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Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer
Naslednja številka bo izšla 30. septembra. 

Gradivo bomo zbirali do 16. septembra.
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Vrhnika

Kemisova 
gradnja 
nezakonita
Odločba gradbene inšpekcije
Gradbena inšpektorica je odločila, da je 
objekt Kemisa nezakonita gradnja. Zaradi 
navedenega je odločila, da mora Kemis od-
straniti celotno nezakonito gradnjo do 30. 
junija 2020. Medtem ko občina in Civilna 
iniciativa Eko Vrh odločitev poz-
dravljata, je Kemis odločbo inšpek-
cije označila za nerazumen ukrep.

Dobrova - Polhov Gradec

Vozniki, bodite 
previdni!
Začenja se šolsko leto

Za boljšo varnost bo Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Dobro-
va - Polhov Gradec v prvih dveh tednih 
šolskega pouka poskrbel, da bo na ključnih 
izpostavljenih mestih v okolici šol organi-
zirano varovanje otrok na šolskih poteh. V 
prvih dveh tednih meseca bo tudi MIRED 
izvajal preventivno akcijo Varna 
šolska pot.
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V prejšnji številki smo pisali, da se veliko dogaja  
v naših občinah. Da je temu res tako, lahko  spo-
znate po obsegu tokratne številke, pa čeravno je 
poletna – ko naj bi se po mnenju nekaterih nič 
ne dogajalo v naših občinah. Za tokratno naslov-

nico smo izbrali dogodek, ki najbolje predstavlja 
poletno dogajanje na podeželju. V začetku julija 
so se na Logu pomerili kosci in grabljice – ekipe  
in posamezniki – iz Občine Log - Dragomer. So-
dniška trojica je letos precej premešala rezultate. 

Kosci in grabljice so lahko znova spoznali, da hi-
trost ni vse. Fotografija prikazuje tehtanje sena. 
Več o pestrem dogajanju na travni-
ku pri gasilskem domu na Logu pa 
na log-dragomerških straneh.  

Borovnica

Podelili občinska priznanja
Slavnostna akademija ob občinskem prazniku

Na predvečer občinskega praznika, 26. julija, je v OŠ Borovnica potekala slavnostna akademija, 
na kateri je bil slavnostni govornik župan Bojan Čebela. Pohvalil je dosedanje delo nagrajencev in 
predstavil projekte, ki  potekajo na območju občine. Po bogatem kulturnem programu 
je podelil priznanja. Nikolaj Bogdan Stražišar in Damjan Debevec sta prejela zlato ob-
činsko priznanje, Ivan Škulj pa priznanje župana. 

V začetku avgusta je vrhniško 
javnost dosegla vest, da je gradbena 
inšpekcija označila Kemisovo gradnjo 
za nedovoljeno. Gospodarska 
družba je odločbo komentirala kot 
nerazumen ukrep, na katerega se je 
nato tudi pritožila. Občina in civilna 
iniciativa Eko Vrh sta ob tem slavili, 
a dobljena je samo bitka, še zdaleč 
ne vojna. Okoljski minister Zajc je 
v enem od svojih izjav napovedal 
revizijo postopka: »Zanima me, na 
podlagi česa je prišlo do takšne 
odločbe.« Je šlo za hipni biroktratski 
saltomortale ali za kaj več? Bo 
vmes posegla globoka država? 
Bo Kemis tako vendarle ostal ali 
bo odšel iz Cankarjevega mesta? 
Kaj bo to prineslo v praksi, bosta 
pokazala čas  in tudi tehtnost izjav, 
ki so bile podane takoj po odločbi, 
da bo zato v Sloveniji nastal kolaps 
nevarnih odpadkov. Kot je slišati na 
ulici, mu del javnosti nasprotuje v 
vsakem pogledu, del se je pripravljen 
za določeno ceno, ki bi v praksi 
pomenila »mesečno rento« in ob 
predpostavki zagotovljene varnosti, 
tudi pogoditi. Je pa primer vsekakor 
odprl vprašanje sežigalnice v 
Sloveniji, o kateri se že dolgo govori, 
a je politično nepriljubljena tema. 
Če velja verjeti, da je 
odpadke vedno težje 
voziti na sežig v tujino, 
bo morala slej kot prej 
postati stvarnost. 

Priloga Konec
Zaradi uvedbe zakona o osebnih podatkih GDPR letos nismo 
izdali priloge Konec. Zakon od vseh učencev zahteva, da imajo 
podpisane izjave, da smemo v prilogi objaviti njihova imena in 
fotografije. Ker učenci tega niso imeli, objava njihovih dosež-
kov ni bila mogoča. Načrtujemo, da bo priloga ponovno izšla 
prihodnje leto. 

Uredništvo Našega časopisa 

Horjul

Gradijo 
poslovilno 
vežico
Vrzdenec z novo pridobitvijo
Izvajalec gradbenih del, podjetje Zidgrad, 
je junija na Vrzdencu začel z gradnjo po-
slovilne vežice in poskrbel, da bodo konec 
avgusta lahko z delom začeli tudi tesarji in 
krovci. Naložba, ki je vredna 300.000 evrov, 
bo  končana konec leta; po optimi-
stičnih načrtih naj bi bila  končana 
že 6. novembra. 

Vprašanja

Kosci in grabljice
Log – Na travniku pri gasilskem domu so se pomerili kosci in grabljice.

Besede Cankarja 

Z umetnostjo ne bo nihče pohujšal naroda.

Ivan Cankar, Gospa Judit

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa
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Slavnostna razglasitev projekta Ljubljanica 
na UNESCOV seznam najboljših praks za varo-
vanje podvodne kulturne dediščine.

več na strani  49
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Vrhunska keramika.
Odlična cena!

• Keramika na zalogi  
• Plačilo na obroke
• 3D izris podarimo
• Profesionalna izvedba

Ogromna izbira
italijanskih ploščic

Firence d.o.o.
Tržaška cesta 3a (Bivsi DG)
1360 Vrhnika, Slovenija
T: 041 735 100

www.firencekeramika.si

Ploščice že od

9,90€

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

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

Dol 42
1353 Borovnica

andrej.skrbec@gmail.com

TOPLOTNE 

ČRPALKE

OGREVANJE ŠKRBEC  d. o. o.

ogrevanje & hlajenje

SUVEREN BONUS_ 

NE IŠČI, DOŽIVI SUVERENO!

  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 
Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel - mesečno 
odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunan SUV bonus v primeru financiranja 
Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 141 EUR pri pologu v višini 
30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost 
od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 23. 4. 2019 znaša 8,04% in se spremeni, če se 
spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno 
mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja 
prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o 
ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse sike so simbolične.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,8 l/100 km. Izpuh CO2: od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 
6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0154 do 0,0530 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00039 do 
0,00240 g/km. Število delcev: od 0,04 do 5,24. 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.

peugeot.si

SUV 
PEUGEOT 2008 SUV 

PEUGEOT 3008 SUV 
PEUGEOT 5008

AVTO LEV d.o.o. PE VRHNIKA, Ljubljanska c. 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 8010
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Sibirski tigri na Vrzdencu
ZOO park Rožman je od konca junija bogatejši za tri nove živali. Na Vrzdenec so se iz 
Nemčije preselili trije čudoviti sibirski tigri, ki so nekoč zabavali množice širom Evrope 
kot del cirkuškega programa. Pred žalostno usodo jih je rešil Jože Rožmanec in jim v 
gozdičku na robu ZOO parka Rožman pripravil prostor za bivanje, ki je bistveno boljši od 
kletke in cirkuškega vagona. Sibirske tigre, ki so največje mačke, si sedaj lahko ogledate od 
blizu in jih občudujete v vsej lepoti in veličini. 

V Borovnici odprli pasje igrišče
Ob Borovniščici (pod železniško postajo) je Občina Borovnica na 803 m2 uredila pasje 
igrišče, prostor, ki je namenjen osnovni socializaciji psov (druženje z drugimi psi in z 
drugimi skrbniki), druženju skrbnikov psov ter njihovi izmenjavi mnenj in izkušenj. Psi 
se na  območju parka lahko gibljejo prosto, brez povodca in nagobčnika, če so primerno 
socializirani.

Lepo slovo od dobrovskega župnika Alojzija Goloba
Župljani in vsi prijatelji dobrovske fare so konec junija z veseljem in  hvaležnostjo za vse 
darove, ki so jih prejeli po rokah Alojzija Goloba, stopili skupaj in pripravili slovesnost ob 
njegovem napovedanem odhodu z Dobrove. Pripravili so pester kulturni program, ki se je 
v vročem poletnem dnevu nadaljeval v pozno popoldne ob prijetnem druženju in klepetu 
ter pestri pogostitvi s toplimi jedmi in pecivom pridnih žena.

V vrtec Občine Log -Dragomer sprejeti vsi otroci
Letos pred vrati vrtca ne bo ostal noben otrok: 1. septembra bodo vanj vključili vse 
otroke iz Občine Log - Dragomer, ki so jih starši želeli vpisati in bodo 1. septembra stari 
vsaj 11 mesecev. Na čakalnem seznamu so le še premladi otroci, iz vrtca pa sporočajo, da 
imajo še pet prostih mest. Lahko sprejmejo še dva otroka, rojena leta 2018, dva, rojena 
leta 2016, in enega 2015. Sprva je sicer kazalo, da bo odklonjenih kar nekaj otrok, a 
nekateri starši otrok, ki jih je komisija sprejela v vrtec, niso podpisali pogodb o sprejemu. 

Prve novice

-->      23

-->      35

-->      42

-->      29

Log, julij 2019

Lunakrajc
- JOGA studio na 
   Logu pri Brezovici

- ASTROLOGIJA za preobrazbo
   in življenje z namenom (jyotish)

- Individualna in skupinska joga

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

KONCAN
V

- izdelovanje diatoničnih harmonik
- popravila diatoničnih harmonik
- možnost izposoje harmonike
  za učenje
- učenje diatonične harmonike

Matjaž Končan, tel. 041 584 531

Oddam gostinski lokal v centru Vrhnike – Stara cesta. 

LOKAL JE BIL V CELOTI OBNOVLJEN 
IN JE PRIPRAVLJEN ZA TAKOJŠNJE OBRATOVANJE. (cca. 50m2).

Kontakt: 040 – 234 759 
Davorin

Podjetje za inženiring in svetovanje v
gradbeni dejavnosti d.o.o.

Kontakt:

01 430 46 51
info@geas.si

- novogradnje stanovanjskih,

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

poslovnih objektov

Arhitekturno projektiranje:
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S skupnimi močmi in z iz-
datno pomočjo podžupana 
Kukca in nekaterih občinskih 
sodelavcev smo uspeli obdr-
žati občinski vlak v pogonu. 
Pri vsaki menjavi vodstva ob-
čine namreč obstaja nevar-
nost, da se določeni projekti 
ustavijo in obstanejo. Nam 
je zaradi konstruktivnega 
dela občinskih svetnikov pri 
sprejemanju proračuna in 
zaradi poguma nekaterih 
strokovnih sodelavcev na ob-
čini to uspelo. Od vrhniškega 
klanca, zdravstvenega doma, 
južne obvoznice, kolesarske 
poti… Hkrati pa smo že pri-
čeli z novimi projekti, ki so se 
že oziroma se bodo zvajali v 
naslednjem mesecu. Gre za 
gradnjo ceste v Podlipo, nov 
most proti Blatni Brezovici, 
izgradnja učilnic v OŠ Ivana 
Cankarja, izgradnja druge po-
lovice nogometnega igrišča z 
umetno travo, izgradnja nove 
učilnice in jedilnice v OŠ An-
tona Martina Slomška…

Vzporedno s spoznavanjem 
projektov sem imel dolžnost 
in priložnost spoznati predse-
dnike krajevnih skupnosti ter 
njihove potrebe. Predsednike 
jemljem kot podaljšano roko 
občine, s katero bomo lahko 
delali v korist občanom. Prvi 
občutki so izredno pozitivni, 
lahko rečem, da ste izvolili 
prave ljudi. V prvih mesecih 
sem spoznal tudi ogromno 
občanov, ki so v aktivni v ga-

silskih, kulturnih, športnih, 
mladinskih in ostalih organi-
zacijah. Govori se, da prosto-
voljstvo izginja, a na Vrhniki 
ni tako. Imamo resnično ve-
liko občanov, ki svoje proste 
ure porabljajo za dobrobit 
soobčanov. Ravno ti ljudje 
in organizacije bogatijo naš 
skupni prostor in dajejo utrip 
našemu kraju. Kot župan to 
osebno podpiram, zato smo v 
letošnjem proračunu in bomo 
tudi v prihodnje namenjali 
več sredstev družbenim de-
javnostim.

Ob koncu se ne morem 
izogniti Kemisu. Občini je 
uspelo dobiti bitko, ki je sle-
dila sklepu občinskega sveta 
pred dvema letoma, da na 
Vrhniki ne želimo Kemisa. S 
to zmago je zasvetila majhna 
lučka upanja, da nas v drža-
vi končno nekdo vsaj malo 
posluša. Uspeh je plod dela 
ogromnega števila ljudi. Od 
posameznikov iz CI Ekovrh, 
CI Zlatica, posameznih ob-
čanov, naših pravnikov, tako 
Petroviča kot Starmana in 
občinskih svetnikov. Največji 
košček tega mozaika pa sta 
pristavili predsednica kra-
jevne skupnosti Breg gospa 
Renata Struna in svetnica 
Bernarde Kropf, ki sta imeli 
pogum in znanje, da sta se iz-
postavili in pravilno ukrepali.

Vaš župan 
Daniel Cukjati

Županova beseda 

Druga polovica

Zakorakali smo v drugo  
polovico prvega leta 
novega županovanja. 
Obdobje prvih korakov 
je sicer še prekratko, da 
bi lahko vlekli zaključke, 
vendar dovolj dolgo za prve 
analize tako vas občanov 
kot tudi nas, ki ste nas 
izvolili. V teh mesecih smo 
sestavili ogrodje občinskih 
svetnikov, ki odloča in bo 
odločala o naši skupni 
prihodnosti. Ogrodje 
sestavljajo svetniki različnih 
svetniških skupin, vendar 
s skupnim ciljem: delati v 
korist občanom, ki so nam 
zaupali svoj glas. 

Na podlagi 119. in 112. člena Zakona 
o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, 
št. 61/17) župan Občine Vrhnika javno 

naznanja 

JAVNO RAZGRNITEV IN 
JAVNO OBRAVNAVO 

dopolnjenega osnutka Sprememb in do-
polnitev Odloka o Občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za prenovo 
mestnega jedra Vrhnike 
(del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

1. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
OPPN
Predmet Sprememb in dopolnitev OPPN 
je širitev plinske postaje MRP Jelovškova 
z odorirno postajo in postavitev senčni-
ce v parku pri Mlečni.

2. JAVNA RAZGRNITEV
Javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Sprememb in dopolnitev 
OPPN bo potekala v času od 2. 9. do 
vključno 1. 10. 2019. 
Dopolnjen osnutek sprememb in dopol-
nitev OPPN bo v tem času na vpogled:
• v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka 

za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika,
• v prostorih KS Vrhnika - Center in 

Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, Vrh-
nika,

• na spletni strani Občine Vrhnika, 
www.vrhnika.si, zavihek: Prostorski 
akti v pripravi.

3. JAVNA OBRAVNAVA
Javna obravnava dopolnjenega osnutka 
Sprememb in dopolnitev OPPN bo po-
tekala v sredo, 11. 9. 2019, ob 17. uri 
v prostorih KS Vrhnika – Center oz. 

Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, 
Vrhnika.

4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI
V času javne razgrnitve ima javnost 
pravico dajati pripombe in predloge na 
dopolnjeni osnutek Sprememb in dopol-
nitev OPPN. 

Pripombe in predlogi se lahko podajo 
pisno na mestu javne razgrnitve kot za-
pis v Knjigo pripomb in predlogov ali se 
posredujejo po pošti na naslov Občina 
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
ali na elektronski naslov: 
prostor.obcina@vrhnika.si.

ŽUPAN Občine Vrhnika
Daniel Cukjati, l. r.

 

Dejal je, da je bila Majniška 
deklaracija izhodišče za po-
litične sile, ki so se podajale v 

volilno bitko. Obstajali sta dve 
poti: jugoslovanska smer ali 
slovenska oziroma evropska. 

Zmagal je Demos, ki je projekt 
osamosvojitve utemeljil s ple-
biscitom. »Kljub temu smo se 
v zadnjih mesecih osamosvaja-
nja ukvarjali z velikimi proble-
mi, kajti tuji diplomati so nam 
dejali, naj bomo realni, saj je 
proces državotvornosti v Evro-
pi zaključen. Govorili so nam, 
da je politika umetnost mogo-
čega, a mi smo dokazali ravno 
obratno: politika je umetnost 
nemogočega.« Peterle pravi 
zase, da je vesel, da je bil del 
teh sladkih zgodovinskih sanj. 
»Uspelo nam je. Vojna za Slo-
venijo nas je povezala in danes 
je to praznik, ki ga praznujemo 
vsi!« Gostitelj večera, vrhniški 
župan Daniel Cukjati, je dejal, 
da je zavedanje o nastajanju 
naše države zelo pomembno. 
»Sploh mlajše generacije mora-
mo podučiti o nastankih teme-
ljev naše države. To niso hladni 
kamni, ampak posamezniki, 
od Pučnika in kulturnikov na 

državni ravni, do Kvaternika in 
Jesenka na lokalni. Če se bomo 
zavedali pomembnosti teh pri-
dobitev, bo naša prihodnost 
svetlejša. Izkažimo jim čast in 
tako dokažimo, da njihove žr-
tve niso bile zaman.«

Kulturni program prireditve, 
ki jo je organiziral ZIC, so obo-
gatili vrhniški pihalni orkester, 
Mešani pevski zbor Mavrica 
in njena recitatorska skupina, 
prvošolka Liza Grušovnik pa 
je navdušila z recitacijo literar-
nih del. Poseben pečat priredi-
tvi, ki jo je povezovala Mirjam 
Suhadolnik, so dali župnik 
Mohor Rihtaršič z molitvijo za 
domovino, veterani vojne za 
Slovenijo z veteranskim deja-
njem ter prapori veteranskih 
organizacij. Po uradnem delu 
se je druženje pod krošnjami 
lipe samostojnosti nadaljevalo 
še pozno v noč. 

Gašper Tominc, foto: GT

Slovenci dokazali, 
da je nemogoče mogoče

Vrhnika, 25. junij – Slavnostni govornik na 
občinski proslavi ob dnevu državnosti v 
Parku samostojnosti je bil Lojze Peterle, prvi 
predsednik slovenske vlade. 

Protihrupna ograja je pred-
videna ob desnem robu avto-
ceste, gledano v smeri Ljublja-
na–Koper, v skupni razdalji 
620 metrov in višini od 3 do 
3,5 metra (na koncu viadukta). 

Naša bralka nas je opozorila, 
da se dela kljub napovedi ne 
vršijo, zato smo se obrnili na 
Dars po pojasnilo. 

Povedali so, da je bila izved-
ba del postavitve protihrupne 

ograje res bila predvidena v 
spomladanskih mesecih, zato 
je pogodbeni izvajalec tudi iz-
vedel nekaj pripravljalnih del, 
kot npr. posek dreves. »Glede 
na to, da bodo dela potekala 
na prometno zelo obremenje-
nem odseku, je tudi termin 
izvedbe pogojen oz. prilagojen 
prometnim obremenitvam 
na tem odseku. Žal pogodbe-
ni izvajalec ni uspel izpolniti 

vseh pogodbenih obveznosti, 
potrebnih za pričetek dejan-
ske gradnje ograje v predvide-
nem spomladanskem terminu, 
zato je bilo potrebno izvedbo 
del prestaviti na jesenski čas.«  
Protihrupna zaščita bo sesta-
vljena iz treh ograj in delno 
poteka po bankini ob vozišču, 
delno pa po brežini. 

Gašper Tominc

Dars bo postavljal ograje jeseni
Spomladi smo poročali, da se bo Dars lotil 
postavitve protihrupnih ograj na odseku pri 
viaduktu Verd na primorski avtocesti med 
Vrhniko in Logatcem.
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Kemis ima do 30. junija 
2020 čas, da odstrani nelegal-
ni objekt ali pa da vloži vlogo 
za gradbeno in uporabno do-
voljenje za nedovoljen objekt. 
Inšpektorica je nezakonitost 
izvedene gradnje utemeljila z 
navedbo, da Kemis ni pridobil 
gradbenega dovoljenja za izgra-

dnjo novega podzemnega be-
tonskega rezervoarja za požar-
no vodo. Z izgradnjo slednjega 
naj bi prišlo do rekonstrukcije 
celotnega objekta Kemis, za 
katero pa bi bilo potrebno pri-
dobiti novo gradbeno dovo-
ljenje in je zato celoten objekt 
označila za nelegalno gradnjo. 

Takšna ugotovitev bo zagoto-
vo predmet pritožbe s strani 
Kemisa.

Drugi ukrep pa se nanaša 
na posebno prepoved upo-
rabe objekta in prometa s to 
nepremičnino. Glede teh ukre-
pov niso predvidene posebne 
možnosti za zadržanje njene 
odločbe, kar pomeni, da mora 
Kemis takoj prenehati z izvaja-
njem svoje dejavnosti v objektu 
in pritožba zoper to odločbo 
tega ukrepa ne zadrži. 

Na Občini Vrhnika odločbo 
komentirajo z besedami, da gre 
za rezultat vztrajnosti in od-
ločnosti občinske ekipe in ce-

lotnega občinskega sveta, ki sta 
se od vsega začetka zavzemala 
za odstranitev Kemisa z Vrh-
nike. »Na Občini Vrhnika smo 
prejeli odločbo gradbene in-
špekcije, ki je pritrdila našemu 
stališču, da je nov objekt, ki ga 
je podjetje Kemis postavilo po 
požaru 15. maja 2017, črna gra-
dnja. To je velik uspeh majhnih 
ljudi, ki jim ni vseeno. Je pred-
vsem rezultat velikega angaž-
maja občinske ekipe, celotnega 
občinskega sveta v novi sestavi 

ter tudi prve sosede Kemisa 
Bernarde Kropf. Navedeni so 
se od vsega začetka zavzemali 
za izselitev Kemisa z Vrhnike in 
vložili veliko energije v to. Veli-
ka zasluga, da je Občina Vrh-
nika dosegla ta uspeh, gre tudi 
odvetniku Tomažu Petroviču, 
ki občino zastopa v tem pri-
meru. Na Občini Vrhnika smo 
zelo veseli, da so uradni organi 
pritrdili argumentom novega 
vodstva občine in Kemisu od-
redili odstranitev črne gradnje. 

Vodstvo Občine Vrhnika si bo 
še naprej prizadevalo za to, da 
se okoljsko sporna dejavnost 
podjetja Kemis umakne z ob-
močja naše občine. Zagotovi-
tev bolj kakovostnega bivalne-
ga okolja za Vrhničane ostaja 
naša pomembna prioriteta, od 
katere ne bomo odstopili,« so 
sporočili z občine Vrhnika.

Gašper Tominc

Akcija
Gratis fot

ografija

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

Ob izdelavi
50 fotografij 
vam podarimo 

fotografijo A4

PTC merCatOr VRHNIKA, ROBOVA C. 6

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

Akcija

PODARI POLJSKI PRIDELEK 
Župnijska Karitas Vrhnika  19. 8. 2019 do 7. 10. 2019 začenja akcijo – Podari 
poljski pridelek. 

Če vam je pridelek dobro obrodil in vsega ne boste mogli porabiti, ga pripeljite na Župnijsko Karitas Vrhnika. 
Pridelke bomo sprejemali vsak ponedeljek med 8. in 10. uro dopoldan. Razdelili ga bomo med družine, ki so v 
socialni stiski in jim bodo domači pridelki vsekakor v pomoč. 

Za vse akcije doslej in vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo v imenu Župnijske Karitas Vrhnika ter v imenu vseh 
naših prejemnikov pomoči. Vedno nas pozitivno presenetite in nam narišete nasmeh na obraz, ker vemo, da 
nismo sami, da je med nami veliko dobrih ljudi, ki radi pomagajo.

Še enkrat hvala!

Župnijska Karitas  Vrhnika

Kemis bo odločbo 
proučil in se v roku 
15-dnevnega roka 

odločil o pritožbi, so 
danes sporočili iz 

Kemisa. 

Ne glede na to pa se je vod-
stvo Kemisa odločilo, da pre-
neha dovažati odpadke svojih 
poslovnih partnerjev na Vrh-
niko. Kot pravijo, je nenavadno, 
da inšpekcijske službe v okviru 
stalnega nadzora sanacije niso 
odkrile nikakršnih kršitev za-
konodaje, »zato je nadvse nena-

vadno, da lahko isti organ sko-
raj dve leti po začetku sanacije 
sprejme in odloča diametralno 
nasprotno rezultatom svojega 
kontinuiranega nadzora.«

Kot so še sporočili, je Kemis 
v zadnjem pol leta poskrbel za 
13.067 ton odpadkov sloven-
skega gospodarstva, javnega 
sektorja in gospodinjstev. Tako 
je saniral krizo kopičenja ne-
varnih odpadkov na razpršenih 
tovarniških in drugih dvoriščih 
po Sloveniji. 

Ob tem je varnostno in 
okoljsko nadgradil objekt na 
Vrhniki ter nadgradil upravlja-

nje tako, da se količina obdela-
nih odpadkov v okviru enako 
velikega objekta, kot je bil pred 
požarom, ne bodo povečevale. 
»Glede na vse povedano ter 
dejstvo, da smo hitro in učin-
kovito poskrbeli za celotno 
sanacijo vseh posledic požara 
ter glede na dosledno in načel-
no spoštovanje vseh usmeritev 
nadzornih in inšpekcijskih 
organov izražamo skrajno za-
skrbljenost zaradi tega nerazu-
mnega ukrepa.«

Gašper Tominc 

Od konca leta 2017, ko 
so v Kemisu začeli z 

obnavljanjem v požaru 
poškodovanega 

objekta, smo občani iz 
CI Eko Vrha opozarjali 

gradbeno inšpekcijo, 
Občino Vrhnika in prek 

medijev slovensko 
javnost, da bi Kemis 

za to potreboval novo 
gradbeno dovoljenje. 

Med člani civilne iniciative 
so namreč tudi strokovnjaki s 
področij gradbeništva, arhitek-
ture in prava. Njihovo stališče 
je bilo jasno: »Kemis obnavlja 
objekt na črno!« V pravni dr-
žavi se to ne bi smelo dogajati. 
Najprej požar, ki se ne bi smel 
zgoditi, zatem fiasko z meritva-
mi onesnaženja okolja in sedaj 
še črna gradnja. Počutili smo 
se, kot da za Kemis ne veljajo 
isti zakoni, kot veljajo za nas, 
državljane. Temu je bilo treba 

narediti konec. Po premisle-
ku smo se obrnili na izvršno 
oblast Občine Vrhnika, tj. na 
takratnega župana g. Stojana 
Jakina in ga pozvali, naj občina 
v imenu občanov Vrhnike s po-
močjo odvetnikov od gradbene 
inšpekcije in od Kemisa zahte-
va zakonito poslovanje. Leto in 
pol pravdanja z državnimi in-
stitucijami je bilo potrebno, da 
je gradbena inšpekcija končno 
izdala odločbo, s katero Kemi-
su prepoveduje izvajanje po-
slovne dejavnosti v obnovljenih 
objektih, ker so bili zgrajeni na 
črno, poleg tega pa tudi odstra-
nitev teh objektov do junija leta 
2020.

Vsem občanom Vrhnike bi 
ob tem želeli sporočiti, da gre 
pri zadevi Kemis pravzaprav 
za »boj« državljanov za pravno 
državo. Pri tem je javno delo-
vanje aktivne civilne družbe, 
ki deluje po  načelu moči argu-
menta, ključnega pomena. Boj 
za pravno državo, za enakost 
vseh pred zakonom, je boj proti 

različnim oblikam korupcije in 
samovolji vsakokratnih oblasti.

Vrhničani korak  za korakom 
dobivamo ta boj predvsem 
zato, ker smo enotni, ker smo 
uspeli združevati in spoštovati 
moči vseh akterjev na Vrhni-
ki, tako strankarsko političnih 
kot civilno družbenih. Da bi 
tako ostalo tudi v prihodnje, 
pozivamo novo vodstvo Ob-
čine Vrhnike, da si v izjavah 
za javnost, ki  zadevajo zadnje 
odločbe gradbene inšpekcije v 
zadevi Kemis, pravično in po-
šteno odmeri lastne zasluge za 
doseženo. V nasprotnem pri-
meru namreč negira obsežno 
minulo delo in prizadevanje 
številnih občank in občanov 
Vrhnike.

 
V imenu CI Eko Vrh, dr. 

Andrej Marković, Gorazd 
Buh, Marko Jakopič, 

Gašper Drašler, Slavica 
Remškar, mag. Milenko 
Gajič, Barbara Buh  in 

drugi.   

Gradbena inšpektorica odločila, da objekt Kemisa 
predstavlja nezakonito gradnjo

Kemis prenehal dovažati odpadke

Odločbo inšpektorata označil za 
nerazumen ukrep

Civilna iniciativa Eko Vrh

O črni gradnji Kemisa 
in izjavi Občine Vrhnika

7. avgust - Zaradi navedenega je odločila, da 
mora Kemis kot zavezanec odstraniti celotno 
nezakonito gradnjo do 30. junija 2020, prav 
tako pa je prepovedala izvedbo komunalnih 
priključkov na objekte gospodarske javne 
infrastrukture, uporabo ali izvajanje dejavnosti 
v tem objektu. 
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Podjetje T-2 prokarting je 
pripeljalo v Cankarjev rojstni 
kraj floto desetih najmočnejših 
gokartov s 400 ccm. 

Gre za zanimivo in izjemno 
razgibano  oblikovanost pro-

ge, ki združuje hitre in zelo 
tehnične ovinke ter omogoča 
pravi dirkaški izziv izkušenim 
voznikom, obenem pa je zelo 
varna tudi za začetnike. 

Najmlajši se lahko peljejo v 

spremstvu staršev ali odrasle 
osebe v gokartu dvosedu, sta-
rejši pa morajo dopolniti 15 
let, da jim je dovoljeno sesti za 
volan. 

Steza je primerna za  posa-
mezne vožnje in tudi  skupin-
ske. 

Pri T2-prokartingu zelo ve-
liko pozornost namenjajo var-
nosti, zato vas bodo, preden 
boste poprijeli za volan, dodo-
bra podučili in tudi ustrezno 
varnostno opremili.

 Proga za karting je odprta 
sedem dni na teden od 12. do 
21. ure, deset minut vožnje pa 
vas bo stalo 12,5 evra.

Gašper Tominc, 
foto: GT

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika objavlja

RAZPIS 
za pridobitev certifikata odličnosti s področja turizma 
v dveh kategorijah: gostinstvo • pridelki in prehranski izdelki,

Več informacij bo objavljenih od 5. 9. dalje na www.visitvrhnika.si

Bodite pozorni na cesti, še 
posebno v okolici šol in vrt-
cev. Prilagodite hitrost vaših 
vozil in odpravite se od doma 

pravočasno. Poskrbite za svo-
je otroke tudi v avtomobilih. 
Vedno jih pripenjajte z varno-
stnimi pasovi in jih namestite 

v ustrezne avtosedeže. Bodimo 
jim dober zgled in se pripnimo 
tudi sami!

Tudi letos bomo člani ZŠAM 
Vrhnika aktivno, ob pomoči 
Policije in mestnega redarstva, 
varovali prehode za pešce in 
nevarne prometne točke. 

Naše člane boste prepoznali  

po varovalnih jopičih in uni-
formah združenja. Bodite str-
pni in previdni.

Življenje je neprecenljivo – 
spoštujmo ga. 

Varno vožnjo!

 Franjo Čretnik, 
ZŠAM Vrhnika 

Obvestilo

Imate poslovno idejo, produkt ali storitev, ki ima dodano vrednost za 
družbo, naravo in okolje v katerem živimo? 

Lahko jih predstavite na 

BREZPLAČNEM 
STARTUP VIKENDU,
ki bo trajal od 30. avgusta do 1. septembra v 
prostorih Območne obrtne-podjetniške zbornice 
Vrhnika, Tržaška cesta 8a.

Imeli boste možnost učiti se od izkušenih predavateljev in mentorjev s 
področja podjetništva. 
Pridite, osebno vam bomo pomagali pri razvoju vašega produkta ali 
storitve.
POVSEM BREZPLAČNO! Prihranili boste 600 evrov kot  sicer stanejo 
primerljivi programi.

Petek, 30. 8. 2019, ob 16.30 
• Podjetništvo z družbenim učinkom v praksi
• Motivacijsko predavanje o podjetnosti
• Princip Vitko podjetništvo

Sobota. 31. 8. 2019. ob 8.30: 
• Pravno-formalne oblike
• Testiranje problema
• Priprava vprašalnika za testiranje problema
• Testiranje problema na terenu
• Testiranje rešitve problema
• Testiranje rešitve problema na terenu
• Finance in oblikovanje cene

Nedelja, 1. 9. 2019, ob 8.45: 
• Učinkovita predstavitev poslovne ideje
• Priprava na predstavitev poslovne ideje pred komisijo
• Generalka in zadnji popravki predstavitve
• Predstavitev pred komisijo in razglasitev zmagovalcev 

vikenda

Razglasili bomo tri zmagovalce vikenda. Nagrada, ki jo bodo zmagovalci 
prejeli, bo vstop v podjetniško akademijo z začetkom v septembru. Na 
akademiji bo osem predavanj, kjer bomo podjetniške vsebine poučevali 
še bolj poglobljeno. 
Za vstop v podjetniško akademijo se bodo potegovali tudi vsi, ki se bodo 
s svojo idejo, produktom ali storitvijo prijavili na natečaj, ki bo odprt na 
spletni strani od 1. 8. do  1. 9. 2019. 
Na startup vikendu vam bomo pomagali tudi pri pripravi na natečaj.
Med celotnim vikendom bo poskrbljeno za hrano in pijačo. Prav tako 
bomo imeli dve kratki delavnici tehnike dihanja, da se bomo med trdim 
delom tudi malo sprostili. Prijave zbiramo na mira.jakupaj@cene-stupar.
si

 Lepo vabljeni!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Obvestilo

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 

POUK SE BO ZAČEL V 
PONEDELJEK, 
2. SEPTEMBRA 2019 
Seznam razrednikov od 1. do 9. razreda bo objavljen v sredo, 
28. 8. 2019, na spletnih straneh naše šole. Seznam učencev 6. 
r. po oddelkih bo objavljen v ponedeljek, 26. 8. 2018, po 12. uri 
na spletnih straneh šole in na oglasni tabli na Lošci 1.
Z izbirnimi predmeti od 4. do 9. r. (obvezni in neobvezni) 
bomo začeli v torek, 3. 9. 2019, po urniku.

5. b, c, d in e –9. razred LOŠCA 1 – učenci naj imajo s seboj 
TORBO,  šolske copate in peresnico. Beležko Načrtujem bodo 
dobili v šoli.

8.30   Učenci od 6. do 9. r. se bodo zbrali na ploščadi pred 
vhodom »B«  (novi del stavbe – zaklonišče) na Lošci 1. 

8.30   Učenci 5. b, c, d in e se bodo zbrali v zgornji avli »A100« 
v starem delu šole na Lošci l. 

8.30   Učenci oddelkov šole z nižjim izobrazbenim stan-
dardom se bodo rali v spodnji avli »A0« v starem delu šole na 
Lošci 1. 

Pouk bo za vse učence potekal do 12.55. Malica bo za vse učen-
ce, kosilo pa za prijavljene učence, nanj se prijavijo prvo šolsko 
uro pri razrednikih. Podaljšano bivanje bo za prijavljene učen-
ce 5. razreda. Vozni red avtobusov dobite pri tajnici, objavljeni 
bodo  na spletnih straneh in na oglasni deski.

4. razred in 5. a – TRŽAŠKA 32,  KULTURNI CENTER 
– učenci naj imajo s seboj TORBO, šolske copate in peresnico, 
beležko Načrtujem bodo  dobili v šoli.
8.30    Učenci 4. razreda in 5. a se bodo zbrali pred vhodom v 
Kulturni center na Tržaški 32.
Pouk bo potekal do 12.55. Malica bo za vse učence, kosilo samo 
za prijavljene, nanj se prijavijo  prvo  šolsko uro pri razredni-
čarki.

Podaljšano bivanje bo za prijavljene učence. Vozni red avto-
busov dobite pri razredničarki, objavljeni bodo  na spletnih 
straneh šole in na oglasni deski. Učenci naj imajo s seboj pisno 
obvestilo za učiteljico o prijavi na kosilo in natančni uri odhoda 
domov.

2. in 3. razred - TRŽAŠKA 2  – učenci naj imajo s seboj 
TORBO, vse potrebščine (zavite in podpisane), šolske copate in 
peresnico. Beležko Načrtujem bodo dobili v šoli.
6.00   Jutranje varstvo v učilnici 101
8.00    Učenci 2. in 3. razreda se bodo zbrali na dvorišču šole I. 
triletja na Tržaški 2 (zadnji vhod).
Pouk bo potekal do 12.25. Malica bo za vse učence, kosilo samo 
za prijavljene, nanj se prijavijo 1. šolsko uro pri razredničarki.
Podaljšano bivanje bo za prijavljene učence. Vozni red avtobu-
sov dobite pri tajnici, objavljeni bodo  na spletnih straneh šole 
in na oglasni deski. 
Učenci naj imajo s seboj pisno obvestilo za učiteljico o prijavi na 
kosilo in natančni uri odhoda domov.

DRENOV GRIČ –  učenci naj imajo s seboj TORBO, šolske 
copate in peresnico. Beležko Načrtujem bodo dobili v šoli.
8.30   Učenci 2. in 3. r. podružnične šole Drenov Grič se bodo 
zbrali v učilnicah  na  Drenovem Griču.    
Pouk bo potekal do 12.55. Malica bo za vse učence, kosilo samo 
za prijavljene, nanj se prijavijo 1. šolsko uro pri razredničarki.
Podaljšano bivanje bo za prijavljene učence. Jutranje varstvo se 
bo začelo v torek, 3. 9. 2019.
Učenci naj imajo s seboj pisno obvestilo za učiteljico o prijavi na 
kosilo in natančni uri odhoda domov.

PRVOŠOLCI – TRŽAŠKA 2  
Seznam učencev po oddelkih bo objavljen v ponedeljek, 26. 8. 
2019,  po 12. uri na oglasni deski šole na Tržaški 2 in na šolski 
spletni strani.
8.45 – Vsi prvošolci in starši se bodo zbrali v veliki dvorani 
Cankarjevega doma na Vrhniki. Po  predstavi bod peš odšliv 
šolo I. triletja na Tržaško 2 v učilnice, kjer jih bodo sprejele ra-
zredničarke. 
Parkiranje osebnih avtomobilov bo ta dan mogoče tudi  na as-
faltnem igrišču na Tržaški od 7. do 12. ure! 
Vsi prvošolci bodo vabilo prejeli po pošti.  

PRVOŠOLCI – DRENOV GRIČ 
8.30 – Drenov Grič – odhod avtobusa s prvošolci in starši z 
Drenovega Griča v Cankarjev dom  na Vrhniki.
8.45 – Predstava  in po zaključku odhod avtobusa s prvošolci 
in starši na Drenov Grič v učilnico 1. r.

Na parkirišču pri Sinji Gorici po novem karting

Bodimo previdni - šolarji na cesti!
Združenje šoferjev in avtomehanikov Vrhnika 
opozarja vse krajane na bližajoči se začetek 
pouka. Od ponedeljka, 2. septembra 2019,  
bodo z nami na cesti tudi naši najmlajši. 

Na občinskem parkirišču pri krožišču za Sinjo 
Gorico od nedelje, 4. avgusta, naprej obratuje 
kartodrom. 
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Življenjska pot ga je namreč 
peljala vse od gasilskega dela do 
poklica profesionalnega šoferja 
in avtomehanika, pa do dela v 
vojski, kjer je bil zaposlen kot 
vodnik psa, izšolanega za od-
krivanje razstreliva – dvakrat 
tudi na misiji v Afganistanu.

Ob tem je že od leta 1992 
aktiven prostovoljec in od leta 
2007 tudi predsednik Združe-
nja šoferjev in avtomehanikov 
(ZŠAM) Vrhnika, enega od 35 
združenj tradicionalne sta-
novske organizacije voznikov, 
avtomehanikov, prevoznikov 
in njihovih podpornikov Zveze 
ZŠAM Slovenije, ki bo čez tri 
leta praznovala  sto let obstoja 
in je ena najstarejših slovenskih 
nevladnih organizacij.

Franjo je tako eden od tri ti-
sočev članov zveze, ki jih pove-
zuje ljubezen do tehnike in je-
klenih konjičkov, predvsem pa 
skrb za voznike in druge ude-
ležence v prometu. Prostovolj-
ci ZŠAM Vrhnika organizirajo 
vrsto izobraževanj na področju 
prometne varnosti za otroke v 
vrtcih in prvih dveh triadah 
osnovne šole. V prvih dveh te-

dnih šolskega leta in po vsakih 
šolskih počitnicah pa si obleče-
jo rumene varnostne telovnike, 
si na glave poveznejo modre 
čepice z zaščitnim znakom 
Zveze in se postavijo ob najbolj 
izpostavljene ter hkrati najbolj 
nevarne šolske poti. »Otroke 
tako prijazno opozorimo, da 
na cesti niso sami. Njihova raz-
posajenost lahko namreč hitro 
pripelje do trenutka nepazljivo-
sti in do nezgode,« pove Franjo. 
Na Vrhniki akcijo izvajajo v 
sodelovanju s Svetom za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Vrhnika, Policijo ter 
mestnim redarstvom, da bi do-
segli čim več otrok. Varovanje 
otrok v prvih šolskih dnevih je 
vseslovenska preventivna akci-
ja, kateri se pridružujejo tudi  
druga združenja v ZZŠAM 
Slovenije,  drugi prostovoljci in 
Agencija za varnost prometa.

S Policijo sodelujejo tudi pri 
projektu Pasavček, s katerim 
opozarjajo na dosledno in pra-
vilno uporabo otroških var-
nostnih sedežev in pripetost 
otrok med vožnjo. »Starše na 
pravilno uporabo sedežev in 

varnostnih pasov opozarjamo 
na terenu, pred vrtci in šolami. 
Pazimo, da ne nastopimo pre-
več ostro, pa vendar se veliko-
krat zgodi, da naša opozorila 
niso deležna najbolj toplega 
sprejema,« pravi Franjo. Upo-
rabo – in neuporabo – var-
nostnega pasu v Zvezi ZŠAM 
Slovenije tudi redno beležijo. 
»Podatki niso najbolj spodbu-
dni. Na cestah izven naselja se 
je stanje sicer izboljšalo, vendar 
je neuporaba pasov v naselju 
še vedno zaskrbljujoče visoka. 
Enako velja za uporabo telefo-

nov.« Posebno pozornost na-
menjajo otrokom s posebnimi 
potrebami. »Šolski okoliš si z 
njimi ogledujemo na aktivnih 
sprehodih. Poudarek dajemo 
individualnemu pristopu do 
otroka. Poleg pedagoškega pri-
stopa pa delujemo tudi andra-
goško: učitelje usposabljamo, 
kako naj opazujejo odzive otrok 
na cesti.« Franjo, po stroki pro-
metni tehnik, pravi, da mu je 
pri delu z učitelji v veliko po-
moč njegova žena Anita, ma-
gistra andragogike, ki je hkrati 
tajnica združenja.

Vsako leto sodelujejo tudi pri 
obeleženju Svetovnega dneva 
spomina na žrtve prometnih 
nesreč. Na spominskih slove-
snostih – lani so jo na primer 
priredili pri spomeniku Ivana 
Cankarja – se spominjajo žr-
tev, ki so v prometnih nesre-
čah izgubile življenje ter njiho-
vih svojcev in ponesrečenih v 
prometu, ki posledice trpijo še 
danes. »Zavedati se moramo, 
da smo mi tisti, ki lahko vpli-
vamo na ravnanje v prometu 
in poskrbimo, da žrtev na ce-
stah ne bi bilo. Varnost, po-
zornost in koncentracija nam 
morajo biti vodilo na cestah,« 
meni Franjo. Prav zato v Zvezi 
ZŠAM Slovenije skrbijo tudi za 
ozaveščenost odraslih udele-
žencev v prometu; kolesarje na 
primer opozarjajo na pravilno 

smer vožnje in pomembnost 
uporabe čelade, upokojencem 
pa razdeljujejo kresničke in od-
sevne trakove za večjo varnost, 
ko se stemni.

Prostovoljci ZŠAM Vrhnika 
pomagajo tudi pri organizaciji 
bolj sproščenih, zabavnih do-
godkov. Eden od takšnih je na 
primer obisk karavane avtomo-
bilov Peugeot 205 Europ'Raid, 
ki je na Vrhniko pripeljala v 
sredo, 31. julija. Karavano štu-
dentov, ki potuje po Evropi in 
socialno šibkejšim družinam 
deli šolske potrebščine in me-
dicinsko opremo, so skupaj s 
Turističnim društvom Blagaja-
na Vrhnika prvič sprejeli pred 
tremi leti. Letos pričakujejo 
obisk 270 vozil, naloga članov 
ZŠAM Vrhnika pa bo pomoč 
pri parkiranju vozil na omejeni 
površini ob vrhniškem Špor-
tnem parku. Vsako leto poma-

gajo tudi pri izvedbi kolesar-
skega maratona na Vrhniki in 
otroškega mini maratona.

Franjo je ponosen na članice 
in člane svoje organizacije, ki 
so letos, ob 60. obletnici ZŠAM 
Vrhnika, za svoje zavzeto pro-
stovoljsko delo prejeli visoko 
občinsko priznanje, srebrno 
plaketo Ivana Cankarja. »Ve-
seli smo lahko, da imamo v 
naši državi tako široko paleto 
prostovoljcev z vseh področij 
s tako močnim občutkom za 
solidarnost do pomoči potreb-
nih. Skoraj vsakdo pa bi lahko 
še malo več prispeval skupno-
sti in pomagal po svojih mo-
čeh. Vedno pravim: če ne mo-
reš pomagati, prispevaj evro in 
podpri dobre projekte ter ljudi 
v stiski,« sklene Franjo.

Nina Marat Meden, 
Dnevnik.si

 Doslej smo že dvakrat or-
ganizirali dvodnevni izlet v 
Belo krajino na Kolpo, sedaj pa 
smo se odločili, da  bomo šli na 
morje v Ankaran. 

Zbralo se nas je 17 mope-
distov, spremljevalno vozilo 
in snemalec Andraž s težkim 

motorjem. Letos so se nam pr-
vič pridružili tudi mopedisti iz 
Sinje Gorice. Pot nas je vodila 
preko Vrhnike, Logatca, Laz, 
Planine, Strmce, Predjamskega 
gradu, Kozine, Socerba, Milj v 
Italiji do Ankarana, kjer smo 
prenočili v kampu.  Naslednji 

dan smo se vrnili preko Črne-
ga Kala, Kozine in Pivke v Bla-
tno Brezovico. Oba dneva smo 
imeli čudovito vreme, na cesti 
pa 30 do 40 let stari mopedi, 
za katere so lastniki v zadnjih 
letih odlično poskrbeli in sko-
rajda niso imeli težav. 

Pri tem  velja pohvala za 
odlično organizacijo in vode-
nje Marjanu KORČETU, za 
logistično podporo Primožu 

UMKU – Gašperju in snemal-
cu - kronistu Andražu VR-
HOVCU. Ker smo bili na cesti 
vsi disciplinirani in  upoštevali 
prometne predpise, je bila pot 
varna in brez nezgod. Pod vti-
som lepih dogodkov in spo-
minov že snujemo novo pot za 
leto 2020. 

Branko Skubic, foto: 
Andraž Vrhovc

Zahvala
»Nekdo danes sedi v senci, ker je nekdo nekoč posadil 
drevo.« Warren Buffet

Ob smrti moža gospe Elice Brelih se je družina odločila, 
da namesto cvetja in sveč sprejemajo denarna sredstva, 
ki jih bodo nakazali na račun Šolskega sklada OŠ 
Antona Martina Slomška Vrhnika. Zbrali so 310 evrov 
in jih 7. 8. 2019 že nakazali na račun sklada. 
V času, ko ljudje gledamo predvsem nase, nas toliko 
bolj razveselijo in se nas dotaknejo plemenite odločitve, 
ki pričajo, da so med nami še ljudje, ki jim je mar za 
sočloveka. V imenu Upravnega odbora šolskega sklada 
Antona Martina Slomška Vrhnika se zahvaljujem gospe 
Elici Brelih in njeni družini za to plemenito dejanje. 

Tanja Trček, predsednica UO ŠS OŠ Antona 
Martina Slomška Vrhnika

Zveza Združenj šoferjev in avtomehanikov (ZZŠAM)

V ZZŠAM k vpisu vabijo poklicne voznike, ki jim članstvo 
med drugim prinaša pravno in kazensko zaščito po vsej 
Evropi ter celovito zdravstveno asistenco v tujini s kritjem 
stroškov do 25.000 evrov. »Vozniški poklic je težak in terja 
veliko odgovornosti. Že manjša napaka je lahko usodna.« 
Prijavnica je objavljena na spletni strani https://www.ni-
semsam.si/. Če se želite v združenje včlaniti kot prostovoljka 
oz. prostovoljec, kontaktirajte enega od 35 lokalnih zdru-
ženj šoferjev in avtomehanikov.

Ljubitelji Tomosovih 
mopedov na izletu

Obrazi nevladnikov

Franjo Čretnik: skoraj vsakdo bi lahko še 
malo več prispeval skupnosti

Za Vrhničana Franja Čretnika bi lahko rekli, da 
je poklicni in prostovoljski multipraktik.

V soboto, 1. 6. 2019, smo ljubitelji motorjev 
Tomos iz Blatne Brezovice že tretje leto 

zapored organizirali izlet z mopedi.
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Letošnji Argonavtski 
festival je po vseh 
merilih lepo uspel. 

Glas o festivalu se širi nao-
krog in organizatorji dobivamo 
številne pohvale, kar je dobra 
popotnica za nadaljnje delo. 

A merilo uspeha niso le po-
hvale, ampak, kot je navada že 
zadnjih nekaj let, tudi zbrana 
dobrodelna sredstva na petko-
vem kulinaričnem popoldnevu. 
Tokrat so se zbirala sredstva 
za obnovo mlinskega kolesa v 
Starem malnu. Sodelovalo je 
19 gastronomskih skupin, od 
tega jih je sedem namenilo ce-
loten izkupiček oz. vse zbrane 
kupone v dobrodelni namen, 
to so: Planinsko zavetišče Pla-
nina, KS center/Vas/Breg, Tu-
ristično društvo Blagaja, Lista 
za razvoj podeželja, ZB NOB 
Vrhnika, OOZ Vrhnika in g. Ja-
nez Garafolj/šampinjoni Smuk. 

Zavetišče Planina nad Vrhni-
ko, je s pripravo 28-metrskega 
najdaljšega vrhniškega štruklja 
preseglo rekorde iz prejšnjih 
let ter zbralo kar 393 kuponov. 
Organizator, ZIC, je organizi-
ral dogodek, prodajal kupone 
in na tak način pomagal, da se 
je skupaj zbralo kar 1.674,00 
evrov. 

Omenimo naj še, da je tudi 
tokrat na Stari cesti potekalo 
kar nekaj tekmovanj:  tretje 
svetovno prvenstvo v brklcu, 
na katerem so se najbolje uvr-
stili: 1. Blaž Gutnik, 2. Matjaž 
Rus, 3. Špela Dominik, pri Vi-
notoču Pr'Oblak je v plesnem 
tekmovanju slavil plesni par 
Janja Dobnikar in Damjan Gu-
tnik, pri kava baru Viale je v 
karaokah zmagala Špela Pečar, 
pri kava baru Urška pa je bil za 
mistra Dionizove noči razgla-
šen Boris Subotič.

Organizator, Zavod Ivana 
Cankarja Vrhnika, se zahva-

ljuje vsem za sodelovanje, po-
sebno še  vsem soorganiza-
torjem, ki pomagajo z idejami 
in izvedbo ter tako obogatijo 
program: Prireditvena agen-
cija Interplan, PGD Vrhni-
ka, Frizerski salon Neška, ŠD 
Agonija, Big band Vrhnika, 
društvo Argotlon, Turistično 
društvo Blagajana, Plesna šola 
5-ka, Lions club Vrhnika – No-
tranjska – Leo klub, Plesna šola 
Urška Vrhnika, g. Milan Selan, 
Društvo Motivakcija, gostilna 
Etno Leskovac, Hotel Mantova, 
Zavetišče Planina nad Vrhni-
ko, Kino Vrhnika, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Viale Cafe, 
Kava bar Urška, Vinotoč Oblak, 
ga. Sonja Malovrh, Zavod Škra-
teljc, Društvo rejcev drobnice 
Notranjske, Inkluzivni park – 
preprosto Montessori in MePZ 
Ivana Cankarja.

Zahvala velja tudi sponzor-
jem, brez katerih ne bi bilo 
dogodka; to so bili: Kamnolom 

Verd, Siliko, d. o. o., Avtovleka 
Čepon, d. o. o., Atet, d. o. o., 
Mkeršmanc, d. o. o., Spar Slo-
venija, d. o. o., Avtotrade, d. o. 
o., Fortrade, d. o. o., A1 Vrhni-
ka, RCG Informacijske tehno-
logije, d. o. o., Avtohiša Seliškar, 
d. o. o., Vargalant, d. o. o., EVV 
Studio, d. o. o., Inomatika, d. o. 
o., Prosaf, d. o. o., Birosistemi 
poslovne rešitve, d. o. o., Me-
sarstvo Blatnik, d. o. o., hotel 
Mantova, DG 69, d. o. o., gostil-
ni Orel in Papatek, Gradbeni-
štvo Jereb, d. o. o., Dvig, d. o. o., 
Pekarna Baškovč, Slaščičarna 
Berzo, Gostilna Mesec in Me-
trel, d. d. Pokrovitelj celotnega 
Dionizovega petka na Stari ce-
sti je bilo podjetje RCG Assist, 
pokrovitelj Južne pa dolgoletni 
partner pri tem projektu, to je 
Mesarstvo Blatnik. 

Iskrena hvala vsem!

Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika

Na vrtu hotela so se zbra-
li profesionalni barmani iz 
Hrvaške, Avstrije, Čila in se-
veda iz Slovenije. Tekmova-
nje je eno izmed najstarejših 
srečanj v okviru vsakoletnih 
argonavtskih dni. Prav go-
tovo je za to najbolj zaslužen 
Vrhničan Aleš Ogrin, sve-
tovni barmanski prvak in 
tudi že zmagovalec pokala 
Argonavtskih dni. Že več let 
je tudi predsednik Društva 
barmanov Slovenije. Letos 
je poleg 21. mednarodnega 
pokala barmanov potekalo 
tudi 28. državno prvenstvo 
v Long drink kategoriji. Naj-
prej so tekmovali barmani v 
hitrostni pripravi koktajla za 
21. pokal Argonavtskega fe-
stivala, nato pa so pripravljali 
dolge pijače (long drink) za 
državno prvenstvo. Tekmo-
vanje je odprl in barmanom 
zaželel »dober mix« direktor 
ZIC Vrhnika Boštjan Kopri-
vec. Barmani so se izkazali z 
zanimivimi kreacijami, kjer 
so morali obvezno uporabiti 
gin – Monologue in znane 
Fructalove sokove. Ob koncu 
so še dodajali priznane in ka-
kovostne polne ledene kocke 
Hoshizaki, ki postavijo piko 
na i vsakemu koktajlu. 

Državni prvak je v dol-
gi pijači postal Jožef Far-
tek (Koktajl d.o.o. Mengeš). 
Drugo mesto je osvojil Rok 
Dobnikar (Gostilna Dobni-
kar – Katarina nad Ljubljano), 
tretja pa je bila domačinka 
Draga Kepeš (Kaval Gro-
up Ljubljana). Najhitreje je 
koktajl zmešal Rok Dobnikar 
(Katarina nad Ljubljano). Rok 
Dobnikar je postal tudi sku-
pni zmagovalec 21. pokala 
Argonavtskega festivala in od 
župana občine Vrhnika Dani-
ela Cukjatija prejel zaslužen 
prehodni pokal. Samega tek-
movanja si je ogledalo lepo 
število gledalcev. Še posebej 
jih je navdušil svetovni pod-
prvak v atraktivni pripravi 
koktajlov za leto 2019 Hrvat 
Dušan Javjatović. 

Pokrovitelji mednarodne-
ga tekmovanja barmanov na 
Vrhniki so bili: ZIC Vrhnika, 
Občina Vrhnika, Fructal d.d. 
Ajdovščina, Radenska d.d., 
Hotel Mantova, Gostilna 
Kranjc in Cvetličarna Jana. 
Seveda pa bi bilo brez glavne-
ga organizatorja Aleša Ogri-
na tekmovanja barmanov 
težko izpeljati.

Simon Seljak

Naš kraj je geografsko zelo 
razgiban, saj živimo v prekra-
snem hribovskem okolju. Zato 
smo prostor za piknik pripra-
vili kar na avtobusnem obra-
čališču, ki sicer služi za šolski 
avtobus. Zaradi slabe vremen-
ske napovedi smo poskrbeli za 
senčnike, ki smo si jih sposodili 
pri Gostišču Mesec in pri Mar-
ku Kristančiču, klopi pa  pri 
zaplanskem gasilskem društvu.

Naš piknik je priložnost, da 
se na enem mestu zberemo 
krajani Miznega Dola, ki se 
sicer med letom ne videvamo 
prav pogosto. To je priložnost 

za nova sosedska poznanstva  
in tkanje medgeneracijskih 
vezi ter širitev prijateljstva na 
skupnem facebooku – skupina 

Mizni Dol. Tudi na letošnjem 
pikniku ni manjkalo pestre je-
dače in pijače, ki smo ju prispe-
vali sami, vsak po svojih zmo-

žnostih. Otroci so se skupaj z 
odraslimi preizkušali v nogo-
metu in družabnih igrah ter 
ustvarjali s kamenčki v ustvar-

jalni delavnici. Piknik smo  
končali v sproščenem veselem 
vzdušju ob petju in spremljavi 
harmonike in si zaželeli, da bi 

se  prihodnje leto ob državnem 
prazniku zopet srečali.

Katica in Emil Semec  

V sredini zmagovalec 21. pokala Argonavtskega festivala
Rok Dobnikar iz Sv. Katarine

Južna na Stari cesti

Za obnovo mlinskega kolesa v 
Starem malnu zbranih 1.674 evrov

Tradicionalni piknik na Miznem Dolu

Barmani za 21. pokal

Krajani Miznega 
Dola smo se letos 
že drugič zbrali na  
skupnem srečanju ob 
praznovanju dneva 
državnosti. 

V okviru 27. Argonavtskega festivala je v 
Hotelu Mantova 20. junija potekal že 21. 
pokal barmanov v mešanju pijač. 
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Na srečo je močno neurje s 
točo zajelo Vrhniko v zgodnjih 
popoldanskih urah, sicer bi 
mladi, ki so začeli prihajati v 
športni park pozno popoldne 
in v zgodnjih večernih urah, 
imeli verjetno kar nekaj težav. 

Okoli osemsto mladih iz 
Francije, Španije, Velike Brita-
nije in Poljske se je iz zahodne 
Evrope podalo na jugovzhod, 
da vzgojnim ustanovam v Bo-
sni in Hercegovini, Albaniji, 
Severni Makedoniji in Bolgariji 
podarijo šolske, športne in me-
dicinske pripomočke. Eno od 
pravil za udeležbo na potova-
nju namreč je, da mora vsako 
vozilo  voziti vsaj 70 kilogramov 
tovrstnih pripomočkov. Med 
27. julijem in 17. avgustom je 
njihova karavana obiskala 20 
držav. »Ne gre samo za potova-
nje kot tako, ampak za simbol 
združene Evrope in solidar-
nosti,« je v svojem sporočilu 
zapisal francoski organizator 
prireditve, ki nosi uradni na-
slov Europ.raid. 

Na Vrhniki so se mudili že 
tretjič, pravzaprav, če smo na-
tančni, so se prvič v Starem 
Malnu, lani pa prvič v samem 

središču mesta. Osrednji or-
ganizator, Turistično društvo 
Blagajana Vrhnika, jim je sku-
paj s partnerskimi društvi 
pripravil lep sprejem, poln 
dogajanja s poudarkom na lo-
kalnih znamenitostih. Tudi na 
prizorišču so tisti dan zbirali 
šolske potrebščine in sredstva 
za otroke iz socialno ogroženih 
družin na Vrhniki. 

Podžupan Gregor Kukec jim 
je med drugim v nagovoru de-
jal, da je vesel, da se vračajo na 
Vrhniko in izrazil upanje, da 
se bodo vrnili nekoč, ko bodo 
imeli družine. Francoski orga-
nizatorji niso skoparili z bese-
dami pohvale na račun Vrh-
nike in obljubili, da se bodo še 
radi vrnili, če bodo le gostitelji 
za to. Čeprav se je večer končal 
z žurom skupine Lumberjack v 
Klubu Zakon, je karavana na-
slednji dan že zarana zapustila 
športni park in krenila  naprej 
proti Hrvaški. 

Kot je dejala 21-letna Mariel-
le iz Francije, je deset tisoč kilo-
metrska trasa sicer naporna, a 
zaradi družbe nadvse zanimi-
va: »Veliko se presmejimo, ne-
nehno spoznavamo nove prija-

telje in se družimo. Sama sem 
prvič na tem potovanju in se 
imam super, zagotovo se bom 
naslednje leto še vrnila.« Kara-
vana potuje s tridesetletnimi 
peugeoti 205, ki jih na naših 
cestah skoraj ne boste več vide-
li. Presenetljivo ni veliko okvar, 
kljub temu pa se zgodijo. »Teža-
ve imamo na kolesu, mislim da 
gre za ležaje,« je pripovedoval 
Mathis, ki je rahlo zaskrbljen 
ležal pod vozilom. »Sicer ni nič 
tragičnega, a potrebno jih bo 
zamenjati.« 

Zdi se, da ni bil tehnične 
stroke, a na srečo karavano 
spremlja spremljevalno vozilo, 
ki omogoča popravila vozil ali 
pa se med mladimi že najde 
kakšen mladec, ki mu tehnična 
stroka ni tuja, ter priskoči na 
pomoč. V Turističnem dru-
štvu Blagajana Vrhnika vidijo 
v mladih potencialne turiste, 
ki se bodo nekoč vrnili na 
Vrhniko. Če bodo Cankarjevo 
mesto zapustili z dobrimi vtisi, 
se bodo še vrnili v svojih zrelih 
letih – ali pa mogoče kateri od 
njihovih prijateljev. Zavedati se 
je namreč treba, da Europ.raid 
preko interneta in socialnih 
omrežij spremlja  več kot mili-
jon ljudi, o podvigu mladih pa 
se vsako leto razpiše na stotine 
novinarjev. Ni vrag, da se bo 
kateri od njih čez leta – ali pa 
že prej – vrnil v Cankarjev roj-
stni kraj. 

Gašper Tominc, foto: GT

Prvo leto  je Turistično društvo Blagajana v 
Starem malnu gostilo 200 popotnikov, lani v 
športnem parku na Vrhniki 700, letos pa 760 
in kar številčno spremljevalno ekipo.

Zavod Ivana Cankarja je obe leti nudil pro-
stor, vso tehnično podporo in pridne roke fan-
tov, ki so pripravljali in pospravili prostor, TIC 
pa je v akcijo ob sprejemu mladih popotnikov 
poslal promotorja Cankarjeve Vrhnike. 

Tako  zahtevnega in obsežnega sprejema si 
brez zveste ekipe ZŠAM pod vodstvom Franja 
Čretnika in vrhniških gasilcev pod budnim 
očesom Jureta Jakopiča ne moremo predsta-
vljati. Naši zvesti sodelavci so vrhniški tabor-
niki, rod Enajsta šola, letos pa so z organizacijo 
koncerta  goste in domačine presenetili člani 
Študentskega kluba Vrhnika pod budnim oče-
som Marka Dolenšek in Lovra Sukiča.

Podžupan občine Vrhnika  Grega Kukec  je 
nagovoril  mlade popotnike,  zbrane domačine 
in obiskovalce dogodka, župan pa nam je po-
klonil 100 l piva vrhniške pivovarne.  

V Žito Pekarna Vrhnika so za to priložnost 
spekli in podarili 120 kg kruha, ki je še kako 
teknil h golažu, ki so ga kuhali prostovoljci TD 
Blagajana in predsednika dveh vrhniških kra-
jevnih skupnosti. V Gostilni Bajc so skuhali ri-
čet, Mitja Kovačič pa je pripravil vegetarijanski 
meni in goro palačink.

Pevke ljudskih pesmi Trlce, vrteča se miza 
iz Gostilne Jurca, DR Moja Ljubljanica,  Kino 

sekcija Vrhnika, Avtoklub Jazon, mojstra coc-
tailov, OZ RK Vrhnika, Leoti... so soustvarjali 
program popoldneva in večera zadnjega julij-
skega dne. To je bil tudi čas za zbiranje prosto-
voljnih prispevkov za nakup šolskih potrebščin 
za otroke iz socialno ogroženih družin iz na-
šega okolja. 

Dobrodelni akciji se je poleg domačih obi-
skovalcev in ekipe Star maln s peko palačink 
za dober namen  ter podmladka Lions Kluba, 
pridružilo tudi podjetje PEUGEOT Slovenija 
in francosko veleposlaništvo. Hvala, ker ste 
pomagali.

Vse promocijsko gradivo in usmerjevalne le-
take za dogodek je oblikovala Tina Podbregar.            

Kar veliko prostora v Našem časopisu bi 
porabili, če bi želeli napisati vse, ki so dodali 
kamenček v mozaik dogodka EUROP.RAID. 
Zato hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali. 
Vaša pomoč je dragocena, še bolj dragoceno pa 
je spoznanje, da ste pripravljeni pomagati in 
soustvarjati.

Veliko srečo pri organizaciji dogodkov pa 
ima organizator, ki se lahko zanese na ekipo 
Star maln, člane društva  in če ekipo sestavljajo  
ljudje kot so  Irena Rossi, Nataša Gočen, Jure 
Žitko…

Hvala vsem!

Predsednica TD Blagajana Vrhnika 
Mirjam Suhadolnik

Mladi z več kot  250 peugeoti 
ponovno na Vrhniki

Vrhnika, 31. julij – V Cankarjevo rodno mesto 
se je tretje leto zapored vrnila karavana 
mladih Evropejcev, ki že v skoraj starodobnih 
peugeotih 205 križarijo po Evropi. Njihov 
namen nista samo potovanje in zabava, 
ampak tudi dobrodelnost. 

Zahvala 

Karavana pretežno mladih popotnikov EUROP RAID je že tretjič izbrala 
Vrhniko za postanek v Sloveniji na triindvajsetdnevni poti skozi dvajset 
evropskih držav.
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Veseli nas, da z opazovanjem naše okolice spo-
znavamo tudi zgodbe vaščanov. Ob predstavlja-
nju predlogov za podelitev priznanj smo izvedeli, 
da so pri postavitvi poslovilne vežice v Zaplani 
stopili skupaj KS Zaplana, Občina Vrhnika in 
Občina Logatec. Zanimiva je fasada poslovilne 
vežice, saj so  zanjo uporabili pesek iz vseh zapla-
ninskih zaselkov.

Vsem bralcem Našega časopisa želimo prije-
tno jesen. Prijazno vabljeni v nedeljo, 8. septem-

bra, ob 14. uri, v Star maln, kjer bomo podeli-
li Blagajane in se družili z vami. Iskrena hvala 
vsem, ki mi pridno pomagate z delom na terenu 
in v pisarni društva. 

Vsem dobitnikom Blagajan, člani UO in NO 
TD Blagajana, iskreno čestitamo.

Anita Čretnik, predsednica Komisije za 
lepše okolje

Znani dobitniki priznanj

Blagajana za najlepše urejen poslovni objekt Blagajana za najlepše urejen javni objekt

Blagajana za najlepše urejen park

Blagajana  za spodbudo k ohranjanju kulturne 
dediščine kozolcev

Blagajana  za najlepši cvetoči balkon

Blagajana za ohranjanje sakralne dediščine

Blagajana  za ohranjanje kulturne dediščine

Blagajana  za najlepše urejeno tematsko pot

Vargalant original d.o.o. Sinja Gorica 107b Poslovilni dom Blatna Brezovica

Park pred OŠ Ivana Cankarja

Naselje kozolcev  Krajevna skupnost Podlipa – 
Smrečje

Vila Kunstelj Jožef Franc Mihael Kunstelj Tržaška 
cesta 10

Družina Smrtnik Med vrtovi 8

Družina Zajec Turnovše 18

Petkovšek Jurij in Dragica Dobovičnikova 90
Kapelica Lurške Matere Božje Zaplana Rajko Mivšek 

in Franci Petkovšek

Pot močvirskih škratov na Mali plac Škrateljc, Zavod 
za kulturo, izobraževanje in šport Bevke 193

Barjans d.o.o. Pod Hruševco 20 Poslovilna vežica Zaplana

Trans Felix Prevozi, Trgovina In Servis d.o.o. Lesno 
Brdo 17

Športni park Bevke Bevke 92a

Koča na Planini nad Vrhniko

Otroško igrišče Velika Ligojna

Gradiarh projektiranje in gradnja d.o.o. Podlipa 95D

Na sestanku Upravnega odbora TD Blagajana, 13. avgusta, smo 
pregledali predloge komisije in nagradili, štiri poslovne objekte,  eno 
tematsko učno pot, pet javnih objektov, en najlepše urejen park, eno 

kapelico, tri najlepše cvetoče balkone ter letos podeljujemo Blagajano 
za spodbujanje kulturne dediščine kozolcev v KS Podlipa-Smrečje 

(najstarejši kozolec v teh koncih je Kovtrov topler, last Vinka Železnika, 
ki ima evidentirano letnico 1863) in Blagajano za ohranjanje kulturne 

dediščine (prejemnica priznanja je vrhniška lepotica, Vila Kunstelj).  

vabi na 

redno letno srečanje članov, 
prijateljev, sodelavcev in 

podpornikov društva
v NEDELJO, 8. septembra 2019 ob 14. uriv STAREM MALNU.

PODELILI BOMO PRIZNANJA »BLAGAJANA«
in skupaj doživeli še eno lepo nedeljsko popoldne.

Upravni odbor TD Blagajana
Predsednica Mirjam Suhadolnik

Vabljeni!

Turistično društvo Blagajana
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Kaj nam bo prinesla? Deževje? In-
dijansko poletje? O tem ne odločamo 
mi, zagotovo pa bo jesen ob potoku 
Bela v Starem malnu botrovala po-
stavitvi obnovljenega mlinskega 

kolesa. Verjamemo, da vas bomo na 
slovesni dogodek lahko povabili že 
v naslednji številki Našega časopisa. 

Do sedaj smo zbrali blizu 8.000€ 
in upamo, da bomo z vašo pomočjo 
dopolnili vsoto do 12.000 €. Mojstri 
že pripravljajo in oblikujejo material. 

Hvala vsem, ki ste prispevali in se 

z nami veselite tiste znane melodije, 
ki nas bo spet pozdravljala ob obisku 
naše oaze miru. 

Zazrti v prihodnost že slišimo: »Ob 
bistrem potoku je mlin, cin, cin...«

Turistično društvo
Blagajana Vrhnika

KVŠ ZAKON, VRHNIKA

TOR 03. 09. jedna glédalj: EX TEATER: #MANIFESTO (predstava) in jedna poslúšalj: JEŠČA VEŠČA 
(koncert)  SRE 04. 09. jedna glédalj: POZ (glasbeno-plesna predstava) in jedna glédalj: ŽIVELA JE 
ŽENSKA (predstava)  ČET 05. 09. jedna glédalj: VIA NEGATIVA: KORAK V PRAVO SMER 
(performans)  PET 06. 09. jedna poslúšalj: DRAJNARJUVA VAMPA (koncert) in jedna poslúšalj: 
SLON IN SADEŽ ROKENROL ORKESTER (koncert)  SOB 07. 09.  jedna poslúšalj: MAČEK MURI 
IN MUCA MACA (pesniško glasbeni projekt) in jedna glédalj: DEJMO STISNT TEATER (predstava) 

cankarjada

JÉDNA JEDELJ

jédnajedelj

jédnajedelj

in

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Skupna točka

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

Program SEPTEMBER

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

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

Ponedeljek 2., 9., 16., 23., 30. september 9.00 do 12.00 – Skupna kvač-
karija

Ponedeljek  2., 9., 16., 23., 30. september - Program RASTEMO SKU-
PAJ- ustvarjalne delavnice za predšolske otroke in njihove starše ( zaže-
ljene prijave )

Torek 10. september ob 18.00 - Zvočna gong kopel z Romanom ob pri-
meru lepega vremena na Sv. Trojici  (Na zvočno masažo pridite v udobnih 
oblačilih, zaželjene so prijave)

Torek 17.september ob 18.00 – Urica za zdravje z Moniko

Torek 24. september ob 18.00: Zaupna in pogovorna skupina za žen-
ske z različnimi temami

Sreda  4., 11., 18., 25. september od 10.00 do 11.30 ! Hoja in čuječnost v 
naravi (zaželene prijave)

Četrtek 5., 12., 19. september od 16.00 do 20h –  Tečaj šivanja

Četrtek 5., 12., 19., 26. ob 9.30 – Delavnica za iskalce zaposlitve   

Petek  6., 13., 20., 27.  ob 10.00 – Mamice na kavici: podporna skupina. 
(VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) (prijave so zaželene)

Program dodatnih aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani: VGC 
Skupna točka Vrhnika 

Vabilo

Kje ste nazadnje pustili svoje srce?

Vabilo k prostovoljstvu!
Iščejo se PROSTOVOLJCI, ki bi v Večgeneracijskem centru  
Skupna točka Vrhnika prispevali ideje in plemenito 
predali svoja znanja v obliki delavnic: (učna pomoč, 
ustvarjalne, športne, glasbene, kulinarične, debatne 
delavnice,…..)
Za vse bodoče pomagače in kaj več informacij sem vam na voljo na mail: 
eva.licof@zpmmoste.net  ali na tel : 064 259 033

Lepo vabljeni!

Staro kolo bo nadomestilo novo.

Mlinsko kolo

Vroče poletje se počasi 
umika zasanjani jeseni. 
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Kraj zločina že dolga leta 
prerašča gozd, ki je bil za to 
slovesnost očiščen podrasti, v 
času vojne pa je na brežini raslo 
sadno drevje.

Po 77 letih tihega žalova-
nja so se sorodniki, vaščani in 
drugi zbrali ob križu in se prvič 
na  tamkajšnjem mestu z mašo 
poklonili spominu na žrtve. 
Tega dne niso dočakali očetje, 
matere, žene, bratje, sestre ter 
dekleta umorjenih in mnogi 
drugi, čeprav so dolga leta upa-
li, da bo prišel dan, ko solz ne 
bo več treba skrivati.

Križ sta pred 18 leti postavila 
pranečak in vnuk umorjenega 
Pavla Lukana – oba nosita nje-
govo ime. Pranečak Pavle Lu-
kan je zbranim na spominski 
slovesnosti v nekaj stavkih po-
vedal, da jih je k temu spodbu-
dil domačin, ki je za kraj poboja 
vedel vse od časa zločina naprej.     

Lazarist Pavle Novak je ob 
križu daroval sveto mašo za 
umorjene. Pridigo je začel z 
besedami, ki je navzoče pove-
zala s spomini na dogodke, ki 
so jih pred 77 leti tam dožive-
li umorjeni. Nadaljeval je, da 

se še vedno, vsa ta dolga leta 
mnogi sprašujejo, zakaj so bile 
potrebne te žrtve, zakaj je bilo 
povzročeno tolikšno gorje in 
ne nazadnje, zakaj Bog to do-
pušča; a na to nima nihče od-
govora. Dejal je, da so ti možje 
in fantje umrli zaradi svoje vere 
in pokončne drže in v prošnjah 
prosil, da njihove žrtve ne bi 
bile zaman, naj bo z njihovo 
krvjo blagoslovljena naša do-
movina in naj se kaj takega 
nikoli več ne zgodi. Ob koncu 
maše je blagoslovil križ.

Govornica Judita Treven je 
v spoštljivem nagovoru opisala 
vojne razmere v letu 1942, ki so 
bile na  območju Rovt ter njene 
okolice, pa tudi dogodek v Če-
širkovem gozdu, ki se je zgodil 
v juliju, v noči na god sv. Ane. 
Kronološko je navedla dogod-
ke, ki so botrovali krutim deja-
njem. Konec junija 1942  je bil 
ustanovljen Dolomitski parti-
zanski odred. Njegovemu dru-
gemu bataljonu, ki se je največ 
zadrževal v Češirkovem gozdu, 
je poveljeval rovtarski učitelj 
Franc Krča - Čuč. Okoliške 
prebivalce so poklicali na se-

stanek in jih pozvali, naj se jim 
pridružijo. Domačini se z nji-
hovimi idejami in dejanji niso 
strinjali, zato niso pristopili 
mednje,  kar pa je imelo zanje 
strašne posledice. 

Partizani so v noči na 26. julij 
1942 odgnali v Češirkov gozd 
Pavla Lukana iz Praprotnega 
Brda, starega 46 let, očeta pe-
tih otrok, uglednega kmeta in 
predsednika kmetijske zadruge. 
Tam so ga kruto mučili in  naza-
dnje ubili. Tisto noč in še nasle-
dnji dan so po okoliških vaseh 
in kmetijah pobrali še več mož 
in fantov in jih privedli v tabo-
rišče. Ker ti ljudje niso odobra-
vali partizanskega ravnanja in 
niso soglašali z njihovo ideolo-
gijo, so jim po hitrem postopku 
sodili domači terenci. Nekaj so 
jih po zaslišanju izpustili, šest 

pa so jih še isti dan ubili in za-
kopali v bližini taborišča. Poleg 
Pavla Lukana so bili umorjeni 
še Franc Bogataj iz Rovt, Peter 
Šinkovec iz Zaplane, Lovro Ko-
govšek in Valentin Malovrh iz 
Smrečja ter brata Jakob in Jože 
Filipič iz Podlipe. Domačini so 
za njihov grob izvedeli šele tri 
mesece pozneje, konec oktobra. 
Odkopali so jih 2. novembra in 
posmrtne ostanke prepeljali na 
farno pokopališče v Rovte, kjer 
so jih pokopali.  

Trevnova je nagovor zaključi-
la z mislijo, da bi bilo zelo pri-
merno na njihovem skupnem 
grobu na rovtarskem pokopali-
šču postaviti obeležje z njihovi-
mi imeni in kratko informacijo, 
kaj se je z njimi zgodilo. Tako 
njihova žrtev ne bo pozabljena.

Sorodniki umorjenih so ob 
koncu slovesnosti z recitacija-
mi domovinskih pesmi pesnice 
in pisateljice Marije Brenčič Je-
len počastili spomin na umor-
jene. Pričevalec Lojze Šinkovec, 
sin umorjenega Petra Šinkovca, 
pa je opisal, kako se spominja 
težkih časov, ko so mu pri de-
vetih letih ubili očeta in kako je 
to bridkost okušal še dolgo po-
zneje med sodelavci, ko je bil že 
zaposlen. Sledilo je družabno 
srečanje ob lovski koči.

Zapisala in foto: 
Sonja Malovrh

Pred približno petimi leti 
smo krajani ugotovili, da se je 
ena od kolonic  oboka začela 
nevarno posedati, preostale 
stene pa so začele nujno klicati 
k obnovi. Na Svetu Krajevne 
skupnosti smo sprejeli sklep, 
da je treba 130 let staro kape-
lico temeljito obnovi. 

Za idejno zasnovo obnove, 
sam nadzor nad obnovo in ob-
novo se je sklenila pogodba s 
podjetjem Amoret iz Bevk, ki 
so s svojimi strokovnjaki pri-
pravili idejno zasnovo obno-
ve. Le-ta je bila predstavljena 
Občini Vrhnika in Zavodu za 
naravno in kulturno dediščino, 
ki sta leta 2015 dala zeleno luč, 
da se lahko začnejo obnovitve-
na dela. 

Leta 2015 so bila opravljena 
obnovitvena dela na temeljih 
kapelice, ki so bila injekcirana 
z betonsko malto, opravljena je 
bila hidroizolacija ter temeljito 
urejeno odvodnjavanje me-
teornih vod. V letu 2016 smo 
obnovili fasado z zvonikom, 
prav tako je bila na novo pre-

krita streha. V letu 2018 so bile 
obnovljene freske na kapelici in 
okoli postavljena nova zaščitna 
kovinska ograja. 

