi, prababi, praprapra …” in jim bo 
pri srcu toplo.

Dragica Krašovec

DRUŠT VO DVIG IN MAH TEATER -  UČENJE IN IGR ANJE

I N

Nevena Kralj ob jezeru Jasna v Kranjski gori, kjer si nabira svežo energijo, kuje načrte in še kaj, v Kranjski gori pa 
se  v drugih kotičkih  počuti prijetno in domače.
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Ponovno povabilo vsem, 
ki želijo pomagati k 
boljšemu znanju naših 
osnovnošolcev
 DVIG-ovi mentorji že peto leto enkrat tedensko 
pomagajo učenem naše osnovne šole pri učenju 
matematike, angleščine in slovenščine. Da bi 
lahko z učno pomočjo nadaljevali, potrebujemo 
nove mentorje za vse tri predmete. Prosimo vas, 
da nekaj svojega časa namenite otrokom in mla-
dostnikom, ki iz različnih razlogov pomoč po-
trebujejo in jim uspešno končana osnovna šola 
odpira vrata v boljše življenje.
Prosimo vas, da nam sporočite, ali bi bili pripra-
vljeni enkrat tedensko svoje znanje deliti z učenci. 
Pišite nam na dvig@iold.si ali pokličite 031 643 
228, da vam podrobneje predstavimo projekt in 
se dogovorimo o sodelovanju. 
Hvala. 

Nika Gams, predsednica

Od pravljice do lutke, 
bralni krožek za najmlajše 
V Domu krajanov Dragomer smo tudi v mesecu 
februarju 2022 izvedli lutkovne delavnice z otro-
ki. Poslušali so pravljico z naslovom Bobek in 
barčica avtorice Anje Štefan. Otroci so narisali 
junaka iz zgodbe in ga z barvicami/flomastri/vo-
ščenkami upodobili na trši papir. Svoj izdelek so 
nato izrezali s škarjami, z mojo pomočjo pa smo 
ga pritrdili na paličico – tako so nastale lutke na 
palici. Otroci so zopet imeli možnost uprizoriti 
predstavo za improviziranim paravanom in se 
pri tem vživeti v svojo izmišljeno zgodbo. Nastale 
so zanimive in zabavne uprizoritve, v katerih so 
otroci zelo uživali, se sprostili in povezali z osta-
limi udeleženci delavnice. Svoja doživljanja so ob 
branju pravljice prenesli na lutko, ki pa ima v sebi 
nekaj magičnega – odraslim so v pomoč pri ra-
zumevanje otrok, prepoznavanju njihovih čustev 

in težav, otrokom pa pomagajo, da se sprostijo in 
tako lažje tkejo medosebne odnose. 
V zaključku delavnice so otroci prejeli svoje na-
tisnjene pravljice, ki so jih izdelali na prejšnjih 
srečanjih. 

Mentorica Lea Šifrer

Vabimo vas v bralni krožek 
(BK)

 
V BK beremo in ana-
liziramo različna lite-
rarna dela. Posebnost 
BK je, da člani pre-
biramo le slovenske 
avtorje iz matične 
Slovenije, Tržaškega 
in Koroškega. Po-
novno bomo lahko 
svoje bralske izku-
šnje razširjali z ogledi 
gledaliških predstav, 

razstav, obiski in pogovori z avtorji ter celodnev-
nimi literarnimi ekskurzijami po poteh literarnih 
junakov.
V sredo, 6. aprila 2022, ob 18h bomo obravnavali 
delo Kavni krog Barbare Hanuš. 
V sredo, 20 aprila 2022, ob 18h pa Šepet nevidne-
ga morja Dušana Jelinčiča in Sinteze Primoža 
Sturmana.
Kje: Dom krajanov Dragomer, Na Grivi 5 in po 
Zoom-u
Prijave: alenka.logar@guest.arnes.si ali 031 254 
125 (Joži)

ŠK Enajsta šola o antiki 
vabi na predavanje dr. 
Verene Vidrih Perko
 
Rimska Petoviona in njen najznamenitejši mož, 
sv. Viktorin, prvi pisec na našem prostoru. Pe-
toviono, rimsko mesto na tleh današnjega Ptuja, 
poznamo kot eno najpomembnejših upravnih in 

carinskih mest med Bavarsko in Črnim morjem. 
Po obsegu je bila večje mesto, kot je današnji Ptuj 
in tudi mnogo bolj svetovljansko. Bila je rimsko 
cesarstvo v malem: konglomerat jezikov, kultur, 
verstev in ras. Ohranjenih je kar 5 mitrejev, ogro-
mno kamnitih napisov in brez števila arheološke-
ga drobnega gradiva. Malo pa vemo o Sv. Vikto-
rinu, škofu petovionske krščanske skupnosti, ki 
je živel v drugi polovici 3. stoletja po Kr. Njegovi 
spisi kažejo močne vplive grške in maloazijske 
kulture, pisal pa je v latinščini. Sv. Severin je da-

nes v svetu poznan kot prvi latinski pisec širokega 
prostora med Alpami in Balkanom, njegovi spi-
si pa so tako pomembni, da velja za cerkvenega 
očeta. Res bi bilo škoda, da bi ne poznali tako po-
membnega koščka svoje zgodovine! Če ste za-
priseženi knjižni molji, pa sezite po knjigi 
Branka Cestnika Sonce Petovione! Kdaj: 16. 
maja 2022 ob 18. uri. Kje: Dom krajanov, Na 
Grivi 5, Dragomer in po Zoom-u
Prijave: dvig@iold.si ali 031 254 125 (Joži)

Šepet barja
 
V DVIGU nadaljujemo z objavami pesmi na-
ših 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 vna-
prej zahvaljujemo.

Mož iz drevaka
V naročju gozda in zelenja prizibal se drevak,
s pogledi išče si zavetja mož temen in košat.
Zapel od sreče in lepote, saj našel je svoj mir.
»Ostal bom tu«, sam sebi reče, »drugam si ne 
želim.«

Si s pticami delil je pesmi, užival sladki mir,
še sebi gnezdo si ustvaril, da rod bo šel za njim.
Si vek za vekom roko daje rodov že sto in sto, 
je mož z drevaka že pozabljen, 
al men miru ne da.

Ko Turčinu je le do sile, bil čas je ruševin,
hodila deklica z graščine molit za dragi mir.
Mučenec zdaj s tega griča zvoni nam lepše dni,
v podnožju svojem pa mi ziblje mirno moj 
Dragomer.

Spomin me davnih dni vznemirja, dni mojih 
korenin,
le kakšne viže si je brundal ta mož iz pradav-
nin.

Drevaka ni več, ne gomile, pozabljena oba,
spomin na njega iz davnine – je tale pesmica.

Jože Jesenovec, str.10

Vabilo na Pogovori z 
Darjo Rojec v ponedeljek, 
4. 4. 2022 ob 10. uri, 
zoom
 
Na zoom srečanju nam bo Darja predstavila 
težave s suho nožnico, ki je največja težava ob 

zmanjšanju hormonov 
ali po bolezni in tudi po 
zdravljenju z antibiotiki. 
Spoznali bomo, kako si 
lahko pomagamo tudi 
same z doma narejeni-
mi pripravki. 

Prosimo, da se prijavite na dvig@iold.si
Vabilo v Zoom vam bomo poslali dva dni pred 
začetkom. Srečanje bomo izpeljali, če bo naj-
manj 20 prijav. 

Vabimo k vpisu v DVIG-
ov spomladni študijski 
semester 2022
TUJI JEZIKI

ŠPANŠČINA
Kdaj: vsak torek ob 17:15 v Domu krajanov 
Dragomer, 
Mentor Juan de Jager, naravni govorec
Trajanje: 40 ur
Vaš prispevek: članarina 35 € mesečno pri ude-
leži 7 študentov 
Prijava: e-pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 
254 125 (Joži)

RUŠČINA v sodelovanju s Cankarjevo knji-
žnico Vrhnika 
Kdaj: vsako sredo ob 10:30 v Domu krajanov 
Dragomer
Mentorica naravna govorka prof. Alla Gorše 
Trajanje: 40 ur
Vaš prispevek: članarina 35 € mesečno, ob ude-
ležbi 7 študentov
Prijava: e-pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 
254 125 (Joži)

NEMŠČINA
Kdaj: po dogovoru
Mentorica: Katja Berden, naravna govorka
Trajanje: 40 ur
Vaš prispevek: članarina 40 € mesečno, ob ude-
ležbi 6 študentov
Prijava: e-pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 
254 125 (Joži)

ANGLEŠČINA
Kdaj: vsako sredo ob 8:30 v Domu krajanov
Mentorica prof. Milojka Babšek
Trajanje: 40 ur
Prijava: e-pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 
254 125 (Joži)

ŠTUDIJSKI KROŽKI (v 
nadaljevanju ŠK)
ŠK Pogovori z Darjo Rojec
Srečanja so namenjena pogovoru in izmenja-
vi izkušenj članic o stiskah, ki jih prinesejo v 
družino ali med prijatelje bolezen, kako se z 
boleznijo soočiti, pa tudi o tem, kaj lahko sami 
storimo za preprečevanje nastanka bolezni in 
o načinu življenja po zdravljenju.
Kdaj: vsak prvi ponedeljke v mesecu ob 10h v 
Domu krajanov Dragomer in po zoom-u
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, za-
posleni 25 €
Prijava: e-pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 
254 125 (Joži)

Bralni krožek 

Kdaj: vsako prvo in tretje sredo v mesecu ob 
18h v Domu krajanov Dragomer in po zoom-u
Mentorica prof. Alenka Logar Pleško
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, za-
posleni 25€
Prijava: e-pošta dvig@iold.si ali po telefonu 
040 424 446 (Alenka)

ŠK slovenska in svetovna kulturna dedi-
ščina: Enajsta šola o antiki 
Kdaj: po dogovoru v Domu krajanov Drago-
mer in po zoom-u
Mentorica dr. Verena Vidrih Perko
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, za-
posleni 25€
Prijava: e-pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 
254 125 (Joži)

Učenje uporabe pametnega telefona v 
dvojicah/trojicah, v sodelovanju z Dru-
štvom upokojencev Dragomer - Lukovica
Kdaj: po dogovoru v Domu krajanov Dragomer
Mentor Primož Noe
Vaš prispevek: letna članarina DVIG ali DU 
Dragomer - Lukovica 
Prijava: DU Dragomer Lukovica
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Po enoletnem premoru 
se je vrnila Semenjava. 

Zelenoprsti navdušenci 
smo se v vznemirjenem 

pričakovanju pomladi 
in ponovnega snidenja 

veselo zbrali na osmi 
Semenjavi.

 Za razliko prejšnjih let, smo 
se letos zbrali na Vrhovčevi 38, 
kjer smo se ob prijetnem dru-
ženju naučili nekaj novega in 
izmenjali semena, sadike ter ze-
lene izkušnje iz naših vrtov in 
vrtičkov. Skupaj se nas je tako 
zbralo kakih 15.

Gost osme Semenjave je bil 
gospod Rasim, ki je rezalec in 
skrbnik ameriških borovnic pri 
podjetju Lavrinc iz Drenovega 
griča. Najprej nam je povedal 
nekaj o skrbi ameriških borov-

nic, nakar nam je praktično 
prikazal rez le-teh. Ves čas je 
potrpežljivo odgovarjal na naša 
vprašanja in nas res veliko na-
učil. Po prikazu reza so škarje 
zavihteli tudi gostje, ki so pod 
budnim očesom gospoda Rasi-
ma pokazali na novo pridoblje-
no znanje. 

Na tem mestu se še en-
krat zahvaljujemo gospodu 
Rasimu in podjetju Lavrinc 
za sodelovanje in bogat vir 
informacij.

Po prikazu reza smo začeli z 
menjavo. Naša menjava semen 
je potekala, kot ponavadi, v ra-
hlo kaotičnem redu. 

Živahno smo menjali semena 
ačoč, pisane blitve, čajot, zelišč 
in rož. Tudi sadike malin in žaj-
blja so se našle na menjalni mizi. 
Zraven semen smo menjali tudi 
modre (ali bolje: zelene) nasvete. 

Ob prijetnem kramljanju smo 

tako prebili urico sredinega po-
poldneva in se vrnili domov 
bogatejši za zanimiva semena in 
zavedanje, da je doma pridelana 
hrana res najboljše kar lahko 

privoščimo svojemu telesu. Za 
zdrav duh v zdravem telesu pa 
poskrbi tudi telovadba, ki jo v 
neizmernih količinah najdemo 
ob okopavanju in pripravi vrta.

Zdaj pa vas vabimo še na maj-
ski Zelemenjavni dogodek, ljub-
kovalno imenovan Flancarija, 
kjer bomo menjali sadike (flan-
ce) in ostalo. Datum Flancarije 

bo objavljen v Našem časopisu, 
na Facebook strani KUD Kosec 
in na mailing listi ložanskih Ze-
lemenjalcev. Se že veselimo.

KUD Kosec

Log - Dragomer, marec 2022 
– Kulturno umetniško društvo 
Kosec vabi v svoje sekcije, 
ki so znova začele delovati 
s polno paro. Kulturnikom 
se lahko na raznovrstnih 
dogodkih pridružite v 
njihovih najemniških 
prostorih v Krajevnem domu 
Dragomer.

Kulturno umetniško društvo Kosec 
se z rahljanjem ukrepov in izboljša-
njem zdravstvenih razmer vrača na 
stare poti. Tako kot v preteklosti vas 
bodo razvajali s številnimi dogodki, ki 

jih bodo pripravili v okviru sekcij, ki 
delujejo v društvu. Novo obdobje so 
v društvu pričakali s še toliko večjim 
navdušenjem, saj so vendarle dobili 
svoj društveni prostor. Kot nam je po-
vedala predsednica KUD Kosec Anica 
Vengust, ta sicer ni popolnoma njihov, 
saj zanj plačujejo najemnino, vendar se 
kljub temu veselijo. V prenovljene pro-
store v Društvu krajanov v Dragomer-
ju so se preselili na začetku letošnjega 
leta, prostor v nekdanjih občinskih 
prostorih pa so dobila tudi druga dru-
štva, ki so se prijavila na razpis Občine. 
Izvedeli smo še, da so novo društveno 
pisarno opremili s pohištvom, ki so ga 
kupili v ta namen, večji večnamenski 
prostor, kjer potekajo dogodki, pa je 

opremila Občina Log - Dragomer, za 
kar so ji v društvu izjemno hvaležni.

V društvu so s svojim delovanjem 
ponovno začele sekcije. Klekljaricam 
se lahko pridružite v prostorih Dom 
krajanov v Dragomerju. Sekcija ročnih 
spretnosti nadaljuje z ustvarjanjem 
čudovitih pletenih in šivanih umetnin, 
nova gledališka skupina KUD Kosec se 
vneto pripravlja na svojo novo gledali-
ško predstavo, pevke in pevci, ki delu-
jejo pod imenom Mladi po srcu, pa že 
pridno prepevajo. Anica Vengust nam 
je povedala, da skupina združuje pešči-
ca pevcev in večino pevk, zato si želijo, 
da bi se jim na vajah pridružil še kakšen 
moški glas več.  Pestra je tudi ponudba 
za najmlajše. Ti si lahko ogledajo pred-
stave papirnatega gledališča Kamišibaj, 

prisluhnejo pravljicam ali pa pridejo 
izdelovat velikonočne butarice. Prva 
predstava papirnatega japonskega gle-
dališča Kamišibaj v izvedbi Tomislave 
Zaletel je po dveh letih zatišja s svojim 
delovanjem začelo marca, ko so otroci 
prisluhnili zanimivi in napeti gledali-
ški predstavi o Volku in rdeči kapici. 
»Otroci se že veselijo ponovnega sni-
denja konec marca, pridružite se nam 
tudi vi,« vabi predsednica Kosca. 11. 
aprila pa se boste lahko pridružili slo-
venski mladinski avtorici Zdenki Obal, 
ki se v svoji pravljici sprašuje, kaj je to 
sreča. Pravljica je nastala ob 100-letni-
ci Cankarjeve smrti in 60-letnici Can-
karjeve knjižnice Vrhnika, z njo pa so 
želeli otrokom približati Cankarja pre-
ko pravljice in moljčka Ivana. Folklor-

na in likovna sekcija medtem ostajata v 
mirovanju, s svojimi aktivnostmi naj bi 
ponovno začeli na začetku prihodnje-
ga šolskega leta.

Dogajanje v KUD Kosec:
31. 3. 2022 ob 17:00 – Gledališče Kami-
šibaj (Dom krajanov Dragomer)
4. 4. 2022 ob 18:00 – Izdelovanje veli-
konočnih butaric (Zgodovinska soba 
v kleti Upravnega centra Občine Log 
- Dragomer)
11. 4. 2022 ob 17:00 – O človeku, ki je 
iskal srečo: Srečanje z otroško pisatelji-
co Zdenko Obal (Dom krajanov Dra-
gomer)

V. L.
Foto: KUD Kosec

     
     11.4. ob 17:00
     Dom krajanov Dragomer

Srečanje z otroško 
       pisateljico 
     Zdenko Obal

Pestra ponudba 
KUD Kosec ponovno v živo

Semenjava ponovno med nami
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Na OŠ Log - Dragomer smo v torek, 1. 
3. 2022, imeli v 1. triletju tehniški dan. 

Spoznavali smo pustne običaje po Sloveniji. Od 
Cerknice z Butalci, do Cerknega z laufarji, preko 
Brkinov s škoromati smo pripotovali tudi do Ptu-
ja, kjer smo podrobneje raziskali kurente. Na raz-
lične načine smo jih izdelali. Učenci so bili zelo 

ustvarjalni. Izdelki krasijo naše panoje na hodni-
ku in s tem odganjajo zimo ter kličejo pomlad. 

