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

predvidoma v petek, 24. aprila.  
Gradivo bomo  sprejemali do 13. aprila.

Horjul

Nov štab civilne zaščite
Sveža sestava

Trenutne razmere v svetu in doma dokazujejo, da moramo biti ves čas pripravljeni. Novo vodstvo 
civilne zaščite je tako že v prvem mesecu delovanja dobilo zelo pomembne zadolžitve z jasnim 
ciljem, da zavarujejo zdravje občanov. Poveljnik civilne zaščite je postal Andrej Kozjek, njegov 
namestnik Aleš Vrhovec, za člane štaba pa so bili imenovani Urška Kogovšek, Robert 
Kranjec, Tomaž Trobec in Urša Nagode.

Besede Cankarja
Spoznanje nehvaležnosti 

me je bolelo do krvi ... Kajti greh mi je bil 
pokazal lepoto, ki sem jo žalil, dobrotnost, 

ki je nisem ljubil.

Ivan Cankar, Moje življenje

Marec so zaznamovali ukrepi države in občin 
zaradi zajezitve epidemije koronavirusa. V 
trenutku, ko nastaja ta zapis, v drugi polovici 
marca, je virus prisoten v 99 občinah (47 % vseh), 
med njimi sta tudi dve »naši«: v Horjulu so štiri, 

na Vrhniki pa ena oseba okužena z virusom 
covid-19. Vse občine so se preko civilnih zaščit 
pripravile na soočenjo s to grožnjo, ki je običajno 
mirno življenje obrnila povsem na glavo. Poleg 
bojazni pred okužbo se je pri številnih obrtnikih, 

»espejih«, pa tudi družinah pojavilo vprašanje, 
kako v prihajajočih tednih poravnati obveznosti 
do bank in države. 

Več o ukrepih si preberite na svojih straneh. 
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Kdo bi si mislil, da bomo dočakali 
ukrepe, ki spominjajo na stanje ob 
osamosvajanju. Zgodbe o nesrečah, 
katastrofah in tragičnih dogodkih  po 
navadi spremljamo od daleč. Tako 
smo že navajeni tovrstnih medijskih 
zgodb, da nas niti ne gane, ko nam 
povedo, da se na drugem koncu lju-
dje borijo za življenje zaradi te ali one 
nadloge, nesreče ali kakorkoli jo že 
poimenujemo. Vedno je vse nekako 
daleč, stran od nas. Tudi koronavirus 
se nam je zdel tako daleč, nekje tam 
na Kitajskem, nato pa se je čez noč 
pojavil pred našimi vrati in naslednji 
dan še med nami. Naenkrat smo iz 
spremljevalcev črne kronike postali 
njeni igralci. Prazne ulice, zaprte šole 
in vrtci, socialna razdalja, omejevanje 
števila oseb pri vstopanju, odsotnost 
javnega prevoza, odpoved javnih 
prireditev in dogodkov so le nekateri 
od ukrepov, ki so zaznamovali drugo 
polovico marca. Kako bodo ljudje to 
prenesli, če bodo potrebni dolgotraj-
nejši ukrepi, v danem trenutku še ne 
vemo. Upam, da čim bolje, z veliko 
mere samodiscipline, upoštevanja 
priporočil proti širjenju okužbe in 
medsebojne solidarnosti, kjer je to 
potrebno. Veselimo se trenutka, ko 
bo za dežjem posijalo 
sonce in si bomo lahko 
ponovno brezskrbno 
segli v roke. Do takrat 
pa ostanite zdravi!

Vrhnika

Prva okužba
Spremembe v zdravstvenem 
domu

Na območju ZD Vrhnika se je 16. marca  
pojavila prva okužba s koronavirusom. Kot 
so pojasnili v Zdravstvenem domu Vrhnika, 
je oseba ravnala popoloma pravilno, zato ni 
po nepotrebnem širila virusa ter tako tudi 
zdravstvenemu osebju omogočila, da lahko 
še naprej delajo. Tudi sicer je zdravstveni 
dom zaradi epidemije  uvedel vrsto ukrepov. 
Več si lahko preberete na straneh 
Občine Vrhnika.
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Ostanite 
zdravi!

Koronavirus
Občine se spopadajo z epidemijo 

Gašper Tominc, urednik Našega časopisa
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Log - Dragomer

Zahvala za 
pomoč
Soočanje s krizo

Tudi Občina Log - Dragomer se sooča z 
vsemi ukrepi države ob epidemiji. Župan 
Miran Stanovnik, ki je tudi poveljnik civilne 
zaščite, izraža ponos in skreno zahvalo tistim 
mnogoštevilnim, ki ponujajo vsestransko, 
medsosedsko in nesebično prostovoljno 
pomoč pomoči potrebnim sosedom. Kot 
je dejal, bo lokalna skupnost s tako 
enotnostjo premagala tudi ta izziv. 

Borovnica

V vse pore 
življenja
Epidemija
Vse javne prireditve so bile odpovedane ali 
prestavljene. Štab civilne zaščite Občine 
Borovnica je za tiste, ki so resno oboleli ali 
resno bolehajo za kroničnimi boleznimi in 
nimajo sorodnikov in znancev, ki bi jim lahko 
preskrbeli hrano, zdravila in druge nujne 
potrebščine, organiziral oskrbo, za katero 
skrbijo pripadniki civilne zaščite. 
Tudi Župnijska karitas Borovnica 
skrbi za oskrbo na domu.  

Dobrova - Polhov Gradec

Vse info številke
Koronavirus 

Občina je za svoje občane pripravila nabor 
najnujnejših informacij s kontakti dežurnih 
služb. V občini v v drugi polovici marca še ni  
bil noben okužen in, kot so zapisali, 
naj tako čim dlje tudi ostane. 
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NA VSE 

AVTOMOBILSKE 

ŽARNICE

NA VSA

OLJA

NA VSE 

BRISALCE

POPUST SE OBRAČUNA OB PRILOŽITVI KUPONA!

NOVO V PONUDBI
IZDELAVA SPLETNIH 

TRGOVIN B2B, B2C

5 LET 

GRANCIJE  
2x

bolj varčne

bolj učinkovite

LED LUČI

Na prodaj v TIC Vrhnika.

Poskrbi za
dobro počutje, 
poskrbi zase. 

prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana 
na www.lekarnaljubljana.si in specializiranih prodajalnah LL Viva.
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V Horjulu za prizidek vrtca, v Žažarju za kanalizacijo
V marcu kljub vedno težjim razmeram za delo zaradi nastale situacije s koronavirusom 
zaposleni na občini, ki skrbijo za urejanje okolja in infrastrukture, nadaljujejo z delom. 
Tako je bila na upravno enoto podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt 
prizidek Vrtca Horjul in kanalizacija v naselju Žažar v Občini Horjul.

Borovniški jamarji prejeli Putickovo nagrado
Jamarski klub Borovnica žanje nov uspeh. Za raziskave brezna Hudi Vršič so jamarji 
prejeli nagrado Viljema Puticka, nagrado za najboljši jamarski dosežek v Sloveniji. 
Priznanje je namenjeno spodbujanju raziskovanja jam in še posebno k dokumentaciji tega 
raziskovanja ter predstavitvi dosežkov. Kot so zapisali na svoji Facebook strani, jamarji 
brezno Hudi Vršič raziskujejo že več kot dve desetletji, minulo o leto pa je bilo pri novih 
odkritjih v tej jami prav izjemno. 

Telekom Slovenije širi optično omrežje
Telekom Slovenije bo v sodelovanju z Občino Dobrova - Polhov Gradec gradil optično 
omrežje, ki bo prebivalcem omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo 
spremljanja televizije. Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki 
omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, saj je optična povezava 
manj občutljiva za elektromagnetne motnje in udare strele. Optično omrežje zagotavlja 
kakovostno uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna 
telefonija. Te prednosti bodo sedaj na voljo tudi na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec. Trenutno je pripravljen projekt za izvedbo izgradnje optičnega omrežja na 
naslednjih območjih: Razori, Dobrova, Šujica in Stranska vas.

Prispelo 43 vlog za vpis v vrtec
Konec februarja se je zaključil rok, do katerega so starši lahko oddali vloge za sprejem 
otroka v Vrtec Log - Dragomer za šolsko leto 2020/2021. Pravočasno je prispelo 43 vlog, 
večina iz Občine Log - Dragomer. Koliko otrok bodo sprejeli, še ni znano, saj bo komisija 
zasedala predvidoma aprila, zagotovo pa v vrtcu ne bo dovolj prostora čisto za vse 
prijavljene otroke.

45 milijonov za Osrednjeslovensko regijo
Minister Zdravko Počivalšek je s predsednikom Razvojnega sveta Osrednjeslovenske 
regije Metodom Ropretom konec februarja 2020 podpisal Dopolnitev dogovora za 
razvoj Osrednjeslovenske regije, ki vključuje skupaj 21 projektov, pri čemer je šest novih. 
Njihova vrednost znaša 93 milijonov evrov, od tega bodo v višini več kot 45 milijonov 
evrov financirali iz sredstev evropske kohezijske politike. V dogovor so med drugim 
vključeni tudi projekti: Barjansko kolesarsko omrežje – Občina Vrhnika in Občina Horjul, 
Barjansko kolesarsko omrežje – Občina Dobrova - Polhov Gradec in Kolesarska povezava 
Borovnica–Pako.

Prve novice
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Ekološko 
kozje mleko

Ekološka kmetija Pr` Fortun 

Ekološka kmetĳa Pr’ Fortun
Podlipa 6, 1360 Vrhnika

T: 031 616 188 - prfortun@gmail.com

100%  
eko

Ekološka kmetĳa Pr’ Fortun

- vodovodne instalacije
- centralno ogrevanje

- priklop toplotnih črpalk
- talno ogrevanje

- adaptacije kopalnic

d.o.o.

VODOVOD & 
OGREVANJE

Brane Smrtnik · Cesta borcev 5 · 1358 Log pri Brezovici
041 737 290  ·  brane.smrtnik@gmail.com

Koronavirus med nami



30. marec 2020 4
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Vrhnika

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!

V času pisanja kolumne je imela Slovenija 
dobrih tristo okuženih in nekaj deset 
hospitaliziranih bolnikov z novim 
koronavirusom. Po prepričanju stroke smo 
bili v začetni fazi boja proti prostemu očesu 
nevidnemu, a hkrati nevarnemu sovražniku. 
Srčno upam, da sta se Vrhnika in Slovenija 
izognili najhujšemu in da nismo sledili 
zahodnim sosedom.

Civilna zaščita 
Vrhnika redno 

spremlja obvestila 
in izvaja ukrepe 

glede preprečevanja 
širjenja okužbe s 

koronavirusom 
SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

Že pred mesecem je poskr-
bela za postavitev šotora pred 
Zdravstvenim domom Vrh-
nika, kjer je bila predvidena 
vstopna točka za obolele. 12. 
marca ob 18. uri h je minister 
za zdravje razglasil epidemijo, 
s čimer je bil aktiviran tudi dr-
žavni načrt zaščite in reševa-
nja. Nemudoma je bil sklican 
izredni sestanek štaba Civilne 

zaščite Vrhnika. Aktiviran je 
bil občinski štab v operativni 
sestavi, ki odtlej deluje nepre-
trgoma vse dni. 

V nadaljevanju posreduje-
mo najnujnejše informacije in 
telefonske številke, ki v senci 
epidemije  zadevajo vsakdanje 
življenje v lokalni skupnosti. 

Dovolite, da se vam ob tej 
priložnosti tudi zahvalimo za 
dosledno spoštovanje spre-

jetih odlokov, ki sta jih izdali 
s strani  državae in občinae. 
Prav tako gre  velja zahvala 
tudi vsem prostovoljcem, ki 
vsak danevno pomagajo pri 
oskrbi ljudi na domu. 

Z medsosedsko pomočjo pa 
dokazujete, da tudi v takšnih 
situacijah znamo pokazati so-
lidarnost. 

Hvala vam!

Civilna zaščita Vrhnika  

Ukrepi ob razglasitvi 
epidemije 
koronavirusa 
(covid-19) v 
Občini Vrhnika
• Do nadaljnjega sta zaprti osnovni šoli, vsi vrtci, Cankarjeva knjižnica, vse športne 

dvorane, Cankarjev dom Vrhnika ter Cankarjeva hiša. Prepovedano je tudi varstvo 
predšolskih otrok na domu.

Več informacij v povezavi z organizacijo nujnega varstva lahko pridobite s klicem na 
naslednje telefonske številke oziroma na spletnih povezavah:
OŠ Ivana Cankarja
Tel. št.: 01 3301 852 ali na povezavi: https://www.osivanacankarja.si/
OŠ Antona Martina Slomška
Tel. št.: 01 755 80 51 ali na povezavi: https://www.osams.si/
Vrtec Vrhnika
Tel. št.: 01 750 73 72 ali na povezavi: https://vrtec-vrhnika.si/

•  Občani naj se vzdržijo nenujnih obiskov Zdravstvenega doma Vrhnika (ZD Vrhnika). 
Če potrebujete obravnavo, se predhodno dogovorite po telefonu ali preko elektronske 
pošte s pristojno ambulanto. V ZD Vrhnika je mogoče vstopiti le pri vhodu za nujno 
medicinsko pomoč (NMP) – vhod nasproti Mercatorja. Pri vhodu vas sprejme oseba 
s kratkim vprašalnikom o morebitnih simptomih na okužbo. V ambulanto pridite 
največ 10 minut pred dogovorjenim terminom. NMP ZD Vrhnika deluje nemoteno, 
vendar vas tudi v tem primeru prosimo, da ravnate v skladu z navodili za preprečeva-
nje in širjenje okužb (NIJZ).