V letu 2019 smo v notranjo-
sti kapelice zamenjali tlake, po-
novno temeljito uredili hidro-
izolacijo in obnovili električno 
napeljavo. Ob vaškem prazniku 
na dan svetega Jakoba smo na 
blagoslov vaške kapelice pova-
bili vse zaslužne člane in pred-
stavnike podjetij, ki so sodelo-
vali pri obnovi. 

Naj se ob tej priložnosti za-
hvalim podjetju Amoret, d. o. 
o., iz Bevk, uslužbenki Zavoda 
za naravno in kulturno dedi-
ščino gospe Mojci Arh Kos, 
gospodu Mateju Černetiču iz 
Občine Vrhnika, pleskarstvu 
Mištrafovič, Krovstvu in kle-
parstvu Tominc in Elektro 
Nagode. Slovesen blagoslov na 
Jakobovo nedeljo je opravil go-
spod župnik Mohor Rihtaršič. 
Slovesnosti se je udeležil tudi 
župan Občine Vrhnika gospod 
Daniel Cukjati, ki je pohvalil 
vse, ki so se zavzemali za ob-

novo kapelice in poudaril, da je 
omenjena kapelica med lepši-
mi v Občini Vrhnika.

Ob zaključku prireditve 
je krajanka Blatne Brezovice 
Helena Umek prebrala svojo 

avtorsko pesem, ki jo je sesta-
vila v ta namen in jo prilagamo 
k članku.

Branko Skubic, predsednik 
KS Blatna Brezovica

Spomin na umorjene 
v Češirkovem gozdu pri Rovtah

Blagoslov 
obnovljene kapelice v Blatni Brezovici

Nekako 30 let je minilo od zadnje 
obnove kapelice v Blatni Brezovici, ki 
stoji v samem vaškem jedru. 

Kapelica
Sredi vasi kapelica stoji.

V njej prebiva nebeška Mati,
k'tero imamo vsi radi.

Koliko let si var'vala ti nas,
tega ne ve noben točno od nas.

Ko sem bila še otrok, se spomnim besed,
ki rekli so jih Zalaznikova mat'.

Počastite jo, ker kmalu ona imela bo 100 let.
Zdaj pa krepko čez 100 že gre,
vendar še vedno mi slavimo te.

Upam, da rodovi za nami
ne pozabijo nikdar nate, kajti

Bog ne daj, da pride tista travma preko morja,
ki sliši se, da vse pred njimi gre,

prosim jo velikokrat na glas.
Marija, ti var'vaj nas!

In prosim te za zdravje vseh, katerih veš,
da dobri so s teboj.

Zato čuvaj nas vse dni, da zdravi bi bili.
Prošnje usliši nam ti, 

da srečni in varni živeli bi še dolgo dni.

Helena Umek

V soboto, 29. junija 2019, je Nova Slovenska 
zaveza, Krajevni odbor Rovte organiziral 10. 

pohod v spomin na umorjene v Češirkovem 
gozdu s pokopališča Rovte do križa na 

morišču. 



26. avgust 2019 13
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Območno združenje 
veteranov vojne za 

samostojno Slovenijo 
Vrhnika - Borovnica 

smo letošnji spominski 
pohod organizirali v 

soboto, 6. julija, in ga 
tokrat usmerili proti 

Cesarskemu vrhu.

Kar 82 pohodnikov se je zju-
traj zbralo na Vrhniki pri lipi 
samostojnosti, ki je kot nalašč 
popolno razcvetena širila svoj 
prijeten vonj po parku. Prišli 
so Tonetovi svojci, sosedje in 
prijatelji, prišli so veterani, naši 
člani, člani policijskega vete-
ranskega društva SEVER ter še 
posebno dobrodošli veterani iz 
Logatca, Grosupljega, Kočevja, 
Ribnice, Domžal, Litije, Sevni-
ce, Ljubljane in Loga - Drago-
merja. Med vpisom v pohodno 
knjigo smo udeležence tudi 
skromno pogostili z običajni-
mi okrepčili in zagotovili vodo 
za na pot. 

Marjan Rihar, predsednik 
OZVVS Vrhnika – Borovnica, 
je zbrane prvi pozdravil in se 
jim zahvalil za zvesto udelež-
bo ne glede na to, da je bil vroč 
dopustniški čas in dejal, da je 
to velika spodbuda za organi-
zatorja spominskega pohoda. 
Nato je Jože Malovrh, član 
sveta Občine Vrhnika, izrazil 
dobrodošlico v imenu Občine 
Vrhnika. 

Na kratko se je ozrl na ži-
vljenjsko pot Toneta Jesenka in 
spomnil na njegovo pomemb-
no vlogo na lokalnem nivoju v 
celotnem procesu osamosva-
janja Slovenije. Za odločitve in 
ravnanja na vroči Vrhniki leta 
1991 je Občina Vrhnika tudi 
prejela zlati častni znak svo-
bode Republike Slovenije. Za 
pohod je dejal, da je prava pri-
ložnost za izmenjavo spominov, 
da se ne pozabijo. Pohodnikom, 
katerim se je na celotno pot 
pridružil tudi sam, je zaželel 
lep dan in dobro počutje. V 
imenu Tonetovih svojcev se je 
njegov brat Janez Jesenko za-
hvalil vsem za lep spominski 
dogodek.

Jožef Molk, komandant TO 

na Vrhniki v času osamosva-
janja Slovenije, je spomnil na 
srčnost, pogum, neposrednost 
in domoljubje Toneta Jesenka 
in da po poti spominov na leto 
1991 nikoli ne bi mogli mimo 
Toneta. Povedal je, da je sicer 
spominski pohod nastal na 
predlog pohodniške sekcije v 
društvu, ki zvesto zastopa dru-
štvo na veteranskih spomin-
skih pohodih po Sloveniji in so 
tam uvideli, kako pomembna 
sta širše sodelovanje veteranov 
in medsedbojna podpora. 

Sledil je poklon žrtvam voj-
ne za samostojno Slovenijo, 
umrlim članom veteranom in 
nedavno preminulemu Fran-
cetu Kvaterniku, medvojnemu 
županu Vrhnike. Delegacija 
pohodnikov je odnesla žalno 
spominsko ikebano na grob 
Toneta Jesenka. 

Vsebinski vodja pohoda je 
povedal navodila za na pot in 
napravili smo skupinsko  foto-
grafijo pod košato lipo samo-
stojnosti, ki so jo Vrhničani 
posadili ob proslavljanju raz-
glasitve samostojne Republike 
Slovenije 26. 6. 1991. 

Z veteranskimi zastavami 
na čelu je šla pohodna kolona 
mimo telovadnice Partizan, 
kjer je bila med vojno baza pro-
tidiverzantskega voda TO Vrh-
nika pod poveljstvom Tomota 
Pejiča, mimo OŠ Ivana Can-
karja, kjer so takrat nemudoma 
uredili šolsko protiatomsko za-
klonišče za osnovni namen. Ob 

tem smo se spomnili tudi ču-
stvenega sprejema otrok, ki so 
se med vojno iz šolske kolonije 
vrnili na železniško postajo na 
Verdu. Šli smo mimo nekdanje 
IUV in naprej na Mirke, ki so 
bile vedno mobilizacijsko zbi-
rališče za del TO Vrhnike. Na 
Mirkah je bil tudi ustanovni 
sestanek vrhniške Manevrske 
strukture narodne zaščite, in 
sicer konec avgusta 1990 v hiši 
Ela Rijavca. 

Nad Močilnikom smo kma-
lu prišli doTankovske ceste in 
imeli prvi postanek pri nadzor-
nem jašku vrhniškega vodovo-
da pri hiši Turnovše 38, kjer so 
nam prijazno odstopili senčno 
dvorišče. Tam je logistična 
ekipa organizatorja pripravila 
okrepčilo za telo in domoljub-
no glasbo za dušo. Nato smo 
prisluhnili Branku Dolencu, 
ki je v rokah držal velike papa-
gajke, s katerimi je med vojno 
v bližnjem vodovodnem jašku 
zapiral vodo vojašnici JLA (ta-
krat vojašnica Ignaca Voljča). 
Povedal je, da sta bila s sodelav-
cem na nalogo poslana na pod-
lagi sklepa sveta Občine Vrhni-
ka, da je JLA agresor in da se 
vojašnicam agresorja odklopi 
voda in elektrika. Med delom 
ju je ustavila patrulja  JLA in ju 
pod grožnjo z orožjem odvedla 
v vojašnico. 

Dejal je, da sta bila tam en 
dan, da so ju zaslišali, sicer pa 
z njima korektno ravnali. Vse-
eno je dejal, da se v taki situa-

ciji začneš spraševati, ali boš še 
videl svoje in kdaj. Spomnil je 
tudi, da je za dejanje že pridobil 
status vojnega veterana, pa mu 
je bil status pri reviziji odvzet, 
ker ni bil oborožen na nalo-
gi in KPV ni bilo na seznamu 
podjetij posebnega pomena za 
obrambo. Še  vedno nima sta-
tusa, saj ZVVS in PVD SEVER 
še ni uspelo v parlament spravi-
ti predloga dopolnitve zakona 
o vojnih veteranih, ki bi uredil 
take krivice.

Pred nadaljevanjem pohoda 
je Jožef Molk na kratko pove-
dal o dogodkih, ki so bili med 
vojno povezani z vojašnico 350. 
polka zračne obrambe JLA in 
o minometnem napadu na ra-
darsko postajo na Ljubljanskem 
vrhu. Predvsem je poudaril, da 
TO na Vrhniki ni imela dovolj 
sil za tesno obkolitev vojašnic, 
razen vojašnice v Logatcu, in še 
to šele 30. junija po domobili-
zaciji sil TO. 

Povedal je tudi, da od sil ZO 
JLA ni bilo pričakovati nepo-
srednih izpadov proti enotam 
TO, saj so z oslabljenimi silami 
morali biti v stalni pripravlje-
nosti za uporabo raketnih sis-
temov. So se pa sami zelo bali 
napada TO na njihove vojašni-
ce in se trudili, da incidentov 
ne bi bilo.

V nadaljevanju pohoda po 
Tankovski cesti in naprej do 
Strmice nas je pregrevalo son-
ce, tako da je voda prišla še kako 
prav. Po senčni gozdni Jakobovi 

poti smo nato kmalu prišli na 
Cesarski vrh, kjer smo najprej 
prižgali svečki pri spomeniku 
žrtvama vojne za samostojno 
Slovenijo Miroslavu Moljku in 
Antonu Žaklju. Nato je Peter 
Logar, med vojno operativni 
častnik v 53. Obm ŠTO Loga-
tec, opisal oborožen spopad, ki 
se je dogajal 2. julija 1991 prav 
na Cesarskem vrhu, ko je bil z 
branjeno cestno barikado usta-
vljen tankovski bataljon 1. okbr 
iz vrhniške vojašnice. 

Spopad je bil eden zadnjih 
v osamosvojitveni vojni in je 
veljal tudi kot zamolčana bitka. 
Vsekakor pa je bil to s strani 
obrambnih sil popoln uspeh, 
za JLA pa velik neuspeh. Temu 
dogodku so Logatčani postavili 
nov spominski park v Zapolju 
in zelo natančno je opisan v 
knjigi Mira Pogačnika – TO 
Logatec v vojni za Slovenijo, ki 
je izšla ob 25-letnici samostoj-
nosti.

Na tamkajšnji lokaciji po-
stanka je logistična ekipa orga-
nizatorja pripravila domiselno 
in kar pestro okrepčilo in v 
času počitka so si pohodniki 
lahko ogledali bližnjo zname-
nitost rimskega zidu.

Vrnitev je potekala po Jako-
bovi poti do Strmice, v Stari 
mlin in po soteski potoka Bele 
do Tankovske ceste, kjer sta 
nas pri kmetiji Ovsenek priča-
kala z vodo in žganjico predse-
dnik KS Vrhnika – vas Mirko 
Turk in pokrajinski praporščak 

ZVVS Jože Šušteršič. Slednji je 
tudi opisal, kako je tudi majhen 
pogumen korak lahko pomem-
ben v danem trenutku. Kolona 
tankov, ki je krenila 2. julija 
proti Logatcu, je kar 18 minut 
časa postala, da so odstranili 
provizirano, lažno zapreko pri 
mostičku čez potok Bela. 

Tako so na Cesarskem vrhu 
imeli več časa za postavitev 
barikade, ki sicer ni bila stal-
na. Jože Šušteršič je namreč s 
prijateljem prejšnji dan zvečer 
zvlekel na cesto veliko kamenja 
in tram ter postavil napis MI-
NIRANO.

Pot smo nadaljevali do Ha-
betovega kozolca na Betajnovi, 
kjer je prijeten domač ambient 
utrujenim pohodnikom ponu-
dil senco in počitek. Med potjo 
so se začeli mnogi pogovori, ki 
so se nadaljevali pod kozolcem, 
saj je brenčalo kot v panju tudi 
potem, ko je logistična ekipa 
organizatorja postregla s pijačo 
in jedačo. Presenetile so res ve-
like domače klobase s kmetije 
Pr Lupč, za posladek pa pecivo, 
ki so ga prostovoljno napekle 
Ana Jesenko, Marija Dolenc in 
Darja Mihevc. Branko Dolenc 
je za dobro voljo  podaril 25 li-
trov belega vina in dobre volje 
ni manjkalo. 

Zaradi vročine so za pre-
obleči prišle prav tudi nove 
spominske majice pohoda. 
Ostali so spomini,  fotografije 
in obljube, da se prihodnje leto 
veterani spet srečamo na po-
hodu po poti spominov, ki ga 
bomo usmerili na Ljubljanski 
vrh. 

Za pomoč pri organizaciji 
pohoda se zahvaljujemo DL-
NON Vrhnika in ZIC Vrhnika. 
Hvala vsem posameznim na-
šim članom, ki so se pri orga-
nizaciji izpostavili in izkazali v 
različnih vlogah.

Predsedstvo OZVVS 
Vrhnika - Borovnica           

Memorial Toneta Jesenka

Peti pohod
po poti spominov na leto 1991 na Vrhniki 
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Imamo svojo državo, ne po-
darjeno, tudi s krvjo pridoblje-
no. 

Sveto mašo na Sv. Trojici nad 
Vrhniko je daroval ribniški žu-
pnik arhidiakon Anton Berčan, 
somaševala sta še domači žu-
pnik Mohor Rihtaršič in ka-

plan Primož Meglič. Pri slove-
snem bogoslužju je pel domači 
cerkveni mešani pevski zbor. 
Pri slovesni maši za domovino 
je bil prisoten, kot že vrsto let, 
praproščak veteranov vojne za 
Slovenijo 1991, Branko Dolenc  
s praporom. Cerkev na Sv. Tro-

jici je  med osamosvojitveno 
vojno služila tudi kot opazoval-
nica za teritorialno obrambo.  
Iz njenega zvonika se je videla 
celotna tankovska brigada, ki je 
bila največja v Sloveniji. 

Po koncu maše je sledil krajši 
kulturni program.  Nagovor je 
imel župan Danijel Cukjati, ki 
nam je vlil upanja, da smo Slo-
venci na pravi poti.   Najprej so 
pevke iz seksteta Šelestet zape-
le Zdravljico, potem pa še nekaj 

pesmi. V tem sestavu so pevke 
iz Logatca in Vrhnike. Pesem 
blaženega Alojzija Grozdeta 
Domovina je recitiral dobro 
znani recitator Franci Bozovi-
čar.  Po kulturnem programu 
smo zakurili kres, ki ga je pri-
pravila Jožefova skupina. Dru-
ženje smo nadaljevali pozno v 
noč ob dobrih narezkih in rujni 
kapljici. 

Bog živi Slovenijo!
Marija Dolenc

Bolj kot približevanje narave človeku 
ali obratno, Hosta neguje naravnega 
človeka. 

Uničeno okolje, zdravje in odnosi so posle-
dica odtujenosti od lastne narave. Prepričana 
sem, da so le redki, ki si na neki točki ne želi-
jo zazveneti s svojo pristnostjo. Kaj ostane od 
mene, kadar odvržem vse, kar je vame prišlo od 
zunaj? To je vprašanje, ki si ga postavijo redki, a 
je ravno to tista nravnost, ki jo iščemo.

Hosta je razširila svoje delo na neformalno 
izobraževanje odraslih ravno s področja pre-
bujanja prvinskosti, zaživetja svojega pravega 
obraza, ki često ostaja pokopan pod kompro-
misi in zatajitvami. Hosta povezuje ljubimce 
življenja. Dejstvo, da živimo, je zadosten razlog 

za trajno zadovoljstvo in je najbolj spregledan 
čudež, ki ga naša pozornost, preveč zatopljena 
v stvari tega sveta in v svojo psihološko dramo, 
zlahka spregleda. Ne bo vedno tako.

Šola, ki poskuša pozabiti vse, kar ve, da bi 
lahko zadišala po divjem, vas tudi letos vabi, da 
z njo pronikate v čudež življenja in spet zadiši-
te po naravnem. Prisluhnite čutečemu bitju v 
sebi, ki hrepeni po ljubeči pozornosti in ostrini 
duha. Zažarite v razumevanju, ki osvobaja za-
mer in krivde. Spoznajte svoje telo in mu pri-
sluhnite. Znebite se balasta in negujte početja, 
ki vas krepijo. Neprenehoma se preobražajte v 
bolj in bolj zrelo različico samih sebe. Prisrčno 
vabljeni k branju in obisku.

Marjeta Šumrada Info 031 481 014 
https://solahosta.com/

Ustanovila ga je skupina 
ljubiteljev živali z Vrhnike in 
njene okolice. Vsi ustanovi-
tveni člani so že pred ustano-
vitvijo prostovoljno delovali 
na področju pomoči živalim 
v stiski, zdaj pa so končno 
združili moči in skupaj sto-
pili na pot reševanja te pro-
blematike. Člani društva se 
bodo zavzemali predvsem za 
ozaveščanje širše javnosti o 
pomembnosti nudenja živa-
lim primernega prostora, pre-
hrane in veterinarske oskrbe, 
pomembnosti sterilizacij in 
kastracij, prav tako bodo po-
udarjali pomen odgovornega 
posvajanja živali in predvsem 
pomagali občanom ob najdbi 
izgubljene živali oziroma pri 
iskanju izgubljenega ljubljenč-
ka.  Trenutno že pomagajo 
nekaj mačjim mladičem, ki so 
bili zavrženi v naši okolici, za 
katere bo v celoti veterinarsko 
poskrbljeno, nudijo pomoč 
hraniteljem prostoživečih 
muc, ob nedavnem nalivu pa 
so pomagali celo mladi vra-
nici Špeli, ki lepo okreva in jo 
bodo kmalu vrnili v okolje.

Na tem mestu bi vas prav 
lepo povabili, da društvu 

pomagate kot podporni 
člani ali preprosto s fi-
nančnimi sredstvi, ki jih 
lahko nakažete na transakcij-
ski račun društva: SI56 0202 
7026 3117 647 odprt pri NLB, 
d. d., ali s sms sporočilom na 
številko 1919 s ključno besedo 
VRHNIKA5 in tako prispe-
vate 5 evrov za živali v stiski. 
Pogoji so objavljeni na www.
facebook.com/DZZŽ-Vrhni-
ka. Vsak prispevek šteje!

Društvo v svoje vrste 
vabi nove člane. Tako aktiv-
ne kot podporne. Ker vas že-
limo spoznati, v petek, 30. 8. 
2019, društvo organizira do-
brodelen dogodek na piknik 
prostoru v Starem malnu, kjer 
ne bo manjkalo pijače in jeda-
če in dobre družbe prijateljev 
živali. Pripravili bomo tudi 
bogat srečelov. Za vse infor-
macije so vam na voljo na te-
lefonski številki: 068 179 185, 
elektronskem naslovu: dzzz.
vrhnika@gmail.com. In Face-
book strani društva, kjer jih 
najdete pod imenom DZZŽ 
Vrhnika. Prisrčno vabljeni!

Štejemo si v veliko čast, 
da smo se družili s tabo 
redno večkrat na mesec 
kot pohodniki in kot čla-
ni Društva upokojencev 
tudi  na različnih drugih 
dogodkih.

Tvoja umirjenost nam 
je dajala občutek varno-
sti, tvoja izkušnja in stro-
ka pa zagotovilo, da je bil 
pohod eno samo veselje 
in spoznavanje narave in 
naše lepe domovine  Slo-
venije; preskromen si bil, 
da bi karkoli omenjal, 
vendar smo vedeli za tvojo 
pokončnost in predanost.

Kot oporni steber si bil 
ves čas in trdno ob ženi 
Elici pri pripravi poho-
dov; bil si zanesljiv so-
delavec, dober, skrben in 
odgovoren mož in oče ter 
ljubeč dedek. Občudovali 
smo tvojo sposobnost mir-
ne presoje, čuječe prisotnosti in diskretne 
pomoči, kadar je bilo potrebno.

Obnemeli smo in še ne dojeli povsem, da 
si se poslovil za vedno! Pomirjujoče pa je, da 
si preminil v trenutku in v naročju narave 
in okolja, kamor si z družino zahajal vsa-
ko poletje. V planinskem duhu sta z Elico 
vzgojila ožjo in širšo družino, pohodnikom 
– posebno nam Zimzelenim – pa omogočila 
veliko nepozabnih, nenadkriljivih doživetij 
v prelepih gorskih pokrajinah naše Sloveni-
je. Hvaležni smo ti za razglede in trenutke, 
ko si nam potrpežljivo  kazal smeri odda-
ljenih in zasneženih vršacev v prvih letih 
delovanja naše skupine, pa tudi sicer si znal 

veliko odgovorov na naša 
vprašanja.

Minuli mesec smo pra-
znovali 15 let našega poho-
dniškega delovanja. V teh 
letih smo skupaj uživali na 
301 pohodu; skoraj povsod 
in vedno si bil z nami! V 
kratkih utrinkih  – mi-
slih, ki smo jih zapisali 
pohodniki v priložnostnem 
zborniku Drobtinice, je 
zapisanih toliko toplih 
človeških in iskrenih misli 
o našem dolgoletnem dru-
ženju, o naši preobrazbi in 
spoznanjih, ki jih prinesejo 
leta.

Del teh iskrivih in iskre-
nih občutij  namenjamo 
tebi, dragi Jože, v trajen 
spomin in v zahvalo za 
naklonjenost pohodništvu 
in nam vsem. Po duši si bil 
veder človek in dober to-
variš: sočuten in pozoren, 

urejen in sproščen – povezan z okoljem in 
nami. Spominjali se te bomo kot človeka 
z odprtim srcem in visoko zavestjo, kot 
osebnost, ki je svoje zaveze, delo in obljube 
opravljala tiho in učinkovito, vendar nikoli 
v  soju žarometov.

Hvala ti za vse. Četudi boš med zvezda-
mi, boš vedno ostal in hodil z nami.

Slava tvojemu spominu.
Ob slovesu našega dragega pohodnika Jo-

žeta vsem članom družine in sorodnikom   
izrekamo sožalje v imenu planinske skupine 
Zimzeleni.

Na Vrhniki, 20. 7. 2019

Dragi naš 
Jože, naš 

prijatelj in 
pohodnik

Društvo za zaščito 
živali odslej tudi
na Vrhniki
V juniju je bilo ustanovljeno novo, na Vrhniki 
nadvse potrebno društvo, ki deluje pod 
imenom Društvo za zaščito živali Vrhnika 
(skrajšano DZZŽ Vrhnika). 

Maša za domovino

Pred 28-timi leti so se izpolnile preroške 
besede našega največjega pisatelja Ivana 
Cankarja, da slovenski narod ni narod 
hlapcev in dekel.

Gozdna šola Hosta
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Kemis – nestrokovnost in 
pomanjkanje
odgovornosti 
imata visoko ceno

Nezaupanje občanov Vrhnike v stro-
kovno in odgovorno ravnanje podjetja 
Kemis se je začelo 15. maja 2017, ko 
se je  zunaj delovnega časa obrata, ki 
ni imel 24-urnega fizičnega nadzora, 
v enem izmed zabojnikov zgodil sa-
movžig. Če bi podjetje Kemis delova-
lo strokovno in odgovorno do okolja 
(beri občanov Vrhnike), v katerem je 
umeščeno, bi se zgodba s samovžigom 
kmalu  končala (avtomatska gasilna 
naprava bi ga pogasila) in zaupanje 
prebivalcev v njegovo delovanje bi bilo 
ohranjeno.

 A podjetje Kemis je delovalo ne-
strokovno in neodgovorno do okolja, 
v katerega je umeščeno! V trenutku 
samovžiga podjetje namreč NI ime-
lo 24-urnega fizičnega varovanja na 
objektu in skladišče odpadkov NI bilo v 
celoti pokrito z avtomatsko gasilno na-
pravo na težko peno. Območje trdnih 
odpadkov in manj nevarnih tekočih 
odpadkov NI bilo pregrajeno v manj-
še požarne sektorje, s čimer bi fizično 
omejili širjenje plamena.  Zdaj vemo, 
da je tovrstna preventiva mogoča.

 Zaradi nestrokovnosti in neodgo-
vornosti podjetja Kemis do okolja, v 
katerem je umeščeno, se je torej samo-
vžig razširil v obsežen požar. Njegova 
obsežnost je po ugotovitvah nadzornih 
organov namreč posledica dejstva, da 
območje, kjer je požar izbruhnil, NI 
imelo sistema avtomatskega gašenja.

In požar je nato razkril nestrokov-
nost in pomanjkanje odgovornosti tudi 
pri določenih lokalnih in državnih 
institucijah/organih. Na Vrhniki ni 
bilo opozorilne sirene, filter zraka je 
bil narejen nestrokovno (po besedah g. 
Kneza, ki jih je izrekel na enem izmed 
zborov občanov, niso filtrirali zadostne 
količine zraka), tako da do danes še ne 
vemo kaj in v kolikšnih količinah se je 
v trenutku požara ter v  naslednjih 
nekaj dneh nahajalo v zraku. Tudi o 
meritvah zemljin je bilo veliko napi-
sanega in povedanega. Tudi te so bile 
opravljene nestrokovno (na neustrezni 
globini …). Sistematičen monitoring 
dolgoročnih posledic na zdravje Vrh-
ničanov ni bil vzpostavljen. In seznam 
nestrokovnosti se lahko nadaljuje še 
nekaj časa … Kako pa je z odgovorno-
stjo? Osebno ne vem, da bi za nastalo 
škodo in zmedo zaradi nestrokov-
nega ravnanja kdo kakorkoli odgo-
varjal. So pa bili nekateri nagrajeni. 
Po požaru se je na Vrhniki oblikovala 

CI EkoVrh. Stopila je v stik s takra-
tnim županom in takratnim občin-
skim svetom ter predlagala, da občina 
del sredstev iz občinskega proračuna 
nameni pravni podpori. Občina je 
predlog podprla in CI EkoVrh pozva-
la, da predlaga odvetniške pisarne. 
Pri izbiri pravnikov je sodelovala 
tudi CI Nočemo nevarnih kemičnih 
odpadkov in smradu na Vrhniki.  
CI EkoVrh je do današnjega dne redno 
sodelovala z vrhniško občino.  Opo-
zarjala jo je tudi na možne poti, po 
katerih lahko uresniči soglasno sprejet 
sklep občinskega sveta, da je lokacija, 
na kateri se nahaja družba KEMIS, d. 
o .o., neprimerna za dejavnost zbiranja 
in ravnanja z nevarnimi odpadki, in 
zato zahteva, da se premesti na drugo 
lokacijo zunaj Občine Vrhnika.

Naj spomnim, da je Kemis po požaru 
vzvišeno, ne da bi se zmenil za izraženo 
mnenje občinskega sveta in prebivalcev 
Vrhnike, da lokacija ni ustrezna za to-
vrsten obrat, začel s sanacijo potoka 
Tojnice (seveda le v finančno vzdržnem 
obsegu se razume) in sanacijo objekta. 
Le-ta je ves čas potekala brez gradbe-
nega dovoljenja. Na dnevu odprtih vrat 
podjetja Kemis je nekdanji direktor g. 
Nanut na vprašanje o tem, ali so za 
sanacijo objekta pridobili gradbeno 
dovoljenje, dejal, da ga ne potrebujejo.

V podjetju so ves čas trdili, da si 
prizadevajo za transparentno in  ka-
kovostno komunikacijo z občino in 
Vrhničani, hkrati pa so ves čas ovirali 
postopke, ki bi Občini Vrhnika omogo-
čili, da postane stranka v postopkih, 
ki zadevajo sanacijo podjetja. Njihova 
dejanja torej niso potrjevala tega, kar 
so Vrhničanom ves čas sporočali preko 
medijev.

A Ministrstvo za okolje in prostor je 
novembra 2018 vrhniški občini ugodilo 
in jo kot stranko v postopku vključilo v 
postopek, v katerem okoljski inšpekto-
rat nadzira izpolnjevanje obveznosti 
Kemisa iz okoljevarstvenega dovolje-
nja. Priznalo ji je pravni interes, ker 
je lastnica infrastrukture lokalnega 
pomena, in sicer javnega vodovodnega 
in komunalnega omrežja. Če Kemis ne 
bi izpolnjeval pogojev iz okoljevarstve-
nega dovoljenja, bi bila ta infrastruk-
tura lahko ogrožena. Upravno sodišče 
je v nadaljevanju dosodilo, da Občina 
Vrhnika izkazuje pravni interes tudi 
v postopku, ki ga v zadevi Kemis vodi 
gradbena inšpekcija. Občina Vrhnika 
je tako postala tudi stranka v postopku 
gradbenega inšpektorata.  Gradbeni 
inšpektorat je nato pred nekaj dnevi 
izdal odločbo, s katero Kemisu nala-
ga, da mora do 30. 6. 2020 odstraniti 
nelegalno zgrajene dele objekta in ta-

koj prenehati opravljati dejavnosti na 
zemljišču, kjer so nelegalno zgrajeni 
objekti. In zdaj Gospodarska zbor-
nica Slovenije v sporočilu za javnost  
zaskrbljeno sprašuje »Kdo bo sedaj 
sprejemal vse te odpadke? Bomo tve-
gali nove ekološke katastrofe, hranje-
nje v neprimernih prostorih, divje od-
laganje in nestrokovno uničevanje?«. 
Cinično predlagam, da jih gospodinj-
stva in podjetja sežgejo kar na lastnih 
dvoriščih, saj z omenjenim početjem 
očitno ne morejo povzročiti pomemb-
nega onesnaženja in nevarnosti za oko-
lje in zdravje ljudi. 

Sicer pa menim, da je treba poiska-
ti in udejaniti učinkovite sistemske 
rešitve ravnanja z odpadki. Prepriča-
na sem, da Slovenija premore dovolj 
strokovnjakov z omenjenega področja, 
ki zmorejo predlagati  kakovostne reši-
tve in jih  v sodelovanju s strokovnjaki 
s tehničnega in finančnega ter drugih 
področij tudi udejaniti. Predvsem 
pa bi, po mojem mnenju, moralo biti 
ravnanje z odpadki nedobičkonosna 
dejavnost v domeni države in ne dobič-
konosna dejavnost v domeni zasebnih 
gospodarskih družb.  

Barbara Buh, občanka

Vprašanje občini

Na spletni strani občine so se po-
javile novice v  povezavi z občinskim 
reševanjem vprašanja Kemisa, ki je 
dobil inšpekcijsko odločbo. Občinsko 
oblast sprašujem, kaj je naredila  glede 
Kemisa, saj na nobeni seji občinskega 
sveta ni noben svetnik o Kemisu spre-
govoril besede, razen svetnika Levice, 
Davida Kastelica, pa še  on do danes 
ni dobil odgovora. Ker iz posnetkov sej 
občinskih sej ni mogoče razbrati vašega 
trdega dela v  zadnjih osmih mesecih, 
je morda  v Našem časopisu prostor za 

javno razgrnitev še vaših dejavnosti, 
saj nas je o svojih dejavnostih inicia-
tiva EkoVrh redno obveščala ves čas v 
zadnjih dveh letih po požaru.

Marko Močnik

Kemis 
in Butalčeva šesta žemlja

Butalec, ves lačen,  si je v pekarni 
kupil žemljico. Pojedel jo je, a ni nič 
zalegla; tako je možak kupil in použil 
še drugo, tretjo, četrto in peto žemljo. 
Šele ko je pohrustal šesto, je začutil po-
zitivne učinke malice. Pa se  je Butalec 
razhudil in zanergal nad pekom:  »Za-
kaj mi pa niste kar prec ta šeste žemlje 
dali?«

Državne ustanove so po dveh letih 
sklenile, da je Kemis gradil na črno. 
Novica, skoraj enaka na STA ter na 
spletnih straneh Naša občina in Ob-
čina Vrhnika, poudarja zaslugo se-
danjega župana in sedanjih svetnikov. 
Posebna novička izpostavlja zaslu-
žnost gospe Kropf. Res, uspeh je izredno 
pomemben. Končno je veliko podjetje 
obravnavano po enakih merilih, kot 
bi bil vsak občan, ki bi kršil zakone in 
predpise. 

Dobro se je zavedati in upoštevati, da 
gre na tej točki boja proti samovolji Ke-
misa za pozitivne učinke šestih žemljic. 
Ne samo šeste. Prvo žemljico je spekla 
Civilna iniciativa Nočemo smradu na 
Vrhniki. Desetletje se majhna skupina 
vztrajnikov in vztrajnic ukvarja s pro-
blematiko onesnaženega vrhniškega 
zraka. Počasi, potrpežljivo, strpno je 
postavila temelje sodelovanja med ob-
činsko upravo in za okolje zaskrbljeno 
civilno družbo na Vrhniki. Sodelovala 
je s prejšnjim županom in direktorico 
OU, opravila več pogovorov na Mini-
strstvu za okolje, se pojavljala v me-
dijih – od občinskega glasila do naci-

onalne televizije. Dejavno se je odzvala 
tudi ob požaru v Kemisu. Odvetnika 
Tomaža Petrovčiča je občinski upravi 
čisto konkretno, z dobro argumentacijo 
in referencami  priporočilo prav dvoje 
članic te skromne CI!

Drugo in več naslednjih žemelj smo 
pekli številni ljudje. Začnem z ob-
čankami  in občani na dobro obiska-
nih shodih: na zboru krajanov v Sinji 
Gorici, na dveh zborih občanov v CD 
na Vrhniki in nazadnje na soočenju 
županskih kandidatov, kjer so lahko 
še enkrat predstavili svoje stališče in 
program – tudi do bolečih okoljskih  
vrhniških tem. Sedanji župan je pre-
pričal večino volivk in volivcev.  Veliko 
je obljubil. Veliko mora narediti. 

Pobudniki in soorganizatorji vseh 
dogodkov pa tudi izvajalci zbiranja 
podpisov za odhod Kemisa z Vrhnike 
smo članice in člani CI Ekovrh. Redno 
pišemo v občinsko glasilo, smo v sti-
ku z novinarkami in novinarji Dela, 
Dnevnika, TV SLO … Javno govorimo. 
Povezujemo. Ne razdvajamo. Za sode-
lovanje prosimo vse svetnike in svetnice 
občinskega sveta, ne glede na strankar-
sko provenienco. Članice in člani sku-
pine smo nazorsko zelo različni, toda v 
skupini delujemo po načelih: Ne vsak 
posebej! Skupaj! Odprto. Iskreno. So-
delovali smo s prejšnjim županom in 
OU, sodelujemo s sedanjim in bomo 
radi sodelovali še v prihodnje. Niti kar 
najbolj nadpovprečno okretna občin-
ska oblast, katere odločitve se opirajo 
na stroko in ki dosledno spoštuje zako-
ne, brez budnih in dejavnih občanov 
ne more uspevati. Dela za bolj zdravo 
okolje ne bo zmanjkalo. Dovolj ga je za 
vse. Torej nadaljujmo. 

 
Slavica Remškar 

(delujoča v CI Ekovrh  in v CI 
Nočemo smradu na Vrhniki)  

P R E J E L I  S M O

V šolskem letu 2018/19 je 
bilo v program nižjega 
izobrazbenega standarda 
vključenih 50 učencev, v 
posebni program vzgoje 
in izobraževanja pa 25 
učencev. 

Da je šolsko delo potekalo nemote-
no, je za učence skrbelo 17 strokov-
nih delavcev.

 Ker smo postali zelo veliki, smo 
morali šolske dejavnosti prilagoditi 
številu učencev. Septembra 2018 smo 
se z učenci nižjega izobraževalnega 
standarda (NIS) odpravili na ekskur-
zijo na Veliko planino ter v Volčji Po-
tok, ogledali smo si tudi Letališče Jo-
žeta Pučnika. Uživali smo v krasnem 
vremenu in lepotah alpskega sveta.

Oktobra in novembra smo pridno 
izdelovali izdelke za bazar, ki je po-
stal že tradicionalen. S prispevki, ki 
jih na  njem naberemo, si privoščimo 
še kakšno dejavnost, ki bi si jo sicer 
težje privoščili.

Aprila so se učenci NIS udeležili 
državnega tekmovanja v matematiki 

na Jesenicah, kjer je en učenec do-
segel tretje mesto. Potekala  so tudi 
športna tekmovanja, kjer so se naši 
učenci dobro izkazali. Učenci poseb-
nega programa vzgoje in izobraže-
vanja (PP) so sodelovali na  specialni 
olimpijadi, ki je bila letos na Vrhniki. 
Tudi oni so  dosegli številna odlikova-
nja in preživeli kljub dežju, ki je neu-
smiljeno padal, en čudovit dan.

V okviru projekta, ki že vrsto let 
poteka na naši šoli – Potovanje skozi 
čas – so  učenci tudi letos pod men-
torstvom ge. Nataše Beden in ge. 
Katarine Masnec krepili svojo samo-
stojnost na tridnevnih delavnicah v 
Portorožu.

Najstarejši učenci PP, ki letos za-
ključujejo dveletni projekt Na poti k 
samostojnosti, so tudi izvedli nekaj  
zanimivih aktivnosti.

Konec maja je bil za učence od 2. 
do 5. r. NIS še posebno naporen in 
lep: imeli so tečaj plavanja, učenci 5. 
r. pa še kolesarski tečaj in na koncu 
kolesarski izpit.

Ob tej priložnosti bi se od srca za-
hvalili gospodu Franju Čretniku, ki 
se je zelo angažiral pri praktičnem 
pouku vožnje z našimi učenci. Zveza 

šoferjev in avtomehanikov pa nam je 
na njegovo pobudo podarila kolo in 
čelado, s katerim bo učenje vožnje še 
lažje in boljše, zato se iskreno zahva-
ljujemo tudi članom  ZŠAM Vrhni-
ka, ki so idejo gospoda Čretnika takoj 
podprli in prispevali denar za nakup 
kolesa.

Učenci PP in od 1. do 5. razreda 
NIS so konec maja preživeli tri  dni 
v CŠOD Jurček v Kočevju, kjer so si 
nabirali izkušnje v naravi.

Učenci NIS od 6. do 9. razreda pa 
so v začetku julija odšli na končni 
izlet v Zagreb, kjer so si ogledali ži-
valski vrt.

Udeležili smo se tudi projekta Var-
no s soncem, kjer smo dobili veliko 
napotkov, kako  se pravilno zaščititi 
pred soncem.

Opisane so samo dejavnosti, kjer 
smo združili prijetno s koristnim. 
Nismo se samo potepali, vse leto 
smo pridno gulili šolske klopi, kar se 
pozna tudi na končnem uspehu in 
dobrih rezultatih, ki smo jih dosegli 
na nacionalnem preverjanju znanja.

Za podružnično šolo NIS in PP 
pripravila Maja Ledinek.

OŠ Ivana Cankarja

Podružnica  NIS in PP

Z vami že od leta 1973

www.zavod-cankar.si/nascasopis
Vrhnika, Borovnica, Horjul,

Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer
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Začetek počitnic smo 
v PGD Bevke uradno 

otvorili z udeležbo na 
dveh vseslovenskih 

srečanjih.

 Konec junija je bilo 6. med-
generacijsko srečanje Gasilske 
zveze Slovenije, v začetku julija 
pa 11. pohod članic Gasilske 
zveze Slovenije.

Medgeneracijsko srečanje se 
je odvijalo v Loški dolini, do-
movini medvedov. Za zaščito 
pred napadom zveri je bilo po-
skrbljeno. Vsaka skupina je ob 
registraciji namreč prejela roč-

no izdelano piščalko za delanje 
hrupa, ki 'naj bi pregnal med-
veda'. K sreči nam učinkovitosti 
tovrstnega pripomočka ni bilo 
treba preizkusiti v praksi.

Obiskovalcem so bili na vo-
ljo ogledi številnih lokalnih 
znamenitosti. Tako smo videli 
Polharski muzej, Muzej gradu 
Snežnik, Rihtarjevo domačijo 
in se podali tudi nekaj metrov 
pod zemljo – v Križno jamo. 
Za hrano, pijačo, kulturni 
program in druženje je bilo 
poskrbljeno pod šotorom na 
prireditvenem prostoru.  Tam 
so potekale tudi družabne igre: 
»Zdevanje ostrnic« (gre za lo-

kalno znamenitost postavitve 
ostrnice in nalaganja sena na-
njo) in tekmovanje ' tek med 
ostrnicami'. Predstavili so se 
skavti, policisti in klub reševal-
nih psov. Vreme nam sicer ni 
bilo najbolj naklonjeno, smo pa 
zato pošteno izkoristili čas za 
pogovor in druženje.

Pohod članic GZS je letos 
potekal po Baragovi poti, ki 
se vije iz Trebnjega proti Ob-
činam. Pohodnice so imele na 
razpolago 8 in 15 kilometrsko 
pot. Bevčanke smo se odloči-
le za daljšo varianto. Štartale 
smo pri PGD Trebnje in naš 
prvi postanek je bila cerkev 

Marijinega Vnebovzetja. Tam 
nas je pričakal domači župnik  
ter nam predstavil župnijo s 
poudarkom na velikega misijo-
narja Friderika Ireneja Barago 
imenovanega tudi 'misijonar 
na krpljah' in nadškofa Alojzija 
Šuštarja. Ta dva velika moža sta 
nas potem spremljala tekom 
celotne poti. 

Naslednji postanek je bil na 
najvišji točki pohoda – Treb-
ni vrh s 581 metri nadmorske 
višine. Pot nas je peljala naprej 
mimo obeležja 15. poldnev-
nika do PGD Vrhtrebnje, kjer 
smo bile deležne obilne malice. 
Okrepčane smo se odpravile 

proti Dobrniču, si tam ogle-
dale cerkev in krstni kamen F. 
Baraga. V PGD Dobrnič smo 
bile deležne prijaznega spre-
jema, predstavitve društva in 
sladkih prigrizkov. Na poti 
proti cilju smo se ustavile še v 
Mali vasi, kjer nas je lokalni vo-
dič popeljal skozi rojstno hišo 
F. Barage. V Občinah je pod 
vodstvom skrbnika objektov 
sledil ogled Jurjeve domačije 
, ki je od leta 2000 kulturno 
etnološki spomenik lokalnega 
pomena. Domačijo sestavljajo 
pritlična kmečka hiša s črno 
kuhinjo in lesenim svinjakom, 
stranišče 'na štrbunk', lesena 
kašča in skedenj ter obvezna 
brajda in sadovnjak. Zaključni 
del pohoda se je odvijal pred 
PGD Občine, kjer smo bile 
deležne pestrega kulturnega 
progama (pevski zbor, harmo-
nikaš, dolenjski Serpentinšek) 
in odličnega golaža. Da smo si 
malo spočile noge, smo si pred 
odhodom domov ogledale še 
dokumentarni film o F. Baragi 
ter tako prijetno zaključile pot, 
ki je namenjena v spomin na 
tega velikega človeka.

Imeli smo se lepo. Spoznava-
li smo nove kotičke naše dežele, 
se srečali z novimi ljudmi in 
aktivno preživeli dan. 

Iskrena zahvala vsem orga-
nizatorjem in soustvarjalcem 
obeh srečanj. Hvala za številne 
drobne pozornosti, ki smo jih 
doživeli tekom obeh dogodkov. 
Za vse je bilo odlično poskrblje-
no. Mi, kot obiskovalci smo se 
samo prepustili dnevu. Pustili 

smo se voziti naokrog, se raz-
vajati in uživati v vsem kar je 
bilo za nas pripravljeno. 

Moram reči, da to včasih za-
res paše.

Andreja Lenarčič, 
predsednica PGD Bevke

Bevke

V  naročju  barjanskih  ravnic
veliko  je  lepih  vasic,
vsaka  ima  svoje  ime,

od  kdaj  in zakaj  pa  malokdo  ve.

V  sivi  davnini  nekoč,
v  seliščih  lesenih  so  koč,

živeli  tu  prvi  barjani
z  barjanskimi  polji  obdani.

S  plugom  lesenim  so  zemljo  orali,
seme  trirobno  vanjo  sejali.

Iz  tega  semena  ajde cvetovi
krasili  so  polja  kot  rajski  vrtovi.

Lepo  so  cveteli
cvetovi  ti  beli,

z  živo  preprogo
so  polja  odeli.

Ker  ajda  imena
niso  poznali,

preprosto  ime
so  belke jim dali.
Od  takrat  ta  kraj
se  Bevke  imenuje,
prastaro  izročilo
se  skrbno  varuje.

Anton  Japelj

Skrbno smo zbirali sredstva, 
pa naj je šlo za prihodek od 
veselic bodisi za donatorska 
sredstva. 

Zavestno smo se odrekli celo bolj 
slavnostnemu praznovanju 95-letnice 
društva in slavni dogodek pripravili 
v bolj »družinski«, tovariški družbi 
prostovoljnih gasilcev in največjih 
podpornikov. 

Uspelo nam je zbrati predpisani de-
lež lastnih sredstev, primaknili smo še 
nekaj evrov, ki smo jih dobili od pro-
daje starega kombija, preostanek pa je 
primaknila občinska gasilska zveza. 

Ob tem se moramo zahvaliti razu-
mevanju Zveze, predvsem njenemu 
predsedniku Vinku Keršmancu, da so 
se zavedali pomena gasilskega vozila 
za PGD Blatna Brezovica. 

In dočakali smo dan v soboto, 15. 
junija 2019: uradni prevzem in blago-
slov vinsko rdečega Citroena Jumper-
ja. Prevzem novega gasilskega novega 
vozila PGD Blatna Brezovica je bil ve-
lik praznik tako za gasilce Prostovolj-
nega gasilskega društva Blatna Brezo-
vica kot za krajane. 

Veselega dogodka so se udeležili šte-
vilni tovariši okoliških prostovoljnih 
gasilskih društev, tudi iz sosednjega 
hrvaškega Prezida in številni doma-

čini, nekateri tudi v narodnih nošah. 
Na kočiji s pripeto prvo, obnovljeno 
in delujočo gasilsko brizgalno se je 
pripeljal vodja konjenice Milan De-
bevc in povprašal predsednika PGD 
Rajka Pirca, če so gostje zbrani in je 
vse pripravljeno, da bi se lahko začel 
slavnostni prihod praporščakov in ga-
silcev. Na odru so bili zbrani že števil-
ni slavnostni govorniki, tako da smo s 
programom lahko začeli. 

Povorko je s slovensko in evrop-
sko himno pričakal Pihalni orkester 
Vrhnika, praporščaki in gasilci pa so 
se poravnali na za to pripravljenim 
prostoru pred slavnostno tribuno. 
Prireditev je odprl predsednik PGD 

Blatna Brezovica tovariš Rajko Pirc; 
pozdravil je domače gasilce, gasilce 
iz sosednjih krajevnih skupnosti, Do-
brovoljno vatrogasno društvo Prezid 
iz sosednje Hrvaške z gostoma pred-
sednikom PVD Slavkom Žagarjem in 
Zoranom Ožboltom ter domačine in 
druge goste, za njim pa so se za govor-
niškim pultom zvrstili poveljnik GZV 
Vrhnika Benjamin Svenšek, predse-
dnik GZV Vrhnika Vinko Keršmanc, 
član upravnega Odbora GZS in regij-
ski poveljnik Notranjske Marko Gorše 
ter poveljnik CZ Vrhnika Peter Rodič. 

Ob tej priložnosti je v imenu Kra-
jevne skupnosti Blatna Brezovica 
predsednik Branko Skubic zaslužni-

ma za razvoj gasilstva in Krajevne 
skupnosti Blatna Brezovica, tovariše-
ma Rajku Pircu in Vinku Keršmancu, 
izročil skromno priznanje, predsedni-
ka PGD Blatna Brezovica Rajko Pirc 
in PVD Prezid  Slavko Žagar pa sta 
podpisala še listino o pobratenju dru-
štev. Ob koncu slovesnosti je vrhniški 
župnik prečastiti Mohor Rihtaršič še 
blagoslovil slavljenca, predsednik Pirc 
pa je vse udeležence povabil na divja-
činski golaž v športni park, kjer je za 
še boljše razpoloženje  poskrbel en-
-mož-orkester Fredi.

Milan Selan 

Od medvedov k misijonarju

Blagoslov novega gasilskega vozila
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V sklopu argonavtskih 
dogodkov na Vrhniki  je 18. 
6. 2019 potekala promocija 

pilatesa, ki  je preprosto 
uspela. 

Vzdušje se je začelo razposajeno 
in predvsem vroče. Veselo smo 
migale v mali telovadnici OŠ Ivana 
Cankarja na Lošci 1; to so prosto-
ri  nekdanje Cankarjeve knjižnice. 
Vhod je iz parka nasproti Krajevne 
skupnosti Breg. Prostor je velik in 
prijeten. Po končani vadbi je Ana 
vodila prijetno sproščanje ob zvo-
kih tibetanskih posodic. Ob telo-
vadnici je tudi prostoren atrij, kjer 
smo nadaljevale druženje v spro-
ščenem klepetu. 

Zbralo se nas je nekaj že znanih 
obrazov in nekaj novih. Vse smo 
se zbrale, ker pridno skrbimo za 
svoje zdravje. Še nekaj dni poči-
tnic,03. septembra pa začnemo s 
polno paro v nove zmage in izzive. 
Morda se nam pridružite tudi vi, 
veseli bomo vaše družbe. Prijave 
za september že sprejemamo. 

Pilates ULTRA je vadba, kateri 
bomo postopoma dodajali  ele-

mente za izboljšanje kondicijske 
vzdržljivosti. Vadbo sva in bova 
izvajali inštruktorici športne re-
kreacije Breda in Ana. 

Jutranji pilates  izvaja Ana Podli-
pnik  za Motivacijo in psihosocila-
no svetovanje  in poteka v Jeklarni. 
Večerni pilates poteka na Lošci, iz-
vaja ga Breda Štupica za Društvo 
Motivakcija.    
torek/četrtek,  19.00–20,00  
PILATES ULTRA, Lošca 
1, Vrhnika, začeli bomo 3. 9. 
2019
torek/četrtek,  20.00–21,00 
PILATES  ZAČETNI, Lošca 
1, Vrhnika, začeli bomo 3. 9. 
2019
torek/petek,  7.30–8.30 P I -
LATES PRVI, Pod Hruševco 
44c, Vrhnika, začeli bomo 17. 
9. 2019
torek/petek,  8.30–9.30  P I -
LATES Pod Hruševco 44c, 
Vrhnika, začeli bomo 17. 9. 
2019

Vabiva vas na terapevtski vikend 
oddih, Čas zame, ki bo potekal v 
Strunjanu, Hotel Salinera, od 27. 
9. 2019 – 29. 9. 2019. Poleg tera-
pevtskih delavnic za osebnostno 

rast bodo na urniku pilates, zvoč-
ne kopeli, sprehod in seveda čas 
zase. Podroben program si prebe-
rite na https://www.motivacijain-
svetovanje.si/

Na Vrhniki bomo 30. 9. 2019 
ob 18. uri na Robovi 1 na Vrh-
niki začeli s srečanji skupine 
Predihajmo stres. Vedno bolj 
obiskane in  učinkovite so sku-
pinske psihoterapije. V skupini 
je omogočeno vzpostavljanje od-
prtih, zaupnih odnosov ter tako 
razreševanje notranjih in zunanjih 
konfliktov na vseh ravneh. V sku-
pini se razvija odnos, v njem raste-
mo, se razvijamo, napredujemo in 
se vzpodbujamo. 

Rojevajo se pozitivna in nega-
tivna čustva, prijetna in neprijetna 
doživljanja, izzivi, stiske, tesnoba, 
občutki nesprejetosti, osamlje-
nosti … Skupinska terapija nudi 
občutek pripadnosti in opore ter 
temelji na načelu zaupnosti. V 
skupini se pogovarjamo odkrito 
in svobodno. 

Za vse prijave in  več informacij 
pokličite na št. 040 559 991 ali 040 
126 826.

DM

Ob  odprtju smo naše stanovalce, obi-
skovalce in zaposlene »pocrkljali« s slad-
kimi dobrotami  ter ob prijetnih zvokih 
mini koncerta tudi zapeli in zaplesali. 

Želimo si, da bi kavarna postala kraj 
naših in vaših druženj, medgeneracijske-
ga prepletanja ter predvsem lepih trenut-
kov v prijetni družbi. 

Zato prisrčno vabljeni ljubitelji toplih 
in drugih napitkov v Našo kavarno, kjer 
boste lahko uživali ob dobri kavi Illy, 
osvežilni limonadi ali pa se posladkali z 
različnimi okusi sladoledov in sladicami 
iz naše kuhinje. 

Tudi letos nadaljujemo že z dolgoletno 
tradicijo jutranje telovadbe na prostem 

in nato peke palačink zunaj v našem par-
ku. Če nas boste med poletjem obiskali 
v sredo ob 10. uri, boste lahko za povrh 
dobili še kakšno slastno palačinko.

Domupokojencev 
Vrhnika 

Pilates in dogodki

Poletno dogajanje
v Domu upokojencev Vrhnika

Z mesecem septembrom se 
v BJ Fit pričenja nova sezona 
skupinskih vadb, poleg že 
ustaljenih vadb  funkcionalna 
vadba, pilates, bootcamp, BJ 
Fitko, zumba,  smo dodali še 
vadbo zdrava hrbtenica.

Vadba zdrava hrbtenica je zasnovana je 
tako, da izboljšuje mišično ravnovesje in 
posledično tudi telesno držo. Namenjena 
je ljudem, ki imajo blage bolečine v hrb-
tenici in tudi tistim, ki se jim želijo pre-
ventivno izogniti. Prav tako pa bodo imeli 
korist tudi začetniki, ki si želijo postati bolj 
funkcionalni in se naučiti gibalnih osnov, 
ki so potrebne za varno sodelovanje na 
zahtevnejših oblikah vadb.

Hrbtenica je eden izmed najkomple-
ksnejših in hkrati najpomembnejših delov 
našega telesa. Sestavljajo jo trtica, križnica 
in 24 gibljivih vretenc z medvretenčnimi 
ploščicami. Deluje kot blažilec, saj zmanj-
šuje obremenitve ostalih delov telesa, po-
leg tega pa ščiti hrbtenjačo, iz katere izvi-
rajo periferni živci. Je steber našega telesa, 
podprt z mišicami in vezmi, ki skrbijo za 
pokončno držo in gibanje.

Današnji življenjski slog vsebuje preve-
liko količino sedenja in premalo telesne 
aktivnosti, zato so bolečine v hrbtenici vse 
pogostejša nadloga sodobne družbe. Ob-
staja veliko vzrokov za pojav bolečine. Med 
najpogostejše vzroke štejemo slabo telesno 
držo in nepravilne vzorce gibanja, ki so 
krivi za mikrogibe med vretenci hrbtenice. 
Zato je poleg mobilnosti pomembno, da je 
naša hrbtenica tudi dovolj stabilna. Naj-
večji delež k stabilnosti prispevajo telesne 
mišice, predvsem mišice trupa.

Kako si lahko pomagamo pri bolečinah 
v hrbtenici?

Vsak človek je drugačen, zato ne more-
mo najti splošnih receptov, ki bi odpravi-
li vsako bolečino. Obstajajo pa osnovne 
smernice, ki v večini primerov pripomore-
jo k zmanjševanju bolečin v hrbtenici:

1. Pomembno je, da odkrijemo kateri gibi 
in drže nam povzročajo bolečine ter le-te 
nadomestimo z nebolečimi. Pri tem je bi-
stvenega pomena ohranjanje nevtralne 
krivine hrbtenice.

2. Potrebno je enakomerno učvrstiti mi-
šice trupa.

3. Naučiti se moramo pravilno aktivirati 
boke. Med gibanjem trupa vse preveč pre-
mikamo ledveni del hrbtenice, namesto 
da bi aktivirali kolčni sklep (primer: med 
pobiranjem stvari s tal moramo boke po-
tisniti nazaj). 

4. Potrebno je redno in v pravih raz-
merjih trenirati osnovne človeške gibalne 
vzorce kot so nošenja, potiski, vlečenja, iz-
padni koraki, počepi, dvigi s tal itd.

Vadba za zdravo hrbtenico je sestavlje-
na iz vaj, ki izboljšujejo tako stabilnost kot 
mobilnost hrbtenice. Izvajamo večsklepne 
vaje in se učimo pravilne izvedbe osnovnih 
gibalnih vzorcev. Zasnovana je tako, da iz-
boljšuje mišično ravnovesje in posledično 
tudi telesno držo. Namenjena je ljudem, ki 
imajo blage bolečine v hrbtenici in tudi ti-
stim, ki se jim želijo preventivno izogniti. 
Prav tako pa bodo imeli korist tudi zače-
tniki, ki si želijo postati bolj funkcionalni 
in se naučiti gibalnih osnov, ki so potrebne 
za varno sodelovanje na zahtevnejših obli-
kah vadb.

Vadbo bo na urniku vsak torek in petek 
v BJ Fit.

Vaditelj vadbe Jan Okorn, diplomant 
športne vzgoje in absolvent študija 

fizioterapije

Vadba za zdravo hrbtenico
v BJ Fit Fitnes&Wellness centru

Na lep poletni dan, 17. 7 .2019, 
smo v Domu upokojencev Vrh-
nika odprli vrata nove domske 
kavarne, ki smo jo poimenovali 
kar Naša kavarna. 
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Svizci na potepu po 
krajinskem parku na 
obrobju Ljubljane

Vročega dvajsetega junija smo se sivoglavi  Svi-
zci odpravili na krajši izlet po parku Tivoli, Ro-
žniku in Šišenskem hribu. Ker je pritisnila vroči-
na, smo se v hladni gozdni pokrajini krajinskega 
parka nad Ljubljano dobro počutili. Na začetku 
smo se sprehodili po Jakopičevem sprehajališču 

in si ogledali razstavo Secesija v Ljubljani. Pri-
speli smo do Tivolskega gradu ter prisluhnili 
kratki zgodovini parka in gradu, ki sta imela kar 
pestro preteklost. Med drugim smo izvedeli, da 
sta Tivoli oblikovala tudi slavna arhitekta Fabi-
jani in Plečnik (kostanjevi drevoredi). Šli smo 
mimo vodarne, kjer je pomembna rezerva vode 
za Ljubljano. Od tam so vodo v Emono napeljali 
že Rimljani. 

Usmerili smo se na Jesenkovo pot, ki je poi-
menovana po prvem profesorju botanike na Lju-
bljanski univerzi, Franu Jesenku. Spoznali smo 
nekaj  domorodnih in tujih drevesnih vrst. Tod 
raste 30 različnih drevesnih vrst, ki so označena 

Zimzeleni na Pokljuki
Naš zadnji  polletni pohod  je bil zaradi vro-

činskega vala  sprehod po obsežnih pokljuških 
gozdovih, kjer je veliko sence in dober zrak. 
Krenili smo proti planini Zajavornik  (na ze-
mljevidih Javornik) in zadihali s polnimi pljuči. 
Malo pred planino smo  na predelu, ki ga je uni-
čil vetrolom, pomagali iskalki ključev pregna-
ti skrb, ker  smo jih  našli mi in spravili. Že od 
daleč smo ugotovili, da nekaj išče. Zelo vesela 
se nam je zahvaljevala in razložila, kaj se je na 
tistem delu zgodilo z gozdom, ki ga ni več. Še 
klanček po pekočem soncu in že smo bili na pro-
strani planini Zajavornik, od koder se je odprl 
pogled na verigo gora od Viševnika do Debele 
peči. Nekaj pastirskih hišk  je spremenjenih v 
vikende, a planina je živa. Pohodnikom v sirarni 
postrežejo z okusnim kislim mlekom, pa tudi s 
sirom. Kmalu smo prišli na makadamsko cesto, 

ki pelje  proti spomeniku Pri rupah  ali Mrzlemu 
studencu. Zavili smo proti območju Pri rupah in 
občudovali bogate smrekove gozdove, ki vabijo 
tudi  iskalce gob in borovnic. Dovolj časa je bilo 
za izmenjavo mnenj o praznovanju 15 letnice 
delovanja skupine. Kmalu smo bili pri partizan-
skem spomeniku, od koder je najbližji pristop do 
Blejske koče in si privoščili počitek v hladni senci. 
Lahko bi nadaljevali do Rudnega polja, a smo se 
odločili za levo,  krajšo pot, do Rudne doline in 
glavne ceste, kjer nas je počakal naš zvesti Miha 
s svojim oranžnim lepotcem.

Zatrnik pa je točka, ki se ji nismo mogli od-
reči. Tam smo se odžejali, ohladili in najedli. 
Zadovoljni, da se nismo pregreli, smo si zaželeli 
prijetne počitnice in veselo snidenje  na prvem 
jesenskem pohodu. Vsem pohodnicam in po-
hodnikom želimo še naprej veliko užitkov ob 
druženjih in varen korak, koder koli bodo hodili. 

Elica Brelih, foto: Željko Jadanić

Spoštovane naše 
upokojenke in cenjeni 
upokojenci!

Dopustniški dnevi se iztekajo in že se pripra-
vljamo na srečanje starejših od 75 let, ki bo tudi 
letos na vrtu Pri Kranjcu z zčetkom ob 16.00. 
Vabljeni.

Sicer pa bomo aktivirali tiste dejavnosti, za ka-
tere je največ zanimanja; to so splošna telovadba, 
pikado in balinanje, ročna dela, klekljanje, poho-
dništvo, izletništvo, kulturne prireditve, razsta-
ve … Pa še kaj se bo našlo.

Zato naj vas že zdaj vabimo, da čim večkrat 
pogledate na naše oglasne deske  v KS ali pred 

našo stavbo ali pa na spletni strani info seniorji 
DU Vrhnika, kjer boste našli obvestila o  začetih 
dejavnostih.

Komisija za izlete pripravlja tridnevni izlet po 
Italiji in  prijavljeni so že plačali drugi obrok. Po-
račun bo v septembru. 

Vse, ki  se radi udeležujete izletov, pa prosimo, 
da nam, ko se boste oglasili  v pisarni, sporočite 
vaš predlog ali namig, kaj vas zanima in kam bi v 
letu  2020 radi odpotovali za en dan ali dva.

Pričakujemo vas tudi, da predlagate, katere 
dejavnosti bi  še želeli obiskovati.

Če pa vam je preprosto dolgčas, se oglasite na 
klepetu, ki je tudi velikokrat balzam za dušo. V 
vsakem primeru vam bomo prisluhnili.

Za Upravni odbor Elica Brelih
 

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Marija Novak, Sinja Gorica, Vrhnika (1921)
Marija Markič, Pri Lipi, Vrhnika (1924)

Ignacija Zorko, Delavsko naselje, Vrhnika (1925)
Jožefa Pižmoht, Drenov Grič, Vrhnika (1925

Janez Golc, Janezova c., Vrhnika (1926)
Ana Zalar, Na Klisu, Vrhnika (1926)

Ivanka Grom, Na Klisu, Vrhnika (1926)
Avguština Rapuš, Lošca, Vrhnika (1928)
Alojzij Semič, Mokrice, Vrhnika ((1929)
Marija Žilavec, Turnovše, Vrhnika (1929)
Magdalena Žitko, Sinja Gorica, Vrhnika (1929)
Marija Gostiša, Opekarska c., Vrhnika (1929)
Ida Trček, Kotnikova c., Vrhnika (1934)
Ana Miklošič, Pot v Močilnik, Vrhnika (1934)
Meta Kastelic, Sivkina ul., Vrhnika (1934)
Stanislava Lorenzin, Cesta 6. maja, Vrhnika (1934)
Janez Krvina, Stara Vrhnika, Vrhnika (1934)
Marija Nartnik, Drenov Grič, Vrhnika (1934)
Rajmund Jesenovec, Stranska c., Vrhnika (1934)
Erika Humar, Jerinov Grič, Vrhnika (1939)
Ivan Kalič, Ob Beli, Vrhnika (1939)

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

Okrogli
jubileji v
juliju in 
avgustu

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

Torek,  10. 9. ob 10.00 - cena vstopnice: 4.00 EUR

BOLEČINA IN SLAVA

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA
V MESECU SEPTEMBRU DVA FILMA

Salvador Mallo (Antonio Banderas), sloviti režiser 
v jeseni življenja, se vrača k poglavjem svoje 
preteklosti. Od otroštva v Valencii do prve ljubezni 
v Madridu 80. let in odkritja filma. Najnovejši film 
španskega mojstra je avtobiografska oda filmski 
ustvarjalnosti. “Almodóvar je kot vselej ustvaril 
film o užitku, ki je sam po sebi užitek: duhovit, 
inteligenten in čuten.” - The Guardian. Nagrada 
za najboljšega igralca v Cannesu. 
Režija: PEDRO ALMODÓVAR.

Četrtek,  26. 9. ob 10.00 - cena vstopnice: 4.00 EUR

DOWNTON ABBEY
Zgodba premožne družine Crawley se v filmu 
nadaljuje po dogodkih iz zadnjega dela 
televizijske serije leta 2015. Člane družine in 
njihove služabnike bo pretresel prihod zelo 
pomembnih gostov - kralja in kraljice. Priprave 
na izreden dogodek takoj stečejo, a žal nihče ni 
pripravljen na nepredvidljive situacije. Scenarij 
za prihajajočo britansko zgodovinsko dramo je 
napisal z oskarjem nagrajeni scenarist Julian 
Fellowes.

s tablicami. Odmirajoča drevesa so dom zelo 
redkega hrošča puščavnika. Na obrobju Tivoli-
ja uspeva tudi evropska gomoljčica, edina vrsta 
svojega rodu, ki raste v Evropi, katere rastišče je 
zaščiteno. Na vrhu Rožnika smo si oddahnili v 
senci ob Gostilni Rožnik. Po  fotografiranju ob 

spomeniku rojaku Ivanu Cankarju smo se vrnili 
mimo skakalnic v Mostecu po Jesenkovi poti na 
izhodišče. V prijetnem vzdušju in z novim zna-
njem smo se za to poletje na Vrhniki poslovili.

Mojca Makovec, 
fotografija: Sonja Zalar Bizjak
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Barjani na Malem Golaku
Na prevalu Strgarija smo zapustili avtobus, 

si oprtali nahrbtnike in se podali proti Iztoko-
vi koči. Pot se je zmerno vzpenjala po prijetno 
hladnem gozdu. Desno od koče se je začela mar-
kirana pot proti Malemu Golaku. Ob poti smo 
sledili razlagi našega vodnika in obnovili znanje 
o gorskem cvetju. 

Ob tabli Naravni rezervat Golaki smo se od-
ločili za lažjo pot. Po kratkem strmem vzponu 
smo prišli na gozdnat greben ter pot nadaljevali 
do manjšega prevala. Pot je iz gozda hitro pre-
šla v pas ruševja in v nekaj minutah smo bili na 
vrhu Malega Golaka; njegova nadmorska višina 

je 1495 m. Mali Golak je za 15 m višji od Velikega 
Golaka in je najvišji vrh Trnovskega gozda. 

Z vrha se je pot kar precej strmo spustila, zato 
sta bili potrebni velika zbranost in previdnost, 
pripeljala nas je ob rob mogočne vrtače, globoke 
200 m. 

Pot smo končali v športnem parku Tiha dolina 
ob spomeniku Edmundu Čibeju, nadučitelja na 
Dolu. 

Prijetno utrujeni ob enolončnici in sladicah 
Dragice in Metke smo zaključili naš predzadnji 
pohod pred počitnicami.

Zapisala: Metka Krašovec, 
foto: Stane Kržmanc                  

Sončki od Vanganelskega 
jezera do Marezig 

Na zadnji izlet pred poletjem smo se odpeljali 
proti Primorski  do vasi Vanganel pri Kopru in 
izstopili  nad Vanganelskim jezerom. 

Po stezi smo se povzpeli na pregrado na Bav-
škem potoku, ki je ustvarila Vanganelsko jezero, 
in se sprehodili ob mirni jezerski gladini, kjer je 
ribič raztovarjal pribor, mi pa smo krenili nav-
zgor skozi  istrski gozd v smeri tokratnega cilja.  
V sparini junijskega  dne smo po kolovozu prišli 
med prve hiše v Marezigah in posedli  pod dre-
vesa v parku sredi vasi ter osupnili  ob pogledu 
na Koprski  zaliv od Kopra do Debelega rtiča in 
na  številne vasi in kraje v koprskem zaledju.  

Na obali jugozahodnega morja  je bilo mogoče 
slutiti obrise hiš italijanskega Gradeža,  za Deka-
ni desno pa smo prepoznali Tinjan. 

Razen dveh kolesarjev ljudi ni bilo videti, ure-
jenost kraja pa je pripovedovala zgodbo o soncu 
in vinu ter o  marljivosti domačinov,  saj so vrtovi 
obdelani,  ob robovih pa cveti sivka in rastejo 
posamezna granatna jabolka.  

Dišalo je po pokošenih travah, pobočja  pod 
vasjo pa so bila posuta s številnimi vinogradi. 
Zato ne čudi, da so si v parku v Marezigah zgra-
dili vinsko fontano. Počasi smo se odpravili proti 
dolini ter pod Vanganelskim jezerom še enkrat 
prečili Bavški potok in se mimo vinogradov čez 
kamnit, z grmičevjem porasel travnat svet spu-
stili mimo prvih hiš nazaj v Vanganel. 

Marija Dolinar, foto Tatjana Rodošek

Barjani na Poldanovec 
- razglednik trnovskega 
gozda
Na zadnji pohod pred poletnimi počitnicami 
smo se zadnji četrtek v juniju odpravili na Polda-
novec (1299 m). In kje je ta kraj? Z Vrhnike, nas 
je pot vodila proti Predmeji in Lokvam na Polda-
novec, ki se nahaja v Govcih na severnem robu 
Trnovske planote. Govci se strmo dvigajo nad 
dolino Gorenje Trebuše. Poldanovec  obkrožajo 
Mojski vrh, Veliki Bukovec in Veliki Češevnik, ki 
se spustijo v  kotanjo Mojske Drage.
Izhodišče za nas  so bile Lokve (1060 m). Po ma-
kadamski poti, v hladu Trnovskega gozda, smo 
se namenili proti Poldanovcu.  Po rahlem spustu 
nas je pot pripeljala do lepo označenega križišča 
ob katerem se nahaja tabla z orisom poti. Sko-
zi krošnje dreves se odpre pogled nanj, vendar 
samega vrha nismo dosegli zaradi varnosti po-
hodnikov. 
Kljub temu smo uživali v hladu gozda in opojno 
dišečega bezga, ki je tu nekoliko kasneje razbo-
hotil svoje cvetove. 

Ob poti smo zaznali še številne prelepe cvetove 
rastlin kot so srebrenka, repuš, lučnik, gadovec, 
kresničevje, lepki osat in še marsikaj.
Pot smo opravili skupaj z našimi vodniki: Sonjo, 
Milanom, Jožetom ter seveda Frenkom, ki je bil 
danes  naš glavni vodnik. Zahvalili smo se jim, 
za njihov trud. Velika je njihova odgovornost. 
Veseli smo, da skupaj z njimi pišemo te prelepe 
zgodbe s pohodov. Vsak po svoje nam pričara 
zanimive pohode. Res vsakemu posebej HVALA 
za požrtvovalnost.
Zelo radi se udeležujemo pohodov. To priča tudi 
vedno veliko število udeležencev. 
Prav tako pa k temu pripomorejo Metka, Nada, 
Stane, Franci in še kdo bi se našel, ki poskrbijo 
za nas, da potekajo stvari kot morajo. Stane nas 
vsakič razveseli s kratkim  filmom. V svoj objek-
tiv zazna trenutke, ki jih ostali  še ne opazimo. 
Hvala tudi našim današnjim slavljenkam Sonji, 
Metki in Valeriji za dobrote izpod njihovih ču-
dežnih rok.
Lep počitniški pozdrav Barjanom, ostalim po-
hodnikom in našim vodnikom. 
Uživajte, naredite si poletje brezskrbno in veselo.

Zapisala: Emi Vinšek

35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine Vrhnika

S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka 

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra 
Vrhnike 

(del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

1. člen
(razlog sprememb in dopolnitev sklepa)

Sklep se spreminja zaradi napačno navedene parc. št. 2828/10 in zaradi dodatnega pred-
meta sprememb in dopolnitev odloka.

2. člen
(sprememba sklepa)

Drugi odstavek 1. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Območje sprememb in do-
polnitev OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) zajema manjši del zemljišča s parc. št. 2528/10, 
k.o. Vrhnika, v lasti Občine Vrhnika, na katerem stoji obstoječa plinska postaja MRP Jelov-
škova. Območje SD OPPN obsega cca 270 m2.«.

3. člen
(dopolnitev sklepa)

V 1. člen Sklepa se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »Predmet sprememb in dopolnitev 
OPPN zajema tudi Park pri Mlečni, kjer se predlaga postavitev senčnice nad gostinskim 
vrtom.«.

4. člen
Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi 

na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-2/2019 (5-08) 
Vrhnika, dne 12. 8. 2019

Župan Občine Vrhnika 
Daniel Cukjati, l. r.
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s katero se rok za ustrezno 
očiščeno odpadno vodo iz 
objektov na območjih, kjer 
ni javnega kanalizacijskega 
omrežja, so pa ta območja na 
vodovarstvenih območjih, po-
daljša do 31. 12. 2021. V obči-
ni Borovnica gre za naselja in 
zaselke: Dražica, Ohonica, Bre-
zovica pri Borovnici, Zaboče-
vo, Niževec, Pristava, Lašče in 

posamezne objekte, ki so sicer 
prekomerno oddaljeni od javne 
kanalizacije.

Občina Borovnica je tudi 
letos julija objavila javni raz-
pis za subvencioniranje 
nakupa in gradnje malih 
komunalnih čistilnih na-
prav (MKČN) na območju 
občine Borovnica za leto 
2019 (na spletni strani obči-

ne pod rubriko Razpisi). Sku-
pna razpisana vsota je 10.000 
evrov, mogoče pa je pridobiti 
občinsko podporo v višini 
do 30 % (vključuje napravo, 
njeno postavitev in zagon) oz. 
največ do 250 evrov na PE. 
Občina dodeli podporo po 
tistem ob obeh kriterijev, 
ki je bolj ugoden zanjo oz. 
po katerem za posamezno 
MKČN prispeva manj. Uve-
ljavljajo se lahko stroški, ki so 
nastali v letih 2018 in 2019. Rok 
oddaje vloge za leto 2019 je 31. 

10. 2019. Ker se rok, do katerega 
morajo gospodinjstva urediti 
odvajanje in čiščenje, približu-
je, naj opozorimo še vse obča-
ne, da po tem roku občina ne 
bo več sofinancirala postavitve 
MKČN. 

Občinska uprava

Obvestilo

o uporabi nepremičnega 
premoženja v lasti Občine 

Borovnica
Občina Borovnica že več let ureja evidence nepremičnega premo-
ženja občine.

Ob tem ugotavljamo, da del zemljišč v lasti oz. upravljanju občine 
uporabljajo lastniki zemljišč, ki mejijo na nepremičnino, ki je v lasti 
občine Borovnica. Dela teh zemljišč Občina Borovnica za uresniče-
vanje javnega interesa ne potrebuje, zato jih namerava prodati oz. 
oddati.  Obenem pa občina odkupuje in ureja lastništvo na zemlji-
ščih v zasebni lasti, po katerih potekajo občinske ceste in poti. 

S tem obvestilom pozivamo, da tisti, ki do zdaj še niste, izkažete 
svoj interes za odkup oz. najem občinskih zemljišč. Uporabnike 
občinskih zemljišč prosimo, da se oglasijo na Občini Borovnica in 
skupaj  bomo našli najugodnejšo rešitev za obe strani. 

Če uporabnik ne bo izrazil interesa za odkup oz. najem, bo občina 
zahtevala vzpostavitev prvotnega stanja na zemljišču. 

ŽUPAN OBČINE BOROVNICA 
Bojan Čebela l. r. 

Obvestilo

Obveščamo vas, da zaradi porabe 
načrtovanih proračunskih sredstev 5. avgusta 2019 zaključujemo 
akcijo Daj tačko! Steriliziraj svojo mačko, ki smo jo  izvajali 
skupaj z Veterinarsko postajo Vrhnika.

Občinska uprava Občine Borovnica

Na cesti je asfalt nadome-
stil makadamsko podlago 
v dolžini 250 metrov. Vre-
dnost investicije je 40.000 
evrov. Švigljeva ulica je boga-
tejša za novi asfalt v dolžini 
120 m, pod njim sta vgrajena 

nova kanalizacija in vodovod. 
Istočasno so bila izvedena 
gradbena dela za optično 
omrežje in urejena nova jav-
na razsvetljava. Celotna inve-
sticija je stala 84.000 evrov. 

Občinska uprava

Čez poletje
smo urejali cestno 
infrastrukturo

V poletnih mesecih so potekala intenzivna 
gradbena dela na Bregu – stara proga, kjer je 
občina uredila odvodnjavanje meteornih voda. 

Občinski svet Občine 
Borovnica se je 4. julija 

sestal na 5. redni seji 
in v dobrih treh urah 

obravnaval deset točk 
dnevnega reda.

Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 
(KMVVI) je maja letos objavila 
razpis za zbiranje predlogov 
za podelitev občinskih pri-
znanj Občine Borovnica za 
leto 2018. Na podlagi prejetih 
predlogov je KMVVI občin-
skemu svetu predlagala, da se 
zlata plaketa Občine Borovni-
ca podeli Damjanu Debev-
cu za dolgoletno prostovoljno 
delo na področju vzdrževanja 
turistične in planinske infra-
strukture, kulturne dediščine 
in čiščenje jam v borovniški 
okolici in Nikolaju Bogdanu 
Stražišarju za dolgoletno ak-
tivno delo na številnih podro-
čjih družbenega in političnega 

življenja v Občini Borovnica. 
Svetniki so z nekaj pripomba-
mi predloga podprli. V nadalje-
vanju so se seznanili z revidi-
ranim letnim poročilom JP 
KPV za leto 2018 in ga sogla-
sno potrdili. Kot izkazuje letno 
poročilo je JP KPV glede na 
obdobje 2015–2018 v letu 2018 
doseglo najvišji čisti dobiček 
in donosnost, najvišjo dodano 
vrednost na zaposlenega, naj-
višjo gospodarnost poslovanja, 
najvišji obratni kapital, najvišji 
delež ločeno zbranih odpadkov, 
največjo količino distribuira-
nega plina in najvišjo povpreč-
no plačo.

Župan je svetnike seznanil z 
aktivnostmi pri gradnji pri-
zidka k Osnovni šoli dr. Iva-
na Korošca. Občina Borovni-
ca je objavila razpis za gradnjo 
in prejela eno ponudbo. Ponu-
dnik je ponudil ceno, ki je za 50 
% presegla načrtovana sredstva. 
Svetniki so sprejeli novelacijo 

investicijskega programa (IP) 
za projekt Izgradnja prizidka k 
Osnovni šoli dr. Ivana Korošca 
Borovnica, s katero so se sred-
stva izgradnje povečala za 20 
% na 654.274,79 evra brez DDV 
oz. 798.215,24 evra z DDV. In-
vesticija bo financirana s sred-
stvi Eko sklada v višini 200.000 
evrov, preostanek pa z lastnimi 
sredstvi Občine Borovnica. S 
sklepom se je župan zavezal, da 
bo po končanih pogajanjih in 
morebitnem podpisu pogodbe 
z izvajalcem o ročnosti izvedbe 
in vrednosti pogodbe pridobil 
soglasje občinskega sveta. Če 
do dogovora ne bo prišlo do 
16. avgusta letos bo občinska 
uprava razpis za izbiro izvajal-
ca ponovila.