Na ta dan učiteljic ni bilo, saj so se spremenile 
v bodeče in cvetoče kaktuse. Maškare so plesale, 
pele in rajale. Seveda, brez slastnega krofa ni šlo.

Vodje dejavnosti: Špela Gabrovšek, 
Klavdija Turk Suka, 

Polonca Peček

Že nekaj let zapored DUDL 
(Društvo upokojencev Drago-
mer – Lukovica) na 8. marec 
organizira pohod od Drago-
merja čez barje do Plešivice in 
naprej do Notranjih goric.

 Tu se udeleženci pohoda Pri 
Pavlet okrepčajo, malo podru-
žijo ob zvokih harmonike in 
po daljšem postanku po drugi 
strani barja čez Žabnico in Lu-

kovico napotijo nazaj v Drago-
mer.

Mednarodni praznik žena 
praznujemo vsako leto ženske v 
okoli sto državah po svetu z na-
menom, da obeležimo dan pra-
znovanja ekonomske, politične 
in socialne enakopravnosti in 
dosežkov žensk v svetu.

Predlagateljica tega praznika 
Clara Zetkin se je že davnega 

leta 1889 pričela bojevati za 
pravice žensk, prvič pa so pra-
znik počastile ženske v Avstriji 
leta 1911. Prvotno je bilo pra-
znovanje 19. marca, kasneje so 
datum prestavili na osmi marec, 
kar se je ohranilo do današnjih 
dni. Ženske v svetu še vedno 
ne uživajo povsod vseh pra-
vic, a v naši državi, pa tudi po 
večini evropskih držav, ženske 

lahko zatrdimo, da smo dose-
gle veliko na vseh področjih 
družbenega življenja. V mno-
gih družinah pa na žensko še 
vedno odpade večino o dela in 
skrbi za dom in družino. Poleg 
družinskih obveznosti in vzgoje 
otrok, udejstvovanja na mnogih 
družbenih področjih, izobraže-
nja in rednega dela, ženskam 
uspeva ohranjati svoj položaj v 

družbi. Opažamo pa, da je na 
delih, ki so slabše plačana in 
zato neprimerno manj cenjena, 
še vedno zaposlenih ogromno 
žensk (na socialnem področju, 
v zdravstvu, turizmu in gostin-
stvu, pa še kje verjetno) in prav 
epidemija je mnoge od njih še 
posebej prizadela. Vedno več je 
tudi primerov mobinga na de-
lovnih mestih, nasilja v družini, 
ostajajo razlike v številu zasedb 
na vodstvenih in vodilnih po-
ložajih tako v gospodarstvu kot 
v politiki, razlike so v plačilu in 
posledično v izplačanih pokoj-
ninah. A to so teme, o katerih se 
na pohodu nismo pogovarjale, 
zaslužijo pa si pozitivnih spre-
memb v bodoče in tudi kakšne 
resne obravnave.

Ob deveti uri se je pred Ga-
silskim domom v Dragomerju 
zbralo okoli petindvajset poho-
dnikov, kasneje se jih je priklju-
čilo še nekaj, med katerimi so 
bile ženske v večini. Zbrane je 

pozdravil župan Miran Stanov-
nik in vsaki udeleženki podaril 
cvet v poklon prazniku.

Sonce je prijetno grelo, vzduš-
je je bilo dobro in krenili smo 
na pot. Člani upravnega odbora 
društva so poskrbeli za sprem-
stvo, članice so poskrbele za 
domače pecivo in niti veter, ki 
je občasno sušil že tako presu-
šeno barjansko zemljo, ni motil 
udeleženk pohoda.

Z rožicami je vse ženske ob-
darilo društvo upokojencev, pa 
tudi lastnik picerije, kjer je bil 
končni cilj. Zadovoljne so se 
vračale domov, večina peš, ne-
katere manj vešče pohodniških 
poti pa so člani društva varno 
pripeljali domov.

Skupaj smo preživeli lep dan. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so pri-
pomogli k dobri izvedbi in po-
gostitvi in županu, ki si je prija-
zno vzel nekaj dragocenega časa 
v počastitev ženskega praznika.

Dragica Krašovec

DUDL v znamenju žensk

Pustovanje 
na OŠ Log - Dragomer

      Izdelovanje   
    velikonočnih 
         butaric

     4.4. ob 18:00
    Zgodovinska soba UC    
  Občine Log - Dragomer

GLEDALIŠČE

VLJUDNO VABLJENI
OTROCI IN 

OTROCI S STARŠI

VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE V ČETRTEK,
31.3.2022

OB 17. URI  V DOMU KRAJANOV DRAGOMER
S TOMISLAVO ZALETELJ

Log - Dragomer, 2. marec 
2022 – Stopnišče Upravnega 

centra Občine Log - 
Dragomer gosti razstavo 

vrtčevskih risb in izdelkov. 
Te si je ogledala tudi 

skupina starejših otrok Vrtca 
Dragomer.

 
Stopnišče Upravnega centra Ob-

čine postaja galerija v malem. Na 
zadnji, že četrti razstavi, so svojo 
umetniško žilico pokazali malčki iz 
vrtca, ki so se odpravili na pot do Ob-
čine, da bi si ogledali, kako so njihove 
umetnine ter umetniška dela ostalih 
vrtčevskih otrok videti na prostor-
nem stopnišču občinske stavbe. 

Ob tej priložnosti so jim gostitelji 
razkazali celotno stavbo. Malčki so 
se skupaj z zaposleno na Občinski 

upravi sprehodili od kleti pa vse do 
mansarde, pogovorili so se o zgodo-
vini stavbe, izvedeli, katerim dejav-
nostim je namenjena danes ter na 
koncu s pesmijo razveselili še župana. 

Razstava bo odprta do konca mar-
ca 2022. Ogledate si jo lahko v po-
slovnem času Občine Log - Drago-
mer, in sicer v ponedeljek, torek 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. Vrtec Log - Dragomer je 
pripravil razstavo, izdelke ter risbe, 
ki so jo ustvarili otroci različnih 
starostnih obdobij. Tehnike, ki so 
jih malčki uporabili, so zelo raznoli-
ke, obiskovalce pa razstava ponese v 
pisan svet otroške domišljije ter ne-
skončne palete barv.

V. L. 

Vrtčevske umetnine
so si ogledali otroci
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Idrija, najstarejše slovensko rudarsko mesto, leži na 

drugem največjem nahajališču živosrebrove rude na 

zemeljski obli. Njen nastanek je povezan z odkritjem sa-

morodnega živega srebra leta 1490. Naslednjih 500 let 

je idrijsko zgodovino in usodo njenih ljudi krojilo prav živo 

srebro – razmeroma redka in edina pri sobni temperaturi 

tekoča kovina, 13,6-krat težja od vode ali 2-krat težja od že-

leza. Ker je živo srebro že dolgo znano kot onesnaževalec 

okolja in nevaren človeškemu zdravju, se umika različnim 

nadomestkom, rudniki pa se zapirajo. Proizvodnja živega 

srebra je v preteklosti potekala v okviru maloštevilnih 

rudnikov, med katerimi sta bila dva največja prav Idrija v 

Sloveniji in Almadén v Španiji, zato upravičeno trdimo, da 

sta pomembno sooblikovala svetovno zgodovino. Tu prido-

bljeno živo srebro se je v srednje- in južnoameriških ru-

dnikih zlata in srebra od srede 16. stoletja dalje v postopku 

amalgamacije uporabljalo za pridobivanje teh dragocenih 

kovin, ki so se kot kapital vračale v Evropo in spodbudile 

razvoj modernega gospodarstva, znanosti in umetnosti oz. 

kulture nasploh. 

Leta 2012 sta se Idrija in Almadén s svojo bogato rudarsko 

in tehniško dediščino pridobivanja živega srebra vpisala 

na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Idrija je takrat 

postala tretje območje svetovne dediščine v Sloveniji, Al-

madén pa 39. vpisano kulturno spomeniško območje v 

Španiji. Oba živosrebrova rudnika Idrija in Almadèn, izka-

zujeta izjemne univerzalne vrednote, celovitost in avten-

tičnost zapuščine večstoletne tradicije pridobivanja živega 

srebra. Rudnika sta bila v preteklosti gospodarsko pove-

zana, danes sta zaprta, oba pa v veliki meri ohranjata edin-

stveno dediščino, s katero predstavljata različne vidike 

»kulture živega srebra«, tako v tehniškem, industrijskem 

in gospodarskem kot tudi splošno kulturnem, urbanem, 

socialnem in ekološkem smislu. Njun vpis je še posebej 

pomemben, ker je rudarska oz. industrijska dediščina na 

Seznamu svetovne dediščine zastopana zelo redko. Vpis 

idrijske dediščine živega srebra na UNESCO Seznam mo-

ramo v prvi vrsti razumeti kot priznanje lokalni skupnosti, 

da je v preteklih letih in desetletjih ustrezno poskrbela za 

ohranitev te dediščine ter njeno varovanje, upravljanje in 

prezentacijo.

Dediščina živega srebra v Idriji, vpisana na UNESCO Se-

znam, zajema dediščino rudnika in rudarjenja v najširšem 

pomenu besede: živosrebrovo rudišče, podzemne rove in 

jaške, vhodne rudniške stavbe, upravne stavbe, topilnico, 

skladišča živega srebra in žita, stanovanjske hiše, šolske 

zgradbe, cerkve in poti, po katerih se je živo srebro to-

vorilo v svet. Svetovna dediščina živega srebra obsega v 

Idriji sedem območji, staro mestno jedro, topilnico, kamšt 

z vodnim kanalom rake in jezom pri Kobili ter Kanomeljske, 

Idrijske, Belčne in Putrihove klavže. Med najpomembnejši-

mi objekti so Antonijev rov (16. st., danes turistični rudnik), 

»Švica« – Scopolijeva hiša (18. st.), grad Gewerkenegg 

(16. st., danes Mestni muzej Idrija in Glasbena šola Idrija), 

Mestna realka (20. st.., danes Gimnazija Jurija Vege Idrija), 

cerkev sv. Trojice (16. st.), Ljudska šola (19. st., danes Čip-

karska šola Idrija, ZAL enota Idrija), Mestna hiša (19. st., da-

nes Občina Idrija), Magazin - rudniško žitno skladišče (18. 

st., danes Mestna knjižnica in čitalnica Idrija), Rudniško gle-

dališče (18. st., danes Filmsko gledališče), Ahacijev trg, Idrij-

ska rudarska hiša (18. st.), jašek Frančiške (18. st., danes še 

delujoči vstopni jašek v rudniško podzemlje, urejena zbirka 

rudniških strojev in naprav s parno črpalko Kley iz 19. st.), 

strojnica jaška Inzaghi (20. st.), Kompresorska postaja (20. 

st.), Jožefov jašek (18. st.), Idrijska kamšt (18. st.), Rake (16. 

st., danes sprehajalno-rekreacijska in naravoslovna učna 

pot), Rudarska ulica (19. st.), Topilnica Hg (19. st., danes stal-

na razstava o žgalniških napravah in živem srebru), »Pr-

havzi« – rudarski stanovanjski bloki (19. in 20. st.), Idrijske, 

Belčne, Putrihove in Kanomeljske klavže – mogočne zida-

ne kamnite vodne pregrade (18. in 19. st.). Z objekti in obmo-

čji upravljajo Občina Idrija, Mestni muzej Idrija, Center za 

upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Župnija Idrija, 

podjetja ter zasebni lastniki.

Vpis dediščine živega srebra na UNESCO Seznam svetov-

ne dediščine je zaveza Idrije, da za dediščino tudi vnaprej 

skrbi vsaj tako zavzeto kot doslej in z njo ustrezno upravlja. 

Obenem pa vpis pomeni tudi veliko priložnost, da postane 

Idrija prepoznavna na svetovnem turističnem zemljevidu, 

in priložnost, da znanje o izjemni vrednosti dediščine žive-

ga srebra ponudi tudi drugim.

Tatjana Dizdarevič, Center za upravljanje z dediščino žive-

ga srebra Idrija

Ivana Leskovec, Mestni muzej Idrija 

Grad Gewerkenegg, foto Dunja Wedam, arhiv STO

Turistični rudnik Antonijev rov, foto Jani Peternelj, arhiv CUDHg 
PROgRAm

9. 4. 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.

50. obletnica Konvencije o 
varstvu svetovne Kulturne in 
naravne dediščine

Generalna skupščina organizacije 
Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo (unesco) je leta 1972 
sprejela Konvencijo o varstvu svetovne 
kulturne in naravne dediščine. njen cilj je 
varovati in predstavljati kulturno in naravno 
dediščino svetovnega pomena ter jo 
ohranjati za prihodnje rodove. na seznam 
svetovne dediščine so vpisana območja z 
izjemno univerzalno vrednostjo, pomembna 
za vse človeštvo. do leta 2022 je bilo 
vpisanih 1.154 spomenikov in spomeniških 
območij med njimi tudi pet območij iz 
slovenije. v kategoriji kulturne dediščine 
so na unesco seznam svetovne dediščine 
vpisani prazgodovinska kolišča pri igu z 
dediščino starodavnih koliščarjev (2011), 
idrija z dediščino živega srebra (2012) 
in izbrana dela arhitekta jožeta Plečnika 
v ljubljani (2021). na unesco seznam 
svetovne dediščine imamo vpisani dve 
enoti naravne dediščine, škocjanske jame 
s podzemnim rečnim kanjonom (1986) ter 
starodavne in prvinske bukove gozdove 
v rezervatih Pragozd Krokar in snežnik 
(2017). vpis območij na seznam svetovne 
dediščine je za slovenijo zelo pomemben, 
saj jo uvršča med države z visokimi merili 
ohranjanja naravne in kulturne dediščine. 
to priznanje pa obenem pomeni tudi veliko 
odgovornost tako za lokalne skupnosti, 
ki to dediščino dnevno uporabljajo, jo 
predstavljajo in skrbijo zanjo, kot tudi 
za upravljalce območij, katerih glavna 
naloga je ohranjati in varovati dediščino ob 
sočasnem razvoju območja.

10. OBLETNICA VPISA »DEDIŠčINE žIVEgA SREBRA. ALmADéN IN IDRIJA« 
                                                    NA UNESCO SEZNAm SVETOVNE DEDIŠčINE
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Inkubator – zaledje 
podjetnikom se končuje

V marcu so partnerji 
projekta Zaledje pod-
jetnikom, ki se poteka 
v okviru izvajanja stra-
tegije lokalnega razvoja 
LAS Barje z zaledjem, 
intenzivno izvajali 
Podjetniški inkubator.  
Nastajajo zanimive 
nadgradnje poslovanja 
podjetnikov, ki so vklju-
čeni vanj, najbolj pa se 
organizatorji veselijo 
rezultatov treh posa-
meznikov z razvito podjetniško idejo, ki se bodo predvidoma 
po končanem inkubatorju podali na samostojno podjetniško 
pot. Pet priznanih mentorjev deli svoje znanje in usmerja 
podjetnike ter bodoče podjetnike na področju razvoja novih 
produktov, marketinga in prodaje. Udeleženci inkubatorja 
prihajajo iz občin Brezovica, Borovnica, Dobrova - Polhov 
Gradec, Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika. 
Vse aktivnosti se bodo končale in jih bomo predstavili na za-
ključni konferenci, ki bo 21. aprila v Starem malnu.
Za več informacij o projektu si oglejte spletno mesto 
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/zaledje-podjetnikom.

VSE AKTIVNOSTI SO ZA PODJETNIKE 
BREZPLAČNE.

Obvestilo okrajne volilne 
komisije

Okrajna volilna komisija tretje volilne enote drugega volilnega 
okraja obvešča občane, da bodo 24. 4. 2022 potekale volitve v Dr-
žavni zbor Republike Slovenije. Nastale so  spremembe nekaterih 
volišč, o katerih vas obveščamo:

1. VOLIŠČE V GOSTILNI NA POKOJIŠČU se trajno seli na novo lokacijo v 
DOM GASILCEV IN KRAJANOV PADEŽ, POKOJIŠČE IN ZAVRH, Padež 
6,

2. GASILSKI DOM BREZOVICA PRI BOROVNICI še vedno obnavljajo, 
glasovanje na volitvah v Državni zbor bo začasno potekalo na 
volišču v ST. HIŠI JOŽE KOROŠEC, BREZOVICA PRI BOROVNICI 10A,

3. Volišče na stari lokaciji s poimenovanjem OBČINA LOG - DRAG-
OMER se preimenuje v DOM KRAJANOV DRAGOMER, Na Grivi 6, 
Dragomer. Volišče ostaja na isti lokaciji.

Vsa preostala volišča v Občini Vrhnika, Borovnica in Log - Drago-
mer ostanejo nespremenjena.  Predčasno glasovanje bo potekalo v 
torek, 19. 4., sredo, 20. 4., in četrtek, 21. 4. 2022, od 7. do 19. ure 
v prostorih Upravne enote Vrhnika na Stari Vrhniki 1d (velika sej-
na soba s posebnim vhodom na koncu objekta). Predčasnega gla-
sovanja se lahko udeležijo vsi volivci, ki so vpisani v volilni imenik 
na območju Okrajne volilne komisije tretje volilne enote drugega 
volilnega okraja.

Na istem naslovu bo v nedeljo, 24 .4. 2022, od 7. do 19. ure volišče 
OMNIA – za volivce iz drugih okrajev, ki bodo želeli glasovati v našem 
okraju in bodo pravočasno oddali vlogo za tak način glasovanja.

OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA

Kastracija mačkov in 
sterilizacija mačk sta posega, 
katerih pomen veliko ljudi še 

vedno ne razume v polnem 
obsegu.  Kaj je mišljeno s tem?