•  Dodatne informacije o delovanju ZD Vrhnika lahko pridobite na tel. št. 01 75 55 110 
ali na povezavi https://zd-vrhnika.si/. Za lajšanje duševnih tegob v trenutnih raz-
merah vam v Zdravstvenem domu Vrhnika nudijo telefonsko psihosocialno pomoč 
in razbremenitvene razgovore, in sicer vsak delovnik med 8.00 in 16.00. Pokličete jih 
lahko na št. 031/338-426 ali pa pišete na sanja.sever@zd-vrhnika.si Omenjena 
telefonska linija ni namenjena dajanju zdravstvenih nasvetov.

• Občane in uporabnike upravnih storitev prosimo, da presodite o nujnosti upravnih 
storitev in omejite obisk javnih ustanov Občine Vrhnika in Upravne enote Vrhnika. 
Informacije o upravnih zadevah potekajo telefonsko ali po e-pošti:

Občina Vrhnika
Tel. št.: 01 755 54 10 in 01 755 54 44
E-naslov: obcina.vrhnika@vrhnika.si ali splosne.obcina@vrhnika.si

Civilna zaščita Vrhnika
Tel. št.: 01 755 20 99
E-naslov: cz.sg@siol.net

Upravna enota Vrhnika
Tel. št.: 01 750 78 50
E-naslov: ue.vrhnika@gov.si.
 
V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi  glede z novegaim  ko-
ronavirusaom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko, Upravo RS za zaščito in 
reševanje ter Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center. 

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. 
in 20. uro. 

Več informacij o epidemiji dobite na www.nijz.si

Pomembne 
številke in 
informacije o 
epidemiji v 
Občini Vrhnika

Ob menjavi Vlade se je iz Državnega 
zbora zavihtel v Vlado poslanec SDS 

Anže Logar. 

Kot nadomestni poslanec bi moral na njegovo 
mesto  sesti vrhniški župan Daniel Cukjati. Kot 
je pojasnil za Naš časopis, je mesto v Državnem 

zboru RS odklonil, ker čuti preveliko odgovor-
nost do volivcev, ki so ga izvolili na župansko 
mesto. Meni, da lahko več postori za občane na 
županskem stolčku kot na poslanskem, sploh v 
času, ko so se na mizi znašle problematike Ke-
misa, investicij, koronavirusa …

 GT

Župan odklonil poslanski stolček

V teh mesecih smo se znašli 
na preizkušnji - tako na oseb-
ni, družinski, kot na državni 
in človeški. 

Zdravstveni sektor je v pr-
vih bojnih vrstah. Sledijo mu 
vse službe, ki so potrebne za 
delovanje države. Od sester, 
zdravnikov, policistov do tr-
govk in trgovcev. Majhen vi-
rus nam je pokazal kako stoji 
gospodarstvo na trhlih teme-
ljih. 

Zaradi mesečnega izpada 
javnega življenja, gospodar-
stva in proizvodnje napove-
dujejo prehod v novo gospo-
darsko krizo. Pa vendar lahko 
namesto črnogledosti in pe-
simizma, kot posamezniki in 
družba izvlečemo nekaj do-
brega. 

Od nas samih je odvisno 
ali bomo karanteno izkoristili 

za boljšo povezanost družine. 
Od nas je odvisno kako bomo 
videli sestre in zdravnike v 
bolnicah: ali se bomo jezi-
li, ker moramo v vrsti čakati 
ali bomo videli zdravstveno 
osebje, ki je utrujeno in zara-
di izpostavljenosti virusu za-
skrbljeno, ker imajo tudi oni 
doma otroke ali starše. 

Ali bomo znali videti trgov-
ke, ki so med bolj izpostavlje-
nimi in bili hvaležni, četudi se 
nam ne smehljajo izza blagaj-
ne.

Naj bodo prihajajoči tedni 
priložnost, da iz sebe izvleče-
mo tisto dobro, tisto kar služi 
za dobro vseh nas. 

Da postanemo s sosedom 
prijatelji, da spoznamo ti-
ste, ki potrebujejo pomoč, da 
vračamo družbi, kar nam je 
v preteklosti dala. Sedaj lah-

ko vidimo, da šola ni samo-
umevna, prav tako operacija 
kolena ali odprava zobobola. 
Vidimo, da so lahko trgovski 
centri ob nedeljah zaprti. Vi-
dimo da država ne obstoji 
brez gospodarstva in ne brez 
dobrega javnega sektorja. Da 
je organizacija civilne zaščite 
in kopičenje blagovnih rezerv 
potrebno. Da so potrebni celo 
politiki, ki morajo sprejemati 
odločitve o katerih bomo sicer 
čez leto dni sodili, da so bile 
napačne.

Vsaka preizkušnja nam po-
nudi priložnost, da se kot na-
rod prečistimo in ponovno 
uravnamo naše temeljne vre-
dnote, na katerih bomo lahko 
gradili boljšo prihodnost.

Bog vas živi Vrhnika 
Daniel Cukjati

Ker se informacije dnevno spreminjajo vsak 
dan, vas naprošamo prosimo, da jih spremlja-
te tudi na spletnih straneh: www.vrhnika.si ali 
www.mojaobcina.si/vrhnika ali Facebook pro-
filu Civilna zaščita Vrhnika.
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V Kemisu po izvršitvi 
odločbe okoljskega 

inšpektorata, ki je 
zaradi črne gradnje 

ukazal odklop vode za 
podzemni rezervoar 
za vodo za gašenje, 

še naprej sprejemajo 
odpadke. Požarna 

varnost namreč ostaja 
na zadostni ravni, 

je povedal direktor 
Kemisa Boštjan 

Šimenc.

Kot napovedano, so 12. 
marca v Kemisu sprejeli de-
lavce vrhniške komunale, ki 
so morali v skladu z odločbo 
državnega inšpektorata za 
okolje in prostor odklopiti 
vodo nelegalno zgrajenemu 
objektu. Šlo je za podzemni 
zalogovnik za požarno vodo. 
Odločbo so uspeli izvršiti 
tako, da so preostali objekti še 
naprej oskrbovani.

Tako Kemis lahko tudi v na-
dalje sprejema odpadke. »Ni 
isto, kot če bi imeli vse pri-

klopljeno,« je dejal Šimenc, a 
dodal, da je požarna varnost 
ustrezna. 

Kemis ima skladišče, po-
sebej namenjeno nevarnim 
odpadkom, lahko jih denimo 
ločuje med sabo po različnih 
vrstah in podobno. Komunal-
na podjetja in industrija takih 
skladišč nimajo, je spomnil 
Šimenc.

Odklop vode je posledica 
odločbe gradbene inšpekcije 
iz oktobra lani, da je Kemisov 
podzemni rezervoar za po-
žarno vodo nelegalen objekt. 
Elektro Ljubljana je na podla-
gi iste odločitve objektu prej-
šnji teden odklopilo elektriko, 
sprva na celotnem objektu, 
pozneje pa so to popravili in 
odklopili le napajanje podze-
mnega rezervoarja za vodo.

Podobnega razpleta so si v 
Kemisu želeli tudi v primeru 
odklopa vode. 

Če bi komunala zaprla vodo 
za celoten objekt, obratovanje 
namreč ne bi bilo več mo-
goče, saj Kemis ne bi mogel 
zagotavljati požarne varnosti. 
Na drugi strani je bazen za 
požarno vodo trenutno poln, 

zato njegov odklop ne  pome-
ni takojšnje težave.

Gradbena inšpekcija je sicer 
nedavno odločila tudi v pri-
meru drugih dveh objektov, ki 
jih je Kemis obnovil po požaru 
maja 2017. 

Glavna stavba centra za 
predelavo in odstranjevanje 
nevarnih odpadkov je po tej 
odločitvi črna gradnja, prizi-
dek k njej pa nima uporabnega 
dovoljenja.

V Kemisu so se na odločbo 
pritožili in Šimenc je prepri-
čan, da bodo uspeli. 

V vmesnem času pa bodo v 
podjetju kljubovali inšpektor-
jem in še naprej prevzemali in 
skrbeli za odpadke.

»Odločili smo se, da ne 
bomo ogrožali okolja in go-
spodarstva še s tem,« je dejal 
Šimenc. 

Kemis med drugim skrbi za 
odpadke iz UKC Ljubljana, pa 
tudi gospodarstvo se sooča z 
velikimi težavami že zaradi 
izbruha novega koronavirusa.

STA

Kemis po odklopu 
vode za podzemni 
rezervoar nadalje 
sprejema 
odpadke

16. marca je 
Zdravstveni dom 

Vrhnika dobil 
prvi pozitiven 

primer okužbe s 
koronavirusom na 

našem območju. 

Temu se ni bilo mogoče 
izogniti, lahko pa naredimo 
veliko za nadaljnje zmanjša-
nje tveganj; predvsem z vse-
mi ukrepi, ki jih priporočajo 
zdravstveni strokovnjaki 
(glejte internetne strani Mi-
nistrstva za zdravje, NIJZ in 
tudi stran našega ZD). V na-

šem primeru je oseba ravnala 
popolnoma pravilno in ni po 
nepotrebnem širila virusa ter 
tudi našemu zdravstvenemu 
osebju omogočila, da lahko 
delamo še naprej. Hvala.

V našem zdravstvenem 
domu smo že v ponedeljek, 9. 
marca, uvedli določene spre-
membe. 

Odprt je samo en vhod v 
ZD, to je vhod NMP nasproti 
Mercatorja. Tam vas pričaka 
oseba, ki vas bo povprašala 
po določenih informacijah in 
potem usmerila naprej.

Prosimo vse, da se najprej 
telefonsko ali po elektronski 

pošti obrnete na ambulante. 
Veliko stvari boste lahko rešili 
brez prihoda v ZD. V kolikor-
Če to ne bo mogoče, boste do-
bili termin za obisk. Prosimo 
vas, da ne prihajate več kot 10 
minut pred dogovorjenim 
terminom. Tako ne bo preveč 
oseb hkrati v čakalnici.

Po odredbi MZ začasno 
ukinjamo večino preventivnih 
programov.

Z odgovornim ravnanjem 
poskrbite zase in za druge.

Zdravstveni dom Vrhnika

Civilna zaščita išče prostovoljce
Civilna zaščita Vrhnike išče prostovoljce, ki bi prevzeli različne naloge na terenu. 

Več informacij na 01 755 20 99 ali cz.sg@siol.net

Hkrati občane obveščamo, da se morajo prostovoljci pri prihodu identificirati s poseb-
no izkaznico rumeno-modre barve, na kateri so ime in priimek ter občinski žig.

Nujna oskrba na domu za bolne 
občane, ki sami upravičeno ne 
morejo do najnujnejših dobrin

Civilna zaščita Občine Vrhnika organizira nujno oskrbo na domu za občane, ki sami 
upravičeno ne morejo do najnujnejših dobrin. Poteka v obliki enkratnega paketa z naj-
nujnejšo hrano in higienskimi pripomočki. Mogoča je tudi oskrba z zdravili.

Velja le za občane Vrhnike, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in 
se ne morejo oskrbovati sami, nimajo pomoči sorodnikov, prijateljev, znancev ali niso 
vešči s spletnim naročanjem.

Upravičenci lahko pokličete na mobilno telefonsko številko: 031 526 165 (vsak dan 
med 9. in 14. uro) oziroma preko e-pošte: oskrba.cz@vrhnika.si. 

Potrebni so naslednji podatki: točen naslov (ime in priimek, naslov dostave), telefon na 
katerega ste dosegljivi in opis potrebe po oskrbi.

Ukrepi
– Od 16. marca je do preklica prepovedana uporaba javnih otroških igrišč. Nadzor 

opravlja redarska služba MIRED, zaprt je tudi stolp na Planini nad Vrhniko.

– Zbirni center na vrhniškem komunalnem podjetju je od 16. marca do prekli-
ca zaprt. Komunalno podjetje Vrhnika vas zato vljudno prosi, da odlaganje stvari (od-
padkov), ki lahko počaka, odložite na čas, ko se bodo zadeve umirile. Odvoz mešanih 
komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov bo potekal po ustaljenem 
urniku. 

– Od 17. marca je po županovem dekretu v občini odpravljeno časovno parkiranje 
na modrih conah. Občina ob tem poziva občane in občanke, naj javna parkirišča v 
lasti Občine Vrhnika uporabljajo le za parkiranje in pri tem upoštevajo prometne 
predpise, ki določajo uporabo parkirnega mesta. Dekret velja do preklica.

– Veljati so  začeli preventivni ukrepi za izvajanje pogrebne slovesnosti: mrliška 
vežica se odpre uro pred pogrebom, slovesnost poteka v najožjem družinskem krogu z 
zdravimi člani, izvaja se samo osnovni protokol pogrebne slovesnosti, v mrliško vežico 
se vstopa posamezno, izrekanje naj poteka brez telesnih stikov, po končani pogrebni 
slovesnosti se ne zadržujete v skupinah.

Odpadke v gospodinjstvih z 
bolniki, ki kažejo znake okužbe s 
koronavirusom, odložite izključno 
v posodo za mešane komunalne 
odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma 
so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne od-
padke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja 
prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke 
in jo, ko je polna, tesno zavežejo. Vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za 
odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v 
zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). 

Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. 
Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

Ukrepi v zdravstvenem domu Vrhnika

Sredi meseca 
zabeležena prva 

okužba
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Minister Zdravko 
Počivalšek je s 
predsednikom 

Razvojnega sveta 
Osrednjeslovenske 

regije Metodom 
Ropretom konec 

februarja 2020 
podpisal Dopolnitev 

dogovora za razvoj 
Osrednjeslovenske 
regije, ki vključuje 

skupaj 21 projektov, pri 
čemer je šest projektov 

novih. 

Njihova vrednost znaša 93 
milijonov evrov, od tega se 
bodo v višini več kot 45 mi-

lijonov evrov financirali iz 
sredstev evropske kohezijske 
politike.

Minister Zdravko Počivalšek 
je ob podpisu dejal, da »izbor in 
izvedba sofinanciranih projek-
tov prinaša številne pozitivne 
učinke. Med drugim prispe-
va h gospodarski rasti regije 
in nastajanju delovnih mest v 
regiji, zagotavlja razvoj člove-
škega potenciala, prispeva k 
ciljem prostorskega razvoja in 
izboljšanju pogojev mobilnosti. 
Omogoča tudi medregionalno 
sodelovanje in ima  pozitiven 
vpliv tako na okolje kot tudi na 
izboljšanje kakovosti življenja 
prebivalcev v regiji.

Na področju Osrednjeslo-
venske regije je izmed skupno 
21 projektov šest novih. Največ 

projektov, kar 14, je iz predno-
stne naložbe Spodbujanja mul-
timodalne urbane mobilnosti 
in sicer v višini 67,5 milijonov 
evrov, od tega je 31,8 milijonov 
evrov predvidenih iz evropske 
kohezijske politike. Trije pro-
jekti so iz prednostne naložbe 
Vlaganja v vodni sektor in sicer 
v višini 12,3 milijone evrov, pri 
čemer je 4,6 milijonov evrov 
predvidenih iz evropske ko-

hezijske politike. Trije projekti 
pa so iz prednostne naložbe 
Spodbujanja podjetništva in 
sicer v višini 10,9 milijonov 
evrov, od tega je 7,9 milijonov 
evrov predvidenih iz evropske 
kohezijske politike.

Metod Ropret, predsednik 
Razvojnega sveta Osrednje-
slovenske regije, je povedal: 
»To je za našo regijo izredno 
pomemben dokument. Veliko 

dela je bilo potrebnega, da so 
bili opravljeni vsi zahtevani po-
stopki, ki so bili januarja letos 
tudi zaključeni. Postopki spre-
jema in potrditve projektov so 
bili obravnavani tudi na orga-
nih regije, kar pomeni, da je bil 
predlog dogovora, ki se danes 
podpisuje, sprejet tako s strani 
županov regije kot gospodar-
stva in nevladnega sektorja«.

Mag. Lilijana Madjar, di-
rektorica Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane 
regije, je izrazila zadovoljstvo 
predvsem nad tem, da so bili 
vsi projekti v regiji soglasno 
sprejeti. »Za nami je veliko in-
tenzivnega dela, v vsakem pri-
meru pa smo na dobri poti, da 
do konca septembra oddamo 
vloge in projekte zaključimo 

še v tej perspektivi, tj. do leta 
2023«. Izrazila je tudi željo, da 
bi naslednja perspektiva prine-
sla določena razvojna sredstva 
tudi Osrednjeslovenski in dru-
gim regijam v okviru Zahodne 
kohezijske regije.

Ob koncu je minister Zdrav-
ko Počivalšek dodal: »Terito-
rialni dialog vodimo z vsemi 
regijami, kar pomeni, da bomo 
dogovor v kratkem podpisali še 
z ostalimi 11 regijami.  Z zado-
voljstvom lahko povem, da bo 
skupno podprtih kar 210 pro-
jektov v vrednosti nekaj več kot 
682 milijonov evrov, pri čemer 
skupna vrednost sofinancira-
nja znaša več kot 410 milijonov 
evrov«.

GT, foto: Aleš Rosa

Na tretje odpiranje tretjega javnega poziva 
LAS Barje z zaledjem je v roku prispelo deset 

vlog: šest za sofinanciranje iz Evropskega  
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in štiri za 

sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Ocenjevalna komisija je na 
svoji seji 12. 2. 2020 prispele 

vloge odprla in opravila admi-
nistrativen pregled vlog. Prija-

vitelji administrativno nepo-
polnih vlog so že prejeli poziv 
za dopolnitev. Ocenjevalna ko-
misija bo po prejetih dopolni-
tvah vloge ponovno pregledala 
in ob morebitnih nejasnostih  
prijaviteljem poslala pozive za 
razjasnitev. Po prejetih razja-
snitvah bo vloge pregledala še 
vsebinsko oz. na podlagi meril, 

določenih v javnem pozivu. 
Postopek ocenjevanja vlog bo 
predvidoma zaključen konec 
aprila. Takrat bo tudi znano, 
ali bo ostalo kaj razpisanih 
sredstev in morebitno dodatno 
odpiranje vlog. Za preostale 
informacije smo dosegljivi na 
info@lasbarje.si ali na gsm: 
031/366 815. 

Smithsonian magazine 
je 19. februarja 2020 

poročal o novih 
odkritjih pri človeških 

ribicah in pri tem 
omenil tudi Vrhniko. 

V uvodu k članku je namreč 
avtorica Theresa Machemer 
spomnila na zapis Janeza 
Vajkarda Valvazorja, ki je 
leta 1689 potoval na Vrhniko. 
Po močnem dežju je iz jame 
naplavilo mladičke zmaja. Je 
to dokaz, da se v jami skriva 
mati zmajevka? No, ni čisto 
tako. Madički zmajev so bili 
pravzaprav človeške ribice, ki 
lahko zrastejo do 30 cm.

V nadaljevanju avtorica 
piše, da imajo človeške ribice 
sposobnost zaznavanja ele-
ktričnega in magnetna polja 
ter da so razmeroma lene 
živali. »Glede na nove razi-

skave v Journal of Zoology 
človeška ribica ni zapustila 
svojega priljubljenega mesta 
sedem let.« To potrjujejo tudi 
raziskave v vzhodni Bosni, 
kjer populacijo človeških ri-
bic že več let spremlja biolog 
Gergely Balázs. Od 37 ozna-
čenih primerkov so se le trije 
premaknili za več kot dva me-
tra, ena ribica je bila na istem 
mestu celo 2569 dni ali malo 
več kot sedem let. Razlog je, 
da lahko brez hrane zdržijo 
več mesecev, poleg tega tudi 
nimajo naravnih sovražnikov. 
Zakaj bi se torej premikale, če 
ni potrebno? Parijo se vsakih 
12 let, pomemben vpogled v 
razvoj njihovega življenja pa 
že in bodo še ponujale mlade 
človeške ribice, ki so se leta 
2016 izlegle v jamskih akvari-
jih v Postojnski jami.  

 
Gašper Tominc

Delavci so že položili vodo-
vodno in elektro inštalacijo, 

mestoma so položene tudi 
mavčne plošče. Direktor doma 

Roman Strgar je tedaj dejal, da 
so zaposleni zelo veseli nadalje-
vanja gradnje novih prostorov. 

»Zavedamo se, da bo naše 
delo v času gradnje oteženo, 
vendar vemo kako nujno po-
trebujemo nove prostore. 

Nestrpno pa čakamo otvori-
tev novih in opremljenih pro-
storov, ki nam bodo omogočili 
boljše delo in nadaljnje širitve 
programov za še boljšo zdra-
vstveno oskrbo naših občanov.«  
Sredi marca so se stvari zaradi 

epidemije obrnile na glavo. Za-
radi njihove varnosti in zamud 
pri dobavi materiala, so delavci 
močno omejili delo. 

Posledično se bo rok dokon-
čanja del podaljšal. Sicer pa na 
občini obveščajo, da so pred 
epidemijo dela na prizidku po-
tekala skladno s terminskim 
planom. 

Gašper Tominc, 
foto: GT

Tretje odpiranje vlog LAS Barje 
z zaledjem

Osrednjeslovenska 
regija bo za projekte 
prejela sredstva v višini 
45 milijonov 
evrov

V dogovor so med drugim vključeni tudi projekti

Barjansko kolesarsko omrežje – Občina Vrhnika – Faze 1, 
2, 3 in 5 – Občina Horjul – Fazi 1 in 2 
Barjansko kolesarsko omrežje – Občina Dobrova - Polhov 
Gradec – Fazi 1 in 2
Kolesarska povezava Borovnica - Pako

Smithsonian magazine 
o vrhniških zmajčkih

Notranjost največje dvorane v prizidku.

Dela v prizidku so se delno zaustavila
Prizidek vrhniškega zdravstvenega doma je 
bil v času našega obiska konec februarja kot 

mravljišče. 
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Licitacija je prostor, kjer la-
stniki ponudijo v prodajo svo-
je najboljše lesne sortimente. 
Kupci pa imajo priložnost, da 
si na enem mestu izmed ponu-
jenih hlodov poiščejo take, ki 
bi bili najprimernejša surovina 

za izdelavo njihovih najpresti-
žnejših izdelkov. Za take hlode 
lahko ponudijo precej več, kot 
nudijo odkupovalci pri rednem 
odkupu lesa. Korist od licitacije 
je torej obojestranska, zato ne 
čudi, da se je iz leta v leto ude-

ležuje več lastnikov gozdov in 
več kupcev najvrednejšega lesa. 

Količina ponujenih hlodov 
se povečuje iz leta v leto. Tako 
so bili tudi letos doseženi novi  
rekordi po količini zbranih 
hlodov, številu lastnikov, ki so 
ponudili hlode in tudi kupcev, 
ki so oddali ponudbe. 

Sodelovalo je 865 lastnikov, 
ki so pripeljali 6.620 hlodov v 
skupnem volumnu 6.969 m3. 
Ponudbe je oddalo 43 kupcev, 
od tega 20 iz Slovenije, 9 iz 
Avstrije, 7 iz  Italije, 5 iz Nem-
čije, eden s Hrvaške in eden z 
Madžarske. Kupcev je bilo sicer 
več, saj jih je devet  delovalo 
preko slovenskega zastopnika. 
Dejansko je bilo kupcev 50, 
oddali pa so 21.001 ponudbo. 
Na licitaciji se  po navadi ne 
proda vsega lesa. Tako je tudi 
letos ostalo neprodanih  6,5 % 

sortimentov oziroma 430 hlo-
dov. Vrednost prodanega lesa 
je presegla 2,8 milijona evrov. 
Več kot polovica prodanega 
lesa bodo odpeljali v tujino. 
Največ lesa je kupil posrednik 
za kitajskega kupca, ki je kupo-
val hrast, gorski javor in veliki 
jesen. Skupaj je kupil 1.700 m3 
lesnih sortimentov.  Les bodo 
naložili v zabojnike in preko 
Luke Koper odpeljali na Kitaj-
sko. 

Velik kupec je bila tudi fur-
nirnica iz Avstrije, ki je kupila  
sto smrekovih hlodov. Sicer pa 
bo večji delež prodanega lesa v 
furnir predelala tudi slovenska 
furnirnica Merkscha iz Celja. 
Najvišjo ceno je dosegel hlod 
gorskega javorja iz snežniških 
gozdov. Kupec iz Nemčije je 
ponudil 14.144 eur/m3 in zanj 
odštel 29.161evrov.  Bil je  gor-

ski javor rebraš. Drugo najvišjo 
ceno je prav tako dosegel gor-
ski javor rebraš. Kupec iz Ita-
lije je zanj odštel 29.129 evrov 
oz.12.009 eur/m3. Hlod izvira 
iz koroških gozdov. Na licitaciji 
je bilo še nekaj hlodov gorskega 
javorja, ki so dosegli ceno več 
kot 10.000 evrov/hlod. Letos 
so zelo visoke cene dosegli 
tudi oreh, veliki jesen, gorski 
javor in macesen. Najvišje pov-
prečne cene so dosegli sliva, 
574 evrov/m3, tisa, 491 evrov/
m3, gorski javor, 457 evrov/m3, 
oreh, 442 evrov/m3, hrast dob 
397 evrov/m3. Največ hlodov je 
pripadalo hrastu gradnu, 2.173, 
smreki, 1.441, in gorskemu ja-
vorju, 1.025. K visokim cenam 
prispeva tudi število kupce; 
več kot jih je, višje so dosežene 
cene.

Les so prodajali tudi naši 
občani

Zavod za gozdove Slovenije 
opravlja oglede primernega 
drevja, svetuje lastnikom in 
na koncu tudi izpelje oddajo 
pripravljenih hlodov na lici-
tacijo. Tako je letos 53 lastni-
kov iz občin Bloke, Borovnica, 
Brezovica, Cerknica, Dobro-
va - Polhov Gradec, Ljubljana, 
Postojna, Škofljica in Vrhnika 
oddalo skupaj 312 hlodov z 
volumnom 297 m3. Največ je 
bilo hlodov gorskega javorja in 
hrasta gradna. Najvišjo cena 
je dosegel gorski javor, in sicer 
9.460 evrov/m3 oziroma 15.230 
evrov za hlod. 