Občinski svetniki so potrdi-
li tudi spremembe rebalansa 
proračuna občine Borovni-
ca za leto 2019, s katerim so 
uskladili proračun vsebinsko in 
vrednostno. Z rebalansom so se 

povečali prihodki občinskega 
proračuna, na novo je bilo tako 
potrjenih tudi nekaj investicij, 
ki jih ob sprejemu proračuna 
še ni bilo mogoče načrtovati 
(nakup najnovejšega parkirne-
ga avtomata na parkirišču P + 
R, vključenega v sistem integra-
cije storitev javnega potniškega 
prometa, priprava projektne 
dokumentacije za Obvozno 
cesto nad gradom Bistra …), v 
načrtu razvojnih programov pa 
so povišali postavko za izgra-
dnjo prizidka k Osnovni šoli 
dr. Ivana Korošca. Na seji so se 
svetniki seznanili tudi z načr-
tom dela nadzornega odbora 
Občine Borovnica za leto 2019, 
poročilom župana o izvrševa-
nju sklepov občinskega sveta 
in opravljenih nalogah med 
obema sejama ter podali svoje 
pobude in vprašanja. Svetniki 
se bodo ponovno sestali pred-
vidoma konec septembra.   

Občina Borovnica

5. seja občinskega sveta 

Tokrat o gradnji prizidka k šoli in 
rebalansu proračuna

Čiščenja odpadnih voda na območjih, 
kjer ni zagotovljenega javnega sistema

Za razumevanje omenjenega 
razpisa želimo zadevo 
ponazoriti s primeroma:

Če je MKČN zgrajena za 4 
PE (oz. 4 osebe) lahko ma-
ksimalna občinska podpo-
ra znaša  4 x 250 € = 1.000 
€, če so upravičeni stroški 
investicije (nakup, postavi-
tev in zagon MKČN) ena-
ki ali višji od 3.333,33 evra.  
Če bi npr. MKČN za 4 PE 
stala 4.000 evrov, bi sicer 
30 % delež sofinanciranja 
znašal 1.200 evrov, vendar 
se v tem primeru podpora 
podeli skladno s kriterijem 
najvišje možne podpore 
za eno PE v znesku 250 
evrov, torej podpora v 
primeru MKČN za 4 
PE znaša maksimalno 
1.000 evrov. Če pa so 
upravičeni stroški investi-
cije v MKČN s 4 PE nižji 
od 3.333,33 evra, višina 
odobrene podpore znaša 
manj kot 1.000 evrov, ker 
se uporabi kriterij 30 % 
financiranja upravičenih 
stroškov investicije. Pri 
upravičenih investicijskih 
stroških za MKČN za 4 PE 
v znesku npr. 2.000 evrov 
maksimalna podpora tako 
znaša 600 evrov. 

Javni kanalizacijski sistem v občini (vir: Kaliopa)

Konec leta 2015 je začela veljati nova Uredba o 
odvajanju in čiščenju odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 85/2015 in 76/17).
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Za izgradnjo omenjene po-
vezave, katere vrednost je po 
grobih ocenah v dokumentu 
identifikacije investicijskega 
projekta ocenjena na 970.000 
evrov, si je Občina Borovnica 
v okviru dogovora za razvoj 
Ljubljanske urbane regije 
zagotovila 622.050 evrov 
nepovratnih kohezijskih 
sredstev EU in RS. Ta sred-
stva bo občina lahko črpala 
le, če do konca septembra 
2020 odda vso potrebno ter 
s strani za to pooblaščenih 
služb recenzirano projektno 
dokumentacijo s soglasji so-
glasodajalcev, med katerimi so 
tudi JP KPV, ARSO, Direkcija 
za vode RS, Telekom, Zavod za 
varstvo narave RS in SŽ. Polega 
tega mora občina do takrat do-
kazati, da je lastnica ali ima 
služnost na vseh za projekt 
potrebnih zemljiščih. Vse to 
je še toliko bolj zahtevno, ker 
povezave ni mogoče zgra-
diti brez predhodne oz. soča-
sne rekonstrukcije ceste ter 
nujno potrebne obnove vo-
dovoda, kar sta sicer finančno 
ločena projekta. Prvi je breme 
Direkcija za infrastrukturo 
RS (DRSI), s katero je občina že 
sklenila dogovor o sodelovanju, 
v pripravi pa je pogodba, drugi 
pa izključno breme občine. 

  
Nekoliko spremenjen potek 
trase

 V uvodu je potek poveza-
ve predstavil Pavel Mlaker 
iz podjetja IB-KOM, ki poleg 
omenjene kolesarske povezave 
v Sloveniji projektira tudi več 

drugih. Po spremembah, ki jih 
je občina vložila konec maja in 
so posledica pogojev, ki so jih 
postavili soglasodajalci, ocene 
zahtevnosti gradnje posame-
znih odsekov ter razpoložljivih 
sredstev, občine in DRSI, se bo 
kolesarska povezava začela pri 
železniški postaji Borovni-
ca in se predvidoma končala 
na Pakem pri hišni številki 
33. Če pa bo mogoče pridobiti 
dovoljenje tudi za gradnjo na 
II. varstvenem področju Kra-
jinskega parka Ljubljansko 
barje, pa se bo podaljšala še 
za okoli 400 m do hišne št. 4 
na Pakem. Čeprav je bila pr-
votno predvidena izgradnja ko-
lesarske povezave vse do meje z 
Občino Brezovica, pa se na za-
dnjem ovinku pojavljajo preve-
liki izzivi na področjih zajema-
nja in odvajanja podzemskih 
kraških voda ter usklajevanja 
oz. soglasij s pristojnimi za po-
sega na območju železniškega 
koridorja. Prvotno je bilo tudi 
predvideno, da se bo kolesarska 
povezava začela na Molkovem 
trgu, vendar bi lahko zaradi 
predvidene gradnje trgovskega 
centra Mercator na Mejačevi 
ulici prišlo do tega, da na Me-
jačevi ulici ne bi bilo mogoče 
pravočasno vzpostaviti kole-
sarske povezave, ki bi ustrezala 
vsem varnostnim zahtevam.

Od mostu pri železniški po-
staji do Ulice bratov Debevc 
bo povezava potekala po de-
snem bregu Borovniščice kot 
makadamska kolesarska 
pot s protiprašno zaščito, 
po kateri se bodo lahko vozili 
tudi lastniki zemljišč. Na kri-

žišču Ulice bratov Debevec 
in regionalne ceste bo prehod 
za kolesarje in pešce. V smeri 
proti Bregu bo vse do križišča 
s cesto Pod Goro kolesarska 
povezava potekala po desni 
strani in na nivoju cestišča kot 
kolesarski pas, širok 1,75 m, v 
nadaljevanju odseka do odcepa 
pod železniško progo v naselju 
Breg pa kot povozni oz. po-
možni kolesarski pas, širok 
1,12 m. Do drugega podvoza 
pod železniško progo, kjer bo 
tudi prehod za kolesarje in pe-
šce, bo kolesarski pas širok 1,37 
m. Do hišne št. Pako 33 bo po 
desni strani cestišča potekala 
nivojsko ločena kolesarska 
steza, ki bo z varnostnim od-
mikom široka 1,75 m. V obratni 
smeri, torej proti Borovnici, pa 
bo od Pako 4. oz. Pako 33 do 
podhoda pod železniško progo 
za Pako oz. odcepa makadam-
ske ceste za Barje povezava 
potekala v obliki kolesarske-
ga pasu, širokega 1,75 m. Od 
tam do drugega podvoza pri 
rekonstruiranem križišču za 
odcep za gasilski dom Breg bo 
kolesarska steza, široka 1,75 m, 
nivojsko ločena, potem pa bo 
potekala ob pločniku kot po-
vozni kolesarski pas, širok 1,12 
m, do vstopne ceste v obmo-
čje novega OPPN, od tu dalje 
do konca naselja Breg pa spet 
kot nivojsko ločena kolesarska 
steza, široka 1,75 m, od konca 
naselja do prehoda čez regio-
nalno cesto pred križiščem z 
Ulico bratov Debevec pa kot 1,5 
m široka kolesarska steza na ni-
voju cestišča z 1 m varnostnega 
in zelenega pasa.

Ureditev kolesarske po-
vezave ob regionalni cesti 
R3 642 pa je mogoča le ob 
njeni sočasni ali predhodni 
rekonstrukciji, za kar mora 

DRSI pravočasno zagotoviti 
sredstva. Ker se je obseg na-
črtovanih kolesarskih površin, 
ki naj bi bile na oz. ob držav-
nih cestah zgrajene do konca 
sedanje finančne perspektive, 
se pravi do konca leta 2021, 
zelo povečal, DRSI sama nima 
dovolj kadrov niti za načrto-
vanje potrebne rekonstrukcije 
cest niti za izvedbo postopkov 
pridobivanja služnosti oz. od-
kupa zemljišč. Tako je občini 
prepuščeno projektiranje 
tako kolesarske povezave 
kot tudi rekonstrukcije re-
gionalne ceste, prav tako pa 
tudi vodovoda.   

  
Pomisleki 

V razpravi, ki je sledila, so 
nekateri občani zlasti izposta-
vili skrb za varnost pešcev 
ter izziv umiritve hitrosti 
motornega prometa sko-
zi obe naselji, kjer je bilo v 
prometnih nesrečah skupaj že 
11 smrtnih žrtev. Kar se tiče 
varnosti pešcev, so bili podani 

pomisleki, da načrtovana kole-
sarska steza, ki bo skladno z za-
konodajo namenjena tudi pe-
šcem, ne bo zagotovila varnosti 
slednjim. Tako naj bi pešce na 
tej stezi ogrožali rekreacijski 
kolesarji, ki predvsem ob kon-
cih tedna v večjih skupinah in 
hitro kolesarijo po regionalni 
cesti med Podpečjo in Vrhni-
ko. Skladno z zakonodajo so v 
primeru, da obstaja kolesarska 
steza, vsi kolesarji dolžni vozi-
ti po njej, pred pešci pa imajo 
na njej kolesarji prednost, če ni 
označena kot skupna površi-
na za kolesarje in pešce. Na te 
pomisleke je poleg projektanta 
odgovoril tudi vodja sektor-
ja za investicije v ceste na 
DRSI Tomaž Willenpart, ki 
je izpostavil, da so kolesarske 
povezave v okviru dogovorov 
za razvoj regij namenjene v 
prvi vrsti dnevnim migra-
cijam lokalnih prebivalcev 

na delo in po opravkih ter 
zasnovane tako, da jih tam, 
kjer ni velike gostote poselitve, 
varno uporabljajo tudi pe-
šci. Na njih je po zakonu do-
voljeno voziti največ 25 km/h, 
projektirana širina ne omogoča 
vožnje dveh ali več kolesarjev 
vštric, obenem pa je dovolj širo-
ka, da se lahko srečata kolesar 
in pešec. Ker so sredstva EU 
namenjena samo izgradnji 
kolesarskih povezav, bo sicer 
kolesarske steze šele pet let po 
izgradnji mogoče označiti kot 
skupne površine za kolesarje 
in pešce, na katerih imajo pešci 
tudi formalno prednost pred 
kolesarji. Ne glede na zakonska 
določila pa praksa v Sloveniji 
in tujini kaže, da se »divjaki 
na kolesih« izogibajo eno-
smernih kolesarskih pove-
zav, ki potekajo preko števil-
nih uvozov do hiš oz. zemljišč, 
saj na njih ni mogoče varno Psi se na področju parka 

lahko gibljejo prosto, brez 
povodca in brez nagobčni-
ka, če so primerno socializi-

rani. Obvezno je pobiranje 
pasjih iztrebkov in vzdrževa-
nje čistoče. Park je ograjen z 
ograjo, visoko 1,2 m, in ima 

dvojna vrata z vmesnim pro-
storom. Tam je postavljen koš 
za pasje iztrebke. Pasje igrišče 
je odprto vse dni v letu 24 ur 
na dan. Občina je tudi ob po-
teh, ki jih uporabljajo spreha-
jalci psov, postavila tri koše za 
pasje iztrebke. 

Občina Borovnica

Kolesarska povezava Borovnica–Pako

Pasje igrišče v Borovnici

Ob Borovniščici (pod železniško postajo) je 
Občina Borovnica na 803 m2 uredila pasje 
igrišče, prostor, ki je namenjen osnovni 
socializaciji psov (druženje z drugimi psi in 
drugimi skrbniki), druženju skrbnikov psov ter 
njihovi izmenjavi mnenj in izkušenj. 

V dvorani gasilskega doma na Bregu pri 
Borovnici je 19. junija med 17.00 in 19.00 potekala 

predstavitev projekta Kolesarska povezava 
Borovnica–Pako. 
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kolesariti z večjo hitrostjo. 
Tako ne glede na zakonske ob-
veze raje vozijo po cestišču. 
Nesoglasja med pešci in kole-
sarji se pojavljajo predvsem v 
mestnih središčih, veliko manj 
pa na skupnih površinah na 
podeželju. Idealno bi sicer bilo 
imeti ločen pločnik in kolesar-
sko stezo na vsaki strani cesti-
šča, vendar to ni le bistveno 
dražje, temveč zahteva tudi več 
prostora, kar pomeni tudi večje 
posege na zasebna zemljišča, 
če seveda prostorske možnosti 
sploh so. V zvezi s pomislekom, 
da bo širša in obnovljena cesta 
omogočala še večje hitrosti 
ter s tem zmanjšala varnost v 
naselju, pa je predlagal, da se 
ob vstopu v obe naselji z 
vsake strani postavi hitro-
stna ovira v obliki šikane 
oz. vmesnega otoka sredi 
cestišča. Slaba kakovost vozi-
šča sama po sebi ne umirja pro-
meta, temveč pomeni dodatno 
tveganje, večjo izpostavljenost 
hrupu ter večje poškodbe na 
vozilih. Če bi se občina zara-
di pomislekov glede varnosti 
pešcev odločila, da ne bo 
gradila kolesarske poveza-
ve, DRSI do konca sedanje 
finančne perspektive ne 
more zagotoviti sredstev 
za prav tako nujno rekon-
strukcijo ceste ob izgradnji 
pločnika. Tudi DRSI namreč 
sledi cilju, da se počrpa čim 
več evropskih sredstev, ta pa so 
zdaj namenjena izgradnji kole-
sarskih povezav za dnevno mo-
bilnost. Zato vsaj do konca leta 
2021 ne bo na voljo sredstev za 
rekonstrukcijo cest v prime-
ru izgradnje pločnikov, kjer bi 
lahko promet pešcev zagoto-
vili tudi na kolesarskih stezah. 
Prispevek g. Willenparta, ki ga 
sicer zaradi s prometno gnečo 
povzročene zamude na pred-
stavitvi ni predstavil, si lahko 
ogledate v prilogi. 

Župan predlagal ukrepe za 
umirjanje prometa in izdelavo 
variante z ločeno površino za 
pešce

Ker je manjša skupina kra-
janov kljub tem pojasnilom 
še vedno vztrajala, da je treba 
zagotoviti pešcem večjo var-
nost, je ob koncu župan Bojan 
Čebela predlagal, da se izdela 
tudi idejna varianta z loče-
no povezavo za kolesarje in 
pešce, ki bo podala grobo oce-
no dodatnih posegov v prostor 
oz. zahtev po odkupih zemljišč 
ter seveda stroškov. Poleg tega 
naj projektant pri obeh vari-
antah vključi tudi ukrepe 
za umirjanja prometa, tako 
fizične, kot take za zmanjšanje 
najvišje dovoljenje hitrosti na 
najbolj kritičnih mestih. 

  
Primerjava obeh variant 

Občina je julija preverila 
možnost spremembe prečne-
ga profila ceste na odseku 3/2 
(dolžina odseka je približno 
360 m), kjer je s projektno do-
kumentacijo predvidena uredi-
tev kolesarskega pasu na vozi-
šču od Borovnice proti Podpeči 
in kolesarske steze (površina za 
kolesarje je od vozišča ločena z 
deniveliranim robnikom, viso-
kim 12 cm) od Podpeči proti 
Borovnici. Kolesarsko stezo 
lahko skladno s prometnimi 
predpisi uporabljajo tudi pe-
šci. Dana je bila usmeritev, da 
se preveri možnost ureditve 
kolesarskega pasu na vozišču 
tudi v smeri proti Borovnici 
ter izgradnje ločenega denive-
liranega pločnika. Predlog je 
izhajal predvsem iz pomisleka 
krajanov, da bodo kolesarji na 
kolesarski stezi vozili prehitro 
in s tem ogrožali pešce na poti 
oziroma bo oteženo izvažanje 
lastnikov z dvorišč na regional-
no cesto. 

  Na pobudo krajanov je 

Občina Borovnica naroči-
la primerjavo dveh variant 
ureditve prečnega profila 
ceste na območju urejanja 
ceste v naselju Breg pri Bo-
rovnici; to je na pododseku 
3/2 (dolžina približno 360 
m). Obravnavan pododsek 
3/2 v projektni dokumentaciji 
predstavlja odsek med cestni-
ma profiloma P25 in P43. V 
naravi to pomeni od cev-
nega prepusta ob vstopu v 
naselje Breg pri Borovnici 
iz Borovnice do cestnega 
priključka pri objektu Breg 
61. Na podlagi pobude kraja-
nov je bila narejena primerjava 
dveh cestnih profilov: variante 
1 in variante 2. 

  
1. VARIANTA 1 

Varianta 1 predstavlja projek-
tno rešitev že izdelane PZI pro-
jektne dokumentacije projekta 
PR280B-CE. Ta je bila že pred-
stavljena tako Direkciji RS za 
infrastrukturo kot ministrstvu 
za infrastrukturo. Projektna 
rešitev je skladna z zakonodajo 
s področja načrtovanja cest in 
kolesarskih površin ter je bila 
kot taka potrjena tako s strani 
MZI kot DRSI. Karakteristični 
prečni profil ceste na odseku 
med profiloma P25 in P43 (to 
je od cevnega prepusta ob vsto-
pu v naselje Breg pri Borovnici 
iz Borovnice do cestnega pri-
ključka pri objektu Breg 61) na-
vedene projektne dokumenta-
cije je v nadaljevanju prikazan  
tekstualno. Karakteristični 
prečni profil v smeri stacionaže 
(od Borovnice proti Podpeči): 
•  Zatravljena bankina – 0,50 

m.
•  Kolesarska steza (nivojsko 

ločena od vozišča) – 1,25 m.
•  Varnostni odmik – 0,50 m.
•  Vozni pas – 2,75 m.
•  Vozni pas – 2,75 m.
•  Kolesarski pas na vozišču 

(pas: 1,25 m + črta: 0,12 m) – 
1,37 m. 
  

2. VARIANTA 2 

Varianta 2 predstavlja neko-
liko spremenjen prečni profil 
ceste na odseku med profilo-
ma P25 in P43 (to je od cevne-
ga prepusta ob vstopu v naselje 
Breg pri Borovnici iz Borov-
nice do cestnega priključka 
pri objektu Breg 61) navedene 
projektne dokumentacije, ki je 
tekstualno prikazan v nadalje-
vanju. Ureditev prečnega profi-
la v varianti 2 izhaja iz pobude 
krajanov in ni obravnavan v 
obstoječi projektni dokumen-
taciji. 

Karakteristični prečni profil 
v smeri stacionaže (od Borov-
nice proti Podpeči): 

  Izdelana je bila primerjava 
posegov na zemljišča za po-
samezno varianto. Primerja-
va je bila narejena za celoten 
poseg (ureditev celotnega pro-
fila cestnega telesa) na odseku 
med prečnima profiloma ceste 
P25 in P43. 

Iz primerjalne tabele je raz-
vidno, da se z varianto 2 na 
obravnavanem območju po-
sega na 33 parcel (4.186,2 m2 
celotne površine posega), z 
varianto 1 pa le na 22 (3.770,7 
m2 celotne površine posega). 
Zaradi večjih gradbenih po-
segov pri varianti 2 je velikost 
posegov večja kot pri varianti 1, 
in sicer za približno 10 %. 

Izdelana je bila groba ocena 
stroškov investicije gradbenih 
del za posamezno varianto. 
Ocena stroškov je bila narejena 
z oceno na tekoči meter kole-
sarske površine in pločnika. 
Ocena stroška na tekoči meter 
je bila povzeta iz smernic mini-
strstva za infrastrukturo in ne 
zajema ostalih stroškov, ki na-
stanejo v sklopu izvedbe ploč-
nika oziroma kolesarske steze 
(stroški komunalne infrastruk-
ture, cestne razsvetljave …). V 
ocenjeni vrednosti NISO 
zajeti stroški odkupov ze-
mljišč (415,5 m2). Ocena je 
bila narejena za obravnavan ce-
stni odsek, dolg 360 m. Karak-

teristični prečni profil v smeri 
stacionaže (od Borovnice proti 
Podpeči): 
•  Zatravljena bankina – 0,50 

m.
•  Pločnik – 1,50 m.
•  Kolesarski pas na vozišču 

(pas: 1,25 m + črta: 0,12 m) – 
1,37 m.

•  Vozni pas – 2,75 m.
•  Vozni pas – 2,75 m.
•  Kolesarski pas na vozišču 

(pas: 1,25 m + črta: 0,12 m) – 
1,37 m.

•  Zatravljena bankina – 0,50 
m..
SKUPAJ: 11,24 m 
  
Iz primerjave ocene stro-

škov je razvidno, da je ure-
ditev ločenega pločnika in 
kolesarskega pasu na vozi-
šču, kot predvideva varian-
ta 2, za dobrih 30 % dražja 
od variante 1, pri čemer je 
treba poudariti, da v stro-
ških niso zajeti stroški od-
kupa zemljišč, ki so zaradi 
večjih gradbenih posegov 
pri varianti 2 posledično 
večji. V finančni analizi je po-
memben tudi podatek, da iz-
vedba pločnika ne predstavlja 
upravičenega stroška skladno z 
razpisom ESRR, na katerega se 
je Občina Borovnica prijavila 
za ureditev kolesarskih površin. 
V primeru izbire variante 2 bi 
torej izvedba ločenega pločni-
ka finančno bremenila občino, 
in sicer v višini dobrih 40.000 
evrov. Občina bi bila v tem pri-
meru upravičena do stroškov 
izgradnje kolesarskega pasu 
na vozišču v višini približno 
35.000 evrov. V primeru vari-
ante 1 pa bi bila občina upra-
vičena do stroškov izgradnje 
celotne kolesarske steze v višini 
slabih 55.000 evrov.

Na podlagi primerjave ka-
rakterističnih prečnih profi-
lov za posamezno varianto je 
razvidno, da je gradbeni poseg 
pri varianti 2 za več kot 1 m 
večji kot pri varianti 1. Zaradi 
poteka cestne osi regionalne 

ceste bi bilo treba dodatni po-
seg širiti na levo stran v smeri 
proti Podpeči, to pomeni, da se 
cestno telo širi na stran stano-
vanjskih objektov, kar pomeni 
večje posege na zasebna ze-
mljišča in več ter večje odku-
pe zemljišč. Primerjava je bila 
narejena med varianto 1, za 
katero je že izdelana projek-
tna dokumentacija PZI in je v 
fazi pridobivanja soglasij, ter 
varianto 2, za katero so pre-
dlog prečnega profila podali 
krajani. Glavna razlika med 
variantama je, da varianta 1 
predvideva na levi strani proti 
Podpeči ureditev denivelirane 
(z dvignjenim robnikom loče-
ne od vozišča) kolesarske steze, 
široke 1,75 m, varianta 2 pa na 
isti strani predvideva ureditev 
ločenega kolesarskega pasu na 
vozišču, širokega 1,25 m, in de-
niveliranega pločnika, širokega 
1,5 m. Na podlagi primerjave 
variant se je varianta 1 izka-
zala kot ustreznejša in raci-
onalnejša.

Občani si lahko elaborat – 
primerjavo variant karakteri-
stičnih prečnih profilov ceste 
ogledajo na spletni strani Ob-
čine Borovnica www.borovni-
ca.si ali v času uradnih ur na 
Občini Borovnica in podajo 
pripombe do 25. septem-
bra 2019. Vsi tisti, ki želijo 
pridobiti dodatne informacije 
o projektu, preveriti kako oz. 
v kakšnem obsegu projekt po-
sega na njihovo zemljišče ter 
kako so projektirani dovozi do 
hiš oz. parcel, pa naj to spo-
ročijo koordinatorju projekta 
izgradnje kolesarske povezave 
na občini Andreju Klemencu 
v času uradnih ur po telefonu 
01 750 74 68 ali preko e-pošte 
andrej.klemenc@borovnica.si. 
Organiziral bo predstavitve za 
posamezne lastnike tako, da 
bo to kar najbolj časovno opti-
malno z vidika projektanta, ki 
bo tam navzoč.

OU

 Za investitorja, Telekom Slo-
venije, omenjeno podjetje gradi 
kabelsko povezavo od Vrhnike 
preko Borovnice in Zabočeve-
ga do Rakitne, s katero bo tudi 
večjemu delu tistega dela obči-
ne, ki še ni imelo hitrega optič-
nega širokopasovnega omrežja, 
omogočen dostop do le tega.

Po neuradnih informacijah 
bodo do konca poletja končali z 
razpredanjem kabelske mreže 
v Borovnici, nadaljevali z gra-
dnjo glavnega kablovoda proti 
Rakitni ob cesti, prihodnje leto 
pa naj bi nadaljevali tudi proti 
gasilskemu domu Brezovica, 
kjer se bo gradnja končala, ter 
z omrežjem povezali tudi vsa 
naselja oz. večino stanovanj-
skih hiš, ki niso ob glavnem 

vodu (Jele, Dražica, Ohonica, 
Pristava), pri čemer bo do bolj 
oddaljenih zaselkov in posa-
meznih hiš povezava potekala 
po zraku.

Občino kličejo številni ob-
čani, ki jih za nima, ali bo ta 
možnost zdaj končno na voljo 
tudi njim. Vsem svetujemo, da 
se neposredno obrnejo na inve-
stitorja ter v Telekomovih cen-
trih v Ljubljani ali na Vrhniki 
(01 234 10 00) preverijo, kako 
je s tem. 

Omrežja namreč ne gradi 
občina, ampak investitorju 
zgolj zagotavlja služnost na 
občinskih zemljiščih. Na neka-
terih delih občine imajo kon-
cesijo za izgradnjo drugi ponu-
dniki, v manjšem delu občine 

pa potencialna gostota odjema 
ne upravičuje gradnje. 

Po tem ko bo komercialni 
interes za gradnjo optičnega 

omrežja v občini izčrpan, bo na 
podlagi lani sprejetega Načrta 
razvoja odprtega širokopa-
sovnega omrežja elektron-

skih komunikacij naslednje 
generacije v občini Borovni-
ca mogoče s pomočjo države 
zagotoviti »hitri internet« tudi 

drugim. Kdaj in kako nam za-
enkrat še ni znano, čeprav so 
bile lokacije identificirane že v 
omenjenem načrtu.

Na začetku julija se je v 
Borovnici ob Mejačevi cesti 
začela gradnja trgovske-
ga centra SPAR. Center bo 
predvidoma zgrajen do konca 
oktobra, ko naj bi bila končana 
še neka druga gradnja v njegovi 
neposredni bližini. 

Pri železniški postaji Borov-
nica je JP KPV začelo z gra-
dnjo parkirišča P + R (par-
kiraj in se pelji). Na začetku 
avgusta bo dokončana gra-
dnja sanitarne kanalizacije, 
kablovoda za optiko in jav-
no razsvetljavo ter nova as-
faltna prevleka na Švigljevi 
ulici. Kot kaže, bo Borovnica 
do konca leta naredila po-
memben korak do sodobnega, 
urbanega, urejenega in opre-
mljenega ter s svetom dobro 
povezanega naselja. 

Človek bi si mislil, da bodo 
jeseni občinske volitve.

Gradbišče za novo parkirišče in Spar

Gradbena sezona na vrhuncu tudi v Borovnici
Že od začetka vročega 

poletja smo lahko najprej 
ob regionalni, sedaj pa tudi 
na Zalarjevi cesti opazovali 

delavce podjetja GVO, ki 
so tudi ob najhujši vročini 

polagali kabelsko kanalizacijo.
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Tako kot otroško igrišče v 
Športnem parku Borovnica, je 
odprt poleti od 9.00 do 20.00, 
od 15. 11. do 15.3. pa od 10.00 
do 18.00. Pri Borovniškem 

gradu je tudi novo igralo  za 
najmlajše – leseni vlakec, tako 
da bo primerno tudi za igra-
nje najmlajših gojencev vrtca, 
ki imajo svoje prostore v bli-

žnjem poslopju zdravstvenega 
doma. Tudi to igrišče bo do 
konca leta dobilo še garnituro 
mize in klopi, zasajeno bo tudi 
nekaj dreves. 

Enkrat do dvakrat na mesec 
bodo v času pašne sezone na 
nje travo popasli poniji.

Obe  igrišči ter igrišče pri 
novem naselju stanovanjskih 
blokov imajo sedaj tudi skrb-
nika, ki jih odklepa in zaklepa, 

pregleda in opozori na napake 
in okvare ter po potrebi tudi 
pobere tiste odpadke, ki jih 
»nemarneži« pustijo za seboj. 

Obilo zabave v igri, pa ne 
pozabite na varnost ter pusti-
te igrišče, ne glede katero je 
že, za seboj v takšnem stanju 
kakršnega bi radi našli, ko ga 
(ponovno) obiščete!

Občinska oprava

Vožnja
v naravi 
je kazniva!
Na območju občine Borovnica zadnje mesece 
opažamo  porast  vožnje z motorji za kros in 
štirikolesniki v naravnem okolju.

JAVNI RAZPIS 

Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči 
za pospeševanje razvoja obrti,  
podjetništva in sobodajalstva 

v občini Borovnica 
v letu 2019 

iz proračunskih sredstev 
občine Borovnica 

in 
Območne obrtno-podjetniške zbornice 

Vrhnika 

 Na uradni spletni strani Občine Borovnica www.
borovnica.si je objavljena razpisna dokumentacija za 
vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za so-
bodajalce, (potencialne) podjetnike in delujoča mikro, 
mala in srednje velika podjetja. 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega 
podpornega okolja za razvoj, povečanje možnosti za 
ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest. Skladno z 9. čle-
nom Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetni-
štva in sobodajalstva v Občini Borovnica (Ur. list RS; 
št. št. 59/2018) določa letni nabor ukrepov: 

• Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razšir-
jene dejavnosti in razvoj. 

• Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samo-
zaposlovanja. 

• Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivno-
sti. 

• Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslov-
nih prostorov in obratov. 

• Spodbujanje sobodajalstva. 
 
Skupna višina razpisanih sredstev je 20.000 evrov, 

od tega zagotavlja Občina Borovnica 15.000 evrov, Ob-
močna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pa 5.000.

Prijave na razpis sprejema Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Vrhnika od 2. do 30. 9. 
2019.

Zato vse voznike obvešča-
mo, da vožnjo v gozdovih 
Zakon o ohranjanju nara-
ve omejuje oz. prepoveduje. 
Tako je vožnja v gozdu zunaj 
gozdnih cest dovoljena le za 
gospodarjenje z gozdovi ali 
za reševanje ljudi oziroma 
premoženja. Kros motorji 
ne sodijo na cesto in v gozd, 
ampak na poligon za moto-
kros ali območja, namenjena 
terenski vožnji. Divja vožnja 
po naravi, s katero se uničuje 
gozdne ceste, kmetijske po-
vršine in podrast v gozdovih, 
ni dovoljena. Z divjo vožnjo 

po gozdu se ogroža spreha-
jalce, s hrupom pa vznemirja 
živali. Občane prosimo, da 
pristojno policijsko upravo 
ali gozdarsko inšpekcijo ob-
veščajo o storilcih kaznivih 
dejanj, ki grobo kršijo zakon 
in cestnoprometne predpise 
ter etična načela. 

V gozdu smo le obiskoval-
ci, zato moramo upoštevati 
gozdni bonton, ki je dosegljiv 
na  povezavi: https://www.
gozd-les.com/obisk-gozda/
gozdni-bonton.

Občina Borovnica 

Novosti na igriščih v Borovnici

Pred Praznikom borovnic 2019 je bil v skladu 
z varnostnimi zahtevami nekoliko predelan  

Borovniški grad na križišču Mejačeve in 
Gradišnikove ulice, ki je dobil varnostni certifikat 

in je (predvsem za mlajše otroke).  

Na sedežu SŽ 
Infrastruktura d. o. o. 
v Ljubljani je bil 15. 7. 

2019 sestanek med 
predstavniki podjetja 
in Občine Borovnica, 

na katerem so 
obravnavali aktualno 

problematiko. 
  
Župan Bojan Čebela je pred-

stavnike SŽ seznanil s sko-
rajšnjim pričetkom gradnje 
parkirišča »parkiraj in prese-
di« (P+R) pri železniški postaji 
Borovnica ter izpostavil željo 
občine, da se do odprtja par-
kirišča, ki je predvideno konec 
letošnjega oktobra, uredi tudi 
Mejačeva ulica v delu od mo-
stu čez Borovniščico do vhoda 
v poslopje železniške posta-
je, ki spada na območje javne 
železniške infrastrukture. Di-
rektor SŽ - Infrastruktura d. o. 
o. Matjaž Kranjc je prosil, da 
občina čim prej pripravi ela-
borat prometne ureditve in ga 
pošlje v potrditev pristojnim 
službam SŽ Potniški promet 
d. o. o., pri čemer naj v skladu 
z dogovorom ob prenosu ze-
mljišč, potrebnih za gradnjo 
P+R, z države na občino, pri 
poslopju postaje zagotovi tudi 
parkirna mesta za stanovalce 
poslopja ter uredi zelenice. SŽ 
bodo v času do konca izgradnje 
P+R na meji železniške postaje 
postavile tudi novo ograjo, v 
kolikor pa na izbor izvajalca na 
razpisu za gradnjo kolesarnic 

pri železniških postajah ne bo 
pritožb, pa do 20. 11. tudi novo 
kolesarnico. Dogovorili so se 
tudi o poteku iz izvedbi izgra-
dnje kanalizacije za potrebe 
poslopja železniške postaje Bo-
rovnica. 

 
Dostop do gradbišča nove 
elektro-napajalne postaje in 
financiranje gradnje mostu 
v Jele 

Župan je v nadaljevanju opo-
zoril, da zaradi nasprotovanja 
Direkcije RS za vode v poštev 
ne bo prišla že dogovorjena 
rešitev, da se za gradnjo nove 
energetsko napajalne postaje 
za potrebe SŽ kot dovozna pot 
uporabi pot ob desnem bregu 
Borovniščice v smeri proti Je-
lam, ki naj bi se jo po gradnji 
preuredilo v sprehajalno pot 
za kolesarje in pešce. Edini do-
voz je tako mogoč preko Ceste 
v Jele, na kateri pa je most čez 
Borovniščico tako dotrajan, da 
je potrebna izgradnja novega. 
Predstavniki SŽ so pri tem po-
jasnili, da so za to seveda zelo 
zainteresirani, vendar je (so)fi-
nanciranje novega mostu stvar 
Direkcije RS za infrastrukturo 
(DRSI). Bodo pa na vodstvo 
DRSI naslovili pismo podpore 
za sofinanciranje gradnje.

Problematika prekomernega 
obremenjevanja s hrupom 
zaradi železniškega prometa

Direktor Matjaž Kranjc je 
potrdil, da se zavedajo proble-
ma prekomernega obremenje-

vanja s hrupom, zlasti v noč-
nem času ob dizelski vleki. Te 
pa se do dokončanja prenove 
celotne železniške proge med 
Ljubljano in Divačo do leta 
2023 ne bo dalo izogniti, saj 
mora kompozicija, ki pobira 
prazne železniške vagone, le 
te pobirati tudi na tirih, ki (še) 
niso elektrificirani, tako da 
brez dizelske nočne vleke do 
takrat ne bo šlo. Andrej Kle-
menc je pri tem opozoril, da 
prekomernega hrupa ni v pri-
meru, da se za vleko uporablja-
jo sodobne dizelske lokomotive, 
tako da bi se dalo kaj storiti tudi 
z njihovo ustrezno razporedi-
tvijo za vleko v nočnem času. 
Predstavniki SŽ so poudarili, 
da jih do konca leta 2023 čaka 
zelo zahtevno delo obnove in 
posodobitve voznega parka in 
namestitve protihrupnih ograj 
(PHO), saj bo do takrat potreb-
no implementirani direktivo 
EU, ki bistveno znižuje dovo-
ljenj hrup železniškega tran-
sporta. Izdelane so že karte 
hrupa in načrti za namestitev 
PVO. Na pobudo župana Bo-
jana Čebele je bil sprejet sklep, 
da bodo SŽ občino obveščale o 
načrtih za namestitev PHO na 
območju občine, pri čemer bo 
občina tudi aktivno sodelovala, 
da ne bi prišlo do primerov, ko 
bi bil vpliv PHO negativen. 

Nevarnost izlitja nevarnih 
snovi

Župan Bojan Čebela je po-
sredoval na 5. redni seji OS 
izraženo zaskrbljenost občin-

skih svetnikov glede nevarno-
sti razlitja nevarnih snovi pri 
železniških prevozih in posle-
dičnega onesnaženja edinega 
vodnega vira v občini oz. glav-
nega vodnega vira za 3 občine. 
Direktor Matjaž Kranjc je za-
gotovil, da se vsi tiri, naprave 
in vozila preverjajo celo bolj 
pogosto, kot to zahteva toza-
devna evropska direktiva. Do 
leta 2021 bodo med Ljubljano 
in Borovnico, do leta 2023 pa še 
na preostalih še neposodoblje-
nih odsekih, v celoti posodobili 
celoten sestav železniške proge, 
poleg samih železniških postaj, 
drugih objektov in naprav tudi 
spodnji ustroj, prage in tire, s 
čimer bo proga bistveno bolj 
varna kot danes. Vendar seve-
da nikoli ni mogoče povsem iz-
ključiti (tudi) nesreče, ki bi lah-
ko ogrozila (tudi) vodne vire.

 
Projektiranje kolesarske 
povezave Borovnica-Pako na 
zemljiščih SŽ in JŽI

Po opozorilu Andreja Kle-
menca, da so SŽ podale nega-
tivno mnenje glede sicer mi-
nimalnega posega na območje 
JŽI, kjer bi lahko prišlo ob pred-
videni gradnji kolesarske pove-
zave Borovnica – Pako tudi do 
posega v 8 metrski progovni 
pas, je bil sprejet sklep, da se v 
tednu dni izvrši terenski ogled 
in preučijo možnosti, ki bile 
skladne tako s pravili SŽ kot z 
interesi občine.

OU 

Sestanek med predstavniki SŽ in občine  
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V uvodnem govoru je župan 
Bojan Čebela pohvalil dose-
danje delo nagrajencev in pred-
stavil projekte, ki se izvajajo na 
območju občine. Izpostavil je 
načrtovan projekt izgradnje 
prizidka k osnovni šoli in ob-
vozne poti nad samostanom 
Bistra. V bogatem kulturnem 
programu, ki ga je pripravila in 
vodila Jožica Rupar, so občin-
stvo razvneli svetovno znan 
oktet Deseti brat iz Ljublja-
ne, mlada sopranistka Talita 
Sofia Komelj  in kitarski or-
kester Kodeljčanke, ki nam je 
postregel s francosko, italijan-
sko, rusko in balkansko glasbo. 

Tudi tokrat so bili v ospredju 
dobitniki priznanj, ki jih pred-
stavljamo v nadaljevanju. 

Nikolaj Bogdan Stražišar je do-
bil zlato plaketo Občine Borov-
nica za dolgoletno aktivno delo 
na številnih področjih družbe-
nega in političnega življenja v 
Občini Borovnica.

Nikolaj Bogdan Stražišar, roj. 
1940, je eden tistih Borovniča-
nov, ki so v zadnjih desetletjih s 
svojim delom veliko prispevali 

k razvoju kraja na vseh podro-
čjih. Na področju športa se je 
že v osnovni šoli poleg redne 
šolske športne vzgoje ukvarjal 
z mnogimi športi, bil je dober 
atlet, orodni telovadec, alpski 
smučar, smučarski skakalec 
in leta 1953 eden izmed prvih 
mladcev, ki so v Borovnici za-
čeli igrati košarko. Športnih 
aktivnosti ni nikoli opustil. V 
času gradnje zunanjega igri-
šča ob osnovni šoli v obdobju 
od 1960–64 je opravil veliko 
prostovoljnega dela. Prav tako 
je bil med najbolj aktivnimi 
pri postavitvi smučarske vleč-
nice v Zabočevu. Udeleževal 
se je tudi drugih prostovoljnih 
akcij v okviru krajevne sku-
pnosti. V kritičnem obdobju 

delovanja TVD Partizan je 
prevzel njegovo vodenje in ga 
uspešno vodil en mandat. Za 
delo na športnem področju 
mu je matično društvo ob pra-
znovanju 100-letnice leta 2011 
podelilo posebno priznanje za 
nesebično pomoč pri obno-
vi doma. Poleg delovanja na 
športnem področju pa je bil 

vsestranski družbeno-politični 
delavec. Tako je bil predsednik 
krajevne konference SZDL Bo-
rovnica in kasneje predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Bo-
rovnica. Zelo je bil aktiven pri 
pripravi referendumskega pro-
grama v Borovnici I. in II. faza 
vodooskrbe v občini Vrhnika v 
obdobju 1982–85.  Bil je pobu-
dnik ustanovitve občinskega 

odbora stranke DeSUS v Bo-
rovnici in njen predsednik do 
leta 2015. Na listi te stranke je 
bil štirikrat izvoljen za občin-
skega svetnika občine Borov-
nica. Bil je tudi aktivni udele-
ženec vojne za Slovenijo leta 
1991, član kriznega štaba KS 
Borovnica. Je aktivni član zve-
ze veteranov vojne za Slovenijo 
in podpredsednik Območne-
ga združenja vojnih veteranov 
Vrhnika - Borovnica, dva man-
data pa je bil tudi predsednik 
nadzornega  odbora. Poznamo 
ga že vrsto let kot prizadevnega, 
poštenega sodelavca, ki je pri-
pravljen vsakomur pomagati 
tudi v najtežjih trenutkih. Pre-
dlog je podprlo tudi Območno 
združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Vrhnika - Borovnica. 

  
Damjan Debevec je prejemnik 
zlate plakete Občine Borovni-
ca za dolgoletno prostovoljno 
delo na področju vzdrževanja 
turistične in planinske infra-
strukture, kulturne dediščine 
in čiščenja jam v borovniški 
okolici.

Damjan Debevec že vrsto 
let prostovoljno deluje na po-
dročju vzdrževanja turistične 
in planinske infrastrukture, 
kulturne dediščine ter tudi na 
drugih področjih delovanja 
občine. 

Skoraj ves svoj prosti čas vloži 
v vzdrževanje planinskih poti v 
Občini Borovnica, še posebej 
zahtevne planinske poti preko 
soteske Pekel, ki je brez zadrž-
kov največja borovniška turi-
stična znamenitost in jo obišče 
tudi največ turistov. V zadnjih 
letih je z nadčloveškimi napori 
poskrbel, da so mostovi in brvi 
zgledno urejeni, poti očišče-
ne in označene. V sotesko je 
nosil železniške pragove, ki so 
nadomestili razpadajoče brvi. 
Poskrbel je za namestitev kaži-
potov in informativne omarice, 
kjer so vedno posodobljene 
informacije o prehodnosti poti. 

Poskrbel je za obnovo mlina, 
mlinskega kolesa, dovodnega 
korita in prikaz ostankov mlina 
nad slapovi. Sotesko Pekel stal-
no čisti in pobira smeti za ne-
vestnimi obiskovalci. Obnavlja 
markacije in namešča kažipote. 
Nemogoče je našteti vse delov-
ne akcije in aktivnosti, ki jih je 
porabil za vzdrževanje poti. 

Tudi po žledolomu l. 2014 in 
po kasnejših vetrolomih je bil 
prvi pri obnovi in čiščenju. Če 
ne bi bilo njega, bi bila soteska 
Pekel že dolgo zaprta. Vse to se 
izvaja z minimalnimi finanč-
nimi sredstvi, ki jih za pokritje 
materialnih sredstev v prora-
čunu zagotovi Občina Borov-
nica. Poskrbel je tudi za name-
stitev turistične infrastrukture 
ob ostalih planinskih poteh: 
od Zabočevega proti Rakitni, v 
okolici Železnika in v vasi Bo-
rovnica. Sodeloval je pri vrisu 
planinskih poti na območju 
občine v kataster Planinske 
zveze Slovenije. Poleg tega se 
ukvarja s turističnim vodenjem 
po borovniških znamenitostih. 
Bil je pobudnik obnove 3D-reli-
efa širšega območja Borovnice, 
avtorja Franceta Lebna, ki je 
dolgo časa visel na železniški 
postaji in se nato skoraj izgu-
bil. V okviru vzdrževanja in 
promocije kulturne dediščine 
je aktivno sodeloval pri obno-
vi čuvajnice 666, sodeluje pri 
njenem vsakoletnem čiščenju 
in popravilih. Aktivno je sode-
loval pri čiščenju in pobudi za 
obnovo Borovniškega stebra in 
pomagal spodbuditi občino, da 
je vendarle naročila in pridobi-
la gradbeno dovoljenje.

 Sodeloval je pri pobudi in iz-
vedbi obnovitve vaških vodnja-
kov v občini. Pomagal je ohra-
niti artefakte, ki so bili najdeni 
pri delih na kanalizacijskem 
omrežju na Stari postaji. Dolga 
leta si je prizadeval in končno 
tudi uspel s projektom čišče-
nja Krimske jame, za prekop 
posmrtnih ostankov, ležečih 

v jami, in za pietetno ureditev 
grobišča. Vztrajal je pri vseh 
dogovorih, birokratskih zaple-
tih v občini in na državnem 
nivoju. Vsekakor je najbolj za-
služen, da se je po nekajletnih 
zapletih novembra 2015 projekt 
prekopa posmrtnih ostankov 
iz Krimske jame tudi začel in 
dokončal leta 2016. Mirno lah-
ko rečemo, da je bil vzor pri-
zadevnosti celotni ekipi, ki je 
izvajala projekt. 

 
Ivan Škulj je dobil priznanje 
župana Občine Borovnica.

Ni naš občan od rojstva. V 
našo dolino ga je pripeljala 
ljubezen, z življenjsko sopo-
tnico si je v »Kotih« ustvaril 
družino. S 14 leti se je vpisal v 
kadetsko šolo in se, takoj ko jo 
je zaključil, zaposlil v PP Vrhni-
ka, najprej kot policist, kasneje 
je postal njen komandir. Celo 
življenje se je ukvarjal z varno-
stjo, od prvega delovnega dne 
pa vse do zaključka poklicne 
kariere na različnih delovnih 
mestih. 25 let je služboval na 
vodstvenih delovnih mestih. 

Tudi sedaj je še vedno akti-
ven. Je pogodbeni sodelavec 
MNZ,  zadolžen za obvladova-
nje migrantske problematike. 
Je tudi vodja aktiva upokojenih 
delavcev Vrhnika - Logatec 
in podpredsednik PVD Sever 
Ljubljana že tretji mandat. Ker 
se je v času svojega službova-
nja ukvarjal z nalogami, ki so 
povezane s CZ, zdaj aktivno 
sodeluje v občinski CZ. 

S svojim strokovnim zna-
njem je veliko pripomogel pri 
administrativni ureditvi po-
dročja CZ v občini, veseli ga so-
delovanje s štabi  CZ v drugih 
občinah. Kot področni stro-
kovnjak je redno vabljen tudi 
na vaje CZ v sosednjih občinah 
kot obiskovalec in ocenjevalec.

Na slavnostni akademiji podelili 
občinska priznanja

Nagrajenci

Praproščaki

Kitarski orkester Kodeljčanke

Na predvečer občinskega praznika 26. julija 
je v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana 

Korošca Borovnica potekala slavnostna 
akademija, ki so jo z mimohodom odprli 

praporščaki več društev. 
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Teh je bilo nekaj več kot v 
prejšnjih dveh letih, prav tako 
pa je bila bogatejša ponudba 
na okoli 40 stojnicah, čeprav 
je bilo zaradi dolgotrajnega 
dežja v maju le nekaj stojnic 
z borovnicami, ki so »šle 
za med« in pošle že okoli pol-
dneva. Do konca sejma so po-
šle tudi odlične borovničeve 
pekovske in slaščičarske 
dobrote, ki so jih ponovno 
napekle članice Društva po-
deželskih žena Ajda. So pa vsi, 
ki so to želeli, dobili kontaktne 
podatke vseh proizvajalcev bo-
rovnic iz Borovnice in obljube, 
da bodo ob večji naročeni ko-
ličini ta zdrav in okusen sadež 
dobili na dom, takoj ko bodo 
lepo dozorele.

Tudi letos je na dogodek iz 
Ljubljane pripeljal muzejski 
vlak, poln mladih družin ter 
dedkov in babic z vnukinjami 
in vnučki, vmes pa je bilo celo 
nekaj tujih obiskovalcev, po 
videzu tudi iz »eksotičnih« de-
žel. Starodobni avtobus, ki 
je tudi letos kljub častitljivim, 
že skoraj sedmim križem ne-
utrudno prevažal potnike do 
Tehniškega muzeja Slovenije v 
Bistri in nazaj, ter stari znanci 

Praznika borovnic, škofjeloško 
društvo kolesarjev staro-
dobnikov Rovtarji so skupaj 
z muzejskim vlakom in seveda 
konjskimi vpregami dogodku 
spet dali nostalgično vzdušje 
časov, ko avtomobilov še ni bilo 
oz. so jih imeli le redki izbran-
ci. Neutrudni strojevodja Rok 
Šmon pa je s svojo posadko 
poskrbel, da so vsi, ki so si upa-
li pogumno splezati v kabino 
parne lokomotive, lahko do-
živeli čare kratke vožnje na 
parni pogon.

Sejemsko vzdušje je uvo-
doma ustvaril odlično odi-
grana burka o pogajanju 
glede cene borovnic v iz-
vedbi članov dramske sekcije 
KD Borovnica, skozi program, 
ki ga je suvereno povezovala 
in vodila Slavi Košir, pa so se 
ob vmesnih nastopih na-
rodno-zabavnega ansam-
bla Tik-Tak predstavili tako 
proizvajalci borovnic kot tudi 
zgodovina njihove pridelave 
ter njihove enkratne lastnosti, 
uporabne tako v kulinariki kot 
tudi za krepitev zdravja. Spet so 
se predstavili tudi mladi bo-
rovniški karateisti pod vod-
stvom mojstra Andreja Erčulja, 

prav tako pa ni manjkala pred-
stavitev projekta DEPO – 
staro za noro. Obiskovalci so 
si lahko spet ogledali tudi že-
lezniško čuvajnico 666, kjer 
so lahko izvedeli vse o zgodo-
vini slavnega Borovniškega vi-

adukta, v osnovni šoli pa tudi 
letos lepo tematsko razstavo 
čipk čipkarske sekcije Pun-
keljc KD Borovnica, letos z 
naslovom Travniška idila, po-
svečeno travniškemu cvetju in 
metuljem.

Bolj pohodniško usmerjene 
je starodobni avtobus odpeljal 
do soteske Pekel, kjer sta jim 
izkušena vodnika PD Borovni-
ca omogočila varen in zani-
miv obisk soteske. Gorskim 

kolesarjem je bila na voljo 
zanimiva, čeprav letos zaradi 
vetrolomov nekoliko krajša, 
manj »divja« in naporna vo-
dena tura po Borovniški 
kotlini. Poleg vožnje s parno 
lokomotivo, starodobnim av-
tobusom in konjskimi vpre-
gami so se otroci lahko igrali 
v Borovniškem gradu, kjer 
so se spoznavali tudi s poniji. 
Lahko so si privoščili vragolije 
na posebnem skakalnem tram-
polinu. 

Vroče sejemsko vzdušje je po 
koncu sejma ohladilo krajše de-
ževje, zaradi bolezni v ansam-
blu pa je namesto mediteran-
skih zvokov skupine FIS moral 

pozno popoldansko sceno 
ogreti domači narodno-zabav-
ni ansambel Livada. Sledila mu 
je letošnja glasbeno-žanrska 
novost – skupina Pointless Re-
bels, ki je ob pomoči kavbojskih 
plesalcev in predvsem plesalk 
skupine Wilde West predvsem 
najmlajše hitro spravila v ziba-
nje v ritmu countryja, bluesa 
in južnjaškega rocka. Obetavni 
mladi rokerji iz skupine Joker 
Out so potem nadaljevali v bolj 
trdih rockovskih zvokih in po-
trdili, da spadajo med vzhajajo-
če zvezde slovenske rock scene, 
popularni Rok Ferenjga pa je 
s svojim Rok’n bendom v za-
ključek večera s svojimi uspe-
šnicami spet vnesel malo bolj 
spevno rock melodiko. Obi-
skovalcem je bila po res dosto-
pnih cenah na voljo ne preveč 
raznolika, zato pa zelo kakovo-
stna ponudba pijače in hrane, 
med drugim tudi pice iz prave 
krušne peči. 

 Samo še mati narava bi 
morala sodelovati ter nas 

obdarovati z običajno le-
tino borovnic, pa bi lahko 
rekli, da je bilo vse v najlep-
šem redu. Kar pa se glasbene-
ga dela tiče, ki se vedno trudi 
biti za vse, pa se vedno najdejo 
tisti, ki bi rajši več tega kot one-
ga ali pa predvsem tisto, česar 
ni, pa lahko samo kot običajno 
rečemo – potrudili se bomo, da 
bo prihodnje leto še boljše! Na 
koncu se ponovno zahvaljuje-
mo vsem sponzorjem prire-
ditve: glavnemu sponzorju 
prireditve podjetju Feno-
lit, sponzorjem LASK, Kr-
žič transporti, Stojan Kr-
žič s.p. in Hitsped ter tihim 
sponzorjem in prostovoljcem.

Praznik borovnic 2019.
Glavni novosti letošnjega Praznika borovnic, 
ki je potekal v soboto, 13. julija, na območju 
nekdanjega industrijskega kombinata LIKO 

v Borovnici, sta bili folklorna predstava 
FS Bistra KD Borovnica, ki se je začela 

že pred odhodom muzejskega vlaka na 
peronu ljubljanske železniške postaje, se 

nadaljevala na železniški postaji Borovnica 
ter zaključila pred odrom na sejmišču, in 

številne konjske vprege Konjerejskega 
društva Barje in Konjeniškega društva 

Borovnica, ki niso tvorile le doslej največje 
Borovničeve povorke, temveč so neumorno 

in brezplačno skoraj ves dan po Borovnici 
prevažale obiskovalce prireditve.
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Folklornikom Bistre 
še ni zmanjkalo idej in 

pošlo moči za ples. Tudi 
v pretekli sezoni smo 
bili zelo ustvarjalni in 

dejavni. 

Skupaj s FS Šumnik smo 
pripravili jubilejni koncert ob 
40-letnici začetka folklorne 
dejavnosti v Borovnici. Ob tej 
priložnosti smo skupaj izdali 
tudi knjigo Brž na ples, v kate-
ri so fotografije in spomini na 
folkloro v naši občini. Na Mi-
klavževo smo dobili novo vodjo 
Tanjo Drašler in celo sezono še 
bolj zavzeto vadili stare in nove 
plese. Poleg nove vodje se nam 
je pridružilo še nekaj novih ple-
salcev, ki smo jih vedno veseli. 
Hodili in plesali smo v prvem 
Kulturahodu v Borovnici. Ude-
ležili smo se območnega sreča-
nja folklornih skupin in bili iz-
brani tudi na regijsko srečanje v 
Trbovljah. Z nastopi v projektu 
Židana marela smo si nakupili 
nekaj kosov oblačil in obutve.  
Za izseljence povratnike v dru-
štvu Lastovke smo v Domžalah 
zaplesali ob njihovem desetem 
jubileju. Za zaključek sezone pa 
smo že tretjič zaporedoma od-
šli na gostovanje v tujino.

Pritegnilo nas je vabilo na 
kulturni festival Slovenija na 
Ohridu, ki je potekal od 22. do 
26. junija, tokrat že četrtič. Za 
sodelovanje se nas je odločila 
večina plesalcev, imeli pa smo 
še nekaj spremljevalcev.  Na 
poti na Ohrid ni šlo vse glad-
ko. Zamudo smo imeli že ob 
odhodu, na cesti je bila gneča 
in na mejnih prehodih smo se 
tudi načakali. Dolge ure so bile 
s prepevanjem veliko krajše 
in dobre volje smo z nekaj za-
mude prispeli na Ohrid. V ho-
telu Ambasador so takoj in še 
potem vse dni lepo skrbeli za 
nas. Zvečer istega dne smo se 

ob Ohridskem jezeru že srečali 
z ostalimi udeleženci festiva-
la, pozdravit nas je prišel tudi  
veleposlanik RS v Severni Ma-
kedoniji prof. dr. Milan Jazbec. 
Naslednje dni smo raziskovali 
Ohrid in okolico in  uživali v 
nastopih ostalih slovenskih 
kulturnikov na različnih loka-
cijah Ohrida. Bilo nas je dobrih 
500 predstavnikov različnih 
področij kulturnih dejavnosti 
v Sloveniji: plesalci, folklorne 
skupine, pevci ljudskih pesmi, 
pevski zbori, različne pevske 
zasedbe, orkestri, lutkovne, 
gledališke skupine, mažorete … 
verjetno se mi je kdo izmuznil 
iz spomina. Naša predstavitev 
na velikem odru ob čaršiji je 
pritegnila gledalce, ki so nam 
poklonili spontan vmesni 
aplavz in bilo nam je prijetno 
pri srcu. Nekateri smo bili pr-

vič oblečeni v nove kostume, ki 
nam jih je sešila naša Tončka 
Trček.  Dnevi so bili polni do-
gajanja, druženja tudi z drugi-
mi skupinami in še vreme nam 
je bilo zelo naklonjeno. Vse nas 
je očarala nekdanja prestolnica 
Samuelovega cesarstva Ohrid 
s tradicionalno arhitekturo, 
ozkimi ulicami starega dela 
mesta in kristalno čisto vodo 
jezera. Gostitelji so bilo povsod 
prijazni in ustrežljivi in marsik-
do si je obljubil, da se bo sem 
še vrnil. Navezali smo kar nekaj 
stikov s slovenskimi skupinami 
in ena od njih, ki nas je navdu-
šila s svojim nastopom, bo letos 
tudi gostja na našem koncertu 
novembra.

Toliko se je dogajalo, da smo 
nakupe spominkov odložili 
čisto na zadnje ure bivanja na 
Ohridu. Ponudba je bila lepa, 
strnjena na eni ali dveh uli-
cah, cene pa zares zmerne. Po 
zadnjem sladoledu in pijači na 
čaršiji smo se poslovili od tega 
bisera na Balkanu in se spet pe-
ljali po dolgi poti čez Severno 
Makedonijo, Srbijo, Hrvaško 
nazaj v Slovenijo. Toda nabrani 
kilometri na poti do tja in nazaj 

niso pokvarila enotnega mne-
nja udeležencev, da so bili dne-
vi, ki smo jih preživeli skupaj 
na tem potovanju, nepozabno 
lepi. Nekaj duha potovanja je 
bilo prisotnega tudi na mu-
zejskem vlaku na poti v Bo-
rovnico nekaj dni po prihodu 

nazaj v Slovenijo. Na Prazni-
ku Borovnic(e) je bil v  našem 
nastopu tudi delček vzdušja z 
Ohrida. Avgust je namenjen 
počitku. Septembra pa bomo 
spet brusili pete in ustvarjali 
nov dogodek. Letni koncert 16. 
novembra bo spet v znamenju 

zanimive teme, zato se nadalj-
njega snovanja jesenskega na-
stopa veselimo vsi. Vabljeni ste, 
da tudi letos ta večer preživite 
z nami.

Liljana Kogovšek,
 foto: Andrej Verbič in 

Janez Kogovšek
Povedali so nam osnovne 

informacije in obesili startno 
listo. Skupine so začele s tek-
movanjem v nekajminutnih 
zamikih. Naša družina je 
bila kar hitro na vrsti. Najprej 
smo morali rešiti test, potem 
pa smo se z zemljevidom in 
kompasom podali na pot. 
Treba je bilo iti od točke do 
točke. Nekatere so bile žive, 
kar pomeni, da so bili tam 
ljudje. Na teh točkah smo re-
ševali naloge in s tem prido-
bivali dodatne točke. Naloge 
so bile iz znanja prve pomoči, 
poznavanja in varstva nara-
ve ter poznavanja vozlov. Pot 
je bila dolga in se je strašno 
vlekla. Na poti bi lahko tudi 
zašli. Tudi teren je bil precej 
razgiban, hodili smo gor in 
dol, pa spet gor in dol … Zju-
traj je bilo še deževno, potem 
pa je posijalo sonce. Bili smo 
že zelo izčrpani, do cilja pa je 
bilo še dolgo. Celo pot smo 

opazovali dim iz TE Šoštanj, 
blizu katere je bil cilj. Na sre-
čo smo našli vse točke. Za-
dnja, deseta je bila na zemlje-
vidu precej neopazna in moj 
oče je mislil, da jih imamo le 
devet. Končno smo prišli na 
cilj pri osnovni šoli v Velenju. 
Tam smo se čudili, da smo 
prehodili toliko poti – mimo 
vasi, skozi gozdove in po trav-
nikih. Na cilju so nam pri-
pravili kosilo. Po kosilu smo 
se igrali na šolskem igrišču. 
Nekateri so odšli na ogled 
usnjarskega muzeja, ki je bli-
zu šole. Počakati smo morali, 
da pridejo v cilj vse ekipe in 
potem so razglasili rezultate. 
Naša družina je zasedla peto 
mesto v kategoriji. Pozno po-
poldne smo se odpeljali proti 
domu. Na poti skozi Velenje 
nas je ujela nevihta s točo. 

Za MO PD 
Borovnica Nace Kenda

Pot ob Borovniščici

V Našem časopisu je bil 1. 7. 2017 na strani 
29 objavljen krajši prispevek Alenke Gabrov-
šek z naslovom Pot ob Borovniščici od enega 
do drugega mostu. V njem avtorica opozarja 
na zanemarjeno in v času dežja ter po njem 
blatno pot ob Borovniščici med mostovoma 
na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti in iz-
raža upanje, da se bo občinska uprava »poti 
usmilila« ter na njej nasula vsaj nekaj peska.
V zvezi s tem moramo povedati, da od mostu 
na Mejačevi cesti v dolžini okoli 250 m, kar 
je okoli 40 % skupne dolžine, poteka maka-
damska cesta, ki je v lasti občine in na kateri 
v času dežja in po njem lahko govorimo o 
lužah, ne pa o blatu. Ostali del poti je kolo-
voz, ki poteka po zasebnih zemljiščih in ni 
nikjer uradno zabeležen, ker je pač nastal z 
dovozom lastnikov do parcel ter sprehaja-
njem občanov ob reki.

Na občini se zavedamo, da ne gre le za pri-
ljubljeno sprehajališče, temveč tudi za po-
membno varno pešpot za občane, ki stanu-
jejo Pod Goro, ki jo uporabljajo tudi kolesarji 
ter sočasno tudi za del koridorja za varne 
peš in kolesarske poti v občini. Nenazadnje 
je tako v razvojni kot v prometni strategiji 
občine zapisano, da naj se prostor ob Borov-
niščici uporabi za vzpostavitev varnih, tudi 
rekreacijskih poti za kolesarje in pešce. Skla-
dno s temi strateškimi usmeritvami in na-
mero, da se s pomočjo kohezijskih sredstev 
EU vzpostavi povezavo za kolesarje in pešce 
med centrom Borovnice in naseljem Pako, je 
Občina Borovnica v lanskem letu v okviru 
dogovora za razvoj Ljubljanske regije zago-
tovila možnost črpanja 622.000 evrov ne-
povratnih sredstev,  začela z aktivnostmi za 
pripravo projektne dokumentacije na celotni 
trasi, ki poteka tudi med obema omenjenima 
mostovoma na Borovniščici, ob tem pa tudi 

s postopki za odkup zemljišč, in sicer najprej 
prav na tem odseku. Z lastniki zemljišč je bil 
že dogovorjen odkup oz. zamenjava parcel, 
izdelan je bil elaborat o odmeri in pričakuje-
mo, da bo Upravna enota Vrhnika do konca 
poletja izvedla vse postopke, ki bodo omo-
gočili, da se potrebna zemljišča odkupijo že 
letos. Prihodnje leto pa nameravamo celoten 
odsek urediti kot kolesarsko pot, ki omogoča 
souporabo tudi pešcem, prav tako pa tudi 
dostop za lastnike parcel z motornimi vozili 
in kmetijsko mehanizacijo.
Ob deževju blatnih pešpoti je v občini še ne-
kaj, upamo pa, da bodo občani, ki jih bodo 

“usrani” čevlji navedli na javno pisanje, dru-
gače kot gospa Gabrovšek prej preverili, kdo 
je lastnik zemljišča, preko katerega potekajo, 
in ali ima občina namero, da stanje uredi.

Občinska uprava

P R E J E L I  S M O

Spot 2019
Zjutraj smo se z družino odpravili v Velenje. V 
vasi Škale je bil pri osnovni šoli start tekmovanja. 

FS Bistra na Ohridu



26. avgust 2019 27
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Borovnica

Iz dnevnika, 29. april 
2019, Chamlang, bazni 
tabor. Zjutraj s Pikijem 
v temi iščeva prehode 

in loviva ravnotežje 
med ogromnimi 

balvani v dolini 
pod S steno Peak49. 

Namenjena sva v 
steno neimenovanega 

vrha malo višje po 
dolini. 

Pri sebi imava vsak liter 
vode,  nekaj čokoladic, en pra-
men šestdesetmeterske dvojne 
vrvi in opremo za varovanje. 
S seboj imava čim manj vse-
ga, ker želiva biti čez hitro, v 
enem dnevu. Ko se zdani, sva 
pod steno. Nase dava plezalno 
opremo, malo pojeva in popije-
va. Ko spijem požirek soka, mi 
iz rok pade plastenka. Prileti 
na kamen in se razleti, verje-
tno zaradi mraza. Tako imava 

naenkrat liter pijače za oba za 
cel dan. »Pa saj bo itak spet to-
pel dan in bova vodo natočila 
nekje gor, kjer se bo topil sneg. 
Upam.« S prvimi sončnimi žar-
ki vstopiva v smer. Razmere so 
dobre, dereze škripajo v zbitem 
snegu in ledu. Približujeva se 
delu stene brez snega in ledu. 
Že v dolini sva slutila, da bo to 
tehnično najtežji del smeri. Pod 
skalnim delom urediva sidrišče 
in se naveževa. Piki se prvi spo-
pade s težavami. Previdno in 
počasi napreduje vse višje, oči-
tno je kar težko. Na polici 40 m 
nad mano si uredi sidrišče in 
me varuje. 

Tudi meni gre počasi. Skala 
je gladka, zaradi česar je ple-
zanje s cepinom in derezami 
delikatno. Naslednji raztežaj je 
lažji, nato pa se spet razveževa, 
saj sva v lažjem terenu, nazaj v 
snegu in ledu. 

Dan je postal zelo topel in 
kljub temu da sva skoraj na 
6000 m, plezava v tanki jopici. 
Dobra stran tega je, da kmalu 
najdeva vodo, kjer se odžejava. 
Ko prideva na sedlo v grebenu, 
naju preleti ogromen orel. Tako 
velikega še nobeden od naju ni 
videl, čez krila je imel dva me-
tra. Nekaj pojeva, nato nadalju-
jeva. Plezanje je izpostavljeno, 
po ostrem grebenu, v ozadju 
gledava J steno Lotseja in vrh 
Everesta. Teren je razgiban, 
vmes opraviva tudi spust po 
vrvi. Ker sva imela sestop na-
črtovan po grapi, po kateri so 
najini prijatelji plezali in sesto-
pali nekaj dni prej, sva morala 
preko dveh vrhov. Pri sestopu z 
zadnjega naju ujame tema. 

Do sestopne grape je bilo tre-
ba še preko ledenika, na kate-
rem se je treba izogniti velikim 
ledeniškim razpokam. K sreči 
sva kmalu naletela na sledi pri-
jateljev, ki so tu hodili podnevi, 
in jim sledila. V bazo prideva 
ob dveh zjutraj, 23 ur po jutra-
njem startu. 

Zmatrana, a zadovoljna se 
zavijeva v tople spalke z na-
smeškom na obrazu. Naslednji 
dan skleneva, da se bo smer 
imenovala »Makadam bojsa« 
in zaradi utrujenosti rečeva, da 
bo to zadnja tura na odpravi. 
Čez dva dni  greva vseeno spet 
plezat, saj je to ena izmed naj-
lepših stvari, ki jih počneva. 

Odpravo Chamlang 2019 
je organizirala Komisija za al-
pinizem Slovenije (KA). Cilj 
odprave je bilo nabiranje iz-
kušenj mlajših plezalcev pod 
mentorstvom dveh izkušenih 
himalajcev. 

Z Blažem Navršnikom in 
Nejcem Marčičem smo se od-
pravili v Nepal konec marca. 
Razen vodij smo šli vsi v Hima-
lajo plezat prvič. Osem se nas 
je nabralo iz različnih koncev 
Slovenije. 

Večinoma smo se med sabo 
poznali že od prej, med pripra-
vami in odpravo pa smo se spo-
znali še bolje. 

Dostop do baze smo opra-
vili s pomočjo nosačev v petih 
dneh. Prečkali smo dva prelaza 
nad 5000 m in se v tem času po 
večini kar dobro privadili na 
višino. V bazi sta nas pričakala 
kuhar in njegov pomočnik, ki 
sta sama že dan prej postavi-
la šotore na lepem travniku v 
bližini S stene Chamlanga. Ta 
stena, takrat še nepreplezana, 
je bila glavni cilj odprave. V 
prihodnjih štirih tednih smo 
opravili 11 vzponov na manj 
znane, neimenovane vrhove v 
okolici našega glavnega cilja. 
To so bili lepi vzponi, vendar 
mnogo lažji od doma izbrane 
stene. Vsakodnevno višanje 
temperatur je topilo sneg v ste-
ni in odkrilo star ledeniški led, 
poln skal in peska. 

Plezanje po takem terenu je 
zelo naporno. Posvetili  smo se 
lažjim ciljem in steno pustili za 
nekoga drugega. 

Zanjo se nismo počutili do-
volj močni, manjkalo nam je 
zanosa. Pred odhodom iz baze 
smo spoznali dva Čeha, nekdo 
je rekel, da sta znana. Dali smo 
jima ostanek naše hrane in za-
želeli srečo. 

Po prihodu domov smo izve-
deli, da sta po osmih dneh na 
gori preplezala S steno v alp-
skem slogu. Odprave se brez 
podpore različnih posame-
znikov in podjetij ne bi mogel 
udeležiti. 

Na tem mestu bi se posebej 
zahvalil Občini Borovnica in 
županu Bojanu Čebeli, podje-
tju Urh, podjetju Birosistemi, 
komisiji za alpinizem, Alpini-
stičnemu odseku Železničar 
Ljubljana ter vsem, ki ste me 
podprli z nakupom majice in 
mi omogočili odkrivanje ne-
znanega sveta. 

Hvala!
Domen Košir, 

Foto: Nejc Marčič

Vodniki mladinskega odse-
ka PD Borovnica so se odločili, 
da nas popeljejo na Veli Badin, 
kjer so na skrajnem jugu kra-
škega roba čudovite stene, ki 
so zaradi previsne oblike do-
bile ime »ušesa Istre«. 

Na začetku vasi Sočerga 
smo zavili levo v hrib in par-
kirali pri cerkvi sv. Kvirika, ki 
leži na kraškem robu. Na tem 
mestu je nekoč stalo gradišče, 
zdaj pa je tu majhna cerkvica, 
obdana s pokopališčem. Po 
poti, ki se rahlo spušča, smo se 
po kraškem robu podali proti 
meji s Hrvaško. Na poti smo si 
ogledali bunker, ki je strateško 
postavljen pod robom. Malo 
naprej smo si ogledali mesto, 
kjer je bilo nekoč orlovo gnez-
do. Tu smo morali plezati po 
skalah, ki jih je razjedla voda 
(škraplje). 

Potem nas je pot vodila po 
travnikih in skozi borov goz-
diček in kmalu smo prišli do 
križišča. Zavili smo desno in 
se spustili pod rob, kjer smo 
si ogledali spodmole pod Ve-
lim Badinom. To je mesto, kjer 
spomladi gnezdijo mnogi ptiči, 
zato smo se morali držati pra-
vil, da jih ne motimo. Čeprav 
smo si želeli preizkusiti moč 
odmeva, smo bili pridno tiho. 

S pogledi smo iskali dobro 
skrita gnezda. Večinoma so 
nam jih odkrili ptiči, ki so pri-
leteli ali odleteli iz njih. Pred-
vsem otroci so se povzpeli 
malo višje po skalah. 

Ko smo se odmaknili od 
skal, smo imeli pri informa-
tivni tabli daljši postanek za 

počitek in malico, kar so mali 
nadobudneži izkoristili tudi 
za igro. Ogledali smo si še 
naravni kamniti most, nato 
pa se podali nazaj do križišča 
in odšli po dolini, kamor se 
spusti pobočje kraškega roba, 

proti vasi Movraž. Hodili smo 
po cesti in tudi po stezah, ki 
so bile slabo označene. Iz vasi 
Movraž vodi križev pot. Za-
nimivo je, da ga označujejo le 
preprosti leseni križi. Po njem 
smo se vzpeli nazaj do našega 

izhodišča. Pri cerkvici so se 
otroci še malo poigrali in od-
rasli malo poklepetali, potem 
pa smo se zadovoljni poslovili 
in odpeljali. 

Alenka Kenda

Planinski izlet na Veli Badin

Plezanje na območju Khumbu, 
Himalaja

V nedeljo, 14. aprila, 
smo se odpeljali na 

Primorsko. 
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Županova beseda 

Delavno poletje 
in novo šolsko 
leto
Spoštovane občanke 
in občani, za nami je 
počitniški čas, ki pa je vsaj 
pri nas, na občini minil 
precej delavno. Tudi sam 
sem izkoristil le nekaj dni 
dopusta, izkoristil lepe 
konce tednov. Julija in 
avgusta sem predvsem 
delal na tem, da bodo 
vsi projekti, ki jih vodimo, 
uspešno realizirani, ko bo 
prišel čas za to. 

Veliko časa in truda vlaga-
mo v urejanje dokumentacije 
za projekt izgradnje kanali-
zacijskega omrežja in čistil-
ne naprave v Žažarju. Smo v 
zaključnih fazah pridobivanja 
zemljišč in vpisa v zemljiško 
knjigo, kar je pogoj, da lahko 
projekt zapeljemo v posto-
pek pridobitve gradbenega 
dovoljenja. Želim, da se dela 
po predpisih, saj se je v pre-
teklosti, predno sem prevzel 
županovanje, prevečkrat de-
lalo brez ustrezne dokumen-
tacije. Tudi to zdaj saniramo. 
Prenosi zemljišč in urejanje 
zemljiškoknjižnih zadev so v 
prvi vrsti namenjeni temu, da 
tam, kjer se kataster ne ujema 
s stanjem v naravi, to uredi-
mo. Delamo po prioritetah, 
torej tam, kjer je to ta trenutek 
najbolj nujno.

V času počitnic smo po-
skrbeli tudi za ureditev cest 
v naši občini. Tako obnavljali 
in popravljali v Zaklancu, na 
Stari cesti v Horjulu, na cesti 
do Ramovža, na cesti, ki vodi 
na Kreno in na cesti proti Sa-
motorici. Z veseljem vam tudi 
povem, da smo pri projektu 
izgradnje nove večnamenske 
dvorane v Žažarju prišli do 
koraka, ko moramo samo še 
preko javnega razpisa izbrati 
izvajalca gradbenih del. Kot 
sem obljubil, se bodo stvari 
premaknile naprej: tako kot 
lahko na Vrzdencu opazuje-

te, kako se gradi poslovilna 
vežica, bodo tudi prebivalci 
Žažarja lahko spremljali, kako 
nastaja ta pomemben in nu-
jen objekt v njihovi vasi. To 
delamo za sedanje in pri-
hodnje rodove, torej tudi za 
našo mladino, ki je naša pri-
hodnost.  

Ob začetku novega šolske-
ga leta zato tudi pozivam vse 
voznike, da posvetijo maksi-
malno pozornost najmlajšim, 
ko bodo za volanom vozili 
skozi naše kraje. Še posebno 
pa bodite pozorni pri šoli in 
povsod, kjer se otroci pred 
ali po prihodu iz šole zadr-
žujejo. Hitrostne omejitve v 
naši občini so dobro posta-
vljene in so nam v pomoč, 
da lahko varno vozimo in ne 
ogrožamo sebe ali drugih. Še 
posebno pa bodite pozorni 
na tiste male prvošolčke z ru-
menimi ruticami okoli vratu, 
saj je zanje vse novo in se še 
ne znajdejo najbolje v novem 
okolju. Naj bo njihov vstop v 
šolo, v hram znanja varen in 
prijazen. Ob začetku šolske-
ga leta bodo naše šolarje na 
izpostavljenih mestih tako 
kot vsako leto tudi letos spre-
mljali in varovali naši prosto-
voljci upokojenci. Za ta trud 
in njihov čas se jim že vnaprej 
iskreno zahvaljujem. 

  
Župan, Janko Prebil

Obvestilo 

Zapora ceste ob 
vrzdenški mrliški vežici
Vse uporabnike ceste proti cerkvi in pokopališču na 
Vrzdencu obveščamo, da bo cesta vzdolž gradbišča 
mrliške vežice med ponedeljkom, 29. 7., in soboto, 31. 8., 
zaprta zaradi gradnje opornih zidov AB in mrliške vežice. 

Uporabnike prosimo, da kot dostop do cerkve in pokopališča uporabljajo 
cesto mimo vrtine. 
Hvala za razumevanje.

Izvajalec gradbenih del, 
podjetje Zidgrad je junija na 
Vrzdencu začelo z gradnjo po-

slovilne vežice in poskrbelo, da 
bodo konec avgusta lahko z de-
lom začeli tudi tesarji in krovci. 

Naložba, ki je vredna 300.000 
evrov, bo zaključena konec le-
tošnjega leta. 

Natančneje, po besedah žu-
pana Janka Prebila, ki z ekipo 
sodelavcev budno spremlja, 
kako potekajo gradbena dela 
in ostaja optimističen, bo 6. 
novembra delo končano, kot je 
tudi predvideno v terminskem 
načrtu. Zidarska dela so obse-

gala izdelavo armiranobeton-
skega temelja in talne plošče. 
Sledilo je betoniranje armira-
nobetonskega jedra objekta, 
stebrov in strešne plošče. Rav-
no v času, ko boste tole brali, pa 
bo pravi trenutek za postavitev 
mlaja, ko bo vežica dobila še 
svojo streho. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Vodotoki v naši občini 
so bili na nekaterih 
mestih močno 
izpostavljeni ob hudih 
nalivih. 

S spremembo OPN v prete-
klem obdobju pa se je občina 
zavezala urejanju in sanaciji vo-
dotokov. Po opravljenih nujnih 

delih na hudournih vodotokih, 
kar je bilo najpomembnejše, je 
sledilo urejanje ostalih obmo-
čij.

Sem sodi tudi  čiščenje vodo-
toka od mostu čez Horjulščico 
na Lesnem Brdu pa vse do 
meje z občino Dobrova - Pol-
hov Gradec, ki ga je letos izve-
dlo podjetje Hidrotehnik pod 
nadzorom g. Lampiča. Z deli 

so začeli že februarja in marca 
letos, nato pa v dogovoru z ribi-
či zaradi ribjega drsta počakali 
do junija. Čiščenje brežin, kar 
je pomenilo predvsem sekanje 
podrtega drevja in odstranje-
vanje vejevja ter debel, ki so se 
zagozdila ob brežinah in v vo-
dotoku, je potekalo strokovno 
in pod nadzorom. To tudi po-
meni, da ob jesenskih nalivih 

ne bo prihajalo do zadrževanja 
vode in poplav. Skupni znesek 
čiščenja in urejevanja brežin je 
znašal 20.000 evrov.  

Ob tem na občini ugotavljajo, 
da se je z novo čistilno napravo 
in kanalizacijskim sistemom 
izboljšala tudi kakovost vodo-
tokov. 

Peter Kavčič

Občina Horjul bo predvidoma 
na začetku septembra letos na 
občinski spletni strani objavila 
razpis za najem gostinskega 
lokala v Športnem parku Horjul 
na Vrhniški cesti 35 v Horjulu. 

Vse, ki jih zanima gostinska dejavnost na 
tej lokaciji, pozivajo, naj bodo pozorni na 
objavo prihajajočega razpisa.

Do konca avgusta bodo znane vse in-
terne podrobnosti razpisa, ki neposredno 
vplivajo tako na vsebino kot tudi na pomen 
za prihodnjega upravljavca gostinskega 
lokala v športnem parku. Potem bodo 
pripravili tudi uradni razpis. Občina Hor-
jul vse zainteresirane vabi, da septembra 
spremljajo spletno stran Občine Horjul in 
se dogovorijo za ogled lokacije. Vsa doda-
tna vprašanja lahko naslovijo na Občino 
Horjul (obcina@horjul.si ali 01 759 11 20). 