Sterilizacijo in kastracijo veči-
no ljudi dojema zgolj kot storitvi, 
ki ju veterinarji ponujajo svojim

strankam. V resnici gre za 
veliko več; gre za dve možnosti 
od štirih, ki jih ima lastnik, da, 
v skladu z 11. členom Zakona o 
zaščiti živali, poskrbi za prepre-
čitev rojstva nezaželenih živali. 
Drugi dve možnosti sta osami-
tev in kontracepcija. Omenjena 
posega sta rutinska in ju mačke v 
glavnem dobro prenašajo. Poleg 
zmanjšanja števila nezaželenih 
živali ohranjata tudi zdravje na-
ših štirinožnih prijateljev. Pre-
prečujeta in zmanjšujeta namreč 
pojav raka na reproduktivnih 
organih, žlezah ter vnetja. Poleg 
tega se mačke manj potepajo in 
pretepajo, tako se zmanjšuje šte-
vilo avtomobilskih nesreč, pre-
nosov nalezljivih bolezni (npr. 
mačja levkemija) in izgubljenih 

živali. Iz vidika vedenja pa nam 
je posledično prihranjeno mar-
kiranje z urinom (kar smrdi) in 
klicanje, mijavkanje ter tuljenje. 
Pozabiti ne smemo, da ima mač-
ka letno več gonitvenih ciklusov 
in ima teoretično lahko leglo v 
vseh letnih časih. Spolno zrelost 
pa mačka doseže običajno že 
okoli šestega meseca starosti.

V te namene lahko koristite 
možnosti subvencioniranja ste-
rilizacije in kastracije s strani 
mnogih občin, ki so najpogosteje 
na razpolago v spomladanskem 
in jesenskem času, v nekaterih 
občinah, kjer se še bolj zavedajo 
pereče problematike prostožive-
čih mačk, pa tekom celega leta. 
Če ste se odločili za odgovorno 
lastništvo, etično ravnanje, se 
lahko obrnete na vaše lokalne 
ambulante za živali, veterinar-
ske postaje ali društva ter za-
vetišča, ki vam bodo z veseljem 
odgovorili na vaša vprašanja in 
razbijali mite, ki so glede ka-
stracije in sterilizacije še vedno 
prisotni.           Društvo Reks in 

Mila iz Medvod

Urška svetuje

Katere vloge prevzemajo otroci
v družini, če v njej ni varnosti?

O vsaki družini lahko govorimo kot o sistemu, ki je 
sestavljen iz zakonskega, starševskega in otroškega 
podsistema. Vsak izmed podsistemov ima določena 
pravila, zahteve, vrednote in vloge.

Vsi igramo številne vloge v na-
šem življenju. Družinske vloge 
same po sebi niso slabe, so del 
našega vsakdana. Pomislite na vlo-
ge, ki jih imajo družinski člani v vaši 
družini. Vloga staršev (očeta in mame) 
je ustvarjati varno okolje, kjer se otroci 
učijo občutka sprejetosti, ljubljenosti, 
želenosti, soočanja z izzivi iz okolja. 
Vloga mame in očeta je, da pokažeta 
model ženskosti, moškosti, materin-
stva, očetovstva. Kažeta zgled, kakšen 
odnos imata med sabo. Kako se sooči-
ti s težavami in kako reševati konflik-
te. Vloga otroka je, da se uči, raziskuje, 
spoštuje meje, da posnema odrasle v 
njihovem odraslem vedenju.

Vloga staršev, zakoncev je torej, 
da sta med seboj spoštljiva, iskrena, 
zaupljiva in da vse morebitne spore re-
šujeta zgolj v zakonskem podsistemu. 
Vloga očeta in mame je, da pri otrocih 
vzbudita občutek ljubljenosti, varnosti, 
zaželenosti, pripadnosti in hotenosti; 
da otrokom pokažeta model moško-
sti in ženskosti; kako se znajti v svetu; 
kako se soočiti s stiskami in bolečina-
mi. Vloga otrok je biti učljiv, radoveden, 
poslušati in posnemati starše. Kadar so 
vloge primerno razporejene, lahko go-
vorimo o funkcionalnem družinskem 
sistemu, znotraj katerega so prisotne 
spontanost, ustvarjalnost in ljubezen. 
Kadar vloge niso primerno razporeje-
ne, pa lahko nastane mešanje vlog, kjer 

so predvsem otroci tisti, ki prevzemajo 
negativne vloge. Bolj poenostavljeno bi 
lahko rekli: če se starša ne razumeta, 
otroci skrbijo zanju tako, da prevze-
majo določene vloge. Tako otroci sami 
sebi omogočajo preživetje.

Kako otroci prevzemajo neprimerne 
vloge?

Tako, da tolažijo žalostno, priza-
deto mamo. Tako, da delajo stvari 
namesto odsotnega očeta. Tako, 
da zadržijo zase svoje stiske, ker 
nočejo dodatno obremenjevati že 
tako obremenjenih staršev. Vloge, 
ki jih otroci prevzemajo zaradi slabega 
odnosa med starši, otroke toliko »oku-
pirajo«, da težko najdejo pravo energijo 
in voljo, da v dobi odraščanja raziskuje-
jo sami sebe, kdo so, kaj si želijo.

Najpogostejše vloge, ki jih otroci 
prevzemajo, če starši slabo 
funkcionirajo, so:

1. otrok: ODGOVOREN OTROK. 
Čustveno bolj povezan z očetom.

2. otrok: UPORNIK oz. GREŠNI 
KOZEL. Čustveno bolj povezan z 
mamo.

3. otrok: ČUSTVENI OTROK. Zr-
calo odnosa med staršema ...

Vloge se razdelijo na število otrok, 
ki so v družini (lahko na enega, če je 
edinček, na dva, če sta dva …). Vrstni 

red vloge je lahko obrnjen, prilagojen 
temu, kaj družina kot celota rabi, da se 
ohrani in nudi preživetje otroku.

»Problematičen« otrok
Tako bo lahko na primer otrok v 

družini, kjer se zakonca bojita soočiti 
z lastnimi nerazrešenimi težavami in 
stiskami, postal upornik. Tako bo za-
koncema omogočil, da se bosta lahko 
izognila partnerskemu konfliktu, saj 
ju bo »problematičen« otrok združil v 
skupnem prizadevanju, da bi popravila 
njegovo neprimerno vedenje.

»Postaršen« otrok
Prav tako lahko otrok v družini, kjer 

je prisoten alkohol, postane pretirano 
odgovoren ali »postaršen otrok«, ki 
skrbi za vse družinske člane. Pretirano 
odgovoren otrok bo na primer skrbel 
za očeta alkoholika, opravljal bo vsa 
dela namesto njega, skrbel za svoje 
brate in sestre, ker oče zaradi alkoho-
lizma tega ne zmore. Prav tako se po-
gosto dogaja, da otrok v takšni zakon-
ski dinamiki začne braniti mamo pred 
očetom, ki je pogosto nasilen do mame. 
Tako lahko postane na nezavedni ravni 
še čustveni partner mame, ki je v od-
nosu z možem osamljena, razočarana 
in žalostna. To pomeni, da otrok po-
stane njen sogovornik in tolažnik za 
težave v partnerskem odnosu. Tako 
bo pretirano odgovoren otrok skrbel 
za vso družino, da bo ostala skupaj in 
bo vsaj trenutno za silo funkcionirala. 
Največja tragika pretirano odgovorne-
ga otroka pa je, da nikoli ne dobi ustre-
zne pohvale za napor, ki ga je vložil v 
ohranjanje stabilnosti družine.

»Izgubljen« otrok
V partnerskem odnosu, kjer je bila 

morda nezaželena nosečnost, je lahko 
otrok po rojstvu zaznamovan z občut-
ki nezaželenosti, nevrednosti in nelju-
bljenosti. Zato si bo prizadeval, da bo 
izredno priden, prilagodljiv, rahloču-
ten in ne bo povzročal nobenih težav. 
Takšnemu otroku pravimo »zgubljen 
otrok«, saj si kljub njegovemu silnemu 
prizadevanju ne bo mogel najti ustre-
znega mesta v družini.

Ozavestimo svojo vlogo
Lahko povzamemo, da vsak otrok 

glede na konfliktnost partnerskega od-
nosa prevzame določeno vlogo, ki drži 
družino skupaj. Predvsem je pomemb-
no poudariti, da bodo nezavedne vloge, 
ki jih otroci igrajo v primarnih druži-
nah, postale osnovno gonilo pri izbiri 
bodočih partnerjev in njihovih med-
sebojnih odnosih. Tako bo na primer 
pretirano odgovoren otrok dobil par-
tnerja, za katerega bo skrbel podobno, 
kot je za starše, saj bo potihoma upal, 
da bo vsaj njegov partner spoznal nje-
gov trud in napor, ki ju niso opazili 
starši. Vendar bo kaj kmalu spoznal, da 
mu tudi partner ne da ustrezne pohva-
le, ki si jo zasluži. Zato se bo sčasoma 
začel konflikt tudi znotraj njunega par-
tnerskega odnosa in se bo tako z vso si-
lovitostjo ponovila čustvena dinamika 
iz primarne družine. Prav tako se vloge 
pogosto na nezavedni ravni prenese-
jo tudi na njihove otroke, ki se lahko 
znajdejo v podobnih vlogah, kot so bili 
njihovi starši v njihovih primarnih vlo-
gah. Zato je najpomembnejše, da 
ozavestimo svojo vlogo v primarni 

družini, saj bomo tako preprečili, da 
bomo to vlogo ponavljali v odnosu do 
partnerja in do svojih otrok.

Kako lahko partnerska terapija 
pomaga razbremeniti otroke?

Partnerska terapija je varen prostor, 
kjer partnerja prihajata v stik vsak s 
svojimi čustvi, ki so del njiju, pa jih 
ne začutita. Prihajata v stik z občut-
kom sramu, če ga nosita v sebi, in se 
mogoče izogibata prevzemanju od-
govornosti, imata težave z izražanjem 
opravičila. Pa ne zato, ker ne bi hotela, 
ampak zato, ker je zaenkrat še pretežko 
zdržati z občutkom sramu in ohrani-
ti občutek dostojanstva, da ste čisto 
v redu kot oseba. Partnerska terapija 
je prostor, kjer se učite dobrih veščin 
upravljanja s konfliktnimi situacijami. 
Veščin, kako začeti pogovor o težavi. 
Veščin, kako se odzvati na primeren, 
odgovoren način. Veščin, kako začutiti 
čustva, ki se v vas prebudijo v ozadju 
in kako se drugače odzivati nanje. Kaj 
pa individualna terapija? Tudi indivi-
dualna terapija pomaga presegati slabe 
vzorce, ki ste jih prinesli iz vaših dru-
žin. Individualna terapija vam pomaga, 
da se razbremenite odgovornosti, za 
katere niste odgovorni. Pomaga vam 
bolje poznati, kdo ste v resnici. Kaj si 
želite vi? Ko začutite sebe, lažje začu-
tite tudi vaše otroke. Dovolite si živeti 
vaše sanje, vaše življenje!

Urška Jesenovec mag. zakonskih 
in družinskih študijev, 

zakonska in družinska terapija 
jesenovecurska@gmail.com  

031544095

Zakaj s sterilizacijo in kastracijo 
prispevate v skupno dobro?
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Da ima prekomeren stres slab vpliv na 
naše zdravje, smo verjetno že vsi slišali. 

Eden od takšnih slabih vplivov je 
tudi nabiranje prekomerne telesne ma-
ščobne mase. Če ste se odločili, da je 
čas za izgubo vaših odvečnih kilogra-
mov in ste trenutno pod velikim priti-
skom oz. stresom, boste imeli verjetno 
kar precej težav.

Kako vemo, da smo žrtev kroničnega 
stresa?

Se počutite izčrpane, čustveno oto-
pele ali izgorele? Se težko soočate s 
stresnimi situacijami, saj vas že malen-
kosti popolnoma vržejo iz tira? Se zbu-
jate s podočnjaki in imate huda niha-
nja energije med dnevom, še posebno 
v popoldanskem času? Ste v zadnjem 
času pridobili kar nekaj odvečnih kilo-
gramov okoli pasu? Stalno pridobivate 
telesno maso, kljub temu, da aktivnosti 
in prehrane niste kaj dosti spreminja-
li? Imate močno željo po sladkorju in 
hrani bogati s procesiranimi ogljikovi-
mi hidrati? Ste pogosto razdražljivi in 
vam spomin rahlo nagaja? Ste ponoči 
zbujate, premišljujete o dnevnih opra-
vilih in težko ponovno zaspite? Imate 
oslabljen imunski sistem in ste pogosto 
bolni? Imate pogosto glavobole, vrto-

glavico ob vstajanju in ste zelo obču-
tljivi na okolje (hrup, svetloba, dotik)? 

Če se najdete v kar nekaj zgoraj opi-
sanih situacijah oz. stanjih, je zelo ver-
jetno, da ste žrtev kroničnega stresa in 
imate porušeno ravnovesje hormonov, 
ki jih sproščata vaši nadledvični žlezi, 
ki skupaj s ščitnico veljata za najbolj 
pomemben organ pri uravnavanju 
naše bazalne presnove.

Negativni vplivi stresa na izgubo 
telesne mase in zdravje

Akutni stresni odziv v našem prime-
ru, ko gre za željo po izgubi odvečnih 
kilogramov, ni problematičen. Ko pa 
gre za kronično izpostavljenost hude-
mu stresu, se lahko zadeva precej za-
komplicira. 

Kronični stres v našem telesu spre-
meni delovanje nadledvične žleze. Po-
veča se količina sproščenega kortizola, 
ki povzroči verižno reakcijo, ki vpliva 
na številne druge organe v telesu. Iz-
črpajo se nekateri nevrotransmiterji 
v naših možganih, kar lahko poveča 
željo po visokokalorični hrani (kom-
binacija maščobe in sladkorja: piškoti, 
sladkarije, čips, sladoled itd.) in po-
sledično možnost prenajedanja. Kljub 
temu, da nam ta hrana začasno dvigne 
nivo energije, povzroči začaran krog: 
padanje energije, želja po energijsko 
gosti hrani, prenajedanje. To pa pov-
zroča dodaten stres in večje sproščanje 
kortizola. Če se zadeva nadaljuje, lahko 
pride do motenj spanja, kar posledično 
vpliva na spremembe pri sproščanju 
rastnega hormona, regulaciji krvnega 
sladkorja in delovanju imunskega siste-
ma. Poleg tega kortizol stimulira proi-
zvodnjo holesterola in trigliceridov, kar 

poveča tveganje za srčno žilne bolezni.
Prekomerno izločanje kortizola lah-

ko pripelje tudi do težav s ščitnico in 
hipotiroidizma (upočasnjeno delova-
nje ščitnice), kar je še en dejavnik, ki 
povzroči znižanje bazalne presnove in 
oteži izgubo telesne mase. Za proizvo-
dnjo kortizola je potrebna aminokisli-
na tirozin. Tirozin je potreben tudi pri 
proizvodnji ščitničnih hormonov, ki 
med drugimi uravnavajo našo bazalno 
presnovo. Če je potreba po kortizolu 
velika, se lahko zaloge tirozina precej 
zmanjšajo in tako ga ostane premalo za 
proizvodnjo ščitničnih hormonov. 

Ljudje, ki so pod hudim stresom, se 
pogosto zbujajo sredi noči (po navadi 
med drugo in tretjo uro zjutraj), zara-
di padca glukoze v krvi in nezadostne 
proizvodnje serotonina ter melatonina. 
Kronično povišan kortizol lahko pove-
ča tudi sproščanje inzulina, kar vodi 
do inzulinske rezistence in nabiranja 
maščobnega tkiva okoli našega tre-
buha. Če skušamo padec nevrotran-
smiterjev v možganih kompenzirati z 
višjim vnosom enostavnih ogljikovih 
hidratov, samo še povečamo možnosti 
za inzulinsko rezistenco in nabiranje 
prekomerne maščobe mase.

Za proizvodnjo hormonov nadled-
vične žleze, ki se sprostijo ob stresni 
situaciji (adrenalin, kortizol) se pora-
bljajo številni vitamini in minerali, ki 
so potrebni za normalno delovanje 
vseh ostalih procesov v telesu. Vitamin 
C ima ključno vlogo pri sintezi korti-
zola in ostalih hormonov, zato lahko 
pride do izčrpanja tega vitamina, ki je 
zelo pomemben antioksidant v našem 
telesu. To posledično poveča količino 
prostih radikalov in škoda, ki nastane 

zaradi tega, predstavlja dodaten stres 
za naš organizem in še večjo porabo 
antioksidantov (selen, vitamina A in E).

Zelo pogosto osebe, ki so pogosto 
pod stresom vnašajo večje količine 
kofeina, nikotina (kajenje), alkohola in 
raznih zdravil. Presnova vseh teh snovi 
še dodatno izčrpa zaloge naših hranil. 
Pride lahko tudi do pomanjkanja vi-
tamina B5 (pantotenska kislina), ki je 
potreben za sintezo hormonov nadled-
vične žleze. Stres prav tako povezujejo 
s slabšo absorpcijo železa, zaradi neza-
dostnega sproščanja želodčne kisline. 
Povečajo se potrebe po cinku, magne-
ziju in kalciju. Cink ima pomembno 
vlogo pri imunskem sistemu in nev-
tralizira tudi proste radikale. Magne-
zij in kalcij pa sta nujna za normalno 
delovanje živčnega sistema.

Ko smo pod stresom nas pogosto-
krat spremljajo prebavne težave. Stres 
v začetku poveča izločanje želodčne 
kisline, ki je pomembna za normalno 
prebavo naše hrane. Kasneje, če stres 
postane kroničen, pa se izločanje že-
lodčne kisline precej zmanjša in s tem 
postanejo nekateri prebavni encimi ne-
učinkoviti. Zelo pogosto pride tudi do 
zaprtja ali driske, saj se med stresom 
zmanjša dotok krvi v prebavni trakt in 
s tem se upočasni prebava. Poleg tega 
stres tudi neugodno vpliva na bakteri-
je v našem črevesju, kar povzroči slabo 
absorpcijo hranil.