Lastnik hloda je z Rakitne. Še 
osem hlodov gorskega javorja 
je doseglo ceno od 1.430 evrov/

m3 in 4.561evrov/m3. V pov-
prečju je vsak lastnik oddal šest  
hlodov ali 5,6 m3 lesa. Povpreč-
na cena ponujenega lesa s tega 
območja je dosegla 431evrov/
m3 brez stroškov licitacije in 
prevoza. Neprodanih je bilo 
šest hlodov, kar je 2 % celotne 
količine. Vrednost prodanega 
lesa je dosegla skoraj 129.000 
erov.

In zakaj prav gorski  javor 
rebraš dosega najvišjo ceno?

Med kupci gorskega javorja 
rebraša so pogosto tudi izdelo-
valci godal, saj inštrumentom 
njegov les daje poseben valovit 
videz. Zgornji del, obod in polž 
oziroma glava inštrumenta so 
izdelani iz gorskega javorja reb-
raša, da se v njegova rebra lepo 
ujame svetloba. 

Spodnji del violine je iz reso-
nančnega lesa smreke. Za ta les  
je značilno, da ima zelo gosto, 
čim bolj  enakomerno rast, ki 
daj tudi poseben zvok. 

Na Zavodu za gozdove Slo-
venije ob letošnji licitaciji opo-
zarjamo, da je kljub prodaji 
vrednejših kosov lesa treba z 
gozdom ravnati trajnostno in 
paziti na zmerno rabo narav-
nih virov. Zato apeliramo na 
lastnike gozdov, naj s svojim 
gozdom gospodarijo skrbno, 
redno izvajajo nego gozda in 
druga, z načrtom predpisana 
dela v gozdu ustvarjajo pogoje 
za rast dreves visoke kakovosti 
tudi v prihodnje.

Jani Bolarič, Zavod za 
gozdove Slovenije

Na območju Krajinskega 
parka Ljubljansko barje 
se od začetka leta 2018 
izvaja projekt PoLJUBA, 

katerega glavni 
namen je izboljšanje 

stanja naravnega 
okolja, s poudarkom 

na ohranjanju ter 
revitalizaciji sedmih 

ogroženih živalskih vrst 
in treh habitatnih tipov. 

Projektne aktivnosti se bodo 
v prihodnje izvajale na kar 149 
ha kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč, od katerih je bilo 48 % 
uspešno odkupljenih. Za ne-
katera zemljišča so bile z za-
interesiranimi kmeti sklenje-
ne pogodbe o skrbništvu, na 
podlagi katerih bodo skrbniki 
izvajali projektnim vrstam in 

habitatnim tipom prilagojeno 
kmetijsko prakso. 

V letu 2019 so v okviru pro-
jekta začeli z gojenjem bar-
janskega okarčka za namene 
doselitve in obogatitve popu-
lacije na Ljubljanskem barju. Iz 
gojilnic bodo konec maja, ko se 
bodo gosenice zabubile, prene-
sli v njihovo naravno okolje, in 
sicer na območje Naravnega 
rezervata Iški morost (NRIM), 
od koder je vrsta nedavno izgi-
nila. Na tak način bodo v dveh 
sezonah doselili 240 osebkov 
barjanskega okarčka. 

Na območju Iškega morosta 
bodo za kosca obnovili mokro-
tna travišča. V okolici Bevk in 
Iga pa je bil izveden tudi zače-
tni popis vegetacije z namenom 
zasledovanja učinkov časovno 
prilagojene košnje travnikov, 
ki ustrezajo ekološkim zah-
tevam metulja strašničinega 

mravljiščarja. Poleti so izvedli 
prvo doselitev hrošča puščav-
nika. V Mestnem logu so na 
drevesa namestili 15 hrastovih 
gnezdilnic, v katere so naselili 
ličinke puščavnika, vzgojene iz 
osebkov, ki so bili vzeti iz lju-
bljanskega parka Tivoli. Iz njih 
naj bi se letos razvili prvi odra-
sli hrošči. 

Na celotnem območju Lju-
bljanskega barja so bila dolo-
čena mesta za izkop različnih 
oblik vodnih teles za močvir-
sko sklednico in hribskega urha, 
in sicer luže, mlake in razširitve 
obstoječih terciarnih jarkov. Z 
namenom izboljšanja življenj-
skega prostora za koščičnega 
škratca so začeli z obnovo iz-
branih odsekov nekaterih se-
kundarnih jarkov. Prav tako je 
potekal izlov tujerodnih želv.

GT, foto Jasna Tarman
Ličinke hrošča puščavnika

Razstavni prostor in količina ponujenih hlodov sta bila res velika.

Če imate javor s takšnimi rebrci, potem je to javor rebraš. Vreden je vsaj 
10.000 evrov/m3.

Licitacija 
vrednejših lesnih sortimentov

V januarju in februarju je v Podgorju pri Slovenj 
Gradcu potekala že 14. licitacija vrednejših 
sortimentov.

Obogateni populaciji barjanskega okarčka in hrošča 
puščavnika
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Tri leta je delala na različnih projektih na ome-
njeni fakulteti, nato se je za kratek čas zaposlila 
v idrijskem Kolektorju kot aplikativna inženirka, 
zadnja štiri leta pa je zaposlena v Fotoni, kjer je 
vodja razvojne skupine. Vildana Sulić Kenk je 
bila med desetimi nominirankami za inženirko 
leta. Z doktorico elektrotehniške znanosti smo 
se pogovarjali o mestu žensk v tem pretežno 
moškem poklicu, o kibernetiki, vabljenju v tu-
jino, kaj nam prinaša prihodnost na področju 
tehnologije … 

Trenutno ste zaposleni v Fotoni. S čim se ukvarja vaše 
podjetje?
Fotona je podjetje za izdelavo laserskih naprav 
za medicinske namene. Pri nas poskrbimo za 
celoten razvoj: od ideje, razvoja do  izdelka in 
njegove prodaje. Naš trg je izključno medicinska 
stroka, in sicer zobozdravstvo, dermatologija, 
ginekologija, kirurgija … Tudi estetski program 
pokrivamo. Večina našega trga je v tujini, Slove-
niji prodamo le manjši delež. 

Gre torej za visokotehnološko podjetje?
Da, včasih je to bila to ena od Iskrinih podružnic, 
ki je veliko delala za vojaško industrijo in je bila 
kot taka tehnološko zelo razvita. Kasneje, po osa-
mosvojitvi, ko je trg kolapsiral, se je podjetje na-
mesto za vojaško, odločilo za medicinsko smer, v 
kateri vztraja še danes in je v samem vrhu. Zares 
je dober občutek, ko na konferenci pridejo kupci 
iz  vsega sveta ter hvalijo naše izdelke. Tedaj se 
šele zaveš, kako visoko razvito znanje imamo v 
Sloveniji in kako premalo se tega zavedamo. To 
me navdaja s ponosom in mi daje hkrati zanos 
za naprej. 

Kaj konkretno pa delate vi? Kaj ste, na primer, delali 
danes?
Sem vodja razvojne skupine, kjer večinoma 
skrbimo za kakovost v razvoju in da potekajo 
procesi naprej. Analiziramo na primer naprave, 
če so skladne s standardi in zakonodajo. Naša 
skupina ni usmerjena samo v en projekt kot ne-
katere druge naše, pač pa smo nekakšna končna 
stična točka vseh skupin v razvoju. Moje delo v 
skupini je poleg vodenja tudi skrb za program-
sko opremo, njeno kibernetsko varnost, skrb za 
implementacijo tehničnih in sistemskih stan-
dardov ter zakonodajnih zahtev v razvoju ter s 
tem povezano, da gre razvoj v koraku s časom. 
Nove izdelke spremljamo od same zasnove do 
dejanske vpeljave v proizvodnjo ter do same re-
gistracije na svetovnih trgih. 

Pa je to sploh še elektrotehnika, torej tisto, za kar ste 
se izobraževali?
Res, vedno več imam stika z ljudmi, več je papir-
jev, manj je elektrotehnike. Toda tudi za vse to 
moraš imeti neko tehnično – v mojem prime-
ru elektrotehnično ozadje, da razumeš, o čem 
je govora. Priznam, da malo pogrešam, ker ne 
programiram več. 

Se vidite v tem, kar delete?
Da, zaenkrat mi je všeč. Predstavlja mi nov izziv, 
ki sem se ga lotila z vso predanostjo. Res pa je, 
da sem imela včasih več opraviti z elektrotehni-
ko. Spomnim se, ko sem delala še pri Kolektorju 

kot aplikativna inženirka, sem bila na Zaplani na 
žagi ter prilagajala algoritme za  razrez lesa. To 
mi je ostalo zelo v spominu, ker si sproti prilaga-
jal algoritem v sistemu, da se je s pomočjo stroj-
nega vida pravilno avtomatiziral delovni proces. 
Ali pa ko smo s sodelavci iz laboratorija za strojni 
vid »učili« čolniček, kako na vodi razpoznati ovi-
ro in se ji izogniti. 

Torej ste že od nekdaj delali na kameri in optiki 
oziroma, kot vi rečete, na »strojnem vidu«?
Ne, od nekdaj me je vleklo v matematične in 
fizikalne vode. Programiranje me je privlačilo 
in elektrotehnika kot celotno področje tudi, saj 
združuje tudi »mehkejša« področja, kot sta bio-
logija ali medicina. Pisala sem algoritme, za kar 
je bila potrebno znanje matematike in progra-
miranja. Na dodiplomski študij sem se vpisala 
zaradi področja kibernetika v  medicini in v to 
smer sem proti koncu tudi študirala.

Kibernetika v medicini?
Da. Eden izmed projektov med študijem je bil, 
na primer, kako lažje spraviti kemoterapevtik v 
celice. Po domače rečeno smo z električnim po-
ljem vplivali na celico, da je postala prepustnej-
ša za kemoterapevtska zdravila, zaradi česar so 
hitreje učinkovala. Ukvarjala sem se tudi s po-
dročjem elektromagnetnih polj ter vplivom na 
biološke sisteme. Kibernetika je zmes medicine, 
elektrotehnike in računalništva. Nekatere drža-
ve imajo lastne fakultete s to smerjo, pri nas je 
to ena od smeri elektrotehniškega študija. Meni 
je kibernetika všeč, ker mi je bila že od nekdaj 
všeč medicina, a ne prenesem krvi. Imam pa 
rada tehniko in matematiko. Ko sem izvedela, 
da obstaja kibernetika, so se mi kar zasvetile oči. 
Toda življenje gre svojo pot in tako sem po kon-
cu dodiplomskega študija pristala v laboratoriju 
za strojni vid, kjer sem delala tudi s kamerami – 
kako pridobiti informacijo na podlagi slikovnih 
podatkov, jih analizirati in jih smiselno uporabiti 
za razpoznavanje, odločanje v sistemih ter tudi 
v delovnem procesu. Tudi na tem področju sem 
našla del svojega srca, saj sem s tega področja 
tudi doktorirala in kasneje še kar nekaj let delala 
na različnih projektih. Na srečo je Fotona, kjer 
sedaj delam, vpeta v medicino, tako da se zopet 
vračam nazaj k moji prvi ljubezni. 

Omenjate kamere in sodobno tehnologijo, ki jo mnogi 
razumejo kot Velikega brata. Kako pa vi gledate na ta 
fenomen? Mnogi se ga zelo bojijo?
Veliko ljudi se boji kamere. Ampak pametnih ka-
mer ni. Oziroma če so, za njimi stoji človek, ki jih 
mora naučiti, torej sprogramirati, da nekaj znajo. 
Kamera sama po sebi torej ne zna razbrati, kdo 
ste – je zgolj naprava. Drugo pa je vprašanje kaj 
se s temi bazami posnetkov potem dogaja. To 
pa je res. Toda sama menim, da so včasih večje 
nevarnosti nepremišljene objave na socialnih 
omrežjih kot kamere na ulici. 

Kaj nam bo prinesla prihodnost na področju, ki ga 
opravljate?
Če govorimo o mojem področju v Fotoni, bo 
po moje šlo v smeri pametne tehnologije, torej 
razne oblike pametnih robotkov in kombinacijo 
tehnologij. Moram pa povedati, da avtomatiza-

cija ne sme izključevati človeške pameti, torej 
se tehnologija ne sme odločati namesto nas. V 
medicini imamo na primer že take primere: teh-
nologija nam pomaga, končna odločitev pa mora 
biti vedno na strani človeka. 

Menda imate zanimanje za tehnologijo po očetovi 
strani.
Verjetno. Oče je bil zelo spreten z rokami, čeprav 
je zdravstvene stroke. Verjetno si je želel sina, s 
katerim bi »šraufala«, a se je moral sprijazniti s 
hčerko. Tako sem morala nekako obvladovati 
oba svetova: ko je oče kaj »šraufal«, sem bila zra-
ven, hkrati pa sem kot dekle ali ženska morala 
tudi znati kaj skuhati. A bi se motili, če bi mislili, 
da me je oče silil v tehniko. Čisto počasi me je 
»zastrupljal« z njo s tehničnimi novotarijami. 
Med prvimi smo imeli videorekorder, satelitsko 
anteno, kamero … Tudi računalnik commodore 
64 je bil pri nas že od samega začetka. Še zdaj se 
spomnim, kako mi je oče nosil knjige o progra-
miranju v basicu ali pascalu, pa kako sem iz knji-
žnice vedno nosila matematične knjige in knjige 
z nalogami iz logike, kako sem  potem zimske 
počitnice namesto na snegu preživela s knjiga-
mi za računalnikom oz. na tečaju programiranja. 
Bila sem dobra v fiziki in matematiki, zato mi je 
programiranje oz. tehnika ležalo. 