Ob tem naj še omenimo, da je prav razvoj 
celotnega športnega parka Horjul ena od 
pomembnejših občinskih razvojnih nalog. 
Občina Horjul je pred kratkim predsta-
vila razvojni načrt, ki obsega izgradnjo 
otroškega igrišča, velikega nogometnega 
igrišča, ureditev parkirišča z vso potrebno 
infrastrukturo za avtodome in kolesarske 
proge “pumptrac”’. Glavna športna dejav-
nost pa bo tudi v prihodnje povezana z 
igriščem v pokritem prostoru pod balo-
nom. Pred poletjem je občina poskrbela za 
čiščenje in ureditev klimatizacije v balonu, 
tako da so lahko horjulski hokejisti vseh 
generacij nekoliko lažje trenirali v poletni 
vročini. Naložba za 4000 evrov je zajemala 
ureditev ventilacijskega prezračevalnega 
sistema z dvema velikima ventilatorjema s 
premerom 140 cm za vpih in izpih zraka. 
Hkrati je občina uredila tudi protidežno 
zaščito, da ne prihaja do zamakanja v ba-
lonu ob močnejših nalivih. Naslednji korak 

bo usmerjen v servis klimatskih naprav, ki 
bodo v poletnem času služile za hlajenje, 
pozimi pa za dogrevanje in izsuševanje 
zraka.  

  Peter Kavčič

Gradnja poslovilne vežice na 
Vrzdencu dobro napreduje

Protipoplavni ukrepi na Horjulščici in Šujici 
uspešno zaključeni

Septembra bo objavljen razpis za najem 
gostinskega lokala v Športnem parku Horjul

Dolgoletna želja domačinov, neštete ure dela 
in iskanja najboljših zamisli ter mukotrpno 
urejanje dokumentacije zdaj na Vrzdencu 
končno dobivajo tisto grobo obliko, ki 
nas navdušuje, ko pred očmi raste lep in 
domišljeno oblikovan objekt. 

Veselica
V nedeljo 1. 9. 2019
ob 15. uri na 
BITNCOVI DOMAČIJI 
V HORJULU.

Igral bo ansambel Kerlci.
Za pijačo in jedačo bodo poskrbeli člani 
Konjeniškega društva Zelena dolina. 
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Cvetni prah pelinolistne am-
brozije povzroča različne aler-
gijske reakcije in bolezni, kot 
so seneni nahod, astma, vnetje 
očesne veznice.

Ambrozija se je v zadnjih 
nekaj letih iz vzhodne Evrope 
in Amerike razširila tudi v Slo-
venijo. Nekaj žarišč te nevarne 
rastline smo opazili tudi na ob-
močju občine Horjul.

Alergena rastlina cveti od 
konca julija do konca septem-
bra, zato se lahko pri občutlji-
vih ljudeh, ki so alergični na 
ambrozijo, simptomi alergije 
pojavljajo predvsem avgusta in 
septembra. 

Težave zaradi občutljivosti 
na cvetni prah ambrozije so 
najbolj odvisne od koncentra-
cije cvetnega prahu v zraku. 

Ambrozija je sicer le ena od 
alergenov, ki povzroča ti. obča-
sni ali sezonski alergijski rinitis 
ali seneni nahod, tj. alergijsko 
vnetje nosne sluznice in očesne 
veznice.

Ambrozija najpogosteje 
uspeva na degradiranih povr-
šinah: na golih nezaraščenih 
površinah ob cestah in žele-
zniških progah, rečnih bre-
govih, gradbiščih, smetiščih 
ter na opuščenih kmetijskih 
zemljiščih, med drugim pa se 
pojavlja tudi kot plevel na nji-
vah. Ker je rastlina alergena, se 
pri odstranjevanju rastline sve-
tuje uporaba zaščitnih rokavic, 
v času cvetenja pa tudi zaščitno 
masko.

Od avgusta 2010 je pri nas 
stopila v veljavo celo Odredba 
o ukrepih za zatiranje škodlji-
ve ambrozije (Uradni list RS, 
št. 63/10), ki določa, da morajo 
lastniki zemljišč, na katerih ra-
ste, škodljive rastline odstraniti 
in preprečiti njihovo ponovno 
razrast. Posamezniku, ki po 
opozorilu inšpektorja s svojega 
zemljišča ne odstrani ambrozi-
je, grozi 500 evrov kazni.

Varnost šoloobveznih 
otrok, ko gredo v 
šolo ali po koncu 
pouka domov, je 
najpomembnejša. 

Zato so tu standardi zelo 
strogi in zahteve, ki jih dolo-
ča zakon, najvišje. V skrbi za 
varnost naših šolarjev vozačev 
je na občini Horjul trenutno v 
zaključni fazi postopka odda-
je javno naročilo (JNMV) za 
Izvajanje prevoza osnovno-
šolskih otrok v Občini Horjul 
v šolskih letih 2019/2020 in 

2020/2021.
Na javni razpis se je prijavilo 

eno podjetje, s katerim bo ob-
čina pred prvim septembrom 
sklenila pogodbo o izvajanju 
prevoza za naslednji dve šolski 
leti. Celotno javno naročilo ob-
sega izvajanje prevozov osnov-
nošolskih otrok z določenih 
postajališč v posameznih kra-
jih Občine Horjul do postaja-
lišča OŠ Horjul, Šolska ulica 
44, Horjul, in nazaj v obdobju 
dveh šolskih let (2019/2020 in 
2020/2021). Prav tako vsebuje 
tudi izvajanje prevozov otrok 

do šole s prilagojenim progra-
mom na Vrhniki za obdobje 
dveh šolskih let (2019/2020 
in 2020/2021), kar pomeni 
prevoze šoloobveznih otrok s 
stalnim bivališčem v Občini 
Horjul, ki v teh dveh šolskih le-
tih obiskujejo OVI Vrhnika ter 
prilagojeni izobraževalni pro-
gram z nižjim izobrazbenim 
standardom v OŠ Ivana Can-
karja Vrhnika. Šolske prevoze 
bo izvajalo podjetje Prevoz to-
vora in oseb, Jazbec Zoran, s.p. 

  
Peter Kavčič 

Na Vrzdenec so se iz Nem-
čije preselili trije čudoviti si-
birski tigri, ki so nekoč zaba-
vali množice širom Evrope kot 
del cirkuškega programa. Pred 
žalostno usodo jih je rešil Jože 
Rožmanec in jim v gozdičku 
na robu ZOO parka Rožman 
pripravil prostor za bivanje, ki 
je bistveno boljši od kletke in 
cirkuškega vagona. Sibirske 
tigre, ki so največje mačke, si 
sedaj lahko ogledate od blizu 
in jih občudujete v vsej svoji 
lepoti in veličini.

V divjini po nekaterih oce-
nah ne živi več kot 300 ta-
kšnih velikih mačk. Prav zato 
se je Jože Rožmanec odločil, 
da se trmasto poda v boj z bi-
rokracijo in je zdaj izredno za-
dovoljen, da mu je tigre uspelo 
ohraniti pri življenju in jih je 
pripeljal v primerno okolje. 
Sam slikovito opiše pogled na 
trenutno stanje duha v druž-
bi, ko nanese tema na živali in 
odnos do njih: “Smo v času, ko 
poneumljamo živali in sami 
sebe. Mačke in psi so postali 
svete živali. Zanje kupujemo 
sto vrst hrane, razne oblekice, 
povodce in pisane ovratnice, 
po drugi strani pa s to isto gla-
vo razmišljamo, kako je treba 
usmrtiti medvede in volkove. 
Dokler se bomo na tak način 
sprenevedali, sem mnenja, da 
smo skrenili s prave poti. Sam 
delam to, česar drugi nočejo. 
V Evropi je zelo veliko raznih 
živali, za katere nihče ne po-
skrbi. Ker smo tako ‘ozavešče-
ni’, smo prepovedali cirkuse z 
živalmi, nihče pa se ne vpraša, 
kaj zdaj? Kam gredo te živali? 
Ko jih cirkusi ne potrebujejo 

več, so le še finančno  breme 
in jih zato preprodajajo ali 
uspavajo. Cirkusom v zahodni 
Evropi, kjer je denar doma, se 
finančni račun ne izide več. 
Ker so ostali brez dela in se-
veda posledično brez denarja, 
cvetita črni trg teh živali in 
uspavanje tržno nezanimivih 
živali.” Ker ima vsaka država 
svoje zakone, se veliko živali 
proda tja, kjer so zakoni ohla-
pni in je to dovoljeno. Zato 
tudi lahko preberemo, kako 
tu in tam nekoga pokončajo 
lastne živali. Čehi imajo na 
primer enormno veliko zveri 
doma, prav tako Rusi.

Tako lahko rečemo, da so 
trije vrzdenški tigri  imeli to 
srečo, da so ušli bridki uso-
di in prvič v življenju lahko 
malce pretegnejo noge. Do 
zdaj so poznali le notranjost 
cirkuškega šotora in bokse, 
ko so jih šest mesecev na leto 
vozili na prikolicah sem in tja. 
Samica Katja in samca Ram-
bo in Votan so se v novem 
okolju dobro znašli. Vsi trije 
so skoteni v cirkusu in so sku-
paj nerazdružljivi od samega 
začetka. Kljub temu da nikoli 
niso živeli v naravnem oko-
lju, imajo še vedno svoj nagon 
in gre za zelo nevarne živali. 
Tudi zato se je Jože Rožmanec 
ob njihovem uvajanju v novo 
okolje striktno držal procesa, 
da so najprej spoznale manjše 
okolje, ga dodobra spoznale 
in označile. Šele nato jih je 
spustil v večji ograjeni prostor, 
ki je bil dvakrat večji od tega, 
kar so imeli na voljo v svojih 
10 letih dosedanjega življenja. 
Tako bodo postopoma prešli 

v še večji ograjeni prostor, ki 
seveda omogoča tigrom več 
gibanja v skrbno ograjenem 
in zaščitenem okolju. Če bo 
vse potekalo normalno, lahko 
pričakujemo, da bomo vsaj še 
nadaljnjih 10 let občudovali 
te veličastne mačke v ZOO 
parku Rožman na Vrzdencu. 
Lastnik in upravitelj pravi, da 
so si svojo “penzijo” več kot 
zaslužili in so zdaj kot turisti 
brez obveznosti, brez maltre-
tiranja in predvsem prvič v 
življenju na naravni podlagi z 
veliko prostora za gibanje. Za-
nimivo  je, da živali ograjo do-
življajo kot neko mejo in jih ne 
zanima, kaj se dogaja na drugi 
strani. Za tigre je ograja ustre-
zna, za ljudi, ki nimajo realne 
predstave, da gre za nevarne 
zveri, ki svoje ozemlje lahko 
branijo za vsako ceno, pa ne. 
Zato Jože opozarja, da je vsa-
ko dotikanje ali plezanje po 
ograji nevarno in predrznost 
plačaš tako, da ostaneš brez 
roke. Tudi zato je tigre zaščitil 
predvsem pred ljudmi, ki bi si 
upali početi neumnosti in pre-
več približali ograji.

Tigre in ostale živali si lah-
ko ogledate vsak dan med 10. 
in 19. uro. Vstop je prost, vsi 
prostovoljni prispevki pa so 
še kako dobrodošli, saj je to 
praktično edini vir dohodka 
za delovanje ZOO parka Ro-
žman, ki je edinstven v Slove-
niji in tudi širši okolici. Poleg 
sibirskih tigrov med tiste naj-
bolj zanimive živali sodijo še 
legendarni medved Tim, ki 
šteje že 17 let, potem pa so tu 
še čisto pravi volkovi. Temna 
samica je iz Kanade, belorjav 
je severnoameriški volk, pov-
sem bele barve pa polarni volk. 
Torej so vsi trije volkovi gen-
sko povsem različni in zato še 
toliko bolj popestrijo živalske 
vrste v parku. Od blizu lahko 
vidite tudi številne domače in 
divje živali, ki sicer v Sloveniji 
sodijo med avtohtone vrste, 
so pa povsem navajene bliži-
ne človeka, kar je tudi svoje-
vrstno doživetje. Vsekakor ste 
vabljeni na Vrzdenec, da spo-
znate nove člane velike in pi-
sane živalske družine v ZOO 
parku Rožman. 

Peter Kavčič, foto: Suzana 
Rožmanec, Peter Kavčič 

Varna pot v šolo 
in šolski prevozi 

Lastniki zemljišč 
morajo zatirati nevarno 

invazivko ambrozijo

Ambrozija je ena najbolj invazivnih in 
alergenih rastlin, ki se nezadržno in intenzivno 
širi po Sloveniji, tudi na območju občine Horjul.

Sibirski tigri na Vrzdencu

ZOO park Rožman je od konca junija naprej 
bogatejši za tri nove živali. 
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Štefan Gabrovšek iz 
Horjula je vse svoje 

življenje velik ljubitelj 
jaslic. 

Tako je obiskal veliko krajev, 
kjer jaslice prikazujejo na svo-
jevrsten način. Pred časom je 
prišel do zamisli, da nekaj ta-
kega postavi tudi v domačem 
kraju. Poleg njegove hiše, tik 
ob cesti, ki je nekoč povezovala 
Horjul z Vrhniko in Ljubljano 
(pri Šmitu), je s pomočjo prija-
teljev in donatorjev postavil so-
dobno kapelico s sveto družino. 

Po končanih delih je kapelico 
na začetku poletja blagoslovil 
horjulski župnik Janez Smre-
kar. Svečanega dogodka so se 
poleg domačih udeležili tudi 
horjulski župan Janko Prebil in 
sosedje. 

Po končanem uradnem delu 
je sledila pogostitev pod kozol-
cem kjer so se zbrani poveselili 
ob žlahtni kapljici in domačem 
pecivu ter ostalih dobrotah, 
ki so jih priskrbele gospodi-
nje. Po obisku in pogovoru z 
gospodarjem, ki je poskrbel, 
da je Horjul bogatejši za lepo 
in moderno kapelico, ki vsem 
mimoidočim sporoča vredno-
te družine v horjulski dolini, je 
razkril, od kod sploh zamisel za 
to kapelico. 

Štefan Gabrovšek, ki se že 
leta ukvarja z jasličarstvom, 
je za svoje delo prejel posebni 
apostolski blagoslov svetega 
očeta, papeža Janeza Pavla dru-
gega za pomoč in sodelovanje 
pri potujoči svetovni razstavi 
jaslic. Pater Grčar, ki je predse-

dnik društva jasličarjev, je več-
krat poudaril, kako pomembno 
je, da tudi po vaseh in krajih 
postavijo jaslice ali vidna obe-
ležja, posvečena sveti družini. 
Gabrovšek je povedal, da je bila 
vsebina kapelice jasna že od sa-
mega začetka. Kot velik ljubitelj 
jaslic se je takoj odločil, da po-
stavi kapelico, posvečeno sveti 
družini, ker je prav to glavno 
sporočilo vsega, kar jaslice pri-
kazujejo. Pred leti je v Horjulu 
sicer že postavil jaslice, in sicer 
figure iz Železnikov, ki so bile 
nekaj zelo posebnega. Po do-
govoru z žal že pokojnim Ja-
nezom Grdadolnikom, nekda-

njim lastnikom podjetja Argo, 
so te jaslice vsako leto krasile 
izložbo podjetja. Z menjavo la-
stništva pa je to izzvenelo. Po 
obisku krajev, kjer imajo jaslice 
posebno mesto, pa je v Štefanu 
rasla želja, da prenese to tudi 
domov. Posebno v lepem spo-
minu mu ostaja izlet v avstrijski 
Feldkirchen, ki mu pravijo tudi 
mesto jaslic. V vsaki trgovini, 
v vsaki izložbi so v božičnem 
času jaslice.

Svoje jaslice je Štefan posta-
vljal na Brezjah, kjer najdete že 
več kot 400 jaslic s celega sveta. 
Sodeloval je tudi pri jaslicah na 
Sveti Gori nad Novo Gorico in 

pri jaslicah, ki so bile postavlje-
ne v cerkvici na blejskem otoku. 
Poseben navdih pa je dobil, ko 
si je v cerkvi v Dravljah ogledal 
jaslice, ki jih je izdelal Wolfgang 
Kogler. Prav preko povezav, ki 
jih je stkal z delovanjem v dru-
štvu jasličarjev, je prišel v stik s 
še enim zanimivim človekom, 
Otonom Naglostom, jasličar-
jem in umetnikom rezbarjem 
iz Vipave, ki se je podpisal pod 
lesene figure, ki jih lahko ob-
čudujemo v kapelici v Horjulu. 
Posebnost figur je, da so nare-
jene iz enega kosa lesa. Zamisel 
za to je Štefan dobil, ko mu je 
prijatelj prinesel manjšo figuro 
s potovanja po sveti deželi, ki je 
bila narejena prav tako iz enega 
samega kosa oljčnega lesa.

Posebno zgodbo nosi tudi 
napis na kapelici: “Pri rojstvu 
nam je brat postal.”. Štefana se 
je to še posebej dotaknilo in na 
kapelico ni želel napisati niče-
sar drugega kot samo ta stavek 
z izjemno močnim sporočilom 
za vsakega vernika, ki se poglo-
bi v njegov pomen. Ta napis je 
sicer tudi na “nebu” župnijske 
cerkve v Horjulu. Od prve za-
misli, da postavi kapelico, je 
minilo štiri leta, od same odlo-
čitve, da začne z delom pa do 
zaključka, štiri mesece. 

Pri izvedbi so Štefanu poma-
gali sosedje, vso “betonažo” so 
izpeljali Bitencovi fantje, streho 
kapelice pa je kot donacijo iz-
delal Andrej Šuštaršič, mojster, 
ki se sicer ukvarja z obnovo 
ostrešij slovenskih cerkva. Do-
kaz, da se še vedno za dober 
namen najdejo dobrotniki, ki 
so pripravljeni narediti kaj tudi 

brezplačno. Zasteklitev, vrata 
in okvir kapelice so delo do-
mačina Marka Zdešarja. Tako 
je nova kapelica v čast sveti 
družini rezultat truda in dela 
mojstrov od blizu in daleč. Šte-
fan Gabrovšek pa je končno 

uresničil svojo desetletja dolgo 
željo in v Horjulu poskrbel, da 
bodo jaslice oziroma njihov bi-
stveni del na ogled celo leto in 
ne samo v božičnem času. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič 

Kolesarski klub 
Zapravljivček Horjul 
vabi na tradicionalno 
19. kolesarsko dirko na 
Koreno. 

Start dirke bo v soboto, 14. 
septembra, ob 14. uri pred 
cerkvijo v Horjulu. Vabljeni 
vsi navdušeni športniki vseh 
starosti, kolesarji in tekači. 

 Vsi kolesarji in kolesarke, 
ki se želijo pomeriti na dir-
ki zaradi lova na rekordne 
rezultate ali pa povsem iz 
družabnih vzgibov, se lahko 
prijavijo na dirko od 12.00 do 
13.30 na informacijski stojnici 
na občinskem trgu v Horjulu. 
Prijavnina oziroma startnina 
znaša 15 evrov in se poravna 
ob prijavi. Zbor kolesarjev bo 
ob 14.00 na občinskem parku 
v Horjulu. Leteči in časome-
rilski start bo letos pri cerkvi 
v Horjulu. Proga, ki se lahko 
pohvali s 360 metri višinske 
razlike, bo ponovno poteka-
la po stari trasi iz Horjula na 
Koreno in bo dolga 5,8 km. 
Cilj bo na Koreni pri kmetiji 
odprtih vrat Pr’ Lenart. Slav-
nostna podelitev priznanj naj-
boljšim in objava rezultatov 
bosta sledili po dirki na 
ciljnem prostoru. Prvi trije 
tekmovalci v vsaki kategori-
ji bodo prejeli medalje, prvi 
trije najhitrejši v absolutnih 
konkurencah med moškimi 
in ženskami pa pokale.

Tekmovalci in tekmo-
valke bodo razvrščeni v 
naslednje kategorije: 
Ženske A:  rojene do 1979 
Ženske B:  rojene 1978 in 
starejše 
Moški A:  rojeni do 2004 
Moški B:  rojeni od 2003 do 
1999 
Moški C: rojeni od 1998 do 
1989 

Moški D: rojeni od 1988 do 
1979 
Moški E:  rojeni od 1978 do 
1969 
Moški F: rojeni od 1968 do 
1959 
Moški G: rojeni 1958 in 
starejši 

  
Še obvestilo glede zapo-

re ceste Horjul–Koreno: ta bo 
veljala od 13.50 do 15.00. Ce-
sta bo zaprta za ves promet in 
jo bodo odprli, ko jo bo pre-
vozilo zadnje spremljevalno 
vozilo. Organizatorji prosijo 
vse mimoidoče in tiste, ki 
redno uporabljajo cesto, da 
upoštevajo navodila redarske 
službe, da ne bi prišlo do ne-
ljubih zapletov ali nezgode v 
času dirke.

Vse tekače organizatorji 
vabijo tudi na gorski tek na 
Koreno, ki bo isti dan. Start 
bo ob 12.30 pred cerkvijo v 
Horjulu. Velja še poudariti, 
da bodo najbolj neustrašni 
tekmovalci v obeh discipli-
nah, torej teku in kolesarstvu, 
razvrščeni tudi v posebnem  
seštevku obeh rezultatov v 
kategoriji duatlon. Organi-
zator tudi opozarja, da mora 
vsak tekmovalec za svojo var-
nost najprej poskrbeti sam. 
Udeležba je torej na lastno 
odgovornost! Za mladoletne 
je obvezen podpis prijavnice 
s strani staršev, vsak udeleže-
nec kolesarske dirke pa mora 
obvezno nositi ustrezno za-
ščitno čelado! 

Vse informacije o priredi-
tvi in rezultate z lanskole-
tne dirke na Koreno najdete 
na www.zapravljivcek.si in na 
Facebook strani kluba. 

  
Besedilo in foto: 

Peter Kavčič

Spomini na peterokrako zvezdo
Vse od leta, ko sem bil vajenec pri mizar-

ju Matevžu Zdešarju, pa do upokojitve v 
Iskri Elektrotehniki Horjul, sem bil trdno 
vključen v živelj tega kraja. Na te čase me 
veže veliko spominov. Tudi sedaj nekje te-
densko prihajam v Horjul v trgovino, na 
pošto, včasih – nerad – v ambulanto. Pred 
kratkim sem ob prenovi kulturnega doma 
slišal, da so se Horjulci spraševali, kako da 
je na okroglem oknu nad vhodom v kultur-
ni dom peterokraka zvezda. 

Bilo je v letih 1956/57. Kulturniki so 
pripravljali igro iz turških časov Hasa-

naginco. Z mojstrom Matevžem sva šla v 
kulturni dom na ogled za pripravo kulis 
in scene, zatem pa še do kamnite škarpe 
pri Malnarju, kjer sem si ogledal, kako na-
risati kamnito zidovje za kulise. Na poti 
sva se ustavila na gradbišču zadružnega 
doma, kjer so polagali temelje. Pogovor je 
nanesel na stavbo bližnjega katoliškega 
prosvetnega doma, ki so ga gradili pred 
drugo svetovno vojno. Spraševali so se, ka-
kšen simbol naj bi nadeli na okroglo okno 
nad vhodom. Posvetovali so se z župnikom 
Nastranom, ki je rekel: »Naredite moro«. 
Peterokrako zvezdo so takrat namreč ime-
novali »mora«. Dobro se spomnim tega 

pogovora. Župnik Nastran je torej privolil 
v omenjeni znak. V nadaljevanju naj po-
vem, da smo kulise za igro Hasanaginca 
delali pri Matevžu Zdešarju, jaz pa sem 
jih poslikal. Lepe pohvale sem dobil za to 
mojo malarijo.

Na ta dogodek z zvezdo sem se spomnil 
zdaj, ko sem na okroglem oknu nad vho-
dom zagledal lep vitraž – lep narodni or-
nament z letnico obnove. Bog daj, da nam 
bi ta simbol prinesel več sreče kot prejšnja 
mora. 

 
Matija Kavčič iz Šentjošta

P R E J E L I  S M O

Kapelica svete družine v Horjulu 

Dirka na Koreno
s kolesi in peš bo 
14. septembra
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Pridruži se in zapleši z nami!

Mažoretna 

in twirling 

skupina PD Horjul

vabi nove člane

Kdo: 

Kdaj:  

Kje: 

Prijave:

  

    dekleta in fantje od 5. leta dalje

     ponedeljki in srede, od 17.00 do 18.00  

  športna dvorana pri OŠ Horjul

        zbiramo jih do 15. 9. 2019

             na mail: mts.horjul@gmail.com 

             ali telefon 041l817l349 (Valentina Buh)

          s starši novih   lanov bo 30. 9. 2019 ob 19. 

          uri v Prosvetnem domu Horjul

  

Sestanek 

 V soboto, 14. 
septembra ob 16. uri 

pred Gasilskim domom 
Vrzdenec.

 
Želja po organizaciji tovr-

stnega dogodka je v meni tlela 
že dlje časa. Kar nekaj dogod-
kov organiziramo z našim ŠD 
Vrzdenec in v vse vključujemo 
tudi ženske, pa vendar je ude-
ležba večinoma moška. Tudi 
ženske se rade družimo, ve-
čina nas ima rada ples, veliko 
nas po malo športa in hodi na 
razne vodene vadbe. Res pa 
je, da si nekatere težko samo-
iniciativno vzamejo čas zase, 
zato potrebujejo spodbudo 
ali pa vsaj prijateljico, ki jih v 
nekaj prepriča. Ravno zato se 
nam je zdelo, da potrebujemo 
dogodek, kjer se giba, skače, 
pleše, druži in hkrati lahko 
pripelje moža in otroke. Tako 
smo se v ŠD-ju odločili, da ta 
dogodek izpeljemo še letos. 

Zasnova dogodka je hitro 
nastala. Sama že 9 let hodim 
na zumbo in zame je bila po 
rojstvu prvega otroka sprosti-
tev, nekaj, kjer sem se lahko 
odklopila od obveznosti vsak-
dana in uro plesala in imela 
čas samo zase. To je zame bil 
in je še vedno pravi žur. Žen-
ske si premalokrat vzamemo 
čas zase. Ob misli na vse dru-
žinske obveznosti in skrb za 
otroke ne znamo reči ne. Ne 
zavedamo pa se, da je včasih 
prav ta čas tisti, ki dela čudeže. 
Tako v našem razpoloženju 
kot odnosu do naših najbližjih. 
Saj veste: »Happy wife, hapy 
life!« Prav zato odločitev, da 
mora biti prav zumba bistvo 
tega dogodka, ki bo ženske 
spodbudil, da se odklopijo in 
povežejo. Zumba je aktivnost, 
pri kateri se kar znoriš v dveh 
urah, zato sem razmišljala tudi 
dalje … Hm, ples ... ja, salsa, ki 
jo tako vztrajno promovirata 

Domen in Aco, dva člana naše 
skupnosti CEED, kjer sem za-
poslena. Predstavitev salse in 
učenje prvih korakov se mi je 
zdelo smiselno nadaljevanje 
dogodka. Tudi DJ na takšnem 
dogodku ne sme manjkati, 
zato sem aktivirala Aleša Seč-
nika, ki je prava izbira, kolikor 
jaz poznam njegov občutek za 
glasbo in ljudi. Po predstavi-
tvi ideje o takem dogodku v 
bližnji okolici je bil odziv zelo 
pozitiven in spodbuda, da bi 
ga bilo fino organizirati. 

Tako je bilo jasno. Dogo-
dek bo. Potrebujemo samo 
še strokovno usposobljene 
inštruktorje zumbe in salse. 
Sabina Supan je inštruktorica 
zumbe, ki jo spremljam vseh 
9 let. Sledim ji ravno zaradi 
njene pozitivne energije in 
njenega odnosa do svojih va-
rovank: zumbic. Ne samo, da 
ti vlije energijo tudi takrat, ko 
se ti res ne da preveč … ampak 

ona zna, ona ve, kako iz tebe 
iztisniti zadnje atome energi-
je. Predvsem pa je pomemben 
njen odnos do zumbic. Vsaki 
novi, ki se pridruži, pove: »Ves 
point je v mehkih bokcih, da 
preprosto uživaš in go with 
the flow!« To se mi zdi, da je 
najpomembnejše. Ne to, ali si 
že osvojila koreografijo, ne to, 
ali delaš prav ali ne, ampak to, 
da preprosto uživaš. Ko sem ji 
predstavila idejo o dogodku, 
je, kot sem pričakovala, rekla 
ja. In ker smo imeli samo še tri 
dni časa, da načrtovane aktiv-
nosti našega ŠD prijavimo na 
razpis za sofinanciranje špor-
tnih aktivnosti, ki ga razpisuje 
Občina Horjul, smo si seveda 
želeli prijaviti in predstaviti ta 
dogodek. Sedaj pa samo drži-
mo pesti, da dobimo kakšen 
evro, ki bo omogočil, da or-
ganiziramo še boljše dogodke. 

Tako, dogodek je prijavljen, 

lokacija izbrana, strokovni ka-
der za dogodek potrjen, lepo 
vreme naročeno. Sedaj pa 
manjkaš samo še TI! Dogodek 
je namenjen vsem dekletom, 
najstnicam, mamicam, ženam, 
babicam … skratka vsem žen-
skam, ki imate rade zumbo 
in salso ali pa preprosto rade 
plešete, migate, uživate v glas-
bi in dobri družbi. Hkrati pa je 
tudi za vas: MOŠKE, ki bi se 
radi naučili začetnih korakov 
salse, imate radi hladno pivo, 
dobro družbo ali pa bi si radi 
samo spočili oči na plešočih 
dekletih. 

Naj bo to družinski dan, 
zato pripeljite tudi otroke. 
Igrala, travnik in krompirček 
bodo tam, mislim da so zanje 
dobitna kombinacija. Ni po-
membno, iz kod ste, Vrzdenec, 
Ljubljana, Portorož, Maribor … 
Vzemite si popoldan zase, za 
svojo dušo, za druženje, čas 
za ples in dobro družbo. 

PROGRAM: 
16.00 – prihod obiskovalcev in 
aktivnih udeleženk 
17.00 – ZUMBA za tiste, ki jo 
že poznajo (Sabina Supan) 
17.30 – Odmor/osvežitev 
17.50 – ZUMBA za začetnike 
(Kaj je Zumba?), predstavitev 
nove koreografije (Sabina Su-
pan) 
18.15 – Odmor/osvežitev 
19.00 – SALSA za začetnike 
(Kaj je Salsa?), predstavitev za-
četnih korakov in koreografija 
(Domen in Saša, Cubana, Lju-
bljana) 
20.00 – ŽUR in PLES z DJ-em 
(Aleš Sečnik) 

  
Pridružite se nam, da v 

vzdušju plesa in glasbe za-
ključimo poletje! 

  
Andreja Mrzlikar, tajnica 

in predsednica tekaške 
sekcije ŠD Vrzdenec

Vabljeni na 
Zumbastično noč
na Vrzdencu

Aprila je na finalu tekmo-
vanja v twirlingu z odličnim 
nastopom v kategoriji Solo B 
Senior osvojila tretje mesto. S 
tem so se ji odprla vrata do tek-

movanj mednarodnega kova. S 
trenerko Valentino Buh se je 
odločila, da se udeleži Medna-
rodnega pokala (International 
Cup), ki ga na vsaki dve leti 

prireja Svetovna twirling zveza 
(WBTF). Sledilo je poletje, na-
polnjeno s treningi, na katerih 
se je Vitin nastop dopolnjeval 
in izpopolnjeval – tekmovanje 
v francoskem Limogesu pa se je 
počasi približevalo.

Za spremstvo in podporo 
sva skupaj z Vito na pot odšli 
še Maruša Trobec in Nur Živa 
Kranjec. Po prihodu sta sledila 
dva dneva treningov in počit-
ka, tekmovanje pa se je svečano 
odprlo v nedeljo zvečer, 4. av-
gusta. Za nas je bil najrazbur-
ljivejši dan ponedeljek, saj se je 
Vita takrat potegovala za mesto 
v polfinalu. Tekmovalni nastop 
ji je dobro uspel, v močni kon-
kurenci se je uvrstila na 42. me-
sto. Kljub dobri oceni to žal ni 
bilo dovolj za ponoven nastop 
v polfinalu – izkušnja pa je 
bila vseeno nepozabna! Ostali 
trije dnevi so minili v razisko-
vanju mesta, spremljanju tek-
movanja ter navijanju za pre-
ostale slovenske tekmovalce.  
Vsaka taka izkušnja je nepozab-
na in vse tri smo hvaležne, da 
smo jo lahko doživele. Posebna 
zahvala gre vsem, ki ste prispe-
vali finančna sredstva ter nam 
tako omogočili pot v Francijo: 
Fortrade d.o.o., Igmat d.d., 
Kovinos d.o.o., Kvader MT 
d.o.o., Metrel d.d., Orodja 
Prebil d.o.o. Zahvaljujemo pa 
se tudi tistim, ki ste nas spre-
mljali na Facebooku ter za Vito 
tako ali drugače navijali. Hvala! 

Nur Živa Kranjec

Mednarodni pokal WBTF 2019

Za Vito Trobec, članico Mažoretne in twirling 
skupine Prosvetnega društva Horjul, je bilo 

letošnje poletje še kako aktivno. 
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Kljub muhasti napovedi nam 
je bilo vreme naklonjeno in je 
pripravilo sončno kuliso. Sprva 
se je odvila slavnostna parada, 
v kateri so sodelovale gasilke 
in gasilci domačih in sosednjih 
društev. Za glasbeno popestri-
tev in ritem sprevoda je poskr-
bela godba Vrhnika v družbi 
narodnih noš, horjulskih ma-
žoretk in lovcev, gasilska vozila 
pa so sklenila parado. Sledila je 
osrednja slovesnost, ki se je od-
vila pred gasilskim domom. Po 
uvodnih besedah predsedni-
ka društva Tomaža Zdešarja, 
člana upravnega odbora GZS 
Franca Bradeška, poveljnika 
GZ Horjul Roberta Kranjca 
in župana občine Janka Pre-
bila sta sledila slovesna preda-
ja ključev in blagoslov vozila, 
ki ga je izvedel župnik Janez 
Smrekar. Sledila je podelitev 
zahval vsem donatorjem, ki so 
prispevali k uspešno izpeljane-

mu projektu, praznovanje pa 
smo nato nadaljevali na veliki 
veselici z ansamblom Raubarji, 
ki nas je zabaval pozno v noč.

In kakšna je bila pot do iz-
polnitve zadanega cilja? Prej-
šnje vozilo za prevoz moštva 
nam je služilo kar 18 let, zato 
ni presenetljivo, da ga je poča-
si že načel zob časa. V zadnjih 
letih se je tako začela izražati 
želja po zamenjavi. Leta 2017 
smo začeli z zbiranjem sred-
stev in dobra volja ter čut do 
sočloveka sta pripomogla, da 
smo sredi lanskega leta lahko 
naročili novi kombi Volkswa-
gen Transporter. Da smo se 
odločili za Transporterja, je 
botrovalo tudi dejstvo, da je to 
eno izmed le dveh vozil s pod-
vozjem, ki je primerno za gasil-
sko vozilo GVM in ponuja tudi 
štirikolesni pogon. Na začetku 
letošnjega leta je kombi nepo-
sredno od dobavitelja odšel v 

podjetje Premier Adria, kjer so 
vozilo nadgradili. Zdaj poleg 
opreme, določene po tipizaciji, 
vsebuje še komplet opreme za 
prvo pomoč, 4 izolirne dihalne 
aparate in še vrsto druge opre-
me. Društvo je s tem pridobilo 
sodobno opremljeno vozilo za 
prevoz moštva, ki nam je lahko 
v ponos in s katerim bodo izva-
žanja na intervencije in usposa-
bljanja ter prevozi mladine na 
tekmovanja lažji in varnejši. 

Nenazadnje pa se še enkrat 
zahvaljujemo vsem, ki prepo-
znate pomembnost obstoja in 
napredka društva za našo oko-
lico, za vso pomoč, ki ste nam 
jo v kakršnikoli obliki nudili in 
s tem prispevali k nakupu no-
vega vozila in uspešno izvedeni 
veselici ter seveda vsem članom 
društva in ostalim, ki ste s ka-
kršnokoli pomočjo pomagali 
izvesti ta slavnostni dogodek. 

Posebna zahvala Občini Horjul 
in ostalim donatorjem:

ZLATI DONATOR: 
KOVINOS, D. O. O. 
SREBRNI DONATORJI:   
METREL, D. D. 

FORTRADE, D. O. O. 
KVADER MT, D. O. O. 
A SOFT, D. O. O. 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.  
EXCENTER, D. O. O.  

BRONASTI DONATORJI: 
METREL MEHANIKA, D. O. O.  
ORODJA PREBIL, D. O. O.  
JORC POBUDA, D. O. O.  
KOVRO, D. O. O. 

DEOS HORJUL, D. O. O.  
PERUTNINARSTVO LONČAR ROK, S. P.  
MAROLT BETON, D. O. O.  
HULIOT, D. O. O. 
VOVK STORITVE, D. O. O.   
ANIKS PLUS, D. O. O.  
JANEZ TRČEK, S. P.  
ŠUŠTERŠIČ, D. O. O.
PREKOM, D. O. O. 
SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O. 

Hvala tudi podjetjema KSS 
ORGANIZACIJA PRIREDI-
TEV JANEZ  KOŠIR, S. P., in 
BUH MARKO, S. P.,  ter osta-
lim donatorjem za uspešno iz-
veden srečelov.

Z gasilskim pozdravom: »Na 
pomoč!« 

  Besedilo: 
Jerneja Grdadolnik, 

foto: Jure Burjek

Meseca junija se vsi 
veselimo. Zlasti letos, ko 
je po obilnem deževju 
le posijalo sonce. 

Temperature so višje in čas je, 
da se znebimo dolgih rokavov. 
Končno lahko oblečemo pole-
tna oblačila. Junij je dobrodošel 
tudi za otroke, saj končno za-
ključijo vse šolske obveznosti. 
Imajo pa otroci iz PGD Hor-
jul takrat še eno veliko priča-
kovanje, gasilsko kampiranje. 
Letos smo se odpravili že na 4. 
kampiranje, ki je potekalo na 
Pokojišču. Težko pričakovan 
tridnevni odklop se je začel v 
petek, 14. junija, ko smo se v 
popoldanskih urah odpeljali 
proti Borovnici ter se po strmi 
cesti povzpeli proti Pokojišču. 

Naš prostor za kampiranje je 
bil pri gasilskem domu. Na za-
četku so starejši fantje poma-
gali pri postavitvi šotora, pun-
ce pa so naredile zastavo, ki je 
krasila vhod šotora. 

Petek smo izkoristili za igra-
nje nogometa, odbojke in dru-
gih iger. Po večerji je sledilo 
druženje ob ognju, ki so ga po-
stavili otroci. Sobota je bila re-
zervirana za pohod in različne 
igre. Po zajtrku smo se odpra-
vili na pot, kjer smo se smejali 
ob zanimivih zgodbicah otrok, 
zabavali s prenašanjem vej in 
za nazaj drug drugega bodrili, 
saj so bile noge že težke. K sre-
či smo s seboj imeli sendvič in 
frutabelo, ki sta nam dala no-

vih moči. Najbolj smo bili vese-
li, ko smo se vrnili nazaj. Kljub 
utrujenosti so otroci ob vrnitvi 
spet čudežno dobili energijo in 
se že podili za žogo. Po kosilu 
so sledile težko pričakovane 
vodne igre. Prenašanje mokre 
gobe, posodic z vodo, poka-
nje vodnih balončkov z usti in 
plazenje po mokrem polivinilu 
so bile igre, polne smeha. Na 
koncu ni manjkal niti vodni 
dvoboj med otroki in mentorji, 
kjer smo bili na koncu vsi mo-
kri. Večer smo zopet preživeli 
ob ognju, kjer so skupine pope-
strile dogajanje s skeči. 

Prehitro je prišla nedelja in z 
njo zadnji dan našega kampira-
nja. Izkoristili smo jo za prido-

Prevzem novega gasilskega vozila
PGD Horjul

V nedeljo, 23. junija, je bilo v Horjulu veselo. 
Razlog za praznovanje je bila najnovejša 
pridobitev PGD Horjul: GVM-1, ki je v garažo 
gasilskega doma zapeljal že konec aprila, 
tokrat pa smo ga tudi uradno predali namenu 
in blagoslovili.

4. tradicionalno kampiranje gasilske mladine PGD Horjul 
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bivanje znanja iz prve pomoči 
na različnih točkah. 

Mentorji so predstavili polo-
žaj za nezavestnega, oživljanje, 
povijanje ran ter namestitev 
poškodovanca na nosila. Svoje 
znanje so skupine nato prika-
zale na zadnji točki. Najprej 
so z brentačo pogasile maketo 
goreče hiške ter nato oskrbele 
poškodovanca v njej. 

Potem so sledile štafetne igre, 
kjer so otroci zopet zagrizeno 
tekmovali. Zadnji dan smo 
zaključili z nogometno tekmo, 
kjer so fantje v vlogi Liverpoola 
in Chelsea odigrali finale Lige 
prvakov, punce pa so jih med-
tem spodbujale s tribun. 

Po tekmi smo vzeli vsak svoj 
nahrbtnik ter se polni lepih 

spominov vrnili nazaj domov. 
Lepo je, ko vidiš, kako malo 

je potrebno, da otroške oči na-
polniš z iskrico. 

Ko lahko enostavno pozabiš 
na telefon in vse druge pame-
tne naprave. Druženje in na-

rava sta pravi recept za dobro 
voljo in smeh ob tem, ko si 
opraskaš koleno ali dobiš ka-
kšno buško. Tako vsaj veš, da si 
se imel lepo. In če povzamem 
otroške želje: »Drugo leto gre-
mo spet, ane?« 

Tudi za člane DU Horjul, ki smo se 
na zadnji majski dan odpravili proti 
koščku nekdanje Jugoslavije, ki je ne-
kaj let uspešno delovala kot celota in 
kjer je mnogo krajev in spomenikov, 
vezanih na čas naše skupne zgodovine. 

Da je tudi množični turizem ubral 
svojo pot, smo se prepričali že v času 
priprav na ekskurzijo. Upoštevati smo 
namreč morali opozorilo turistične 
pisarne Plitvička jezera, naj se na pot 
odpravimo zelo zgodaj, ker nam po-
zneje zaradi nepopisne gneče ne mo-
rejo zagotoviti vstopa v njihov nacio-
nalni park. In res smo se tja odpravili 
že ob tretji  uri zjutraj.

Čisto narahlo je rosilo ob našem 
prihodu na Plitvice, kar pa ni motilo 
našega razpoloženja. Med potjo smo 
namreč občudovali zanimivo pokraji-
no ter že pred Slunjem v mestecu Raz-
toki občudovali slapove reke Korane. 
Še bolj so nas navdušili njeni slapovi 
na Plitvicah. Podoba Plitvic je mogoč-
na, popolna, saj je predhodno deževje  
napolnilo struge in korita ter ovekove-
čilo slapove do te mere, da smo imeli 
občutek, kot da gledamo  plavajoče 
gledališče. Disciplinirano in v strnjeni 
koloni smo občudovali čudež narave. 

Z nekaj iznajdljivosti in prijaznosti 
vlakovodje smo si cilj po nekaj kilome-
trih hoje približali kar z vlakcem, ki 
smo ga s prosečimi pogledi zaustavili 
kar sredi njegove službene poti. Tako 
nam je ob posebno  veselem razpolo-

ženju in po nekaj kilometrih preho-
jene poti na cilju  dobro teknila tudi 
zaslužena malica. 

In že smo hiteli proti prvemu bo-
sanskemu mestu Bihać, kjer nas je 
čakal lokalni vodič. Mesto, znano 
po prvem zasedanju AVNOJ, leži na 
obali reke Une. Sicer pa več stoletna 
zgodovina različnih vladarjev in ver 
daje mestu poseben pečat. Danes je 
BiH etnično razdeljena na tri skupine. 
Najštevilčnejši so Bošnjaki oz. musli-
mansko prebivalstvo, sledijo bosanski 
Srbi in nato Hrvati. 

Federacija BiH je razdeljena na 10 
kantonov, ti pa dalje na občine, med-
tem ko se upravno ozemlje Republike 
srbske od vrhovne vlade deli neposre-
dno na občine. Včasih težko dojemlji-
vo in razumljivo. Bosanska kuhinja 
je mešanica zahodnih in vzhodnih 
vplivov. Ker je bila Bosna 500 let pod 
vladavino Otomanov, je tamkajšnja 
kulinarika zelo podobna turški, grški 
in ostalim, ki so sodile  v Otomansko 
državo. Vladavina Avstrije pa je po-
zneje prispevala še evropski vpliv. 

V Bihaću smo prvič opazili tudi mi-
grante, na katere nas je opozoril vodič. 
V mestu so povsod, nimajo pa z njimi 
težav, je dodal. Pohvalno je, da so del 
mesta, ki jih sprejema in morda bolje 
razume njihovo trpljenje in nevzdržne 
razmere tudi zato, ker  so tudi sami 
soočeni z migracijo in zapuščanjem 
domov. Lepo je, da  so tu našli kanček 

sočutja, ki ga manjka bogatemu svetu. 
Zdi se, da je  najnevarnejša  poplava 
strahu, ki je potopila naše sočutje in 
s tem odnesla željo in potrebo po po-
moči.   

Eno najlepših turističnih doživetij 
smo zabeležili v nekaj kilometrov od-
daljenem motelu Sunce, postavljenem 
tako rekoč  na reko Uno. Dolgotrajno 
deževje ga je spremenilo v plavajoči 
motel. Obdan z deročo vodo s poto-
pljenimi stezicami, parki je deloval 
mistično. 

Po krepki kavici in pijači smo nada-
ljevali pot proti  Bosanskemu Petrov-
cu mimo Ključa do Jajca, kamor smo 
prispeli v zgodnjih večernih urah. Do-
bre volje in vzhičeni nad videnim in 
slišanim smo se v dobrem hotelu po 
dobri večerji odpočili in zjutraj sveži 
in spočiti odšli z vodičem v  središče 
mesta Jajce, znanem tudi po sotočju 
Plive in Vrbasa. 

Najprej smo se povzpeli na trdnjavo 
z dobro vidnim mestnim obzidjem. 
Tu nas je vodič opozoril na ostanke 
gradu in troje mestnih vrat. Vstopili 
smo v katakombe, kjer je zgodovina 
vpisala svoje obdobje v živo skalo, v 
spodnjem prostoru pa oblikovala tudi 
sakralni objekt. Mimo objektov iz ob-
dobja avstro-ogrske monarhije smo 
prispeli do osrednje džamije. 

Tu je še Omerbegova hiša, nekoli-
ko oddaljena pa tudi Ženska džamija, 
stara več kot  200 let, kamor  vstopa-

jo poleg žensk tudi moški in številni 
turisti. Slapovi ob sotočju Plive in 
Vrbasa simbolizirajo nekdanjo Jugo-
slavijo. Vstopili smo v dvorano, kjer 
je potekalo 2. zasedanje  AVNOJA, si 
ogledali eksponate, ki so jih prispe-
vale  nekdanje republike Jugoslavije. 
V kletnih prostorih je stalna razstava 
slovenskega slikarja Božidarja Jakca. V 
Jajcu je nastala tudi tiskovna agencija 
Tanjug.  Po zanimivem  sprehodu  po 
ozkih ulicah starega mesteca in ogle-
du znamenitega  slapa na reki Plivi  
smo se poslovili od prijaznega vodiča  
in že hiteli proti  soteski  reke Vrbas, 
ki nas je spremljala vse do Banja Luke. 

Po slikoviti soteski  prave gorske 
reke nas je spretno vozil voznik Selvo, 
ki  je  nasproti vozečim  voznikom to-
vornjakov vlival upanje, da se s spre-
tnostjo in tovariškim odnosom lahko 
uspešno rešuje še tako hude prometne, 
na videz nerešljive milimetrske ser-
pentinske cestne  težave.   

Banjaluka je z 250.000 prebivalci 
drugo največje mesto v Bosni in Her-
cegovini. Je tudi prestolnica entitete 
Republike srbske in največje mesto 
Bosanske Krajine. Leži na bregovih 
reke Vrbas, na kraju, kjer reka že izgu-
blja lastnosti gorske reke in se nato po 
ravnini vije do izliva v reko Savo. 

Mesto je politično, kulturno in go-
spodarsko središče bosanskih Srbov, 
ki danes predstavljajo 90 % prebival-
stva. S prijazno vodnico smo si ogle-

dali trdnjavo Kastel, ki je najstarejši 
zgodovinski spomenik v mestu. Dža-
mija Ferhadija je bila zgrajena  l. 1579 
in je biser islamske arhitekture. Na 
žalost je bila med vojno 1993 močno 
poškodovana in nato porušena. 

Na novo so jo postavili leta 2016. 
Mesto je sodobno urejeno z ugledni-
mi stavbami, urejeno Gosposko ulico, 
ki spominja na obdobje Avstro-Ogr-
ske. Gledališče, muzeji, prostrane uli-
ce, sakralni objekti  štirih veroizpove-
di so lepo vzdrževani in spoštovani. 
Ogledali smo si tudi bogato založeno, 
čisto in lepo urejeno tržnico. Tako si 
je marsikdo za ostanek treh valut, ki 
smo jih občasno potrebovali, odnesel 
domov nekaj  koristnega  tudi z banja-
luške tržnice. 

Z lepimi vtisi smo v prijetnem po-
znopopoldanskem soncu zapušča-
li  Banja Luko in se ob Vrbasu začeli 
približevati hrvaški meji, ki se je proti 
Novi Gradiški začela zavijati v temne 
grozeče oblake. Nekaj  dežja in spet 
se je posvetilo proti zahodu.  Ko nas 
je spet obsijalo večerno sonce, smo v 
daljavi že zaslutili obrise  planine  Sle-
me nad Zagrebom. 

Nekateri, ki so se ozrli nekoliko bolj 
proti severozahodu, pa so se že ovili v 
vonj Gorjancev  ter  ugledali  čuvarja, 
ki bdi nad reko Savo, grad Mokrice. V 
avtobusu je kljub večerni uri še ve-
dno  odmeval smeh, prav do izstopnih 
postaj.  Ob stisku roke smo si zaželeli 
še veliko podobnih druženj in dožive-
tij tudi ob misli,  koliko radosti, koliko 
trpljenja , koliko izgubljenih  sanj in 
upanja  prinašajo in odnašajo bosan-
ske reke. Naj jim  prihodnost vrne 
medsebojno razumevanje, zaupanje  
in omogoči  bivanje v slogi in prija-
teljstvu. Nas so njihova  narava,  pri-
jateljski  sprejem,  pa tudi njihova člo-
večnost  in strpnost  do tistih, ki jih je 
usoda pahnila v izgnanstvo,  opogu-
mili in v nas obudili  sočutje in vsaj za 
kratek čas tudi  upanje v  iskrenost  in 
dobroto ljudi. 

  
Matko Zdešar

Dvodnevna ekskurzija horjulskih upokojencev, 30. in 31. maj 

Od Plitvic do Banjaluke
Lepota Bosne je 
brezčasna, pot do tja
pa kratkočasna in 
zanimiva. 
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Občane obveščamo, da 
bo predvidoma v obdobju 

od  5. avgusta do 30. 
septembra letos potekalo 

videosnemanje cest v 
upravljanju občine Dobrova - 

Polhov Gradec.

Občina bo tako določila digital-
ne osi cest zaradi vzpostavitve evi-
dence dejanske rabe zemljišč jav-
ne cestne infrastrukture oziroma 
izboljšave podatkov o zemljiščih pod 
cestami. S snemanjem bo pridobila 
tudi zadnje podatke o stanju 249 kilo-
metrov cestne infrastrukture v upra-
vljanju občine in osvežila podatkovno 
bazo cest ter prometne signalizacije. 
Sočasno z digitalizacijo bo občina tudi 
preverila ustreznost kategorizacije ob-

činskih javnih cest in uskladila mejne 
odseke, ki potekajo skozi dve ali več 
občin, z oceno o poškodovanosti 
cest pa izdelala prioritetni vrstni 
red izgradnje in vzdrževanja ce-
stnega omrežja. 

Snemanje bo po naročilu občinske 
uprave izvajalo podjetje DFG CON-
SULTING. Podatki bodo zaupne 
narave in NE bodo javno dostopni. 
Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je 
Toyota RAV4 srebrno-kovinske barve. 
Na njem je zapisano ime podjetja ter 
dejavnost – snemanje cest. 

Kontaktna oseba za dodatne in-
formacije o izvedbi videosnemanja 
je Mojca Sečnik, tel. 01 360 18 08, e-
-pošta: mojca.secnik@dobrova-pol-
hovgradec.si. 

  
Občinska uprava

 Otroke na šolskih poteh bodo spre-
mljali delavci Policije, redarji MIRED, 
člani društva upokojencev in gasilci 
prostovoljnih društev. Predstavniki 
sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu bodo sodelovali na 
prvih roditeljskih sestankih.

Za dodatno opozarjanje voznikov, 
da učenci v večjem številu hodijo v 
šolo, bodo na nevarnejših mestih sta-
le dodatne opozorilne table in triopan 
prometni znaki, ki bodo označevali 
šolske poti. Opozorilne table in znaki 
bodo na dogovorjenih lokacijah stali 

prvi mesec šolskega pouka. Na doda-
tno previdnost bodo septembra voz-
niki opozorjeni tudi s transparentom 
in plakatom ŠOLSKA POT. 

MIRED bo v prvih dveh tednih 
meseca septembra, od 2. do 13., iz-
vajal preventivno akcijo Varna šolska 
pot. Ob tem bodo redarji poskrbeli za 
primerne dejavnosti v bližini vrtcev 
in osnovnih šol. Dejavnosti bodo 
potekale v jutranjem času od 7.00 
do 9.00 in popoldan od 12.00 do 
15.00. V času akcije bodo imeli 
prednost skrb za pretočen, varen 
in neoviran promet  v okolici vrt-
cev in osnovnih šol, skrb za va-
rovanje otrok v prometu ter pre-
prečevanje in tudi sankcioniranje 
kršiteljev določil, predvsem: 
- 33. člena ZPrCP (varnostni pas), 
- 35. člena ZPrCP (prepoved uporabe 

naprav ali opreme, ki zmanjšujejo 
voznikovo slušno ali vidno zazna-
vanje ali zmožnost obvladovanje 
vozila), 

- 7. člena ZPrCP (odgovornost staršev, 
skrbnikov oziroma rejnikov), 

- 39. člena ZOUTPI (prepoved ka-
jenja v vozilu ob navzočnosti mla-
doletnih oseb) ter drugih določil iz 
pristojnosti občinskega redarstva. 
  
SPVCP Občine Dobrova - Polhov 

Gradec

Polhov doživljajski park in Knjižnica 
pod krošnjami
Vabljeni v Polhov doživljajski park, 
kjer boste polhu pomagali najti novi 
dom in se naučili veliko zanimivih 
reči o njegovih prijateljih. 
Vsak dan med 10. in 20. uro. 
Vstopnice lahko kupite v hiši v 
parku. 
Vabljeni tudi v letošnjo najbolj zeleno 
knjižnico pod krošnjami. V prime-
ru slabega vremena imamo zaprto. 
Odpiralne čase preverite na: sple-
tnih straneh visitpolhovgradec.si/
prireditve ali www.grad-polhovgra-
dec.si/polhov-dozivljajski-park, na 
FB-strani Polhograjska graščina ter 
na Instagram profilu Polhograjska 
graščina. 
  
Hiša v parku (prej: Grajska pralnica) 
Življenje ni praznik, življenje je 
delovni dan! Tak je naslov zbirke, 
ki si jo lahko brezplačno ogleda-
te. NOVO: razstavljen je tudi gregor-
ček, ki ga je naredila Nataša Sterle in 
ga podarila Društvu Lep je dan. V 
hiši lahko tudi kupite drobne spo-
minke, ki jih izdelujejo domačini. S 
tem želimo spodbuditi lokalne izde-
lovalce, da sodelujejo in se predsta-
vijo. Hiša v parku bo odprta vse 
dni od 10. do 20. ure.  
V primeru slabega vremena imamo 
zaprto. 
  
Polhkov vikend
V soboto, 31. avgusta, ob 
20.30 vljudno vabljeni v kino v 
parku, v nedeljo, 1. septembra, 
od 11. ure naprej pa lahko obiščete 
različne dogodke v grajskem parku: 
delavnice, vodene obiske Polhovega 
doživljajskega parka, menjalnico …    
  
Voden ogled dvorske cerkve
V nedeljo, 1. septembra, od 16. do 
18. ure vabljeni na brezplačno vo-
denje po dvorski cerkvi sv. Petra, ki 
velja za eno najlepših cerkva pozne 
gotike pri nas. V notranjosti si lahko 
ogledate lesen strop, ki z okrasom 
posnema gotsko obokanje, renesanč-
no oblikovana kamnita baldahina ter 
reliefno okrašene empore, na katerih 
je ob obredih sedela gosposka. 
Vodil bo vodnik Marjan Malovrh. 

26. posebna razstava za terierje Pol-
hograjski Dolomiti Terrier Show
 V soboto, 31. avgusta, vabljeni na 
specialno razstavo za terierje, ki jo 
na prireditvenem prostoru pri go-
stilni Pograjski dom organizira Slo-
venski klub za terierje (SKT). 
  
Poroka v romantični Polhograjski 
graščini, le korak iz Ljubljane
 Ljubezen v zraku … vabimo vaju 
v objem grajskega parka, ki ga obda-
jajo okoliški hribi, stran od mestnega 
vrveža in gneče. Svojo ljubezen potr-
dita pri nas v Polhograjski graščini. 
Možen je dogovor za cerkveni obred 
v  župnijski cerkvi Marijinega rojstva 
ali v znameniti gotski cerkvi sv. Petra 
v Dvoru. Termini porok se usklaju-
jejo glede na prvo prijavo para za 
posamezno soboto. Pokličita nas, 
veseli bomo vajinega obiska. Uradne 
ure za poroke začnemo februarja, ob 
sredah od 12. do 18. ure (obvezna je 
predhodna najava). 
  
Čaj z grofom Blagajem
Na druženje z grofom Blagajem vas 
vabimo vsak petek popoldan. Spo-
znajte grofico, poskusite grajske 
dobrote, privoščite si nekaj novega. 
Obvezna je predhodna najava. 
  
GRAJSKA knjižnica Polhov Gradec 
Vrata grajske knjižnice so odprta 
vsak četrtek od 17. do 19.  ure in v 
soboto od 10. do 12. ure. V knji-
žnici velja članarina Mestne knjižni-
ce Ljubljana, zato vabljeni tudi vsi 
člani MKL, ki obiskujete ostale eno-
te. V knjižnici je na voljo veliko lite-
rature, ki je priporočena za domača 
branja (za osnovne in srednje šole) 
in bralne značke, zato vabljeni tudi 
šolarji in dijaki. Članarine za mlade 
do 18. leta ni. 
  
Pišite, pokličite, spremljajte nas, za vas smo 
na voljo: 
T: 031 776 259 
E: info@grad-polhovgradec.si 
www.grad-polhovgradec.si    
www.visitpolhovgradec.si
Spremljajte nas tudi na FB- in Instagram 
profilu Polhograjska graščina. 

Pripravile:
 Julija Buh, Ana Oblak, Nina Slana 

Dogodki in novosti septembra

Povabite svojo družino, 
prijatelja, soseda, znanca, poklepetajte pod stoletno lipo v 
grajskem parku. September nas vabi, da se naužijemo vseh 

lepot narave, dogajalo pa se bo v parku in Polhograjski 
graščini.    

Varnost na cesti ob začetku
novega šolskega leta

Obvestilo

Obvestilo 
uporabnikom 
pitne vode
Pri oskrbi s pitno vodo v 
naši občini prihaja tudi 
do okvar na vodovodnih 
sistemih. 

Zaradi preprečevanja izgub pitne vode 
in povzročitve morebitne dodatne 
materialne škode si prizadevamo, 
da je okvar na vodovodnih sistemih 
čim manj in se jih čim prej odkrije 
in odpravi. Uporabnike pitne vode 
prosimo, da v primeru odkritja 
morebitnega puščanja vode ali 
nedovoljenega odvzema vode iz 
hidrantov obvestite režijski obrat 
občine preko elektronske pošte info@
dobrova-polhovgradec.si ali telefonske 
številke 01 3601 800.

Franci Petkovšek, 
Občina Dobrova - Polhov Gradec

Videosnemanje občinskih
cest na območju občin

Za boljšo varnost bo svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v prvih dveh tednih šolskega pouka 
poskrbel, da bo na ključnih izpostavljenih mestih v okolici 
šol organizirano varovanje otrok na šolskih poteh.
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Pri sveti maši je sodeloval 
Mešani pevski zbor Dobrova 
z organistom Francijem Ciuho, 
Mladinski zbor, Godba Dobro-
va-Polhov Gradec, oratorijski 
animatorji z otroki, župnijski 
svet, ministranti, izredni de-
livci obhajila, krasilci, tehnič-
ni kader za pomoč pri zunanji 

ureditvi prostora, bralci beril, 
ključarji z zbiranjem prispev-
kov zanj, župnijska Karitas 
s pripravo in strežbo dobrot 
in pijače, domači gasilci pri 
usmerjanju prometa in pri 
skrbi za zdravstveno pomoč, 
ansambel Bitenc, Čuki in Ivan 
Hudnik za pester kulturni 

Šentjošt, 30. junij – V spomin 
na krvave junijske in julijske 
dogodke leta 1942, ki so vodili 
k nastanku vaške straže v 
Šentjoštu, sta pred Kapelo 
mučencev sredi vasi potekali 
spominska sveta maša in 
kulturna slovesnost.

Sveto mašo je daroval prelat Anton Sla-
be, slavnostni govornik po maši pa je bil 
prvi predsednik vlade Republike Slovenije 
Lojze Peterle.

 Pomladni meseci leta 1942 so bili v 
Šentjoštu prežeti z revolucionarnim na-
siljem partizanov nad domačini. Zavra-
čajoč uvoženo rdečo ideologijo Moskve 
je Šentjošt z okolico krvavo plačal, saj so 
pomorili na desetine odraslih in otrok. 
Zaradi vsega tega je bilo prebivalstvo v ve-
liki eksistencialni stiski. Da bi se zaščitili 
pred partizanskim revolucionarnim na-
siljem, je 17. julija 1942 spontano nastala 
vaška straža, ki jo je teden dni kasneje že 
napadla partizanska enota, a se je morala 
poraženo umakniti. Boleč poraz ni ostal 
pozabljen niti po koncu druge svetovne 

vojne, v času izvensodnih pobojev, saj so 
mnogi Šentjoščani in okoličani končali v 
slovenskih breznih. Tabla v Kapeli mu-
čencev nosi 133 imen pobitih med ali ta-
koj po vojni zaradi komunističnega nasilja, 
kot jim pravijo – mučenikov. 

V spomin na to norijo časa že vrsto let 
pred Kapelo mučencev na začetku poletja 
poteka spominska slovesnost s podelitvijo 
Ehrlichovih priznanj. Rdeča nit prireditve 
so bile tokrat »tete«, tiste gospe, ki so za-
radi poboja fantov, mož, očetov, bratov 
ali drugih moških sorodnikov odločile, 
da bodo ostale do konca življenja same. A 
kot je bilo rečeno na slovesnosti, tete niso 
ostale zagrenjene: »Bile so tiha in močna 
opora Šentjoštu in družinam.« Ena takih 
je bila tudi Marija Tominec, po doma-
če Štefancova Mici iz sosednje Kurje vasi, 
ki ji je nasilje vzelo izbranca. Poznal jo je 
tudi slavnostni govornik Lojze Peterle, 
prvi predsednik vlade Republike Sloveni-
je, ki je vidno ganjen dejal, da mu je pove-
dala, da zaradi te tragedije ne bo nikoli več 
plesala: »Ko pa smo se v Velikih Laščah 
srečali s pomladniki, me je Mici prosila za 
ples. Tedaj nisem vedel za njeno zgodbo, a 
bil sem že tedaj prepričan, da je to zanjo 
poseben ples.« Kot bi se na novo rodila in 

čutila odjugo časov, ki bodo prinesli obliž 
na njeno rano. »Tete niso stranski produkt 
vojne, ampak so se same odločile, da bodo 
ostale same. Sklenile so zavezo. Osamlje-
nost, bolečina ... in uradno zaznamovane 
so bile skromne, a pogumne in vztrajne. 
Pomenile so etično gostoto brez primere,« 
je menil Peterle.

V sklepnem delu prireditve so podelili 
Ehrlichova priznanja, tokrat že osmič po 
vrsti. Posthumno ga je prejela Francka 
Grdadolnik, Piškova po domače, iz Su-
hega Dola, ki je bila ravno tako »teta«, več 
let zaprta v Rajhenburgu in pomiloščena 
šele v samostojni Sloveniji; posthumno 
ga je prejel tudi Janez Hladnik, rojen na 
Petkovcu, sicer pa duhovnik med izseljen-
ci v Argentini, podelili pa so ga tudi Vanji 
Kržan, ki že vrsto let išče »pričevalce« ter 
popisuje njihove boleče zgodbe. Posebno 
zahvalo odbora Kapele mučencev je pre-
jel Aleš Nose za dolgoletno sodelovanje 
z odborom. Slabo uro dolg program, po-
pestren z igranim prizorom, se je zaključil 
z druženjem na prostem, kjer so še dolgo 
odmevale Peterletove besede: »Preteklost 
nas ne osvobaja, ampak deli. Tako bo, do-
kler ne bomo pustili poti resnici.« 

  Gašper Tominc, foto: GT 

Peterle na spominski 
slovesnosti v Šentjoštu

Prejemniki priznanj in zahval skupaj s Peterletom 

Slovesnost v zahvalo 

Ob odhodu župnika Alojzija Goloba z Dobrove
Dobrova, 30. junij - Župljani in vsi prijatelji 
dobrovske fare smo ta dan z veseljem in s 
hvaležnostjo za vse darove, ki smo jih prejeli 
po rokah g. Alojzija Goloba stopili skupaj in 
pripravili slovesnost ob njegovem skorajšnjem 
odhodu z Dobrove. 

>>

Obvestilo

Ureditev vegetacije ob 
cestah
Da bi zagotovili čim boljšo varnost udeležencev v prometu, želimo vse 
občane in občanke opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih 
mej, grmičevja, dreves in ostalega rastlinja na površinah ob cestiščih 
tako, da sta zagotovljena preglednost in prost profil ceste ter je prometna 
signalizacija vidna in dostopna. Prav tako je treba obrezati vse rastline ob 
pločnikih, saj le-ta velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in 
drugih udeležencev v prometu. 
V skladu z zakonom o cestah je cestišče definirano kot del javne ceste, ki 
ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, 
bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor 
v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča. Skladno z zakonskimi 
določbami prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste in drugimi 
zahtevami glede varnosti vseh udeležencev v prometu pomeni: 
 • da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte ali 

druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste, 
• da živa meja zaradi preglednosti ne sme presegati višine 75 cm od nivoja 

vozišča, 
• da morajo biti drevesa, ki rastejo ob cestah, obrezana tako, da je proste 

višine najmanj 4,5 m (slika), 
• da mora biti grmičevje ali drevje po širini obrezano najmanj do zuna-

njega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba 
asfalta ceste (slika). 

 
Želeli bi vas še opozoriti, da je prepovedano: 
• po cesti vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete, pa tudi pluge, 

brane in ostalo kmetijsko orodje ter druge dele tovora, 
• na ali ob cesti nameščati ali odlagati les, opeko, odpadne in druge mate-

riale ali predmete, ki lahko poslabšajo ali onemogočijo preglednost ceste 
oziroma ovirajo ali ogrožajo promet, poškodujejo cesto ali poslabšajo 
njeno urejenost, 

• orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste 
vzporedno z njo. 

 
Preden se vozilo vključi v promet na občinsko cesto s kolovozne poti, 
nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali 
druge zemljiške površine mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki 
bi lahko onesnažilo vozišče.
Glede na navedeno vse občane in občanke opozarjamo, da upoštevajo opo-
zorilo in obrežejo žive meje in drugo rastlinje na svojih površinah ob cestah 
in s tem zagotovijo prometno varnost. V prihodnjih mesecih bo med-
občinski inšpektorat izvajal nadzor nad ustreznostjo vzdrževanja rastlin 
ob cestah. Kar ne bo ustrezno porezano, bo služba za redno vzdrževanje 
obrezala ne glede na vrsto (okrasne grmovnice, sadno drevje …). 

  
Občinska uprava
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program po maši ter drugi po-
samezniki, ki so priskočili na 
pomoč, kjer je bilo potrebno in 
seveda polna cerkev domači-
nov. G. župnika sta pozdravila 
in se mu zahvalila za njegov iz-
jemen prispevek tudi g. župan, 
Franc Setnikar, in dosedanji 
predsednik krajevne skupnosti 
Dobrova, g. Marjan Pograjc. 

Ob jubilejnem letu 2000 smo 
na Dobrovi dočakali novo moč, 
saj je g. Anton Golob takrat že 
precej opešal. Pridružil se mu 
je kar njegov nečak g. Alojzij 
Golob in dogajanje v dobrovski 
župniji in v kraju – danes lahko 
tako trdimo – močno prevetril. 
Ob številnih obnovah je izje-
mno pripomogel k ohranjanju 
kulturne dediščine kraja in 
poleg duhovne oskrbe ves čas 
skrbel za bolj pestro kulturno 
dogajanje na Dobrovi. Dobro-
vski fari je daroval svoja najbolj 
ustvarjalna leta na vrhuncu 
svojih moči. V letošnjem letu, 
ko mineva že 19 let njegovega 
župnikovanja na Dobrovi, se 
poslavlja in odhaja na krepko 
zasluženi počitek v Vodice. 

G. Alojzij Golob se je v svoji 
leseni fari, kjer vsi kraji nosijo 
imena po drevju, lotil prav vse-
ga. V letu 2011 je bila končana 
temeljita obnova župnijske 
cerkve Matere Božje. Takrat 
so potekale maše v novem žu-
pnijskem domu, ki je bil sicer 
dokončan v letu 2007. S spome-
nikom kardinala Alojzija Am-
brožiča pred njim se za nekate-
re ta dom imenuje že po njem. 
Po dvanajstih letih pa je iz hva-
ležnosti do pobudnika in gra-
ditelja tega doma med župljani 
vzniknila želja po imenovanju 
le-tega v Alojzijev dom na Do-
brovi. Za nas bo to spomin na 
»zlata leta« župnije Dobrova z 
župnikom Alojzijem Golobom. 
Simbolično smo dan pred tem 
dom poimenovali s postavitvi-
jo mlajev z napisom pred vho-
dom vanj. V prihodnosti pa si 
želimo postopek speljati tudi 
po uradni poti. 

Naj samo na kratko omenim 
nekaj večjih projektov g. župni-

ka Alojzija Goloba na ostalih 
cerkvah: podružnična cerkev 
sv. Neže v Brezju je bila ob-
novljena od zunaj v letu 2003, 
v letu 2013 pa še njena notra-
njost. Podružnična cerkev sv. 

Martina v Podsmreki je istega 
leta dobila nove zvonove, ka-
sneje se je uredilo dvorišče ob 
cerkvi, v podružnični cerkvi Sv. 
Jurija na Hruševem so se ob-
novitvena dela odvijala v letu 

2002 in 2015. V podružnični 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v 
Gabrju so bila izvedena večja 
obnovitvena dela v letih 2015 
in 2019. Poleg tega pa se je ob-
novilo več kapelic in križev po 

naših vaseh. 
G. župnik Alojzij Golob je 

velik ljubitelj glasbe in pobu-
dnik mnogih skupin tudi na 
Dobrovi. Imeli smo že Mavrič-
ni krožek, ravno ta dan se je 
zaključuil že 16. oratorij, k ol-
tarju je povabil izredne delivce 
obhajila, ministrante, bralce 
Božje besede, krasilce, čistilce 
cerkve, jasličarje, ustanovil je 
župnijsko Karitas, vedno se je 
lahko zanesel na ključarje in 
druge tehnične pomočnike, na 
župnijski pastoralni svet, po-
magal pri vzpostavitvi zakon-
ske skupine, spodbujal pritrko-
valce, Orfovo skupino, otroški 
in odrasli zbor in že ves čas 
obstoja nudi prostor in podpo-
ro naši godbi. Vse te skupine so 
nastajale z namenom narediti 
vse velike dogodke v župniji še 
bolj slovesne in v večjo slavo in 
čast Bogu in dobrovski Mariji. 

Skupaj se lahko spominjamo 
večjih praznovanj v tem obdo-
bju, v letu 2000 smo obeležili 
1030. obletnico božje poti Ma-
rije v leščevju, še večje slavje je 
bilo ob 300. obletnici župnije 
Dobrova pred tremi leti. Ta-
krat je veliko svojega truda po 
vseh obnovah g. župnik Alojzij 
Golob vložil tudi v izdajo zgo-
dovinsko pomembne knjige 
Monografija Marija v leščev-
ju, ki je kot Valvasorjeva Slava 
Vojvodine Kranjske za Dobro-
vo. Ob teh priložnostih je k so-
delovanju rad povabil domače 
umetnike in glasbenike, ti pa 
so se vabilu vedno z veseljem 
odzvali. 

Svojo pripadnost kraju je g. 
Lojze rad izkazoval tudi z ve-
seljem nad velikim rojakom, 
kardinalom Alojzijem Ambro-
žičem. To je pokazal s slovesno-
stjo njegove zlate maše v letu 
2005, kasneje pa z odkritjem 
kipa kiparja Mirsada Begića v 
letu 2014, za katerega celotni 
prispevek sta darovala župnik 
Alojzij Golob in dr. Irena Gre-
cs, ki je ves čas v podporo in 
pomoč Alojziju Golobu pri go-
spodinjstvu, vzreji psov in pri 
skrbi za telesno zdravje zanj in 
tudi za vsakogar, ki je prišel k 
njej po nasvet in pomoč. 

G. župnik Alojzij Golob je 

svoj duhovniški poklic živel 
najprej na Vrhniki, kjer je bil 
leto in pol, potem tri leta na 
Stari Loki pri Škofji Loki, 21 let 
na Homcu, od leta 2000 pa tu 
na Dobrovi. Veseli smo, da na 
dobrovsko župnijo danes gleda 
z veseljem in zadovoljstvom, 
kot rad pove. Kot velik časti-
lec dobrovske Matere Božje je 
vedno bil prvi pobudnik, da bi 
se romarske pobožnosti na tem 
milostnem kraju ohranjale in 
kot v starih časih še razširile. 
Zato tudi vedno slovesni za-
ključki šmarnih maš, procesije, 
organizacija romanj bolnikov 
in invalidov in številni spreje-
mi obiskov romarjev z avtobusi. 

G. župnik je večkrat izra-
zil hvaležnost za prenekatere 
molitve Marijinih sester v na-
šem samostanu. To res ni sa-
moumevno, da nekdo dnevno 
moli za vse nas. Gotovo smo 
tolikih milosti deležni prav po 
tej poti. Z Alojzijem Golobom 
so na Dobrovo prišli tudi nje-
govi štirinožni prijatelji, njegov 
hobi, sprostitev, veselje in pa 
obveznost. Kot rejec teh živali 
je marsikaterega plemenitega 
mladiča daroval za poplačilo 
projektov, ki jih je vodil v naši 
župniji. 

Tudi na ta račun bo našo 
župnijo predal svojemu nasle-
dniku brez vsakršnih dolgov. 
V hvaležnosti za vse, smo mu 
zato ta dan izročili svoj prispe-
vek in pa knjigo, album s foto-
grafijami preteklih 19 let, odkar 
je bil z nami. 

Naredili smo dva izvoda, da 
si ga bo lahko ogledal, kdor bo 
želel, saj eden ostaja na župniji. 
Upamo, da se bomo z g. župni-
kom srečevali še naprej, če ne 
na Dobrovi, pa pri njegovi novi 
službi. 

 Slovesnost se je ob vročem 
poletnem dnevu nadaljevala v 
pozno popoldne ob prijetnem 
druženju in klepetu ter pestri 
pogostitvi s toplimi jedmi in 
pecivom naših pridnih žena. 

  
Magdalena Tehovnik, 

foto: Robi Kržič

>>

V župniji Dobrova smo 
imeli tudi letos oratorij, 

ki se je začel že prvi 
dan po koncu šole, in 
skupaj smo preživeli 

pet dni. 

Na njem se je zbralo 87 otrok, ki jih 
je vodilo 26 animatorjev. Spoznavali 
smo zgodbo Petra Klepca pod geslom: 
»Imaš moč!« Zjutraj smo ob 9.00 začeli 
dan z dvigom zastave, himno in mo-
litvijo. Ogledali smo si del zgodbe o 
Petru Klepcu, ki so jo odigrali anima-

torji, potem pa je vsaka skupina odšla 
na kateheze, kjer smo se poglobili v 
temo tistega dne – moč prošnje, moč 
odpuščanja, (po)moč, moč spoznanja, 
moč sv. zakona. Nato smo se malo 
okrepčali in se udeležili različnih de-
lavnic: od nogometa, peke piškotov, 

ustvarjanja, friziranja, obiskovanja 
starejših župljanov do novinarske 
delavnice, kjer je ta članek nastal. Po 
njih smo si privoščili kosilo, da smo si 
napolnili baterije za nadaljnje tri ure 
iger. Najprej smo v cerkvi ogreli svoje 
glasilke s pesmijo in molitvijo ter se 

nato že skoraj malo nestrpni v pri-
čakovanju velikih iger odpravili pod 
oder. Prvi dan smo se preizkusili v šta-
fetnih igrah. Drugi dan smo se še pred 
kosilom odpravili na bližnji hrib Gra-
dišče in med potjo opravljali razno-
vrstne naloge. Tretji dan je bil najbolj 
vroč, zato smo se dodobra ohladili z 
vodnimi igrami in še posebej uživali 
na doma narejenem toboganu. Četrti 
dan smo na postajah zbirali material 
za gradnjo zidu, s katerim smo se bra-
nili pred animatorji, ki so bili naši so-
vražniki. S pomočjo Petra Klepca smo 
jih na koncu tudi premagali. Peti dan 
so nas obiskali skavti in nas ob igrah 
učili svojih veščin ter nas povabili, da 
se jim pridružimo. Vsak dan smo za-
ključili s spustom zastave in himno ter 
se prijetno utrujeni odpravili domov. 
Otroci menimo, da smo se imeli res 
odlično! 

  Novinarska delavnica 
(Lan Ostanek, Gaber Sečnik, 

Lucija Stopar)

Imaš moč
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Absolutni  zmagovalec letos 
bo seveda le eden, tisti, ki bo 
v najkrajšem času pritekel do 
vrha in tako postavil novi re-
kord Lovrenca, ampak ... vsak 
teče zase in za svoj rekord, saj 
je pomembno premagati dve 
bolezni današnjega modernega 
časa: »lenoritis« in »ekranitis«, 
ne pa vseh profijev. Se strinjate? 

 Tek na Lovrenc, ki združuje 
pohodništvo in gorski tek, bo 7. 
septembra. Namenjen je tako 
profesionalnim tekačem kot 
tudi rekreativcem in otrokom 
do 12 let, ki jim je namenjen 
Polhkov tek. Start teka bo spet 
pred  Čebelarskim domom v 
Polhovem Gradcu, cilj pa pri 
cerkvi sv. Lovrenca, 824 m. n. 

m. Tek je dolg 1,36 km, pre-
magati pa je treba 420 metrov 
višinske razlike.

Lanski uspeh tekačev in 
organizatorja

 Lani 22. septembra se je 
teka v premierni izvedbi ude-
ležilo 80 tekačev. Zmagovalca 
in rekorderja krstnega teka na 
Lovrenc sta postala Jošt Lapaj-
ne in Polonca Mlinar. Lapaj-
ne je v svetu gorskih tekačev 
zelo  znano ime in hkrati tudi 
trener mladih tekačev.  Do 
vrha je potreboval manj kot 16 
minut in je bil za nekaj sekund 
hitrejši od Simona Aliča in mi-
nuto od Dušana Globočnika. 
Domačinka Polonca Mlinar pa 
je traso odtekla z odličnim ča-
som 18 minut in bila najboljša 
med ženskami in v skupnem 
seštevku vseh deseta! Dobro 
lansko organizacijo je žal ohla-
dilo močno deževje, ki je pre-
prečilo Polhkov tek za otroke, 

preko dvajset je bilo prijavlje-
nih. Udeležba in izvedba sta 
bila velik uspeh za organizacij-
sko ekipo članov Turističnega 
društva Polhov Gradec. 