Poleg tega kronično povišanje kor-
tizola zmanjša libido in poslabša PMS 
simptome, ker lahko pride do pomanj-
kanja hormona DHEA, ki je pomem-
ben za tvorbo nekaterih spolnih hor-
monov in se porablja tudi pri tvorbi 
kortizola.

Kaj lahko naredimo v boju proti 
kroničnemu stresu?

Vse to, kar je zapisano zgoraj kaže na 
to, kako prepleten je celoten organski 
sistem v telesu in kakšen vpliv ima 
lahko neravnovesje enega izmed naših 
hormonov. Pogosto oseba v takšni situ-
aciji vidi glavni problem v prekomerni 
telesni masi in posledično zniža ener-
gijski vnos in poveča telesno aktivnost 
z željo po izgubi kilogramov, kar lahko 
še dodatno poslabša celotno situacijo, 
saj s tem ne rešuje glavnega problema 

– »utrujenosti« nadledvične žleze, ki 
mora delovati s polno paro, da proi-
zvaja naše stresne hormone.

V boju proti kroničnemu stresu ima-
mo vpliv na različnih področjih, ki jih 
bomo samo našteli in o njih ne bomo 
na dolgo razpravljali:
- uravnotežena prehrana, ki zagotavlja 

dovolj hranil, ki nam jih stres doda-
tno porablja,

- redna telesna aktivnost, po možnosti 
na prostem, kjer smo izpostavljeni 
dnevni svetlobi, ki zelo ugodno vpli-
va na naše zdravje,

- sprememba naše miselnosti, pri če-
mer nam lahko zelo koristi pomoč 
psihoterapevta,

- vsakodnevne aktivnosti za pomi-
ritev (dihalne vaje, joga, meditacija 
itd.),

- skrb za reden in kakovosten spanec,
- druženje s prijatelji, ki nas spravijo v 

dobro voljo in nas tako sprostijo.
Avtor: Rok Kržič, 

mag. inž. prehrane
JEKLARNA - Center Zdravega 

Načina Življenja
www.jeklarna.si

Pogovarjali smo se z Vrh-
ničanko Tejo Per, ki kot pravi, 
že vrsto let čuti, da je njeno po-
slanstvo pomagati drugim. 

Tako že vrsto let opravlja delo 
s študenti, hkrati pa je tudi pre-
davateljica na spletnem portalu, 
kjer najraje predavam o vsebi-

nah, ki se dotikajo osebne rasti, 
ljubezni do sebe, o načinih po-
stavljanja in doseganja osebnih 
ciljev, učinkovitem upravljanju 
s časom in podobno. 

Kdo je Teja, se lahko 
predstavite?

Sem Teja Per, licencirana in 
certificirana Life in Business 
coachinja in predavateljica, ki 
svoja znanja nenehno dopol-
njujem na področju osebne ra-
sti, učinkovitega komuniciranja 
in drugih znanj s poslovnega 
področja. Po izobrazbi sem ma-
gistrica kadrovskih in izobraže-
valnih sistemov. Veliko svojega 
časa namenim svoji družini. 
Prav tako sem v zadnjih letih 
namenila veliko časa osebni 
rasti. Sem zelo energična z veli-
kim nasmehom na obrazu. Zelo 
rada se ukvarjam s športom, 
rada tečem in hodim v hribe. 

Kaj je vaše poslanstvo?
Že vrsto let vem in čutim, da 

je moj klic in moje največje po-
slanstvo pomoč drugim. To po-

slanstvo že vrsto let opravljam 
pri delu s študenti. Poleg svoje 
redne zaposlitve sem že dve leti 
predavateljica na spletnem por-
talu, kjer najraje predavam o 
vsebinah, ki se dotikajo osebne 
rasti, ljubezni do sebe, o načinih 
postavljanja in doseganja oseb-
nih ciljev, učinkovitem upra-
vljanju s časom in podobno. 

Zelo rada se izobražujem in 
pridobivam nova znanja na naj-
različnejših področjih. Uspešno 
sem zaključila certificiran in li-
cenciran tečaj Life in Business 
Coach in NLP Praktik po med-
narodnem programu INLPTA.  

Kako pomagate ljudem, ki se 
obrnejo k vam po pomoč?

V kolikor se najdete v eni od 
spodnjih trditev, je morda coa-
ching namenjen ravno vam:
• želite poiskati svoj smisel in 

kreirati življenje, ki si ga želite,
• želite iti naprej in narediti 

spremembo v svojem življe-
nju,

• želite pomoč in motivacijo pri 
postavitvi in dosegi osebnih 
ciljev

• želite boljših medsebojnih 
odnosov,

• želite spodbude in podpore 
na svoji poti,

• ne veste za katero odločitev 
naj se odločite,

• prehitro izgubite fokus in 
• ne veste kako naprej.
 Teme za najine pogovore si 

stranka izbere sama in pri-

stop k obravnavi vsakega 
posameznik prilagodim nje-
govim potrebam. 
Pri individualnem Life coa-

chingu se v večini poslužujem 
NLP orodij in tehnik kot so 
npr. kolo življenja in kolo po-
sameznih področij, odprava 
omejujočih prepričanj, vaje za 
odkrivanje talenta in še mnogo 
drugih vaj in zabavnih domačih 
aktivnosti.

Zakaj ravno coaching? Kaj vas 
pri njem tako navdušuje?

Kot coachinja na individual-
nih pogovorih s pomočjo NLP 
in drugih tehnik pomagam 
strankam, ki želijo poiskati svoj 
smisel in kreirati življenje, ki si 
ga želijo. Coaching je proces, v 
katerem coach ne opozarja na 
klientove napake, temveč kli-
enta spodbuja k temu, kaj vse še 
lahko naredi in spremeni ter se 
premakne naprej. S postavlja-
njem dobrih coaching vprašanj 
lahko coach klientu pomaga, da 
osebnostno zraste, da preseže 
vse svoje notranje ovire, omeji-
tve in omejujoča prepričanja in 
s pomočjo fokusa lahko uresni-
či svoje potenciale na zanj po-
membnih življenjskih podro-
čjih. Glavni namen coachinga 
je torej, da klient sam pri sebi 
ugotovi, ozavesti, razišče, razu-
me in spremeni svoj pogled na 
življenje in preseže svoja omeju-
joča prepričanja. Pri coachingu 
me najbolj navdušuje ravno to, 

da ima klient vse svoje poten-
ciale v sebi, samo poisakti jih 
mora in narediti osebni preboj. 

Katere storitve torej ponujate?
V kolikor potrebujete izvajal-

ca za predavanj ali za izvedbo 
delavnic na teme iz področja 
osebne rast (tehnike za osebno 
rast, ljubezen do sebe, posta-
vljanje  in doseganje ciljev …) in 
poslovne vsebine (učinkovito 
upravljanje s časom, usklajeva-
nje družinskega  in poslovnega 
življenje, učinkovita komuni-
kacija in podobno), me lahko 
kontaktirate in bomo poiskali 
skupno rešitev.  

Izvajam individualni coa-
ching, ki lahko poteka online 
preko aplikacij Zoom, lahko v 
prostorih na Vrhniki ali v Lju-
bljani. 

V toplejših mesecih bom izve-
dla tudi program Coaching sko-
zi šport oz. coachinga v naravi 
(v okolici Vrhnike), ki bo pote-
kal v povezavi s športno aktiv-
nostijo (pohodi, razgibavanje, 
tek … skladno z željami klienta). 
Program je namenjen vsem po-
sameznikov, ki bi radi združili 
dve aktivnosti in sicer gibanje v 
naravi in delo na sebi. Šport je 
tudi dober način spoznavanje 
samega sebe, saj je pri športu 
tako kot na drugih področjih 
življenja, se tudi v športu sre-
čujemo z dvomi in z bojaznijo 
pred neuspehom in z dobrimi 
občutki ob doseganju uspehov.

Coaching in nevrolingvi-

stično programiranje sta lah-
ko odličen pripomoček pri 
odpravljanju psihičnih blokad 
in frustracij s ciljem izboljšati 
splošno pozitivno naravnanost 
posameznika in skupine. S po-
močjo vprašanji coach vzpod-
budi odkrivanje in zavedanje 
posameznikovih sposobnosti, 
občutij, notranjih potencialov, 
vzgibov in strasti,

Coaching se je najprej uve-
ljavil ravno v športu, kmalu pa 
se je ta uspešen model prenesel 
v poslovni svet, ki je prav tako 
tekmovalen in postopno na 
mnoga druga področja. Ne gle-
de ali ste samo rekreativec, ali 
pa vam šport predstavlja dru-
ženje in zabavo ali pa vse to, ste 
v svetu športa ves čas pred no-
vimi izzivi. Kaj vam predstavlja 
izziv v športu? Morda željo po 
uspehu, užitek, tekmo s samim 
seboj ali z drugimi, motivacijo 
in željo, da dokažete sebi, star-
šem ali drugim, da zmorete, da 
ste nečesa sposobni, želja po 
dokazovanju. V svetu športa 
je zmaga nedvomno eden od 
najpomembnejših ciljev špor-
tnikov. Moč, samozavest, sta-
bilnost, ponos, vznesenost so 
pojmo, ki jih lahko povežemo 
s pojmom zmage. Kaj prinese 
športniku zmaga? In kaj mu 
prinese poraz? S tem vsak po-
sameznik s pomočjo telesne 
aktivnosti dokazuje sebi, da je 
sposoben izpolniti cilje, ki si jih 
je zadal in se ob tem se dobro 
počuti. (gt)

Jeklarna svetuje

Ali je prekomeren stres razlog, da ne moreš shujšati?

Kontaktna oseba: 
Teja Per 

Mail: teja.per@gmail.com
Facebook stran: 

Teja Per coaching, treningi in 
izobraževanja

»Že vrsto let čutim, 
da je moj klic pomoč 

drugim«

Rok Kržič
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TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE v Bistri pri Vrhniki
Bistra 6, 1353 Borovnica, 01/750 66 70, www.tms.si, info@tms.si

Odprto: torek–petek: 8.00–17.00; sobote nedelje in prazniki: 9.00–19.00. Zadnji vstop v muzej eno uro pred 
zaprtjem.

Skupna spletna akcija muzejev in galerij NAPREJ V PRETEKLOST bo potekala od 4. 4. do 10. 4.2022. Sledite nam na družbenih 
omrežjih: www.facebook.com/TehniskiMuzejSlovenije, www.facebook.com/MuzejPT, www.instagram.com/tehniskimuzejslovenije.

Od 8. 4. do 8. 5. 2022 vas vabimo na Gallusovo nabrežje v Ljubljani na ogled razstave: »Prvi stadion in prva tovarna športnega 
orodja na Slovenskem«. 

Občasne razstave 

Na vrhu gora, blizu neba (od 12. 4. 2022)
Gostujoča razstava Slovenskega planinskega muzeja, enote Gornjesavskega muzeja Jesenice, na razumljiv in poljuden način predstavlja najpo-
gostejše svetlobne pojave, s katerimi se srečujemo na gorniških poteh.

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 celo vrsto zanimivih predmetov, 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 proizvajalcev športne opreme za aktivnosti na 
kopnem, v zraku in vodi: 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, 2. 4., ob 10.00: Ptice, barje skozi čas in užitne divje rastline
Vabimo vas na spoznavanje sveta ptic, Ljubljanskega barja, in divjih užitnih rastlin, ki bo vključevalo predavanje in voden ogled. Program bosta 
vodili Zlata Vahčič in Valerija Ferk. Cena dvournega programa: 20 EUR/osebo. Število mest je omejeno. Obvezne predhodne prijave: irena.
medle@tms.si ali 01 750 6670.

Nedelja, 3. 4., ob 10.00:  Voden ogled občasne razstave “Robot.si: Začetki slovenske industrijske robotike« in ob 11.00 »Igraj se s KUBO 
roboti,« programiranje in osnove robotike za najmlajše
(obvezne prijave do 2. 4. do 12.00: irena.medle@tms.si ali 01 750 6670)

Nedelja, 10. 4., ob 11.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole (obvezne prijave do 9. 4. do 12.00: irena.medle@tms.si ali 01 750 
6670)

Od torka, 12. 4., do četrtka, 14. 4., od 9.00 do 13.00: NOVO: Dnevi kemijskih znanosti in tehniške varnosti za šolske skupine
Sodelavci Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo UL bodo vsak dan predstavili različne interaktivne poskuse (sadni kaviar; poskusi iz 
zabavne organske kemije; grafen – super material; eksperimenti na temo vode; zrak in plini; kemija in preteklost; mikroreaktorji – nov pristop k 
sintezi snovi; kako kontroliramo delovno okolje).
Prireditev je namenjena skupinam 3. triade osnovnih šol ter skupinam srednješolcev.  Obvezne prijave: programi@tms.si ali 01 750 6672.

Nedelja, 24. 4., ob 10.00: Voden ogled muzejskih zbirk (obvezne prijave do 23. 3. do 12.00: irena.medle@tms.si ali 01 750 6670)

Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice.

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. Velika noč: zaprto. Zadnji vstop v muzej eno uro pred zaprtjem. 

Spored prireditev:

Nedelja, 3. 4., ob 15.00: Voden ogled muzejskih zbirk

Nedelja, 10. 4., ob 15.00: Voden ogled razstave »Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji«

Pridružite se nam z nakupom muzejske vstopnice.

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 razvo-
ju 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.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

April v TMS

V marcu 2022 je v glasbenih 
šolah pomurske in štajerske regije 

potekalo že 51. 

Državno tekmovanje mladih glasbenikov 
Slovenije TEMSIG. Ker je organizacija tekmo-
vanja precejšen zalogaj za celotno slovensko 
glasbeno šolstvo, so posamezne discipline na 
vrsti vsako tretje leto. 

Letos so tako na vrsto prišli učenci, dijaki in 
študentje, ki se učijo inštrumentov klavir, flav-
ta, kljunasta flavta, oboa, saksofon, klarinet, 
fagot, petje, diatonična harmonika, komorne 
skupine s trobili in komorne skupine džez. Iz 
GŠ Vrhnika se je državnega tekmovanja ude-
ležilo kar deset učencev: fagotist Jakob Grom, 
klarinetist Anže Gutnik, flavtistki Špela Ma-
rinčič in Iza Zrnec ter pianisti Hana Mulej, 
Nuša Petkovšek, Pablo Kovač Takahashi, Luka 
Maklin, Martin Matkovič in Tej Pucihar, ki so 
tekmovali v treh starostnih kategorijah: I.a, I.b 
in I.c kategoriji. 

Prav vsi so se čudovito izkazali, nastopili so 
pogumno in težak program, ki so ga utrjevali 
več mesecev, odigrali na zavidljivi glasbeni 
ravni in dosegli odlične rezultate. 

Na glasbeni šoli smo ponosni na prav vse 
učence, mentorje in korepetitorje, saj se za-
vedamo, koliko dela, odrekanja, vztrajnosti in 

odrskih preizkušenj je potrebnih že samo za 
udeležbo na tekmovanju, kjer se pomerijo le 
najboljši! Eden učenec je nastopil v I.a katego-
riji, štirje v I.b in kar pet v najtežji, I.c katego-
riji, kjer je konkurenca najcečja, saj se učenci 
pomerijo s kandidati, ki se odločajo za vpis 
na srednjo stopnjo glasbenega izobraževanja. 

Za to pot se je odločilo tudi precej učencev 
naše glasbene šole. Prejšnji konec tedna so 
sprejemne preizkuse za vpis na Konservatorij 
za glasbo in balet v Ljubljani opravljali violi-
nistki Ana Debevec in Vita Blažič, violonče-
listka Ajda Jelovšek, saksofonista Teodor Pri-
možič in David Prelec Kurelič ter trobentačica 
Živa Jereb. Pabla Kovača Takahashija pa težka 
preizkušnja čaka prihajajoči petek. Prav vsem 
želimo uresničitev sanj in uspešno nadaljnjo 
glasbeno pot. 

Veselimo se takih generacij učencev, pol-
nih glasbenega elana, ki bodo ustvarjali ka-
kovostno prihodnost glasbene kulture pri 
nas. Spremljate jih lahko na šolskih nastopih 
in prireditvah, katerih termine redno objavlja-
mo na spletni strani www.gsv.si. Dobrodošli 
ob obisku! 

Rezultate tekmovanja TEMSIG si lahko 
ogledate na spletni povezavi www.zsgs.si/
temsig/51-tekmovanje-temsig/rezultati/

GŠV

Pablo Kovač Takahashi, prejemnik zlatega priznanja in prve nagrade v kategoriji I.c, 99 točk, 51. Temsig

Učenci glasbene
šole ustvarjajo 
prihodnost glasbene 
kulture pri nas
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Program 
prireditev za konec 
marca in april 2022
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA, 
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

DNEVI EVROPSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE
Tatjana Oblak Milčinski: KAŠČE NA 
VRHNIŠKEM ... DANES
Dokumentarna razstava, Miklčeva kašča v Verdu (ključ pri družini Žirovnik, 
Verd 16)

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 80-letnici akademskega slikarja.  
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 2. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: PRASICA, 
SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO
Drama, 90 min., Slovenija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 3. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JAZ, RDEČA PANDA (animirano)
Animirana pustolovščina, 100 min., Disney, Pixar. SINHRO, ZDA.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 3. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: NITRAM (novo!)
Cannes (najboljša moška vloga), film o morilcu M. J. Bryantu
Biografska psihološka drama, 112 min., Avstralija

TOREK, 5. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstop prost.
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA 
VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA

DOBER TEK, JOŽEF!
Mentor: Jure Zorič
Likovna razstava učencev OŠ Ivana Cankarja Vrhnika bo odprta do 22. maja 
2022.
Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 8. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina. 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MORBIUS (Marvel studios, novo!)
Jared Leto, Michael Keaton, 104 min., ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 9. 4. 2022, od 16. do 19. ure.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ODLIČNO JE, VRHNIŠKO JE!
Glasbeno kulinarični dogodek; podelitev znaka kakovosti in kulturni program 
z vrhniškimi glasbeniki
Park samostojnosti pred Zavodom Ivana Cankarja.