Zdaj ste na Vrhniki, ampak prihajate pa iz Idrije, kjer 
ni ravno velike izbire za študij?
Po končani osnovni šoli sem razmišljala, ali naj 
jo mahnem na Vegovo (elektrotehniško/raču-
nalniško) gimnazijo v Ljubljano ali obiskujem 
Gimnazijo Jurija Vege v Idriji. Odločila sem se za 
gimnazijo v Idriji in na koncu za elektrotehniško 
fakulteto v Ljubljani. 

Kako so na vas, ker ste ženska, gledali, ko ste se 
odločili za elektrotehniško fakulteto?
Malce komično je bilo. Spraševali so me, če bom 
sedaj po hišah napeljevala elektriko. V bistvu 
nekako niso mogli ponotranjiti, da bi se ženska 
odločila za takšen študij. Nekateri so mislili, da 
sem se na to smer vpisala, ker potrebujem status 
študenta, drugi pa so menili, da sem verjetno 
zelo slabo naredila maturo in mi je ta smer ostala 
kot edina možna. Ko pa sem jim povedala, da je 
bila elektrotehnika moja prva izbira, so zazijali. 
Takrat bi se lahko vpisala na katerokoli fakulteto.

Kako pa na vas gledajo danes kot žensko v pretežno 
moškem poklicu?
Žal je tudi v znanosti tako kot v vsakdanjem ži-
vljenju, da nekateri mislijo, da si prišel na dolo-
čen položaj z nekimi drugimi atributi kot pa s 
strokovnostjo ali pametjo. Tako je bilo povsod 
najprej malo strahu, kot bi ne vedeli, kaj bi z 
mano, potem pa so me sprejeli. 

Kako pa so vas sprejemali na razgovorih za službo?
Različne izkušnje sem doživela, tudi take, da bi 
težko verjela, da je to še vedno mogoče. Lahko 
pa pohvalim razgovor na Fotoni, kjer delam 
sedaj. Pravzaprav me niso toliko spraševali po 
izobrazbi in strokovnem znanju, saj se jim je 
dozdevalo, da verjetno nekaj že moram vedeti, 
če sem doktorica elektrotehnike. Raje so z mojim 
dovoljenjem poklicali moje  nekdanje delodajal-

ce ter povprašali po mojem značaju.  Ta je zelo 
pomemben za timsko delo. 

So vas morda s tako visoko izobrazbo in perspek-
tivnim poklicem vabili v tujino?
Velikokrat, še zdaj kdaj pa kdaj. Ampak moram 
reči, da mi je v Sloveniji dobro. Res bi bila v tujini 
na področju materialnih dobrin odlično preskr-
bljena, a tu sem vendarle doma. Vse poteka v do-
mačem, slovenskem, jeziku. Tu imam sorodnike, 
starše, prijatelje. Vse je na dosegu roke, kar mi 
zelo veliko pomeni. Zaenkrat še nisem dobila 
ponudbe, ki bi me prepričala, da se je vredno 
odpovedati vsemu temu.

Zakaj menite, da v elektrotehniškem poklicu ni več 
žensk?
Mogoče, ker v osnovi na splošno velja, da ženske 
so za to, moški pa za to. Če te nihče ne usmeri v 
»moški« poklic ali če sam nisi tak, da bi stopil iz 
cone udobja, potem greš po poti povprečja. Sicer 
sama nisem nikoli zagovarjala, da je potrebno v 
takih poklicih imeti polovico moških in polovi-
co žensk, nisem pa za to, da bi to bili izključno 
moški poklici. Ženske vendarle gledamo z dru-
gega zornega kota, včasih zunaj okvirja, prinaša-
mo drugačno energijo in dinamiko. Zato morajo 
biti v takih poklicih, kot je elektrotehnika, tudi 
ženske. V kateremkoli timu je najbolje, da je vse 
v ravnovesju – da sta prisotni tako moška kot 
ženska energija.

Kaj je najbolje v vašem poklicu?
Ker imam tako velik nabor možnosti: lahko 
izdelujemo ogromne transformatorje ali čisto 
drobcene čipe. Elektrotehniki imamo res super 
poklic. Službo sicer z lahkoto najdemo, težje pa 
je najti dobro službo. Meni je na srečo uspelo. 

Bi dali kakšen nasvet  mladim, predvsem dekletom, 
ko se odločajo za poklic? 
Ne se bati. Elektrotehnika ni samo za fante, pač 
pa tudi za punce. Je čisto prijetna in zabavna 
smer, ki ponuja ogromno možnih smeri. Ne se 
bati. Tudi dekletom svetujem, da ko pridejo v 
tovrstno »moško« službo, naj ne pozabijo, da so 
ženske. Naj jo še naprej negujejo in naj bodo na 
to tudi ponosne. 

Kje vas bomo videli čez deset let? 
Težko rečem, rada delam in pri tem uživam. Ne 
bom se omejevala, prepustila se bom življenju. 

Kaj pa Vildana počne zasebno?
Zelo rada potujem. Vsaj enkrat na leto greva z 
možem na tritedensko potovanje z nahrbtni-
kom. Na tak način sva prebredla Kitajsko, Rusijo, 
Indijo, Ugando … in dolgo bi še lahko naštevala. 
Na potovanju pride na plano moja umetniška 
žilica, to je fotografiranje. Tudi na potovanjih 
ne morem iz svoje inženirske kože, ko je treba 
kaj analizirati ali organizirati – to je pravo delo 
zame. Na potovanjih me boste srečali tudi v raz-
ličnih muzejih, še najraje pa smuknem v tehni-
ške. Sicer pa zelo rada dobro jem, kuham in se 
družim. Sem čisto navadna in preprosta  ženska. 

Gašper Tominc

Intervju: Vildana Sulić Kenk, doktorica elektrotehniške znanosti

»Spraševali so me, 
če bom sedaj po hišah 

napeljevala elektriko«
Vildana Sulić Kenk se je iz rodne Idrije preselila na Vrhniko. 

Doštudirala je na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je 
nato kot mlada raziskovalka delala v laboratoriju za strojni vid. 

Doktorirala je iz elektrotehniških znanosti, natančneje s  področja 
računalniškega vida, s poudarkom na razpoznavanju in razumevanju 

informacije v inteligentnih vizualnih večsenzorskih sistemih. 
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Posestniki Žitko so 
v Verdu gospodarili 

več stoletij. Sprva 
so bila poslopja 

njihovega posestva 
severno od cerkve sv. 

Antona Puščavnika, 
po požaru, v katerem 

je pogorelo pol vasi, 
pa so v prvi  polovici 

19. stoletja zgradili 
gostilno, žago in mlin 

južno od cerkve, ob 
Ljubljanici.

 Novogradnjo in preselitev je 
opisal tudi Marijan Marolt v ro-
manu Zôri, noč vesela!, o kate-
rem bomo pisali v nadaljevanju. 
Takrat je bil gospodar Tomaž 
Žitko (1793–1852), poročil se 
je z Lizo Pirnat (1795–1847), 
naslednik je bil njun sin Jože 
(1819–1865). Dve leti po nje-
govi smrti se je vdova Marija 
(1843–1913) poročila z boga-
tim posestnikom Jakobom 
Petričem z Loga (1837–1884), 
ki je tako postal še gospodar 
Žitkovega grunta in opekarn. 
Leta 1911 je posestvo  prevzel 
zet Janko Marolt. Več stavb 
sestavljajočo celoto je okoli 
leta 1880 upodobil domačin 
Simon Ogrin (1851–1930), 
rojen na Stari Vrhniki. Slika 
je signirana z napisom PO-
SESTVO M. PETRIČ. VERD/ 
PINXIT S. OGRIN. Leta 1946 
je posest zasedla Federativna 
ljudska republika Jugoslavija 
(FLRJ), kmalu zatem je posta-
lo splošno ljudsko premoženje 
(Milčinski Oblak). Hiša (Verd 
94) je do pred  nedavnim ohra-
nila bistvene elemente prvotne 
stavbe z značilnimi historici-
stičnimi detajli, v zadnjih nekaj 
letih pa so jo novi lastniki preo-
blikovali do nerazpoznavnosti 
in je od nje ostala praktično le 
še tlorisna zasnova.

Nagrobni spomenik te po-
membne verdske rodbine je bil 
postavljen ob južni fasadi verd-
ske cerkve (tik ob nagrobnem 
spomeniku Kotnikovih hrva-
škega kiparja Ivana Rendića) 
verjetno proti koncu 19. stoletja.

Zasnovan je v neoromansko-
-neogotskem slogu. Okvirni 
nastavek s trikotnim ogred-
jem s psevdoromanskim fri-
zom nosi par pilastrov, ki ju 
flankirata pristrešena slopa. V 
osrednjem delu je neogotsko 
zašiljena niša, v spodnji polovi-
ci s poslikavo razdeljena v dva 
šilasto zaključena dela. Zgo-
raj je naslikan gotski štirilist z 
upodobitvijo Kristusa vladarja. 
Kamnoseško obdelani plošči 
z imeni umrlih, stoječi na pri-
strešenih bazah, se z obliko 
prilagajata naslikani arhitek-
turni členitvi. Vsako ploščo 
obdaja par pilastrov, povezanih 
s polkrožnim lokom, pod kate-
rim je vklesano z žarki obdano 
božje oko v trikotniku. Pri vrhu 
plošči krasi relief križa v krogu, 
obdan s po dvema romboma. 
Detajli so bili včasih pobarva-

ni, na rombih še lahko vidimo 
sledi pozlate. V štirilistu je 
upodobljen dopasni Kristus, ki 
z desnico blagoslavlja, v levici 
pa drži odprto knjigo s črkama 
alfa (α) in omega (Ω). Prvotno 
fresko je naslikal Simon Ogrin, 
ki se je zgledoval pri renesanč-
nih in nazarenskih delih, za 
katera sta značilni idealizacija 
in umirjenost, kar se kaže tudi 
tu. Leta 1997 je bila njegova 
freska odstranjena in prene-
sena na ploščo, fragment (91 x 
71 cm) hrani Cankarjeva knji-
žnica Vrhnika, podarila ji ga je 
vnukinja Marijana Marolta Sil-
va Penko. Na spomenik je bila 
naslikana replika/kopija.

Na dveh ploščah in njunih 
bazah so zapisana  naslednja 
imena z letnicami rojstva in 
smrti. Meseci so večinoma 
zapisani z zdajšnjim poimeno-
vanjem, ponekod s starimi slo-

venskimi imeni za mesece, pri 
nekaterih je številčni zapis.

Leva stran:
Tukaj počivajo
Jakob Petrič
posestnik
roj. 18. julija 1837
umr. 12. decembra 1884
Frančiška Petrič
roj. 9. aprila 1869
umr. 25. novembra 1869
Leopoldina Petrič

roj. 19. kimovca 1876
umr. 27. grudna 1892

ŽIVKO MAROLT
*21./5. 1895 † 11.3/ 1896
Bog jim večni pokoj daj,
Večna luč jim sveti naj!
V miru naj počivajo
Sveti raj uživajo.

VILKO MAROLT
*7/7. 1897 † 17/2. 1898
MARIJA MAROLT
*31/12 1870 † 28/11 1931
DANA MAROLT
*6.7. 1896 † 24. 2. 1964

Desna stran:
Tukaj počivajo
Jože Žitko
posestnik,
r. 20. jan. 1819   u. 6. jul. 1865
in starši njegovi
Tomaž Žitko
r. 10. dec. 1793  u. 12. maj 1852
Liza Pirnat
r. 12. nov. 1795  u. 21. aug. 1847

•

Kratki so dnevi na svetu za nas
urno nam mine odločeni čas;
blagor pa njim ki v Gospodu 
zaspe
v slavi nebeški se tam prebude.

Nagrobni spomenik rodbine 
Žitko–Petrič–Marolt v Verdu

Verd, pokopališče, nagrobni spomenik Žitko–Petrič–Marolt, 
izrez (foto: S. K.)

Simon Ogrin, Jakob Petrič, 1888 (o. pl., Narodna galerija Ljubljana; 
digitalni posnetek slike hrani Domoznanski oddelek Cankarjeve 

knjižnice Vrhnika)

Dr. Janko Marolt (bil je strasten kadilec, s cigareto je  tudi na fotografiji v 
njegovem nekrologu).

Umetnostni zgodovinar Marijan Marolt (vir: https://sl.wikipedia.org/
wiki/Marijan_Marolt#/media/
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V ponedeljek, 2. marca 
2020, je bila v Mali 

dvorani Cankarjevega 
doma na Vrhniki 

redna letna skupščina 
Združenja borcev za 

vrednote NOB Vrhnika. 

Skupščine se je udeležilo  več 
kot 70 članov združenja in go-

stov. Prvi je zbrane nagovoril 
predsednik ZB za vrednote 
NOB Vrhnika Jani Kikelj. Pre-
dlagal je minutno tišino za vse 
padle partizane in borce NOB 
ter mrtve člane združenja v 
času osvoboditve in samostoj-
ne Slovenije. Še posebno je 
poudaril, da je minuta molka 
namenjena tudi za pred  nedav-
nim umrlega Janeza Stanovni-

ka, nekdanjega predsednika 
predsedstva SR Slovenije, no-
silca partizanske spomenice 
1941, častnega predsednika 
ZZB NOB Slovenije, partizana, 
tovariša, zavednega Slovenca in 
častnega meščana Ljubljane. 