  
Prijave 

Tekmovalci bodo razvršče-
ni v različne kategorije glede 
na starost, izkušenost in glede 
na to, ali so prijavili svojega 
otroka na Polhkov tek. Na-
grajena bodo prva tri mesta v 
vsaki kategoriji. Po zaključe-
nem tekmovalnem delu bosta 
sledila Polhkov tek in zabavni 
program, ko bosta organizira-
na tudi animacija in varstvo 
za otroke. Glavna nagrada je 
že znana – skok z jadralnim 
padalom v tandemu v orga-
nizaciji bohinjskega Kumulus 
Paragliding (kumuluspara@
gmail.com, 031 882 095). 

Za klasični tek je najnižja 
starost tekmovalcev 12 let, za 
mlajše je organiziran (in ani-
miran) Polhkov tek. 

Na prijavnem obrazcu na 
strani http://tek-na-lovrenc.
sundr.si si lahko izberete celo 
velikost malice in mesnatost 

toplega obroka, kar je res po-
zorno in … kaj se čaka? Akcija 
zdaj! Informacije na tel.:  031 
292 313 (Žiga Vintar) in 040 

855 746 (Barbara Cankar) ali 
elektronsko:  tek.na.lovrenc@
gmail.com. 

  Sebastjan Vehar

Šentjošt – V prvem tednu 
šolskih počitnic so se po 

Šentjoštu že dvajseto leto 
zapored razlegali otroški 

smeh, glasno petje in utrujeni 
glasovi animatorjev. 

Letošnji oratorij z naslovom Imaš 
moč je otroke popeljal v svet Petra 
Klepca in jim pomagal spoznavati 
moč prošnje, odpuščanja, pomoči, 
spoznanja in zakona.

 Otroke je prvi izziv čakal že pred 

začetkom, saj so se morali prebiti 
mimo podivjanih Klepcev, da so se 
lahko pridružili animatorjem ob petju 
bansov in učenju himne. 

Sledila je dramska igra, s katero so 
otroci cel oratorij spoznavali Petra 
Klepca in njegovo pot od onemogle-
ga dečka do močnega fanta, ki je rešil 
svoje sovaščane iz rok premetenega 
kralja. Katehezam in molitvi v cerkvi 
so vsak dan sledile delavnice. Niso pa 
se jih udeležili le otroci, sodelovali so 
namreč tudi starši, ki so pripeljali av-
tomobile, da so jih otroci na delavnici 

Avtopralnica pridno očistili. Medtem 
ko so nekateri sestavljali mozaik, bar-
vali lončke in se pripravljali na glas-
beni nastop na zaključni prireditvi, 
so se drugi podili za žogo na šolskem 
igrišču, postavljali oratorijski mlajček 
in celo pomagali na okoliških kmeti-
jah. Najmlajši so izdelovali zapestnice, 
pekli piškote in se naučili nekaj ban-
sov. Kosilu so sledile velike igre. 

Topli sončni žarki so nam letos do-
volili celo izvedbo vodnih iger, ki jim 
je sledil spopad z vodnimi balonč-
ki. Posebnost letošnjega oratorija je 

bil izlet v neznano. Sredi tedna smo se 
tako z dvema avtobusoma odpravili 
proti sveti Ani nad Podpečjo. Kratke-
mu sprehodu na vrh je sledila velika 
igra. Lačni in utrujeni smo se nato 
odpravili v Želimlje, kjer smo pripra-
vili pravi piknik, nato pa smo se še vsi 
skupaj ohladili v bližnjem potoku in si 
privoščili sladoled. 

Teden je minil, kot bi mignil, in že 
je prišel zadnji oratorijski dan, ki se ga 
vedno najbolj veselijo prav tisti najbolj 
sladkosnedi. 

Za kosilo so bile namreč palačinke, 

ki so jih spekli starši. Večerni maši je 
sledila prireditev, na kateri so otroci 
predstavili oratorijski teden, obenem 
pa so vsi obiskovalci izvedeli še za 
nekaj prigod, ki so se zgodile v dolgih 
letih šentjoškega oratorija. 

Po zaključni himni smo se vsi sku-
paj posladkali s torto, vsak od udele-
žencev oratorija pa je dobil nahrbtnik, 
ki bo služil kot spomin na dvajseti roj-
stni dan oratorija v Šentjoštu.

Mirjam Tominc, 
študentsko društvo Silaq

// 7.9.2019 ob 19:00
// POLHOV GRADEC
      PRIREDITVENI PROSTOR PRI GOSTILNI POGRAJSKI DOM
      (na Kempu)

www.sundr.si
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Turistično društvo Polhov Gradec

Lumberjack
Šundr Banda
Rooster’S Cocktail 
Hudnik & Zoubek
MC Žika & DJ Sushi

Start pred čebelarskim domom

Drugi tek na Lovrenc

Že drugo leto 
sopihamo na Lovrenc, 

tokrat malo prej, v 
soboto, 7. septembra, 

v organizaciji TD 
Polhov Gradec. 

20. Oratorij Šentjošt: imaš moč
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Program se je pričel s sprevo-
dom konjenikov, noš in godbe 
Dobrova-Polhov Gradec do 
grajskega parka, kjer je Dram-
ska  skupina Neptun pripravila 
igro na prostem, nato pa se je 
dogajanje preselilo na prizori-
šče pri Pograjskem domu, kje 
so potekale kmečke igre in 
prikaz številnih kmečkih obrti, 
zanimivih za vsakogar. Dogo-
dek se je strnil z veliko vrtno 
veselico, na kateri je zaigrala 
slovenska pesem, okusiti pa 
je bilo mogoče tudi slovenske 
dobrote.

Osrednja tema letošnje pri-
reditve je bilo mleko, tako so 
člani Dramske skupine Neptun 
pod naslovom Spet se je mlek 
zliv, obudili različne zgodbe 
in pripetljaje, ki so se dogajali 
od oddajanju mleka, v časih 

ko so iz posameznih kmetij s 
kanglami peš ali na kolesih no-
sili mleko v vaške zbiralnice in 
posebno zanimivo je bilo, ko je 
inšpektor prišel jemat vzorce. 
Drugi del igre se je odvil na pri-
reditvenem prostoru, v zadrugi, 
ker so kmetje v zameno za od-
kup mleka dobili nekaj dinarjev 
in sir oziroma kakšno rovnico. 

Duhoviti dramski igri so 
sledile kmečke igre, v katerih 
so se pomerile različne ekipe, 
tematika iger pa je bila poveza-
na z osrednjo temo prireditve. 
Tako so se dekleta preizkusile 
kot mlekarice, skupaj s fanti so 
iz kangle prelivali tekočino in 
za vsako polito količino dobili 
kazenske sekunde, tekmovali 
so v štafeti z metlo, se preiz-
kusili v molži in čez glavo pre-
našali vodo. Vse ekipe so bile 

dobre, a zmagala je najboljša, 
v vsaki je bil prisoten skupin-
ski in hkrati tekmovalni duh. 
Igre so bile posebej zabavne za 
gledalce, k njihovim širokim 
nasmehom pa so prispevali 
tudi komentarji povezovalca 
programa Gregorja Čudna, ki 
si je hudomušno sposodil koga 
od tekmovalcev, da je nasmejal 

publiko. Prireditveni prostor 
je bil kraj, kjer je potekal pri-
kaz starih kmečkih obrti, in 
sicer peka kruha v krušni peči; 
predstavitev predelave mleka, 
in to z ročnim posnemalni-
kom, kjer se je ločevalo mleko 
od smetane; izdelava skute, 
masla. Posebne pozornosti je 
bila deležna tudi čisto prava 

krava, pri kateri je bila tekom 
popoldneva nekajkrat na krat-
ko predstavljena ročna molža. 
Na dogodku je sodelovalo tudi 
Društvo rejcev drobnice, ki je 
obiskovalcem ponudilo svoje 
izdelke ter predstavilo nekaj 
različnih sort koz in ovc, kar 
je bilo posebej zanimivo za 
otroke. Organizator je pripra-

vil tudi pester spremljevalni 
program. V otroških delavni-
cah  so se otroci lahko poizku-
sili v molži, namolzeno mleko 
so lahko pobarvali in izdelali 
pisane prtičke, iz papirja so 
izdelovali kravice, za najmlajše 
pa so bile na voljo pobarvan-
ke in sestavljanke. Klekljarice 
Klekljarskega društva Polhov 
Gradec pa so na prireditvenem 
prostoru klekljale in obiskoval-
cem ponudile na ogled svoje iz-
delke. Pridružile so se jim tudi 
nekatere mlade članice društva, 
ki se pri njih učijo klekljanja. 
Istočasno je bila v polhograjski 
graščini na ogled postavljena 
razstava njihovih čipk.  

Prireditev je kot vselej zao-
krožila veselica, letos z ansam-
blom Saša Avsenika, ki je vabil 
na ples in druženje ter okuša-
nje številnih domačih dobrot, 
ki so jih pripravili člani Turi-
stičnega društva Briše.

Nadja Prosen Verbič, 
fotografije: Jelka Koprivec

»Pa ga imamo! Za nas, gasil-
ce iz Zaloga, novo, uradno pa 
rabljeno gasilsko vozilo Mer-
cedez Benz s cisterno GVC 
16/25,« je uvodoma veselo na-

znanila povezovalka programa, 
mlada gasilka, Nika Oblak. Sve-
čanost ob uradnem prevzemu 
gasilskega vozila se je pričela 
s postrojem gasilk in gasilcev 

iz prostovoljnih gasilskih dru-
štev Gasilske zveze Dolomiti 
ter prijateljskega društva PGD 
Ponikva pri Žalcu. Ti so skupaj 
z gosti najprej prisluhnili slo-
venski himni v izvedbi vokalne 
skupine Svetlice, ki je kasneje s 
priložnosti primernim reper-
toarjem še nekajkrat razvedrila 
uradni del programa. 

Zbrane pod šotorom pri 
Pograjskem domu je najprej 
pozdravila predsednica PGD 
Zalog Ana Oblak, ki je na krat-

ko opisala prehojeno pot, ki se 
je odvila v zadnjem letu in pol, 
odkar je dozorela želja po po-
sodobitvi njihovega gasilskega 
parka. Zahvalila se je, v prvi 
vrsti vsem sočlanom in nadalje 
vsem, ki so verjeli v njihov za-
stavljeni cilj: »ki ni samo cilj za-
loškega društva, pač pa skupni 
cilj v dobro vseh nas«, je dejala 
in zaključila s poudarkom na 
besedi hvala vsem, ki so pri-
spevali sredstva, hlodovino ali 
se odzvali na drug način. Za 

njo je spregovoril predsednik 
GZ Dolomiti Franc Zibelnik, 
ki je zaloškim gasilcem zaželel 
srečno in varno vožnjo z novo 
terensko pridobitvijo, s katero 
bodo lahko hitreje in učinkovi-
teje pomagali soobčanom. Za 
skrbno opravljanje gasilskega 
poslanstva, ki je biti človek do 
človeka, se je gasilcem zahvalil 
tudi župan občine Dobrova – 
Polhov Gradec Franc Setnikar. 
Čestital jim je za novo prido-
bitev, v želji, da jih ta še naprej 
združuje in navdušuje tudi 
mladi rod.  

Po nastopu mladih harmoni-
karjev je sledil trenutek, ki bo v 
kroniko PGD Zalog zapisan z 
zlatimi črkami – prerez traku 
in predaja ključev gasilskega 
vozila. Trak sta slovesno pre-
rezala župan Franc Setnikar in 
predsednica Ana Oblak, ključi 
vozila pa so iz rok poveljnika 
GZ Dolomiti Filipa Božnarja 
romali v roke poveljnika PGD 
Zalog Petra Skopca in naprej do 
šoferja vozila Andreja Trobca. 
Ta je v znak uradnega prevze-
ma vžgal vozilo in ga pospremil 
s prižigom sirene ter prižigom 
modrih luči. Temu je sledil bu-
čen aplavz vseh navzočih. Ga-
silci s svojim požrtvovalnim 

delom ob morebitnih nesrečah 
in drugih intervencijah izpo-
stavljajo tudi lastna življenja. 
Zato je župnik Bogdan Ora-
žem, z namenom obvarovati 
vse pred nevarnostmi, blago-
slovil gasilsko vozilo in njegovo 
posadko ter jih izročil v božje 
varstvo.

PGD Zalog, ki šteje le nekaj 
več kot 60 članov, je izredno 
zagnano in dejavno na vseh 
področjih, posebej aktivne so 
članice, ki so za tokratno prilo-
žnost zboru gasilcev prikazale 
del tekmovalne vaje, zanj pa 
zaslužile spodbuden aplavz. Tik 
pred koncem je sledila še za-
hvala in izmenjava pozitivnih 
misli in prijateljskih nasvetov 
ter izročitev simboličnih daril 
s strani predstavnikov PGD 
Ponikva pri Žalcu, od katerih 
je bilo vozilo kupljeno. Srečno 
z novim vozilom jim je zaželela 
predsednica Ana Oblak, ki je 
zaokrožila večer s povabilom 
na druženje in veselo rajanje. 
To se je skupaj z ansamblom 
Zvita feltna nadaljevalo pozno 
v jutro.

Besedilo in fotografija: 
Nadja Prosen Verbič

Zaloški gasilci z gasilsko cisterno

29. Dan pod Lovrencem v znamenju mleka

Polhov Gradec, 16. junij 2019 – Ena največjih 
prireditev v občini Dobrova – Polhov Gradec, 
ki jo pripravljajo člani Turističnega društva 
Briše v sodelovanju z drugimi društvi, je tudi 
letos privabila veliko obiskovalcev.

Polhov Gradec, 27. julij 2019 – Gasilci in 
gasilke PGD Zalog so v mesecu aprilu v 

vas pripeljali gasilsko vozilo GVC 16/25, ki 
so ga ob tej slovesnosti svečano prevzeli 

ter tudi v ta namen na prireditvenem 
prostoru pri Pograjskem domu pripravili 

gasilsko veselico.
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Po dogovoru med 
predstavniki Lovske 

družine Šentjošt in 
učiteljicami Podružnične 

osnovne šole Šentjošt 
smo zgodaj poleti 

pripravili naravoslovno-
lovski dan. 

Zbrali smo se sončnega 6. 
junija v POŠ Šentjošt. Po uvo-
dnih besedah predstavnikov 
LD o poteku dneva smo se 
odpravili na pohod proti lo-
vski koči LD Šentjošt v Potoku. 

Udeležba je bila popolna, prišlo 
je vseh 31 otrok od prvega do 
petega razreda, ki obiskujejo 
POŠ Šentjošt z učiteljicami 
Jano, Jelko in Ireno.

Na poti do lovske koče sta 
lovca Andrej Maček ml. in To-
maž Demšar predstavila kar 
nekaj zanimivosti. Pojasnila 
sta namen plakatov, ki smo jih 
videli ob poti in opozarjajo, da 
spomladi srne polegajo mladi-
če; pa tudi, zakaj je treba imeti 
pse na vrvicah. Pot nas je vodi-
la skozi gozd in ustavili smo se 
pri »solnici«, ki jo izdelajo lovci 
in vsako pomlad polnijo s soljo 
(namenjene so srnjadi). Zani-
mivo je bilo deblo, v katero so 
žolne izdolble veliko lukenj ... 
Glavni poudarek je bil odnos 
do narave in živali ter obnaša-
nje v gozdu: hrup – vznemirja-
nje divjadi, smeti – onesnaže-
vanje. Po dobri uri in pol hoda 
smo prispeli v lovsko kočo in 
si najprej privoščili malico. Po 
malici sta lovca predstavila 
lov – poslanstvo lovcev, lovsko 
organizacijo, kdo in kako lahko 
postane lovec, Lovsko družino 
Šentjošt (letos praznuje 65 let) 
in živali, predvsem tiste, ki ži-
vijo na našem območju. V veli-
ko pomoč je bila mini razstava 
nagačenih živali in opreme 

za lov. Gospodar LD Andrej 
Maček st. – dolgoletni vodnik 
lovskih psov – je pripeljal mla-
diča lovskega psa krvosledca 
pasme bavarski barvar. Otroci 
so z zanimanjem poslušali, pre-
senetili z veliko vprašanji, po-
znavanjem živali ter povedali 
kar nekaj prigod, ki so jih sami 
doživeli. To nazorno pokaže, 
da v teh krajih živimo z nara-
vo. Največja zanimivost so bile 
nagačene živali, ki so jih lahko 
potipali, predvsem medved in 
mali kuža krvosledec Zak. Na 
koncu smo se z otroki poslad-
kali z nekaj priboljški, ki so jih 
pripravili lovci LD Šentjošt. Vsi 
učenci so prejeli knjižico Lo-
vske zveze Slovenije Stopinje 
in sledovi divjadi, s pomočjo 
katere  bo raziskovanje naše 
lepe narave in živali še lažje in 
bolj zanimivo. Narava je velika 
učilnica. Vedno je tako nepo-
sredna, da uspeh njenega uče-
nja nikoli ne izostane. Otroci 
srkajo znanje z vsemi čutili in 
če se hkrati gibljejo na svežem 
zraku, je to idealno. Upam, da 
smo lovci naše lovske družine v 
tem lepem sončnem dopoldne-
vu dodali kamenček v mozaik 
znanja učencev POŠ Šentjošt.   

  
A. M., LD Šentjošt   

V noči s sobote na 
nedeljo se je v centru 
vasi Dvor zgodila 
prometna nesreča s 
pobegom. 

Po pričanju očividcev, ki jih 
ni bilo malo, saj je ta večer za 
vaščane Dvora zaradi organiza-
cije lokalne veselice skoraj naj-
pomembnejši v letu, je voznik z 
Volvom vozil proti Ljubljani in 
v ostrem levem ovinku pri cer-
kvi zaradi prevelike hitrosti za-
peljal skoraj povsem naravnost 
in pri tem najprej zvil cestni 
znak, nato podrl jekleno po-
cinkano cerkveno ograjo in še 
zasebno ograjo prvega soseda, 
pri čemer je z avtom preletel 
vsaj meter preko nekaj metrov 
globoke luknje nad cerkvenim 
dvoriščem, odlomil masiven 
betonski steber ograje zaseb-
nika in seveda polomil tudi 
njegovo ograjo in poškodoval 
fasado. Škoda je nastala na za-
sebni ograji, cerkveni ograji in 
tudi na cestni torej državni si-
gnalizaciji. Ker je voznik s kraja 
nesreče pobegnil, je domačin 
poklical policijo. V pol ure so 
bili na kraju dogodka in našli 
voznika ter njegovo poškodo-
vano vozilo. Po pobegu se je 
najprej ustavil na makadam-

skem parkirišču lokalne okrep-
čevalnice. Kazen ne bo majhna, 
saj gre za nesrečo s pobegom in 
tudi alkoholiziranost. 

Kaj pravi zakonodaja? Zakon 
o pravilnih cestnega prometa 
(ZPrCP) v 110. členu določa, 
da se voznik motornega vozila, 
ki pobegne s kraja prometne 
nezgode, kaznuje z denarno 
kaznijo v višini 1.200 evrov in 
18 kazenskimi točkami. Kazen 
je torej zelo visoka, pogoj pa je 
seveda, da se povzročitelj, ki 
pobegne, tudi izsledi. Poleg de-
narne kazni in kazenskih točk 
pa lahko povzročitelja čaka 
tudi kazenska ovadba, npr. v 
primeru, da so nastale hujše 
posledice. Poleg tega bo tako 
dejanje pustilo še eno posledi-
co – zoper pobeglega voznika 
bo imela zavarovalnica regre-
sni zahtevek. To pomeni, da 
bo zavarovalnica vsem udele-
žencem prometne nesreče, ki 
so utrpeli materialno ali ne-
materialno škodo, le to vrnila, 
celoten znesek pa bo nato zah-
tevala od povzročitelja. Stati-
stika kaže na to, da se pri veliki 
večini (okrog 70 %) prometnih 
nesreč s pobegom pobegel voz-
nik odkrije, zato nam tako rav-
nanje prinese veliko več škode 
kot koristi.   Sebastjan Vehar

Vojsko je najvišja vas 
na Primorskem, dostop 

z avtobusom je bil 
kar zahteven, ko pa 
smo se pripeljali na 

planoto, smo uživali v 
prekrasnem razgledu.

V vasi Vojsko smo zapusti-
li avtobus in se peš spustili v 
grapo Studenca, kjer je od leta 
1944 avtentično ohranjena 
Partizanska tiskarna Slovenija. 
Naš  končni cilj je bil vrh Hu-
dournik z višino 1148 m. Vrh 
je najlepša razgledna točka te 
planote. Tu se nam je ponudil 
čudovit pogled na Kanin, Krn, 
Triglav, Porezen in Blegoš vse 
do Kamniško Savinjskih Alp, 
na jugu pa se nam je oko 
ustavilo na mogočni pregradi 
Trnovskega gozda s podalj-
ški preko Javornikov vse do 
Snežnika. Na severovzhodni 
strani se Hudournik zaključi 
z ostrim kamnitim pomolom 
in pogledom na dolini Kano-

mljice in Hotenje. Pohod smo 
zaključili na kmečkem turiz-
mu Beli kamen, kjer so sestav-
ni del ostalih dobrot bili tudi 
idrijski žlikrofi. Ob vrnitvi 
domov smo se dogovorili, da 
bomo odpadli  aprilski pohod 
na Dobrač opravili 2. julija.

Kljub ne preveč obetavni 
vremenski napovedi, smo se 
tistega lepega julijskega jutra 
odpeljali iz Dobrove mimo 
Beljaka na 14 kilometrov dolgo 
Vilacher Alpenstrasse, ki nas 
je pripeljala do parkirišča Ros-
stratte na višini 1732 m. Od 
tu smo peš nadaljevali proti 
vrhu Dobrača, 2166 m. Po sla-
bih dveh urah hoje smo prišli 
na vrh, kjer smo imeli prelep 
razgled na Zilsko in Dravsko 
dolino, 

Osojsko, Vrbsko in Baško je-
zero in seveda na naše lepe slo-
venske Julijce. Na vrhu Dobra-
ča stojita dve najviše v Evropi 
zgrajeni cerkvici, posvečeni 
Mariji. Biti na 2166 m ni kar 
tako, posebno za nas, upoko-

jence, ki smo že malo starejši. 
Po planinski poti smo se poča-
si vrnili nazaj na parkirišče. Pot 
je  potekala po robu gore, zato 
so bile lepo vidne prepadne 
stene, ki so nastale, ko  je 25. 
januarja 1348 Dobrač prizadel 
eden najmočnejših potresov v 
Evropi. Potres je povzročil, da 
se je z južnega pobočja gore 
sprostil plaz, dolg pet kilome-
trov. Med vračanjem smo se 
ustavili še na razgledni točki, 
s katere je bil lep razgled na 
mesto Beljak. Pohod smo za-
ključili z obilnim kosilom v 
gostilni Pri Slavki v Podbrezju, 
kjer smo podelili priznanje za 
200. pohod Darinki Peklaj. Pa-
vletu Lampredu pa smo zapeli 
za njegov 80. rojstni dan in mu 
zaželeli, da bi se udeležil še  ve-
liko pohodov. 

9. julija smo šli na že vnaprej 
načrtovani pohod na Mrzlico. 
Naš 253. pohod se je začel s 
potjo iz Dobrove mimo Tro-
jan do Podmeje, 725 m. Od 
tu smo pot nadaljevali peš na 

vrh Mrzlice. S svojimi 1122 m 
nadmorske višine je Mrzlica 
četrta najvišja gora Zasavske-
ga hribovja, ima dva vrhova, 
vzhodni je poraščen z buko-
vino, zahodni je neporaščen 
in nudi lep razgled, seveda če 
ni megle, tako kot je bila ob 
našem prihodu na vrh. V pre-
teklosti so Mrzlico imenovali 
kar Knapovski Triglav, saj so 
se tu ob nedeljah zbirali knapi 

– rudarji. Po počitku in mali-
ci pri koči na Mrzlici smo pot 
nadaljevali na Kalški vrh, 985 
m, od tu pa smo se spustili 
do Rudarskega doma na Kalu 
na višini 946 m. V veselem 
vzdušju smo zaključili pohod 
na Mrzlico, Tončki Peklaj pa 
smo za njen 100. pohod poda-
rili priznanje.

 Ob prijetni vožnji domov 
smo se že tudi dogovorili za 
naslednji pohod na Slovenje-
graško Pohorje, kamor bomo 
šli avgusta. 

  
Vodje PDUD

Naravoslovno-lovski dan

Na Vojsko, Dobrač in MrzlicoNesreča sredi Dvora
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Zbrane sem nagovorila pod-
pisana in na začetku nanizala 
nekaj podatkov o nastopajočih 
in sodelujočih klekljaricah in 
klekljarjih. Na letošnji razstavi 
so se nam pridružili klekljari-
ce ljubljanske skupine Ledina, 
klekljarice iz Dnevnega cen-
tra Ljubljana, obe skupini pod 
vodstvom Dike Penko, in Franc 
Jelovčan. Naša članica Cilka 
Žmahar, tudi članica skupine 
akvarelistov mentorja Petra 
Lazarevića, je s svojimi akvareli 
dodala še eno dimenzijo ume-
tnosti in estetskega užitka. Pr-
vič so se predstavili članice in 
člana mladinske sekcije, ki je 
bila v društvu  ustanovljena 
pred dvema letoma. To so po 
abecednem redu Anuška Nar-
tnik, Damjan Yartz, Dora Rus, 
Eva Dolinar, Izabela Vučajnk, 
Jakob Čepon, Kaja Dolinar in 
Zana Kucler. Vsi mladi kle-
kljarji so osnovnošolski otroci, 
stari od 10 do 14 let, vsi zače-
tniki, vsi vpeti tudi v več dru-
gih zunajšolskih prostočasnih 
dejavnosti, predvsem v glasbo. 
Kaja nam je zapela z Briškimi 
cvetkami, Dora in Damjan sta 
nam v nadaljevanju kulturne-
ga programa zaigrala na flavto 
oz. kitaro. S svojo prvo čipko 
se nam je predstavila še ena 
mlada klekljarica, Julija Bokal, 
ki bo jeseni prvič prestopila 
šolski prag in se nam bo morda 
pridružila tudi v društvu. 

  Ob pripravah na letošnjo 
razstavo je nastalo poetično 
razmišljanje o klekljanju naše 
članice Milke Bokal.  Z vese-
ljem smo ji prisluhnili. Takole 
nas je nagovorila: “Spoštovani 
ljubitelji klekljarstva, drage 
klekljarice in klekljarji, cenje-
ne obiskovalke in obiskovalci, 
pozdravljeni vsi, ki ste prišli 
od blizu in daleč! Naslov da-
našnje 19. razstave Klekljar-
skega društva Polhov Gradec 
je vzet iz ljudske pesmi. Bog ve, 
kdaj se je rodila ta priljublje-
na pesmica, ki razkriva naš 
odnos do narave, do morja. 
Tudi za klekljanje natančno 
ne vemo, kdaj so se človeški 
prsti oprijeli lesenih paličic 
in so začele nastajati bele 
umetnine. Barčica na morju 
spominja na veselje, na brez-
skrbno preživljanje dopustov, 
ki se nam bližajo, in konec 
koncev tudi na svet, ki nam 
ni tako blizu, saj ga vidimo le 
občasno, zato je še toliko bolj 
priljubljen. Mogoče se kdo 
sprašuje, kako bi lahko pove-
zali klekljanje, čipke s tem ve-
likim vodnim prostranstvom, 
z morjem, ki je v sivi davnini 
vznemirilo nekoga, da je svoja 
čustva ob tem prelil v pesem. 
In to občutje še tli v dana-
šnjem  človeku, tudi v naših 
klekljaricah. Iz te pesmi so 
se rodile klekljane barčice. A 
morje je spodbudilo tudi kle-
kljarsko in slikarsko dušo. Na 
pomirjujočih morskih tihoži-

tjih na naši razstavi so prav 
barčice osrednji motiv. In na 
videz oddaljena pojma, mor-
je in klekljanje, sta nas zdru-
žila za današnje klekljarsko 
kulturno srečanje. Voda je 
simbol življenja; kot se vo-
dovje morja nenehno giblje 
in spreminja oblike v tisočero 
valov in valčkov, tako se tudi 
bele stezice čipk, ki nastaja-
jo s predevanjem, gibanjem 
klekeljnov, slikovito vijejo po 
vzorcih, po podlagi iz papirja, 
po domače rečeno po papir-
cih. Tako se rojeva svet tisoče-
rih vijug, okroglih, podolgova-
tih, zaobljenih, tudi valovitih. 
In nastajajo nove in nove, ki 
zbrane v celoto nazorno pose-
žejo v stvarni svet. Med njimi 
je tudi oblika barčice, ki jo 
je prinesel novejši čas. A ne 
samo oblike, še nekaj drugega: 
ob barkah, barčicah na mor-
ju plavajo ribe, velike ribe in 
male ribice. In prav ribice 
nas povezujejo s klekljanjem, 
ribice so ustaljeno ime za pr-
vino klekljanja, ki poveže dele 
klekljanih čipk. In te ribice so 
podobne pravim ribam. Dru-
ga skupna silnica, ki povezu-
je naslov današnje razstave 
s klekljanjem, se nanaša na 
zvočno plat. Šumenje mor-
ja je prijetna pomirjujoča 
glasba. Spominja na večere, 
ko smo sedeli ob morju, gle-
dali prve utripajoče zvezde 
na nebu in poslušali tiho 
valovanje, plivkanje vode ob 
obali. A tudi klekljanje ima 
svojo zvočno plat, ki jo radi 
poslušamo. Mehko ropota-
nje klekeljnov se je usidralo 
v dušo marsikaterega otroka, 
ko je poslušal trkljanje kle-
keljnov pri  svojih starših ali 
starih starših. Tako opisuje 
ta čas pisateljica: ‘Tisto ena-
komerno in zanesljivo ropo-
tanje klekeljnov ob jerbas mi 
je dajalo tako blažen občutek 
varnosti in miru, da sem se 
zvila v klobčič in zlezla nazaj 
pod odejo. Zadrževala sem 
sapo in uživala ob zvokih 
mamine zanesljive navzoč-
nosti. (Tončka Stanonik, Po-
dobe iz čipkaste preje, 22) V 
ropotanje klekeljnov pa so se 
vpletale tudi nepozabne igre 
s punčkami. (23)’ Punčkam se 
v opisu takole pridružita ata 
in mama: ‘Majhen prostor-
ček v kotu na peči, mamin 
upognjen hrbet, zunaj pa bel 
dan, ledene sveče, topla soba. 
Ropotanje klekeljnov in velika 
želja, da bi tudi jaz že lahko 
klekljala. Kaj bi še lahko bilo 
lepše! (26)’ In na drugem me-
stu ob vrnitvi domov: ‘Med 
sezuvanjem poslušam ma-
mine klekeljne, ki ropotajo iz 
hiše. V zadnjih letih so se jim 
pridružili tudi očetovi. /…/ 
Zdaj z mamo sedita vsak na 
svojem koncu mize in atovi 
prsti, ki so bili v življenju na-
vajeni mnogo bolj trdnih pri-

jemov, spretno sučejo klekelj-
ne. Tako domači so ti glasovi! 
Če jih ne bi več slišala, bi naj-
prej pomislila, da se je mami 
in atu kaj zgodilo, zato naj 
le še ropotajo. (144) Pa še en 
citat iz dobe odraslosti: ‘Ta-
krat  je tudi otroštvo dobilo 
prijaznejše barve. In vse, kar 
je bilo v spominih povezano z 
njim: mama in ata, bratje in 
sestre, naša hiša, večno ropo-
tanje klekeljnov. Kot bi se med 
temi nitmi sukanca počasi 
odvijalo otroštvo in mladost. 
(5)’ Odlomki so iz pripove-
dnega dela, a klekljanje ima 
svoja občutja oblikovana tudi 
v verzih in to prav s poveza-
vo čipke in valov.  Takole se 
spletajo: ‘Z nitko tanko ka-
kor mreža pajka / klekljajo to 
nežno čipko / mehkejšo kakor 
belogrivi val / bolj lahko kot 
večerna sapa / in dragocenej-
šo kot vsak dragulj / na ža-
metni podlagi.’ (Ana Balan-
tič, Čipka kot dih pomladi. V: 
Bele stezice v vrtincih življe-
nja, 34/35; ur. Marija Sta-
nonik) Pa še aktualna misel 
iz nevezane besede, ki je tudi 
posredno povezana s kleklja-
njem. Letos se spominjamo 
stoletnice izida Tavčarjeve 

Visoške kronike. A dve leti 
pred tem je izšlo Cvetje v je-
seni, ki se je močno usidralo 
v slovensko kulturno zavest. 
Lepota glavne osebe Mete, 
ko se je oblekla za k maši na 
Gori, je opisana tudi s čipka-
mi: ‘Meta se je bila napravi-
la, kot je napravljen oltar pri 
največjih slovesnostih. Svetle 
lase si je bila prevezala s tra-
kom iz črnega žameta, kar se 
ji je prav čedno podalo, skoraj 
še bolj nego glavnik iz rumene 
kovine, ki je gledal kot žareča 
krona izmed plavkastih kit. 
Mojo posebno pozornost je 
vzbujala zelenkasto svilnata 
ruta, katero si je bila ovila 
okrog vrata. Ta vrat pa je 
cvetel izmed nežnih belih špic 
kakor ‘ženinček’, ki poganja v 
svečanu med belim snegom.’ 
(Domnevamo, da je ženinček 
pomladni zvonček.) Spreten 
opis Metine oprave sloni na 
skrbno izbranih besedah, to 
je mojstrstvo svoje vrste.  Ali 
pa je kakšna beseda v naši 
bogati slovenščini, ki je po-
vezana s čipkami in vodo. Ta 
je prikrita podlaga naslova 
naše razstave. Za ribice smo 
že slišali. A v strokovni litera-
turi se najde še ena. Pri kle-

kljanju se rabi opora, bucike, 
te pomagajo, da gre bela pot-
ka naprej. Za eno ime bucik 
je izhodišče prav voda: vodice 
so se včasih imenovale buci-
ke, ki so bile blede, belkaste s 
prozornimi glavicami. Tako 
pišejo klekljarski poznaval-
ci. A končajmo s pogledom v 
prihodnost. Pesmica Barčica 
po morju plava je namenjena 
otrokom. Pojemo jo otrokom, 
vnukom, ponavljajoči refren, 
o le naprej, o le naprej, nas 
lahko vodi v čas pred nami. 
A za ta ‘naprej’ je potreben 
veter. In ta veter, ki bi gnal 
naše društvo, polhograjsko in 
sploh slovensko klekljanje so 
otroci, mladina. Lepo je vi-
deti, da imajo tudi otroci svoj 
delež na današnji razstavi. 
Tudi njim so namenjene in 
tako rekoč posvečene te mi-
sli. Zato je naslov današnje 
razstave simbolen v več raz-
sežnostih, v vsakdanjih, ži-
vljenjskih, a zelo dragocenih 
stvareh.” 

  Prelepe misli gospe Bokal so 
v nas odzvanjale tudi potem, ko 
so nas Briške cvetke razveselile 
še z dvema pesmima. Ob kon-
cu programa sem se zahvalila 
nekaterim najzaslužnejšim 

za izvedbo razstave: Mirjam 
Gremes za oblikovanje vabila 
in plakata, Jerci in Rajku Škrlj 
in še enkrat Mirjam za pomoč 
pri postavitvi razstave, Cilki 
Žmahar za nežne, a sugestiv-
ne akvarele, vsem klekljari-
cam in klekljarjem za njihovo 
ustvarjalno zvestobo in ne-
nehno stremljenje k lepemu 
in lepšemu, za gostoljubje in 
dobro sodelovanje pri pripravi 
razstave tudi Muzeju pošte in 
telekomunikacij, posebej gospe 
višji kustosinji Ajdi Kozjek, in 
Javnemu zavodu Polhograjska 
graščina, posebej gospe kusto-
sinji pedagoginji Nini Slana, in 
končno gospe Mimi Plestenjak, 
ki nam je tudi letos pripravila 
kulinarično čipkarijo. Na ogled 
razstave sem zbrane povabila z 
besedami: “Dragi in spoštova-
ni gostje, ne vemo, kaj nam bo 
življenje prineslo z jutrišnjim 
dnem, zato se skupaj veselimo 
današnjega dne. Veselimo se 
lepe razstave, zvestih prijate-
ljev, radodarne narave in vseh 
čudežev življenja.” 

Tatjana Trontelj, foto: 
Mirjam Gremes 

Uspešno učno leto na 
urah solo petja se je 
z učiteljicama Urško 

Kastelic in Tino Debevec 
zaključilo v zadnjem 

spomladanskem tednu 
tega leta na OŠ Dobrova. 

Na ponedeljkovem nastopu 
smo bili priča prvemu resnemu 
poizkusu povezave solističnih 
skladb v zgodbo, ki je mladim 
pevkam blizu, saj se je le-ta doga-
jala v šoli. Odvijala se je po scena-
riju Mance Dolinar, sicer pevke z 
najdaljšim stažem. Prisotni smo 
lahko uživali v čudovitih glasovih 
in nasmejanih obrazih nastopajo-
čih. Na sredinem nastopu pa so se 
predstavile pevke, ki zaključujejo 
1. razred solo petja v enotah Glas-
bene šole Emil Adamič Dobrova 
ter Ig.  Zunaj je lil dež, a lepa pe-
sem je kmalu spet priklicala son-
ce. Želimo si še veliko tako uspe-
šnih nastopov naših solistov. 

Magdalena Tehovnik

Razstava Klekljarskega društva Polhov Gradec 

Barčica po morju plava
Na lepo pozno popoldne 16. junija 

smo se zbrali v Polhograjski graščini na 
slovesnosti, v katero so nas z ubranim 

dekliškim petjem popeljale Briške cvetke. 

Pevska nastopa na Dobrovi
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Balinarska sekcija DU Polhov 
Gradec pod vodstvom Jane-
za Novaka je pripravila turnir 
moških ekip 3 + 1. 

Turnirja se je udeležilo de-
vet ekip iz sosednjih dru-
štev. Za dobro in sladko jutro 
smo poskrbele balinarke, saj 
smo z veseljem spekle pecivo 

za tekmovalce. Po kavici sta 
sledila zbor vseh ekip in poz-
drav vsem navzočim. Najprej 
je tekmovalce pozdravil vodja 
balinarske sekcije Janez No-
vak in jim zaželel dobro igro in 
počutje. Pozdravom se je pri-
družil tudi župan občine Do-

brova - Polhov Gradec Franc 
Setnikar. Tekmovalce  je poz-
dravila sodnica turnirja Jelka 
Železnikar in razložila pravila 
tekmovanja. Pozdravom se je 
pridružila predsednica DU 
Polhov Gradec Cecilija Jarc. Po 
pozdravu sem  povabila člana 
Pavleta  Pogačarja s kitaro in 
smo vsi zapeli pesem Za bali-
naje si je treba čas uzet! Tako 
se je turnir začel. Sonce nas je 
močno grelo, zato smo bili še 

posebej hvaležni smrekam ob 
balinišču, ki so nam zagoto-
vile naravno senco. Za dobro 
kosilo je poskrbel naš član, žar 
mojster Dane  Remškar.

Rezultati : 
• mesto – ekipa DU Polhov 

Gradec 2 
• mesto – ekipa DU Ig 
• mesto – ekipa DU Polhov 

Gradec 1 
• mesto – ekipa DU BK Zarja 
 
Najboljši bližalec turnir-
ja: Janez Založnik, DU Polhov 
Gradec

Čestitke vsem ekipam, ki so 
osvojile pokale. Posebne če-
stitke pa našim fantom, saj so 
si zasluženo pribalinali dva po-

kala. Septembra letos pa naše 
fante čaka  državno prvenstvo. 
Želimo jim vse dobro. Balinar-
ska sekcija DU Polhov Gra-
dec se zahvaljuje vsem, ki so 
pripomogli k izvedbi turnirja. 
Posebna zahvala pa gre Občini 

Dobrova - Polhov Gradec, Fri-
zerstvu Matjaž, Frizerstvu Mis, 
Pograjskemu domu, Okrepče-
valnici Pr’ Andrejc in Tonetu 
in Biserki Pogačar.           

                                           
Za DU Cecilija Jarc

V letošnji sezoni bo do-
brovško gledališče bolj kome-
dijsko obarvano. Od oktobra 
2019 do marca 2020 se bo v 
kulturnem domu na Dobrovi 
zvrstilo pet komedij amater-
skih gledališč Slovenije. Mar-
ca pa bo pri nas gostovala 
komedija s profesionalno gle-
dališko zasedbo.

Program gledaliških dni 
si lahko od 14. septembra 
dalje ogledate na spletnem 
naslovu www.kud-dolomiti.
si. Vpis bo potekal v soboto, 
21. septembra, med 10. in 12. 
uro v kulturnem domu na 
Dobrovi ter od 17.30 dalje na 
dan prve predstave. Lansko-
letni abonenti si lahko zago-
tovite sedeže 21. septembra 
med 9. in 10. uro. Cena za vse 
prestave je 35 evrov, kartica je 

prenosljiva. Dijakom in štu-
dentom nudimo abonmajske 
kartice po znižani ceni 20 
evrov. Kartice s popustom 
niso prenosljive. Za pred-
stave amaterskih skupin bo 
cena posamezne vstopnice 
za izven 8 evrov, za predstavo 
s profesionalnim igralcem pa 
15 evrov.

Vljudno vabljeni!

Za več informacij pišite na 
gsdobrova@gmail.com ali 
pokličite 031 344 707 (Miha), 
031 341 270 (David).

Z nordijsko hojo smo 
začeli marca 2012 in jo 
nadaljujemo še danes. 

V sedmih letih smo obiskali 
kraje naše dobrovske, ljubljan-
ske, medvoške, vrhniške, bre-
zoviške in horjulske občine. 

 Vsako leto smo odšli na po-
hod ob zaključku prvega pol-
letja, med drugimi v Planico 

– Tamar, Mojstrano – Vrata 
(ogledali smo si planinski mu-
zej), na Vršič – Krnica, si ogle-
dali Cerkniško jezero z okolico, 
Logarsko dolino – slap Rinka, 
turistično kmetijo Klemen-
šek – Jezersko, Bled z okolico 
in Pokljuko – Zatrnik. Ob za-
ključku leta pa smo se običajno 
odpravili na Primorsko: Ško-
cjan – Koper (ogledali smo si 
Škocjanski zatok), Ankaran – 
Hrvatini, Izola – Koper (ogled 
mesta), Izola – Strunjan, Seča 
– Sečovlje (ogled solin) in Stru-
njan – Portorož.

Leto 2019 smo začeli s po-
hodi 21. marca, ko smo šli od 
Brda (zapornica) po PST do 

Viča (Agrotehnika), prehodili 
smo tudi poti Podsmreka–Ko-
zarje–Podsmreka, Brdo–Ko-
seze, Stranska vas–Toško čelo, 
ob žici na dan osvoboditve 
Ljubljane, Livada–Čevljarski 
most (obiskali smo botanični 
vrt) in se popeljali z ladjico po 
Ljubljanici. Šli smo iz Katarine 
na sv. Jakob (medvoška občina). 
Bili smo tudi v brezovški obči-
ni – hodili smo po trasi bivše 
železnice od Brezovice do Dra-
gomerja, v domači občini pa 
ste nas lahko videli na poteh 
gasilski dom–šola–cerkev, Šu-
jica–Gabrje, Dvor–Babna Gora 
in Gabrje–Ostrožnik (pod To-
škim čelom). V prvem polletju 
smo imeli 13 pohodov. 

Na zaključni pohod prvega 
polletja smo se podali v soboto, 
29. junija, šli smo na Gorenj-
sko. Peljali smo se mimo Škofje 
Loke, Železnikov do Spodnje 
Sorice, ki je ena najbolj ljubkih 
in slikovitih vasi v Sloveniji. 
Ustavili smo se pri spomeniku 
slikarja Ivana Groharja ter se 
nato peš podali do konca vasi 
Zgornja Sorica, kjer stoji Gro-

harjeva hiša. Ogledali smo si 
galerijo slikarja, popili kavico 
in pojedli dobrote, ki so jih spe-
kle naše nordijke. Nato smo se 
odpeljali preko Soriške planine 
(mimo smučišča Sorica) do 
spomenika štirih srčnih mož 

– prvopristopnikov na Triglav 
v Bohinju. Ogledali smo si cer-
kvico sv. Janeza Krstnika pri 
mostu, ki stoji na vzpetini ob 
Bohinjskem jezeru in skupaj s 
kamnitim mostom predstavlja 
eno največjih znamenitosti Bo-
hinja. Zgrajena je bila že pred 
letom 1300 in je spomeniško 
zaščitena. Najbolj zanimiva je 
glava Janeza Krstnika iz leta 
1380. Po ogledu smo se odpra-
vili peš po vzhodni strani jeze-
ra proti Ukancu. Po vrnitvi nas 
je prišel iskati minibus, ki nas 
je odpeljal mimo Bleda do Lesc 
na dobro kosilo, kjer smo tudi 
zaključili prvo polletje nordij-
ske hoje. 

O.P.: vidimo se spet prvi če-
trtek septembra na Dobrovi. 

Vodja nordijcev 
Tone Tomšič

Dragi ljubitelji gledališča!
 

KUD Dolomiti Dobrova Vas v sezoni 
2019/2020 spet vabi k vpisu na Gledališke 
dneve komedije na Dobrovi. 

Upravni odbor  DU Polhov Gradec 
je povabil svoje člane na poletno 

srečanje v naravi.
 
Srečanje je bilo v soboto, 20. julija, v Črnem 

Vrhu, ob 14. uri v objemu črnovrškega hribovja.
 Srečanje je potekalo pri kulturnem domu 

v Črnem Vrhu. Srečanja se je udeležilo lepo 
število članov DU. Ugotovili smo, da smo se 
prvič zbrali v tako velikem številu. Veliko čla-
nov je prišlo prav iz Črnega Vrha in sosednjih 
vasi. Druga polovica, ki je prišla iz doline, pa 
po številu ni nič kaj dosti zaostajala za domači-
ni. Imeli smo lep sončen dan, ki ni bil niti pre-
vroč. Hladno senčico smo našli pod krošnjami 
dreves in tudi v kulturnem domu. Predsedni-
ca društva Cecilija Jarc je z veseljem pozdra-
vila vse prisotne, ki smo se srečanja udeležili. 
Zaželela nam je prijetno druženje ter lepo in 
zdravo preživljanje poletnih dni. Predsednica 
DU se je tudi zahvalila za dobro organizacijo in 

pomoč pri izvedbi dogodka Jožetu Bizjanu in 
Ladu Nartniku. Posebno zahvalo pa so prejele 
vse pridne članice, ki so napekle polno sladkih 
dobrot. Poskrbele so tudi za osvežitev s sad-
jem. Z ražnja pa smo bili deležni dobrot izpod 
prstov dua Dolinar. Člani smo bili na srečanju 
izjemno zadovoljni in veseli, da se lahko sreča-
mo  tudi med letom. Uživali smo lahko v lepi 
naravi, ki nas je obdajala, in imeli smo čudovit 
pogled v dolino na polhograjsko hribovje. Naš 
član Milan Košir nas je zopet razveselil s svo-
jo pesniško žilico. Pesem Posiveli so lasje, a 
spomini še žive je prebrala Milena Pustovrh. 
Ob zaključku smo tudi zapeli in zaplesali. Za-
igral nam je pravi medgeneracijski trio. Pavel 
Pogačar, kitara in vokal, Franc Trobec, klari-
net, njegov vnuk Rafko, harmonika. Čestitke 
novonastalemu triu. UO DU Polhov Gradec se 
zahvaljuje najemniku lokala Bife Dom za go-
stoljubje, ki smo ga bili deležni.

Za DU Cecilija Jarc

7 let nordijske hoje DU Dobrova

Moški balinarski turnir DU Polhov Gradec

Poletno srečanje članov DU

Sončna avgustovska sobota, 3. avgusta, nas 
je pozdravila na balinišču Balinarskega kluba 

Blagajana, v osrčju Polhovega Gradca. 
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Na nek način je koristno to, 
da društvo še ni tako zelo sta-
ro, saj razvoju lahko aktivno 
sledijo tudi ustanovni člani, 
ki so še vedno s srcem in dušo 
predani gasilstvu. S ponosom 
in veseljem ugotavljam, da se 
duh gasilstva preko zelo mar-
ljivih in strokovno usposo-
bljenih vodij in inštruktorjev 
prenaša tudi na najmlajše in s 
temi dejanji tudi utrjuje spo-
štovanje do gasilske službe, 
istočasno pa je to zelo močan 
povezovalni člen v naši lokal-
ni skupnosti, za katero si ne 
želimo, da bi pridobila status 
spalnega naselja.

Da si ne želimo biti spalno 
naselje, dokazujejo praktič-
no vsa društva, ki delujejo 
v našem okolju. Koscem in 
grabljicam niti poletna vro-
čina ni preprečila izvedbe 
tradicionalnega srečanja in 
druženja ob žgancih ter obu-
janja spominov na še ne tako 
oddaljene čase. Tri poskočna 
dekleta, ki se običajno družijo 
ob zelo obiskani jutranji vad-
bi, so se same korajžno poda-
le na Triglav. Mladi po srcu z 
nami pojejo in se veselijo, saj, 
kdor poje, zlo ne misli, pravi-
jo. Rodil se je bolšji trg. Dolgo 
bi še lahko našteval in bil ob 
tem ponosen na vse vas, ki 
se na vseh področjih trudite 
zato, da bi se še bolj poveza-
li, in upam, da boste obdržali 
tako držo, mi vam bomo pa 
ob vsem tem pomagali, kar 
se le da. Ob tem naj vas po-
vabim, da se udeležite tradi-
cionalne prireditve Športfejst, 
ki jo tudi letos organizirajo 
marljivi člani Športnega dru-

štva Dragomer - Lukovica s 
svojimi prijatelji na vseh kon-
cih naše občine in, če ne prej, 
takrat preizkusite domačnost 
in prijetnost nove pridobitve v 
obliki kolesarske in sprehajal-
ne povezave med našo obči-
no in naseljem Brezje v občini 
Dobrova - Polhov gradec. 

Spoštovani, v teh dneh se 
brezskrbnost končuje tudi za 
naše najmlajše, ki nam, vozni-
kom govorijo: »Spet smo tu!« 
Zavedajmo se, da sami lahko 
največ storimo za varnost 
naših otrok. Tudi prisotnost 
vestnih gasilcev, policije in 
redarjev ne bo pomagala, če 
se bo nam, staršem preveč 
mudilo in se bomo na cesti 
obnašali objestno in ob tem 
dajali še slab zgled našim 
potomcem v vozilu. Sicer pa 
vse nas čaka zelo pestra jesen, 
tako z zaključevanjem obno-
ve objekta Stara šola kot tudi 
z izborom izvajalcev za izved-
bo strateškega projekta za od-
vajanje in čiščenje odpadnih 
voda, ki bo v dobršni meri 
sofinanciran z nepovratnimi 
sredstvi (9 milijonov evrov) 
Evrope in države. O vsem vas 
bomo podrobno obveščali.  

Še naprej vam ostajajo na 
široko odprta vrata moje pi-
sarne in vrata pisarn mojih 
sodelavcev, kjer vam bomo 
po predhodnem dogovoru 
vedno z veseljem prisluhnili 
in pomagali. 

Želim vam vse dobro, 

vaš Miran Stanovnik, 
župan 

Županova beseda 

Spoštovane, 
spoštovani!
Letos v naši občini 
obeležujemo 50 let 
gasilstva v Dragomerju in 
na Lukovici, zato za naše 
gasilce tudi po tej plati 
ni brezskrbnih počitnic. 
Nova ekipa, ki vodi PGD 
Dragomer - Lukovica, je z 
vsem možnim zagonom 
prevzela vse obveznosti, 
ki jih tako društvo glede 
na svoje poslanstvo ima, 
in ne želi zaostajati za 
svojimi predhodniki. Medobčinski 

inšpektorat in 
redarstvo je imel 
lani v občini Log - 
Dragomer veliko dela, 
tako kot v preteklih 
letih največ s 
prehitrimi vozniki, ki 
so v proračun občine 
prispevali zajeten 
šop denarja. 

Tokrat se je nabralo kar za 
114 tisočakov kazni.

Kot so pojasnili v Mired so 
lansko leto ujeli kar 747 pre-
hitrih voznikov, od tega jih je 
velika večina zaradi pretežke 
noge dobila še kazenske točke. 
»Kršitelji so v 666 primerih pla-
čali globo prostovoljno. 

Finančnemu uradu je pre-
krškovni organ druge stopnje 
podal 70 zahtevkov za prisilno 
izterjavo neplačanih finančnih 
terjatev. 

Izterjanih je bilo 121 terja-
tev,« še pravijo v Mired, kjer so 
obrazložili, da se je proračun 
občine zato odebelil za 104 ti-
sočake, več se je nabralo le na 
Vrhniki (254 tisočakov). Iz leto-
šnjega in preteklih let pa ostaja 
neizterjanih še za okoli 71 tisoč 
evrov.  Sicer pa so redarji napi-
sali še pet plačilnih nalogov za 
nepravilno parkiranje, inšpek-
torat pa je na podlagi 14 prijav 
uvedel 12 inšpekcijskih postop-
kov. »Po tri kršitve so se nana-
šale na nedovoljeno odlaganje 
komunalnih odpadkov ter 
nedovoljen poseg v cestni svet 
občinskih cest. Dve prijavi sta 
bili rešeni na kraju ogleda, saj 
je bilo ugotovljeno, da je prekr-
šek neznatnega pomena oziro-
ma je povzročitelj nepravilnost 

odpravil na kraju samem. Ob-
činski inšpektorji so na podlagi 
določb, ki urejajo ceste, redno 

mesečno izvajali nadzor nad 
prevoznostjo in vzdrževanjem 
občinskih cest in o morebitnih 

nepravilnostih obveščali upra-
vljavca,« so zaključili. 

  V. L.

Ne drži trditev, da »je KPK 
tokrat problematizirala mo-

žnost koruptivnega tveganja 
pri primeru dvojnega zasto-

panja, ista odvetnica je zasto-
pala tako občino kot župana 
osebno, med drugim pa KPK 
županu očita še nepravilno 
porabo sredstev«. KPK zoper 
Mirana Stanovnika ni vodila 
in ne vodi nobenega postop-
ka ugotavljanja kršitev zaradi 
tveganja za nastanek dejanja 

korupcije ali dejanja nasprotja 
interesov. 

KPK prav tako Miranu Sta-
novniku ne očita nepravilne 
porabe sredstev in svojih ugo-
tovitev ne opira na odvetniške 
stroške, niti postopka ni vodila 
v smeri o korektnosti obraču-
nanih odvetniških storitev po 

odvetniški tarifi, niti korek-
tnost obračunanih storitev 
nima nikakršne povezave v 
postopkom, ki ga je vodila KPK 
in je v trenutno še v obravnavi 
pred Upravnim sodiščem RS. 

Prav tako ne drži trditev V.L., 
»Sicer pa je komisija župano-
vo sodelovanje v oddaji Sur-

vivor pod drobnogled vzela še 
enkrat«. Navedena trditev je 
neresnična, KPK proti Miranu 
Stanovniku ne vodi nobenega 
postopka kjer bi se problema-
tiziralo sodelovanje župana v 
oddaji Survivor.

Miran Stanovnik

Pred vrati vrtca letos ne 
bo ostal noben otrok. 

1. septembra bodo vanj vklju-
čili vse otroke iz občine Log - 
Dragomer, ki so jih starši želeli 
vpisati in bodo 1. septembra 
stari vsaj 11 mesecev. 

Na čakalnem seznamu so 
tako le še premladi otroci, iz 
vrtca pa sporočajo, da imajo še 
pet prostih mest.

Vrtec Log - Dragomer bo od 
1. septembra dalje obiskovalo 
128 otrok, imajo pa še pet pro-

stih mest. Kot nam je pojasnila 
pomočnica ravnateljice vrtca 
Mojca Erjavec lahko sprejmejo 
še dva otroka, rojena leta 2018, 
dva, rojena leta 2016, in enega 
2015. Sprva je sicer kazalo, da 
bo odklonjenih kar nekaj otrok, 
a nekateri starši otrok, ki jih je 
komisija sprejela v vrtec, niso 
podpisali pogodb o sprejemu. 

Tako so lahko naknadno 
sprejeli še otroke, ki so bili 
sprva odklonjeni. V vrtcu so 
nam povedali, da so razlogi, 
da starši ne podpišejo pogodb, 
različni: “Nekateri starši svojih 

otrok niso vpisali v vrtec zara-
di zdravstvenega stanja otroka 
oziroma zdravstvenih razlogov. 

Drugi so vpis v vrtec zavr-
nili, ker so vlogo poslali v več 
vrtcev in so se odločili za vrtec, 
ki je bližje njihovemu domu, v 
preteklih letih so bili razlogi za 
izpise otrok tudi selitve družin 
in podobno.” 

Tako kot v zadnjih letih bodo 
otroci razporejeni v sedem 
oddelkov. Od tega štiri homo-
gene, enega heterogenega in 
dva kombinirana. V oddelek 1 
do 2 leti bo vključenih dvanajst 

otrok, prosti sta še dve mesti, v 
oddelek 2 do 3 bo vključenih 14 
otrok. 

Dve prosti mesti imajo še 
v oddelku 1 do 4, kamor je že 
vključenih 15 otrok. 

V oddelku 2 do 4 leta bo 19 
otrok, imeli bodo en oddelek 
otrok, starih štiri do pet let, 
vanj je vključenih 23 otrok, 
tako da je prosto še eno mesto. 
Oddelek za otroke, stare od 3 
do 6 let, bo obiskovalo 21 otrok, 
oddelek štiri do pet pa 24 otrok.  

V. l.

Popravek: ‘’Sodišče prikimalo KPK, 
župan je kršil integriteto’’
V objavljenem članku z naslovom “ 
Sodišče prikimalo KPK, župan je kršil 
integriteto” so bile navedene neresnice 
o postopku, ki ga vodi KPK in je še v 
obravnavi pred Upravnim sodiščem RS . 

V vrtec sprejeti vsi otroci

Redarji imeli znova polne roke dela
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Ponudba na bolšjaku 
vsakič bolj pestra

Log - Dragomer, 13. julij in 10. 
avgust 2019 – Mini bolšji sejem v 
občini Log - Dragomer je zaživel.

 Predvsem so ga za svojega vzeli ponudniki, 
ki jih je vedno več in imajo vedno bolj pestro 
ponudbo. Sedaj čakajo predvsem še na to, da 
bolšjak posvojijo tudi občani. Mini bolšji sejem 
je v poletnih mesecih kot bolhica, kot se je izra-
zila ena od ponudnic, skočil iz Dragomerja na 
Log ter nato nazaj v Dragomer. Če se je junija 
vse skupaj odlično začelo v Dragomerju, ni bilo 
julija nič slabše niti na Logu. Kot nam je pove-
dala ena od pobudnic tega sejma, Anka z Loga, 
sta bili na Logu ponudnici le dve, a sta imeli 
precej dela. Obiskovalcev je bilo precej, prav 

tako so ti s sejma odnesli kar nekaj izdelkov. A 
bolj pomembna kot prodaja, so bili vtisi, nova 
znanstva, pogovori, izmenjevanje prijaznih be-
sed in srečevanj s starimi znanci in sosedi, so 
nam še povedali na sejmu. Avgusta se je sejem 
ponovno preselil v Dragomer, kjer je bila po-
nudba še bolj pestra kot na Logu, saj so svoje iz-
delke na stojnice postavile kar štiri ponudnice. 
Obiskovalcev tokrat ni bilo veliko, a, kot pravi-
jo, nič zato, važno je, da ekološko ozaveščena 
ideja živi, kupci pa bodo že še prišli, še dodajajo. 

Če ste tokratno izmenjevalnico oziroma 
mini bolšjak zamudili, brez skrbi.  Novo pri-
ložnost boste znova imeli septembra, ko bodo 
sejem priključili tradicionalnemu Športfejstu. 

Besedilo in foto: V. L. 

Sprememba cen 
Občinski svet Občine Log - Dragomer je skladno s predpisano metodologijo 
potrdil nove cene storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadne vode, 
ki so uveljavljene s 1. avgustom 2019. Novi ceniki so naslednji:

CENA STORITVE – OSKRBA S PITNO VODO

Opis storitve Enota 
mere Cena storitve DDV 9,5 % Skupaj cena z 

DDV
VODARINA m3 0,9744 0,0926 1,0670

CENA OMREŽNINE – OSKRBA S PITNO VODO
Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 4,8029 0,4563 5,2592
20 < DN < 40 3,00 14,4087 1,3688 15,7775
40 ≤ DN < 50 10,00 48,0290 4,5628 52,5918
50 ≤ DN < 65 15,00 72,0435 6,8441 78,8876
65 ≤ DN < 80 30,00 144,0870 13,6883 157,7753
80 ≤ DN < 100 50,00 240,1450 22,8138 262,9588
100 ≤ DN < 150 100,00 480,2900 45,6276 525,9176

CENA STORITVE –  ODVAJANJE ODPADNE VODE 

Opis storitve Enota 
mere

Cena 
storitve

Cena okoljske 
dajatve*

Skupaj cena 
brez DDV DDV 9,5 % Skupaj cena 

z DDV
ODVAJANJE 
ODPADNE VODE m3 0,6853 0,5283 1,2136 0,0651 1,2787

CENA OMREŽNINE – ODVAJANJE ODPADNE VODE
Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 3,3821 0,3213 3,7034
20 < DN < 40 3,00 10,1463 0,9639 11,1102
40 ≤ DN < 50 10,00 33,8210 3,2130 37,0340
50 ≤ DN < 65 15,00 50,7315 4,8195 55,5510
65 ≤ DN < 80 30,00 101,4630 9,6390 111,1020
80 ≤ DN < 100 50,00 169,1050 16,0650 185,1700
100 ≤ DN < 150 100,00 338,2100 32,1300 370,3400
150 ≤ DN 200,00 676,4200 64,2599 740,6799

*Zaračunava se skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Hkrati je Občinski svet Občine Log - Dragomer potrdil tudi cene za tiste storitve, ki jih obravnavamo kot skupni oskrbovalni 
sistem vseh treh občin ustanoviteljic, to je storitev zbiranja odpadkov in storitev, povezanih z greznicami in malimi komunal-
nimi čistilnimi napravami (MKČN), ki pa bodo uveljavljene šele potem, ko jih bosta potrdili tudi drugi občini ustanoviteljici.

Veljavni ceniki, pa tudi arhiv cenikov, so dostopni na naši spletni strani, na naslovu www.kpv.si., pod zavihkom Ceniki.

Zaradi večjih količin odloženih vej, 
listja, porezanih živih mej in drugih 
organskih odpadkov ob in v strugah 
občinskih vodotokov je lahko 
ogrožena poplavna varnost.

 
Na občini opažajo, da v spomladanskih in 

poletnih mesecih nekateri občani odlagajo veje, 
listje, porezano živo mejo in druge organske od-
padke v struge vodotokov in na brežine. Opo-
zarjajo, da je takšno početje lahko potencialno 

nevarno, saj se ob večjih neurjih lahko vzpostavi 
pregrada, ki prepreči odtekanje vode vzdolž vo-
dotokov, ti pa lahko prestopijo bregove ter zač-
nejo poplavljati objekte in ceste. »Opisano odla-
ganje je še posebej nevarno na delih brežin pred 
ucevitvijo vodotokov. Iz navedenih razlogov vse 
pozivamo, naj se ne odlaga vej, listja in drugih 
organskih odpadkov na brežine ali v struge vo-
dotokov,« poziva uprava. Dodaja še, da se lahko 
občani za odvoz večjih količin organskih odpad-
kov dogovorijo z JP KPV. 

  V. L.

Delavci Delta skupine 
so zaključili  izvedbo 
nujnih del v Stari šoli, 

a se z gradbišča še ne 
bodo umaknili. 

Kot edini ponudnik na  jav-
nem razpisu za izvedbo preo-
stalih del so dobili še ta posel. 
Vrednost s popustom brez dav-
ka na dodano vrednost znaša 
643.283,05 evra. Dela naj bi bila 
zaključena do 15. oktobra letos.

 Delta skupina še naprej 
ostaja na gradbišču Stare šole, 
kjer se je medtem zaključila 
izvedba nujnih del. Občinska 
uprava je pojasnila, da so bila 
dela zaključena v predvidenih 
časovnih okvirih, in sicer na 
začetku julija: »Nujna dela so 
obsegala podbetoniranja te-
meljev obstoječega objekta po 
fazah na lokaciji dvigalnega 
jaška, betoniranja temelja in 
sten dvigala ter izvedbo jeklene 
konstrukcije dvigalnega jaška z 
zasteklitvijo fasade v območju 
dvigalnega jaška, izvedbo me-

teorne kanalizacije in črpališča 
za odvajanje meteornih vod, 
izvedbo priključka in zaključ-
ka obstoječe strehe objekta s 
streho dvigalnega jaška  ter 
spremljajočo elektro- in stroj-
na dela, ki zagotavljajo funkci-
onalnost opisanih aktivnosti.«

Konec junija se je zaključil 
tudi javni razpis za izbiro izva-
jalca za preostala dela. Prejeli 
so le eno ponudbo, ki jo je od-
dalo podjetje Delta skupina, ki 
se je z gradbiščem že dodobra 
spoznalo pri izvedbi nujnih del. 
Izbrani izvajalec je na ponuje-
no vrednost dal tudi popust, še 
sporoča občina. »Obseg pre-
ostalih del obsega aktivnosti 
zaključevanja slikopleskarskih 
del, izvedbo finalnega tlaka, 
keramike v sanitarijah, izved-
bo suhomontažnih stropov, 
lesena notranja vrata, zaklju-
čevanje fasade – ‘cokla’, elek-
tro- in strojne instalacije (ogre-
vanje, prezračevanje, vodovod, 
moč, razsvetljavo, strelovod in 
ožičenje) in zunanjo ureditev 
(priključki elektrike, vode, me-

teorne in fekalne kanalizacije, 
asfalterska dela, polaganje be-
tonskih tlakovcev ter vso ele-
ktro- in strojno opremo zajeto 
v zunanji ureditvi,« so obra-
zložili in dodali, da vzporedno 
tečejo postopki za pripravo 
dokumentacije za spremem-
bo namembnosti objekta  ter 
umestitev ambulante in lekar-
ne v pritličje. 

Izvajalec zdaj pospešeno za-
ključuje slikopleskarska dela, 
tlak v prostorih ter namešča 
spuščene stropove ter skrbi za 
razvode elektro- ter strojnih 
instalacij s pripadajočo opremo, 
še pravijo na občini. Živahno 
je tudi zunaj, kjer se zaključuje 
polaganje elektro- in strojnih 
instalacij s pripadajočo opremo 
in poteka priprava za končno 
ureditev zunanjih površin. Ker 
dela potekajo po predvidenih 
načrtih, naj bi bila zaenkrat na 
varnem tudi evropska sredstva, 
ki so jih pridobili za ta projekt. 
Končati pa ga bodo morali do 
sredine oktobra. 

V. L., foto: OU

Občina opozarja 

Porezane veje ne sodijo v struge

Stara šola 

Nujna dela zaključena, 
preostala pospešeno naprej
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Log - Dragomer, 23. maj – 
Komunalno podjetje Vrhnika 
je skupaj  z osnovno šolo Log - 
Dragomer organiziralo prvi hitri servis 
koles za učence višjih razredov. 

S tem dogodkom so želeli spodbuditi mlade 
k uporabi koles ter kolesa pripraviti na novo 
sezono. Barje je prepleteno s številnimi kole-
sarskimi progami, kolesarjenje je dobro za dušo 
in telo in ravno zaradi vseh pozitivnih učinkov, 

ki jih ima ta šport oziroma rekreacija na zdrav-
je, so organizirali brezplačni hitri servis koles. 
Zaposleni v Depo so petnajstim prijavljenim 
učencev v dopoldanskem času nastavili zavore 
in menjalnik  na kolesih, podmazali verige, za-
krpali zračnice oziroma odpravili druge manjše 
pomanjkljivosti koles. 

Tako so jih pripravili na novo kolesarsko sezo-
no. Kot nam je povedal Edin Behrić iz KPV bodo 
zaradi dobrega odziva  učencev hitri servis orga-
nizirali tudi naslednje leto: »Želimo spodbujati 
mlade, da čim več uporabljajo kolesa vsak dan.« 

Kadarkoli se posla-
vljamo od ljudi, ki smo 
jih imeli radi in smo bili 
z njimi veliko skupaj, je 
slovo težko, boleče in 
veliko prezgodaj. Jožeta 
v zadnjem času   res ni 
bilo več na naša jutranja 
razgibavanja, a nikoli ni 
niti namignil, da bi bil 
težko bolan. Ker smo se 
občasno slišali ali celo srečevali na kakšnih 
drugih dogodkih, smo bili prepričani, da 
ga zaposlujejo dom, vikend, morje in še 
kaj. Potem pa nas je nepričakovano presu-
nila vest, da nas je za vedno zapustil. Boleče 
je  spoznanje, da je življenje minljivo in ne-

predvidljivo. V naši sku-
pini je sodeloval od prvih 
jutranjih srečanj, torej od 
samega začetka, pa vse 
dokler mu je zdravje to še  
dopuščalo. Pogrešali ga 
bomo kot prijatelja, kot 
rekreativca, kot človeka, 
ki je prispeval k našemu 
druženju in dobremu 
počutju. Vsem domačim 

izrekamo izraze globokega sožalja, njemu 
pa  želimo, da najde svoj mir in pokoj. Ostal 
bo z nami v naših srcih in radi se ga bomo 
spominjali. 

Vedno poskočni

V spomin 
Jožef 

Smrtnik

Pohod Ciprnik je bil zaradi slabega 
vremena prestavljen. 

Za dežjem vedno posije sonce. Nasmehnila 
se nam je sreča. Na sončno nedeljo, 30. juni-
ja, smo se odpravili na najlepši vrh Ciprnika. 
Vodnik Jože je za izhodišče izbral Kranjsko 
Goro (810 m). Od spodnje postaje štirisede-
žnice Vitranc I smo premagali zelo strmo pot 
ob smučišču do Bedančevega doma (1116 m). 
Proti Vitrancu se je pot vzpenjala večinoma 
skozi senčni gozd. Z višino poti so se odpira-
li razgledi proti Kranjski Gori, Podkorenu in 
Ratečam. Pri razpotju pred Mojčinem domom 
na Vitrancu smo nadaljevali proti Ciprniku, šli 
mimo propadajoče najstarejše enosedežnice v 
Sloveniji Vitranc II ter ene najstarejših na sve-
tu, saj nosi letnico 1958. Pravljični raj poti nas 
je pripeljal do čudovite zelene travne planote 
na vrhu Vitranca (1631 m). Nadaljevali smo 
skozi gozd in ruševje v strm, z jeklenico va-
rovan teren. Kmalu smo dosegli vrh Ciprnika 
(1745 m). Občudovali smo vrhove martuljskih 
gora, rateških Ponc, Jalovca, Mojstrovke, dela 

Karavank in Planico. Bil je prekrasen dan za 
fantastične razglede. Hitro smo se morali fo-
tografirati ter sestopiti po poti vzpona, kajti za 
nami je bila večja skupina iz Italije, s katerimi 
se je pogovarjala naša Sonja. Ob sestopu naju 
je s Sonjo ustavila starejša pohodnica z bole-
činami zaradi krčev v nogah. Sonja ji je nudila 
prvo pomoč s požirkom magnezija ter masi-
ranjem s kremo proti krčem. Pohodnica se je 
za pomoč prijazno zahvalila. Občudovala sem 
Sonjino pomoč z zavedanjem, kako pomemb-
no je imeti s seboj mali komplet prve pomoči. 
Pri Mojčinem domu na Vitrancu (1555 m) smo 
pomalicali in se spočili. Čakal nas je zelo strm 
spust do Bedančevega doma in nato le še korak 
do adrenalinske dogodivščine. Pet udeležencev 
se je odločilo za varen spust po adrenalinskem 
poletnem sankališču. V Kranjski Gori smo se 
od pogleda na prehojeno pot do Ciprnika po-
slovili. Hvala vodniku Jožetu za lepo voden 
izlet. Počutili smo se odlično. Doživeli smo 
zanimivosti ob poteh in užili kanček adrena-
linskega navdušenja. 

  Lili 

6. julija se je v okolici 
gasilskega društva 

Log odvila kulturno-
etnološka prireditev v 

naši občini. 

V ročni košnji in grabljenju 
so se na drugem tekmovanju 
koscev in grabljic  pomerile 
ekipe in posamezniki iz občine 
Log - Dragomer. Tekmovanje 
koscev in grabljic, ki ga je spre-
mljal bogat kulturni dogodek, 

je drugo leto zapovrstjo orga-
niziral KUD Kosec v okviru 
sekcije za ohranjanje kulturne 
dediščine, ki je s pomočjo so-
delavcev vložila veliko truda v 
organizacijo prireditve. Uspelo 
jim je zbrati tri  ekipe koscev in 
grabljic iz Loga, Dragomera in 
prvič ekipo iz Lukovice. Tako 
kot prejšnje leto smo  tudi to-
krat sledili glavnemu namenu 
prireditve, iskanju sožitja med 
človekom in naravo, ozavešča-
nju prebivalstva o varovanju 

značilnosti barjanskih vrednot 
in prijaznega odnosa do narave, 
ohranjanju kulturne in etnolo-
ške dediščine. To je naša zapu-
ščina. Naša skupna naloga je, 
da predvsem slovenski, pa tudi 
drugi javnosti pokažemo, da 
brez zdravega okolja ni zdrave 
hrane, ni zdrave pitne vode.

Po uvodnih pozdravih in 
krajšem kulturnem programu 
v izvedbi pevske skupine Mla-
di po srcu  je pisana druščina 
krenila do bližnjega travnika, 

kjer se je začelo zares. Kosci in 
grabljice so bili oblečeni v taka 
kmečka oblačila, kot so jih no-
sili včasih. Grabljice so nosile 
dolge svetle obleke s kratkimi 
rokavi in nabrane v pasu, pred-
pasnik in rutko okrog vratu. 
Vsaka je imela svoje grablje. 
Kosci so  bili oblečeni v svetle 
karo srajce s kratkimi rokavi, 
delovne hlače, modre pred-
pasnike in so imeli slamnike 
na glavi. Vsi so bili prav čedni, 
lepo nasmejani in pripravljeni 
na delo. Seveda pa brez prikaza 
klepanja kos tudi ni šlo. Sledilo 
je žrebanje parcel ter vrstnega 
reda košnje. V visoko travo so 
s svojimi kosami prvi zarezali 
kosci, najprej ena, potem druga 
in še tretja ekipa. Po bučnem 
navijanju in končanem koše-
nju  je sledila malica. Matija 
je poskrbel za  tradicionalno 
slovensko jed, ajdove žgance 
in Anica za belo kavo. Za po-
pestritev je skupina Mladi po 
srcu zapela nekaj slovenskih 
ljudskih pesmi o košnji. Po 
malici  so delo nadaljevale gra-
bljice, ki  so pokošen travnik 

hitro grabile in vsaka skupina 
je naredila svojo kopico.  Polne 
vreče so stehtali na preprosti 
tehtnici, ki je pokazala, katera 
vreča je težja in katera ekipa je 
nagrabila več trave. Na koncu 
je svoje delo opravila sodniška 
ekipa, ki je pri koscih ocenjeva-
la poravnavo, čistost in enakost 
reza ter opravo. Pri grabljicah 
pa so bili pozorni na čistost 
grabljenja, poravnavo in obliko 
kopic ter sorazmernost njihove 
postavitve. Nekaj pa je k rezul-
tatu doprinesla hitrost košnje 
in grabljenja. Sodniška trojica 
je tudi letos precej premešala 
rezultate in imela kar težko 
delo. Kosci in grabljice so tako 
lahko znova spoznali, da hi-
trost ni vse. Tako je bilo pred-
vsem pri koscih posameznikih, 
kjer sta bili za zmago odločilni 
čistoča košnje in poravnava. 
Sodniki so za najboljšega  ko-
sca proglasili  Darka Fortuna 
iz Dragomerja, ki je povedal: 
»Zrasel sem v kmečkem oko-
lju, pri osmih letih sem že ko-
sil, pri desetih letih sem moral 
skrbeti za brate in sestre, kajti 

oče je zelo hitro umrl. Uspeh 
in kvaliteto  košnje mi uspeva 
zato, ker to kar delam, delam  
z velikim veseljem in pri tem 
delu uživam.” Napeta tekma 
se je odvila tudi  pri grabljicah. 
Dragomerčanke in Lukovčan-
ke  so svoja travnika pograbile 
v skoraj popolnoma enakem 
času,  dobile so popolnoma 
enaki oceni za sorazmerje, či-
stost grabljenja in splošni vtis. 
Odločila je ocena poravnave in 
oblike kopic, kjer so Ložanke in 
Dragomerčanke  dobile boljšo 
oceno in tako osvojile naziv 
najboljše ekipe, si delile prvo 
mesto, Lukovčanke pa so tako 
bile tretje. 

Pester spremljevalni pro-
gram je bil  zaključen z venčk-
om domačih, petju pa so se pri-
družili tudi gledalci in navijači. 
KUD Kosec kot  organizator  je 
tudi poskrbel, da so se  obisko-
valci  lahko sprehodili med bo-
gato obloženimi stojnicami, ki 
so jih vrle domačinke oskrbele 
s sladkim, organizator pa s pri-
grizki in pijačo. 

KUD KOSEC

Rega na Ciprniku

Kosci in grabljice

Hitri servis koles za osnovnošolce
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Vabilo

na predavanje in pogovor z 
Vesno Godino

 
Predavanje bo v četrtek, 5. septembra, ob 18. uri.  

V okviru dela študijskega krožka (ŠK) Iskanje identitete kraja, načrtujemo 
drugo izobraževalno srečanje, tokrat z dr. Vesno Godino.

Naj bralce NČ spomnimo, da smo pridobili sredstva za delovanje ŠK na 
javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da smo si 
v skladu z zasnovo delovanja ŠK določili izobraževalne (analiziranje sta-
tističnih podatkov o ekonomskem in družbenem položaju naše občine; 
spoznavanje načinov, s katerimi po svetu načrtujejo prihodnost in dviga-
jo kakovost življenja in spoznavanje ter izbor metod, s katerimi bi lahko 
preverjali identiteto kraja) in akcijske cilje, med katere sodijo tudi izobra-
ževalna srečanja in predavanja, zato smo med nas povabili Vesno Godina, 
znano kolumnistko in predavateljico na Filozofski fakulteti v Mariboru in 
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Znana je po neusmiljeni in včasih 
sporni kritiki Slovencev ter razlaganju vzrokov, ki so prinesli v Slovenijo 
krizo. Tokratno srečanje bo namenjeno vprašanjem o oblikovanju identi-
tete kraja in pogovoru o tem, kako razumeti pojem identiteta ter kaj lahko 
storimo kot posamezniki za oblikovanje identitete našega okolja.
Vljudno prosimo, da se prijavite na predavanje na iold.si ali telefon 031 
349 888 (Irena) do 30. avgusta, da bomo lahko rezervirali primerno velik 
prostor. 

  
Vabljeni! 

Nika Gams

Izdajo Kolesa življenja je 
omogočila občina Log - 

Dragomer. 

V reviji devetdesetletniki iz 
naše občine razkrivajo DVIG-
-ovim sodelavcem svoja življe-
nja. Njihova osebna pričevanja 
so “razgrnila zgodovino bivanja 
in življenja v krajih današnje 
občine: neznane podobe pre-
teklosti, osnovne vrednote, od-
nose, način življenja, preživeti 
dve veliki vojni in spreminjanje 

načina življenja po vojni. O voj-
nah, zmagah in porazih govori 
uradna zgodovina. Zdaj pa se 

veča interes za zgodovino ljudi. 
Iščemo jo v ustni zgodovini po-
sameznikov. V njej iščemo svoj 

izvor, da bi se podoba naše pri-
hodnosti jasneje izrazila.” Zato 
so razmišljanja 90-letnikov 

tako pomembna tudi za vse nas, 
ker so izhodišče za premislek 
o poštenosti, prijateljstvu in 

vztrajanju. V njihovih izpove-
dih zaznamo neizmerno voljo 
do življenja, skromnost v nji-
hovih življenjih in ponos, da so 
danes to, kar so, da lahko z mir-
no in čisto vestjo pripovedujejo 
svojim zanamcem o času, ki so 
ga živeli. Morda to potrebuje-
mo tudi naslednje generacije 
danes, zase, za svoje potomce, 
za vse, ki jim je mar za kraj in 
soljudi. Vzemite si čas za bra-
nje. Berite jih z občutkom, ker 
so bile tudi povedane z globoko 
iskrenostjo in spoštovanjem do 
časa, v katerem so živeli, in do 
ljudi, ki so se jih dotaknili. 