SOBOTA, 9. 4. 2020, ob 19. uri.
Vstop prost.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

OBMOČNO MAROLTOVO 
SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN iz 
Borovnice, z Blok in z Rakeka
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 10. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JEŽEK SONIC 2 (novo!)
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 10. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FRANCE
Med desetimi najboljšimi filmi leta po izboru revije Cahiers du Cinéma
Drama, Francija, igra: Léa Seydoux (Bondovo dekle)
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

PETEK,  15. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAGIČNE ŽIVALI: 
DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI
Domišljijski spektakel, Warner Bros, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 16. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JEŽEK SONIC 2 (animirano, novo!)
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 16. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

SEVERNJAK
Igrajo: A. Skarsgård, N. Kidman, E. Hawk, W. Daefoe
Zgodovinski spektakel, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 17. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PETER ZAJEC: SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO (novo!)
Animirana pustolovščina, 93 min., SINHRO.
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 17. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: TEKMECA (novo!)
Penélope Cruz, Antonio Banderas in Oscar Martínez
Komična drama, Španija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 22. 4. 2022, ob 19.30.
Vstopnina: 19,90 €. 
PROTOKOL W
RANDEVU Z WOLFOM
Koncert Božidarja Wolfanda Wolfa
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 23. 4. 2020, ob 19. uri.
Vstop prost.
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI VRHNIKA, ZAVOD IVANA 
CANKARJA VRHNIKA

ZAPOJMO PESEM - 54.  OBMOČNA 
REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN 
SKUPIN občin Vrhnika, Borovnica in 
Log - Dragomer
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 24. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VELIKI RDEČI PES CLIFFORD 
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 24. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

Z Liffa na Vrhniko: NEMIRNI (novo!)
Psihološka drama, Belgija, Luksemburg
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SREDA,20. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5,00 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

ROJIŠČE # 74
Koncert
Rok Zalokar/klavir, 
Duo: Gal Furlan/bobni in Jošt Drašler/kontrabas
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

ČETRTEK, 28. 4. 2022, ob 10. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: VOJVODA 
(novo!)
Filmsko dopoldne se vrača. Po filmu druženje ob kavi in čaju.
Biografska komična drama po resnični zgodbi, 90 min., Anglija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 29. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DOWTON ABBEY: NOVA DOBA 
(novo!)
Zgodovinska uspešnica, Anglija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 30. 4. 2022, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BARABE (DreamWorks, novo!)
Animirana družinska pustolovščina, SINHRO., ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 30. 4. 2022, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MAGIČNE ŽIVALI: 
DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI
Domišljijski spektakel, Warner Bros, ZDA
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, obstaja 
možnost spremembe ali odpovedi programa, 
zato prosimo, da spremljate naše spletne strani.
Hvala za razumevanje!

Rač. št. 2323
pelji me, pelji
na konec sveta
ni mavrice več
sanj ne rabim zlata
 
pelji me, pelji
tam nisem doma
ni cilja začetka
preveč je solza
 
pelji me, pelji
mamica, mama
v očesu le želja
v njej tako sama
 
pelji me, pelji ...
oče in mama
ujeta sem luč
ki ugaša med vama
 
pelji me, pelji
neznanec, v temo
brez zvezd sem
zdaj hladno nočno nebo
 
pelji me, pelji
ne budi me več
lep je ta svet
tiho boleč
 
vrni me, vrni
brez zarje spomina
pot moja
sanj pokopanih globina
 
solz več ne utrni 

Milan Žniderič
(Iz cikla Taksist)

Pomladno prebujenje
Majhna drobna cvetka
pokukala je izpod travnatega tepiha,
ko sonce je obsijalo travnato kopreno,
kmalu je postalo vse rožnato, pisano.

Pa ne, da pomlad je tu?

Pomlad, ko vse brsti, puhti,
ko sonce ima večje oči
in žarki božajo prijazneje
in bolj toplo.

Takrat se ptički ženijo
– na gregorjevo –
takrat dlan poišče dlan
in srca vsa kot ena so.

Da, pomlad, je tu!

Ljubica Dolničar
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Vabljeni 
na 
naše 
prireditve 
v aprilu 2022

NOČ KNJIGE na 
DAN ZEMLJE
22. in 23. 4. 2022 vas vabimo na raz-
lične dogodke, s katerimi obeležujemo 
svetovni dan knjige in Zemlje pod 
skupnim naslovom NOČ KNJIGE na 
DAN ZEMLJE.  Premierno bomo v 
petek ob 17.00 v Grabeljškovi dvorani 
predstavili pesem v znakovnem jeziku 
Na planincah sončece sije – Tin-
kara Jerina in otroci OŠ ICV in ob 
20.00 uglasbeno poezijo Drobni spo-
mini – Primož Rus s prijatelji. Ob 
18.00 vabljeni na predstavitev pesniške 
zbirke Bine Štampe Žmavc Onkraj 
samot. Od 22.00 naprej bomo gostili 

bralce Cankarjevih besedil, člane 
literarne sekcije Društva Dvig   Log 
- Dragomer, recitatorske sekcije Mah 
teater in morda še koga. Vabljeni, da se 
predstavite tudi vi s svojimi avtorskimi 
prispevki ali pa z branjem Cankarjevih 
del. Otroke ob 18.00 vabimo tudi na 
jogo za lahko noč z Nejo Malavašič 
Šurca; eno svojo plišasto igračo prine-
sejo v petek, 22. 4., v knjižnico, kjer bo 
lahko prespala do sobote zjutraj, ko 
bo ob 9.00 na vrsti glasbena pravljica 
Zavoda Škrateljc. Prijazno vabljeni. 

Potopisno predavanje 
Tine Škorjanc – Kirgizija: 
pohodništvo, jahanje in gostoljubje v 
centralni Aziji

»Domovina jurt z neskončnimi čredami 
konj in ovac, s prekrasnimi razgledi na 
gorovja in visokogorska jezera, z dobro 
ohranjenimi ostanki Svilene ceste in 
prava zakladnica gostoljubja domači-
nov – vse to je Kirgizija ali Kirgizistan, 
za skoraj deset Slovenij velika država v 
centralni Aziji. Na potopisnem predava-
nju vam bom predstavila predvsem na-
ravne lepote te dežele: pešačili bomo do 
visokogorskega jezera Song Kol, obiska-
li kanjon Skazka, jahali do nadmorske 
višine skoraj 4000 metrov in prehodili 
dolino Altyn Arashan. Med avantura-
mi bomo spali pri domačinih v jurtah 
ali preprostih guesthouseih, kjer bomo 
priča neverjetnemu gostoljubju. Za lju-
bitelje zgodovine bomo obiskali park 
petroglifov in ostanke karavanseraja (le 
kaj je to?), za dopustniške navdušence se 
bomo kopali v ogromnem jezeru Issyk 
Kol, le ljubitelji petičnega turizma bodo 
tokrat res ostali praznih rok.« Predava-
nje bo v četrtek, 7. 4. 2022, ob 18.00 
na Facebook live prek KVŠ.

Knjigobežnice v 
Občini Log - Dragomer
V februarju smo v sodelovanju z 
Občino Log - Dragomer in KUD 
Kosec postavili štiri knjigobežnice, 
ki so nastale v sodelovanju CKV, 
KVŠ in Kluba Leo. Dobili smo 
že prve odzive: »Pošiljam fotko 
naše knjigobežnice na pustni torek. 
Hvala lepa knjižnici Vrhnika. Dobili 
smo mini knjižnico za okus. Gre za 
predhodnico prave knjižnice, ki si jo 
vsi zelo želimo in verjamemo, da jo 
bomo kmalu imeli. Lepo se imejte 
in še enkrat hvala,« je zapisala av-
torica ene od fotografij Erna Kos 
Grabnar. »Veseli nas, da smo vsaj 
na tak način v naši občini omogočili 
ljubiteljem branja, da  obiščejo   knji-
gobežnico, si preprosto vzamejo 
čtivo in ga odnesejo domov. Morda 
pa  knjigo, ki  je doma že v pozabi, 
preprosto prinesejo  v knjigobežnico. 
Pri  branju vrstic vam želimo veliko 
užitkov,« pa je zapisala predsednica 
društva KUD KOSEC Anica Ven-
gust. Prijazno vabljeni, da tudi vi 
obiščete knjigobežnice. Tudi mi si 
želimo, da boste občani Občine Log 
- Dragomer čim prej dobili neposre-
den dostop do knjižnične dejavnosti 
v svojem lokalnem okolju. 

Ugankarski izziv – 
žrebanje
Vse naše male in velike ugankarje ob-
veščamo, da je bil tudi FEBRUARSKI 
odziv na NOVI sklop ugank uspešen. 
Skupaj smo prejeli 16 rešitev, dve žal ne-
pravilni. Ker so pravilno rešene uganke 
nagrajene z lepo knjižno nagrado, smo 
1. 3. 2022 opravili žreb. Nagrajenca sta: 
UGANKA ZA NAŠE NAJMLAJŠE – 
rešitev Veverica, nagrajenka TJAŠA 
HOZJAN, Vrhnika, nagrada: To sem 
Jaz, Špela Bašar/Mateja Pivk. UGAN-
KA ZA BRIHTNE GLAVCE – rešitev 
činele, nagrajenec NICK PEGAN, Vrh-
nika, nagrada: To sem Jaz, Špela Bašar/
Mateja Pivk. UGANKARSKI IZZIV 
ZA VELIKE BRIHTE –  rešitev: Jane 
Austen, nagrajenec ni bil izžreban, saj 
si nihče ni upal rešiti uganke. Obema 
srečnima reševalcema ugank iskreno 
čestitamo! Vsi, ki želite sodelovati pri 
novi nagradni igri, vabljeni v knjižnico. 
Knjižno nagrado bomo izžrebali v za-
četku aprila 2022, nagrajenci pa bodo 
objavljeni na družabnih omrežjih naše 
knjižnice, na spletu in v naslednji šte-
vilki Našega časopisa. Nagrajenci bodo 
nagrado lahko prevzeli v knjižnici; če to 
ne bo mogoče, bomo nagrade poslali 
po pošti. Pokažite in dokažite, kdo je 
prava brihta, zato ponovno vabljeni k 
uganjevanju in bistrenju glav. Darija 
Arsič, CKV 

Zgodbe o naključjih
Irena Tršinar je v svoji knjigi Naših 
sto naključij zbrala več kot sto zgodb 40 
avtorjev. Z zbiranjem zgodb o naključjih 
nadaljuje in vabi tudi vas, da ji pošlje-
te svojo (svoje) zgodbo o naključjih, 
ki so se vam zgodila v življenju. Njen 
stik je: itrsinar@gmail.com ali 040 255 
292. »Zbiranje mi ne prinaša nobenih 
finančnih koristi. Če bomo skupaj zbrali 
dobre zgodbe za še eno knjigo, bo vsak 
avtor lahko prejel izvod brezplačno,« je 
še zapisala Irena Tršinar. 

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 polnimo po 18.00 uri tekočega 
delovnega dne oziroma po 12.00 uri 
ob sobotah. Do te ure gradivo prevze-
mate v knjižnici na oddelku Izposoja. 
Več informacij v posebnem prispevku, 
ki ga je pripravila Darija Arsič.

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 
na teden ob sredah ob 16.00 in ob 
16.30. Otroka lahko prijavite osebno 
na mladinskem oddelku, po e-pošti ta-
mara.jesenovec@ckv.si ali pošljete sms 
na 041 379 688 (prijava naj vsebuje ime 
in priimek ter starost otroka).

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 navadili, 
da je vse malo drugače, kot je bilo še 
pred nedavnim. V lanskem šolskem 
letu pravljičnih uric nismo mogli izva-
jati v živo v knjižnici, so pa otroci lahko 
spremljali pravljice prek Facebooka (v 
skupini Ure pravljic CKV), v Borov-
nici pa smo pripravili izbor slikanic s 
predlogi za ustvarjanje. Ker je to po-
tekalo 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 objavljenih pravljic na Facebooku, v 
skupini Ure pravljic. V letošnji sezoni 
bodo v obeh knjižnicah za izposojo na 
voljo Moljčkovi pravljični nahrb-
tniki (za tri različne starostne skupi-
ne otrok), v katere bomo poleg knjig za 
otroke in priročnika za vzgojo dodali 
še idejo za ustvarjanje ter priporočil-

ni 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 na branje 
Cankarjevih besedil. Dogodek bo v 
vsakem vremenu. Prijava za branje 
na daljavo oziroma informacije o 
točnem kraju in terminu: mirjam.
suhadolnik@gmail.com. 

RAZSTAVE V  CANKARJEVI 
KNJIŽNICI  VRHNIKA

Razstava Ekosistemi v Sloveniji

V Cankarjevi knjižnici Vrhnika bo 
do konca aprila na ogled 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 širši 
javnosti. V projektu sodeluje deset pro-
jektnih partnerjev, od katerih je kar pet 
naravnih parkov Slovenije. Vabljeni na 
ogled razstave.

Razstava Vintage art

Lepo vabljeni, da si ogledate razstavo 
Vintage arta, 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 kultur-
ne dediščine, mesto, kjer se prepletata 
zgodovina in mitologija. Navduše-
na nad Nauportusom in zgodbo 
o Argonavtih sem se odločila, da 
zgodbo o Jazonu predstavim na 
mizi in stolčkih. [..] Zgornji del mize 
je poslikan z motivom Medeje in Jazo-
na. [...] 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 Močil-
nika; je ročno vezana z zlatimi in sre-
brnimi nitkami – te predstavljajo moč 
in vztrajnost Jazona, da nadaljuje svoje 
popotovanje do Grčije.” Več informacij 
na pavlinkamirleva@gmail.com ali 070 
475 577.

Razstava članic U3ŽO Vrhnika 

Do konca aprila ste vabljeni na ogled 
razstave, 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.

NOČ KNJIGE na 
DAN ZEMLJE 
za odrasle
22. in 23. 4. 2022 vas vabimo na različ-
ne dogodke, s katerimi obeležujemo svetovni 
Dan knjige in Zemlje pod skupnim naslovom 
NOČ KNJIGE na DAN ZEMLJE. 

Ob 18.00 vabljeni na predstavitev pesni-
ške zbirke Bine Štampe Žmavc Onkraj samot. 
Premierno bomo v petek ob 20.00 predstavili 
uglasbeno poezijo Drobni spomini Primoža 
Rusa. 

Od 22.00 naprej bomo gostili bralce 
Cankarjevih besedil, člane literarne sekcije 
Društva Dvig  Log - Dragomer, recitatorske 
sekcije Mah teater in morda še koga. 
Vabljeni, da se predstavite tudi vi s svojimi 
avtorskimi prispevki ali pa z branjem Can-
karjevih del. 

NOČ KNJIGE na DAN 
ZEMLJE za otroke
Ob dnevu Zemlje in knjige vabimo otroke v 
petek, 22. 4. 2022, ob 17.00 na 
premierno predstavitev pesmi v znakovnem 
jeziku Na planincah sončece sije – Tinkara 
Jerina z otroki OŠ AMS v Grabeljškovo dvora-
no; ob 18.00 vabimo na jogo za lahko noč 
z Nejo Malavašič Šurca v pravljično hiško na 
mladinskem oddelku. S seboj lahko prinesete 
tudi svojo plišasto igračko, ki bo prespala v 
knjižnici. Ponjo se boste vrnili v soboto, 
23. 4. 2022, zjutraj med 8.40 in 8.55 
uro, potem pa bo sledila še prava »poslasti-
ca« za vse pravljične sladokusce. Glasbeniki 
in pripovedovalka Nina Grilc Peče z Zavoda 
Škrateljc bodo pripravili eno izmed njihovih 
glasbenih pravljic. Dobrodošli ste vsi mali in 
veliki pravljični navdušenci, da se nam pri-
družite v soboto, 23. 4. 2022, ob 
9.00 v Grabeljškovi dvorani. 

Vabljeni, luštno bo. 

Vabilo 
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 • Vse  najboljše  Janezu  Kovačiču
Vsak drugi petek imamo v Gra-
beljškovi dvorani Cankarjeve 
knjižnice na Vrhniki po tri šol-
ske ure študijski program risanja, 
umetnosti, oblikovanja, barv … 
Naše urice opravljamo v sklopu 
članstva – U3ŽO – Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Vrhni-
ka. Počutimo se sprejete in dobro-
došle. Tudi zato so ti PETKI vsaj 
malo naši. Smo čudovita skupina 
ljubiteljev umetnosti. Postali smo 
pravi prijatelji – to smo: Tatjana, 
Marinka, Silva, Mirjana, Jana, 

Mici, Mili, Jožica, Marija, Biserka in Slavko. Smo iz različnih krajev: 
z Vrhnike, iz Borovnice, z Zaplane, iz Logatca in Horjula. Ob prostih 
trenutkih iščemo po različnih trgovinah »ta boljše« barvice, svinčni-
ke, čopiče, risalne liste ipd. Tako opremljeni ustvarjamo umetnine. 
Rišemo, barvamo, tudi po predlogah na mizi: sadje, šopke, portrete. Z 
nami se ukvarja in poučuje neizmerno potrpežljiv akademski slikar in 
pedagog Janez Kovačič. Ustavi se pri vsakem posamezniku – učencu, 
mu svetuje, ga pouči, popravi, pohvali in tudi čisto na rahlo okrca ali 
se pa nam samo zazdi. Tudi z našim slikanjem smo zelo povezani. 
Preprosto rečeno: imamo se radi. Skupaj smo doživeli in ustvarili 
enkraten, nepozaben dogodek. Čisto na kratko smo mu čestitali za 
praznik rojstva – 80-letnico. Resnično mu teh let ne moremo priso-
diti. Videti je vsaj deset let mlajši. Pomlajuje in osrečuje ga zagotovo 
njegova družina, neprekinjeno poučevanje, tečaji in razstave. Tudi 
vnuki vsakega pomladijo. Pripravile smo mu presenečenje. Podarili 
smo mu šopek iz naših risbic, napravljenih doma. Vsak je na hrbtno 
stran napisal voščilo, lepo misel ali celo pesmico, kar sta ustvarili 
naši umetnici. Vsako risbico smo pripele na vejice in na posamezne 
cvetove ter mu podarili v veliki vazi. Voščila mu je tudi direktorica 
knjižnice SONJA ŽAKELJ s simboličnim darilom. Tako smo zaklju-
čili petek vsi veselo razpoloženi. Z njim se bomo ponovno srečali 29. 
marca ob 19. uri letos v Cankarjevem domu na Vrhniki, kjer bo imel 
svojo veliko razstavo s kulturnim programom. Takrat bomo z njim 
tudi nazdravili.
S pozdravi, Marija Tomšič, udeleženka študijskega programa U3ŽO 
Vrhnika

   •  Skodelica 
  novega 
  znanja

C K V

Foto: Marija Tomšič

Ugankarski izziv 
za velike 
brihte

KAKO DOBRO POZNAŠ 
DRAMSKA DELA?