Nato je skupščina  potekala 
po ustaljeni navadi. Poročila 
o delu združenja je podal kar 
njen predsednik Jani Kikelj. Iz 

nagovora je razvidno, da je delo 
združenja v letu 2019 potekalo 
zelo razgibano in bogato. 

Naj omenim samo nekaj naj-
bolj aktualnih:
- 13. januarja udeležba slove-

snosti ob obletnici Dražgo-
ške bitke,

- 11. februarja položitev venca 
pri spomeniku ustreljenim 
talcem v Ligojni,

- 13. aprila sprejem pohodni-
kov tradicionalnega 40. že-
lezničarskega pohoda na TV 
17,

- 27. aprila tovariško srečanje 
članov ZB na postaji TV 17,

- 6. maja položitev venca na 
Drči in priprava proslave s 
koncertom ob obletnici osa-
mosvojitve Vrhnike,

- 13. julija udeležba na slove-
snosti na Pokljuki ob obletni-
ci upora partizanskih patrulj 
na Triglav,

- 14. septembra udeležba dele-
gacije na proslavi ob dnevu 
vrnitve Primorske k domovi-
ni,

- 16. oktobra pripravili Grabe-
ljškov večer,

- 1. novembra spominska slo-
vesnost ob dnevu mrtvih na 
Drči,

- 23. decembra sodelovanje na 

proslavi ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti v Cankar-
jevem domu na Vrhniki,

- ter v decembru obiski pri 
članih ZZB v domu starejših 
občanov in na njihovih do-
movih.
Ob koncu je še posebno po-

udaril:
»Kot predsednik sem se 

udeleževal raznih spominskih 
in članskih srečanj, ki so jih 
organizirala društva in orga-
nizacije v naših in sosednjih 
občinah, prav tako podpred-
sednik, predsedniki krajevnih 
organizacij ali člani drugih or-
ganov in praporščaki. Pohvaliti 
se moramo, da je naše zdru-
ženje v novembru na predlog 
PD Železničar Ljubljana pre-
jelo zlati častni znak Planinske 
zveze Slovenije – za dolgoletno 
sodelovanje s PDŽ Ljubljana 
in predvsem za pomoč pri pri-
pravi vsakoletnega pohoda na 
Štampetov most.«

Po poročilu predsednika so 
sledila še druga poročila in 
program dela ter finančni na-
črt za letos. Vse so prisotni čla-
ni soglasno sprejeli. Skupščino 
so pozdravili tudi gostje zbora 
ter zaželeli še naprej dobro in 
energično delovanje. Ob kon-

cu so vsi prisotni z aplavzom 
sprejeli naslednje pripombe, ki 
jih je navedel Vojko Ržek:
- časopis Svobodna misel (gla-

silo ZZB za vrednote NOB 
Slovenije) je res primeren za 
vse člane ZZB in zelo aktual-
no obvešča svoje člane,

- zadnja knjiga Jožeta Možine 
je samo ena laž in še bolj lo-
čuje resnico od neresničnih 
dogodkov,

- največja blamaža in nere-
sničnost pa se dogaja ob 
razveljavitvi smrtne sodbe 
generala Leona Rupnika v 
sedanjem trenutku; on je bil 
zločinec in bo tudi ostal,

- pozivajo nas, da se naj že po 
75 letih vrnemo iz gozdov, 
res pa je, da smo se že vrnili, 
vendar se lahko zopet vrne-
mo nazaj in branimo svobo-
dno Slovenijo.
Po zaključku skupščine je 

sledilo prijetno tovariško dru-
ženj, ob komentarjih trenutnih 
razmer v Sloveniji, ki še bolj de-
lijo med naše in vaše ter med 
leve in desne.

Simon Seljak

Minuta molka za Janeza Stanovnika

Minuta molka za vse umrle člane združenja, partizane in borce NOB ter za velikega domoljuba Janeza 
Stanovnika

MARIJA PETRIČ
*9./1. 1843 † 17./IV. 1913
Dr. JANKO MAROLT
*24/8 1862 † 7/11 1936
JELICA HREN
*13/1 1893 † 23/1 1958
MOJCA KRAJNC
roj. Marolt
*27.5.1932 † 14. 9. 1959

Med zapisanimi imeni iz-
postavimo dr. Janka Marol-
ta. Rodil se je leta 1862 kot peti 
otrok očetu Blažu iz Šiške v 
Ljubljani (bil je tudi c.-kr. ce-
stni nadzornik v Grčarevcu pri 
Logatcu) in materi Marijani, 
rojeni Potočnik, iz Šentvida pri 
Ljubljani (vir: Silva Penko). Po 
končanem študiju medicine 
na Dunaju je bil kot zdravnik 
iz Ljubljane poslan na Vrhniko, 
kjer je bil več kot štiri desetletja 
okrožni zdravnik ter dolgoletni 
župan. V času županovanja je 
dal sezidati šest šol v vaseh ob-
širne občine, kupil je hišo in jo 
preuredil v občinsko ubožnico, 
ustanovil je občinsko hranil-
nico. V njegovem mandatu so 
na Vrhniki postavili tudi bro-
nast spomenik Ivanu Cankar-
ju (1930), ki ga je izdelal aka-
demski kipar Ivan Jurkovič. 

Njegov sin je bil umetnostni 
zgodovinar in advokat Mari-
jan Marolt (1902–1972), ki je 
zapustil izredno dragoceno 
delo, umetnostnozgodovinsko 
topografijo vrhniške dekanije. 
Knjigo je leta 1929 založilo in 
izdalo Umetnostno-zgodovin-
sko društvo v Ljubljani (napisal 
je tudi umetnostno topografi-
jo Dekanija Celje, 1931, 1932). 
Leta 1934 se je na osnovah 
arheoloških izkopavanj Wal-
terja Schmida (Franc Šmid; 
1875–1951) porodila tudi ideja 
o ustanovitvi Muzejskega dru-
štva na Vrhniki, katerega pri-

marna naloga bi bila ureditev 
krajevnega muzeja, ki bi poleg 
arheološke zbirke vseboval tudi 
etnografsko, prirodoslovno itn. 
Marolt je skupaj s Schmidom 
uredil arheološko zbirko (Vi-
dovič – Miklavčič). Po koncu 
druge svetovne vojne so raz-
mere zanj v domovini postale 
nevzdržne in je emigriral v 
Argentino, kjer pa mu je bilo 
življenje kot humanistično iz-
obraženemu intelektualcu vse 
prej kot lahko. Tam je napisal 
in leta 1956 v Buenos Airesu 
pri Slovenski kulturni akciji 
izdal roman Zôri, noč vesela!. 
Jedro dogajanja je postavlje-
no na Vrhniško po sredini 19. 
stoletja, ko je tam kar vrelo od 
ustvarjalnosti, tako podjetni-
ške kot kulturniške. V župnijski 
cerkvi sv. Pavla je slikal Janez 
Wolf (1825–1884), v mestu je 
bil inž. Stampetta (Oblak), ki je 
skonstruiral železniški viadukt 
med Verdom in Logatcem (t. i. 
Štampetov most), Franc Kotnik 
je v Verdu ustanovil svetovno 
znano parketno tovarno itn. V 
romanu izvemo tudi veliko o 
Žitkovi rodbini.

Za hip se pomudimo še pri 
slikarju Simonu Ogrinu, ki je 
prispeval ne le slikarski okras 
spomenika, pač pa je njegova 
najverjetneje celotna zasnova. 
Podobno je med letoma 1885–
1886 z naslikanimi gotskimi 
loki s trilistom razdelil stene 
prezbiterija v frančiškanski 
cerkvi v Novem mestu. Od sre-
dine 19. stoletja pa tja do prve 
svetovne vojne sta na Sloven-
skem delovali dve večji skupini 
slikarjev dekoraterjev, in sicer 
na Štajerskem Furlani, na šir-
šem območju Kranjske pa so 
prevladovali nasledniki Wolfo-
ve šole, kamor sodi tudi Ogrin. 
Med letoma 1906 in 1907 je z 

dekoracijo oltarnega zaključka 
in ladje v župnijski cerkvi na 
Vrhniki dopolnil Wolfovo fre-
sko v prezbiteriju iz leta 1867. 
Poslikava je sodila med po-
membnejše spomenike sten-
skega slikarstva 19. in začetka 
20. stoletja na Slovenskem, a 
nestrokovna obnova leta 1977 
jo je  zelo degradirala. V Verdu 
je Ogrin v osemdesetih letih 
19. stoletja poslikal Petričevo 
kapelico, na bližnjih Mirkah 
pa Kotnikovo. Omenimo še, da 
je leta 1925 na državni srednji 
tehnični šoli v Ljubljani vodil 
tudi tečaj za slikanje al  fresco.
[1] 

[1] Osebne podatke o dr. 
Janku Maroltu je Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika posredovala 
njegova pravnukinja Silva Pen-
ko, roj. Marolt. Ta je Domo-
znanskemu oddelku knjižnice 

podarila tudi tukaj objavljeno 
slikovno gradivo (freska, sliki, 
digitalni posnetki fotografij 
njenih prednikov). Pri nastaja-
nju članka je z nasveti in priskr-
bi slik sodelovala Nataša Oblak 
Japelj iz vrhniške knjižnice, za 
kar se ji najlepše zahvaljujem.

Simona Kermavnar
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Simon Ogrin, Posestvo Petrič (Maroltovina) v Verdu (o. pl., vir: Suhadolnik, Simon Ogrin…, str. 17)
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V podjetjih, ki se ukvarjajo 
z odpadki, še posebno to 

velja za ravnanje z nevarnimi 
odpadki, je laboratorij 

ključno mesto, kjer poteka 
kontrola odpadkov.  

Kemis večino prevzetih odpadkov 
pripravi za sežig in mora zato slediti 
zahtevam sežigalnic in izvajati vho-
dno in izhodno kontrolo odpadkov. 
Ko odpadki prispejo v Kemis, je z 
njihovo vhodno kontrolo laboratorij 
podpora tudi predelavi odpadkov. Ta 
kontrola odpadkov je pomembna, da 
lahko Kemis odpadke ustrezno in 
varno skladišči ter pripravi za posa-

mičen odvoz. Priprava odpadkov za 
odvoz mora ustrezati fizikalnim in 
kemijskim zahtevam posameznega 
odstranjevalca oziroma sežigalnice. 
V sklopu izhodne kontrole laboratorij 
preverja sestavo odpadkov, ki mora 
ustrezati vstopnim pogojem posa-
meznega prevzemnika odpadkov.  

Pri odpadkih, namenjenih za sež-
ig, so najpomembnejši parametri, ki 
jih  merimo v laboratoriju: energijska 
(kalorična) vrednost, kislost oz. ba-
zičnost (pH), prevodnost, plameni-
šče, vsebnosti halogenov (fluor, klor, 
brom, jod), žvepla, vode, kovin in 
sedimenta. 

Kemis je lahko zanesljiv partner 
velikim končnim predelovalcem in 

odstranjevalcem odpadkov le z zna-
njem, ustrezno opremo in stalnim 
nadgrajevanjem svojih storitev, tudi 
laboratorijskih. Primerljivost rezulta-
tov Kemisovega laboratorija z labora-
toriji velikih odstranjevalcev odpad-
kov kaže, da je Kemisov laboratorij 
zanesljiv in zaupanja vreden.    

Kemis je po požaru vzpostavil nov 
laboratorij, nadgrajen tudi z vidika 
varnosti in zdravja pri delu. Z inve-
stiranjem v  laboratorijsko opremo v 
višini  več kot 300.000 evrov je Kemis 
pridobil enega najsodobnejših in var-
nih laboratorijev za operativne anali-
ze odpadkov v regiji.

Kemis

Na pustno soboto smo se začeli 
pripravljati že kmalu po božični predstavi. 

Iskali smo ideje, v kaj bi letos spremenili našo dvo-
rano in  ugotovili, da bo pustovanje potekalo v stilu 
Great Gatsbyja oziroma v stilu 1920-ih. 

Tako smo preživeli zadnje dni pred pustno sobo-
to  bolj ali manj v dvorani Doma Krajevne skupnosti 
in ustvarjali, da bi bilo tako, kot smo si zamislili. Ker 
pa v kulturnem društvu veliko časa  namenimo tudi 
aktivnostim za otroke, smo pripravili še pustno po-
vorko in otroško pustno zabavo. Vreme nam je bilo 
naklonjeno, tako da smo lahko naredili krog po vasi, 
si ogledali nekatere znamenitosti z našega zemljevi-
da in nato nadaljevali v dvorani s krofi in plesom. Ko 
so se metuljčki, gasilci, Elze, princeske in spidermani 
poslovili, so se začele še zadnje priprave za večerno 
zabavo. Šampanjec je bil odprt, iz zvočnikov je odme-
vala sving glasba in naša ekipa je bila v vsem svojem 
sijaju pripravljena na nor večer. Hvala vsem, ki ste 
prišli, se prepustili vzdušju 1920-ih in uživali z nami. 
Hvala tudi kulturnemu društvu in krajevni skupno-
sti za podporo pri organizaciji. Za nas, ki ustvarjamo 
take večere in prireditve, je cilj izpolnjen, ko vidimo, 
da vam je všeč, se zabavate in naslednjič zopet pridete. 