 
 Olga Drofenik, DVIG, univerza za 

tretje življenjsko obdobje

Združeni pevci ter plesalca

Letni koncert 
odlično uspel

V goste so povabili “domače-
ga” humorista Jožeta Čamer-
nika ter mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Kozarje. 
Obisk je presegel vsa priča-
kovanja. V dvorani, ki sprej-
me približno 150 ljudi, je celo 
zmanjkalo stolov in so nekateri 
obiskovalci morali stati. Pro-
gram obeh zborov je obsegal 

ljudske in zabavne pesmi, ne-
kaj Slakovih viž ter tudi par zi-
mzelenih popevk. Vmes je Jože 
Čamernik dodobra nasmejal 
občinstvo, predstavo pa sta 
zelo popestrila plesalca v naro-
dnih nošah Helena in Marijan 
Kavčič. Za konec so združeni 
pevci skupaj s publiko zapeli 
ponarodelega Čebelarja in V 

dolini tihi. Po prireditvi se je še 
malo posedelo pred gasilskem 
domom, postregli so s picami 
in domačim pecivom ter ka-
pljico rujnega. Pa še malo se je 
zapelo. Skratka, večer je minil 
v vsesplošno zadovoljstvo vseh, 
nastopajočih in obiskovalcev. 

Takih večerov si želimo še 
več, predvsem starejši občani.

Od vseh vabljenih ekip iz 
cele Slovenije se je turnirja 
udeležilo sedem ekip: Vrhni-
ka, Sežana, Logatec (Sever), 
Žiri, Dolenjska in Dragomer. V 

uvodu turnirja je predsednik 
Čot pozdravil vse udeležence, 
sledil je pozdrav v obliki zbo-
ra ob poslušanju državne hi-
mne. Sodnik Branko Šefran je 

ekipam po žrebu določil igrišča 
in nasprotnike, balinarji pa so 
poskrbeli, da so se krogle zače-
le kotaliti po balinišču. Tekmo-
vanje je potekalo po pravilih 
Balinarske zveze Slovenije. Na 
igrišču je bilo seveda čutiti tek-
movalnost, potrebne pa je bilo 
tudi malo sreče, ki je vedno 

na strani zmagovalcev. Am-
pak udeleženci so bili na kon-
cu enotnega mnenja, da je ob 
takem tekmovanju pomembno 
tudi druženje  in širjenje novih 
znanstev. Vrstni red po odi-
granem finalu je bil naslednji: 
Vrhnika, Sežana, Dragomer 2 
in Sever.  

Balinarski turnir OZVV Slovenije

Kolo življenja, posebna izdaja revije Pogovorov z občani

V nedeljo, 26. maja, je  predsednik OZVVS 
Log - Dragomer Roman Čot organiziral 
balinarski  turnir na balinišču v Dragomeru. 

V petek, 21. junija, 
na prvi poletni 

dan, je bil v 
gasilskem domu 

na Logu prvi 
samostojni koncert 

pevske skupine 
Mladi po srcu. 
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Sodišče pritrdilo občinskemu 
svetu in ugotovilo, da župan 
Stanovnik ni kršil pravil

Po izvedbi lokalnih volitev je bil 
Občinski svet Občine Log - Dragomer 
na svoji prvi (konstitutivni) seji 12. 12. 
2018 seznanjen s pritožbo na volilno 
kampanjo takratnega župana in kan-
didata za župana Mirana Stanovnika 
v volilni kampanji za Lokalne volitve 
2018, ki jo je vložil kandidat za župana 
Domen Cukjati. Pritožba se je nanaša-
la na nepravilnosti v volilni kampanji 
kandidata za župana Mirana Stanov-
nika za Lokalne volitve 2018, vsebova-
la je tudi očitek financiranja zasebne 
propagande kandidata za župana 
Mirana Stanovnika preko občinske-
ga Informatorja št. 3 ter očitek izrabe 
propagande preko akcije »100% volilna 
udeležba«.

Občinski svet je na konstitutivni seji 
pritožbo obravnaval in pritožbi ni ugo-
dil. Zoper izdani sklep je kandidat za 
župana Domen Cukjati podal tožbo 
na Upravno sodišče, v kateri je Miranu 
Stanovniku očital zlorabo občinskih fi-
nančnih sredstev oz. zlorabo položaja 
župana in s tem tudi zlorabo zaupanja 
ki ga imajo občani do uradne inštitu-
cije občine, nedovoljeno propagandno 
delovanje ter zlorabo občinskih sred-
stev za zasebne namene župana. 

Na tožbo Domna Cukjatija je obči-
na podala odgovor. Upravno sodišče 
je januarja 2019 izdalo sodbo, kjer ni 
odločalo o vsebini tožbe in o pritož-
benih razlogih Domna Cukjatija po 
vsebini, ampak zgolj o samem procesu 
odločanja o pritožbi Domna Cukjatija. 
Sodišče je ugotovilo, da je izdan sklep 
predstavljal bistveno kršitev pravil po-
stopka in zato sklep odpravilo in zade-
vo vrnilo v ponovno odločanje Občin-
skemu svetu.

Občinski svet je na svoji 2. redni seji, 
dne 5. 2. 2019 ponovno obravnaval pri-

tožbo Domna Cukjatija in jo s sklepom 
zavrnil.

Na podlagi novo izdanega sklepa, je 
bila s strani Domna Cukjatija ponovno 
vložena tožba na Upravno sodišče, kjer 
je ponovil očitke iz prve tožbe ter doda-
tno izpostavil, da je bila pri obravnavi 
pritožbe ponovno storjena procesna 
kršitev, saj je bil na seji na povabilo ob-
činske uprave prisoten odvetnik, tožnik 
pa je bil na seji zastopan sam. 

Upravno sodišče je aprila 2019 raz-
sodilo, da je bila storjena procesna na-
paka z vidika standarda enakega var-
stva pravic kandidata v fazi obravnave 
pritožbe na seji občinskega sveta in je 
zato odpravilo sprejeti sklep na občin-
skem svetu in zadevo vrnilo v ponovno 
odločanje na občinski svet.

Občinski svet je na svoji 3. redni seji, 
dne 22. 5. 2019 ponovno (tretjič) obrav-
naval pritožbo Domna Cukjatija in jo 
s sklepom zopet zavrnil. Na podlagi 
izdanega sklepa je bila s strani Domna 
Cukjatija ponovno (tretjič) vložena 
tožba na Upravno sodišče s podobnimi 
očitki kot v prvih dveh tožbah, ki so bili 
v delu po vložitvi prve tožbe tudi še do-
datno razširjeni z očitki novih kršitev. 
V času odločanja na sodišču je občina 
podala odgovor na tožbo, v postopku 
pa sta obe stranki (Domen Cukjati in 
občina) podali še vsaka po eno vlogo.. 

V pritožbi na občinski svet in na so-
dišče je Domen Cukjati med drugim 
izpostavil, da organ oblasti ne sme 
sodelovati v predvolilni propagandi, 
ampak mora vedno in povsod informi-
rati javnost stvarno, celovito in tran-
sparentno, nikakor pa ne navijaško, še 
najmanj pa zavajajoče ali celo z nava-
janjem neresnic. Očitano je bilo, da se 
je lokalni organ oblasti (občinska upra-
va pod vodstvom župana) konkretno in 
aktivno vključil v predvolilno kampa-
njo. Občinska uprava naj bi s svojim 
Informatorjem lažnivo poveličevala 
dosežke župana, župan pa naj bi zlo-
rabljal občinska sredstva za lastno 

predvolilno propagando. Navedene 
kršitve so po mnenju Domna Cukja-
tija povsem očitno močno in odločilno 
vplivale na odločitev volivcev, zaradi 
česar je sodišču predlagal, da se volitve 

razveljavijo in ponovijo.
Sodišče je julija 2019 izdalo sodbo, 

v kateri pa je poleg procesa obravna-
ve pritožbe Domna Cukjatija tokrat 
obravnavalo tudi njegove vsebinske 

očitke. Pritožbo Domna Cukjatija je 
sodišče v celoti zavrnilo.

Občina Log – Dragomer

Verjamem, da nas je vse 
prepričal, da so temelji varne 
prihodnosti naroda trije: zado-
stna površina rodovitne prsti, 
neoporečni viri žive vode in 
ohranjanje semen tradicional-
nih sort kulturnih rastlin. Tem 
dragocenim darovom narave 
je posvetil knjigo z naslovom 
Zemlja, voda seme. V skoraj 
triurnem zahtevnem preda-
vanju nam je vse tri tematike 
tudi podrobneje predstavil kot 
najpomembnejše dejavnike, ki 
omogočajo bivanje človeka na 
zemlji. 

  
O rodovitni prsti  

Petina zemljine površine tvo-
ri kopno, ki je potrebno, da pre-
hranjuje okoli 7 milijard ljudi. 
V več stomilijonskem obdobju 
od karbona do danes je nasta-
la plast prsti, ki pokriva kopno 
planeta. Površina zemlje brez 
humusa je »odprta zemlja« (kot 
rana), saj tam proces delovanja 
humusa ne poteka. Humus 
deluje kot živo tkivo, je regu-

lator in deluje homeostatsko, 
torej omogoča, da se fiziološki 
procesi in biokemična zgradba 
površine zemlje ne spreminja-
jo kljub spremembam v oko-
lici, kot npr. zadržuje pH, ima 
dezinfekcijski in dekontamina-
cijski učinek. V nekaj dnevih 
strupi iz aktivnega območja 
humusa izginejo. Industrijska 
pridelava osiromaši zemljo, ki 
ji služi le kot poligon za pride-
lavo osnovnih hranil. Pri tem 
izginja humus, ki je naravni 
stabilizator, saj razkraja mrtvo 
naravo in obnavlja in ustvarja 
nov humus.

Že od antičnih časov so vr-
tovi pomembni za človeka. Vr-
tnarjenje je lahko hobi ali pa 
nuja za preživetje v izjemnih 
pogojih. Običajno je vrt paša 
za oči in želodec, pravi Komat. 
Enim je pomembnejši lepotni 
in umetniški videz vrta, dru-
gim pomeni najnujnejše za 
preživetje. Definicija vrta je 
poljubna, vendar je najpogo-
stejši opis takšen: vrt je naraven 
prostor, ki je spremenjen zaradi 

ustvarjalne človekove dejavno-
sti, in vsebuje izbrane rastline, 
umeščene po nekem estet-
skem vzorcu. Plevele je označil 
kot gverilce sveta rastlin. Je pa 
zanimiva razlaga avtorja, da je 
plevel rastlina, ki se je pojavila 
v nepravem času v napačni kul-
turi. Plevel je v večini primerov 
enoletna rastlina in mora pro-
izvesti zelo veliko semen za 
reprodukcijo rasti. Nekateri 
pleveli so že tako moteči, da je 
potrebna družbena aktivnost 
za njihovo odstranjevanje oz. 
obvladovanje. 

  
O živi vodi 

Živa voda je eden najpo-
membnejših elementov preži-
vetja, saj je poleg zraka že ne-
kajdnevno pomanjkanje vode 
lahko kritično. Komat opozarja 
na ogroženost vodne varnosti, 
ki je posledica zmanjševanja 
razpoložljivih vodnih virov 
dobre kakovosti, na slabšanje 
kakovosti vodnih virov zaradi 
onesnaženja na račun odplak 
ali posrednega onesnaženja 
zraka in zemlje zaradi kislega 
dežja, pesticidov in gnojil ter 
rušenja vodnih ekosistemov 
zaradi preureditve površin-
skih voda. Opozarja na rečni 

obvodni prostor, na posledi-
ce regulacije vodnih teles in 
uničevanje krajine in biotske 
pestrosti, zlasti na ti. agroope-
racije in spreminjanje mokrišč 
oz. ostalih z vodo bogatih po-
vršin. Z melioracijo v kmetijske 
površine, kot pravi, barbarsko 
rušijo za življenje potreben 
vodni prostor. Ne samo, da se 
s tem spreminja naravni vodni 
habitat, s tem se poveča tudi 
poplavna ogroženost, saj na-
rava nima več nobene naravne 
kapacitete zadrževati hiter pri-
tok vode. Zakon o vodah jasno 
prepoveduje poseganje v vodna 
in obvodna zemljišča, razen v 
nekaterih posebej določenih 
primerih, kot so na primer gra-
dnja v javno korist, izboljšanje 
hidromorfoloških in bioloških 
lastnosti površin in objektov za 
rabo varne plovbe ter varstvo 
pred onesnaževanjem in zašči-
to ljudi. Velik problem sloven-
skih voda je tudi kemijsko one-
snaževanje zaradi direktnih 
industrijskih in točkovnih iz-
pustov iz čistilnih naprav. Med 
glavnimi onesnaževalci rečnih 
voda navaja prehranjevalno 
industrijo, usnjarne, papirnice, 
železarne … 

  

O semenih 
Semena so pomembna za 

ohranitev načina življenja, kot 
ga poznamo danes, in nada-
ljevanje vseh aktivnosti, pove-
zanih s pridelovanjem hrane. 
Omenil je slikovite misli zna-
nih strokovnjakov, da je izgi-
notje lokalnih semen in njiho-
va nadomestitev s hibridnimi 
podobna, kot če bi odstranje-
vali zidake hiše, ki bi jih morali 
imeti za obnovo in vzdrževanje. 
S tem je opozoril na nespreje-
mljivo prakso velikih korpora-
cij, ki plenijo lokalna semena, 
jih predelujejo v hibride, za 
katerih kaljenje potrebujemo 
njihova gnojila in jih ni mogoče 
razmnoževati. Tako ustvarjajo 
novodobne » sužnje/odvisni-
ke« pridelovanja  poljskih pri-
delkov, saj imajo monopol nad 
semeni in s tem nad celotno 
dejavnostjo.

Zanimiv je tudi opis prese-
netljivih lastnosti semen, ki so 
pomembna za reprodukcijo. Ta 
imajo celo vrsto neverjetnih in 
nepojasnjenih lastnosti, kot je 
časovna ura, ki napoveduje čas 
kaljenja. Posedujejo senzorje 
svetlobe, ki narekujejo začetek 
kaljenja, tako je na primer ne 
samo lunina svetloba, temveč 

tudi sij zvezd lahko sprožilec 
kaljenja. Poleg tega je njihov 
način transporta od lokacije 
nastanka do oddaljenih mest 
posebej zanimiv.

Predavanje je bilo zelo za-
nimivo in tudi poučno, saj je 
predavatelj dober poznavalec 
te tematike. Bilo je povzetek 
njegove knjige, ki predstavlja 
zbir mnogih znanj, ki jih je av-
tor pridobil iz znanstvene in 
leposlovne literature in sega od 
naravoslovja do leposlovja. 

Predavanje je dopolnil s 
presunljivim razmišljanjem 
različnih znanstvenikov in 
umetnikov, ki so bili/so pozna-
valci te problematike in so se že 
daleč v preteklosti zavedali po-
membnosti teh treh elementov 
planeta, potrebnih za življenje 
in razvoj človeštva. 

Predavanje smo izvedli v 
sklopu študijskega krožka (ŠK) 
Vodni viri.  Sredstva za sofi-
nanciranje ŠK smo pridobili 
na razpisu ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport o 
sofinanciranju programov in 
dejavnosti izobraževanja odra-
slih v letu 2019.

 
Nika Gams, 

Društvo DVIG

Primerjava očitkov, ki jih je Domen Cukjati navedel v tožbi, z opredelitvijo sodišča: 

Očitki v tožbi Domna Cukjatija Vsebinska odločitev sodišča o očitkih
Procesne nepravilnosti
Sklepi, izdani na podlagi obravnave na Občinskem 
svetu so zapisani neresnično, v postopku so se zgodile 
procesne napake, napačno utemeljena oz. neutemeljena je 
obrazložitev zavrnitve pritožbe.

Sodišče je v zavrnilo očitke in v celoti pritrdilo 
končnemu sklepu, ki ga je sprejel občinski svet.

Akcija 100 % volilna udeležba
Nepravilnosti, ki se nanašajo na porabo občinskih sredstev 
za zasebne namene (poziv k 100% udeležbi na volitvah).

Sodišče je ugotovilo, da sam poziv k čim večji udeležbi 
ne pomeni isto kot poziv k volitvi za točno določeno 
konkretno osebo. Zlorabe proračunskih sredstev ni 
bilo. 

Nakup javnomnenjske raziskave
Naročilo raziskave javnega mnenja za zasebne namene, 
plačane z občinskimi sredstvi in zavajanje svetnikov.

Sam nakup javnomnenjske raziskave od agencije 
Ninamedia s strani občine po mnenju sodišča ne 
predstavlja nepravilnosti. Nakup niti ni mogel vplivati 
na volivce, ker rezultati raziskave niso bili javno 
objavljeni.

Informator št. 3
Informator št. 3 - aktivno sodelovanje občinske uprave v 
predvolilni propagandi z namenom promocije takratnega 
župana; širjenje neresnic s strani občinske uprave kot 
pomoč županovi volilni kampanji s strani organa oblasti in 
zloraba zaupanja v javno inštitucijo.

Po presoji sodišča je neutemeljena tožbena navedba 
Cukjatija, da bi v Informatorju št. 3 župan delal 
propagando za svojo lastno izvolitev. Sodišče po 
pregledu očitkov v pritožbi in dokazil, ki jih je 
predložil Domen Cukjati in ki naj bi izkazovala 
očitane zlorabe, zlorabe ni ugotovilo in tudi ni našlo 
nikakršnega izrecnega ali posrednega poziva volivcem, 
naj na Lokalnih volitvah volijo aktualnega in hkrati 
bivšega župana.

Uporaba grafike iz Informatorja št. 2 na predvolilnem biltenu župana
Uporaba identičnega gradiva v Informatorju št. 2 in 
županovem propagandnem biltenu.
Uporaba enakega gradiva za občinske informatorje, 
občinski jumbo plakat in županove zasebne biltene.

Sodišče je mnenja, da to ne predstavlja predvolilne 
propagande, saj objava vizije razvoja občine ne pomeni 
isto kot poziv volivcem, koga naj volijo. Kršitev ni 
bilo ugotovljenih, prav tako ne zlorabe proračunskih 
sredstev.

Domnevne nepravilnosti v volilni enoti 2 oz. na voliščih na Logu
Dogajanje v volilni enoti 2 oz. na voliščih na Logu, ko je 
župan po maši stal neposredno pred voliščem.

Po mnenju sodišča zgolj nahajanje pred voliščem samo 
po sebi, če gre za javni prostor, še ne pomeni volilne 
propagande in ne gre za nedopustno ravnanje.

P R E J E L I  S M O

Zemlja, voda, seme
14. maja je društvo DVIG organiziralo 
predavanje Antona Komata, ki je znan 
kot »okoljski ombudsman«. Predavanje je 
pritegnilo kar 26 občanov. 
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Komentar na članek o 
kršenju pravil poštenih 
volitev

Demokracija je najboljši mo-
žni politični sistem, saj je edini, 
ki vsem ljudem omogoča osebno 
svobodo in spoštovanje človekovih 
pravic. Hkrati je demokracija edi-
ni sistem, v katerem lahko ljudje 
zamenjajo nepoštene politike na 
miren način in brez nasilja – eno-
stavno jih ne izvolijo več. Pogoj za 
normalno delovanje demokracije 
so poštene volitve in zato je prav 
in dobro, da se o tem pogovarjamo, 
kadar je to potrebno. V času pred 
lanskimi lokalnimi volitvami so se 
v naši občini dogajale nenavadne 
in po mnenju mnogih zelo sporne 
zadeve. Na nenavadno ravnanje 
župana Stanovnika in občinske 
uprave pod njegovim vodstvom 
sem opozoril s pritožbo na ob-
činskem svetu. Nato je zadevo 
obravnavalo še upravno sodišče. 
Ker sta župan in njegova uprava 
z »bistvenim kršenjem pravil po-
stopka«, kot se je izrazilo sodišče, 
ovirala zadevo, smo na odločitev 
sodišča čakali več kot pol leta in 
sodbo prejeli šele pred kratkim. 
Kakorkoli, sedaj odločitev sodišča 
imamo. Sodba upravnega sodišča 
je v prvem delu za našo občino ko-
ristna, v drugem delu, ki se dotika 
standardov za celo Slovenijo, pa 
zelo nenavadna.

V prvem delu sodbe sodišče po-
trdi ali vsaj ne ovrže nobene od 
navedenih spornih dejanj. Tako je 
sedaj tudi s strani sodišča potrjeno, 
da je občinska uprava (tajništvo 
župana) tik pred volitvami na ob-
činske stroške naročila “Raziskavo 
zadovoljstva z delom župana in 
občinske problematike v Občini 
Log - Dragomer”. Potrjeno je tudi, 
da je župan raziskavo videl in pro-
učil, a jo prikril ostalim občanom 
in kandidatom na volitvah. Potr-
jeno je tudi, da je župan tik pred 
volitvami na seji občinskega sveta 
govoril neresnico, ko je občinskim 
svetnikom zatrdil, da občina ni 
naročila nobene raziskave. Eden 
od razlogov, da je župan prikrival 
obstoj ankete, so verjetno zelo sla-
bi rezultati, ki jih je anketa poka-
zala, saj naj bi zanj glasovalo zgolj 
34 % volivcev (46 % opredeljenih), 
kar je manj kot na prejšnjih voli-
tvah. Zanimivo je, da so se rezul-
tati na dejanskih volitvah v eni od 
obeh volilnih enoti v občini skoraj 
natančno ujeli z rezultati v anketi, 
saj je v tej volilni enoti Stanovnik 
prejel manj glasov kot Cukjati.  

Sodišče tudi ne ovrže nobene 
od trditev glede neresnic v občin-
skem glasilu Informator št. 3, pod 
katerega se je podpisal župan Sta-
novnik. Vsakdo se lahko na kraju 
samem prepriča, da naslednje 
navedbe iz Informatorja enostav-
no ne držijo: 

 
• »Izgradnja kanalizacije in čistil-

ne naprave sta realizirana.« (V 
resnici izvajalec gradnje niti pol 
leta po volitvah sploh še ni iz-
bran, pogodbe o sofinanciranju 
še vedno nimamo.) 

• »Projekti, ki so že v delu in ne 
več v fazi načrtovanja: priklju-
ček na avtocesto, pokopališče 
v Dragomerju, tartanska steza 
pri OŠ, pump-track steza …« (V 
resnici o njih na terenu niti pol 
leta po volitvah ni ne duha ne 

sluha.) 
• »Projekti, ki so že zaključeni: 

zdravstveni center, nova večna-
menska dvorana.« (V resnici se 
projekti še niti začeli niso in se 
še dolgo ne bodo, ker ni denar-
ja.) 

• Itd. 
 

V Informatorju so bili poleg tega 
objavljeni predelani in olepšani 
rezultati omenjene ankete, katere 
obstoj se je prikrival celo z lažjo 
na seji občinskega sveta. Vse te 
in še druge neresnične izjave v In-
formatorju, ki prikazujejo že kar 
pravljično stanje v občini, kjer naj 
bi bilo vse krasno in lepo, so bile 
financirane z denarjem občanov. 

Upravno sodišče tudi ne zanika 
dejstva, da se je župan Stanovnik 
že v času županovanja v javnosti 
predstavljal z vojaškim činom, ki 
ga dejansko sploh nikoli ni imel, in 
da je že v vlogi župana zavestno 
zavajal Komisijo za preprečevanje 
korupcije (KPK) in občinski svet 
glede zasebne pridobitne dejav-
nosti. Slednje je ugotovila KPK in 
kasneje potrdilo še upravno sodi-
šče in nadzorni odbor.

 
Sodišče torej v prvem delu svo-

je sodbe potrdi vse navedbe glede 
očitanih dejanj oz. nobene ne za-
nika. Vsa dejanja so se dejansko 
zgodila. V drugem delu pa sodi-
šče potem nepričakovano odloči, 
da pri nobenem od dejanj ni šlo 
za nepravilnosti v smislu volitev. 
Sodišče se postavi na stališče, da 
se edino neposreden poziv k izvo-
litvi nekoga šteje kot predvolilna 
kampanja, ki je organ oblasti po 
zakonu ne sme financirati. Vse 
ostalo se po mnenju sodišča ne šte-
je za propagando in organ oblasti 
lahko financira z denarjem obča-
nov! Kaj to pomeni za Slovenijo? 
To pomeni, da lahko po mnenju 
sodišča na naslednjih volitvah 
vsak župan z denarjem občanov 
za svoje potrebe prikrito ali javno 
naroča predvolilne ankete, poljub-
no tiska biltene s svojimi slikami in 
prispevki, v občinskih medijih lah-
ko lažnivo in neresnično prikazuje 
stanje v občini, izmisli si lahko re-
zultate anket ali predela obstoječe, 
kot se mu zahoče, potem pa vse 
to na strošek občanov in v imenu 
občine dostavi občanom kot sveto 
resnico. Edini pogoj je, da nikjer 
ne piše: »Volite Novaka.« Verjetno 
bi po mnenju sodišča lahko župan 
celo stroške zasebnih županovih 
plakatov, biltenov za v nabiralnike 
in tudi županov zasebni predvolil-
ni golaž plačala občina, da le ne bi 
pisalo: »Volite Novaka.« Lahko pa 
piše: »Vaš župan Novak.« Seveda 
je tako mnenje sodišča zelo nena-
vadno, nerazumljivo, v nasprotju 
z ustavo in dosedanjimi sodbami 
tako ustavnega, vrhovnega kot 
upravnega sodišča in je zato že 
predmet debate med strokovnjaki 
za volilno pravo.

Občani imajo in imamo pra-
vico, da poznamo resnico glede 
stanja v občini in da nas župan in 
občinska uprava, ki so financirani 
izključno z našim denarjem, ne 
zavajajo. Pravico imamo tudi, da 
se z našim denarjem dela pošteno, 
transparentno in zakonito. Ne pu-
stimo si teh pravic kar tako vzeti. 

  
Mag. Domen Cukjati 

P R E J E L I  S M O
Na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacij in društev na področju 

humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter 
dejavnosti tehnične kulture in stanovskih or-

ganizacij (Uradni list RS, št. 122/2008) Občina 
Log - Dragomer objavlja

Javni razpis

zbiranja predlogov za sofinanciranje 
humanitarnih in mladinskih 

dejavnosti ter dejavnosti tehnične 
kulture in stanovskih organizacij v 

letu 2019

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 

Naročnik javnega razpisa je Občina Log - 
Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezo-
vici.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

a) S področja skrbi za socialno ogrožene, 
invalide, ostarele in izboljšanja kvalitete ži-
vljenja občanov Občine Log - Dragomer
• sofinanciranje programov/aktivnosti 

humanitarnih organizacij in društev, ki 
vsebujejo elemente skrbi za invalide, osta-
rele, elemente reševanja socialnih stisk 
upravičencev, elemente dobrodelnosti in 
samopomoči (na primer: prevozi oseb na 
zdravljenja, letni obiski pri starostnikih 
nad 75 let, dnevna pomoč ostarelim), 

• sofinanciranje pomoči posamezniku za 
ohranjanje socialne in zdravstvene var-
nosti,

• sofinanciranje letovanja in zimovanja so-
cialno in zdravstveno ogroženih otrok, 

• sofinanciranje programov za aktivno 
preživljanje prostega časa otrok in mla-
dostnikov s specifičnimi potrebami, 

• sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih, 
• sofinanciranje predavanj članom in za šir-

še okolje, 
• sofinanciranje izdaje glasila ali biltena, 
• sofinanciranje dobrodelnih prireditev, 
• sofinanciranje dodatnega izobraževanja, 

prilagojenega specialnim potrebam inva-
lidov ali razvidni skupini socialno ogrože-
nega prebivalstva, 

• sofinanciranje rehabilitacijskih progra-
mov.

b) S področja delovanja mladincev 
ter tehnične kulture in stanovskih organi-
zacij s sedežem v občini
• sofinanciranje programov/aktivnosti dru-

štev in organizacij, ki izvajajo programe, 
namenjene spodbujanju kreativnosti in 
zadovoljevanju interesov mladih (na pri-
mer:  ki pri mladih spodbujajo avtonomi-
jo, ustvarjalnost in inovativnost, prosto-
voljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 
sodelovanje, mobilnost in mednarodno 
povezovanje, zdrav način življenja in 
preprečevanje različnih oblik odvisnosti, 
neformalno učenje in usposabljanje ter 
večanje kompetenc mladih, sodelovanje 
mladih pri upravljanju javnih zadev v 
družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do 
kulturnih dobrin in do trga delovne sile, 
razvijajo podjetnost mladih, skrbijo za 
mlade z manj priložnostmi v družbi)

• sofinanciranje organizacije prireditev, 
večdnevnih aktivnosti izven občine, teča-
jev oz. tematskih delavnic ter celoletnih 
krožkov za otroke in mladino, 

• sofinanciranje organizacije tekmovanj ter 
sodelovanja na tekmovanjih oziroma pri-
reditvah, 

• sofinanciranje organizacije strokovnega 
predavanja ali ekskurzije za člane in ob-
čane občine, 

• sofinanciranje izdaje tiskane brošure, gla-
sila, biltena oz. internetne strani.

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilj javnega razpisa je spodbujanje hu-
manitarnih in mladinskih dejavnosti ter 
dejavnosti tehnične kulture in stanovskih 
organizacij.

4. UPRAVIČENCI

• organizacije, društva, združenja in zveze, 
ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, 
v njihovih programih pa so elementi skrbi 
za invalide, ostarele, reševanje socialne 
stiske upravičencev, dobrodelnost in sa-
mopomoč in so registrirane za izvajanje 
opredeljenih dejavnosti,

• mladinske skupine, klubi, društva ter 
druge organizacije, ki izvajajo programe, 
namenjene spodbujanju kreativnosti in 
zadovoljevanju interesov mladih, 

• organizacije in skupine tehnične kulture, 
• stanovske organizacije.

5. POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
JAVNEM RAZPISU

Upravičenci morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:
• da ima sedež v Občini Log - Dragomer 

vsaj eno leto, oziroma da so člani občani 
Občine Log - Dragomer, 

• da so registrirani za opravljanje dejavnosti 
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 
2/02, 111/05 – Odl. US, 69/07) v skladu s 4. 
točko tega razpisa in delujejo najmanj eno 
leto, 

• da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
• da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske mo-
žnosti za realizacijo programov, 

• da se ne sofinancirajo za redno dejavnost 
in programe iz katere koli druge postavke 
proračuna Občine Log – Dragomer

6. MERILA JAVNEGA RAZPISA

Vloge bomo presojali in ocenjevali v skla-
du  z merili, ki jih določa Pravilnik za vre-
dnotenje programov organizacij in društev 
na področju humanitarnih in mladinskih 
dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture 
in stanovskih organizacij (Uradni list RS, št. 
122/2008).

Komisija bo v skladu z navedenim pravil-
nikom ugotovila število vseh prispelih vlog, 
število vseh formalno popolnih in pravoča-
snih vlog, pozvala predlagatelje nepopolnih 
vlog k predložitvi manjkajoče dokumentaci-
je in za vse popolne in pravočasne vloge na 
podlagi pogojev in meril, ki jih opredeljuje 
navedeni pravilnik, pripravila oceno redne 
dejavnosti in posameznih programov.

Občinska uprava pa bo na osnovi ocene 
ocenjevalne komisije izračunala vrednost 
točke glede na višino sredstev iz proraču-
na in glede na zbrano skupno število točk 
predlagateljev za njihovo redno dejavnost in 
programe. 

Po določitvi vrednosti točke občinska 
uprava s sklepom obvesti vse predlagatelje 
o višini dodeljenih sredstev za redno dejav-
nost in posamezne programe, s katerimi so 
kandidirali na javnem razpisu. 

7. OKVIRNA VREDNOST JAVNEGA 
RAZPISA

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za predmet tega jav-
nega razpisa, znaša 4.750,00 EUR. Vrednost 
vseh razpoložljivih sredstev se lahko spre-
meni v skladu s spremembami proračuna 
Občine Log - Dragomer.

8. OBDOBJE ZA PORABO 
DODELJENIH SREDSTEV

Sofinancirajo se programi, ki se bodo iz-
vedli v letu 2019. Rok za porabo sredstev je 
31. 12.

2019. Sredstva niso prenosljiva.

9. ROK JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis prične teči naslednji dan po 
objavi v Našem časopisu in se zaključi 23. 9. 
2019 ob 13:00. Pravočasna vloga je tista, ki je 
prejeta na občini do tega dne in ure.

10. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Obravnava vlog bo potekala v skladu z 
določili Pravilnika za vrednotenje progra-
mov organizacij in društev na področju 
humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter 
dejavnosti tehnične kulture in stanovskih 
organizacij (Uradni list RS, št. 122/2008).

Odpiranje vlog je javno. Vloge se bodo 
odpirale dne 23.9.2019 ob 18. uri v prostorih 
Občine Log - Dragomer. Postopek ocenjeva-
nja in vrednotenja vlog ni javen in bo potekal 
takoj po zaključku postopka odpiranja vlog. 

Vloga mora biti pravočasna in popolna. 
Pravočasna vloga je tista, ki je prejeta na ob-
čini kot je določeno v 9. točki tega javnega 

razpisa.

Popolna vloga je tista, ki vsebuje:
• pravilno in popolno izpolnjen prijavni 

obrazec, ki je del razpisne dokumentacije, 
• plan dela za tekoče leto, 
• poročilo o delu za preteklo leto, 
• finančno poročilo za preteklo leto, 
• zapisnik zadnjega občnega zbora, 
• poimenski seznam članov ter dokazilo o 

plačani članarini, 
• dokazilo o zagotovljenih materialnih, pro-

storskih, kadrovskih in organizacijskih 
možnostih,

• fotokopijo veljavnega temeljnega akta 
(statut ali pravila),

• fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni regi-
ster (na primer.: centralni register društev, 
sodni register).

Društvo ali organizacija, ki ima status de-
lovanja v javnem interesu, mora predložiti 
ustrezno odločbo pristojnega organa. Če je 
društvu ali organizaciji s posebnim zako-
nom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi 
njegove splošno koristne dejavnosti, priznan 
poseben status, ali je določeno, da je njegova 
dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon 
na drug način neposredno ureja opravljanje 
in financiranje dejavnosti, ki je v javnem in-
teresu, se šteje, da je tako društvo v javnem 
interesu na podlagi tega zakona.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem 
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in 
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile 
pravočasno dopolnjene, bodo s sklepom 
zavržene.

Sklep o izboru prejemnikov razpisanih 
sredstev se izda kot posamični upravni akt 
po Zakonu o splošnem upravnem postopku.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletnem naslovu www.log-dragomer.si. 
Prav tako je možno razpisno dokumentacijo 
prevzeti na naslovu Občina Log - Dragomer, 
Na Grivi 5, 1358 Brezovica pri Ljubljani, in 
sicer vsak dan v času uradnih ur Občine Log 
- Dragomer, od dneva objave javnega razpisa 
do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.

Razpisno dokumentacijo sestavlja:
- besedilo javnega razpisa,
- obrazec OBR - prijava,
- obrazec OBR - plan dela,
- obrazec OBR - poročilo o delu,
- obrazec OBR - izjava,
- obrazec OBR - poročilo o delu 2019,
- vzorec pogodbe.

12. ODDAJA IN DOSTAVA VLOGE

Vloga mora biti izpolnjena in v tiskani 
obliki poslana kot priporočena pošiljka na 
naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.

Vloga je mogoče dostaviti tudi fizično na 
Občino Log - Dragomer na naslov Na Grivi 
5 v glavni pisarni.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici in označena z oznako na prednji stra-
ni: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI 
RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH 
IN MLADINSKIH DEJAVNOSTI TER 
DEJAVNOSTI TEHNIČNE KULTURE IN 
STANOVSKIH ORGANIZACIJ V LETU 
2019«. Če vloga ne bo pravilno označena, 
ne bo uvrščena v nadaljnji postopek ocenje-
vanja in vrednotenja vlog ter bo s sklepom 
zavržena kot nepopolna.

Dopolnitve vlog je treba oddati, dostaviti 
in označiti na način, kot je določen v prvem 
in drugem in tretjem odstavku te točke.

Posamezni upravičenec lahko na javni 
razpis predloži samo eno vlogo.

Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec 
strinja z vsemi pogoji in merili javnega raz-
pisa.

13. IZID RAZPISA

Upravičenci, ki bodo oddali vlogo, bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 
dni od datuma odpiranja vlog. Z izbrani-
mi upravičenci bo Občina Log - Dragomer 
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sklenila pogodbo o sofinanciranju hu-
manitarnih in mladinskih dejavnosti ter 
dejavnosti tehnične kulture in stanovskih 
organizacij v letu 2019.

Če upravičenec, kateremu so bila dode-
ljena sredstva, ne vrne podpisane pogod-
be v petnajstih dneh od izdaje poziva za 
podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od 
zahteve za sofinanciranje programov in 
projektov na področju kulturne dejavno-
sti v Občini Log - Dragomer v letu 2019.

14. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije in pojasnila zago-
tavlja Nikola Križanić, tel.: 01/750 77 01, e-
-naslov: nikola.krizanic@log-dragomer.si

Številka: 430-16/2019
Datum: 6. 8. 2019

Občina Log – Dragomer,
župan

Miran Stanovnik, l. r.

Na podlagi 61. člena Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedi-

lo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – 
ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 

programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini 
Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 57/2013) objavlja 

Občina Log - Dragomer:

Javni razpis 
zbiranja predlogov za sofinanciranje 
programov in projektov na področju 
kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 

2019 sofinancirala Občina Log - 
Dragomer

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 

Naročnik javnega razpisa je Občina 
Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri 
Brezovici.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinancira-
nje programov in projektov na področju 
kulturne dejavnosti v Občini Log - Drago-
mer v letu 2019 z naslednjo vsebino:
- redna dejavnost registriranih kultur-

nih društev oziroma njihovih sekcij, 
oziroma kulturna dejavnost v drugih 
društvih, ki imajo v svoji dejavnosti re-

gistrirano tudi kulturno dejavnost, 
- kulturna dejavnost predšolske, osnov-

nošolske, srednješolske in študentske 
populacije, ki presega šolske vzgojno 
- izobraževalne programe, če že ni sofi-
nancirana iz proračuna Republike Slo-
venije, 

- izobraževanje strokovnih kadrov za iz-
vedbo kulturnih dejavnosti, 

- kulturne prireditve in projekti, ki so v 
interesu občine.

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilj javnega razpisa je spodbujanje kul-
turne dejavnosti in kulturnega razvoja na 
območju Občine Log - Dragomer. 

4. UPRAVIČENCI

Upravičenci so izvajalci programov in 
projektov na področju kulturne dejavno-
sti v Občini Log - Dragomer, in sicer:
- kulturna društva, 
- ostala društva, ki imajo v okviru svoje 

dejavnosti registrirano kulturno dejav-
nost, 

- zveze kulturnih društev, 
- javni zavodi s področja vzgoje in iz-

obraževanja za program, ki ne sodi v 
osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda, 

- zasebni zavodi, 
- druge pravne osebe z neprofitno dejav-

nostjo na področju kulture, 
- registrirani samostojni kulturni ustvar-

jalci.

Do sredstev iz tega razpisa niso upra-
vičeni izvajalci programa, projekta ali 
njegovega posameznega dela na področju 
kulturne dejavnosti, ki so že financirani 
ali sofinancirani iz katerekoli druge po-
stavke proračuna Občine Log - Dragomer.

V okviru javnega razpisa bodo financi-
rani v okviru sredstev, ki so na razpola-
go, tisti programi in projekti na področju 
kulturne dejavnosti, ki bodo v postopku 
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

5. POGOJI JAVNEGA RAZPISA

Upravičenci morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Log - Drago-

mer, oziroma da delujejo na njenem 
območju najmanj 12 mesecev, 

- da so registrirani za izvajanje kulturnih 
dejavnosti, 

- da imajo zagotovljene materialne, ka-

drovske, prostorske in organizacijske 
možnosti za uresničitev načrtovanih 
kulturnih dejavnosti, 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
- da opravljajo dejavnost na neprofitni 

osnovi, 
- da občinski upravi vsako leto redno do-

stavljajo poročila o realizaciji progra-
mov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto, 

- da imajo posamezni ustvarjalci na po-
dročju kulturne dejavnosti sedež stal-
nega prebivališča v Občini Log - Dra-
gomer. 

6. MERILA JAVNEGA RAZPISA

Vloge bodo presojane in ocenjevane 
v skladu  z merili, ki jih določa Pravilnik 
o sofinanciranju programov in projektov 
kulturne dejavnosti v Občini Log - Drago-
mer. Presojala in ocenjevala jih bo tričlan-
ska komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Log - Dragomer.

Komisija bo na podlagi pogojev in meril, 
ki jih opredeljuje navedeni pravilnik, pri-
pravila predlog izbora programov in pro-
jektov na področju kulturne dejavnosti s 
predlogom razdelitve razpisanih sredstev.

Končni izbor programov in projektov 
na področju kulturne dejavnosti in pre-
dlog delitve razpisanih sredstev potrdi 
župan s sklepom.

7. OKVIRNA VREDNOST JAVNEGA 
RAZPISA

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za predmet tega 
javnega razpisa, znaša 4.750,00 EUR.

8. OBDOBJE ZA PORABO 
DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu 
2019.

9. ROK JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis prične teči naslednji dan 
po objavi v Našem časopisu in se zaključi 
24.9.2019 ob 13. uri. Pravočasne so tiste 
vloge, ki jih občina fizično ali po pošti 
prejme do izteka tega roka.

10. POSTOPEK OBRAVNAVE 
VLOG

Obravnava vlog bo potekala v skladu z 
določili Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov in projektov kulturne dejavnosti 
v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, 
št. 57/2013).

Odpiranju vlog sme prisostvovati vsa-
ka oseba, ki kandidira na razpisu. Vloge se 
bodo odpirale 24.9.2019 ob 18. uri v pro-
storih Občine Log - Dragomer. Postopek 
ocenjevanja in vrednotenja vlog ni javen 
in bo potekal takoj po zaključku postopka 
odpiranja vlog.

Vloga mora biti pravočasna in popolna. 
Pravočasna vloga je tista, ki je predložena 
v roku, določenem v 9. točki tega javnega 
razpisa.

Popolna vloga je tista, ki vsebuje:
- pravilno in popolno izpolnjen prijavni 

obrazec, ki je del razpisne dokumenta-
cije, 

- vse zahtevane priloge,
- fotokopijo veljavnega temeljnega akta 

(statut ali pravila),
- fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni 

register (na primer: centralni register 
društev, sodni register).

Vloge, ki niso bile oddane v predpi-
sanem roku, ki jih ni vložila upravičena 
oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu 
niso bile pravočasno dopolnjene, bodo s 
sklepom zavržene.

Sklep o izboru prejemnikov razpisanih 
sredstev se izda kot posamični upravni 
akt po Zakonu o splošnem upravnem po-
stopku.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je dostopna 
na spletnem naslovu www.log-dragomer.
si. Prav tako je možno razpisno dokumen-
tacijo prevzeti na naslovu Občina Log - 
Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Brezovica pri 
Ljubljani, in sicer vsak dan v času uradnih 
ur Občine Log - Dragomer, od dneva ob-
jave javnega razpisa do dneva, ko se izteče 
rok za oddajo vlog.

Razpisno dokumentacijo sestavlja:
- besedilo javnega razpisa,
- obrazec prijave,
- izjava o izpolnjevanju pogojev,
- obrazec finančna realizacija,
- obrazec poročilo,
- vzorec pogodbe.

12. ODDAJA IN DOSTAVA VLOGE

Vloga mora biti izpolnjena in v tiskani 
obliki poslana kot priporočena pošiljka na 
naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.

Vloga se lahko dostavi tudi fizično na 
Občino Log - Dragomer na naslov Na 
Grivi 5 v glavno pisarno.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojni-
ci in označena z oznako na prednji stra-
ni: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI 
RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV NA PODROČJU KUL-
TURNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO V 
LETU 2019 SOFINANCIRALA OBČINA 
LOG – DRAGOMER«.

Dopolnitve vlog se oddajajo, dostavlja-
jo in označujejo na način, kot je določen v 
prvem in drugem odstavku te točke.

Posamezni upravičenec lahko na javni 
razpis predloži samo eno vlogo.

Oddaja vloge pomeni, da se upraviče-
nec strinja z vsemi pogoji in merili javnega 
razpisa.

13. IZID RAZPISA

Upravičenci, ki bodo oddali vlogo, bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 
30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbra-
nimi upravičenci bo Občina Log - Dra-
gomer sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov in projektov na področju kul-
turne dejavnosti za leto 2019.

V kolikor upravičenec, kateremu so bila 
dodeljena sredstva, ne vrne podpisane po-
godbe v petnajstih dneh od izdaje poziva 
za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil 
od zahteve za sofinanciranje programov 
in projektov na področju kulturne dejav-
nosti v občini Log - Dragomer v letu 2019.

14. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije in pojasnila zago-
tavlja Nikola Križanić, tel.: 01/750 77 01, e-
-naslov: nikola.krizanic@log-dragomer.si

Številka: 430-15/2019
Datum: 6. 8. 2019

Občina Log - Dragomer
župan

Miran Stanovnik l.r.

S tem sloganom v mislih in 
srcih smo se gasilci bolničarji 
občine Log-Dragomer, v sredo, 
19. 6. 2019, v jutranjih urah po-
dali na Zavod za transfuzijsko 
medicino. Dobrih ducat se nas 

je zbralo. Na zavodu nas je pri-
jazno sprejela gospa dr. Suzana 
Đorđević, se nam zahvalila za 
našo dobro voljo in nam razlo-
žila postopek odvzema krvi .

Po vpisu v evidenco, odvze-

mu testnih vzorcev krvi in 
zdravniškem pregledu, smo bili 
pripravljeni na sklepno dejanje 
naše misije – darovali smo 420 
mililitrov krvi. 

Prijazne sestre na oddelku so 
nas hitro in brez težav pripelja-
le skozi postopek odvzema. Še 
obvezna malica, skupinsko fo-
tografiranje in z zadovoljstvom 
v srcih smo se ponosni odpra-

vili domov, kajti 10 min našega 
časa in pol litra krvi je morda 
rešilo življenje trem ljudem. Ve-
čina nas je kri darovala prvič. 

Verjamemo pa, da bo ta do-
godek za gasilce naše občine 
postal tradicionalen in bo 
tudi udeležba vsako leto večja.  

PGD Log

»Med postopkom je Dars 
zaradi spremembe posega 
spremenil tudi vlogo, in sicer 
v vlogo za izdajo novega oko-
ljevarstvenega soglasja. Ker je 
bila vloga za izdajo okoljevar-
stvenega soglasja nepopolna, 
je Arso pozval Dars k dopol-
nitvi. 

Dars je zaprosil za podalj-
šanje roka za dopolnitev vlo-
ge, čemur je Arso ugodil,« so 

zapisali na Agenciji za okolje. 
Vendar pa je po drugem za-
prosilu za podaljšanje roka 
Arso ugotovil, da razlogi za 
podaljšanje, ki jih je podal 
Dars, niso upravičeni, zato 
roka ni podaljšal. 

Zavrgel pa je tudi vlogo za 
izdajo okoljevarstvenega so-
glasja, so še zapisali na por-
talu. 

GT

Pravi junaki darujejo!Zadnja novica: 

Gradnja 
priključka 
Dragomer 
se zapleta
Po poročanju portala 24ur je agencija za 
okolje zavrgla Darsovo vlogo za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja za gradnjo novega 
priključka Dragomer na avtocestnem odseku 
Ljubljana–Vrhnika in zahodne obvoznice 
Brezovica.

Vsi različni - pa vendar se nam vsem po žilah 
pretaka kri. Rdeča nit, ki nas povezuje. Povežimo se 
in pomagajmo iz teh niti plesti mrežo dobrih ljudi.
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NOVICE

Namen Dnevov evropske kulturne dediščine 
(DEKD) je spodbuditi zanimanje javnosti za 
varstvo kulturne in naravne dediščine ter 
javnosti predstaviti idejo o skupni kultur-
ni dediščini, o bogastvu in kulturni razno-
likosti Evrope; spodbujati k reakciji na so-
cialne, politične in ekonomske izzive. DEKD 
predstavljajo najprepoznavnejšo akcijo pod 
okriljem Sveta Evrope in Evropske Unije na 
področju kulture, saj sodeluje 50 držav, 6.000 
mest, 30.000 kulturnih spomenikov, obišče jih 
več kot 20 milijonov obiskovalcev. 

Vse države delujejo po sprejetih smernicah: 
• DEKD se prirejajo v Evropi od avgusta do ok
tobra;
• vstop na dogodke je brezplačen ali je vstopni
na znatno znižana;
• odpirajo se vrata spomenikov, ki so sicer 
zaprta za širšo javnost;
• DEKD vključujejo obiske spomenikov, ki so 
sicer odprti za javnost pod pogojem, da gre za 
dodatne dejavnosti, kot so posebna vodstva, 
delavnice, koncerti, predstave, okrogle mize, 
simpoziji …;
• dogodki so usmerjeni k družinam in spodbu
jajo udeležbo otrok in mladih;
• vse države in lokalni organizatorji uporablja
jo poimenovanje DEKD, logo DEKD in označijo 
prireditvena mesta z zastavo DEKD.

DEKD so v Sloveniji od začetka tematsko zas
novani. Cilji, ki jih poleg skupnih evropskih 
uresničujemo v naši praksi pa so: 

Kulturna dediščina ima pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope. Naglasitev družbenega pomena dediščine, potrebe po 
njenem ohranjanju v javno korist ter razvojnih priložnostih na znanstvenem, kulturnem, izobraževalnem in gospodarskem področju, se 
odraža v zagotavljanju javnega interesa in upoštevanju vključujočega in povezovalnega pristopa pri upravljanju. Strokovno verodostojni 
programi v presečišču dediščine, umetnosti in razvedrila so dolgoročna naložba v ohranjanje dediščine in tradicij lokalnih okolij tudi 
za prihodnje generacije. Vrhnika ima izjemen potencial na področju naravne in kulturne dediščine, ki v zadnjem obdobju pridobiva na 
prepoznavnosti tako v lokalnem, kot tudi nacionalnem in mednarodnem prostoru. Letos je občina dobila priložnost gostiti slavnostno 
odprtje 29. Dnevov evropske kulturne dediščine in 7. Tedna kulturne dediščine, ki jih koordinira Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. Prireditev bo odprl minister za kulturo mag. Zoran Poznič. Ob tej priložnosti bo potekala tudi slavnostna razglasitev projekta 
Ljubljanica na Unescov seznam najboljših praks za varovanje podvodne kulturne dediščine. Pester celodnevni program je pripravila 
zadruga za kulturo ZA.POLIS v partnerstvu z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in sodelovanju z mednarodnimi, nacionalnimi in 
lokalnimi javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami. Vljudno vabljeni!

št.34
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

• spodbujamo sodelovanje laične in strokovne 
javnosti pri prepoznavanju, promociji in izje
moma tudi pri obnovah kulturne dediščine;
• uporabljamo celovit pristop tako z vidika ded
iščine kot nedeljivega pojma kot tudi iz vidika 
delovanja človeka, ki za obravnavo dediščine 
razvija svojo ustvarjalnost na več področjih; 
• težimo k povezovanju slovenskega kulturne
ga prostora tudi onkraj meja Slovenije;
• vključujemo etnične skupnosti, ki živijo na ob
močju Slovenije; 
• z medinstitucionalnim in medresorskim po
vezovanjem skušamo zapolnjevati vrzeli, ki jih 
med nas postavljajo okvirji institucionalnega 
delovanja.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije kot koordinator slovenskih prireditev 
povabi k sodelovanju institucije, društva, posa
meznike, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k 
varovanju in popularizaciji kulturne dediščine. 
V okviru DEKD se za teden dni v pestrem doga
janju poveže velika množica slovenskih mest, 
krajev in vasi. Dediščina v teh dneh oživi.  

Teden kulturne dediščine (TKD) je nacionalni 
medresorski projekt z naslednjimi cilji:
• z različnimi aktivnostmi želimo spodbujati 
večjo vključenosti vsebin s področja ohranjan
ja kulturne in naravne dediščine v vzgojnoizo
braževalne procese, v formalnem in nefor
malnem izobraževanju; 
• vrtčevskim otrokom, učencem in dijakom 
podati osnove prepoznavanja, spoznavan

PROgRAm

14. 9. 2019, 11.00
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO RAZSTAVI 
mOJA LJUBLJANICA
Obiskovalci se lahko javnemu vodenju brezplačno 

pridružite z nakupom vstopnice. Prijave sprejemamo 

do petka, dan pred vodenjem na info@mojaljubljanica.si.  

SLAVNOSTNA RAZgLASITEV PROJEKTA LJU-
BLJANICA NA UNESCOV SEZNAm NAJBOLJŠIH 
PRAKS ZA PODVODNO KULTURNO DEDIŠČINO 
IN ODPRTJE 29. DNEVOV EVROPSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE IN 7. TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE 
Vse prireditve so brezplačne. Več informacij o pro

gramu: www.zvkds.si/dekd in www.mojaljubljanica.si 

24. 9. 2019, 11.00
TISKOVNA KONFERENCA
Srečanje za novinarje in zainteresirano javnost s 

predstavitvijo letošnjih Dnevov evropske kulturne 

dediščine in Tedna kulturne dediščine ter Unesco 

znaka najboljših praks za podvodno kulturno dedišči

no bo potekalo v razstavišču Moja Ljubljanica.

27. 9. 2019, 8.00-21.00
CELODNEVNI PROgRAm DEKD in TKD
Več lokacij na Vrhniki
Namen letošnje teme DEKD in TKD, Dediščina # 

umetnost # razvedrilo, je prikazati mnogo vidikov 

tako snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine, 

posvečene umetnosti in prostemu času, s pomočjo 

katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsak

dana, bodisi v luči ustvarjalca, poznavalca, va ruha, 

igralca ali obiskovalca. Celoten program odprtja in 

programov v septembru in oktobru 2019 najdete v 

zloženki Program odprtja DEKD in TKD 2019; 

www.zvkds.si/dekd in www.mojaljubljanica.si. 

27. 9. 2019, 17.00-19.00
PROgRAm ZA DRUŽINE
Razstavišče moja Ljubljanica
Ob temi Dediščina # umetnost # razvedrilo boste v 

razstavišču Moja Ljubljanica spoznali zgodbe stalne in 

občasne razstave ter raziskovali zgodovino podvodne 

dediščine in podvodnih arheoloških raziskav celinskih 

voda ter morij.

27. 9. 2019, 17.00-19.00
PROgRAm ZA OBČANE 
Zbirno mesto v razstavišču moja Ljubljanica
V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne de

diščine Slovenije, OE Ljubljana vas vabimo na javno 

vodenje po območjih kulturne dediščine v središču 

Vrhnike. Na sprehodu boste spoznali izjemne poten

ciale kulturne dediščine ter priložnosti za zagotavlja nje 

njene dostopnosti in ohranjanje za bodoče genera cije.

27. 9. 2019, 19.00-21.00
SLAVNOSTNA PRIREDITEV
Razstavišče moja Ljubljanica
29. Dneve evropske kulturne dediščine in 7. Teden 

kulturne dediščine bo odprl minister za kulturo mag. 

Zoran Poznič. Ob tej priložnosti bo potekala tudi slav

nostna razglasitev projekta Ljubljanica na Unescov 

seznam najboljših praks za varovanje podvodne kul

turne dediščine. 

ja, ohranjanja in varovanja dediščine. 
Podučiti jih kako, kje in od koga pridobiti 
osnovne informacije o dediščini. Kulturna 
vzgoja na področju dediščine naj postane 
vzgoja za vse življenje. 

V tem pogledu delujemo na dveh področ
jih: nagovarjamo vzgojitelje in učitelje, naj 
kulturno in naravno dediščino pogloblje
no obravnavajo v učnem procesu. Pri 
tem naj bodo ustvarjalni, naj popeljejo 
otroke izven učilnic in naj se povezujejo 
z dediščinsko stroko pri skupnih pro
jektih. Drugo področje naših aktivnosti 
pa je spodbujanje muzejev, galerij, arhi
vov, knjižnic in tudi društev, da pripravijo 
posebne programe za te ciljne skupine. 
TKD je vsebinsko (enaka tema) in ter
minsko (enak termin izvedbe) usklajen z 
DEKD.

Idejo o približevanju dediščinskega in 
vzgojnoizobraževalnega področja smo 
zapisali tudi v Nacionalni program za 
kulturo 20142017 kot cilj, da bo četrti
na slovenskih vrtcev, osnovnih, srednjih 
šol in gimnazij aktivno sodelovala v TKD. 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slo
venije je nosilec projekta, partnerji pa 
so: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, UNESCO 
komisija za Slovenijo, Zavod RS za šolstvo 
in Skupnost vrtcev Slovenije. 

Osnovna vodila TKD: dostopnost vsebin 
(dogodki so brezplačni), kroskurikularno 
umeščanje vsebin s področja dediščine, 
odprto učno okolje, medpredmetno 
povezovanje, povezovanje organizacij iz 
različnih področij (dediščina, kultura, izo
braževanje, turizem, šport, delovanje lo
kalnih skupnosti in nevladnih organizacij) 
in medgeneracijsko povezovanje.

Vabljeni na letošnje odprtje DEKD in TKD, 
ki bo potekalo 27. septembra na Vrhniki,  
med 28. 9. in 12. 10. 2019 pa tudi na šte
vilne dogodke in prireditve po Sloveniji!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
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Do psa so, skladno z 2. čle-
nom Pravilnika o psih pomoč-
nikih (uradni list RS, št. 5/18), 
upravičeni invalidi oziroma 
invalidke (v nadaljevanju: in-
valid), ki:
–  so polnoletni državljani ozi-

roma državljanke Republike 
Slovenije s stalnim prebiva-
liščem v Republiki Sloveniji 
ali polnoletni tujci oziroma 
tujke, ki imajo stalno prebi-
vališče v Republiki Sloveniji,

– so sposobni sami sprejeti 
odločitev za psa in so sezna-
njeni z obveznostmi in od-
govornostmi, ki jih prinaša 
taka odločitev,

–  imajo velike težave pri giba-
nju, prenašanju, premikanju 
ali ravnanju s predmeti ter 
imajo ustrezne psihofizične 
lastnosti,

–  primerne bivalne razmere 
in

–  imajo socialno mrežo v pri-
meru, ko iz kakršnegakoli 
razloga na njihovi strani za 
psa ne zmorejo krajši čas 
skrbeti sami.

Pogoji za invalida za 
pridobitev 
psa pomočnika

Podrobnejši opis psiho-
fizičnih pogojev

Pravico do psa pomočni-
ka ima invalid, ki je težje ali 
težko gibalno oviran, se ne 
more gibati brez medicinske-
ga pripomočka, motena je fina 
motorika oziroma ima težko 
funkcionalno motnjo obeh 
rok ali je brez rok in je odvisen 
od tuje pomoči.

Invalid mora:
– biti samostojno mobilen z 

invalidskim vozičkom ali 
podobnim pripomočkom, 
ga zna upravljati in voziti 
brez pomoči drugih oseb,

– biti psihično stabilen in spo-
soben za vodenje psa,

– sprejeti sobivanje s psom kot 
trajen odnos.

Fizične značilnosti: ve-
likost človeka, vrsta medi-
cinskega pripomočka, ki ga 
uporablja, sposobnost sedenja 
in odzivi na spremembe pri 
vožnji z invalidskim vozičkom 
ali podobnim pripomočkom 
(refleksi, ravnotežje, orientaci-
ja, mobilnost ipd.), morebitne 
druge omejitve osebe (delni 
vid, govor, sluh, sladkorna bo-
lezen, srčne bolezni ipd.), ki bi 
lahko vplivale na  prilagoditev 
dela psa na omenjene fizične 
zmožnosti osebe.

Osebne značilnosti 
(temperament): življenjski 
slog, sposobnost učenja, strah/
tesnoba/sproščenost/napetost 
do psov ali na splošno do oko-
lja; ugotovitev pričakovanj gle-
de dela psa in bivanja z njim.

Bivalni in ekonomski pogoji 
za pridobitev 
psa pomočnika

Invalid mora biti zmožen 
skrbeti sam ali s podporo 
socialne mreže za psa in mu 
zagotavljati: prehrano, nego-
vanje oziroma čiščenje, redno 
veterinarsko oskrbo in redne 
sprehode in drugo potrebno. 
Invalid mora zagotoviti, da 
pes živi v stanovanju oziroma 
hiši. Bivalni prostori invalida 
morajo biti urejeni tako, da 
omogočajo izpust psa. Inva-
lid mora izvedencu omogočiti 
ogled svojih bivalnih površin.

Izpolnjevanje pogojev 
pred preizkusi 
in ob njih 

Izvajalec skupaj z invalidom 
na podlagi izvedenskega mne-
nja določi opravila, naloge, ki 
jih bo pes opravljal, ko bo in-
valid po končanem šolanju 
postal lastnik psa.

Izvedenec skupaj z izvajal-
cem ob končnem preizkusu 

preverja še, ali:
– invalid pri ravnanju s psom 

upošteva navodila izvajalca,
– je invalid sposoben doseči 

in ohraniti vodilno vlogo v 
odnosu s psom,

– ima dovolj časa za delo s 
psom, da ohrani ustrezno 
delovno kondicijo obeh (psa 
in sebe),

– ima dostop do virov, potreb-
nih za vzdrževanje zdravja 
in temperamenta ter dobre-
ga počutja psa,

– se invalid in pes ujemata,
– ima varno in spodbudno do-

mače in (ali) socialno okolje.

Invalid po uspešno opra-
vljeni preizkušnji dobi psa v 
last. Izvajalec mora usposobiti 
invalida, da svoje fizične spo-
sobnosti uporablja v prid par-
tnerstva in izpostavi področja, 
kjer bi njegova funkcionalna 
(ne)gibljivost/uporaba lahko 
prišla morda v navskrižje z 
delom psa.

Invalid začne postopek za 
uveljavljanje pravice do psa 
pomočnika z vložitvijo vloge 
na katerokoli upravni enoti. 

Upravna enota v roku 15 
dni po prejemu vloge zaprosi 
Univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut Republike Slovenije – 
Soča in izvedenca s področja 
dela s psi pomočniki, da poda-
ta izvedensko mnenje.

Po prejemu pozitivnih iz-
vedenskih mnenj upravna 
enota upravičencu oziroma 
upravičenki odobri šolanje 
psa pomočnika in mu hkrati z 
odločbo izda vrednotnico za 
financiranje psa pomočnika, 
ki jo mora invalid pri izvajalcu 
šolanja psa vnovčiti najpozne-
je v roku enega meseca. 

Šolanje se konča z opra-
vljanjem končnega preizkusa 
o usposobljenosti invalida in 
psa za sodelovanje. 

V primeru uspešno opra-
vljenega preizkusa UE izda 
odločbo o dodelitvi psa inva-
lidu v last. 

UE Vrhnika

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto de-
lovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, 
ki jih določajo predpisi s področja delovnega 
prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

− najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe,
− najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega 

najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih 
delovnih mestih,

− ni bil pravnomočno obsojen zaradi kazni-
vega dejanja zoper gospodarstvo, zoper de-
lovno razmerje in socialno varnost, zoper 
pravni promet, zoper upravljanje družbe-
nih sredstev in naravna bogastva ter zoper 
družbeno in zasebno premoženje, in sicer 
za obdobje petih let po pravnomočnosti 
sodbe, vendar ne prej kot dve leti po pre-
stani kazni zapora,

− mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepove-
di opravljanja poklica, in sicer za čas traja-
nja prepovedi,

− če je bil član uprave podjetja, nad katerim 
je bil začet stečajni postopek, da ni bil prav-
nomočno obsojen na plačilo odškodnine 
upnikom po 19. členu Zakona o finančnem 
poslovanju podjetij, in sicer za obdobje 
dveh let po pravnomočnosti sodbe,

Dela in naloge delovnega mesta: 
− organizira in vodi delovni proces,
− predlaga temeljne razvojne in poslovne po-

litike ter letni poslovni načrt,
− sprejema ukrepe za izvajanje letnega po-

slovnega načrta,
− daje poročilo o rezultatih poslovanja po le-

tnem in periodičnem obračunu,
− zadrži sklep sveta delavcev oziroma druge-

ga organa, če je z njim kršen zakon ali splo-
šni akt, 

− izdaja posamične akte in pravilnike, ki ure-
jajo delo in poslovanje javnega podjetja,

− določa notranjo organizacijo ter odloča o 
razporeditvi in zaposlitvi delavcev,

− odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
− predlaga uvedbo disciplinskega postopka 

ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z 
zakonskimi pooblastili,

− sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, 
listine ter druge dokumente, ki se nanašajo 
na poslovanje javnega podjetja,

− na predlog strokovnih služb podjetja dolo-
ča cene za opravljanje dopolnilnih dejavno-
sti,

− pripravlja predloge za statusne spremembe 
in prenehanje javnega podjetja ter spre-
membe v tehnično tehnoloških postopkih,

− opravlja druge naloge, določene z zakonom, 
tem odlokom in drugimi akti javnega pod-
jetja ter sklepi skupščine in občin ustanovi-
teljic.

Prijava na prosto delovno mesto mora vse-
bovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg formal-

ne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o 
drugih znanjih in veščinah, ki jih je pridobil,

2. program in vizijo razvoja JP KPV za štirile-
tno obdobje,

3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zah-
tevane izobrazbe, iz katere mora biti raz-
vidna stopnja in smer izobrazbe ter datum 
(dan, mesec in leto) zaključka izobraževa-
nja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena, 

4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj, med drugim tudi, 
da ima kandidat delovne izkušnje na vod-
stvenih ali vodilnih delovnih mestih,  
5. dokazilo kandidata, da:

a. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kazni-
vega dejanja zoper gospodarstvo, zoper de-
lovno razmerje in socialno varnost, zoper 
pravni promet, zoper upravljanje družbe-
nih sredstev in naravna bogastva ter zoper 

družbeno in zasebno premoženje, in sicer 
za obdobje petih let po pravnomočnosti 
sodbe, vendar ne prej kot dve leti po pre-
stani kazni zapora,

b. mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepove-
di opravljanja poklica, in sicer za čas traja-
nja prepovedi, 

c. če je bil član uprave podjetja, nad katerim 
je bil začet stečajni postopek, da ni bil prav-
nomočno obsojen na plačilo odškodnine 
upnikom po 19. členu Zakona o finančnem 
poslovanju podjetij, in sicer za obdobje 
dveh let po pravnomočnosti sodbe.

Kandidati vloži prijavo v pisni obliki, ki jo 
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno 
objavo – delovno mesto Direktor javnega 
podjetja« na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 
cesta 1, 1360 Vrhnika, in sicer v roku 30 dni 
od dneva objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije, javnih glasilih, ki jih določi organ za 
izvedbo javne objave in v uradnih prostorih 
Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elek-
tronska oblika, poslana na elektronski naslov 
grega.kukec@vrhnika.si , pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da 
je pravočasna, če je oddana na pošto pripo-
ročeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za 
prijavo. 

Obravnavale se bodo pravočasne, ustrezne 
in popolne prijave. Za popolno prijavo se šteje, 
če so priloženi vsi dokumenti navedeni v toč-
kah 1-5. V izbirni postopek, se bodo uvrstili 
kandidati, ki bodo na podlagi predloženih 
dokazil izpolnjevali pogoje za imenovanje. 
Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo 
povabljeni na razgovor. 

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbiro 
kandidata bo komisija presojala na podlagi 
predloženih dokazil in na podlagi razgovora 
s kandidati.

Pri razgovoru se bo poseben poudarek dalo 
na:
- vodstvene sposobnosti, dosedanje delovne 

izkušnje in rezultate kandidata,
- ambicioznosti in uresničljivosti programa 

in vizije razvoja JP KPV za štiriletno obdo-
bje,

- poznavanje normativne ureditve področja 
dela.
O imenovanju direktorja dokončno odloči-

jo občinski sveti občin ustanoviteljic, skladno 
z ustanovitvenim aktom.

Z izbranim kandidatom se sklene delovno 
razmerje za določen čas, za mandatno dobo 
štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku 
mandata ponovno imenovana. Pogodbo z 
direktorjem javnega podjetja podpiše pred-
sednik nadzornega sveta javnega podjetja. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 
30 dneh po končanem izbirnem postopku.

Dodatne informacije o javni objavi prostega 
delovnega mesta je mogoče dobiti pri pred-
sedniku komisije Gregi Kukcu, ki je dosegljiv 
na 01 755 5412 ali po elektronski pošti grega.
kukec@vrhnika.si .

V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in za moške.

Datum: 14. 8. 2019

Komisija za izbiro kandidata
Predsednik komisije

Grega Kukec

Pes 
pomočnik

Zakon o izenačevanju možnosti 
invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 

50/14 in 32/17) težko oziroma 
najtežje gibalno oviranim osebam 

daje pravico do šolanja psa 
pomočnika. 

Na podlagi 36., 38. in 39. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno 
podjetje Vrhnika, d.o.o. (Uradni list RS, št. 100/13 in 44/16) Komisija za izvedbo postopka razpisa 

direktorja JP KPV d.o.o. objavlja prosto delovno mesto 

DIREKTOR JAVNEGA PODJETJA JAVNO PODJETJE 
KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O.
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Ravno steklo

Ravno steklo so: okenska in vratna stekla, steklo 
akvarijev in drugo ravno steklo. 

Zbiramo ga v petkubičnem zabojniku v Zbirnem centru 
Vrhnika. 
Količine, zbrane v zbirnem centru, oddajamo 
prevzemniku brezplačno. 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. 

Približno 2 cm velika zelena 
žuželka nežnih mrežastih kril, 
po katerih je dobila svoje lepo 
slovensko ime, ima kot odrasla 
žival vlogo opraševalke in ni 
plenilska. 

Odrasla tenčičarica ima na 
žalost zelo kratko življenjsko 
dobo, od enega do dveh me-

secev. Razen, če odraste jeseni 
in prezimi – takrat živi okrog 
devet mesecev. 

Če želite, da prezimijo na 
vašem vrtu, jim lahko naredite 
rdeče ali rjavo obarvano hiško 
z režami, dolžine vsaj 30 cm, s 
suho slamo ali senom v notra-
njosti.

Če odrasla tenčičarica zaradi 
svojega videza deluje krhko, pa 
tega ne moremo reči za ličinko. 
Ta je sicer majhen, a požrešen 
stroj za goltanje drugih, tudi 
veliko večjih žuželk. Spominja 
na krokodila z velikimi čeljust-
mi v obliki klešč. 

Podobne so še enim ličinkam 
koristnih žuželk, polonicam, ki 
jim najbolj teknejo listne uši. 

Tudi krokodilčkaste tenčiča-
rice plenijo različne vrste uši, 
na njihovem širokem jedilni-
ku pa se znajdejo tudi jajčeca 
škodljivih vešč, pršice, volnati 
kaparji, resarji, ščitkarji … Svoj 

plen nataknejo na čeljusti in 
ga včasih še dvignejo s povr-
šine, da slučajno ne pobegne. 
Nato vanj vbrizgajo prebavne 
encime in posesajo utekočinje-
na tkiva. In zakaj so požrešni 
stroji? 

Ena ličinka v dveh do treh 
tednih, kolikor traja stadij lar-
ve, namreč poje do 200 jajčec 
kapusove sovke, do 500 jajčec 
tobakovega ščitkarja, do 800 
uši ali približno 10.000 oseb-

kov rdeče sadne pršice! To pa je 
odlična novica za vaš vrt, kajne? 
Licinka.jpg (majhna slika, lah-
ko tudi podpis: Ličinka)

Navadno tenčičarico lahko 
kot ostale znane in manj po-
znane opraševalce privabite na 
vaš vrt z medonosnimi rastli-
nami, ki jih zasadite med zele-
njadnice ali ob rob gred. 

Če so vaše pridelke napadli 
škodljivci, lahko tenčičarice v 
obliki ličink kupite od specia-

liziranih podjetij v tujini, ki se 
ukvarjajo z gojenjem različnih 
koristnih organizmov.

Uporaba tenčičarice je na-
mreč pri nas dovoljena za bio-
tično varstvo vrtnin, okrasnih 
rastlin in jagod na prostem ali 
v pokritih prostorih. 

Skrajšala 
in priredila 

Ana Mrzlikar

Z E L E N O

VRTNI  NASVE TI  IZ  BIOBR A ZDE

Uravnava 
škodljivcev v vrtu

V novi številki revije Biobrazda je 
biologinja Nina Štarkel, ki se sicer 

ukvarja s pikapolonicami, pisala še o eni 
nadvse koristni žuželki, ki živi v vrtu – 

navadni tenčičarici (Chrysoperla carnea 
Stephens). 

Za vse ljubitelje 
sonaravnega vrtnarjenja

NOVA 

ŠTEVILKA 

že v prodaji

Vanj je dovoljeno odlagati samo ste-
klenice, kozarce in stekleno embalažo, 
ki mora biti prazna. Pokrovčke in 
zamaške morate odstraniti. Ste-
kleno embalažo, zbrano na ekoloških 
otokih oz. v zbiralnicah in v Zbirnem 
centru Vrhnika, oddajamo prevze-
mniku, ki je pogodbeni prevzemnik  

družb za ravnanje z odpadno emba-
lažo. Vse zbrane količine oddajamo 
brezplačno, tako kot je to določilo 
Ministrstvo za okolje in prostor. 

Steklena embalaža ne sme biti po-
mešana z drugimi vrstami stekla. 

V zabojnik za steklo je prepo-
vedano odlagati: okensko, avtomo-

bilsko in drugo ravno steklo, ogledala, 
kristalno in ekransko steklo, steklo 
svetil (steklo neonskih, halogenskih 
in žarilnih žarnic, steklene senčnike 
svetil), pleksisteklo, karbonsko steklo 
in druge vrste stekla iz umetnih mas, 
laboratorijsko in drugo ognjevarno 
steklo, keramiko … Take vrste stekla 
odložite po navodilu sprejemalca od-
padkov na Zbirnem centru Vrhnika.

Steklena embalaža
Stekleno embalažo odložite v zabojnik z napisom STEKLO. 

Koristna zelena žuželka krhkega videza je tako kot številni opraševalci in na splošno žuželke ogrožena zaradi 
uporabe pesticidov, degradacije naravnega okolja in upada biotske pestrosti. 
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Ko opremljamo stanovanje, 
si pogosto želimo imeti kak 
poseben kos opreme, ki bi 
ustrezal našim potrebam, pa 
ga v trgovinah ne najdemo. In 
sploh veljajo tudi na podro-
čju notranje opreme določeni 
trendi, moda, ki okarakterizira 
čas, v katerem živimo. Zani-
mivo je, da če s kritičnim oče-
som pogledaš ponudbo, hitro 
ugotoviš, da tudi na področju 
notranje opreme vladajo neki 
trendi barv, materialov in 
oblik, ki jih hote ali ne posne-
majo vsi proizvajalci. Tako si 
pri iskanju česa  »drugačnega« 
pogosto v zadregi. Kaj prav 
posebnega je včasih mogoče 
dobiti tudi v antikvariatu ali 
če imaš srečo celo na bolšjem 
trgu. 

Ali s tem ne vnesemo v 
dom tuje energije?

Dilema je seveda na mestu. 
Vse kar obstaja, ima neko svo-
jo energijo, ki jo tudi oddaja 
v okolje. In vse kar obstaja, je 
tudi sprejemnik energij iz oko-
lja. 

Obleka, ki jo nekdo nosi, se 
ne navzame samo njegovega 
vonja, pač pa tudi njegovih 
energij. Enako je z drugimi 
predmeti: avtomobilom, po-
sodo,  pohištvom, orodjem.   
Čim pogosteje  in čim dalj člo-
vek neko stvar uporablja, več 
svoje energije pušča na njej.  

Pravzaprav se  je skoraj nemo-
goče izogniti temu, da živimo 
v okolju tujih energij. To je pač 
naš skupni svet energij, a to ni 
glavna težava. 

Težava nastane tedaj, ko 
smo izpostavljeni destruktiv-
nim energijam.  Vsi imamo 
izkušnjo slabega počutja v  ne-
kem prostoru, čeprav na videz 
z njim ni nič narobe.

  Tam, kjer se dogajajo hude 
reči, bolezni, trpljenje, prepiri, 
pretepi  ali kakršn koli nasilje  
se nabira negativna energija, 
ki jo z lahkoto začutite (samo 
enkrat sem bila v klavnici, pa  
tega ne bom nikoli pozabila). 

Taka energija se tudi »pri-
lepi« na vse, kar v takem pro-
storu je, pa naj bo to človek ali 
stvar. Ne moremo se vedno 
izmakniti takemu okolju, obi-
ščemo sorodnika ali prijatelja 
na onkološkem oddelku klini-
ke, čeprav je tam veliko trplje-
nja, tudi na pogrebe gremo, 
čeprav je tam veliko žalosti, 
celo v kak zakotni lokal zaide-
mo na kavo, čeprav je v njem 
veliko negativne energije ne-
srečnih ljudi, ki tam v kletvi in 
nerganju preživljajo svoj  vsak-
dan, tudi na sodišče moramo 
včasih, kjer se prav tako zbirajo 
negativna čustva: strah, jeza, 
bes, pohlep, sovraštvo, ljubo-
sumje, zloba itn.

 Občutljivi ljudje bodo po-

tem takoj čutili utrujenost in 
obremenjenost in zelo po-
membno je, da se takih ener-
gij čim prej otresejo. Najbolje 
je, da takoj slečejo obleko in jo 
prezračijo na odprtem ali ope-
rejo ter se stuširajo.  Včasih je 
dovolj že, če gremo domov peš 
skozi park ali gozd. Narava in 
voda bosta v veliki meri od-
stranili negativne energije. 

Vrnimo se torej k opremlja-
nju stanovanja. V nasprotju s 
starimi predmeti, ki so jih ne-
koč dobri obrtniki  izdelovali 
počasi in natančno, pogosto z 
ustvarjalnim veseljem in lju-
beznijo, so  zdajšnji narejeni  
večinoma strojno in z uporabo 
veliko kemikalij (belila, barve, 
lepila itn). 

Tudi novi predmeti, ki jih 
kupimo v trgovini, so izpo-
stavljeni  energijam okolja, v 
katerem so jih naredili in tudi 
tistim, v katerih čakajo, da jih 
bomo kupili.  Pozorni mora-
mo biti predvse, kdo in kje je 
predmet izdelal. Dandanes  
so skoraj vsi izjemno ceneni 
izdelki proizvod ljudi, ki dela-
jo v suženjskih razmerah.  Za 
njihovo trpljenje sicer ne vemo, 
a  njihove energije smo kupili 
skupaj z izdelkom. 

Karkoli že bomo kupili, ne 
moremo se izogniti, da bodo 
stvari s seboj prinesle ener-
gije okolja, v katerem so bile.  
Spomnim se mamice, ki je 
za svojega dojenčka kupovala 
samo rabljena oblačila. Ko so 
jo vprašali, zakaj, je odgovorila: 
» Ljubim svojega otroka in mu 
želim samo najboljše. Oblači-

la, ki so bila že nošena, so bila 
že velikokrat oprana, zato je 
v njih veliko manj strupenih 
snovi kot v novih.«

Enako je tudi z drugo opre-
mo. Iz novih moramo najprej 
odstraniti vse strupe, ki so 
sodelovali pri njihovi proizvo-
dnji. 

To je včasih dolgotrajen 
postopek. Včasih traja tedne, 
tudi mesece,  da se odstranijo 
kemični vonji iz novega pohi-
štva. V takih prostorih včasih 
ni mogoče dihati, kaj šele spati. 

Pri rabljeni opremi  so se 
strupi že večinoma izgubili z 
dolgoletnim prezračevanjem. 
Energije, ki jih rabljeni pred-
meti prinesejo s seboj, pa je 
mogoče z zračenjem,  čišče-
njem in pranjem odstraniti 
takoj. Pri odstranjevanju ener-
gij je najuspešnejši postopek z 
morsko soljo.

Torej, če ste v dvomu, kupiti 
že uporabljene ali nove stvari, 
je kar  zadeva energijske ne-
snage, stvar enaka.  Rabljeni pa 
imajo lahko marsikatero pred-
nost. Poleg cene tudi to, da se s 
ponovno rabo obnašamo bolj 
ekološko.

Če torej ne najdete tistega, 
kar iščete v trgovini, nikar se 
ne bojte pogledati še na »bol-
ho« »Letgo«, v Depo ali na 
bolšji sejem. V vsakem prime-
ru pa: kar kupite, najprej dobro 
prezračite in očistite!