Katerega dramskega dela ni 
napisal William Shakespeare?

a) Macbeth

b) Beneški trgovec

c) Julij Cezar

d) Življenje je sen

Vir: Lepo je biti milijonar, TV kviz, Tatjana Žener

Takšne in podobne uganke najdete na zloženkah v knjižnici – kot razve-
drilo, pa tudi kot nagradno igro.

Svetovalno 
središče 
Ljubljana

Ljubljanske urbane regije

Brezplačno in zaupno informiranje ter 
svetovanje za izobraževanje odraslih:
– INFORMIRANJE: o možnostih uče-

nja in izobraževanja (za poklic, strokov-
no izpopolnjevanje ali za prosti čas), o 
vpisnih pogojih,  trajanju izobraževanja,  
učni pomoči …

– SVETOVANJE: pri odločanju za 
primerno izobraževanje (neformalno, 
formalno, NPK), pri premagovanju učnih 
in drugih težav, povezanih z izobraže-
vanjem (motivacija, učni stili,

 tipi, vaje za spomin, koncentracijo, 
načrtovanje učenja, kam in kako …), 
pri načrtovanju in spremljanju izobra-
ževanja, pri izvajanju postopkov ugota-
vljanja in vrednotenja že pridobljenega 
znanja, spretnosti in kompetenc (Učenje 
učenja, Načrtovanje kariere, digitalna 
kompetenca, državljanska k., socialna 
k. v osebnem in delovnem okolju) …

Dejavnost poteka:
–  v Cankarjevi knjižnica na Vrhniki/prek 

spleta enkrat na mesec – prva sreda v 
mesecu: od 8.00 do 9.00 ure skupinsko 
srečanje in od 9.00 do 11.00 individualna 
svetovanja in informiranje.

Prijave zbiramo na 
mateja.vurnik@cdi-univerzum.si 
ali 
svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si. 

Po prijavi vam bomo sporočili povezavo 
do videokonference/informacijo ali bo 
svetovanje v knjižnici. 

V aprilu bo svetovanje v 
sredo, 6. 4. 2022.

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA 
ŽENSKO (2. 4. ob 18.30)
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. 
Prejemnik sedmih filmskih nagrad Vesna, tudi za 
najboljši celovečerni film.

NITRAM (3. 4. ob 19.00)
Nitram/psihološki triler/režija: Laura 
Samani/Avstralija/112 min.
Nitram živi v izolaciji in frustraciji, nikoli se ni vklju-
čil v družbo. Vse dokler nepričakovano ne spozna 
osamljene dedinje Helene, s katero se zbliža in 
postaneta tesna prijatelja. Ko pa se to razmerje 
tragično konča in se Nitramovi osamljenost in jeza 
večata, vse skupaj počasi vodi v katastrofo. V glavni 
vlogi zaigra igralec Caleb Landry Jones, ki je prejel 
nagrado za najboljšega igralca v Cannesu.

FRANCE (10. 4. ob 19.00)
Drama/režija: Bruno Dumont/Fran-
cija
France je zgodba o zvezdniški novinarki 24-ur-
nega informativnega kanala ter o svetu, ki ga je 
vrgla s tečajev »vzporedna resničnost« medijev in 
družabnih omrežij. Film z Léo Seydoux (Bondovo 

dekle) v naslovni vlogi je posnel vedno nepredvi-
dljivi Bruno Dumont (Jezusovo življenje, Flandrija, 
Mali Quinquin).

TEKMECA (17. 4. ob 19.00)
Komična drama/režija: Gaston Du-
prat/Španija 
Komedija v glavnih vlogah predstavlja oskarjev-
ko Penélope Cruz, nominiranca za oskarja Anto-
nia Banderasa in Oscarja Martíneza, ki kot filmski 
ustvarjalci in vrhunski igralci združijo moči, da 
posnamejo enega najboljših filmov v zgodovini. 
Komedijo sta režirala priznana režiserja Gastón 
Duprat in Mariano Cohn, film je svetovno premi-
ero doživel lani septembra na beneškem filmskem 
festivalu, predvajali pa so ga tudi na filmskem fe-
stivalu v Torontu in San Sebastiánu.

NEMIRNI (24. 8. ob 19.00)
Romantična drama/režija: Joachim/
Belgija
Damien in Leïla se globoko ljubita. S sinom Ami-
nom živita v čudoviti hiši na podeželju, kjer on sli-
ka, ona pa restavrira staro pohištvo. Toda nihče ne 
ve, kdaj se bodo Damienovi navdušenje, igrivost 
in ustvarjalnost sprevrgli v manično epizodo, ki 
ji bodo sledili depresija in obiski bolnišnice … 
Joachim Lafosse (Najini otroci) v svojem značilno 
intimnem, psihološko kompleksnem in čustveno 
intenzivnem slogu raziskuje meje romantičnih in 
družinskih vezi.

VOJVODA (28. 4. ob 10.00)
Biografska komična drama/režija: 
Roger Michell/Anglija/90 min.

FILMSKO DOPOLDNE se vrača z zabavno, 
na resnične dogodke oprto zgodbo o preprostem 
človeku, ki je s plemenitim namenom prekršil 
zakon in postal legenda. Leta 1961 je šestdese-
tletni taksist Kempton Bunton iz Narodne galerije v 
Londonu ukradel znameniti Goyev portret vojvode 
Wellingtona. V zameno za vrnitev slike je zahteval 
nenavadno odkupnino ... Po filmu druženje ob kavi 
in čaju.

V Miklčevi kašči v Verdu si še vedno 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 torek, 29. marca 2022, ob 19. uri
vas vabimo na ogled razstave akademskega slikarja

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.

V torek, 5. aprila 2022, ob 19. uri 
vas vabimo na odprtje likovne razstave učencev 

OŠ Ivana Cankarja 
(mentor: Jure Zorič)

DOBER TEK, JOŽEF!
Pripravili smo OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva knjižnica, 

Muzejsko društvo in 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Razstava v avli bo na ogled do 22. 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
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Na vrhniškem 
nogometnem igrišču 
že od začetka vojne v 
Ukrajini vadijo mladi 
ukrajinski nogometaši. 

Veš o tem si lahko prebere-
te na začetku vrhniških strani. 
Sicer pa se v našem klubu v 
marcu nadaljuje spomladan-
ski tekmovalni del sezone, kjer 
v določenih selekcijah Vrhni-
čani ciljajo na najvišja mesta 
v posameznih prvenstvih in 
tekmovanjih. Pri članih je glav-
ni cilj preboj v tretjo državno 
ligo, pri mladinski in kadetski 

selekciji želijo nadaljevati tam, 
kjer so končali prvi del sezone. 
Kadeti so bili odlični. 

Varovanci trenerja Iztoka 
Grudna so prvi del končali 
na zavidljivem drugem mestu. 
Glede na filozofijo kluba, ki 
skrbi za razvoj igralcev, pa se 
je nekaj fantov na pripravljal-
nih tekmah že pridružilo mla-
dinski ekipi, ki jo vodi Dejan 
Djermanović. Mlajši dečki v 
selekciji U15 so v boju za pre-
boj v prvo slovensko državno 
ligo zahod, kar je tudi letošnji 
glavni cilj. V zimskem pripra-
vljalnem obdobju so dobro de-
lali tudi po ostalih selekcijah. 

Fantje so se udeleževali moč-
nih turnirjev in tekmovanj 
ter tako utrjevali nogometno 
znanje. 

Ob tem je prav, da še ome-
nimo, da je naš nekdanji član 
Filip Cukjati, ki sedaj nastopa 
za FC Koper, pred kratkim de-
bitiral v prvi slovenski državni 
članski ligi in odigral 90 minut 
tekme - čeprav sodi še med iz-
hodne mladince. Čestitke!

Vse rezultate naših nogome-
tašev lahko redno spremljate 
na spletni strani www.nkdren-
-vrhnika.si in na socialnih 
omrežjih. 

Peter Kavčič

Ko mladim igralcem, ki na-
predujejo z velikimi koraki, 
dodamo še izkušenega stratega 
Mileta Simeunoviča in vodjo na 
igrišču Nikola Jandriča, dobi-
mo ekipo Silika, ki jo je vredno 
gledati vsakič, ko stopi na teren.

 In za to bo v naslednjih me-
secih v dvorani OŠ Antona 
Martina Slomška, ko prihaja 

končnica veliko priložnosti, ki 
jih ne smete zamuditi! Prvi vr-
hunec sezone za Miletovo četo 
je prišel s tretjo uvrstitvijo Sili-
ka na zaključni turnir četveri-
ce v pokalu Terme Olimia. Ali 
nam bo tokrat končno uspelo 
preskočiti polfinale in zaigrati 
v velikem finalu, je bilo glavno 
vprašanje pred potjo v Podče-

trtek, kjer nam je žreb namenil 
najtežjo možno oviro – večkra-
tne državne prvake in evropsko 
ekipo Futsal klub Dobovec. Eki-
pa je v večernem petkovem dvo-
boju pokazala, da se uglednega 
tekmeca ne boji in prikazala 
izjemno borbeno ter agresivno 
predstavo. Ko je v drugem pol-
času spreobrnila zaostanek v 

prednost 2:1, so se odpirala vra-
ta v finale, a je Dobovec v izdi-
hljajih polfinala izenačil na 2:2. 
Po loteriji iz 6-ih metrov, smo 
tako še tretjič zapustili pokalno 
tekmovanje poraženi. A tokrat 
z dvignjeno glavo in ponosom 
nad prikazano igro. Sobotni dan 
so igralci izkoristili za zasluže-
no sprostitev v termah in ogled 
finalne tekme, v kateri je Dobo-
vec suvereno premagal Ptuj in 
osvojil še 5. zaporedni naslov 
pokalnih prvakov. Za nameček 
uspešnega pokala, pa je pred fi-
nalno tekmo velika čast doletela 
20- letnega igralca Silika Maxa 
Vesela, ki je bil zasluženo raz-
glašen za najboljšega igralca do 
21 let v Sloveniji. Po pokalu smo 
se obrnili proti državnemu pr-
venstvu naše najmlajše selekcije 
do 13 let, ki je konec februarja 
s skupnim izidom 7:6 v četrtfi-

nalu končnice premagala KMN 
Oplast Kobarid in se tako v svoji 
prvi sezoni uvrstila v polfinale 
prvenstva. Glede na predstave 
najmlajših, ki pod vodstvom 
članskih igralcev Toda Ciuhe 
in Maxa Vesela napredujejo iz 
tekme v tekmo, smo slutili, da 
to še ni konec prvenstvene poti. 
Tako so na prvi polfinalni tek-
mi proti Slovenskim Goricam 
prikazali še eno odlično tekmo 
in se odpravili na povratno tek-
mo v Slomška z rezultatom 10:5. 
Starši, bratje, sestre, prijatelji in 
sošolci so na polnih tribunah 
ob spremljavi bobnov z glasno 
podporo pospremili igralce Si-
lika Temte do zmage 6.3 tudi 
na povratni tekmi in se uvrstili 
v finale. V Slomšku bomo v so-
boto 19. marca priča prvi final-
ni tekmi za naslov državnega 
prvaka v starostni kategoriji do 

13 let. Verjamemo, da nas čaka 
vrhunsko vzdušje in še ena po-
gumna predstava Vrhniških 
fantov ter se hkrati nadejamo, 
da bomo lahko v naslednji šte-
vilki Našega časopisa poročali 
o velikem uspehu sedmošolcev. 
Redni del prve slovenske lige 
prihaja h koncu in pred člansko 
ekipo je le še ena tekma pred 
začetkom končnice. S katerega 
mesta po rednem delu bo štar-
tala Miletova četa, bo odločila 
prav zadnja tekma z ekipo Me-
teorplasta. Kar vemo zagotovo 
je, da nas čaka v Slomšku izje-
men april, ko bo šlo zares za-
čenši s prvo tekmo četrtfinala, 
ki se bo čisto brez heca zgodila 
v petek 1. aprila. Nadejamo 
se, da boste tudi Vrhničani v 
čim večjem številu prisotni na 
tribunah domače dvorane »pod 
Hruševico«.  SE VIDIMO!

Prekrasen rezultat je 
na državnem pokalnem 
tekmovanju dosegla 
ekipa mlajših dečkov. 

V izjemno napeti tekmi za 
tretje mesto je morala priznati 
premoč vrstnikom iz Rogaške 
Slatine. Še pred tem pa so naši 
fantje izločili proračunsko ne-

primerljivi ekipi, kot sta Krka 
iz Novega mesta in domžalski 
Helios Suns. Zagotovo si zaslu-
žijo, da jih na tem mestu tudi 
poimensko omenimo. Dame 
in gospodje, četrto mesto v 
Mini pokalu Spar so osvojili: 
Miha Smrekar (kapetan), Mark 
Makovec (izbran v najboljšo 
peterko), Naj Rajh, Tine Potre-
buješ, Simon Malovrh, Vane 

Tavčar Marolt, Gal Jakob Ščav-
ničar, Aljaž Slovša, Mitja Justin, 
Nace Mauri, Filip Tomažič, 
Teodor Bračko, Aljaž Grubar 
Srdić, David Čulibrk in trener 
Primož Jurca. Iskrene čestitke 
vsem! Prepričani smo, da nas 
bo ta generacije razveseljevala 
tudi v prihodnje!

Andrej Smrekar, KK Ipros 
Vrhnika

Drugi mesec v letu smo 
končali z vsakoletno 
šolo smučanja med 
zimskimi počitnicami. 

Štirideset otrok je vsak dan 
od Vrhnike do Krvavca in na-
zaj spremljalo sedem učiteljev 
smučanja. Čeprav se je teden 
začel z močnim vetrom in 
meglo, so nas kmalu pričakale 
super razmere za smučanje ter 
obilo sonca. Šole smučanja ne 
bi mogli izvesti brez pomoči 
podjetij Prosaf Vrhnika in Bel-
liente, ki sta otrokom priskrbela 
nagrade ob uspešno končanem 
tednu. 

Zaradi sprostitev ukrepov 
za omejevanje okužbe s CO-
VID-19 smo se lahko 5. 3. s 

polnim avtobusom smučarjev 
odpravili na smučarski izlet v 
Katschberg. Temperature so 
bile za pozno zimo precej niz-
ke, vendar sta dobro pripravljen 
sneg in močno sonce več kot 
premagala mraz ter poskrbela 
za odličen smučarski dan. Dva 
tedna pozneje, 19. 3., smo se s 
polnim avtobusom ponovno 
odpravili v Avstrijo, in sicer na 
Turracher Höhe, kjer je zima z 
nizkimi temperaturami še ve-
dno dobro kazala zobe, zato 
smo se še toliko bolj razveselili 
sončnih žarkov na smučišču. 

Celotno zimo smo uspešno 
telovadili z najmlajšimi v špor-
tni dvorani Partizan, s katero 
bomo nadaljevali do konca šol-
skega leta. Če vas, vaše otroke 
ali koga, ki ga poznate, zanima, 

kako telovadimo, in bi se nam 
radi pridružili, nas še vedno 
lahko obiščite vsak torek od 
17.30 do 18.30. 

Glede na to, v kakšnih raz-
merah smo začeli zimsko se-
zono, smo bili prejšnje mesece 
pozitivno presenečeni, koliko 
izletov, učenja smučanja in ob-
navljanja našega znanja smo 
uspeli izvesti. Zato lahko zago-
tovo zapišemo, da smo za seboj 
pustili super sezono. Če nam 
bodo vremske razmere dopu-
ščale, bomo na snegu aktivni 
tudi v začetku aprila in organi-
zirali še kakšen smučarski izlet, 
o katerem vas bomo obvestili 
prek naše spletne in strani na 
Facebooku.  

Manca Trček

NK Dren - Vrhnika

Mlajši dečki v selekciji U15 so v boju
za preboj v prvo slovensko državno ligo

Nepredvidljive razmere, 
super sezona

Košarka

Dečki U-13 četrti v Sloveniji

Futsal klub Siliko

Naši najmlajši za naslov 
državnih prvakov
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Začela se je glavna 
sezona tekmovanj v 
ritmični gimnastiki. 

Opravili smo že s prvim tek-
movanjem. Dekleta in trener-
ke upajo na še lepše uvrstitve v 
nadaljevanju sezone. 