Tina Krvina in Lara Nagode

Svoje izdelke lahko prodajate ali pa 
pripravite samo promocijsko predsta-
vitev. Sejem se bo odvijal na Sodnij-
skem trgu ter na parkirišču pri Sodnij-
skem trgu na Vrhniki. 

Sejemska pristojbina: 12,20 EUR ali 
15,25 EUR z DDV (odvisno od prosto-
ra, ki ga boste zavzeli). Obratovalni 
čas sejma: od 8. do 14. ure.

Pričakujemo, da svoje izdelke na 
tem sejmu ponudite po proizvodnih 
cenah. Pristojbine plačate pooblašče-
ni osebi pred sejmom.

Skupno dovoljenje za vse prodajalce 
sejma Vse za vrt in dom  bo pridobilo 
Turistično društvo Blagajna. Zato vas 
prosimo, da ob prijavi  predložite vsa 
potrebna dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti. Prosimo, da našo zahtevo 
upoštevate, v izogib morebitnim ne-
ljubim zapletom s strani inšpekcijskih 
služb.

Prijave pošljite najkasneje do 10. 
4. 2020 preko elektronske pošte na 
naslov drustvo.blagajana@kabelnet.
net ali na naslov 
Turistično društvo Blagajana 
Vrhnika, 
Cankarjev trg 4, 
1360 Vrhnika. 

V primeru podaljšanja ali sprejetja no-
vih ukrepov glede preprečevanja širi-
tve koronavirusa, vas bomo o morebi-
tni odpovedi sejma sproti obveščali na 
FB strani Turističnega društva Blaga-
jana in FB Star maln ter na internetni 
strani www.blagajana.si. Želimo vam 
lepo in zdravo pomlad, ko bo pravi 
čas, pa bo priložnosti za druženje še 
veliko. Srečno.

Sejem »Vse za vrt in dom« 
Proizvajalci bio hrane, vrtnarji, drevesničarji, 
izdelovalci orodij za vrtičkarje, vrtnih klopi in lop, 
cvetličnih korit in ostalih času primernih artiklov 
prisrčno  vabljeni da se udeležite našega sejma
v soboto 18. aprila 2020.

P R I J AV N I C A
Ime in priimek:

Naziv in naslov:

Ponudba:                    

Želim najeti stojnico (ustrezno obkroži):                                                               D A           N E

Kontaktna oseba: 

Telefon: 

Turistično društvo Blagajana

Vabilo 

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA VRHNIKA

VABI NA SEJEM

Vse za vrt in dom
V SOBOTO, 18. APRILA 2020,
na vrhniškem sejemskem prostoru
od 8. do 14. ure.

Predstavitev DEPO
Predstavitev Kluba Gaia
Palačinke

PODARILI  BOMO NA STOTINE  SADIK
OKRASNIH RASTLIN, KI JIH BO PRISPEVALO 
VRTNARSTVO HLEBEC.

V primeru močnega dežja bomo sejem odpovedali,
sadike okrasnih rastlin pa boste lahko 
dobili v Starem malnu v času obratovanja koče.

Vabljeni! 
Medijski pokrovitelj: Naš časopis

Sodoben laboratorij za analize odpadkov v Kemisu

Pustovanje na Stari Vrhniki
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Vrhnika, 5. marec 2020 
– Turistično društvo 

Blagajana Vrhnika 
je v mali dvorani 

Cankarjevega doma 
na Vrhniki izpeljalo 

redni volilni občni zbor 
društva. 

Zbora se je udeležilo veliko 
članov društva in gostov. Med 
njimi so bili podžupan Vrhnike 
Grega Kukec, podpredsednik 
TZ Slovenije Dominik S. Čer-
njak, predstavniki KS Občine 
Vrhnika in TD Borovnica.

Za uvod občnega zbora sta 
učenki Osnovne šole A. M. 
Slomška Ema Starman in Pia 
Govekar recitirali dve pesmi 
Ivana Malavašiča Domači vasi 
in Šopek rož. Učenki Lučka Pa-
tačko Koderman in Katka Mele 
pa sta predstavili program, s ka-
terim bodo sodelovali na turi-
stični tržnici festivala Turizmu 
pomaga lastna glava, ki ga že 
vrsto let organizira Turistična 
zveza Slovenije. Sam program 
zajema prikaz Vrhnike skozi 
različna zgodovinska obdobja: 
od Rimljanov, življenja in delo-
vanja Ivana Cankarja, sodobna 
do vojne za Slovenijo. Dekleta 
so vse resnično navdušila in 
prejela velik aplavz.

Nato se je začel uradni del re-
dnega volilnega občnega zbora. 
Delo je vodilo delovno pred-
sedstvo po sprejetem dnevnem 
redu. Poročila o delu društva je 
predstavila predsednica Mir-
jam Suhadolnik ter med  dru-
gim povedala: »Z iztekom leta 
2019 se zaključuje mandatno 
obdobje organom društva. S 
hitrim pogledom nazaj sežemo 
v leto 2016, ki je bilo za društvo 
velika prelomnica. Na podro-
čju upravljanja nepremičnin v 
lasti društva se je na eni strani, 
v Močilniku, poglabljalo pro-
padanje lastnine društva in se 
zapletalo s sodnimi spori in po-
skusi razlastitve društva.

Na drugi strani smo prekinili 
večletna neuspešna najemniška 
razmerja v Starem malnu, regi-
strirali prostovoljstvo in sami 
začeli upravljati s kočo, ki je 
bila v res slabem stanju. V Star 
maln se vračajo domačini in 
gostje od vsepovsod. Novem-
bra 2018 smo s pomočjo obči-
ne postavili še čistilno napravo, 
oktobra 2019 pa s pomočjo 
sponzorjev, prostovoljnih pri-
spevkov in finančne podpore 
treh vrhniških krajevnih sku-
pnosti, zavrteli novo mlinsko 
kolo. Idejno zasnovo za Star 
maln, ki predvideva obnovo 
obstoječih objektov, postavitev 
kuhinje in postavitev mlina, 
kot je bil nekoč, po fazah, glede 
na finančne zmožnosti in brez 
daljše prekinitve obratovanja. 
Kuhinja je prioriteta, le tako 
bomo lahko nemoteno obra-

tovali. Neuspešni smo bili na 
razpisu za nepovratna sredstva 
preko LAS Barje, skupaj z več 
partnerji v projektu. Na razpisu 
smo sodelovali s projektom hi-
storične kuhinje, to je pripravo 
jedi po starih receptih iz po-
sameznih obdobij 2000-letne 
zgodovine. Ker se nam tu ni iz-
šlo, po drugi poti nadaljujemo s 
postopki in načrti za postavitev 
kuhinje, ki jo nujno potrebuje-
mo za osnovno dejavnost.

Začeli smo z zbiranjem 
prostovoljnih prispevkov za 
postavitev mlina. Izdali smo 
stenski koledar za leto 2020 z 
naslovom Zgodbe in pripoved-
ke z Vrhniškega v sodelovanju s 
fotoklubom Okular. Po plačilu 
stroškov presežek namenjamo 
za mlin. 

Sicer smo 2. januarja 2019 
začeli z branjem Cankarjevih 
besedil v Cankarjevi spomin-
ski hiši in nadaljevali celo leto. 
Na kulturni praznik, 8. febru-
arja, smo že tradicionalno brali 
v koči Star maln, dopoldne in 
popoldne. V preteklem letu 
smo poleg Prešernove poezije 
brali Cankarja in Vodnika. Na 
harmoniko je igral Tone Sta-
novnik, na kitaro Janez Tomšič, 
pevke ljudskih pesmi Trlce so 
se pridružile v popoldanskem 
teminu.

Marca smo sodelovali na 
prireditvi Gregorjevo, luč v 
vodo z delavnico izdelave ladjic 
v Domu upokojencev in sou-
stvarjanjem programa ob po-
toku Bela. Jože Malovrh je za 
TDB izdelal čoln »škatlar«, ki 
se zaenkrat še nahaja v muzeju 
v Tržiču.

Aprila smo organizirali se-
jem Vse za vrt in dom, v sode-
lovanju z Vrtnarstvom Hlebec 
smo obiskovalcem delili sadi-
ke lončnic. Sodelovali so tudi 
Depo, Unichem, klub Gaia, 
ekipa Star maln.

1. in 2. maja smo v Starem 
malnu praznovali praznik dela 
z naslovom Živel 1. maj. Sode-
lovali smo na festivalu kave in 
Argonavtskih dnevih. To leto 
so organizatorji in udeleženci 
Južne na Stari cesti del izkupič-
ka podarili TDB za postavitev 
mlinskega kolesa. 

Junija smo v Starem malnu 
organizirali 12. tradicionalno 
prireditev Tu smo doma, kjer 
se nam pridružijo društva, 
organizacije in posamezniki s 
predstavitvijo svoje dejavnosti.

31. julija smo gostili karava-
no EUROP RAID v Športnem 
parku. Soorganizatorji so bili 
ZIC, ZŠAM, gasilci, taborniki, 
Klub vrhniških študentov, Mi-
tja Kovačič – Planina, KS Vrh-
nika Vas in Center, Avtosport 
Jazon. TDB, RK Vrhnika in 
Leoti smo zbirali prostovoljne 
prispevke za pomoč otrokom 
iz socialno šibkejših družin. 
Udeležencev karavane je bilo 

750, spremljevalna ekipa je šte-
la 50 oseb, avtomobilov je bilo 
280. Od zgodnje pomladi do 
septembra je aktivna Komisija 
za lepše okolje. 

Srečanje članstva in pode-
litev blagajan tradicionalno 
priredimo prvo nedeljo v sep-
tembru. Leto zaključimo s 
Srečanjem folklornih skupin 
ter ljudskih pevcev in godcev 
v Cankarjevem domu. Takrat 
povabimo člane, sodelavce, 
prijatelje, podpornike na nede-
lovno druženje.

S težavo, vendar uspešno 
smo zaključili sodelovanje v 
projektu LAS Barja Vzpod-
bujanje podjetništva mladih 
v barjanskih občinah in že 
podpisali novo konzorcijsko 
pogodbo Zaledje podjetnikom.

Vključevali smo se v razpra-
vo o OPPN za Sv. Trojico in 
upamo, da se bo ob razgrnitvi 
v razpravo vključilo tudi član-
stvo. Radi in z veseljem delamo, 
bojim pa se, da društva v naši 
družbi nimajo prihodnosti. 
Vsaj ne tako močna in lastniško 
bogata ne. Lastnina Turistične-
ga društva se je prostovoljno in 
verjamem da tudi dobrona-
merno odtujevala skozi dese-
tletja. Ta proces se nadaljuje in 
mi smo del te zgodbe.

Vemo, kje so meje naše zmo-
gljivosti, in verjamemo, da 
bomo skupaj z občino in vsemi 
dejavniki, ki delujejo na podro-
čju turizma ter kulturne in na-
ravne dediščine, našli skupno 
pravo pot. Turistično društvo 
Blagajana je Vrhnika.«

Prvi od gostov je spregovoril 
podpredsednik TZ Slovenije 

Dominik S. Černjak in pohva-
lil delovanje vrhniškega dru-
štva, ki že vrsto let deluje na 
prostovoljstvu članov. Res je 
tudi, da slovenski turizem ne 
bi bil prodoren, če v njem ne 
bi sodelovali in delovali pro-
stovoljci, ki opravijo ogromno 
prostovoljnih ur, kar dokazuje 
statistika, ki zbira podatke o 
opravljenih prostovoljnih urah 
posameznih društev.

Podana so bila še preostala 
poročila o delovanju v  minule-
mletu. Sledila je tudi razrešni-
ca dosedanjim članom organov 
društva. Za novo mandatno 
obdobje 2020 do 2024 so bili 
v upravni odbor izvoljeni: za 
predsednico Mirjam Suhadol-
nik, za člane pa: Lado Horvat, 
Grega Mesec, Andrej Kos, Aleš 
Ogrin, Anže Stržinar in člani-

ce Anita Čretnik, Maja Ravbar 
Lampič, Joži Alič, Sonja Malo-
vrh in Irena Rossi.

Predstavljen je bil tudi plan 
delovanja društva za letošnje 
leto, ki se nanaša predvsem na 
prostovoljno delovanje članov 
društva ter na nekatere znane 
aktivnosti, ki jih vodijo že vr-
sto let. Seveda pa je najbolj ak-
tualno reševanje Močilnika in 
nadaljevanje prenove v Starem 
malnu.

V sami razpravi je bilo veliko 
slišati o našem Močilniku. O 
tej problematiki je spregovoril 
tudi podžupan Grega Kukec, ki 
je med drugim še posebej po-
udaril: »Močilnik je bil že od 
nekdaj vrhniški in mora tako 
tudi ostati. Program zadnjih 
let, kis e je v njem dogajal, ni 
bil primeren. To ste izrazili 

tudi nekateri člani, ki že od leta 
2016 berete v Močilniku dela 
Ivana Cankarja. Občinski svet 
je sprejel predkupno pravico in 
tako je občina že v lanskem letu 
odkupila del objekta Močilni-
ka. Odločitev o nakupu pa smo 
morali sprejeti čim prej, ker so 
trenutni najemniki začeli od-
kupovati terjatve od upnikov, 
sicer bi Močilnik za vedno 
izgubili. Na občini pa se res 
zavzemajo, da bi za Močilnik 
našli pravilno rešitev v dobro 
Vrhnike in njenih občanov.« 
Tudi  drugi razpravljavci o 
Močilniku so menili, da mora 
ostati Vrhniki, da se je treba o 
dejavnosti in programu v njem 
še pogovarjati in dogovarjati , 
da bo zopet pridobil nekdanje 
središče turističnega dogajanja 
na Vrhniki.        Simon Seljak

Prisotni na volilnem občnem zboru članov TD Blagajana Vrhnika

Učenke OŠ A. M. Slomška so pripravile kulturni program.