Ana Kovačič, svetovalka 
feng shui 

Spet je pred vrati 
jesen, ko bomo 
podopustniško 

spočiti, polni nove 
energije začeli z novimi 

delovnimi, študijskimi in 
šolskimi izzivi. 

Spočito telo in um sta osno-
va za kakršnokoli uspešno 
delo. Hitro pa se pojavi past 
vsakodnega tempa, ki nam ga 
povečini narekujejo zunanje 
okoliščine – delovne naloge, 
družinski izzivi, izpiti ... Telo 
in um padeta iz ravnovesja, sle-
dijo mu splošno razpoloženje, 
imunski sistem, volja ... Jesenski 
in zimski meseci lahko posta-
nejo hladni na več nivojih.

Je pa nekaj, kar lahko nare-
dimo, da ohranjamo »poletno« 
energijo in spočitost na dnevni 
ravni – ravnovesje telesa, uma 
in duha  vse leto. To je skrb 
zase, tista urica na dan ali vsaj 
nekajkrat na teden, da ohra-
njamo svoje bivanje v harmo-
niji, da smo kos vsem izzivom, 
ki jih prinaša življenje. Zaradi 
hitrega vsakodnevnega tempa 

je jogijska praksa idealna za 
vzdrževanje energijske pretoč-
nosti telesa, mirnosti uma in 
spočitosti duha.

Praksa joge v manjši skupini, 
kjer si pod budnim in strokov-
nim očesom usposobljene in 
strokovne učiteljice, je zago-
tovilo, da so jogijske poze oz. 
asane izvedene in prilagojene 
posameznemu telesu, trenu-
tnemu počutju in stanju vsake-
ga udeleženca.

Ozračje je zaradi manjšega 
števila praktikantov še toliko 
bolj podporno in varno, saj nisi 

spregledan v množici preosta-
lih. Ustvari se intimno vzduš-
je, ki blagodejno in podporno 
vpliva na posameznika, saj je 
stranski produkt tudi večja 
povezanost tako s samim sabo, 
telesom, umom kot z  drugimi 
vadečimi, ki jih povezuje pra-
ksa.

Septembra se bodo v pro-
storih  nekdanjega Lika začeli 
BUTIČNI JOGIJSKI TEČAJI 
(tudi skupina za nosečnice in 
mamice z dojenčki) z omeje-
nim številom vadečih v posa-
mezni skupini.  Vadili bomo 
jogo hatha, praksa pa je pri-
merna tudi za popolne začetni-
ke. Vadba temelji na umirjanju 
uma, krepitvi telesa in duha.

Naj harmonija traja  vse leto 
...

Za več informacij lahko po-
kličeš 041/215-897 ali pokukaš 
na www.taabu.si 

(FB: TaaBu, instagram: _ta-
abu_)

Tanja Pokec Bukovec, 
certificirana učiteljica joge, 

foto: Nejc Pokec 
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NVO gre v šolo je akcija, ko 
šole za en dan odprejo vrata 
nevladnim organizacijam (dru-
štvom, zavodom in ustanovam 
– v nadaljevanju NVO) in vam 
omogočijo, da se predstavite 
učencem. Otroci bodo v času 
pouka spoznali vaše aktivnosti 
in dejavnosti, ki jih izvajate. S 
svojimi programi, dejavnostmi 
in aktivnostmi se predstavite 
osnovnošolcem, ki so lahko 
vaši potencialni člani. Akcija 
bo potekala v tednu otroka, ki  
traja od 7. do 11. oktobra 2019 
na sedmih osnovnih šolah 
osrednjeslovenske in zasavske 
regije. 

NVO s svojim delom na po-
dročju kulture, izobraževanja, 
športa, varstva okolja, pomoči 
sočloveku in številnih  drugih 
področjih bogatite naš vsak-
dan, spodbujate prostovoljstvo, 
medgeneracijsko učenje in pri-
spevate k bolj kakovostnemu 
življenju v družbi. Ker je po-
membno in družbeno koristno, 
da se z vašimi aktivnostmi in 

pomenom delovanja seznani 
čim širši krog ljudi že v zgo-
dnjih letih odraščanja, Stičišče 
NVO osrednje Slovenije pri-
pravlja akcijo NVO gre v šolo.

Prijave nevladnih organiza-
cij zbiramo preko spletnega 
obrazca, ki ga najdete na sple-
tni strani www.consulta.si. Na 
vrhniški osnovni šoli predvsem 
želijo otrokom približati nara-
vovarstvene vsebine, planinske, 
taborniške, skavtske, pomoč 
živalim, čebelarske, rokodelske, 
umetniške, mediatorske, mo-
delarske in podobne vsebine. 
Na njihovi šoli bodo sodelovali 
učenci in učitelji od 4. do 7. ra-
zreda. Na OŠ Dobrova pa so se 
odločili, da bo sodelovala kar 
celtna šola.

Za vse dodatne informacije 
smo vam na voljo preko ele-
ktronske pošte nina.grobolj-
sek@consulta.si oziroma po 
telefonu: 01 3209 484.

Nina Groboljšek

Bolje staro ali novo? Društva 
sodelujte v akciji 
NVO gre v šolo
Izkoristite možnost predstavitve 
na OŠ Antona Martina Slomška 
Vrhnika v torek, 8. 10. 2019, in 
na OŠ Dobrova v četrtek, 10. 10. 
2019.

Ljudje me mnogokrat sprašujejo, ali je v 
redu kupiti in uporabljati stvari, ki jih je 
imel pred tem nekdo drug.  Ali s tem ne 
vnašamo v dom tudi tuje energije?

Ohranjanje ravnovesja 
skozi celo leto 
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Dandanes ima vsaj v razvitem svetu 
človek več možnosti za srečo. Imamo 
več svobode, več denarja in več prilo-
žnosti kot naši predniki. 

V teoriji bi torej morali biti srečnejši. 
Toda mnogi tega ne občutijo, saj me-
nijo, da nimajo dovolj prostega časa, 
dovolj denarja, da bi počeli, kar si res 
želijo, in tudi če težav z denarjem ni-
majo, menijo, da bogastvo v resnici ne 
osrečuje. 

Svobodno življenje je res stresno. 
Vedno bolj nas povezuje tehnologi-

ja, od narave pa se odtujujemo, ima-
mo več prijateljstev, a so površna, ker 
se pogovarjamo v klepetalnicah, ne v 
živo, v službi nas obvladujejo medna-
rodne korporacije, zato v primerjavi s 
predniki vedno težje vidimo sadove 
svojega dela. 

Vse to je pripeljalo do slabšega du-
ševnega zdravja, saj strokovnjaki oce-
njujejo, da so tri četrtine obiskov pri 
zdravniku povezane s stresom.

Sprostitev?
Veliko posameznikov trdi, da nima 

časa za sprostitev in da jim po napor-
nem dnevu ne prija nič drugega kot 
ležati na kavču in gledati najljubšo te-
levizijsko oddajo. 

Toda zapomnite si – čas za sprosti-
tev je navadno potreben ravno takrat, 
ko nam primanjkuje časa za sprosti-
tev! 

Pomanjkanje časa verjetno pomeni, 
da je naše življenje kaotično, da stalno 
nekam hitimo in smo pogosto napeti. 

Pomanjkanje časa tako ne sme biti 
izgovor, ampak razlog, da si vzamemo 
čas zase in za sprostitev. 

Večina ljudi si pod pojmom spro-
stitev predstavlja tudi kavico s prija-
teljem ali ogled filma po napornem 
dnevu. 

Že res, da so to aktivnosti, ki ne-
dvomno vzbujajo dobro razpolože-
nje, ne pomagajo pa pri zmanjševanju 
škodljivih učinkov stresa. Za učinko-
vit boj proti stresu moramo namreč 
aktivirati naravni sprostitveni odziv 
telesa, kar lahko storimo z različni-
mi sprostitvenimi tehnikam, ki jih je 
precej, vsak od nas pa mora najti tisto, 
ki mu najbolj ustreza in ob kateri se 
počuti dobro. 

Tovrstne tehnike pomagajo zmanj-
šati ali odpraviti vsakodnevni stres, 
povečujejo energijo in razpoloženje 
ter izboljšujejo psihično in fizično 
zdravje. 

Za izvajanje katerekoli tehnike glo-
boke sprostitve potrebujemo pribli-
žno 20 min, to je zgolj 4 % dneva. Torej 
nam ostane kar 96 %  oziroma 23 ur in 
10 min za vse  druge obveznosti. S tem, 
da nam sprostitvene tehnike omogo-
čijo več energije, izboljšajo našo kon-
centracijo in umirijo begajoče misli, 

kar pomeni, da vse obveznosti opra-
vljamo lažje in z več energije.

Kognitivno-vedenjska terapija
Kognitivno-vedenjska terapija te-

melji na razmišljanju, da se nam stres 
vtisne v možgane in tako postane del 
nas. 

Ponuja nam vrsto orodij za pre-
poznavo in odpravljanje dejavnikov 
stresa, in sicer s pozitivnejšim razmi-
šljanjem. 

S čustvenim treningom možgane 
spodbujamo k pozitivni motiviranosti, 
z rednimi vajami pa njihovo naravna-
nost na stres preusmerimo k čuječno-
sti in veselju. 

Po tej terapiji so osnova naših dejanj 
in občutij lastne misli in ne zunanji 
dogodki. 

Če zmoremo izuriti svoje misli, lah-
ko nadzorujemo svoje odzive, ne da bi 
skušali spreminjati ljudi in dražljaje 
okoli sebe. 

Kognitivno-vedenjska terapija omo-
goča, da vsako misel vidimo kot hipo-
tezo, o kateri je mogoče dvomiti. Ko 
to dosežemo, je mogoče škodljive re-
akcije in vedenje spremeniti z orodji, 
kot so pisanje dnevnika ali seznamov, 
odvračanje pozornosti in vizualizacija 

v kombinaciji z drugimi sprostitveni-
mi tehnikami.

Zmanjševanje stresa s čuječnostjo
Čuječnost bi lahko opisala kot ak-

tivno zavedanje danega trenutka.  Gre 
za stanje, ko resnično doživljamo tre-
nutek, v katerem smo, se zavedamo 
vseh svojih misli, opazujemo tisto, 
kar se dogaja znotraj in zunaj našega 
telesa ter vse to zaznavamo, ne da bi 
razmišljali ali podajali sodbe o dani 
situaciji. 

Gre za trenutek,  ko preprosto smo. 
Prednost čuječnosti je, da jo lahko 
izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Ko se 
vozimo v avtu in čakamo v koloni, ko 
gremo na jutranji sprehod, ko delamo 
rutinsko delo za računalnikom itn. 
Večino časa namreč naše misli švigajo 
sem in tja. 

Namesto da bi živeli v danem tre-
nutku, razmišljamo o nadaljnjih kora-
kih,  v glavi pa si predstavljamo raz-
lične scenarije ali pa razmišljamo, kaj 
moramo še narediti. 

Ljudje pravzaprav zelo redko pre-
prosto smo, se prepustimo trenutku 
in uživamo v tistem, kar se  dogaja 

tukaj in zdaj.  S pomočjo čuječnosti se 
lahko naučimo zavedanja vseh svojih 
čutil ter sprejemanja vseh občutkov, ki 
jih doživljamo. 

Hkrati nam čuječnost pomaga pri 
zavedanju vseh misli, ki nam švigajo 
po glavi,  kar pa nam omogoča, da 
spremenimo svoje miselne napake in 
si zgradimo bolj pozitiven pogled na 
svet. 

Vizualizacija
Vizualizacija je sprostitvena tehnika, 

ki sprosti telo, umiri misli ter zmanjša 
napetosti v telesu. 

Pri izvajanju vizualizacije so vsi 
naši čuti pozorno usmerjeni na jasno 
predstavljanje, na delu pa je tudi naša 
domišljija. 

Ta tehnika pomaga, da povežemo 
zavedni in nezavedni um ter omo-
goči mislim, da usmerijo telo proti 
pozitivnim odzivom.  Vizualizacija je 
lahko prilagojena in usmerjenja k raz-
ličnim ciljem, vključno s sproščanjem 
in umirjanjem v stresnih situacijah, 
zmanjševanju anksioznosti, poveča-
nju samozavesti ter pripravi na  kako-
vosten spanec.  

Obstaja več načinov izvajanja vi-
zualizacije.  Lahko je vodena – pri 
tem poslušamo glas nekoga drugega, 
ki nas popelje skozi zgodbo oziroma 
predstave na način, ki je namenjen 
sprostitvi, krepitvi samozavesti, po-
miritvi,  doseganju ciljev itn. 

Vizualizacijo pa lahko izvajamo tudi 
sami tako, da gremo z mislimo skozi 
telo in si predstavljamo vsak del telesa 
posebej ter ga miselno sproščamo ali 
pa si jasno zamislimo pot ali cilj in si 
poskušamo predstavljati čisto vsako 
podrobnost na poti do cilja.  

(Npr.: smučarji si jasno vizualizirajo 

progo, vsak nagib, ovinek itn., preden 
se spustijo po strmini). Vsekakor je 
priporočljivo najprej poskusiti z vode-
no vizualizacijo, ki nas nauči pravilne 
umiritve in sprostitve ter nam omo-
goči, da resnično začutimo vse koristi, 
ki jih prinaša. 

Progresivna mišična relaksacija
Progresivno mišično sproščanje 

oziroma progresivna mišična relaksa-
cija je ena od učinkovitih tehnik spro-
ščanja telesa. Z napenjanjem in nato 
sproščanjem posameznih mišic lahko 
umirimo svoje telo in um. 

Zelo koristna je pri stresu, motnjah 
spanja, nervozi in notranjem nemiru. 
Bistvo tehnike sproščanja je fizični 
princip: močna napetost mišic pov-
zroči večjo prekrvavitev, kar pri spro-
stitvi občutimo kot prijetno toploto. 
Telesna sproščenost, ki nastane med 
izvajanjem te tehnike, se hitro pretvo-
ri in preide v duševno umirjenost in 
občutek spokojnosti.

Včasih je najbolj produktivna stvar, 
ki jo lahko naredimo, da se sprostimo. 
Če potrebujete osebo, ki vam bo po-
magala poiskati in zgraditi nove mo-
žnosti v medsebojnih odnosih, potre-
bujete spodbudno besedo, nasvet ali 
imate vprašanje, lahko stopite v stik 
z mano. 

Prisrčno vabljeni, da skupaj vnese-
mo več sproščenosti v naša življenja!

Ana Podlipnik, mag. 
psihosocialnega svetovanja, mag. 

socialnega dela.
ana@motivacijainsvetovanje.si, 
www.motivacijainsvetovanje.si

Tel.: 040 126 826

Ana svetuje

Sprostitvene tehnike proti stresu: 
del kognitivno-vedenjske terapije 
Vsi si želimo biti zadovoljni in velik del 
življenja iščemo srečo. Službo, ki nas izpolnjuje, 
partnerje, ki nas cenijo, družino, ki nam je v 
oporo, in prijatelje, ki nas spravljajo v smeh. Ali 
res? Naš način življenja in naša dejanja namreč 
pogosto kažejo, da si ne prizadevamo tako 
zelo za srečo, saj jo žrtvujemo za druge cilje, na 
primer za boljši družbeni položaj ali izogibanje 
negativnim stvarem, kot sta neugodje in 
dolgčas.

ZAPELJITE  
V SMERI 
BREZSKRBNIH 
POTI!
NAJBOLJŠA POT DO 
STROKOVNEGA VZDRŽEVANJA.

Vse pod kontrolo, na vsakem kilometru. Poskrbite 
za brezskrbno vožnjo in obiščite naš pooblaščeni 
servis Peugeot.

POOBLAŠČENI
PEUGEOT
SERVIS

Sl
ika

 je
 si

m
bo

lič
na

.

peugeot.si
A S I S T E N C A

HERCEGOVINAPROMET D.O.O., Bišće polje bb, 88000 Mostar, 036 557 825AVTO LEV d.o.o. PE VRHNIKA, Ljubljanska c. 16a, 1360 Vrhnika, tel. 01 755 8010
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Zavod za naravno 
izobraževanje Sole 

Libero, ki ponuja 
alternativno obliko 

šolanja osnovnošolskim 
otrokom in doživljajske 

dopoldneve za 
predšolske otroke. 

Letos bo že drugo leto po iz-
datnih počitnicah odprl svoja 
vrata novemu šolskemu letu, 
novim radostim in izzivom šol-
skega vsakdana na malo druga-
čen način. 

V tem šolskem letu bodo 
učence poučevali pedagogi: 
Saša Kern (uni. dipl. prof. ra-
zrednega pouka, ki se je udele-
žila tudi izobraževanja gozdne 
pedagogike na Danskem), Peter 
Gantar (dipl. inž. tehniške sme-

ri z opravljenim pedagoško-
-andragoškim izobraževanjem 
in večletnimi izkušnjami na 
področju likovne in glasbene 
umetnosti) ter Nina Košir (uni. 
dipl. prevajalka angleškega jezi-
ka), ki poučuje že 15 let ljudi na 
vseh stopnjah in vseh starosti 
(od vrtca do upokojencev).

Kako bodo letos potekali 
naši dnevi?

Naš dan se bo začel malo 
pred osmo uro, ko se bomo 
vsako jutro pozdravili v jutra-
njem krogu, se pogovorili o 
vtisih prejšnjega dneva ter na-
črtovali dan pred nami. 

Klasično šolsko delo, ki ga 
predvideva javni učni načrt, bo  
potekalo vsak dan, preostanek 
časa pa bo na voljo individual-
nim ter kreativnim potrebam 
učencev. Pri vsakem učencu 

spodbujamo njegova šibka po-
dročja ter nadgrajujemo moč-
na, saj le tako gradimo trdne 
temelje na dolgi poti v odraslo 
dobo.

V Zavodu Sole Libero pra-
ksi dajemo nekoliko prednosti 
pred teorijo, zato bodo tudi 
letos učenci sami poskrbeli za 
pripravo malice, pospravljanje 
učilnice, kuhinje, skrbeli za 
posodo, čistočo in še kaj. Čas 
po malici bo namenjen preži-
vljanju časa zunaj, kjer bomo 
predelali preostanek učnega 
načrta. Svežemu zraku, vsak-
danjemu gibanju, orientacij-
skim izletom in izkustvenemu 
učenju bomo dali vse možnosti, 
tako da togo sedenje in neza-
interesirano poslušanje ne bo 
imelo možnosti za nastanek.

Ob vsem bomo dali velik 

poudarek tudi samostojnemu 
raziskovanju in eksperimenti-
ranju na področju naravoslovja, 
kjer bomo s pomočjo številnih 
poskusov in eksperimentov 
spoznavali svet fizike, kemije, 
elektrotehnike in pravzaprav 
življenja nasploh, zgodovino 
pa tako, da bomo obiskovali 
muzeje ter prebirali resnične 
zgodbe iz starih časov v obje-
mu našega gozdička ob ognju.

Ves čas bomo v stiku tudi s 
tujim jezikom (angleščina), in 
sicer preko glasbe in iger, prav 
tako bomo imeli dovolj časa 
za krepitev svojih notranjih 
vezi preko  glasbene, likovne 
in plesne umetnosti, športno 
pa bomo še naprej aktivni v 
plezalnem centru, na igriščih 
ter v naravi, kjer bomo imeli 
več pohodniških in kolesarskih 
izletov. Veliko bomo tudi šivali 
in urili ročne spretnosti z gne-
tenjem in oblikovanjem gline.

Vsakodnevno preživljanje 
časa v naravi nam bo omogo-
čalo prvoosebno opazovanje 
in čutenje narave ter opazova-
nje in dojemanje spreminjanja 
letnih časov, vremenskih poja-
vov ter vplivov vremena na na-
ravo. Redno bomo raziskovali 
Ljubljansko barje, Vrhniko in 
okolico ter  tako krepili zanje o 
naravi, ljudeh in okolici, v kateri 
živimo.  

Na tedenski ravni bomo de-
lali z ročnim orodjem v goz-
dičku, kjer bodo otroci žagali, 
zbijali, vrtali, pilili in ustvarjali 
svoje mojstrovine. V pomoč 

jim bova pedagoga, kamor se 
bodo lahko vedno obrnili po 
nasvet in podporo. V gozdičku 
bomo tudi redno kurili ogenj, 
kjer si bomo večkrat pripravili 
in popekli malico.

Prednost, ki jih nudimo 
pedagogi pri poučevanju v 
Zavodu Sole Libero:
– učencem nudimo izkustve-

no učenje z razumevanjem 
in ne zgolj samo s pomnje-
njem,

– učence poskušamo pripra-
viti, da znajo razmišljati s 
svojo glavo in preizkušati s 
svojo lastno domišljijo in se 
tako znajti in ostati kreativni 
v različnih situacijah,

– učence učimo na realnih in 
vsakdanjih primerih ter situ-
acijah,

– učence spodbujamo k samo-
stojnemu učenju in razisko-
vanju,

– v učencih spodbujamo vese-
lje do raziskovanja, učenja ter 
ustvarjanja,

– starši imajo proste popol-
dneve s svojim otrokom, saj 
ni domačih nalog, 

– učencem ni treba nositi no-
benih šolskih potrebščin s 
seboj, saj imajo vse potrebno 
v naših prostorih, 

– učenci so deležni individu-
alnega pristopa pri obdelavi 
učne snovi in individualno 
prilagojenega dela, 

– otroci bodo vsak dan zunaj 
na svežem zraku in deležni 
gibanja, 

– imeli bodo veliko časa za do-

datne ustvarjalne dejavnosti 
(plezanje, ustvarjanje z glino, 
šivanje, eksperimenti itn.), 

– učenci si sami pripravljajo 
zdrave in okusne malice, v 
katero vključujejo veliko se-
zonskega in lokalno pridela-
nega sadja in zelenjave,

– sprotno obveščanje in komu-
nikacija s starši o otrokovih 
močnih ter šibkih področjih 
(ne le na govorilnih urah).
Za šolsko leto 2019/2020 

imamo še nekaj prostih 
mest

Ker še vedno vpisujemo 
otroke od 1. do vključno 4. ra-
zreda v šolsko leto 2019/2020 
v program alternativne obli-
ke šolanja, ki upošteva javno 
veljavni kurikulum, ste vsi, ki 
vas naš način šolanja zanima, 
lepo vabljeni v naše prostore. 
Vabljeni pa so tudi predšolski 
otroci, ki so dopolnili pet  let. 
Naša praksa v času vpisov so 
individualna srečanja s starši 
in otroki, ko se pogovorimo o 
vseh vprašanjih. V primeru do-
datnih vprašanj pišite na info@
sole-libero.si ali pokličite na 
031 751 499 (Saša) ali 031 296 
591 (Peter). Več o nas najdete 
na spletni strani:www.sole-
-libero.si.

SimonKr, d. o. o., je naš sonč-
ni sponzor. Če vas sponzorstvo 
zanima, nam pišite na info@
sole-libero.si.

Sole Libero – 
vstopamo v novo šolsko leto 

Potrudimo se, da otrokom predsta-
vimo šolo kot nekaj pozitivnega, a jih 
hkrati tudi navajamo na določene ob-
veznosti in več samostojnosti. Vzgo-
ja otroka je spretnost, na katero nas 
nihče ne more pripraviti. Starši smo 
pri vzgoji otroka prepuščeni sami sebi, 
številni literaturi, mnenju raznih stro-
kovnjakov ter svojemu prepričanju 
glede tega, kako se prav vzgaja. Ena 
izmed pomembnih stvari, ki si jo vsi 
želimo pri vzgoji našega otroka, je, da 
se otrok nauči prevzemati odgovor-
nost za svoja dejanja. Kako naj to 
dosežemo?

Otrok potrebuje svobodo pri spre-
jemanju odločitev, kar pomen,i da 
mora tudi prevzeti odgovornost za 
svoje odločitve in posledice svojih 
odločitev. Otrok bo tako lahko izbral 

napačno odločitev in sprejel posledice 
nepravilne odločitve ali pa bo izbral 
pravo in odgovorno odločitev ter bil 
ob uspehu ponosen nase.

Otroci morajo razlikovati med tem, 
da je nekaj težko, in tem, da nečesa 
ne morejo ali zmorejo. Če v nečem 
ne uživajo, še ne pomeni, da tega ne 
smemo zahtevati od njih. Vsakdo 
včasih potrebuje pomoč in odgovorni 
ljudje prosijo za pomoč, a hkrati tudi 
prevzamejo odgovornost za stvari, ki 
jih lahko naredijo sami. Odrasli po-
gosto pozabljamo, da smo postali bolj 
sočutni in razumevajoči ter da smo 
se največ naučili, ko smo se soočali s 
težavami.

V življenju se je nemogoče izogniti 
bolečini. Otroci se morajo naučiti pre-
vzeti odgovornost, kako ravnajo s svo-

jimi čustvi in frustracijami. Morajo se 
naučiti, kako reševati težave, če z na-
stalo situacijo niso zadovoljni. To, da 
otroku omogočimo, da doživi uspehe 
in padce, ko išče rešitve za svoje težave, 
mu bo pomagalo spoznati, da imajo 
njegova dejanja posledice, naučil se 
bo, da lahko nadzira svoje življenje in 
se nauči izogniti težavam, ki so zanj 
nevarne.

Otrok se mora, ko mu postavlja-
mo meje, zavedati, da so vsa čutenja 
pravilna. To mu moramo povedati na 
spoštljiv in empatičen način. Z otro-
kom spregovorite o takšni temi, ko 
bosta oba mirna. Če je vaš otrok bolj 
tihe narave, mu pustite dovolj časa, da 
spregovori z vami. Skupaj spregovori-
ta o  težavi in povabite otroka, da pove, 
kako bi jo lahko rešil, kako razume in 
vidi to težavo in kako bo dosegel svoj 
cilj. Otroku povejte, kakšna so vaša 
pričakovanja in tudi, kakšne bodo po-
sledice, če bo kršil postavljene meje. 
Pri postavljanju meja je pomembno, 
da se znamo z otrokom povezati, da 

mu damo vedeti, da so njegova čustva 
za nas pomembna in da nam ni vsee-
no zanj. Z otrokom je treba vzpostavi-
ti zaupen in ljubeč odnos, kar pomeni, 
da mu omogočimo, da se čuti spre-
jetega. Razumeti mora, da ga imamo 
radi takšnega, kot je in da ne grajamo 
njega kot takšnega, temveč njegovo 
vedenje. Zato je izjemnega pomena, 
da z otrokom o postavljanju meja in 
njihovem kršenju ter posledicah spre-
govorimo spoštljivo, ljubeče in tudi z 
razumevanjem njegovega stališča.

Vprašanje za starše: Bi svoje 
otroke radi naredili varne ali 
močne? Želja staršev pustiti otroku, 
da brez graja dela, kar hoče, ustva-
ri ravno nasprotni učinek na poti k 
njegovi samostojnosti. Namreč s tem, 
ko otroku ne  postavimo mej, mu kot 
starši odrečemo vsako možnost za 
samostojno delovanje. Nedvomno se 
vsi starši trudimo, da ravnamo in se 
odzivamo v danih situacijah najbo-
lje, kakor znamo in zmoremo. Tako 
je tudi prav. Prav pa je tudi, da smo 

pozorni na situacije, ki za nas odrasle 
pomenijo preizkušnjo. Takrat je do-
bro, da se ne odzovemo na prvo žogo. 
V taki situaciji je dobro premisliti in se 
odzvati ter ukrepati šele po tehtnem 
premisleku in razmisleku. Tako lahko 
preprečimo marsikatero nelagodje in 
slabo voljo, ki bi lahko nastala s pre-
hitrim odzivom ali če bi se odzvali na 
prvo žogo, na primer v afektu. Vse to 
že vemo, le da ne vemo, da vemo. Ven-
dar takoj razumemo, ko nam je pred-
stavljeno na tak način. Torej: če ni vre-
dnot, ni smisla. Imeti smisel ... O tem 
bom pisala v naslednji številki Našega 
časopisa. Do takrat pa vam želim lep 
in uspešen začetek novega šolskega 
leta in veliko smisla ter potrpljenja pri 
postavljanju meja in spremljanju vaših 
otrok in njihove odgovornosti.

Urška Jesenovec,
mag. zakonskih in družinskih 

študijev, zakonska in družinska 
terapija

jesenovecurskagmail.com, 
031544095

Urška svetuje

Konec počitniških dni, začetek 
pouka in odgovornost otrok

Kako otrokom predstaviti šolo? Predvsem kot 
nekaj zanimivega in ne kot breme. Pomembno je, 
da starši pred novim šolskim letom ne ustvarjajo 
panike v družini, češ sedaj pa zopet prihaja šola in 
ves napor, ki je vezan nanjo. 
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Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št.: 
 01/755-51-57 ali 031/338-426. Lahko pa nam pišete na 

 ckz@zd-vrhnika.si. 

 

 
Teden od 16. do 22. septembra 2019 bo v znamenju 
Evropskega tedna mobilnosti, zato bomo organizirali 

VZDRŽLJIVOSTNE TESTE HOJE: 
- v sredo, 18.9. od 16. do 18. ure pred osnovno 

šolo Log Dragomer 
- v četrtek, 19.9. od 16. do 18. ure pred 

gasilskim domom Brezovica pri Borovnici 
- v petek, 20.9. od 16. do 18. ure na stadionu na 

Vrhniki 
 

Udeleženci se boste lahko podali na daljši, 2-km dolg test 
hoje ali pa se poizkusili na krajšem, 6-minutnem testu.  

 

V okviru Evropskega tedna športa od 23.septembra do 30.septembra 2019 bomo pod sloganom 
»Zmigaj se do brezplačne vadbe« izvedli vodene vadbe za krepitev zdravja v: 

-  ponedeljek, 23.9., ob 18h 
- torek, 24.9 ob 8h 

- sreda, 25.9. ob 19h 
- četrtek, 26.9. ob 8h 

Vadbe bodo potekale v dvorani Cankarjevega doma Vrhnika. 
 

 
Poleg tega v mesecu septembru obeležujemo Svetovni dan srca, v okviru katerega bo: 

  
- v petek, 27.9.2019 ob 9. uri v Črnem orlu (Cankarjev trg 4, Vrhnika) predavanje o 

ZVIŠANEM KRVNEM TLAKU. Izvedeli boste informacije o obvladovanju krvnega tlaka, 
potrebnih ukrepih za zniževanje le-tega, posledicah ter pravilnem izvajanju samomeritev. 

- POHOD ZA ZDRAVO SRCE po okolici Vrhnike v petek, 27.9.2019. Dobimo se na parkirišču 
pri Črnem orlu ob 8:30. uri. 

 

AKTIVNO V SEPTEMBER S 
CENTROM ZA KREPITEV 

ZDRAVJA 
 

   

  

                                           8. september obeležujemo 
                               SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE 

 
                             V petek, 6.9.2019 smo za vas pripravili: 

 
8.00 – 9.00 

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO  
(Cankarjev dom Vrhnika) 

 
9.00 – 11.00 

VZDRŽLJIVOSTNI TEST  HOJE  
(Športni park Vrhnika – stadion) 
ANALIZA TELESNE SESTAVE 

INDIVIDUALNO SVETOVANJE O OBVLADOVANJU KRONIČNE BOLEČINE S 
FIZIOTERAPEVTOM 

 (Tržnica Vrhnika) 
 

11.00 – 13.00 
PRIPRAVA INDIVIDUALNEGA VADBENEGA PROGRAMA 

(Črni orel) 
TESTIRANJE MIŠIČNE ZMOGLJIVOSTI 
(Zdravstveni dom Vrhnika – Fizioterapija) 

 

 
 

 
 
 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št.: 01/755-51-57 ali 031/338-426. Lahko 
pa nam pišete na ckz@zd-vrhnika.si. 

 

R D E Č I  K R I Ž  V R H N I K A

Vabilo

Krvodajalska akcija
Krvodajalske akcije, ki je bila na Vrhniki organizirana 
za občane Vrhnike, Borovnice in Loga - Dragomerja 
v ponedeljek, 15., in v torek, 16. julija, se je kljub 
dopustniškemu času udeležilo 264 krvodajalcev. 

Prisrčna zahvala vsem, ki ste se odzvali vabilu na 
krvodajalsko akcijo in lepo vabljeni na naslednjo, 
jesensko  akcijo, ki bo v ponedeljek, 25., 
in v torek, 26. novembra 2019. 

Z vašo pomočjo »življenje teče dalje«!

Letovanje otrok 
na Debelem rtiču – 
Pričarajmo nasmeh

V času od 7. avgusta do 14. avgusta 2019 je v 
okviru omenjene akcije letovalo tudi  osm otrok 
z Vrhnike, iz Borovnice in z Loga - Dragomerja. 
Podjetje TUŠ je letos  že 17. leto zapored omo-
gočilo počitnice 500 otrokom iz socialno šibkih 
družin. S pomočjo Tuševe akcije Pričarajmo 
nasmeh je bilo v program letovanja vključenih 
500 otrok iz vse Slovenije in mnogim med njimi 

so omogočili prvo izkušnjo z morjem. Sprošče-
no druženje z vrstniki, morske dogodivščine, 
gibanje v naravi in obilo zabave so bili skupni 
imenovalec letovanj v Mladinskem zdravilišču 
in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem 
rtiču. Otroci so  čez dan nizali nepozabna do-
živetja med vodnimi igrami, treningi nogometa, 
igro odbojke in podobnimi športnimi aktivnost-
mi, zvečer pa so se zabavali v amfiteatru na plaži 
med plesom z glasbenimi željami in kino veče-
rom ter izborom miss in mistra Rtiča. Svoj ta-
lent so pokazali tudi na prireditvi Rtič ima talent. 
Letovanje je bilo skrbno pripravljeno in otroci, ki 
sicer ne bi šli na morje, so preživeli prečudovite 
počitnice.

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike 
motornih vozil

Vabimo vas na tečaj in izpit iz prve pomoči 
za voznike motornih vozil. Tečaje organizira-
mo enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat, 
nudimo brezplačno izposojo literature. Prijave 
sprejemamo vsak dan od 8. do 14. ure v pisarni 
OZ RK Vrhnika, Poštna ulica 7B, na telefonsko 
številko  7502-447 ali na e-naslov: rk.vrhnika@
siol.net 

Dolgoletna 
prostovoljka  RK 
Vrhnika Marija Gostiša 
praznovala 90 let

14. avgusta 2019 je naša dolgoletna prostovolj-
ka Marija Gostiša dopolnila 90 let. Ko smo jo 
obiskali v Domu upokojencev, nas je  pričakala   
vesela in nasmejana. Sproščeno smo poklepetali 
in obudili spomine. Ob visokem jubileju ji želi-
mo še veliko zdravih in srečnih let!

OZ RK VRHNIKA

Merjenje krvnega tlaka, 
sladkorja, holesterola 
in trigliceridov
Na Območnem združenju Rdečega križa Vrh-
nika, Poštna ulica 7B, vsak prvi torek v mesecu 
od 8. do 10. ure. Za merjenje krvnega sladkorja, 
holesterola in trigliceridov morate biti obvezno 
tešči!
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Kostanjevica, 23. julij 
– V soboto, 27. julija, se 
je končal mednarodni 
simpozij kiparjev Forma 
viva 2019 v Kostanjevici 
na Krki, na katerem 
sodelujejo trije kiparji.

Med drugim tudi vrhniški 
rojak akademski kipar mag. 
Bojan Mavsar.

 Predstavlja se s skulpturo 
Varuh časa, menihom, ki tako 
kot meniški redovi dojemajo 
prostor in čas odgovorno in 

v večni sinhroniciteti. Če ne 
bomo znali ponotranjiti tega 
znanja, nam bo čas skupaj s 
svetom, potekel – se glasi ume-
tnikova razlaga. 

Na simpoziju sodeluje tudi 
Robert Canev iz Bolgarije s 
skulpturo Seme ter Aldo Shir-
ma Uza iz Peruja, ki se predsta-
vlja s skulpturo v obliki ladje, 
na kateri bodo različne živali, z 
imenom Plujemo skupaj.

Več kot  sto skulptur, ki so 
na ogled v neposredni okolici 
galerije in v Kostanjevici na 
Krki, je nastalo v letih 1961/88 
ter bienalno od 1998 naprej, 

na kiparskih simpozijih For-
ma viva, z mednarodno ude-
ležbo kiparjev iz vsega sveta. 
Skulpture, ki jih udeleženci 
oblikujejo en mesec, ostanejo 
v naravnem okolju. Ustvarjene 
so izključno iz hrastovega lesa, 
ki je tipičen osnovni material 
za to geografsko območje. Or-
ganizator dogodka je Galerija 
Božidarja Jakca, Kostanjevica 
na Krki.

Gašper Tominc, foto: 
facebook Galerija Boži-

darja Jakca, Kostanjevica 
na Krki

Spet je leto naokoli in 
prvo soboto v avgustu, 

3. avgusta  2019, smo se 
člani KD Stara Vrhnika 
odpravili na Villacher 

Kirchtag  v avstrijski 
Beljak. 

Že večer prej smo ženske pri 
Emi Goričan naredile majhne 
šopke, ki jih podarimo obisko-
valcem.

Naj napišem, da smo se KD 
Stara Vrhnika  prvič udeležili 
tega srečanja 7. avgusta 2010, 
ko je bilo 67. srečanje po vrsti, 
torej ravno obrnjeni številki. 
Letos smo sodelovali že dese-

tič po vrsti. Skupaj nas je bilo 
28; v noše se jih je obleklo 16, 
med njimi tudi naš predsednik 
KS Jani Krvina.  Na vozu, ki ga 
je spretno ˝fural˝  Boštjan Gr-
dadolnik, so se peljali naši pritr-
kovalci, ki so skozi vso povorko 
»pinkali« na male zvonove in 
poželi veliko aplavzov. Z nami 
sta bili dve družini, Grdadolnik 
in Bogataj, vozniku so pomagali 
pomočniki, njegova žena in dva 
vodnika konj. Krasna ekipa so 
in zelo dobro jim gre na vsaki 
vožnji. Že tretjič smo sodelovali 
z njimi. Prireditev je šlo gledat 
še  osem gledalcev. Imeli smo 
kaj videti, saj je sodelovalo 70 
skupin iz več držav. Največ noš 

je bilo iz Avstrije, Italije, Nemči-
je, videli smo skupino iz Latvije 
in celo iz Ekvadorja. Mesto je 
bilo praznično okrašeno in zelo 
zanimivo in pohvalno je, da je 
bila večina gledalcev v nošah.  
Če še niste videli te veličastne 
prireditve, je čas, da si jo priho-
dnje leto ogledate. Joži Krvina in 
Anita Garafolj  sva vse lepe tre-
nutke ujeli v fotografski objektiv. 
Po končani prireditvi smo vsi 
udeleženci odšli na zasluženo 
malico; prireditelj  je pogostil 
s klobasami in pivom. Luštno 
je bilo!

Zapisala: Anita Garafolj, 
fotografije: Joži Krvina 

Vrhnika, 23. junij – 
Argonavtski festival se 
tradicionalno zaključi 
z nastopom Mešanega 
pevskega zbora Ivan 
Cankar v cerkvi sv. 
Lenarta v središču 
mesta. 

Tako so člani in članice zbora, 
ki ga vodi Lovro Grom, pripra-
vili koncert z naslovom »Moja 
domovina«, ki so ga še dodatno 
popestrili gostje iz srbskega No-
vega Sada. Nastopili so tamkaj-
šnji odrasli učenci dopolnilnega 
pouka slovenskega jezika pod 
mentorstvom učiteljice Rut 
Zlobec, ki so se predstavili z 
deklamacijami in branjem zapi-
sov, dogajanje pa so še dodatno 
popestrili člani Mešanega pev-
skega zbora Društva Slovencev 
Kredarica z dirigentko Dunjo 

Hozjan – ravno tako iz Novega 
Sada. Gostje, ki vsako leto okoli 
dneva državnosti obiščejo ro-
jake v Sloveniji,  so bili deležni 

velike pozornosti, pozdravil jih 
je tudi vrhniški župan Daniel 
Cukjati. 

Gašper Tominc, foto: GT 

Mavsarjev Varuh časa 
v Kostanjevici na Krki

KD Stara Vrhnika  na 76. srečanju 
narodnih noš v Beljaku

Napovedujemo 

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Gledališki abonma 2018/19 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

ČETRTEK, 28. november 2019, ob 18. in 20. uri

MARKO HATLAK & FUNtango s posebnim gostom 
IZTOKOM MLAKARJEM

Koncertni večer
Vabljeni!

Festival zaključili z 
domačimi in tujimi pevci

Gostje iz Novega Sada – MePZ Društva Slovencev Kredarica z dirigentko Dunjo Hozjan
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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: od torka do petka: od 8.00 do 17.00, sobote, nedelje in prazniki: od 9.00 do 
19.00, ponedeljki: zaprto. Zadnji vstop v muzej je eno uro pred zaprtjem muzeja.  

Občasne razstave:

Človek na Luni
V letu 2019 mineva 50 let od pomembnega mejnika v zgodovini človeštva, ko je prvi človek pri-
stal in stopil na Luno. Na občasni razstavi, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Slovenije in drugimi strokovnjaki, izpostavljamo, kako so dogodek spremljali v našem 
prostoru, kakšen odmev je imel v takratnih medijih in kakšen vpliv je imel na razvoj znanosti in 
tehnike. Dotaknemo se tudi prispevka slovenskih strokovnjakov k raziskovanju vesolja. Na ogled 
do decembra 2019.

Vzhodno od raja – Jugoton 1947–1991
Na gostujoči razstavi umetniške organizacije Kultura umetnosti in Tehničnega muzeja Nikola 
Tesla iz Zagreba predstavljamo zgodovino največje jugoslovanske glasbene založbe ter unikatne 
naprave za proizvodnjo kaset in plošč. Obogatili smo jo s pregledom različnih predvajalnikov 
zvoka in akustične tehnike druge polovice 20. stoletja ter izdajo obsežnega kataloga o zgodovini 
založbe Jugoton. Na ogled do decembra 2019. 

Znanje brez meja
Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razširjanja in soustvar-
janja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet, in tiste, ki jih je zaneslo k nam od 
drugod. Na ogled do decembra 2020.

Spored prireditev:

Nedelja, 1. 9., ob 16.00: voden ogled nove občasne razstave Človek na Luni in degustacija 
astronavtske hrane 

Sobota, 7. 9., ob 9.30: delavnica rezbarstva (delavnica je plačljiva, obvezne predhodne 
prijave)  

Nedelja, 8. 9., med 14.00 in 18.00: prikaz klekljanja 

Četrtek, 12. 9., in petek, 13. 9., med 9.00 in 12.00: prikaz mlačve žita z lokomobilo

Soboti, 14. 9. in 21. 9., ob 9.30: dvodnevna fotografska delavnica s fotografom Marja-
nom Artnakom (delavnica je plačljiva, obvezne predhodne prijave)  

Nedelja, 15. 9., med 14.00 in 18.00: prikaz mlačve žita z lokomobilo 

Nedelja, 22. 9., ob 16.00: Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle

Od torka, 24. 9., do petka, 27. 9., od 9.00 do 13.00: Dnevi strojništva, predstavitev 
projektov sodelavcev Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani 

Nedelja, 29. 9. 2019, od 10.00 do 18.00: Dnevi strojništva

Petek, 27. 9., od 17.00 do 22.00: NOČ RAZISKOVALCEV  (v okviru projekta Noč ima svojo 
moč)

Od 17.00 do 22.00: Dnevi strojništva

Ob 17.30: Človek na Luni, voden ogled za družine

Ob 18.30: Zgodbe ta firbčnih in hrabrih, pripovedovanje Daše Ozimek za otroke in odrasle 

Ob 19.00: projekcija dokumentarnega filma

Ob 20:00 Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle

Vstop prost od 17.00 do 22.00.

Za sobotne delavnice so obvezne prijave po telefonu 01 750 66 72, 041 957 146 ali elektronski 
pošti programi@tms.si.
Nedeljske prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice, sobotne delavnice so 
plačljive.

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ 
Polhov Gradec 61, telefon: 01/364 00 83, www.tms.si, muzejpt@tms.si

Odprto: od torka do nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00. Zadnji vstop v muzej je eno uro pred 
zaprtjem muzeja.  

Občasne razstave: 

Zgodbe iz šolske torbe 
V sodelovanju z zgodovinskim krožkom Osnovne šole Polhov Gradec smo pripravili občasno 
razstavo o zgodovini šolstva na Polhograjskem vse od njenega začetka leta 1852 do časov, ko so 
učenci pouk obiskovali v polhograjski graščini, kjer so zdaj prostori Muzeja pošte in telekomuni-
kacij.  Letos mineva 50 let, odkar je v graščini zadnjič zazvonil šolski zvonec. Na ogled do 24. 11. 
2019.

Spored prireditev:

Nedelja, 1. 9., ob 15.00: voden ogled muzejskih zbirk

Nedelja, 8. 9., ob 15.00: Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine
Nedelja, 15. 9., ob 15.00: voden ogled za seniorje

Petek, 27. 9., od 17.00 do 22.00: NOČ RAZISKOVALCEV (v okviru projekta Noč ima svojo moč)

Ob 17.30: Kuharska knjiga dr. Angele Piskernik, projekcija dokumentarnega filma 

Ob 18.15: Izdelovanje herbarija, delavnica
Ob 19.00: voden ogled Polhovega doživljajskega parka 

Ob 20.00: Grof Blagaj te vabi na čaj, otroška čajanka

Ob 20.30: vodenje po zgodovini pošte v 19. stoletju

Vstop prost od 17.00 do 22.00. 

September v TMS

Kulturno umetniško društvo Cona 8 z baletno predstavo za otroke Aleksandre 
Naumovski Potisk 

LA FONTAINOVE BASNI,
režija: Saša Potisk,
plešejo in igrajo: Urša Vidmar/Metka Beguš, Petar Đorčevski/Filip Viljušić Jan Bučar/
Gregor Prah,

Hišo otrok in umetnosti z lutkovno predstavo Katje Povše

TO NI PIKA!, 
igrata: Ana Špik in Anže Virant,

Čarodeja Janija Jošovca, ki nam bo ob magični predstavi 

ČAROBNI DECEMBER  pričaral tudi Dedka Mraza,
 
Lutkovno gledališče FRU-FRU z lutkovno predstavo Irene Rajh – 

KRTEK ZLATKO ali KAKEC, KI JE PADEL 
Z NEBA, 

igrata: Irena Rajh in Matevž Gregorič

Kulturni zavod KULT z lutkovnim kabaretom Svetlane Makarovič 

ČUK NA PALICI,
režija: Nika Bezeljak, igrajo: Laura Zafred, Miha Bezeljak, Rok Felicjan/Žiga Fabbro, 
Matic Smolnikar in Aleš Zorec.

Točne datume posameznih predstav, kratke vsebine in druge infor-
macije vam bomo s programsko knjižico predstavili jeseni.

PROSTOR
Polna cena
abonmaja 

Plačilo v dveh 
obrokih

Invalidi in 
nezaposleni 
(s potrdili)

Parter 26 € 28 € 20 % popust
Balkon 23 € 25 € 20 % popust

Mestno gledališče ljubljansko s komedijo Petra Zelenka 

ODHODI VLAKOV,
Odjezdy vlaků
režija: Primož Ekart,
igrata: Primož Ekart in Mojca Funkl,

harmonikarja Marka Hatlaka & FUNtango

na KONCERTNI VEČER s posebnim gostom -  igral-
cem, kantavtorjem in pevcem Iztokom Mlakarjem,

Prešernovo gledališče Kranj z dramo Davida Ivesa

VENERA V KRZNU, 
Venus in Pelz,
režija: Primož Ekart, 
igrata: Borut Veselko in Vesna Pernarčič,

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica z glasbeno komedijo

BERAŠKA OPERA,
The Beggar's Opera
režija: Vito Taufer 
igrajo: Kristjan Guček, Radoš Bolčina, Ana Facchini, Urška Taufer, Gojmir Lešnjak-Gojc 
k.g., Patrizia Jurinčič Finžgar, Arna Hadžialjević, Medea Novak,  Maša Grošelj k.g./An-
drijana Boškoska Batič, Matija Rupel, Jure Kopušar, Žiga Udir, Žiga Saksida k.g., Andrej 
Zalesjak/Gregor Prah k.g., Iztok Mlakar, David Trebižan, David Šuligoj, Roman Kobal,

Slovensko stalno gledališče Trst s komedijo Floriana Zellerja 

RESNICA,
La Vérité
režija: Alen Jelen,

igrajo: Vladimir Jurc, Tina Gunzek/Lara Komar, Danijel Malalan/Primož Forte, Lučka 
Počkaj,

Slovensko narodno gledališče Drama iz Ljubljane z veseloigro Heinricha von Kleista

RAZBITI VRČ 
Der zerbrochne Krug
režija: Vito Taufer,
igrajo: Branko Šturbej, Jurij Zrnec, Marko Mandić, Polona Juh, Maruša Majer, Bojan 
Emeršič, Timon Šturbej, Zvezdana Mlakar, Matija Rozman in Sabina Kogovšek.

Točne datume posameznih predstav, kratke vsebine in druge infor-
macije vam bomo s programsko knjižico predstavili jeseni.

Koordinatorka in organizatorka kulturnih programov  Direktor Boštjan Koprivec
mag. Tatjana Oblak Milčinski

Vpis novih abonentov bo od 1. 8. do 21. 9. 2019, od 
ponedeljka do petka od  8. do 18. ure in v soboto od 
8. do 14. ure v Turistično informacijskem centru 
Vrhnika.

Zaradi velikega zanimanja svetujemo, da čim prej 
rezervirate abonentske vstopnice.

Abonma ENAJSTA ŠOLA, sezona 2019/20
Spoštovani starši, dragi otroci, vljudno vas vabimo k vpisu otroškega abonmaja Enajsta 
šola! Kot vsako leto, vas tudi letos konec junija vabimo k vpisu v novo abonmajsko sezono. 
Na oder velike dvorane Cankarjevega doma na Vrhniki smo letos povabili: 

Gledališki abonma sezona 2019/20
Spoštovani obiskovalci Cankarjevega doma na Vrhniki, vljudno vas vabimo k vpisu 
Gledališkega abonmaja v sezoni 2019/20! Na oder velike dvorane Cankarjevega doma na 
Vrhniki smo povabili:

PROSTOR
Polna cena
abonmaja 

Plačilo v dveh 
obrokih

Upokojenci, dijaki, študenti, invalidi 
in nezaposleni (s potrdili)

Parter 83 € 87 € 20 % popust

Balkon 78 € 82 € 20 % popust

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A

OBRAZ
Komična drama / Twarz / režija: 
Malgorzata Szumowska / scenarij: 
Michal Englert, Malgorzata Szu-
mowska / Poljska / 91’
Jacek je uporniški mladenič iz malega poljskega 
mesta, ki obožuje heavy metal, svoje dekle, psa 
in dirkanje v razpadli kripi. A ko mu nesreča med 
gradnjo orjaškega kipa Jezusa strahotno iznakazi 
obraz, izkusi vso krutost. 

MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA
Družinski film / Moj dida je pao s 
Marsa / režija: Dražen Žarković, 
Marina Andree Škop / scenarij: Pav-
lica Bajsić, Branko Ružić / Hrvaška, 
Slovaška, Slovenija, Luksemburg, 
Norveška, Češka, Bosna in Herce-

govina / 79’ / 7+
Nekega večera je deklica Una priča nevsakdanje-
mu dogodku dedka ugrabijo vesoljci. Medtem ko 
skuša ugotoviti, kam je dedek izginil, v kleti po 
naključju odkrije skriti prostor, poln nenavadnih 
vesoljskih stvari. 

BOLEČINA IN SLAVA
Drama / Dolor y gloria / režija in sce-
narij: Pedro Almodóvar / Španija / 
113’
Salvador Mallo, sloviti režiser v jeseni življenja, se 
vrača k poglavjem svoje preteklosti. K nekaterim 
skozi spomine, k drugim skozi vnovična srečanja. 
Od otroštva v Valencii v 60. letih do prvega pože-
lenja, prve odrasle ljubezni v Madridu 80. let in 
bolečine ob njeni izgubi. 

PAVAROTTI
Biografski glasbeni dokumentarec 
/ Pavarotti / režija: Ron Howard / 
scenarij: Cassidy Hartmann, Mark 
Monroe / Velika Britanija, ZDA / 114’
Luciano Pavarotti ni bil le eden najbolj nadarjenih 
in najbolj priljubljenih opernih pevcev na svetu, 
imel je poslanstvo: ponesti opero med vse ljubi-
telje glasbe in jo približati množicam. 

PREKLETSTVO VALBURGE
Grozljivka / črna komedija / Prek-
letstvo Valburge / režija in scenarij: 
Tomaž Gorkič / Slovenija / 83’
Brata Bojan in Marjan sta majhna prevaranta, ki 
želita s turizmom priti do hitrega zaslužka. 
Aktualne informacije: kino-vrhnika.si in facebook.
com/ kinovrhnika.                   Kino Vrhnika
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Do 29. septembra 2019.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

LJUBEZEN MED GLINO IN 
OGNJEM
Sodobna keramika Zavoda V-oglje, Galerija Cankarjevega doma na Vrhniki

Do 21. oktobra 2019.
Vstop prost.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

BELE NOČI
Razstava ilustracij Klare Jager, avla Cankarjevega doma na Vrhniki

NEDELJA, 1. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEVJI KRALJ
Družinska pustolovščina, SINHRO, 118 min, ZDA, 6+

NEDELJA, 1. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

YESTERDAY
Glasbena komedija, 116 min, Velika Britanija

ČETRTEK, 5. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

HČI MOJA
Drama, 100 min, Italija, Švica, Nemčija

PETEK, 6. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

VELIKO POPOTOVANJE
Animirana pustolovščina, SINHRO, 90 min, Rusija, ZDA, 6+

PETEK, 6. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BILO JE NEKOČ … V 
HOLLYWOODU
Komična drama, 159 min, Velika Britanija, ZDA

SOBOTA, 7. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ANGRY BIRDS film 2
Animirana pustolovščina, SINHRO, 96 min, Finska, ZDA, 6+

SOBOTA, 7. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TISTO: DRUGO POGLAVJE
Grozljivka, 165 min, ZDA

NEDELJA, 8. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LEVJI KRALJ 3D
Družinska pustolovščina, SINHRO, 118 min, ZDA, 6+

NEDELJA, 22. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JAZ SEM WILLIAM
Družinski film, 83 min, Danska, 8+

NEDELJA, 22. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DOWNTON ABBEY
Zgodovinska drama, 122 min, Velika Britanija

ČETRTEK, 26. 9. 2019, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: DOWNTON 
ABBEY
Zgodovinska drama, 122 min, Velika Britanija

ČETRTEK, 26. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PAVAROTTI
Biografski dokumentarec, 114 min, Velika Britanija

PETEK, 27. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

100 KILOGRAMOV DO ZVEZD
Komična drama, 85 min, Francija, 11+

PETEK, 27. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

RAMBO: DO ZADNJE KAPLJE KRVI
ZDA

NEDELJA, 8. 9.. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NIKOLI NI PREPOZNO
Komedija, 96 min, ZDA, Velika Britanija

TOREK, 10. 9.. 2019, ob 10. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: BOLEČINA 
IN SLAVA
Drama, 113 min, Španija

ČETRTEK, 12. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BELI VRAN
Biografska drama, 127 min, Velika Britanija, Srbija, Francija

PETEK, 13. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA
Družinski film, 79 min,
Hrvaška, Luksemburg, Norveška, Češka republika, Slovenija, 7+

PETEK, 13. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TISTO: DRUGO POGLAVJE
Grozljivka, 165 min, ZDA

SOBOTA, 14. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ZMAJČEK TABALUGA
Animirana pustolovščina, SINHRO, 90 min, Nemčija, 6+

SOBOTA, 14. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOŽA
Biografska drama, 120 min, ZDA 

NEDELJA, 15. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA
Družinski film, 79 min,
Hrvaška, Luksemburg, Norveška, Češka republika, Slovenija, 7+

NEDELJA, 15. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

BOLEČINA IN SLAVA
Drama, 113 min, Španija

ČETRTEK, 19. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

OBRAZ
Komična drama, 91 min, Poljska

PETEK, 20. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JAZ SEM WILLIAM
Družinski film, 83 min, Danska, 8+

PETEK, 20. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREKLETSTVO VALBURGE
Grozljivka, 82 min, Slovenija

SOBOTA, 21. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA
Animirana pustolovščina, SINHRO, 85 min, Francija, 6+

SOBOTA, 21. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREVARANTKE NA WALL 
STREETU
Komična kriminalka, 107 min, ZDA

C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

SOBOTA, 28. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOŠARKAR NAJ BO 2
Družinski film, Slovenija, 8+

SOBOTA, 28. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KRALJICE ZLOČINA
Drama, 102 min, ZDA

NEDELJA, 29. 9. 2019, ob 18. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

KOŠARKAR NAJ BO 2
Družinski film, Slovenija, 8+

NEDELJA, 29. 9. 2019, ob 20. uri.
Vstopnina: 4 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREKLETSTVO VALBURGE
Grozljivka, 82 min, Slovenija

Predprodaja vstopnic za prireditve Turistični 
informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška 
cesta 9. Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-
cankar.si. Ponedeljek – petek: od 8. do 18. 
ure, sobota: od 8. do 14. ure in pol ure pred 
predstavo na blagajni Cankarjevega doma 
Vrhnika. Nakup vstopnic preko spleta: www.
mojekarte.si. Vse kino predstave potekajo v 
veliki dvorani CDV. Dodatne informacije o 
prireditvah in morebitne spremembe: www.
zavod-cankar.si, www.vrhnika.si Pridržujemo si 
pravico do spremembe programa. 

Program
prireditev  
september
2019

Občina Vrhnika

K O N C E R T I  V R H U N S K I H  V R H N I Š K I H  I N 
G O S T U J O Č I H  U M E T N I K O V  N A  S V E T I  T R O J I C I

20.– 22.  september 2019

PETEK, 20. 9. ob 18. uri 
Učenci Glasbene šole Vrhnika   •   Trio L’Anima   •   Duo Jocif-Košir

SOBOTA, 21. 9. ob 18. uri 
Kitarist Mario Kurtjak   •   Sekstet Odoica

NEDELJA, 22. 9. ob 18. uri 
Trio Dolce   •   SaxLadies  

Vstop na vse tri koncerte je brezplačen.
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Napovednik za 
september 
2019

Branje Cankarjevih 
besedil
V sodelovanju s Turističnim društvom 
Blagajana vas vsako sredo ob 17.00 
vabimo v Močilnik k branju Cankar-
jevih besedil. Dogodek bomo izvedli 
v vsakem vremenu.  Morebitne spre-
membe ure ali lokacije preverite na 
mirjam.suhadolnik@gmail.com. 

Priprave na porod in 
starševstvo
V sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Vrhnika vas vabimo na tečaj Priprava 
na porod in starševstvo. Potekal bo 
med 16.30 in 18.30, in sicer: 2., 
3., 4., 9. in 10. septembra 2019 v 
Grabeljškovi dvorani in Malavašičevem 
kotičku Cankarjeve knjižnice Vrhnika. 
Prijave so zaželene na e-naslov: solaza-
starse@zd-vrhnika.si. Vljudno vabljeni! 

Svetovalno središče na 
Vrhniki
Enkrat mesečno, brezplačno in zaupno 
informiranje ter svetovanje odraslim 
pri odločitvah za izobraževanje in 
učenje v Malavašičevem kotičku ali v 
računalniški učilnici Kemis. 8.00 – 9.00 
skupinsko: priprava prijavne dokumen-
tacije za delovno mesto (življenjepis) 
individualno in 9.00 – 11.00: individu-
alno svetovanja in informiranje. Do-
datne informacije in prijava na tel.: 01 
510 22 70. Prva sreda v septembru 
(4. september, 8.00–11.00)
 

Predstavitev knjige 
POTopis – Viljem Gogala
Vabljeni na predstavitev knjige Vilje-
ma Gogale in ogled ilustracij Nikolaja 
Mašukova v sredo, 11. 9. 2019, ob 
17.00 v Grabeljškovo dvorano. PO-
Topis: popotniško zorenje Viljema 
Gogale je knjiga, ki opisuje pot – sa-
motno romanje skozi desetletje, neštete 
pešpoti, tišino pozabljenih samostanov 
in cerkva, skozi dež, sneg in pripeko. 
Sam sebi zadosten, srečen brez služ-
be in denarja, sam sebi v napoto, ko je 
iskal svoje stanovanje v nebesih.  Ne-
koč novinar, zdaj beraški romar, iščoč 
svojo pot.

Dan za poletavce/
NajPoletavce
Dan za Poletavce in NajPoletavce bo v 
petek, 20. septembra, ob 17.00 na 
košarkarskem igrišču pred Kulturnim 

centrom Vrhnika. Prejel(a) boš prizna-
nje in majico Poletavci/NajPoletavci, se 
zabaval(a) z  drugimi poletnimi bralci 
in ob sladkanju z lizikami v napetosti 
čakal(a) na žrebanje nagrad. Glavna 
nagrada bo skiro! Letos smo v goste 
povabili gledališko skupino Teater 
Cizamo, ki nas bo nasmejala z ulično 
predstavo o našem najbolj znanem vi-
tezu in nosi naslov Legenda o Erazmu 
Predjamskem. Pridi, luštno nam bo! V 
primeru slabega vremena bo prireditev 
v Grabeljškovi dvorani CKV.

Predstavitev knjige Dva 
Gorenjca o šparanju
Otroci so naše največje bogastvo! Ste se 
kdaj vprašali, kaj narediti, da bodo po-
stali »bogati« ali vsaj finančno varni?! 
Odgovore na ta vprašanja boste dobili 
na predstavitvi knjige Dva Gorenca o 
šparanju, ki bo v torek, 24. 9. 2019, 
ob 17.00 v Cankarjevi knjižnici Vrh-
nika. Na predstavitvi vam bosta avtorja 
Marko Juhant in Pavel Rihtaršič pred-
stavila konkretne primere iz prakse, 
kako naučiti otroka in nenazadnje tudi 
vas, kako delati z denarjem. Nekomu, ki 
bo tega dne imel srečen dan, pa bomo 
podarili knjigo s posvetilom obeh av-
torjev, vsi  drugi pa jo boste lahko tudi 
kupili.  

Predstavitev knjige 
Andreja Jelačina: Ni je 
šole brez karjole
Avtor Andrej Jelačin se je kot humo-
rist Toni Karjola uveljavil predvsem 
na Primorskem. Njegov humor odli-
kujeta  sredozemska sproščenost in 
raznolikost. Knjiga, ki jo bo predstavil  
v sredo, 25. septembra, ob 16.00 v 
Grabeljškovi dvorani, je duhovit kolaž 
humorja in satire, ki v verzih in v prozi 
na svojevrsten način zabavno in bodlji-
kavo obdeluje obdobje med tranzicijo 
in po njej, vse  do današnjih dni. V njej 
si avtor sproščeno in satirično privo-
šči in obdela vse sloje naše družbe in 
vse stranpoti, v katere smo zašli in še 
zahajamo. Za glasbeno spremljavo bo 
poskrbel petkratni seniorski državni 
prvak v igranju na diatonično harmo-
niko Ivan Šekoranja. 

Fotografska delavnica – 
osnove fotografije
Vabljeni na delavnico, ki bo v četrtek, 
26. 9. 2019, v prostorih Cankarjeve 

knjižnice Vrhnika. Cena delavnice je 
45 evrov  (za prijave do 16. 9. je cena 35 
evrov) in traja tri polne ure (od 15.00 
do 18.00). Obvezne predhodne prijave 
in informacije na tel. št. 031 400 936 ali 
na nejc@nejcpokec.com

RAZSTAVE
Ilustracije Nikolaja Mašukova
Vabljeni na razstavo ilustracij Nikola-
ja Mašukova iz knjige Vilijema Gogala 
POTopis, ki bo do konca oktobra na 
ogled v Malavašičevem kotičku. 

Razstava društva Dvig (Občina Log - 
Dragomer)
Septembra in oktobra se bo v naši knji-
žnici predstavilo najmlajše društvo iz 
Občine Log - Dragomer. Društvo 
DVIG  je univerza za tretje življenjsko 
obdobje, ki  se po dobrih treh letih de-
lovanja lahko pohvali s ponudbo šte-
vilnih izobraževalnih aktivnosti – od 
klasičnih tečajev angleščine, francošči-
ne španščine, nemščine, računalništva 
in fotografije,  izobraževalnih srečanj 
z vrhunskimi strokovnjaki do novih 
oblik učenja v študijskih krožkih, ki jih 
doslej v občini niso poznali. Društvo 
je med občani najbolj prepoznavno 
po reviji Pogovori z občani, v katerih 
so objavljeni intervjuji  s staroselci in 
posamezniki, ki so za svoje delo preje-
li najvišja državna priznanja doma ali 
v tujini. Poleg tega se lahko pohvalijo 
tudi z raznimi študijskimi krožki:  Be-
gunci ali vas poznamo, Od pravljice do 
lutke in z Lipo na Lukovici. 

Stalne razstave v prostorih 
Cankarjeve knjižnice Vrhnika:

Ivanova skodelica

Vabljeni na ogled Ivanove skodelice, 
ki je nastala v sodelovanju z akad. ki-
parjem, mag. Bojanom Mavsarjem in 
neformalne rokodelske skupine Kva-
kvačkaš. skodelica_NČ.jpg

Lesene zverinice 
Igorja Pavlovčiča

Vabljeni na ogled lesenih zverinic, ki jih 
ustvarja Igor Pavlovčič. Več informacij 
na št. 041 762 024. Zverinice.jpg
 
Mobili

Vabljeni na ogled simpatičnih in unika-
tnih mobilov, ki krasijo mladinski od-
delek. Izdelali so jih otroci naslednjih 
šol: OŠ Ivana Cankarja (Podružnična 
šola Drenov Grič), OŠ Antona Martina 
Slomška, OŠ Polhov Gradec (Podru-
žnična šola Šentjošt) in OŠ Primoža 
Trubarja Velike Lašče (Vrtec Sončni 
žarek). V sodelovanju z JSKD IO  Vrh-
nika in ZIC Naš Časopis. 
 
Ninin Cankar

Nina Sikirić je mlada Vrhničanka. V 
prostem času rada ustvarja, riše in piše 
bloge (https://nimamasiblog.word-
press.com/ in https://www.facebook.
com/nimamasiblog/). Zase pravi, da 
je »umetnica, ki se rada uči o življenju 
in vesolju. V Cankarjevem letu 2018 
je ustvarila portret Ivana Cankarja s 
skodelico kave, kateri pa je spremenila 
zaključek zgodbe po svoje. 
 
Druženje s psom in knjigo
V družbi prijazne jazbečarke boste iz-
vedeli marsikaj o kužkih, njihovih na-

vadah, negi, lahko se boste z njo poigra-
li in ji celo kaj prebrali. Druženje, ki je 
namenjeno izboljšanju bralnih veščin 
ob hkratnem spoznavanju psov, bo 11. 
septembra 2019 ob 15.00 ter vsako na-
daljnjo drugo sredo v mesecu. V sode-

lovanju z društvom Tačke pomagačke. 
Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.
com. Brezplačni dogodki v okviru pro-
jekta VGC Ljubljana N’šPLAC. Projekt 
sofinancirata MDDSZ in ESS. 

C A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K AC A N K A R J E V A  K N J I Ž N I C A  V R H N I K A

NAPOVEDUJEMO 

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Gledališki abonma 2018/19 in za IZVEN
Cankarjev dom Vrhnika

ČETRTEK, 28. november 2019, ob 18. in 20. uri
MARKO HATLAK & FUNtango s posebnim gostom 
IZTOKOM MLAKARJEM

Koncertni večer
Zasedba Marko Hatlak & FUNtango je bila v reviji Elle označena za 
skupino, ki ti ponudi katarzično koncertno doživetje in te hočeš nočeš 
izstreli v drugo dimenzijo. Marko Hatlak je skupino zasnoval leta 2004 
po vzoru zasedbe Astorja Piazzolle. Pionirji izvajanja tango glasbe v 
slovenskem prostoru Marko Hatlak & FUNtango z ognjevito in sen-
timentalno interpretacijo ustvarjajo svojo razpoznavnost. V letu 2016 
sta Iztok Mlakar in Marko Hatlak prvič skupaj stopila na oder in z 
izbranimi skladbami iz Mlakarjevega repertoarja, podprtimi z bogato 
spremljavo zasedbe Marko Hatlak&FUNtango, navdušila nabito polno 
dvorano Mlakarjevega domačega gledališča. Kritiki so koncert opisali 
kot »pašo za ušesa in dušo tako poznavalcev kot ljubiteljev tovrstne 
glasbe«.

Vljudno vabljeni!
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V soboto, 15. junija 
2019, se je končalo 

šesto evropsko 
veteransko košarkarsko 
prvenstvo pod okriljem 

organizacije ESBA s 
sedežem v Litvi. 

V različnih starostnih kate-
gorijah je nastopilo 64 ekip (18 
ženskih in 46 moških) prete-
žno iz vzhodne Evrope. Prven-
stvo sta gostili manjši španski 
obmorski mesti Altea in Calpe. 
Slovenske barve so zastopali: 
M 50+ Zlatorog Laško, M 55+ 
Slovenija Ljubljana, M 60+ AI-

KEA Portorož in M 65+ SLO 
50 plus Ljubljana. V posame-
znih ekipah so nastopili tudi 
igralci, ki so v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja igrali 
v prvi zvezni jugoslovanski ligi 
za ljubljansko Olimpijo: Marko 
Gvardjančič, Radovan Lorbek, 
Franc Volaj, Zlatko Šantelj, Mi-
tja Muha, Darko Mirt in Slavko 
Kotnik. Tedaj je bila Olimpija 
vrhunsko slovensko moštvo, 
osvojila je tudi šest naslovov 
državnih prvakov. Omenimo 
še, da je imela najstarejša slo-
venska ekipa (povprečje 67,8 
leta) tudi močno rezervno klop, 
moštvo je vodil Lan Brenk s 

pomočnikoma Đurom Lema-
ićem  in Markom Macuro.

Končne uvrstitve:
M 50+ Zlatorog Laško (5. 

mesto)
M 55+ Slovenija Ljubljana (1. 

mesto – zlata medalja)
M 60+ AIKEA Portorož (1. 

mesto – zlata medalja)
M 65+ SLO 50 plus Ljubljana 

(2. mesto – srebrna medalja)
Med nastopajočimi igralci so 

bili trije nekdanji vrhniški ko-
šarkarji, Miha Furlan (M 55+), 
Milan Jevšek (M 55+), Franjo 
Modrijan (M 65+), tekme pa je 
spremljal tudi Tone Gantar, ki 
se je pridružil ljubljanski ekipi 

SLO 50 plus.
V času tekmovanja so imeli 

udeleženci prost dan, ki so ga 
večinoma izkoristili za obisk 
bližnjih turističnih krajev (Va-
lencija, Alicante, El Castell de 
Guadalest). Prvenstvo je bilo 
dobro organizirano, predvsem 
je izstopalo odlično statistično 
vodenje posameznih tekem. 

Letošnje 15. svetovno vete-
ransko prvenstvo pa bo konec 
julija na Finskem (Espoo) pod 
okriljem svetovne organizacije 
FIMBA s sedežem v Argentini, 
vendar brez slovenske udeležbe.

Franjo Modrijan

M 65+ Slovenija – srebrna medalja

Nogometaši NK Dren 
- Vrhnika že od sredine 
julija naprej trdo delajo 

na in ob igrišču. 

S pridom so za svoje treninge 
uporabili vse kar ponujajo igri-
šča z umetno in naravno travo, 
v najbolj vročih avgustovskih 
dneh pa so si pomagali celo s 
hlajenjem in regeneracijo utru-
jenih mišic v hladnem izviru 
Ljubljanice v Retovju. 

Veliko dela je imelo čez po-
letje tudi vodstvo kluba, ki je s 
svojimi aktivnostmi poskrbelo, 
za novo trenersko piramido, 
ki bo skrbela za dober razvoj 
posameznih ekip in da je v za-
ključnih fazah izgradnje drugi 
del igrišča z umetno travo na 
Vrhniki ter z novo ozelenitvijo 
glavne igralne površine, ki je v 
zaključku tekmovalnega dela 
minule sezone pokazala znake 
utrujenosti travne ruše. 

Z delom so najprej začeli naši 
najstarejši nogometaši, torej na 
novoustanovljena ekipa članov 
in fantje, ki tekmujejo kadetski 
in mladinski ligi ter člani ekipe 

U15. Konec avgusta se namreč 
že začnejo prve tekme v drugi 
državni ligi U17 in U19. Prav 
zato so bili fantje podvrženi 
napornim treningom in števil-
nim prijateljskim tekmam, ki 
so služile za formiranje ekip in 
uigravanje igralcev za prihaja-
joče ligaške tekme.

 Kljub intenzivnem tempu in 
vročinskim valom, ki smo jih 
doživeli v juliju in avgustu sta 
obe ekipi vidno napredovali in 
tudi v dvobojih s prestižnimi 
tekmeci ostali neporaženi. Sre-
di avgusta, v tednu pred prvi-
mi ligaškimi tekmami so člani 
ekip U17 in U19 odpotovali še 
na poletne priprave v Kranjsko 
Goro, kjer so izkoristili vrhun-
ska igrišča in ugodne pogoje za 
zadnje pripravljalne treninge. 

Vodja nogometne šole Uroš 
Bučan je takole komentiral za-
četek treningov:  'Prvič po dol-
gih letih se je začelo trenirati že 
sredi julija. 

Prvič po dolgih letih so zače-
li s treningi tudi člani. Udelež-
ba pa je za ta letni čas več kot 
odlična. Okoli 20 članov, 10 
mladincev, 25 kadetov in 10 

dečkov je opravilo prvi trening 
sredi julija. Na igrišču so bili 
poleg štirih ekip tudi vratarji z 
novim trenerjem. 

Ob tem sem opazil tudi za-
dovoljstvo podpredsednika 
Matevža Kusteca, ki je bil nav-
dušen nad zagnanostjo in de-
lom fantov, saj je to potrditev 
da delamo dobro in gremo v 
pravo smer.'

Ekipe so se v nadaljevanju 
dopolnile in na igrišču so se 
starejšim vrstnikom pridružili 
tudi mladi nogometaši nižjih 
selekcij kjer se dela še boj na 
individualnem napredku po-
sameznega otroka in na socia-
lizacijskih veščinah. 

Ob tej priložnosti vodstvo in 
trenerji vabijo v svoje vrste vse 
mlade, ki bi se radi preizkusili v 
nogometu, ki je za mlajše otro-

ke najprej igra in zabava ob gra-
jenju pravih športnih vrednost. 

Otroci za prvi trening po-
trebujejo le športno opremo in 
nekaj dobre volje. Mladi, ki želi-
jo aktivno preživeti popoldne-

ve na igrišču pod strokovnim 
vodstvom trenerjev so v nogo-
metnem klubi NK Dren-Vrh-
nika vedno dobrodošli. Razpo-
red treningov po posameznih 
ekipah oziroma starostih, prav 

tako kot vse novosti in športne 
rezultate, si lahko preberete na 
www.nkdren-vrhnika.si.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič 

Vpis v začetni tečaj 
karateja shotokan 
Karate akademija Pantera vpisuje v  začetni tečaj 
tradicionalnega karateja shotokan. 

V našem klubu že več let trenira karate veliko članov, od 
predšolskih otrok (od petega leta starosti naprej) do osnovno-
šolcev in odraslih (dijakov, študentov, zaposlenih …). 

Treningi karateja so primerni za vse starostne skupine tako 
za fante kot dekleta (v zadnjih letih se zopet povečuje število 
deklet oziroma žensk v našem klubu, kar nas še posebno ve-
seli, saj  je to dokaz, da znamo borilne veščine približati tudi 
nežnejšemu spolu). 

Skozi skrivnosti karateja vas bo vodil izkušeni inštruktor 
Boris Peček, mojster karateja shotokan 5. dan, ki že več kot 25 
let poučuje karate v notranjski regiji. Naš cilj je nuditi vsakemu 
ljubitelju borilne veščine  kakovostne treninge, kjer ima vsak 
možnost treningov v rekreativni obliki. 

Kaj lahko pridobite s treningi karateja?
Otroci: 

– naučijo se pravilnega dihanja, ki pomaga v stresnih situacijah
– optimalno napredujejo v vizualno motorični koordinaciji
– razvijejo koncentracijo, ki je ključnega pomena pri učenju
– naučijo se delovnih navad, saj sta za treniranje in napredova-

nje potrebni vztrajnost in natančnost
– razvijejo telesne sposobnosti
– naučijo se nadzirati agresivnost – s povečanjem občutka 

notranje moči, ki je posledica pravilnega treninga karateja, 
odpade glavni razlog za dokazovanje moči navzven

Odrasli: 
– izboljšajo gibčnost in prožnost – izkušnje kažejo, da je mo-

goče napredovati, četudi posameznik začne s treningi po 
štiridesetem letu

– izboljšajo telesno kondicijo
– pridobijo samozavest – karate daje občutek notranjega miru 

in samozavesti
Če je tvoj cilj spoznati in razviti sposobnosti samoobrambe 

skozi plemenito veščino, te vabim, da se nam pridružiš ter spo-
znaš  skrivnosti ene izmed najbolj popularnih borilnih veščin 
na svetu.

Obljubljamo ti hitro napredovanje, resno in profesionalno 
trenerjevo delo ter tudi zabavne trenutke v dobro organizira-
nem društvu, kjer ničesar ne prepuščamo naključju. 

Vse dodatne informacije glede vpisa in treningov lahko dobi-
te tudi na naši spletni strani: www.karatelogatec.com, www.fa-
cebook/karatelogatec, elektronski pošti: bpecek7@gmail.com 
ali na telefonu: GSM: 031/641-200! 

Vpis bo potekal do 20.09.2019! Vljudno vabljeni!

Karate akademija Pantera

Nogometno poletje v pričakovanju nove sezone

Tri medalje za slovenske veterane v Španiji

Začetek treningov

Selekcija U17 proti ajdovski ekipi
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TIMFIT studio,Na Grivi 3a,Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-mail:timfit@tc-center.si,GSM:041/780-715

obisk vseh vadb BREZPLAČEN

DNEVI
 

med 
in 

10. 12.9

OTROŠKE ROJSTNODNEVNE ZABAVE

ODPRTIH VRAT

FITNES

SKUPINSKE VADBE
Fitburn, Bodypump, TNZ, Pilates, X.I.T, Zlata leta, Spinning
Trx, Bootcamp, Karate-Shotokan, Timfit malček, Spinpump

4 mesečna karta

za neomejen obisk

fitnesa in skupinskih vadb

7 mesečna kartaza neomejen obisk
fitnesa in skupinskih vadb260 €

9 mesečna karta
za neomejen obisk

fitnesa in skupinskih vadb

160 €

319 €

 082 05 04 41

akcijske cene kart od 1.9. do 20.09.2019

spremljajte nas na FB
ali www.tc-center.si

* ob sklenitvi letnega
obročnega odplačevanja

za neomejen obisk
fitnesa in skupinskih vadb

34,50 € /mesec

Na svoji prvi tekmovalni 
preizkušnji v reliju 
konec maja v Velenju 
je Vrhničan Boštjan 
Avbelj šokiral vse, ki so 
jim blizu dirke in kot 
popoln novinec v tem 
športu na svoji prvi dirki 
zmagal pred izkušenimi 
in močnimi tekmeci. 

Če je takrat, konec maja 
komu pustil kanček dvoma, da 
je šlo za začetniško srečo, pa je 
na svojem drugem reliju v dir-
kaški karieri z drugim mestom 
ponovno dokazal svoj izjemni 
talent in občutek za sukanje 
dirkaškega volana kot ga v Slo-
veniji še nismo imeli. 

Z večkratnim državnim pr-
vakom Rokom Turkom sta na 

reliju Železniki, ki se je odvijal 
27. in 28. junija, dirkala na nož 
vse do zadnjega metra. Tokrat 
je aktualni državni prvak Turk 
unovčil svoje izkušnje in Vrh-
ničana po dveh dneh dirkanja 
premagal za pičlih devet se-
kund. Kako na tesno je šlo med 

dvema mojstroma dirkaškega 
volana priča tudi izmerjena 
povprečna hitrost na dirki, ki 
je le pri Turku in Avblju zna-
šala nad 96 km/h. Tretje uvr-
ščeni slovaški dirkač Vlastimir 
Vajerčak je recimo na dirki 
drvel s povprečno hitrostjo 

malce prek 92 km/h! Ljublje-
nec občinstva Boštjan Avbelj 
je po dirki takole komentiral 
svoj vnovični vrhunski pod-
vig v reliju: »Zadovoljni smo z 
rezultatom, skozi celoten reli 
sva s sovoznikom Damijanom 
Andrejko lepo napredovala s 
tempom ter dosegala vse bolj-
še čase. Na koncu je do zmage 
zmanjkalo 9 sekund, ampak 
je bila pa prednost pred tretje 
uvrščenim okoli 2 minuti. Zo-
pet sem nabral nekaj dirkaških 
kilometrov, da bom naslednjič 
lahko še hitrejši. Z relijem na-
daljujemo v Novi Gorici, ki bo 
19.-20. septembra. Glede na 
omejene finančne zmožnosti, 
bo to verjetno moj zadnji reli za 
državno prvenstvo letos. Zato 
vabim na dirko tudi vse Vrh-
ničane, ki se navdušujejo nad 
dirkami. Vesel bom vsakršne 
spodbude ob cesti ali v boksih.«

Z odličnimi dirkaškimi pred-
stavami pa je Boštjan vzbudil 
precej zanimanja tudi izven 
meja Slovenije in je povedal, da 
se z ekipo Lema Racing, ki skr-
bi za njegov dirkaški razvoj in 
vso logistiko na dirkah, dogo-
varja za nastop na reliju v Italiji, 
ki bo na sporedu zadnji konec 
tedna v septembru.