V sredini marca je v Ljublja-
ni v Gimnastičnem centru 
potekalo prvo tekmovanje v 
glavnem delu spomladanske 
sezone. Prva prvenstvena tek-
ma za posamezne vaje, kjer se 
je predstavilo šest vrhniških 
tekmovalk, je postregla z obili-
co novih tekmovalnih vaj. Za-
čel se je namreč nov olimpijski 
cikel in to pomeni tudi nov 

točkovalni pravilnik. Novemu 
pravilniku smo se morali prila-
goditi hitro, da so lahko dekleta 
čim prej začela trenirati nove 
sestave. Na omenjeni tekmi so 
dekleta zasedla naslednje re-
zultate: Ana Treven je s svojo 
vajo z žogo zasedla 5. mesto, 
Ela Lepša je za vajo z obročem 
osvojila 7. mesto, Brina Kordež 
Čebela, ki je tudi tekmovala z 
obročem, pa 8. mesto. Med 
mladinkami je Klara Martin-
čič tekmovala z žogo in z lepo 
oceno osvojila 7. mesto, Maša 
Plantan je bila s kolebnico 9., 
Eva Kozole pa je zasedla 12. 
mesto. Vsem tekmovalkam in 
trenerkam čestitke. Tekmovati 

bi morala tudi Kajta Rovan, a 
je zaradi poškodbe tekmovanje 
odpovedala v zadnjem trenut-
ku. Še bo dovolj priložnosti za 
tekmovanja.

Časa za počitek ni, ker dekle-
ta kmalu čakajo že nova tek-
movanja; mednarodni turnirji, 
domače tekmovanje v skupin-
skih vajah in še marsikatero 
drugo tekmovanje. 

Vsem dekletom želimo še 
uspešnejše nadaljevanje sezo-
ne. 

Barbara Šinigoj, 
Gimnastično društvo 

Vrhnika

Kolesarsko društvo 
RAM je prostovoljno 
društvo kolesarskih 

navdušencev, ki 
že dve leti aktivno 

deluje na območju 
Vrhnike.

Združuje vse ljubitelje športov 
na kolesih in se povezuje s soro-
dnimi organizacijami, ki delu-

jejo na področju rekreativnega 
in profesionalnega kolesarstva. 
Pri svojem delu sodelujejo s ko-
lesarji, planinci, gorskimi tekači 
in drugimi, ki uživajo v športih 
v naravnem okolju.

Njihovo poslanstvo je lepo 
povzeto na njihovi spletni stra-
ni, kjer so zapisali: »Navdušenci 
nad kolesi smo ustanovili dru-
štvo, saj želimo vsem odpreti 
vrata v svet kolesarjenja, prija-

teljskega druženja, sprostitve, 
rekreacije in izletov v naravo.«

Vse to je kolo! Po navadi le 
prevozno sredstvo, ki pa je lah-
ko še kako igrivo in poskočno. 
Naj bo navadno, babičino, me-
stno, cestno, specialno, bmx, 
enduro, dh, dirt, tricikel, skiro, 

električno ali monocikel, vsako 
kolo ima svoj značaj in odpira 
drugačne možnosti, vsako nudi 
obilo veselja in zabave.

Zato smo si rekli: »VSI NA 
BAJK!«

Kot navdušeni kolesarji vidijo 
velik potencial za razvoj Vrhni-
ke, ki si jo želijo v obliki zelene 
točke vrisati na kolesarski ze-
mljevid Slovenije. Njihova ide-
ja je razvoj mreže kolesarskih 
objektov, ki kot mesta srečeva-
nja omogočajo vzpostavljanje 
trdnih socialnih vezi in kakovo-
stno preživljanje prostega časa. 
V celostnem razvoju kolesarske 
infrastrukture vidijo možnost 
vzpostavitve kolesarskega cen-
tra, ki bi Vrhniki ponudil pri-
ložnost za trajnostni turizem 

in boljšo kakovost bivanja ce-
lotne skupnosti. Projekt je sicer 
zelo obsežen in dolgoročen, a 
kot prvi znanilec prihodnjega 
razcveta že raste spretnostni 
poligon na Sveti Trojici. Z njim 
želijo dopolniti ponudbo asfal-
tnega »pump-tracka« v mestu 
in omogočiti pridobivanje na-
prednejših kolesarskih veščin.

Organizirajo tudi čistilne ak-
cije, zabavne programe za naj-
mlajše, rekreativne programe za 
odrasle in krajše dnevne izlete, 
obenem pa radi priskočijo na 
pomoč markacijskemu odseku 
PD Vrhnika pri urejanju po-
hodniških poti. V prihodnosti 
želijo v sodelovanju z občino in 
Zavodom Ivana Cankarja ure-
diti tudi turnokolesarsko pot na 
Planino in spust z nje.

Vsekakor je KD-RAM kole-
sarska skupnost, ki si želi po-
vezovanja in iskanja najboljših 
rešitev, zelo dobrodošla na Vrh-
niki. Zato si želimo, da jo boste 
tudi vi vzeli za svojo in po svojih 
močeh pomagali, da bo Vrhnika 
postala kolesarska oaza, v kate-
ri bodo mladi, mladi po srcu in 
starejši ponovno odkrili lepoto 
kraja, okoliških hribov in skritih 
poti. Za konec si bom sposodil 
kar društveno krilatico: »Vrhni-
čani, vsi na kolo!«

Več o projektu Kolesarski 
center Vrhnika si preberite na 

spletni strani 
www.kd-ram/vizija/QR koda 

za mobilne naprave:

Okrogla miza na temo razvoja 
gorskokolesarske infrastruk-
ture na Vrhniki bo 13.5.2022, 
rezervirajte si čas! Vabljeni vsi 
zainteresirani.

V soboto, 5. 3. 2022, je v Žireh 
potekalo tekmovanje 
Pokal Žirov. 

Sodelovalo je 29 klubov s 366 tekmovalci in tek-
movalkami. Udeležilo se ga je tudi 17 tekmovalk 
in tekmovalcev Judo kluba Vrhnika, ki so nasto-
pali v starostnih kategorijah do 10 let – U-10, do 
12 let – U-12 in do 14 let – U-14.

Tekmovalci so nastopali zelo dobro in dosegli 
naslednje rezultate:

starostna kategorija U-10:
1. mesto je osvojil Luka Urbanija Sladič
3. mesti sta osvojila Aleksej Despot in 
Lovro Frank

5. mesti sta osvojila Valentin Džekić in Viktor 
Ristić

starostna kategorija U-12:
2. mesti sta osvojili Manca Gorjup in Tjaša Mer-
jetič
3. mesti sta osvojila Matevž Likar in Mina Vr-
hovec
5. mesti sta osvojila Oliver Poglajen Osterman 
in Benjamin Duraković
7. mesti sta osvojila Taj Pirc in Lovro Verbič
9. mesto  Matic Ambrožič

starostna kategorija U-14:
2. mesto je osvojila Erika Primc
7. mesto je osvojil Aljaž Grom
9. mesto je osvojil Nejc Kaučič

Judo klub Vrhnika 
na tekmovanju v Žireh

KD RAM –
kolesarsk skupnost
na Vrhniki Anketo namenjeno vsem, ki želite 

podati svoje predloge za razvoj 
kolesarstva na Vrhniki, najdete 

na spletnem naslovu: https://
www.1ka.si/KCVrhnika2030

QR koda za mobilne naprave:

Prva spomladanska tekma 
za vrhniške ritmičarke

Foto: Rok Kovačič
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Triglavke v 
slovenski Istri

V soboto, 12. 2. 2022, smo se na zbir-
nem mestu odločili, da se odpeljemo 
proti Primorski.

Roman je že vedel, kam nas bo pope-
ljal. Jutro je bilo hladno, a med vožnjo 
po avtocesti se je že kazalo sonce. 

Vas Movraž je bilo naše izhodišče. 
Vas leži v Movraški vali, ki je manjše 
kraško polje, bogato z rodovitno ze-
mljo. Nastalo je iz debelih peščeno-
-ilovnatih nanosov. Pot smo začeli 
navkreber v smeri Kuka, njegov vrh 
je na višini 498 m. Ob vzpenjanju je s 
pobočja lep razgled na vas Movraž in 
vso Movraško dolino. Z vrha travnate 
planote je lep razgled na Slavnik, Črno-
kalski viadukt, Trst, Učko …

S poti nas je Roman usmeril v jamo 
Tri učke, kjer smo našli zavetje pred 
vetrom za prvo malico. Po okrepči-
lu smo pot nadaljevali proti Lačni, v 
smeri spodmolov na Kraškem robu, 
imenovanem tudi »ušesa Istre«, ki so 
velika naravna znamenitost. To so do 
28 m visoke pečine, v katerih so trije 
večji spodmoli s 17 m visokim stropom. 
Pod njimi je sončne žarke že lovilo ne-
kaj pohodnikov in tudi mi smo se jim 
pridružili. Tam gnezdijo ptice – skalni 
golobi, krokar in puščavec, zato v času 
gnezdenja dostop do spodmolov ni 
dovoljen. Navzdol seže lep pogled na 
vas Mlini ob meji s Hrvaško. Po po-
stanku smo se ustavili ob naravnem 
kamnitem mostu v neposredni bližini, 
ki meri v dolžino 6 m in višino 4 m.  Po-
hod smo nadaljevali nad pečinami po 
travnati in delno kamniti poti ter ime-
li med hojo lep razgled daleč naokoli. 
Na hribu nad Sočergo stoji cerkev Sv. 
Kvirika, ki je obdana s pokopališčem in 
kamnitim zidom. 

Od tam smo se v vas Movraž vračali 
navzdol po poti, ob kateri je postavljen 
križev pot. Ob prihodu v vas smo na 
travniku opazovali konje in osla, ki so 
se razposajeno pasli. Preden smo pri-
šli do avtomobilov, smo si sredi vasi 
z vodo pogasili žejo. Za konec krožne 
poti po slovenski Istri smo se ustavili 
v kraju Gračišče, kjer nas je na bližnji 
osebni praznik spomnila Mateja. Za-
želeli smo ji še veliko zdravja in sku-
pnih pohodov.

Na Vrhniki smo prijetno utrujeni 
družno ugotovili, da je za nami spet en 
prijeten, aktivno preživet dan v naravi, 
za kar velja zahvala vodniku Romanu, 
Jožetu in organizatorki Suzani.    

Triglavke

5. 3. 2022, Jurčičev 
pohod

Prvo marčevsko soboto, ko se spo-
minjamo rojstnega dne našega znane-
ga pisatelja Josipa Jurčiča, smo Veseli 
Triglavci rezervirali za 28. tradicional-
ni rekreativno-literarni pohod po Jur-
čičevi poti, ki poteka od Višnje Gore 
do Muljave. V centru Višnje Gore je 
pohodnike iz vse Slovenije pričakala 
dobrodošlica organizatorjev in doma-
činov, nato pa smo krenili po pešpoti: 
najprej čez Polževo (630 m), nadaljeva-
li do Pristave in zaključili pri Jurčičevi 
hiši na Muljavi. 

Vsi pohodniki smo si ob poti lahko 
ogledali znamenitosti, kot so razvaline 
gradu grofov Višnjegorskih in Polževe-

ga, pred nedavnim obnovljeno pozno-
gotsko cerkev sv. Duha, znamenitosti 
iz Jurčičevih del ter na cilju njegovo 
domačijo. Letos zaradi epidemioloških 
razmer ni bilo zaključka prireditve, so 
pa organizatorji vsekakor poskrbeli, da 
na poti nismo bili niti žejni niti lačni. 
Rahlo naletavanje snežink in nizke 
temperature nam vsekakor niso po-
kvarile dneva. Domov smo se vrnili v 
zgodnjih popoldanskih urah.

Besedilo in fotografija: 
Veseli Triglavci

Štiridnevno 
zimovanje na 
planini Uskovnica 
od 18. 2. do 22. 2. 
2022

V petek, 18. 2. 2022, smo se ob 15.00 
zbrali v pisarni Planinskega društva na 
Vrhniki. V avtih smo razporedili zim-
sko pohodno opremo in hrano ter se 
odpravili na pot. 

Po slabih dveh urah smo se pripeljali 
na planino Uskovnica in pri kapelici 
parkirali avtomobile. Razdelili smo si 
opremo ter se odpravili na pot, ki nas 
je vodila do našega cilja. Po polurnem 
pohodu smo končno prispeli do Sale-
zijanske koče, izpraznili svoje nahrb-
tnike in se odpravili nazaj do avtov po 
preostalo hrano. Skuhali smo večerjo 
in pred spanjem še kartali in se pogo-
varjali. 

Drugi dan nam vreme ni bilo na-
klonjeno. Zaradi dežja se nismo mo-
gli odpraviti na turo. Po zajtrku, ki so 
ga pripravile naše odlične kuharice, 
smo se igrali družabne igre. Kmalu je 
napočil čas za kosilo. Ko smo pojedli 
in pomili posodo, so nam planinski 
vodniki organizirali zanimivo pre-
davanje o zimskem pohodništvu in 
varni hoji v hribe. Preostanek dneva 
smo kartali in po večerji odšli spat. 
Tretji dan smo se odpravili na turo. Po 
dokaj položni in zasneženi poti smo 
se povzpeli do planine Konjščica, kjer 
smo imeli prvi daljši odmor. Popili smo 
nekaj požirkov vode ali čaja in pojedli 
kakšno čokoladico. Sneg je bil moker, 
zato smo prebudili otroka v sebi in se 
tudi kepali. 

Nato smo pot nadaljevali po bolj 
strmi in zasneženi poti do našega cilja, 
do Jezerc. Tisti, ki so se na pot podali s 
turnimi smučmi, so se povzpeli še više. 
Na Jezercih smo še v praksi ponovili 
rabo lavinskega trojčka, ki smo ga spo-
znali na predavanju en dan prej. Nazaj 
smo se odpravili po isti poti in se brez 
postankov vrnili do koče. 

Skuhali smo joto in se do spanja 
igrali družabne igre. Zadnji dan je 
sledilo počasno prebujanje. Nato smo 
pojedli zajtrk in začeli pospravljati, pa-
kirati in pomivati. Pred odhodom smo 
pred kočo naredili še nekaj skupinskih 
fotografij. 

Odpravili smo se do avtomobilov, 
kjer smo si razdelili smeti in opremo 
ter se odpravili v dolino. Pred odho-
dom domov smo se ustavili še v Bo-
hinjski Bistrici, kjer smo pomalicali in 
popili kavico. 

Na Vrhniko smo prispeli ob 16.00 in 
tako končali še eno uspešno zimovanje.

Ema Mrzelj
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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, možne različne barve in 
dimenzije. Primer dimenzije 195 
cmx100 cmx84cm: cena 270€, di-
menzija 285 cmx140 cmx84 cm: cena 
340€. Več info: 041 369 170, Aljoša.

Trajno vam odpravim depresijo, 
razne strahove, tesnobo, izgorelost, 
ljubosumje, anksioznost, nespečnost, 
stres, panične napade ... s terapijo EFT. 
Mojca NENDL, 051-780-724, www.
eft.si, mojca@eft.si.

Kakovostno, hitro in ugodno 
opravljam zaključna gradbena 
dela, slikopleskarstvo ter suhomonta-
žna dela. Vse informacije na telefon-
sko številko: 051 645 529.

Globinsko čiščenje sedežne gar-
niture, cena 50 €. Tel.: 031 648 877, 
Nina.

Zaposlitev

Pekarna Adamič, d. o .o., za-
posli 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

Potrebujem kosca v Sinji Gorici. 
Teren je bolj hrib, tako da je mogoče 
kositi z nitkarico. Tel.: 040 835 060, 
Romana.

Nepremičnine, gradnja

Prodam 200 m2 strešne opeke bra-
mac, rabljene 20 let. 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. Za-
klanec), 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

Prodam 50 kosov špirovcev, 14 x 
12 cm x 6 m. Tel. 031 285 622.
 

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.

Kupim njivo, travnik ali 
sadovnjak na Vrhniki ali Stari 
Vrhniki, do 4000 m2. Tel.: 051 363 359.

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 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

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.

Ženski usnjen dvodelni motori-
stični komplet, znamke Cafe Racer 
Collection,  hlače in jakna združljiva, 
velikost S-M, malo rabljen, odlično 
ohranjen. Cena po dogovoru. Telefon: 
041  950 162. 

041/745-991 
giga.gregorklaric@gmail.com 

 

GIGA GREGOR KLARIČ s.p. 
Briše pri Polhovem Gradcu 2a 
1355 Polhov Gradec 

 

 

Želite prepleskati stanovanje  
pa nimate časa? 

NUDIMO VAM  

vse slikopleskarske storitve: 

• glajenje in izravnava sten z  

     disperzijskim kitom, 

• fino strojno in ročno brušenje, 

• pleskanje sten in stropov s klasično,  

     pralno, lateks, antinikotinsko ali termoizolacijsko barvo, 

• zaključna dela s knaufom (bandažiranje), 

    … in še veliko več. 
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Žensko podloženo, toplejšo motoristično 
jakno, znamke FIRST, združljivo s hlačami, 
velikost S-M, malo rabljeno, odlično ohranjeno. 
Cena po dogovoru. Telefon: 041  950 162. 

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.

Kotel za žganjekuho – kompleten – prodam. 
Cena ugodna. Tel.:  041 612 847.

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 031 352 124. Zelo 
uspešno, z dvajsetletnimi izkušnjami, inštru-
iram kemijo za gimnazije, druge SŠ, osnovno 
šolo in pripravljam za maturo. ATOKEM. Zlat-
ko Šorn.  s. p., e-pošta: zlatko.sorn@siol.net

Nudim učno pomoč šoloobveznim otrokom. 
Po izobrazbi sem pedagoginja in imam veliko 
izkušenj ter zagotavljam odlične rezultate.    Več 
informacij: 051 346 179

Inštruiram matematiko za osnovno in sre-
dnjo šolo, tudi na vašem domu. Informacije na 
telefonsko številko: 031 392-842.

Ima vaš osnovnošolec ali srednješolec težave 
pri matematiki? S svojim znanjem in izkušnja-
mi na področju pomoči pri učenju matematike 
lahko pomagam, da bodo te težave hitro mimo. 
Pokličite na 041 621 343. Slavica Peševska.
 
Ponujam inštrukcije za angleščino za osnov-
nošolce, pa tudi za srednjo šolo. 040 524 640.

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 

redna cena: 9,80 €

cena s Kartico zvestobe

7,84 € 2
POPUST: 
20 %

VESCIN GEL
Gel za nego utrujenih in 
težkih nog, z escinom in 
mentolom, 150 ml. Izdelano 
v Galenskem laboratoriju 
Lekarne Ljubljana.

Veljavnost od 10. 3. do 18. 4. 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 10. 3. do 18. 4. 2022 oz. do prodaje zalog.

izbrano iz kataloga ugodnosti

Že diši po 
pomladi,  
kajne?

Za več informacij prelistajte nov 
katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!

na brezplačno telefonsko številko 

RESVERATROL 150 MG
Prehransko dopolnilo s 
suhim izvlečkom japonskega 
dresnika v obliki kapsul, 60 
kapsul. Izdelano v Galenskem 
laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
redna cena: 17,18 €

cena s Kartico zvestobe

13,74 € 3
POPUST: 
20 %

DOMAČA ZELIŠČNA GRENČICA
Prehransko dopolnilo 
z vodno-etanolnimi 
izvlečki zelišč. Izdelano 
v Galenskem laboratoriju 
Lekarne Ljubljana, 220 g.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 13,18 €

cena s Kartico zvestobe

10,54 € 2
POPUST: 
20 %

OBLIŽI MASTER AID QUADRA 3D
Obliži za deklice in dečke so 
iz barvane netkane tkanine s 
polimeri, ki ustvarjajo vizualni 
in otipljivi »3D-učinek«. 
10 obližev 7.8 x 2 cm in 
10 obližev 7.8 x 2.6 cm.
Medicinski pripomoček
redna cena: 1,73 €

cena s Kartico zvestobe

1,38 € 1
POPUST: 
20 %

DNEVNA KREMA 
Dnevna krema z vitaminoma C 
in E je namenjena vsakodnevni 
negi kože obraza in vratu. 50 
ml. Izdelano v Galenskem la-
boratoriju Lekarne Ljubljana.
redna cena: 5,39 €

cena s Kartico zvestobe

4,31 € 1
POPUST: 
20 %

redna cena: 12,90 €

cena s Kartico zvestobe

9,03 € 2
POPUST: 
30 %

DR. BÖHM® MAGNESIUM 
SPORT® ŠUMEČE TABLETE
Prehransko dopolnilo z 
magnezijem, kalijem in 
vitaminom C. 40 šumečih tablet.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Oglašujte!
Oglašujte! 
Oglašujte!
v

voljo sem tudi v dopoldanskem času. Katja, 
031/404-809

Nudim pomoč pri učenju/domačih nalogah 
osnovnošolskih otrok, pri varstvu otrok 
(tudi starejših) ter sprehajanju psov. Vsa dela 
opravljam z veseljem, s skrbnostjo. Katja, 031-
404-809.

»Ona-on«

Sem pošten, preskrbljen moški srednjih let. 
Rad bi živel s prijazno gospodično do mojih let. 
Tel: 041 230 134.

Rad bi živel zakonsko življenje z urejeno 
gospo, gospodično, ki ji ni bilo dano imeti otrok. 
Imam vse pogoje, da nama je lahko resnično 
lepo. Če vas oglas v stiski 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.

OOKKEENNSSSSSKKEEEE PPPPPPPPPOOOOOOOOOLICE • STOPNICE
KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHIIIIINNNNNJJJSSSSSKKKKKIII  IINNNNN KKKOPALNIŠKI PULTI
PPPPPOOOOORRRRRTTTTTTTTAAALLII •• BBAAALLLLLLLLLLKKKKKKKKONSKE OBROBE
NNAAAAAGGGGGRRRRRROOOOOOBBBBBBNNNNNNNNNIIIIIIII  SSSSSSSSSPPOOMENIK I

D oooo llll nn iiiii ččččč aaaaa rrrr

DDooooolllllnnnnniičar d.oo..ooooo.., ,, SiSiSiinjnjnjnjnjaaaaaaaa GoGoGoGGoorriririrr cacacacaaa 333333344,44,4,4,4,4,4 VVVVVVVVrhrhrhrhninininikakakka, , teteteell.l.l.l.:::: 0000000000000044444444000000 2222222222233333 1111111000000000000555555555553333
•  • • e-mamailil:: mamamamam rkrkrrkoo.o.o dodddododododolnlnnnnlnlniciciiiiiciccarararar@s@s@s@sioioioiolll.l.l.nenenennetttt •••• ••••  ••••

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
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Iščemo sodelavce:
Za delo 

V KOMERCIALI, 
kjer pričakujemo aktivno znanje angleškega jezika in poznavanje MS orodij za delo 
na računalniku.

Za delo 

V SKLADIŠČU,
zaželene so izkušnje za delo z viličarjem.

Prosimo, da prijave pošljete do 8. 4. 2022 na info@fortrade.si ali na Fortrade d.o.o., 
Pod Hruševco 50, 1360 Vrhnika.

ZAPOSLIMO
Zaposlimo dva delavca za pomoč na strehi 
in pri ostalih gradbenih delih. 
Možnost priučitve!

Delovni čas: 7:00 - 17:00
Sobote proste!

Dobro plačilo, regres in dopust. 
Možnost dela tudi preko študentske napotnice. 

ANDREJ KOZJEK S.P.
Ljubgojna 10
1354 Horjul
andrej.kozjek1354@gmail.com
041 711 984

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

Četr tek,   28.  4.  ob 10.00 -  PONOVNO Z VAMI!

VOJVODA (biografska komična drama)

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA

Vsak zadnji četrtek v mesecu. Po filmu druženje ob kavi in čaju.

FILMSKO DOPOLDNE se vrača z zabavno, na resnične 
dogodke oprto zgodbo o preprostem človeku, ki je s 
plemenitim namenom prekršil zakon in postal legenda. 
Leta 1961 je šestdesetletni taksist Kempton Bunton iz 
Narodne galerije v Londonu ukradel znameniti Goyev 
portret vojvode Wellingtona. V zameno za vrnitev slike 
je zahteval nenavadno odkupnino, ... Po filmu druženje 
ob kavi in čaju.

Za več informacij obiščite www.kino-vrhnika.si ali pišite na info@kino-vrhnika.si 

Na voljo v: TIC Vrhnika, cvetličarni LEPA ROŽA, trgovini z darili LEVČEK
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WWW.PALMA .SI 
051  380 838 •  KLICNI.CENTER@PALMA .SI

P O T O V A N J A 
in POČITNICE

za 1. maj

• Družinske počitnice
• S posebnimi letali iz Ljubljane
• Počitnice na toplem
• Križarjenja
• Vikend oddih na Hrvaškem in v Sloveniji

Interclass cars d.o.o., Gorjupova 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01 2000 955,   WWW.INTERCLASSCARS.SI    

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 €
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Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.

In čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA
V 90. letu se je poslovila naša mama

JUSTINA URBANČIČ
(1932–2022)

iz Brezij pri Dobrovi
Ob izgubi naše mame se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 

in znancem, ki ste se prišli poslovit in jo pospremili na njeni zadnji poti, hvala 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove za svete maše. Zahvala Domu 

upokojencev Vrhnika za vso skrb in nego v času njenega bivanja v domu. Hvala 
gospodu župniku Janezu Kvaterniku in Pogrebni službi Lavanda za lepo opravljen 

poslovilni obred. Draga mama, počivaj v miru, hvala ti za vse.

Žalujoči: hčere Marta, Helena, Štefka in sin Tone z 
družinami

ZAHVALA
Od tuzemskega življenja se je poslovil dragi oče 

in ata
 

MATEVŽ BURJAK
(1928–2022)

 Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste 
se prišli poslovit od njega. Iskrena hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje in 
sveče ter darove za svete maše in v dobre namene. Iskrena hvala duhovnikoma, 

Mohorju Rihteršiču in Marjanu Lampretu, za opravljeno pogrebno svečanost, 
pevcem Okteta Raskovec za sočutno petje ter Pogrebni službi Vrhovec za 

organizacijo slovesa. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in se ga z 
naklonjenostjo spominjate.

 Hči Matejka s sinom Nikolajem, sin Miran z družino

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je … 

V 76. letu se je od nas poslovil 

LENART MOLK
1945 – 2022
z Verda 110

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala župniku 
Mohorju Rihtaršiču za lepo opravljen obred slovesa, hvala tudi vsem, ki ste ga 
obiskovali v Domu upokojencev Vrhnika. Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Žalujoči: Darko z družino

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti. 
Sedla bo na rožna tla

in jokala, ker tebe več ni.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga žena, mama, babica, 

prababica in sestra

ANTONIJA JESENOVEC
po domače Grilcova Tončka

(8. 6. 1939 – 15. 2. 2022)

Iskreno se zahvajujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in drugim za 
izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje, darove za svete maše in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala gre tudi pogrebni službi Pieta, pevcem, 

trobentaču in gospodu župniku Mohorju Rihtaršiču za cerkveni obred. 

Žalujoči: mož Matija, sinova Marjan in Uroš in hči 
Slavka z družinami, vnuki in pravnuki ter sestra in brat. 

Vrhnika, Borovnica, Mala Ligojna

Dobrota tvoji rok ne mine,
čas ohranja nam spomine

in hvaležno misel nate.

ZAHVALA
za vedno se je poslovil dragi mož, oče, brat in 

dedi

FRANCI  KOGOVŠEK
1950 - 2022

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem ter poslovnim 
partnerjem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste se 

poslovili od njega in ga pospremili na zadnjo pot. Posebna zahvala dr. Zvezdani 
Jablanov in sestri Mileni ter patronažni sestri Bernardki za vso pomoč v težkih 

trenutkih. Hvala pogrebni službi Lavanda za lepo zadnje slovo. Vedno boš z nami 
v naših srcih.

Žalujoči: vsi njegovi

V 88. letu starosti se je od nas poslovila draga 
mama in stara mama

FRANČIŠKA  SETNIKAR
(1934–2022)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter darove za svete maše.

Vsi njeni

KMETIJA ŠVIGELJ iz Mirk vam v rastlinjaku  
“Pri kopalnici” nudi sadike zelenjave

-  SOLATE od 1,80 dalje
-   vse vrste kapusnic - ZELJE, CVETAČA, 
  BROKOLI, OHROVT ...
-   veliko vrst plodovk - 
  PARADIŽNIK,PAPRIKA, MELANCANI, 
  BUČKE ...
-   posebnosti - ANDSKA JAGODA, 
  TOMATILO, MEHIŠKA KUMARICA ...
-   cvetje za okolico vašega doma
 

Za vas je odprto dopoldan od 9h-12h, 
popoldan  pa od 15h-18h

Pokličite na tel. 031/494 - 727
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www.usluge-lavanda.si

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.

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine

in hvaležno misel nate.

Pred enim letom se je od nas poslovila draga 
mama, babica in prababica 

LJUDMILA RUS
Ohranjamo jo v lepem spominu.

Hčerki Barbara in Damjana z družinama

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka

SREČKA KAJTNE 

Hvala vsem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče. 

Vsi njegovi

Srce je omagalo, 
dih je zastal.

A nate spomin bo večno ostal. 

ZAHVALA

VIKTOR KOZJEK
(17. 7. 1940 – 3. 2. 2022) 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Zahvala tudi vsem sovaščanom za pomoč in podporo. 

Vsi njegovi

Od nas se je poslovil

MILOJE DESPIĆ 
z Vrhnike

(19. 6. 1943 – 26. 2. 2022)

Hvala vsem, ki ste nam bili v podporo in pomoč.

V tihi žalosti: vsi njegovi

Spomin na mater pokopano
komu  ni drag, komu ni svet,
umrje mati vsem prerano,

naj tudi sto užije let.
(A. Medved)

ANGELA BOŽIČ
(24 . 8. 1930 – 21. 2. 2022)

Ob smrti najine drage mame se zahvaljujeva vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti, za darove in pomoč. Obenem se zahvaljujeva za lepo opravljen obred 

g. župniku Janezu Šilarju, pevcem, pihalnemu kvartetu in službi Pieta. 

Janko in Bernarda z družinama

Od našega dragega očeta 

JOŽETA PLEŠKA 
iz Blatne Brezovice

(5. 1. 1935 – 10. 2. 2022)
smo se poslovili v torek, 15. februarja 2022, na pokopališču v Blatni Brezovici. 

Zahvaljujemo se gospodu župniku za opravljen obred, pevcem, Pogrebni službi 
Vrhovec in domačim gasilcem. Hvala vsem za izrečene besede sožalja, 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

ZAHVALA
Prezgodaj se je po težki bolezni poslovila naša 

MARIJA – MARJA 
PODBREGAR

(19. 8. 1959 – 5. 3. 2022)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, hvala za vso podporo, 
darila, cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku, Pogrebni službi Vrhovec in pevcem 

za lep obred. 

Vsi njeni

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.

Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.

(T. Pavček)

ZAHVALA
ob nenadni in boleči izgubi moža, atija, dedija 

in brata

JANEZA JAMNIKA
(1965–2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, besede tolažbe in darove. Hvala 
tudi za vso pomoč in podporo v teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo se PGD Horjul, 
Pogrebnemu podjetju Lavanda, PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, Območni obrtno-
podjetniški zbornici Vrhnika in gospodu župniku Mohorju Rihtaršiču. Hvala vsem, 

ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Mateja, hčerki Špela in Tjaša z 
družinama ter brata Jože in Franc z družinama
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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 pizza hiše UGRIZNI.ME, se je glasilo: »Moja zaloga pic.« Praktične nagrade 
(vsak po pet pic) so prejeli: Nik Žnidaršič z Vrtnarije, Anže Šubelj z Drenovega Griča, Nika Erjavec z Lesnega Brda, Janez Kogovšek z 
Vrzdenca in Helena Likar z Loga. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko pošljite najkasneje do 5. aprila preko elektronske pošte (nascasopis@
zavod-cankar.si) ali preko klasične (Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«). Med tri izžrebane bo pokrovitelj tokratne 
križanke – GREBENČEVA KLET iz Podpeči – podelil 5 nagrad: 3 x pico in 2 x hamburger po izbiri (s pivom). 

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.


Upokojenci na golfu
Penzionisti so igrali golf. Vsi so se pri-
toževali. 
»Igrišče je predolgo!« je rekel prvi.
»Jame so preveč globoke!« je rekel dru-
gi.
»Vzpetine so previsoke!« se je oglasil 
tretji.
Nato pa se je oglasil še najstarejši, 
osemdesetletni Tine: »Če pogledamo 
vso zadevo še z druge plati, je dobro 
vsaj to, da smo pri naših letih še vedno 
na gornji strani trave!«

Država
Učitelj vpraša v razredu: 
»Otroci, kdo mi lahko pove, kako funk-
cionira država?« 
Javi se Janezek: »Država je kot čezoce-
anska ladja. Kapitan je predsednik, mi-
nistri pa posadka, ki vodi ladjo čez ne-
mirne valove, nevihte in druge težave.« 
Učitelj reče: »Zelo dobra razlaga. Kaj pa 
ljudstvo?«
»To so potniki!« 
»Kaj pa delajo oni?« 
»Bruhajo.«

Konec
Župnik in mežnar stojita ob vaški cesti 
in zabijata v tla tablo z napisom: »Ko-
nec je blizu! Obrnite se, dokler še ni 
prepozno!«
Mimo pridrvi avto, voznik skozi okno 
zavpije: »Pustita ljudi pri miru, vidva, 
verska fanatika!«
Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje 
zavor in nato glasen pljusk.
Mežnar se obrne k župniku: »Ali mi-
sliš, da ne bi bilo bolje, če bi preprosto 
napisala: “most je podrt”?«

Sodobni vrtec
Po koncu službe pride mama po otroka 
v vrtec. Vrata velikega otroškega igri-
šča okoli vrtca so odprta, vsi otroci so v 
peskovniku, vsak s svojim mobilnikom, 
vzgojiteljica pa poležava na klopci. 
Vpraša mama: 
»Kako lahko spite, vrata so odprta, vam 
bodo otroci ušli.« 
In vzgojiteljica: »Nič ne bodo ušli. Pri 
nas je wi-fi samo v območju tega pe-
skovnika.«

Nova dieta
Pepca zavistno prijateljici Štefki: »Oho-
ho, kako si lepo shujšala. Kakšna nova 
dieta?«
Štefka: »Kje pa? Le krompir, korenje in 
fižol.«
»A res? Pa si vse to kuhala ali pekla?«
»Okopavala.«

Izolacija
Smeh je pol zdravja, druga polovica pa 
izolacija.



O G L A S I

NAS CASOPIS 502/28. 3. 2022 C M Y K 68

28. marec 2022 68
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

TO
LE

A 
d.

o.
o.

, R
ob

ov
a 

c.
 6

, V
rh

ni
ka

. P
oo

bl
aš

če
ni

 p
ro

da
ja

le
c 

Te
le

ko
m

 S
lo

ve
ni

je
, d

.d
.. 

M
ož

ne
 s

o 
na

pa
ke

 v
 ti

sk
u.

 S
lik

e 
so

 s
im

bo
ln

e.

TC MERCATOR VRHNIKA
Robova cesta 6, T: 01 755 71 61 / M: 041 342 000, mega.phone@siol.net

MOBILNI
PAKETI NAJ
PO AKCIJSKI

CENI!

5GMEGA PHONE VRHNIKA

ŽE OD 

11,99€

V harmoniji z naravo

Vrtni center

RASTLINA MESECA APRILA - NAGELJ

VSE ZA VRTNARJE

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

VSE ZA
VELIKO NOČ
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