Peter Kavčič, 
foto: Uroš Modlic  

Hkrati je postal tudi dr-
žavni prvak, v okviru Mara-
tona Franja zagotovil mesto 
v slovenski reprezentanci, ki 
odhaja v Poznan na Poljsko, 
kjer se bodo od 29. avgusta 
do 1. septembra za mavrične 
majice borili najboljši amater-
ski kolesarji. Nastopil bo tudi 
na cestni dirki, kamor se je 

z drugim mestom prav tako 
kvalificiral. 

V društvu bomo držali 
pesti za našega neutrudnega 
člana, da bi mu že peto sve-
tovno prvenstvo kar najbolje 
uspelo ter se potrudili, da se 
bo nanj kar najbolje pripravil. 
(nn)

Bosi, v nogavicah, v 
supergah ali v plesnih 

čevljih – pri nas se 
vedno giba.

V Centru plesa in vodene 
vadbe Prostyle na Vrhni-
ki (nad trgovino Tedi) smo 
bili v  minulem šolskem letu 
zelo aktivni: družili smo se 
ob plesu, vadbah in različnih 
dogodkih. Celoletne plesne 
urice predšolskih in šolskih 
otrok smo zaključili z nasto-
pi, kjer je mladina ponosno 
pokazala pridobljeno zna-
nje. V juniju so se iztekle vaje 
družabnih plesov v paru; ob 
kozarcu šampanjca smo se 
poslovili do jeseni. Na poči-

tnice so odšle Latino Ladies, 
naše plesalke standardnih, 
latino in kavbojskih plesov v 
linijski postavitvi, da si bodo 
naberejo moči za nove koreo-
grafije septembra. Med letom 
je v dvorani  potekalo veliko 
otroških rojstnodnevnih za-
bav; nadaljevali bomo takoj po 
počitnicah. Ob večeru z Jazz 
Ladies v Cankarjevem domu 
sta naša plesalca odplesala ži-
vahen argentinski tango, ki je 
gotovo marsikoga spodbudil, 
da je začel razmišljati o plesu. 
V plesnem nastopu v HART 
showu Frizerskega salona 
Neška, ki je  potekal v okviru 
Argonavtskih dni, je Peter Ca-
puder skupaj z Ireno Pfundner 
lepo izrazil umetniško  stran 

dejavnosti. Veliko prijetnih 
in zabavnih trenutkov je bilo 
z velikim številom bodočih 
nevest in ženinov, ki se pri nas 
pripravljajo na svoj prvi po-
ročni ples. Že dlje nam je pri 
tem v pomoč vrsta različnih 
krinolin, predvsem pri izbiri 
najboljše koreografije. Ome-
nila bi še posamezne pare, ki 
si zavoljo različnih priložnosti 
zaželijo pridobiti ali obnoviti 
znanje posameznih plesov in 
se zavrtijo na individualnih 
plesnih urah. Kar nekaj jih je 
bilo letos. In nenazadnje: pri 
nas tudi veliko telovadimo in 
se trudimo za zdravo življenje.  
Tečemo, vadimo z lastno težo, 
z utežmi, se pogovarjamo o 
prehrani; pozimi v dvorani, 
od pozne spomladi in sedaj 
čez poletje pa v naravi. Skupaj 
smo se tudi povzpeli na Pla-
nino. Ples in vadba sta nam v 
prijetno razvedrilo in kako-
vostno druženje, krepita pa 
nam tudi zdravje in izboljša-
ta počutje. Zato se veselimo, 
da bomo iz vročega poletja 
kmalu prestopili v jesen, pol-
no novih projektov. O tem pa 
prihodnjič.

Anamarija Lazić

Po odličnem letu nas tudi poletje ne ustavi

Avbelj tudi na drugem reliju 
do vrhunskega rezultata

Skubic v slovenski 
reprezentanci

Vrhniški amaterski kolesar Borislav Skubic, 
član kolesarskega društva LPP -  KD LPP 
iz Ljubljane, si je z zanesljivo zmago na 
kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v 
kronometru kategorije MF (60 do 65 let).
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Bistvo učenja leži v presega-
nju lastnih slabosti in krepitvi 
vrlin, ki obstajajo znotraj vsa-
kega izmed nas. Na »sceni« je 
veliko modrosti, nasvetov, pri-
poročil, vendar (pre)pogosto 
manjka avtentičen, izvoren, 
praktičen pristop, ki lahko sko-
zi vsakodnevno prizadevanje 
– morda samo nekaj minut – 
omogoči resnične spremembe 
življenja na boljše. In to je to, 
kar vsi potrebujemo – teorijo 
izključno v službi prakse. Ni 
pomembno samo vedeti, am-
pak tisto, kar vemo, tudi živeti!

Pot k trajni sreči in uspehu je 
mogoča samo skozi razvijanje 
vrlin in odstranjevanje neugo-
dnih lastnosti, ki koreninijo v 
globljih sferah človekove oseb-
nosti. Spremeniti te lastnosti 
pomeni, da nujno potrebuje-
mo pozitivno reprogramiranje, 
ki ga je mogoče doseči samo 
in izključno z redno prakso. 
Znotraj poplave univerzalnih 
nasvetov in priporočil bi moral 
sleherni posameznik najti svo-
jo pot, najti svoj algoritem. Nas 
ljudi v glavnem preganjajo iste 
stvari, ki so čvrsto zasidrane 
v naših glavah in nam prepre-
čujejo tisto najbolj žlahtno v 
življenju. Vsak dan bi se morali 
nekajkrat vprašati: »Kakšno je 
življenje brez veselja, radosti, 
smeha, lahkotnosti? Je to sploh 
vredno življenja?«

Za pozitivne transformacije 
nujno potrebujemo Učitelja. 
Življenje nas tako ali tako uči 
samo po sebi, toda takšno iz-
obraževanje pogosto peče, boli 
in veliko stane. Učenje življenja 
samega se pogosto jemlje kot 
konfliktno; ni nam jasno, zakaj 
se dogajajo za nas nerazumljive, 
»nelogične« reči. Pa vendar, to 
so lekcije, žal pogosto radikal-
ne.

Vrhunski Učitelji učijo meh-
ko. Zapustili so nam nepre-
cenljivo dragoceno zapuščino 
joge, kjer se teoretično znanje 
in praktični pristopi fantastič-
no dopolnjujejo. Joga je v službi 
naše sreče, če le sledimo nje-
nim načelom. S pomočjo joge 
si lahko bistveno olajšamo raz-
lične situacije v življenju. Joga 
ne predstavlja samo določenih 
tehnik in pristopov do zdravja, 
dobrega počutja, dolgoživosti. 
Joga je predvsem sistematična, 
postopna pot do modrosti. S 
pomočjo modrosti pa veliko 
laže rešujemo probleme in te-
žave, mnogim pa se lahko rav-
no zaradi modrosti izognemo. 
S pomočjo načel joge se od-
premo za pozitivne tokove, ki 
nam prinašajo zdravje, mir in 
blaginjo ter držijo na  razdalji 
neugodne življenjske udarce.

Sistem Joga v vsakdanjem 
življenju, svetovno priznanega 
Učitelja Vishwaguruja Swamija 

Maheshwaranande, ki se tride-
set let uspešno izvaja v Slove-
niji, nudi tehnike, ki pomagajo 
razstrupljati in krepiti organi-
zem, kar  je izjemno preventi-
vo pred  različnimi boleznimi. 
Telesne tehnike ali asane blago, 
vendar intenzivno delujejo na 
sklepe, mišice, hrbtenico, or-
gane, žleze, živčni sistem, tkiva. 
Dihalne tehnike ali pranajame 
čistijo najrazličnejše telesne, 
energetske in mentalne sis-

teme ter jih energizirajo – so 
najboljša preventiva. Globin-
sko sproščanje, joga nidra, je 
odlično zdravilo proti stresu, 
ki  je eden glavnih motilcev 
življenja in je vzrok mnogim 
boleznim. Satsang, edinstvena 
tehnika joge, v nas spontano 
prebuja modrost, ki  je največja 
pomoč. S pristopi joge se lahko 
izjemno učinkovito izognemo 
raku in srčno-žilnim boleznim, 
ki predstavljajo levji delež smrti 

ali zmanjšane funkcionalno-
sti. Vsa kombinacija pristopov 
ima varen, učinkovit in zane-
sljiv učinek tako na prepreče-
vanje bolezni kot tudi pomoči 
pri zdravljenju. Tehnike joge 
v vsakdanjem življenju so pri-
merne za vsakogar ne glede na 

starost, bolezensko stanje in te-
lesni ustroj, učitelji joge jih tudi 
prilagajajo  posameznim potre-
bam. Razmisli, zdaj je čas zate! 
Ne čakaj, jutri je zmeraj jutri.

Dr. Danilo Kosi – Dayalpuri, 
prof.

Treningi bodo trajali od 
septembra do maja, in sicer 
ob torkih popoldne med pol 
sedmo in osmo uro. Za pole-
tne mesece, ko vadba ne bo 

organizirana, bodo vadeči do-
bili načrt treninga, ki naj bi ga 
izvajali samostojno.   

V skladu z raziskavami, ki 
kažejo, da redna in pravilna 

vadba zmanjšuje možnosti za 
pojav določenih bolezni in 
obenem preprečuje poškodbe, 
smo v vadbo vključili vaje za 
krepitev posameznih mišič-
nih skupin, krepitev hrbtenice, 
izboljšanje ravnotežja, učenje 
pravilne tehnike teka in še 
mnogo drugega. Na vadbah 
boste dobili tudi informacije o 
priporočljivi prehrani, se učili 
določenih tehnik dihanja in 
vsega tistega, kar vam bo po-
magalo ohranjati zdravje. 

Vadba je pripravljena tako za 
tiste, ki bi v svoje življenje radi 
vnesli več fizične aktivnosti 
in pripravili telo, da bo spo-
sobno prenesti vsakodnevne 
obremenitve, kot tudi za tiste, 
ki ste že fizično aktivni, pa si 
želite vodene vadbe pod stro-
kovnim vodstvom.

Posebnost vadbe za zdravje 
je, da vsakega vadečega testira 
kineziolog. Na osnovi rezul-
tata določi, katere parametre 
je treba izboljšati oziroma kaj 
spremeniti, da težave ne bi na-
stale oziroma se bodo v prime-
ru, ko že obstajajo, omilile. 

Življenje v  zdajšnjih časih 
je prepleteno z naglico in stre-
som, ki v kombinaciji s fizič-
no pasivnostjo vodi v smeri 
poslabševanja zdravstvenega 
stanja. Vadba za zdravje je 
priložnost, da ohranite vital-
nost oziroma jo izboljšate ter 
se izognete marsikateri zdra-
vstveni težavi. 

Če želite o vadbi izvedeti še 
kaj, nas lahko pokličete na te-
lefonsko številko 031 602 865 

– Jernej Fefer.
Atletska sekcija Vrhnika  

Joga v vsakdanjem življenju

Septembra začnemo 
z vadbo za zdravje

Atletska sekcija Vrhnika, ki deluje 
v okviru ŠD Vrhnika, bo tudi letos 
organizirala vadbo za zdravje. Vabimo 
vas, da se udeležite predstavitvenega 
treninga, ki bo 17. 9. 2019 v telovadnici 
Kulturnega centra (v stavbi sedanje 
knjižnice). 

Življenje poteka po točno določenih 
zakonitostih. Z osnovnim razumevanjem 
temeljnih načel življenja in njihovim uvajanjem 
v vsakdan lahko z nekaj vloženega truda 
dosežemo ogromne spremembe na boljše. 
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OŠ AM Slomška Vrhnika, Kulturni center Vrhnika

Ritmična gim
nastika

Začetnice, deklice, kadetinje, mladinke in članice
Vadba od ponedeljka do petka

Začetniki in tekmovalne kategorije
Vadba ob torkih in četrtkih 

Vabi na vadbo v programih

1. Vsak lahko igra tenis
2. Medgeneracijsko povezovanje in novi 
prijatelji
3. Rast mentalne in fizične moči

4. Relativno varen šport
5. Kako premagovati samega sebe
6. Gibalne sposobnosti
7. Naložba za aktivno življenje

1. Vsakdo se lahko nauči igrati 
tenis

Teniška šola in trenerji smo 
mnenja, da lahko vsak otrok, 

ne glede na starost in sposob-
nost prične z igranjem tenisa, 
tudi od prve ure naprej. Teni-
ško igrišče, loparji, rekviziti so 
temu primerno izbrani. Pouču-
jemo in sledimo mednarodni 
teniški organizaciji ITF kjer so 
razvili, razvijajo, posodabljajo 
in letno nadgrajujejo program 
imenovan PLAY+STAY. 

2. Novi prijatelji in 
medgeneracijsko druženje

Kljub temu, da je tenis indi-
vidualeni šport pa je v začetnih 
fazah razvoja učenja in igranja 
tenisa pomemben dejavnik 
druženje z vrstniki in prijatelji. 
Socializacija je v prvih korakih 
učeja izrednega pomena, saj se 
otroci med seboj povezujejo, 
zabavajo, smejejo in kar je naj-
pomembneje hitreje učuijo in 
motivirajo pa če se tega prav-
zaprav niti ne zavedajo. 

3. Rast mentalne in fizične 
moči

V vsaki fazi teniške šole in 
razvoja teniške igre se bodo 
otroci na treningih srečali z 
izzivi in nalogami, ki jim po-

magajo pri mentalni rasti. Tu 
še posebej pazimo na pozitiven 
odnos do samega sebe, skupine 
in okolice. Fizična moč,agilnost 
in vzdržljivost  so v tenisu po-
membni faktorji in se z veča-
njem znanja teniške igre pro-
porcilno veča.

4. Relativno varen šport
Ob pravilnem poučevanju 

se poškodbe za igro zmanjšajo, 
zato je učenje pravilne tehni-
ke teniških udarcev izrednega 
pomena, saj bo tako igralec ali 
igralka v igri lahko užival dolgo 
časa.

5. Kako premagovati samega 
sebe

Tenis je individualen šport 
in preko učenja igre bo otrok 
spoznal ali je sebi največji so-
vražnik ali največji prijatelj in 
zaveznik.

6. Gibalne sposobnosti
Igra vključuje veliko različ-

nih gibanj, lateralno gibanje, 
naprej-nazaj, prisunski koraki, 
križni koraki, šprinti, vsega 
tega se bodo naučili ob igranju 
tenisa.

7. Naložba za aktivno življenje
Da je tenis odlična naložba 

za aktivno preživljanje proste-
ga časa dokazuje tudi visoka 
številka aktivnih članov našega 
kluba, kluba TK Vrhnika. Čla-
ni in nekdanji trenerji še zmeraj 
redno igrajo/igramo ter se dru-
žimo na teniških igriščih. 

Teniška šola zajema tako re-
kreativni kot tekmovalni tenis, 
s slednjim se lahko pohvalimo, 
da smo v zaključku letošnjega 
poletnega dela sezone osvojili 
kar nekaj lepih rezultatov. Na 
Gorenjskem satelitu v Medvo-
dah so fantje Goran Milano-
vić, Tim Sečnik in Filip Kostja 
Trampuž, osvojili vsa 3 prva 
mesta v svoji kategoriji, Svit 
Kržič pa je na turnirju TZS  
na Bledu v svoji kategoriji od-
nesel domov srebrni pokal za 
2.mesto. Vsem tekmovalcem 
iskreno čestitam. Dobro delo, 
predanost na treningih ter 
strokoven pragmatičen pristop 
so pokazali prve rezultate na 
poti naših tekmovalcev. 

Čestitke. 

TKV

7 razlogov zakaj vpisati otroka v teniško šolo TK Vrhnika

Svit Kržič
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20. 6. 2019 – Izlet 
Veselih Triglavcev v BIH 
in Črno goro

V četrtek, 20. 6. 2019, zvečer smo se z avtobu-
som odpeljali proti Sarajevu. Na začetku našega 
petdnevnega potovanja smo bili udeleženci – 
planinci polni pričakovanj. Nočno vožnjo smo 
povečini prespali. V jutranjih urah smo ob poti 
opazovali hiše, na katerih so še vidni ostanki za-
dnje vojne. Vse polno je pokopališč muslimanov, 
ki so od daleč vidna s številnimi belimi nagrob-
niki. 

V petek dopoldne smo se razveselili glavne-
ga mesta BIH, Sarajeva. Takoj smo se napotili 
na Baščaršijo. Glavna tržnica je zgrajena po 
arabskem vzoru, polna trgovinic in restavracij. 
V njenem osrčju stoji fontana Sebilj. Tam smo 
si privoščili čevapčiče, burek in pravo turško 
kavo ter uživali v opazovanju utripa ulic. Obi-
skali smo pivnico ob pivovarni Sarajevo. V njej 
vlada prijetno vzdušje, ki ga popestrijo z živo 
glasbo. Sarajevo je bogato tudi s številnimi dru-
gimi znamenitostmi, ki nas čakajo za  naslednji 
obisk. Ljudje so tam zelo prijazni in gostoljubni. 
Pot smo nadaljevali proti Tjentištu, kjer smo se 
nastanili v Hotelu Mladost. Zvečer smo si ogle-
dali veličasten spomenik padlim borcem v bitki 
na Sutjeski. Tam je bila pred dnevi spominska 
slovesnost v čast padlim borcem, na kar je spo-
minjalo položeno cvetje in sveče.

V soboto zjutraj smo se z lokalnim avtobusom 
odpeljali na izhodišče našega pohoda na najvišji 
vrh BIH Maglić, 2386 m, ki se  vzpenja na meji 
BIH in Črne Gore, 20 km JZ od Foče. Vreme je 
bilo sončno, ves čas pa smo opazovali številne 
gorske rože, ki so bile izrazitih barv in bujne ra-
sti. Tam je območje nacionalnega parka Sutjeska. 
Z osvojenega vrha so bili lepi razgledi na planine 
Volujak, Bioč, Zelengoro, Vučevo. Okoli Maglića 
tečejo reke Sutjeska, Drina in Piva. Spust v doli-
no proti Trnovačkemu jezeru je bil zelo strm in 
naporen. To je jezero v obliki srca, ki je najlepše 
planinsko jezero v Črni gori. Ohladitev nog v je-
zeru je prijala. Prav tako postanek za okrepčilo v 
koči. Pot smo nadaljevali in končali na Prijevoru, 
kjer nas je pričakal avtobus. Vožnja z avtobusom 
do hotela je ob veselem prepevanju prehitro mi-
nila. 

V nedeljo zjutraj nas je pot vodila proti Črni 
gori. Ob poti smo uživali ob pogledih na kanjon 
reke Pive in Pivsko jezero, ki je umetno narejeno 
iz leta 1975 za potrebe hidroelektrarne. Po pri-
hodu na planoto Žabljak na višini 1450 m smo se 
namestili v Hotel Pavlović. Kraj je eden največjih 
turističnih biserov države, kjer je veliko narav-
nih znamenitostih. Obdaja ga 48 vrhov, višjih od 
2000 m, in v občini je 18 jezer. Mogoče so raz-

lične aktivnosti, kot so alpinizem, pohodništvo, 
gorsko kolesarstvo, rafting, športno plezanje in 
pozimi smučanje. Nepozabno doživetje je bilo 
rafting na reki Tari, ki je kristalno čista z obča-
snimi brzicami. Še posebno je bila lepa divja reka 
Ljutica. Znameniti kanjon reke Tare je bil razgla-
šen za svetovni ekološki rezervat. Most na reki 
Tari si ogledujejo številni turisti in res je zelo lep. 

V ponedeljek nam vreme ni bilo preveč na-
klonjeno, saj je deževno vreme preprečilo, da 
bi osvojili najvišji vrh Črne gore, Bobotov Kuk, 
2523 m. Smo pa si ogledali in uživali ob prekra-
snem Črnem jezeru v narodnem parku Durmi-
tor. Ker je med nami planinka Maja pričakovala 
srečanje z abrahamom, so se v popoldanskih 
urah najbolj zavzeti lotili priprav na ta veseli do-
godek. Presenečenje slavljenki so odlično izpe-
ljali. Vsi prisotni smo bili deležni domače torte in  
drugih dobrot. Naj Maji odlično služi zdravje in 
naj jo spremlja sreča, kot smo ji tisti dan iskreno 
zaželeli vsi planinci. 

Torek zjutraj se je naše bivanje v prijetnem ho-
telu na Žabljaku  končalo in sledila je pot proti 
domu. Prečkali smo šest mejnih prehodov in 
uživali ob pogledih na obmorska mesta in rajske 
plaže ob Jadranski magistrali. V Slovenijo smo se 
vrnili pozno ponoči preko Metlike. 

Ob koncu našega petdnevnega popotovanja 
lahko sklenemo, da so bila naša pričakovanja z 
obiskom BIH in Črne gore več kot izpolnjena, 
saj smo se v tistih dneh naužili naravnih lepot, 
prijaznosti lokalnih prebivalcev, kulinaričnih 
dobrot, predvsem pa prijetnega druženja vseh 
udeležencev izleta.

Ob tej priložnosti velja iskrena zahvala vseh 
udeležencev izleta za vso organizacijo izleta Bo-
risu, Refiku in njunima boljšima polovicama, ki 
sta ju pri vsem tem podpirali.

Najlepša hvala vozniku avtobusa Miru, ki nas 
je po številnih lepo prevoženih kilometrih varno 
pripeljal nazaj na Vrhniko.

Besedilo: Jana Fabjan
Foto: Jože Školc

22. 6. 2019 – Na Planini 
je narava pokazala 
zobe

V  tokratnem nevihtnem dopoldnevu je naj-
prej strela udarila v razgledni stolp, nekaj trenut-
kov pozneje pa še blizu planinske koče.

Na stolpu je dobesedno skurila zastavo in je-
klenico ter zažgala enega od tramov ploščadi, na 
dveh delih porušila ograjo, poškodovala nekaj 
pohodnih desk ploščadi ter »skurila« novoletno 
razsvetljavo in vse električne kable, ki so bili na 
stolpu.

Do nadaljnjega je razgledni stolp zaprt.

Hudo razdejanje je povzročil drug udar strele 
v koči, ki sedaj posluje tako, kot je na Facebooku 
objavil najemnik Mitja: »V ponedeljek bo Anvi-
na sanirala stvari na koči, do takrat pa obratuje-
mo po starem: štirna in agregat.«

Izvajalec del na stolpu, Tesarstvo Kregar, si bo 
v naslednjih dneh ogledal škodo in pripravil vse 
potrebno za popravilo.

Ker sta stolp in tudi koča zavarovana, sledita 
še prijava in ogled Zavarovalnice Triglav.

Na največjo srečo je dogodek minil brez po-
škodovanih. 

Nekaj posnetkov s poškodovanega stolpa si 
lahko ogledate v foto galeriji. 

Delavci Tesarstva Kregar, izvajalca gradnje 
razglednega stolpa na Planini, konec meseca so 
pljunili v roke in sanirali razgledno ploščad, ki 
jo je poškodovala strela in tako je ponovno do-
voljen vzpon nanj. 

23. 7. 2019 – Pohod 
Triglavk – Lenčevih 
punčk

Planinska skupina Veselih triglavcev pri PD 
Vrhnika je v počastitev 45. obletnice prvega 
pohoda z Vrhnike na Triglav  od 23. 7. do 27. 7. 
2019  organizirala jubilejni Lenčev pohod.

Leta 1991 je Lenč z ekipo prvič popeljal 17 pla-
nink  PD Vrhnika peš z Vrhnike na Triglav. Tako 
je bila na njegovo pobudo ustanovljena ženska 
planinska skupina, imenovana Triglavke.

V spomin na žal že pokojnega  Lenča  smo 
se tudi Triglavke v torek, 23. 7. 2019,  odpravile 

na petdnevni pohod. Izpred spomenika našega 
največjega pisatelja Ivana Cankarja smo krenile 
na pot proti Ulovki, kjer nas je že čakal Mar-
jan s spremljevalnim vozilom in nas pogostil 
z domačimi dobrotami. Pot nas je nato vodila 
po gozdnih cestah in poteh preko Smrečja, po 
dolini Brebovnice, Javorča - Žirovskega Vrha do 
Hotavelj. Tam smo imeli na jasi prvi daljši posta-
nek za okusno kosilo, ki ga je pripravila Irena, ki 
je tokrat iz zdravstvenih razlogov morala ostati 
doma. Pri pripravi jedi jo je nadomestila Mate-
ja. Potem ko smo se okrepčali in malo odpočili, 
smo se odpravili na pot proti Črnemu Vrhu nad 
Cerknim, kjer je bila naša prva nočitev v prijetni 
leseni koči nad smučiščem. Pred spanjem smo se 
še malo družili in na vrsti je bilo spanje.

V sredo  smo se prebudili v sveže jutro, obsi-
jano s soncem, in se po zajtrku odpravili proti 
Davči. Med potjo smo občudovali gozd okoli nas 
in lepo pokošene travnike na strmih terenih, kar 
kaže na pridne roke kmetov v  tamkajšnjih krajih. 
Nad Davčo  sta nas poleg lepega razgleda za  le-
senim križem – »kapelico« v naravi presenetila 
pitna voda in lesena klopca v senci pod krošnjo 
drevesa. Naš cilj je bil Petrovo Brdo, kjer so nas 
lastniki hiše ob cesti toplo sprejeli na svojem 
dvorišču in nam dovolili, da smo si pogreli ko-
silo in si nabrali novih moči. Iz Petrovega Brda 
nas je nato pot vodila proti Soriški planini, ki 
so jo oblegali turisti iz različnih držav. Spust v 
Bohinjsko Bistrico po poti, ob kateri smo obža-
lovali številne podrte smreke in skoraj goloseke 
ob poti kot posledico močnih neurij in verjetno 
tudi lubadarja. Marjan nas je s spremljevalnim 
vozilom pričakal ob reki Belici poleg železniške 
postaje. Hladna reka je prijetno ohladila naše 
utrujene noge. Tudi tam je bilo polno turistov, 
ki so uživali tako kot mi. Tisti dan smo zaključili 
s spanjem v koči na Vogarju potem, ko smo se do 
sitega najedli večerje iz spremljevalnega vozila.

V četrtek zjutraj smo si po zajtrku oprtali na-
hrbtnike in se poslovili od Marjana, saj se je naše 
razvajanje z dobrotami iz spremljevalnega vozi-
la končalo. Žal smo se je od nas poslovila tudi 
Cvetka zaradi ožuljenih nog. Z Vogarja smo 
krenili proti Planini jezero, preko Dednega po-
lja, pod Kanjavcem čez Hribarice proti Tržaški 
koči na Doliču, kjer je bilo naše tretje prenočišče.  
Med hojo smo opazovali gorske vršace, rože in 
tudi pogledovali proti nebu, če bo vreme zdržalo.  
Vse popoldne smo imeli časa za druženje v koči 
in  zunaj nje. Razveselili smo se vodnika Romana, 
ki se nam je pridružil proti večeru.  

Pogovarjali smo se o vzponu na Triglav, ki je 
bil pred nami naslednji dan, predvsem smo upali, 
da ne bo dežja.  V bližini koče, pod potjo, smo 
lahko opazovali dva gamsa, kako sta brezskrbno 
skakljala po strmini. Bila sta čisto blizu in veliko 

P L A N I N S K I  K O T I Č E K
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nas ju je hotelo ovekovečiti z mobitelom. Kmalu 
smo se odpravili spat, saj smo bili polni pričako-
vanj za naslednji dan.

V petek zjutraj smo zgodaj krenili na pot čez 
Škrbino proti Triglavu. Pot se je strmo vzpenja-
la po kar široki mulatjeri in dobro nam je šlo. V 
zraku je bilo kar nekaj meglic. Prišli smo do pla-
note, na  kateri so ruševine italijanske vojašnice 
iz časa med prvo in drugo svetovno vojno. Pra-
vilno se imenuje Triglavska vojašnica  Viktorja 
Emanuella III., pogosto napačno imenovana 
Morbegna po nekdanji bližnji koči.  Vojašnica je 

stala  malo pod vrhom Glave v Zaplanji, na višini 
2520 m, in je bila druga najvišje ležeča stavba v 
Sloveniji. Vojašnica je bila z dolino povezana s 
telefonskim kablom in tovorno žičnico. Do te 
vojašnice se je lahko poveljujoči oficir pripeljal 
iz Trente z motorjem. Zgradba je bila mogočna – 
dolga 30 m, široka 11 m in visoka 17 m. Celotna 
kvadratura objekta je bila 855 m2. Nad vojašnico 
je manjši betonski bunker, ki služi za poletni bi-
vak Alojziju Žaklju z Jesenic. Ob našem obisku 
je bil prisoten in nas je lepo sprejel. Povedal je, da 
skoraj polovico leta preživi v gorah. Po hrano pa 

se odpravi v Trento enkrat na teden. Morali smo 
nadaljevati pot, saj je bil naš cilj še visoko nad 
nami. Ko se je končala peščena pot, je bilo treba 
palice pospraviti v nahrbtnik in pred nami je  je 
bilo kar nekaj plezanja preko skal, kar so nam 
olajšali številni klini in jeklenice, ki so trdno na-
meščeni.  Ponujali so se nam prekrasni pogledi 
na gore v okolici in toplo sonce nas je spremljalo 
ves čas. Naše veselje ob prihodu na vrh Triglava 
in pogledu na Aljažev stolp je bilo nepopisno. 
Nekateri smo potočili kar nekaj solz sreče. Na 
vrhu ni manjkalo pohodnikov in treba je bilo po-
čakati na vrsto za  fotografiranje ob Aljaževem 
stolpu, saj nismo hoteli v dolino brez spomina na 
simbol našega naroda. Vzeli smo si čas in uživali 
na vrhu.  Pot v dolino proti Planiki je bila strma 
in pri sestopu z našega očaka previdnost ni bila 
odveč. Pri koči na Planiki smo se skupno veselili 
našega podviga.  Prispela je  tudi skupina Vese-
lih Triglavcev in Polžarjev.  Začelo je deževati, 
nato se je zjasnilo in znova je posijalo sonce, ki 
je zvabilo nove  pohodnike proti Triglavu. Naše 
druženje je trajalo do večera. Po prespani noči 
nas je čakal še spust v dolino, mimo Vodniko-
vega doma na Velem polju, Studorskega  pre-
vala, preko Jezerc, skozi gozd do Rudnega polja 
na Pokljuki. Med potjo ni izostalo občudovanje 
gorskih cvetlic, med katerimi so bile prekrasne 
zvončnice,  kranjske lilije in tudi planike.

Vrnitev na Vrhniko smo zaključili v Gostil-
ni Pri Kranjcu, kjer so nas prijazno postregli z 
odlično pripravljeno večerjo.

Zahvalo za uspešno izpeljan pohod skupine 
Triglavk  si zaslužijo : Cilka, Marjan, vodniki Jože, 
Bogdan in Roman. Ker je bilo na poti za nas po-
skrbljeno z doma pripravljenimi okusnimi obro-
ki hrane, se zahvaljujemo Ireni in Mateji, ki jo je 
nadomeščala na poti.

Najlepša hvala tudi podjetjem Telekom Slove-
nije, d. d., Rastor, d. o. o., in Fortrade, d. o. o., ki 
so prispevali sredstva za naš pohod, in Suzani za 
sponzorske majice.

Znova se je potrdil rek «v slogi je moč«, saj 
nam je vsem skupaj uspelo priti na vrh našega 
očaka Triglava in se varno vrniti domov.

Besedilo: Jana Fabjan
Foto: Jože Školč

55. planinski tabor v 
Mlačci

Mladinski odsek PD Vrhnika je od 1. do 10. 
avgusta organiziral 55. planinski tabor za mlade 

v Mlačci.
Planinskega tabora se vsako leto udeležuje 

skoraj 50 mladih, ki v 10 dneh druženja in za-
bave spoznavamo slovenske planine in vrhove. 
Letošnji tabor je potekal v Mlačci pri Mojstra-
ni. V 10-ih dneh smo osvojili naslednje vrhove: 
Dovška Baba, Kepa, Stenar, Jerebikovec, Vrtaško 
Sleme, najstarejši pa so se povzpeli tudi na Tri-
glav. Ogledali smo si slap Peričnik in Slovenski 
planinski muzej, odšli smo do tromeje v Kranjski 
Gori, najbolj vroč dan pa prihranili za kopanje 
v Kredi. Predstaviti pa se nam je prišla gorska 
reševalna službe iz Mojstrane. Predstavili so 
nam svoje delo in pripomočke, ki jih uporabljajo. 
Popoldnevi so bili namenjena sprostitvi in zaba-
vi. Otroci so se lahko preizkusili v plezanju na 
bližnji steni in se spuščali po zipline-u. Najbolj 
drzni pa so se kopali v reki Triglavska Bistrica, 
ki teče mimo tabornega prostora. Na orientacij-
skem teku okoli tabornega prostora, smo morali 
pokazati nekaj planinskega znanja, ki ga nekateri 
nabiramo že kar nekaj let. Po dolgem času smo 
spet organizirali olimpijske igre, na katerih smo 
tekmovali v različnih, predvsem vodnih igrah. 
Eden izmed večerov pa je bil namenjen taborne-
mu kinu, kjer smo si ogledali film Sfinga. Slastne 
kuharske mojstrovine nam je pripravljala kuha-
rica Katarina.

Zadnji večer je bil tradicionalni planinski krst. 
Planinska krstna komisija v zasedbi župnik Fosil, 
mežnar Češark in rabelj Jabi je podelila 6 novih 
planinskih imen: Mateja Mohar – Kreda, Vid 
Mohar – Kamnčk, Ema Mrzelj – Vahtnca, Le-
nart Mrzelj – Štanga, Nataša Mlakar – Mlakar-
ca in Martin Jeraj – Pancr. Letos smo na taboru 
praznovali tudi planinsko poroko, kjer sta mla-
doporočenca Kreda in Kamnčk potrdila svoje 
zaobljube. 

Brez njih bi bolj na tanko piskali: Acovia de-
sign, Avtoelektričarstvo Trček Robi, Avtoprevo-
zništvo Vehar Janez, Kmetija Zalar, Najcom s.p., 
Pekarna Adamič, Podravka-Žito d. d., Pro-saf d. 
o. o., Štirn d. o. o., Tiskarna Somaru, Studio Fa-
brka, Tomaž bar, Treking šport (Petzl, Tendon), 
PZS in ZIC Vrhnika.  

Za MOPD: Ema Mrzelj, Foto: MOPD

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Vsa dogajanja v planinskih skupinah starejših 
(Zimzeleni, Sončki in Barjani) najdete v 
Upokojenskem kotičku Našega časopisa, vse 
objavljene članke pa si lahko v celoti preberete 
in si ogledate še več fotografij na spletni strani 
Planinskega društva Vrhnika: www.pd-vrhnika.si.
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Storitve

Nudim strokovno pomoč 
pri težavah s partnerskim 
odnosom in pri vzgoji otrok. 
Tel.: 041 239 769 ali www.
srcna-moc.si.

Računovodske storitve in 
davčno svetovanje že od leta 
1999, Andreja Piskač s. p., Hor-
julska cesta 116, 1356 Dobrova. 
041 581 584 ali 040 904 859, 
andreja.piskac@telemach.net.

Nudim učno pomoč šo-
loobveznim otrokom za 
matematiko, angleščino in 
slovenščino. Po izobrazbi sem 
univ. dipl. pedagoginja. Imam 
večletne izkušnje na področju 
poučevanja. Pri svojem delu 
sem uspešna. Lokacije pouče-
vanja: Vrhnika, Log - Drago-
mer, Horjul in Borovnica. Več 
informacij:  041 878 661. Lepo 
povabljeni.

Poučujem klavir in elek-
trične klaviature. Sem peda-
goginja s  petnajstletnimi iz-
kušnjami. Zagotavljam uspeh 
in zadovoljstvo udeležencev. 
Poučujem na Vrhniki. Eugenij, 
Sabina Mivšek s.p. Tičnica 24, 
Vrhnika. GSM: 041 878 661. 
Mail: sabina.mivsek@siol.net  
Lepo povabljeni. 

Sem družinska media-
torka. Nudim pomoč pri 
reševanju sporov. Mediacija je 
oblika alternativnega reševa-
nja sporov v zadovoljstvo vseh 
vpletenih, brez posredovanja 
sodišča. Povabljeni. 
Kontakt: 041 878 661

Če vam po napornem urniku 
zmanjka časa ali pa vas 
napade bolezen, vam nudim 
pomoč pri hišnih opravilih, 
pospravljanju, čiščenju 
stanovanja ali hiše. 040 784 
718. Okolica Vrhnike.

Popravljam električno 
ročno orodje: vrtalne 
stroje, brusilke, žage ... 
Previjam rotorje, statorje. 
Elektromehanika Andrej 
Mesec, s. p., Ob progi 8, 
Vrhnika, GMS 051 220 192,  
elektromehanika.mesec@
gmail.com

Izvajam masažo celotnega 
telesa (klasična, športna). 
Imam dokončano zdravstveno 
fakulteto ter narejen tečaj 
klasične in športne masaže. 
Masiram po dogovoru (dop., 
pop.). Masiram v okolici 
Vrhnike. Lepo vabljeni. Tel. št.: 
031 332 321 (Sara).

Psihosocialno svetovanje – 
Nudim strokovno pomoč pri 
reševanju vsakdanjih težav ali 
življenjskih dilem. Učinkovito 
vam lahko pomagam pri 
sprejemanju zavestnih 
odločitev za spremembo in 
osebnostno rast, kadar iščete 
odgovore na konkretna in 
aktualna življenjska vprašanja. 
Ana Podlipnik, 040 126 826. 
www.motivacijainsvetovanje.
si

Nudim lektorske storitve. 
Za podrobnejše informacije 
pokličite na tel. št. 030 343 
000.

Nudim čiščenje poslovnih 
objektov, privatnih stanovanj 
in hiš… Pokličite na tel.040-
718-330.

Iščemo delavca za delo v 
orodjarni/CNC operater. Za-
želene so delovne izkušnje na 
področju orodjarstva, niso pa 
pogoj. Delovni čas od 7. do 15. 
ure oz. po dogovoru. Plača po 
dogovoru. Damjan Jeraj, s.p., 
Blatna Brezovica 91, 1360 Vrh-
nika. Tel. št. : 041/652-576.

Nepremičnine,   
gradnja

Na Dolu pri Borovnici pro-
dam zazidljivo parcelo v 
izmeri 1100 m2. Cena po do-
govoru. Telefon: 041 439 499.

Oddam v najem ali 
prodam kmetijsko 
zemljišče, k. o. Verd, velikosti 
2385 m², barjanska zemlja. Tel. 
031 416 978.

V industrijski obrtni coni 
na Vrhniki, Pod Hruševco 42, 
oddam poslovni prostor 216 
m2, primeren za skladišče ali 
proizvodnjo.  Tel.:  041 611 
186.

Najamem več kmetijskih 
površin (travnike in njive) v 
okolici Vrhnike, Blatne Bre-
zovice, Sinje Gorice, Ligojne, 
Podlipe, Drenovega Griča in 
Loga. 031/436-229. 

Prodamo zazidljivo parce-
lo na Drenovem Griču, 1200 
m2, mirna lokacija, z vsemi 
priključki. Vpisano v ZK. Va-
bljeni na ogled. 041 404 329. 

Hišo v najem iščemo v 
Občini Borovnica; ponudimo 
pomoč pri vzdrževanju hiše in 
njene okolice. Ponudbe zbira-
mo na telefonsko številko: 040 
846 517.

Prodam kmetijsko zemlji-
šče, k.o. Blatna Brezovica, več 
parcel, travniki, njive – bar-
janska zemlja. Tel. 031 200 375.

Kupim manjšo samostojno 
hišo, Vrhnika z okolico, do 
90 tisoč evrov. Telefon: 070 83 
73 54. 

Ugodno prodam tri 
zazidljive parcele na Pakem 
pri Borovnici. Vsi priključki so 
na parceli (kanalizacija, voda, 
elektrika). Vabljeni na ogled: 
041 631 556.

Smo mlada družina in 
kupimo zazidljivo parcelo 
ali hišo v Horjulu z okolico. 
Pokličite na telefonsko 
številko 031773875

Ugodno prodam vikend 
hišo v Funtani, Poreč, skupna 
površina zemljišča 117 m2, 
stanovanjska površina 35 m2, 

gospodarska zgradba 45 m2. 
Cena po dogovoru. Ponudbe 
na tel. 00386 /0/51 222 970.

Prodam gozd na 15.080 m2 
veliki parceli, rahla strmina. 
Gozd je v Radni na Brezovici, 
številka parcele je 494. Tel.: 
068 636 587.

Prodam garažo v centru me-
sta, ob cesti 6. maja. Tel.: 041 
312 407

Na prelepi lokaciji Trnovsko 
predmestje (4 km od centra 
Ljubljane) prodamo najboljše-
mu ponudniku kmetijo, ki ob-
sega hišo (zgrajena 1955), loče-
no z dvoriščem je gospodarsko 
poslopje, garaža za traktor in 
kozolec. Hiša je obdana z vr-
tom, travniki in njivami, v sku-
pni izmeri 25 591 m2 in je 150 
m odmaknjena od strnjenega 
naselja ter povezana z asfalti-
rano potjo. Kmetija ni zaščite-
na. Inf.: 031 39 10 39. 

Kupimo zazidljivo parcelo 
ali hišo na območju Polhovega 
Gradca ali Horjula. Prosim po-
kličite na 051201056.

Oddam v najem večjo hišo 
v okolici Horjula, tel: 041 718 
014. 

Prodam parcelo v Vnanjih 
Goricah, kmetijsko zemljišče 
na robu zazidljivosti, lepa loka-
cija, 1200 m2 (lahko polovico), 
cena po dogovoru. Tel.: 041 
849 985.

Oddam stanovanje v Bo-
rovnici nekadilskemu paru ali 
mladi družini. Najemnina po 
dogovoru. Kličite zvečer. Tele-
fon: 041 299 821. 

Kmetijstvo

Prodamo dve PVC-cisterni, 
1000 l, za čisto vodo, ojačani 
s kovinsko armaturo in ven-
tilom za izpust. Cena 100,00 
EUR za kos. Vse preostale 
informacije na št. 040 25 88 99.

Sprejmem stare deske, ore-
hove, češnjeve, jesenove... Tel.: 
031 643 602.

Prodam obračalnik- 
zgrabljalnik sena Panonija  240 
in nakladalko sena  SIP  19 
z aluminijastimi stranicami. 
Oboje rabljeno in dobro 
ohranjeno. Tel. 041 223 393.

Hlevski gnoj, brez žaganja, 
prodam, možnost dostave 
Borovnica in okolica. 041 499-
424.

Sadike aronije, črnega ribe-
za ..., veliki grmi, ki že rodijo. 
Po dogovoru mogoč prevzem 
na relaciji Borovnica–Ljublja-
na. 041 499 424.

Nudimo dnevno sveža 
prepeličja jajčka – brez 
GSO.  Cena za 18 jajčk je 2,50 
evra. Možnost dostave po 
dogovoru.
Naročilo na št.: 041 645 558.

Prodam čebelje družine 

na petih  in sedmih satih. 
Vrhnika; tel.: 041 853 793.

Prodam traktorsko 
prikolico močnejše izdelave, 
ni kiper. Cena 300 evrov, 
Vrhnika. Tel.:  041 525 185.

Jagnjeta prodam.
Tel. 041 511 101

Odličen domači med 
prodam. Od treh kilogramov 
naprej  dostavim  tudi na dom 
na območju Občine Vrhnika. 
Čebelarstvo Drašček, tel.: 041 
853 793.

Kupim rabljen traktor 
s pogonom na štiri kolesa, 
znamk Same, Deutz ali 
Univerzal. Tel.: 040586888

Kupim njivo ali sadovnjak 
na Vrhniki – proti Planini ali 
do Stare Vrhnike; do  5000 m², 
za samooskrbo. Tel. 051/363-
359.

Prodam kmetijsko 
zemljišče, k.o. Blatna 
Brezovica, več parcel: travniki 

– njive, barjanska zemlja. Tel. 
031 200 375.

Sprejemam naročila za 
drva (bukev, hrast) za jeseni. 
Drva lahko nažagam in do-
stavim, so iz lastnega gozda, 
lahko tudi sveža. Inf. Marko: 
040 565 548.

Prodam skoraj novo sedlo 
Western, cena 300 evrov. 
040 250 473.

Prodam čiste 1000-litr-
ske cisterne PVC za vodo 
v kovinskem ogrodju in na 
kovinskem podstavku. Cena 
po dogovoru. Mogoča tudi 
dostava. Tel.: 040 815 393.

Prodam 70 m3 rabljenih H 
tlakovcev po 5eu/m2, mobi 
031803 520.

Prodajamo gojene 
ameriške borovnice od 
začetka julija do konca 
avgusta. Po dogovoru si jih 
lahko po ugodni ceni tudi 
sami naberete v našem nasadu 
v bližini Bistre, na pol poti 
med Borovnico in Vrhniko, 
vabljeni! Naročila in ostalo na 
telefon: 041 499-424.

Zaradi bolezni oddam 
zidan čebelnjak s panji v 
okolici Borovnice. Informacije 
na telefon: 041 631 556.

Prodam bukova in hrastova 
drva, lahko nažagana in z do-
stavo. Telefon: 040 565 548.

Starine

Star mizarski ponk, skrinje, 
omare, voziček ciza, kripa ali 
lojtrnik in druge stare predme-
te kupim. Tel.: 031 878 351.

Prodam kamnit portal vrat 
in rešetke za okna (gavtre). 
Telefon: 031 730 552.

Prodam stare predmete: 
posteljo, vhodna vrata (vse 
masiven les), kovance, značke, 
sklednike, posodo (kerami-
ka, metal), stare molitvenike, 
nabožne kipce ... Predmeti so 
izpred prve svetovne vojne, 
iz časa med njo in po njej. 
Info na št.: 040565548 ali 
041828455.

Prodam značke in star denar. 
Tel.: 040 784 718.

Prodam staro železno bla-
gajno, šivalni stroj v lesenem 
okvirju, namizno tehtnico na 
uteži (do 20 kg). Cena po dogo-
voru. Telefon: 01 3645 462.

Ostalo

Prodam voz gumar, hrasto-
vo 300 l kad in novo moško 
jakno velikosti XL. 
031 255 648 

Poceni prodam gorilec za 
olje, Hansa, rabljen dve leti.             
041 807 941

Prodam češnjev hlod, dolži-
ne 3,5 metra, premera 110 cm. 
Tel.: 031 852 871. 

Prodam novo plastično 
okno, 100 X 120 cm, rabljen 
betonski mešalec in motor 
češki ČŽ, letnik 1970, 175 ccm. 
Tel: 031 841 510
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Prodam 300-litrski samo-
stoječ bojler, rostfrei, z vse-
mi priključki, malo rabljen. 
Cena 200 evrov. 040 250 473.  

Prodam starejši šivalni 
stroj, Bagat Ruža, v omarici 
in zelo star (muzejski) pisalni 
stroj Olivietti M-40. Telefon: 
041 749 263.

Prodam zložljivo otroško 
posteljo (do 3 let), z jogijem in 
ostalo opremo. Telefon: 031 236 
214.

Prodam leseno otroško 
posteljico z ograjico, jogijem, 
posteljnino in ostalo opremo. 
Telefon: 031 236 214.

Kupim manjšo rabljeno ali 
novo bencinsko črpalko za 
vodo. Telefon: 040 549 280. 
Kličite zvečer.

»Inštrukcije«

Inštrukcije kemije, telefon: 
031 352 124. Zelo uspešno, z 
dvajsetletnimi izkušnjami, 
inštruiram kemijo za gimna-
zije, druge SŠ, osnovno šolo in 
pripravljam za maturo. ATO-
KEM. Zlatko Šorn.  s. p., e-po-
šta: zlatko.sorn@siol.net

Nudim učno pomoč šo-
loobveznim otrokom. Po 
izobrazbi sem pedagoginja in 
imam veliko izkušenj ter zago-
tavljam odlične rezultate. Več 
informacij: 051 346 179

Inštruiram matematiko za 
osnovno in srednjo šolo, tudi 
na vašem domu. Informacije 
na telefonsko številko: 031 
392-842.

Ima vaš osnovnošolec ali 
srednješolec težave pri ma-
tematiki? S svojim znanjem 
in izkušnjami na področju 
pomoči pri učenju matemati-
ke lahko pomagam, da bodo te 
težave hitro mimo. Pokličite 
na 041 621 343. Slavica Peše-
vska.
 
Ponujam inštrukcije za 
angleščino za osnovnošolce in 
osnovnošolke. 040 524 640.

Na Vrhniki nudim 
inštrukcije angleščine, 
matematike  in slovenščine  
za šoloobvezne otroke. Imam 
15-letne izkušnje. Zagotavljam 
uspeh. Lepo povabljeni. Tel: : 
041 878 661, Sabina.

Turizem

Apartma na smučišču 
Krvavec oddam že za 
od 63,75 evra/nočitev 
(štiri odrasle osebe + dva 
otroka). Več na https://www.
nasmuciscu.si.

Oddam hišo ob morju v 
Moščenički dragi (za do 10 
oseb) – ugodna cena. Telefon: 
031 236 067.

· izvedba strojnih inštalacij novogradenj · 
· adaptacije · vodovod · centralna ·

· toplotne črpalke · predelave kurilnic ·
· izvedba plinskih inštalacij ·

· pridobivanje vzpodbud iz Ekosklada ·

www.pavel-instalacije.com

bizjansp@gmail.com
+386 41 688 211

Kupim stare kovance, znač-
ke in razglednice.  Telefon: 070 
235 235.

Razno mizarsko orodje, 
ročno in električno, prodam. 
Tel.: 031 733 758

Prodam mestno kolo, 28 
col, znamke Esperia, z vsemi 
dokumenti, zelo malo rabljeno. 
Okvir iz aluminija, prestave 
Shimano. Kolo je kot novo. 
Cena po dogovoru. 041 828 
455.

Prodam kontejner 4 x 2 m, 
izoliran, primeren za čebele, 
skladišče ali vikend. 041 670 
726

Prodam gostinsko opremo: 
šank, korita, pulti, hladilnik, 
žar, štedilnik, friteza, plinski 
kovektomat, pica peč in peč za 
piščance. 041 670 726

Prodam 40 kom stolov. 
Železno ogrodje, sedalo leseno. 
Cena: 5,5 €. Miza: 12 €. 041 
670 726, Borovnica

Kupim knjigo Blagajke, 
avtorja Janeza Praprotnika. 
Telefon: 041 994 009.

Prodam nove lahke poho-
dne čevlje Alpina in nove 
Alpina pohodne gojzarje s 
podplatom vibram. Oboji so 
ženski, velikost 39. Inf.: 041 
828 455.

Prodam rolerje Bladerun-
ner, št. 36/37, ali zamenjam za 
drva. Tel. 041 87 87 39.
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In pride dan, ko se končajo 
zadnje upajoče sanje. 

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je zapustil dragi mož in 

oče 

ANTON ZAKRAJŠEK 
(1950–2019) 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahvala Pogrebni službi Vrhovec, g. 

župniku, OZ VVS Vrhnika - Borovnica in g. Molku za poslovilne besede. Posebej hvala 
prijateljem pevcem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Olga, sin Grega in hči Mojca z 
družinama

IVANKA PIŠKUR
(1942–2019),

Vrhnika

Tako kot si živela tiho, si tudi odšla s tega sveta. 

Počivaj v miru.

Sorodniki in prijatelji

Izčrpala si svoje moči, zaprla si 
trudne oči. 

Naše drage mami

LOJZKE KOGOVŠEK,
roj. Božič 

(1926–2019),
ni več med nami.

V vročem julijskem dnevu smo se od nje poslovili v ožjem družinskem krogu na 
Dobrovi. Iskrena hvala osebju Doma starejših občanov Horjul za vso skrb, nego in 
požrtvovalnost. Zahvala  velja tudi Pogrebni službi Lavanda za spoštljiv in ganljiv 

pogreb, Društvu upokojencev Dobrova, sosedom, prijateljem in znancem za vse obiske 
v domu. 

Vsi njeni otroci z družinami 

In pride dan,
ko se končajo

zadnje upajoče sanje.

ZAHVALA
v 89. letu starosti se je po hudi bolezni od nas 

poslovila

MARIJA MIMI KOŽUH
(1930–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče ter darove za maše in cerkev v Gabrju. Posebna zahvala g. 

župniku Alojziju Golobu za lepo opravljen pogrebni obred in Pogrebni službi Lavanda 
za organizirano njeno zadnje slovo. Hvala vsem, ki ste Mimi pospremili k večnemu 

počitku.

Njeni žalujoči
Šujica, julij 2019 

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči

in čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA
V 86. letu starosti se je od nas poslovila

MARIJA ZUPANČIČ, 
roj. Pleško

(14. april 1934 – 9. julij 2019)

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam  v težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala za izrečeno sožalje, stiske rok, podarjene sveče, cvetje in darove za maše. 

Iskrena hvala vsem, ki ste ji namenili svoj čas in jo imeli radi. Posebna zahvala za skrb 
in pozornost tudi patronažni in zdravstveni službi ZD Vrhnika in ZD Borovnica ter 

gospodoma župnikoma za lepo opravljeno slovo.

Hčerke Marija, Ana, Jernejka in Tatjana z družinami
Lesno Brdo, julij 2019

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
Po dolgi bolezni je za vedno zaspal in nas 

zapustil naš dragi

VIKTOR SEČNIK
z Vrhnike

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala g. Zdravku Škerjancu s pevci za pesmi ob 
slovesu, hvala Domu starejših občanov Vrhnika in ga. Miri Lazanski za skrbno nego in 
prijaznost v času njegove bolezni. Hvala tudi g. župniku za poslovilne besede. Vsem in 

vsakomur še enkrat hvala.

Žalujoči:  žena Helena in vsi njegovi

ZAHVALA
Ob izgubi najine mame 

ANE RUPNIK

se iskreno zahvaljujeva za vso pomoč, skrb, trud in podporo, ki ste jo nudili v času 
njene bolezni: dr. Nini Kafelj - Jere, sestri Mojci Humar, patronažni službi – Moniki 

Trček in Jeleni Despić ter celotni urgenci ZD Vrhnika. Iskrena hvala.

Ado Rupnik

                                                                  
                                                          

Rada si imela ljudi okrog sebe.
Vse nas si razveseljevala,

spoštovala in nam pomagala,
ljubezni v obilju si nam dajala,

ki bo za vedno v naših srcih 
ostala.

 ZAHVALA
Po hudi bolezni se je od nas za vedno poslovila 

draga

 MARIJA PLAHUTNIK,
rojena Bizjan

(18. 5. 1935 – 17. 6. 2019)

 Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in darove za sv. maše. Zahvala tudi patronažni sestri 
in osebni zdravnici ZD Dobrova, Onkološkemu inštitutu in vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 

poti. Zdaj ni več tvojih besed, ni več stiska tvojih rok, ostali so le spomini, ki nas učijo 
živeti naprej.
Vsi njeni

Ob boleči izgubi najine mame 

FRANCKE KOCIPER

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, sorodnikom, ki so ostali 
z njo tesno povezani v času njenega bivanja v Domu, še posebno Nadi za vse njene 

sredine obiske. 
Mami, pogrešali te bomo!

Tatjana in Miro

041/706-359

Sečnja in spravilo lesa
Prevozi z gozdarsko prikolico

ODKUP LESA NA PANJU – PLAČILO TAKOJ
Priprava drv

MM GOZDARSTVO, d.o.o. 

Velika Ligojna 74, 1360 Vrhnika mm.matic.malovrh@gmail.com www.gozdarske-storitve.si

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 

Z vami 
že od leta 

1973

www.zavod-cankar.si/nascasopis

Vrhnika, Borovnica, Horjul,
Dobrova-Polhov Gradec, 

Log-Dragomer
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NOVICE

Na 2,4 % vseh svetovnih obdelovalnih površin 
se prideluje bombaž. Za proizvodnjo se porabi 
kar 16 % letne porabe pesticidov in ogromne 
količine vode - za proizvodnjo 1 kg bombaža 
se porabi kar 10.000 litrov vode. Nizka cena 
tekstilnih izdelkov in razmah potrošništva sta 
pripeljala do točke, ko so tekstilni izdelki pos-
tali potrošni material. Pri tem je problematično, 
da za nizkimi cenami oblačil leži dolga veriga 
izkoriščanja ljudi in okolja. Poceni kupljen in le 
za kratko rabo namenjen tekstilni izdelek je 
problematičen tudi za zdravje potrošnika. Ve-
like količine kemikalij in pesticidov uporabljenih 
pri proizvodnji in obdelavi preko kože negativ-
no vplivajo na zdravje ljudi, preko spiranja pri 
pranju pa na okolje v katerem živimo. 
Dolgoročne rešitve za odpaden tekstil še nima-
mo. Na spletni strani Ekologov brez meja lahko 
zasledimo podatek, da Slovenci v povprečju na 
leto zavržemo 14 kilogramov tekstila. Veči-
na končna na odlagališčih, kjer pri anaerobni 
razgradnji naravnih vlaken nastaja toplogredni 
plin metan. Mladinski center Dravinjske do line 
je v Analizi snovnega toka zbranih tekstilnih 
izdelkov ugotovil, da so razlogi za to, da tekstil 
konča na odlagališčih:
- preslaba organiziranost zbiranja oblačil in 
tekstila, 
- nizka osveščenost prebivalcev, 
- nizka cena tekstila (novega in rabljenega), 
- pomanjkanje infrastrukture za sortiranje, 
dezinfekcijo in predelavo oblačil in tekstila. 

Tekstil se omenja kot material, ki ga je mogoče 
100% reciklirati, vendar le v primeru, da gre za 
enovrstne materiale. Večina današnjih oblačil 
pa je večvrstnih, torej iz mešanice različnih 
surovin (bombaž, elastan, sintetika ipd). Nji-
hovo recikliranje je tako oteženo. Bolj kot na 
recikliranje, je pri problematiki odpadnega tek-
stila pomembno poudarjati podaljšanje časa 
uporabe določenega izdelka. S tem je pov-
ezana tudi kvaliteta, ki v zadnjih letih močno 
pada. Z namenom ponovne uporabe, kroženja 
in podaljšanja uporabnosti oblačil in drugih 
stvari, se je v zadnjih letih tudi v Sloveni-
ji razširilo organiziranje izmenjav oblačil. Na 
Vrhniki izmenjave potekajo od leta 2016, šte-
vilo udeležencev vztrajno narašča. Organizirajo 
jo članice Skupine mamic Sončnice. Damjana 
Bergant, ena izmed soorganizatork, je pove-
dala, da izmenjave med posamezniki potekajo 
že po naravni poti. Mlade mamice si od nekdaj 
pomagajo in med seboj izmenjujejo oblačila, ki 
jih otroci hitro prerastejo. Po zgledu izmenjav 
oblačil na Ježici v Ljubljani, so želele razšir-
iti to prakso tudi na lokalno skupnost. Tako 
je bila leta 2016 organizirana prva izmenja-
va Podarim dobim, ki je potekala po konceptu 
prinesi in odnesi kolikor želiš. Od takrat je bilo 
tovrstnih izmenjav oblačil za otroke in odrasle 
izvedenih že šest. Prvih nekaj je potekalo v 
dvorani Župnijskega vrtca, od oktobra 2017 pa 
potekajo v prostorih razstavišča Moja Ljubljan-
ica. Kot pravi Bergantova, je bila pomembna 

En izmed ciljev razstavišča Moja Ljubljanica je ozaveščanje o okoljski 
problematiki. Med bolj perečimi, a morda manj znanimi, je problematika 
odpadnega oziroma zavrženega tekstila. Modna industrija spada med 
večje onesnaževalce okolja. Od proizvodnje bombaža, izdelave tekstila, do 
končnega razpada, se v okolje izpusti velike količine pesticidov in plinov, 
porabi se ogromna količina vode. Z izrabljanjem nizkih okoljskih standardov, 
standardov dela in delavskih pravic, se na račun čim ugodnejših in potrošnih 
oblačil, uveljavlja neokolonialno izkoriščanje držav tretjega sveta. 

št.24
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

PROgRAm
2. – 7. oktobra 2018, 10:00 – 18:00
Z IgRO DO DEDIŠČINE
V sklopu akcije Z igro do dediščine, ki bo 
potekala v prvem tednu oktobra, v Tednu 
otroka, na razstavi Moja Ljubljanica nudi-
mo družinam brezplačen vstop. Otroci se 
bodo lahko preizkusili v različnih igrah in 
na interaktiven način spoznavali z ded-
iščino. V muzejski trgovinici boste lahko 
kupili publikacijo Družinski vodič po raz-
stavi po znižani ceni.

sobota 13. oktobra 2018, 9:00 – 12:00
IZmENJAVA PODARIm DOBIm
Skupina mamic Sončnice v sodelovanju 
z razstavo Moja Ljubljanica in Cankarje-
vo knjižnico Vrhnika ponovno pripravlja 
izmenjavo Podarim dobim. Izmenjeva-
li bomo ohranjena sezonska oblačila za 
otroke in odrasle, knjige, otroško opre-
mo in igrače, uporabne ter okrasne pred-
mete. V primeru, da se izmenjave ne 
boste utegnili udeležiti, lahko stvari odd-
ate na blagajni razstavišča Moja Ljubljan-
ica od torka, 9. 10. do dneva dogodka 
med 10.00 in 18. uro.
Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

sobota 13. oktobra 2018, ob 11:00
OKTOBRSKO VODENJE PO RAZ-
STAVI mOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skriv-
nostno kraško zaledje, številne arheološke 
najdbe iz njene struge ter zgodovino raz-
voja Vrhnike, na katero je imela reka ve-
lik vpliv. Oglejte si več kot 300 najdb iz 
Potočnikove zbirke, repliko najstarejšega 
lesenega kolesa na svetu ter spoznaj-
te zgodovino preko številnih taktilov in 
zgodovinskih virov. 
Obiskovalci se lahko javnemu vodenju 
brezplačno pridružite z nakupom vstop-
nice. Prijave sprejemamo do petka, dan 
pred vodenjem na info@mojaljubljanica.si. 

sobota 13. oktobra 2018, ob 9:30
DELAVNICA IZDELOVANJA mOZAIKA
Z osnovnošolskimi otroki bomo na krat-
ko raziskali obdobje rimske Vrhnike in 
spoznali prav posebno najdbo iz tega 
obdobja, grškega skarabeja – amulet. 
Nato pa se bodo v enourni delavnici pre-
izkusili v izdelovanja mozaika. Delavni-
ca bo potekala v prostorih razstavišča 
Moja Ljubljanica. Otroci se lahko delavnici 
pridružijo z nakupom vstopnice. Prijave 
sprejemamo do petka, 12. oktobra na 
info@mojaljubljanica.si. 

Več: www.mojaljubljanica.si in info@mojaljubljanica.si.

SKARABEJ Z VRHNIKE 
OBČASNA RAZSTAVA

Slog oblačenja in izbira oblačil sta načina 
komunikacije posameznika z družbo in del 
njegove lastne identitete. Vsak potrošnik ima 
volilno pravico, s katero se odloča, kakšno vrsto 
proizvodnje in potrošnje podpira. Ozaveščanje 
o problematiki je ključnega pomena, saj s tem 
širimo znanje o problematiki, ki je mnogokrat 
skrita vsakodnevnemu uporabniku. V okviru 
delovanja razstavišča se bomo še naprej trudili 
opozarjati na problematične teme in skupaj z 
vami iskali rešitve. Zato vas vabimo, da se v 
soboto, 13. oktobra, udeležite že tradicionalne 
izmenjave Podarim Dobim, kjer bomo izmenja-
vali oblačila za otroke in odrasle, igrače, razne 
pripomočke in knjige. 
V soboto, 10. novembra, pa nadaljujemo serijo 
izmenjav, ki uporabnikom omogočajo približa-
ti se življenju s čim manj odpadki. Takrat ne 
bomo izmenjevali oblačil, temveč naša razno-
lika znanja na področju zmanjševanja odpad-
kov v vsakodnevnem življenju - tokrat na temo 
decembrskih obdarovanj.

Avtorica: Helena Šneberger Mandelj

PROBLEmATIKA ZAVRŽENEgA TEKSTILA REŠITVE

ZAKLJUČEK

OKTOBER 2018

sprememba, ki jim je pomagala razširi ti glas 
o izmenjavah, vključitev lokalnih institucij. Pov-
ezale so se s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, tr-
govino Depo in Karitas Vrhnika, kjer z veseljem 
sprejmejo oblačila in pripomočke za družine. 
“Soorganizatorji stremimo k temu, da bi se 
izmenjevali le kvalitetni, ohranjeni kosi oblačil. 
Takšni namreč hitro najdejo svojega lastnika, 
so okolju in našim denarnicam bolj prijazni. S 
tem se prihrani veliko dela s prebiranjem in 
sortiranjem oblačil.” Slabo ohranjen in strgan 
tekstil prostovoljke odnesejo v zelene zabojni-
ke Tekstilnice, Zadruge dobrote. Veseli jih, da 
je takšnega tekstila z vsako izmenjavo manj.
Zaključila je z mislijo: “Na koncu izmenjave je 
trud poplačan, ko vidiš, da oblačila, ki so prej 
stala po omarah najdejo novega lastnika in se 
njihova uporabna doba še malo podaljša.”

Izmenjava oblačil, foto: Damjana Bergant

Kadar bom vandral zadnjič v 
življenju,

ko bom zatisnil trudne oči, 
takrat prijatelji, zadnjič zapojte,

pesem domača naj zadoni.

ZAHVALA

ALOJZIJ TROBEC,
po domače Žulov Lojz,

Setnik nad Polhovim Gradcem
(10. 5. 1950–3. 8. 2019)

Ob boleči izgubi našega ata se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, stiske rok, podarjene sveče, cvetje in darove za svete maše. 

Iskrena hvala vsem, ki ste ga obiskovali v času bolezni in zanj molili. Posebna zahvala 
govornikoma, župniku Bogdanu Oražmu, diakonu Samu, pevcem TD Briše, pevcem 
cerkvenega pevskega zbora ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 

zadnjo pot.

Vsi njegovi, avgust 2019

Dragi naš ata, naj Vam bo lahka 
zemlja, ki ste jo tako ljubili.                                                                                                                                         

Vaše utrujeno telo se 
je poslovilo od nas,                                                                                                                                             

v naših srcih boste ostali za 
vedno.

(vnukinja Ana)

ZAHVALA

FRANČIŠEK ČUDEN 
(1931–2019)

Ob slovesu našega dragega očeta se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeo sožalje, darovano cvetje in sveče ter darove za sv. maše. Hvala vsem, ki ste 
ga pospremili k večnemu počitku in se ga boste spominjali. Darovana sredstva smo 

namenili popravilu zvonov v cerkvi sv. Lovrenca v Dragomerju.

Žalujoči: žena Tončka in hčerki Zvonka in Martina z 
družinama

Dragomer,  julij 2019

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

ZAHVALA
Poslovila se je naša ljuba

ANA GROM
(8. 7. 1929 – 9. 6. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste se poklonili 

njenemu spominu in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hčerki Ada in Barbara z družinama
Vrhnika, Lavrica, 2019

Glej, narava si je vzela, 
kar je njeno.

A kar ni njeno, 
nam ne more vzeti.

In to, kar je neskončno dragoceno,
Je VEČNO 

in nikdar ne more umreti.
(S. M.)

ZAHVALA
V 78. letu se je nenadoma v objemu pokljuških 

gozdov poslovil naš dragi

JOŽE  BRELIH
Vsem in vsakomur, ki ste nam izrazili sožalje in sočustvovali z nami, se iskreno 

zahvaljujemo. Vsem, ki ste namesto cvetja in sveč prispevali v šolski sklad  OŠ AM 
Slomška, iskrena hvala. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in se ga boste spominjali.

Vsi njegovi

Kako je hiša strašno prazna,
odkar  tebe v njej več ni,

prej bila tako prijazna, zdaj
otožna se mi zdi.

ZAHVALA
Z žalostjo smo se poslovili od našega dragega 

moža, očeta in ata

ANDREJA MRZLIKARJA
(18. 11. 1945 – 12. 7. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, nekdanjim 
sodelovcem, znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove za sv. maše. 
Posebna zahvala  velja g. župniku Janezu Smrekarju za lepo opravljen pogrebni obred, 
Pogrebni službi Lavanda, vrzdenškim pevcem in vsem, ki ste ga v tako velikem številu 

pospremili na njegovi zadnji poti. Pogrešamo te.

Žalujoči: vsi njegovi
Vrzdenec, julij 2019 

Spomin je kot pesem, 
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, 

ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, 

ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, 
ki v srcih prebiva!

Bil je junij, ko smo zate nabrali 
šopek 80-ih dišečih rdečih vrtnic.

JANEZ DOLINAR
1. 6. 1939  – 9. 7. 2019 

Zahvaljujemo se za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove.  Hvala 
gospodoma župnikoma Alojziju Golobu in Miru Šlibarju in vsem, ki ste ga v velikem 

številu pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi UKC Ljubljana za trud, gasilcem 
za zadnje slovo in Pogrebni službi Lavanda. V naših srcih boš ostal za vedno.

Vsi tvoji 

»Niti zbogom nisi rekla, niti roke 
nam podala,

a v naših srcih za vedno boš 
ostala.«

ZAHVALA

NUŠKA URBANČIČ,
roj. Jerina, Andrejazova Nuša

(13. 8. 1946 – 20. 6. 2019)

Ob nenadni smrti Nuše z Brezovice se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
sovaščanom in znancem za tolažeče besede in izkazano spoštovanje. Naše hvaležne 

misli naj dosežejo vse, ki ste jo še zadnjič obiskali v brezoviški poslovilni vežici, darovali 
cvetje, sveče in darove za svete maše ter jo pospremili na poslednjo pot. Hvala 

gospodu župniku Gregorju Kuneju za čutno opravljen obred slovesa, kolektivu Pieta, 
pevcem Raskovec in trobentaču. Iskrena hvala gospe Slavki Cankar iz Društva rejcev 

drobnice Notranjske in gospe Boži Švigelj iz Društva kmečkih in podeželskih žena 
Vrhnika za ganljive besede slovesa. Posebno zahvalo izrekamo gasilcem PGD Brezovica 
za nudenje prve pomoči in dežurni službi 112 za nudenje zdravniške pomoči. Vsem in 

vsakemu posebej iskrena hvala.

Mož Franci, hči Mateja s Tomažem in Lauro, sin 
Primož z Barbaro in Teodorjem

Brezovica, junij 2019

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, 
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
Po hudi bolezni se je od nas za vedno poslovil 

dragi mož, tast, dedek in pradedek

FILIP ROŽMANEC
(1933–2019)

Vrhnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, 
pomoč, podarjene sveče in darove za cerkev ter svete maše. Zahvala tudi negovalki ga. 

Lidiji, osebju ZD Vrhnika, duhovnemu pomočniku g. Francu Hočevarju ter obrtnikom 
Obrtne zbornice Vrhnika. Za lepo opravljen obred se zahvaljujemo župniku g. Mohorju 

Rihtaršiču, pogrebcem, pevcem, trobentaču ter pogrebnima službama Vrhovec in 
Pieta.  Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: žena Antonija, snaha Sonja ter vnukinji Maja 
in Maruša z družinama
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DREN OV GR I Č  128 ,  VRHNIKA

24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 637 617

01/ 755 14 37

BREZPL AČNA 
DOSTAVA

na območju Ljubljane 
z okolico.

NUDIMO
VAM TUDI  ŽALNE 

ARANŽMAJE

OBVESTILO: 
Ne glede na izbranega pogodbenika za pokopališko dejavnost 
na Vrhniki, še vedno  izvajamo pogrebne dejavnosti od storitev 
na domu do prevoza pokojnika na pokopališče oz. v vežico. Od 

tam dalje pa je vse v domeni pogodbenika.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, draga mama,
spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob smrti drage mame, babice in  prababice

MARIJE PREBIL,
Kašicove mame

(1928–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom prijateljem in znancem, ki ste nam 
izrekli sožalje in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za darovano cvetje, sveče in 

darove za  sv. maše. 

Vsi njeni 
Ljubgojna, avgust 2019

ZAHVALA
Zapustil nas je 

JANEZ PLESTENJAK
(17. 11. 1956 – 15. 6. 2019)

z Ljubgojne 32, Horjul.

Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjene darove za svete maše in da ste se v tako 
velikem številu poslovili od njega.

Vsi njegovi

Nad njimi pa ni spomenika,
ne vklonjenih vrb ne cipres.

Le spev moj se včasih jih spomni
in solza iz mojih očes.

(S. Gregorčič)

ZAHVALA

MARKO SLATNAR
(1948–2019)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni kar druži nas.

So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

ZAHVALA
V 96. letu se je od nas poslovila draga mama, 

babica, prababica

JOŽEFA PIKEC
(1923–2019)

Osmi otrok rodbine Kavčnik,   Log - Mole, umrla 
zadnja izmed  dvanajstih otrok rodbine Kavčnik. 

Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče, ikebano. Zahvala župniku g. Miru 
Šlibarju za lepo opravljen obred, trobentaču, Pogrebni službi Vrhovec. Hvala vsem, ki 

ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Ne jočite ob mojem grobu, 
nisem tukaj in ne spim.

Tisoče vetrov sem,
diamantni lesk na snegu.

Sončni žarek na zelenem klasu,
rahel dež jeseni.

Ko prebudite se v tišini jutra,
sem zamahi ptic, prepevajočih, ki 

krožijo po nebu.
Zvezda sem, njena blaga luč v 

noči, 
ne jočite ob mojem grobu ... 

Nisem tukaj!

ZAHVALA

STANKO GOLUB
(30. 3. 1957–8. 8. 2019)

 Iskrena hvala vsem, ki ste mu stali ob strani v času bolezni, hvala vsem, ki ste mi 
pomagali in bili ob meni na njegovi zadnji poti. 

S hvaležnostjo v srcu sin Dejan
Podolnica, 11. 8. 2019

Vsi odrasli so bili najprej otroci.
Toda le redki se tega spominjajo.

(Mali princ, Antoine de Saint-
Exupery)

V SPOMIN

DRAGICI PELAN
(3. 4. 1940 – 25. 6. 2019)

Od Dragice smo se poslovili v zgodnjem jutru poletnega dne v najožjem družinskem 
krogu. Spomine nanjo bomo nosili v naših srcih in slike shranili v arhive.

Sin Klemen z družino in sestra Helena z družino

PIETAPOGREBNA SLUŽBA

Franci Tršar s.p.
Gabrče 9, 1360 Vrhnika
e-pošta: franci.trsar@siol.net
pieta.trsar@gmail.com
www.pieta.si

24-urna dosegljivost

POGODBENI  IZVAJALEC  NA  POKOPALIŠČU  VRHNIKA

031 774 939 
051 371 177 
041 930 936

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu svojo 
življenjsko pot sklenila

STANKA HORVAT, 
rojena Kastrin

Pokopali smo jo v družinskem krogu na Vrhniki.

Vsi njeni
Avgust, 2019

Življenje niso dnevi,
ki so minili,

temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.

ZAHVALA
Poslovil se je naš dragi mož in oče

NIKO SAMOTORČAN
(1960–2019)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in sodelavcem LPP-ja za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in darove 

za maše ter nesebično pomoč. Zahvaljujemo se tudi Pogrebni službi Vrhovec, pevcem, 
trobentaču in g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste 

se od našega moža in očeta poslovili ter ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi
Ligojna, junij 2019
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Nagradna križanka S U D O K U

Navodila za igranje:  
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo 
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat 
uporabi ena izmed danih rešitev. 
Nobena številka ali barva se torej v 
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu 
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč 
pri reševanju si lahko pomagate z 
zaznamki, ki jih vpišete v prazna 
polja.

J U N I O R

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom Gostilne Turšič, se je glasilo: »Gostilna Turšič, kjer diši po dobri hrani«. V ure-
dništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja Gostilna Turšič, to je tri kosila za eno osebo, 
so prejeli: Branko Satler z Vrhnike, Tatjana Ponikvar iz Bevk in Irena Žakelj iz Žirov. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno 
križanko pošljite najkasneje do 13. septembra na naslov Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, s pripisom »Nagradna križanka«. Trije izžrebani bodo 
prejeli praktične nagrade, ki jih poklanja Zavod Ivana Cankarja z Vrhnike. 

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke. 

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Optika
Lojze razlaga svojemu sodelavcu:
»Mislim, da moram na avtomobilu 

opraviti optiko.«
»Si kaj povozil?«
»Ne, samo malo sumljivo vleče proti 

gostilni!«

Okoli sveta
»Odločil sem se, da bom pustil služ-

bo ter se že danes ponoči odpravil na 
pot okoli sveta. In to, dokler mi ne bo 
zmanjkalo prihrankov!«

»Vau, to bo pa prava avantura, ki se 
jo boš zapomnil za vse življenje! Kako 

dolgo pa boš lahko potoval in koliko 
prihrankov imaš?«

»Ja, če sem prav izračunal, bom 
doma že jutri zvečer!«

Razlika
Kakšna je razlika med študijem v 

Ameriki in študijem v Sloveniji?”
»V ZDA vzameš kredit za študij, pri 

nas pa za diplomo!«

Šolski nadzornik hoče med uro ma-
tematike preizkusiti kritičnost učen-
cev in reče enemu med njimi:

»No, povej mi, katerokoli dvome-

stno število.«
Učenec pomisli in reče: »Triinpet-

deset.«
Nadzornik napiše na tablo število 

petintrideset in počaka ali mu bo kdo 
ugovarjal. Nihče. Zato zahteva še od 
drugega učenca naj mu tudi on pove 
kakšno dvomestno število.

Učenec reče: »Štiriindvajset.«
Nadzornik napiše dvainštirideset in 

se spet sam pri sebi jezi, ker mu nihče 
ne ugovarja.

Zdaj pokliče še tretjega, ta pa reče: 
»Šestinšestdeset! To boste pa menda 
že prav napisali!«

Koncentracija
Zakaj so blondinke resne, ko pijejo 

sok iz tetrapaka ?
Ker na njem piše »concentrate«.

Povabilo
»Mami, ali veš, kaj je delal očka, ko si 

bila ti v službi?« »Kaj, sinko?« »Za roko 
je prijel našo gospodinjsko pomočnico 
in jo odpeljal v spalnico...!« »Nič več ti 
ni treba pripovedovati! Nadaljeval boš, 
ko bo očka prišel domov na kosilo!« In 
res. Očka se vrne domov, usedejo se za 

mizo in jedo, ko mamica reče sinkotu: 
»No, otrok moj, nadaljuj tisto, kar si 
mi povedal zjutraj!« »No, odpeljal jo je 
v spalnico!« je nadaljeval sin. »Gledal 
sem skozi ključavnico in videl kako jo 
je slekel, potem je pa delal z njo tisto, 
kar si ti prejšnji teden delala s stricem 
Ivanom!«

Posojilo
Dva Gorenjca se nacejata. Čez ne-

kaj časa reče prvi: »Tako sem že pijan, 
da vse dvojno vidim.« Drugi potegne 
jurja ven iz žepa in reče: »Na, tu imaš 
dva jurja, ki si mi ju zadnjič posodil.«

REŠI ME
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TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

TC MERCATOR VRHNIKA, Robova cesta 6, T: 01 755 71 61 / M: 041 342 000, mega.phone@siol.net
MEGA PHONE VRHNIKA

Prodaja in servis
mobilnih aparatov

Sklepanje
in urejanje

naročniških
razmerij

za Telekom
Slovenije

▶ Zamenjava LCD zaslona,
baterije in ohišij

▶ Zamenjava polnilnih
konektorjev

▶ Ohranitev in
prenos podatkov


	01_473
	01_prva_473
	02_3_uvodna
	04_19_vrhnika
	20_27_borovnica
	28_33_horjul
	34_41_dobrova
	42_48_log
	49_55_skupne
	56_59_kultura
	60_65_sport
	66_70_oglasi
	71_krizanka

	02_zadnja