Delovno predsedstvo in nova  stara predsednica Mirjam Suhadolnik

Novo staro 
vodstvo vrhniških 
turistov
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Nikoli si nisem predstavljala, 
da bom ob zelo rutinskem 

opravilu, kot je peljati avto na 
servis, tako lepo 'pocrkljala' 

svojo dušo in se ob prijaznih 
zaposlenih nasmejala 

njihovim bistroumnim šalam. 

Naj vam opišem, kako je vse pote-
kalo ... Pripeljem se na redni tehnični 
pregled in plačilo zavarovanja na Av-
totrade, ko mi povejo, da je potrebna 
menjava žarnice. Nasmejan možakar 
me napoti v sprejemno pisarno servi-
sa. Ko vstopim, je pred menoj že druga 
stranka, zato tiste minute izkoristim, 
da prelistam eno od revij. Ozrem se 
naokrog in me kar prevzame. Navdu-
šena  sedim na zofi, ki je zelo poseb-
na: kot bi sedela v avtu, saj ima luči v 
obliki starega fička. Ko pridem na vr-
sto, najprej vprašam, kje so kupili vso 
to opremo? Roža raste v oljnem filtru, 
lestenci so iz verig,  miza v obliki zob-
nika stoji na glavni gredi motorja, ura 
je iz sklopke in batov. Prostor je res 

posrečen in izvirno opremljen, opre-
mo pa so v večini naredili sami! Kot 
sem izvedela kasneje, so ideje rasle kar 
nekaj časa, ob izdelavi pa je bilo veliko 
smeha in veselja. 

Mimo pride visok mladenič in ko 
vidi, da strmim v napis podjetja, ki se 
ponaša na steni, mi zaupa, da je na-
rejen iz starega orodja, ki je bil v de-
lavnicah, ko je bil z njimi še pokojni 
direktor Jelko. Malo se zaklepetava 
in pove, da se dostikrat s sestro malo 
norčujeta, da se je pri njuni mami ve-
dno »hrčkalo staro šaro«. V isti sapi 
pa pove, kako se je na koncu izkazalo 
to za zelo uporabno, saj so s pomočjo 
sodelavcev stare stvari domiselno 
preoblikovali v uporabne ali okrasne 
predmete:  ''Tukaj imamo iz starega 
orodja napis našega podjetja, v Bistri 
pa butični hotelček, v katerem najde-
te v gostilni in v sobah prave starine, 
ki so vkomponirane v novo opremo.'' 
Moram z možem na kosilo v Bistro, si 
obljubim. Kar danes bom kupila daril-
ni bon in ga presenetila za njegov roj-
stni dan. Če imate priložnost, obiščite 

njihov servisni salon: tam vas pričaka 
unikatno opremljena sprejemnica.  
Svojim strankam želijo vedno ponu-
diti nekoliko več in že iz estetskega 
vidika vas ne bo pustila ravnodušnih.

Ker gospod v vrsti pred menoj še 
izbira nove gume, prijaznega mlade-
niča povprašam, kako se je vse skupaj 
začelo? Pove, da je podjetje staro že 
36 let in da je njegov oče začel z obr-
tjo pod kozolcem in kasneje komaj s 
štirimi zaposlenimi in si gotovo niko-
li ni mislil, da jih bo leta 2020 že 60. 
Oba skupaj se nasmejiva, mladenič 
pa nadaljuje in pove, da se je  njegov 
oče vedno dogovoril za posel, ne da bi 
karkoli preračunaval, zaupal je občut-
ku in imel dobre namene in to je bilo 
vse: ''Čeprav je mama potem nekaj 
časa malo jezno gledala, sta na kon-

cu vse skupaj z dobro voljo in veliko 
dela uspešno izpeljala in se zapletom 
še smejala.'' 

Prepustim se zgodbi, ki se nadalju-
je:'' Od leta 1994 do danes smo prodali 
preko 4.300 novih vozil Fiat. Podjetje 
se je z leti razvijalo in napredovalo: 
decembra 2012 smo postali zasto-
pnik za Kio in od takrat prodali pre-
ko 600 novih vozil. Imamo avtošolo, 
kjer je opravilo vozniške izpite že  več 
kot 3900 kandidatov, servis pa poleg 
znamk Fiat, Fiat Professional (to po-
meni za tovorna vozila, sem izvedela 
kasneje), Kia in Alfa Romeo, nudimo 
tudi za avtodome.'' Takrat mi pade v 
oči priznanje na steni, ki so ga preje-
li leta 2019 od KMAG-a, d. o. o., za 
najvišjo doseženo rast prodaje v pri-
merjavi z letom 2018. Nasmehnem se 

mladeniču v pozdrav, saj sem že na 
vrsti, njemu pa zazvoni telefon. Z lah-
koto vse uredim, saj me usmerijo na 
naslednje korake in na koncu je avto 
brezhiben spet na cesti.

Ko se peljem domov, razmišljam 
... Če kje, potem v tem podjetju  velja 
citat znanega podjetnika Richarda 
Bransona: 'Skrbi za svoje zaposlene in 
oni bodo skrbeli za tvoj posel – tako 
preprosto je.' Res je sila preprosto in 
Bajčevi to izražajo v praksi, saj ta rek 
kar sije iz nasmehov zaposlenih. Še 
več, vse to prenašajo na stranke in v 
vseh delih obsežnega  posla  upošte-
vajo dobri stari rek, da je vsak njihov 
gost, pa naj si bo v gostilni, v trgovini 
ali na servisu,  kralj. No, za šale se pa 
le oglasite pri njih.

Zadovoljna stranka

Ko staro orodje zaživi
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VABLJENI V VISOKO 
KIA SUV DRUŽBO
VISOKI MODELI KIA SUV PO EKSKLUZIVNO NIZKIH CENAH

KIA - Največ avta za vaš denar

Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 103– 187 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,0404 g/km. Cene veljajo v primeru financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER«. KIA VAUU / EOM = 0 % financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG 
d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o. ali GB Leasing, d.o.o. pod pogoji akcije »KIA FOREVER«, ki poleg financiranja zajema tudi permanentno zavarovanje z vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja. Kia Rio, Stonic, XCeed 
in Sportage: ponudba zajema obdobje financiranja 72 - 84 mesecev, polog 28,5 % – 32,3 % in plačilo 15 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za Kia akcijsko ponudbo Kia Stonic 1.2 gas LX Active ISG M/T: vrsta financiranja – finančni leasing; predračunska 
vrednost predmeta financiranja – 14.490 EUR (redna cena 17.490 EUR z že odštetim akcijskim popustom VAUU / EOM = 0 % 3.000 EUR); lastna udeležba (polog) – 30 % (4.347 EUR); znesek financiranja – 10.143 EUR, število obrokov – 84; mesečno plačevanje – 94,88 EUR; ter zadnji (85.) obrok – 15 % (2.173,50 
EUR); stroški odobritve: 0,0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe – 10.143 EUR, letna obrestna mera – 0 %; efektivna obrestna mera – 0 % (nespremenljiva). Financiranje se lahko zavrne če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele 
barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kako-
vosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

AVTOTRADE, d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 11 1360 Vrhnika.  01 755 79 05, WWW.AVTOTRADE.SI V R H N I K A

FIAT TIPO

ze za 10.990 EUR

UGODNO
FINANCIRANJE

BOGATA
OPREMA STORITEV

FIAT 5 PLUS

fiat.si

Omejena serija vozil Fiat Tipo Amore s klimatsko napravo, kromiranimi kljukami, tipali za vzvratno parkiranje 
z električnim paketom in vključeno storitvijo Fiat 5 Plus že za 10.990 EUR.

 

ODKRIJTE OMEJENO SERIJO VOZIL FIAT TIPO AMORE IZ ZALOGE.

Pohitite, zaloge so omejene!
Povprečna poraba goriva: 8,6 – 5,2 l/100 km. Emisije CO2: 198 – 137 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6D-temp. Specifične emisije NOx: 0,1952 – 0,0195 g/km. 
Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0015 – 0,00005 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Cena 10.990 EUR velja za model 1.4 16v 95 Pop 5 vrat, za vozila iz zaloge, do razprodaje zalog oz. do preklica. 
Cena ne vsebuje stroškov nultega servisa, priprave vozila ter prevozno logističnih storitev. Električni paket vsebuje: električni pomik prednjih stekel, električno nastavljivi zunanji 
vzvratni ogledali, centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem in 12V vtičnico. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave kampanje. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Podrobnejše informacije in pogoji storitve Fiat 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. Slike so simbolične. Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana.
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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

V soboto, 7. marca 
2020, je sonce je 

hitro pobiralo sneg, 
ki je pobelil travnike 

dan poprej. 

Približno 60 se nas je zbralo 
pred staro šolo v Podlipi, kjer 
je nam je sadjar Marko Babnik, 
univ. dipl. ž. agronomije, pred-
stavil opravila v sadovnjaku, ki 
se jih lotimo zgodaj spomla-
di. Pred šolo in v sadovnjaku 
enega od udeležencev smo se 
naučili obrezati jablano, slivo, 
marelico, breskev, češnjo, kaki, 
kutino in trte na različnih pod-

lagah. Ob avtobusno postajo 
smo posadili češnjo. Nadvse 
zanimiv je bil prikaz cepljenja 
odrasle jablane s cepiči topaza 
in pravega kostanja s cepiči ma-
ronov. Predavatelj je odgovarjal 
na naša vprašanja o opravilih v 
sadovnjaku, pa tudi o rezi sa-
dnih grmovnic.

Ker se je predstavitve udele-
žilo kar nekaj ljudi, ki ne prebi-
vajo v krajevni skupnosti, smo 
v uvodu prosili gospo Sonjo 
Malovrh za kratko predstavitev 
kulturnih in naravnih zname-
nitosti Podlipe in Smrečja.

Zanimiv in koristen dogodek 

je trajal štiri ure. Organizirala 
sta ga Krajevna skupnost Pod-
lipa - Smrečje in g. Stane Be-
nedetič, predstavnik projekta 
Bela jelka – stara tradicija, nova 
spoznanja, ki nam je predstavil 
svoje izdelke za vrt in zdravje 
ter ob začetku druženja po-
skrbel za razkuževanje rok, ki 
ga kot ukrep proti epidemiji 
širjenja novega koronavirusa 
priporoča Svet za nacionalno 
varnost.

Valerija Babij

V akciji Prometni krog 
člani ZŠAM Vrhnika 

nadaljujemo z dobrimi 
praksami ozaveščanja 

najmlajših udeležencev 
v prometu.

Tako smo v petek, 14. 2. 
2020,  člani obiskali učence 
NIS OŠ Ivan Cankarja Vrh-
nika. V prvem delu druženja 
smo izpeljali pogovorno uro 
o prometu in se pogovorili o 

njihovih izkušnjah in spozna-
njih, ki jih imajo s področja 
prometa. Preplet informacij 
od sodelujočih članov zdru-
ženja in otrok smo v nadalje-
vanju preizkusili s praktičnim 
delom, udeležbo na cesti. Spo-
znali in obnovili smo znanje, 
skupaj ugotavljali cestne pasti, 
ki nas lahko doletijo na cesti. 
Aktivno sodelovanje otrok in 
učiteljic je pripomoglo, da je 
prometni krog po Vrhniki do-
segel preventivni učinek. Za 

aktivno sodelovanje so učite-
ljice in učenci prejeli odsevne 
trakove za učinkovitejšo pre-
poznavnost na cesti v noč-
nem času. V obeh akcijah je za 
kresničke in odsevne trakove 
poskrbela vrhniška SPV.

Zahvala velja tudi: Slavku Je-
rebu, Dušanu Rodošku, Željku 
Jadaniču in Nacetu Jerini.

Franjo Čretnik, ZŠAM 
Vrhnika

S skupnimi močmi se 
prometna preventiva gradi

Spomladanska opravila v sadovnjaku
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V soboto, 15. februarja 
2020, smo imeli v 

prostorih PGD Verd 
redni občni zbor. 

Dela in nalog nam v  minu-
lem letu ni manjkalo. Poveljnik 
Marko Jeraj je podal podatek, 
da je lani društvo  posredovalo 
le v 42 intervencijah, kar kaže, 
da je bilo v letu 2019 manj kli-
cev na pomoč. Zahtevnost in 
angažiranost ekip sta in mora-
ta biti vedno na visokem stro-
kovnem nivoju. V Gasilski zve-
zi Vrhnika se lahko pohvalimo 
z vzornim delovanjem v občini. 
Večjo odgovornost nosijo osre-
dnje enote na Vrhniki.

V Verdu bomo morali strniti 
vrste na področju izobraževa-
nja podmladka in preostalega 
kadra, saj se po vseh obnovitve-
nih delih v garaži, dodatnem in 
obveznem opremljanju dru-
štva pripravljamo na novo pri-
dobitev v letu 2020. Intenzivno 
so stekle aktivnosti za zame-
njavo legendarnega chevroleja 
GVGP-1, ki je bil edinstven v 
gasilskih vrstah. Slovo bo težko, 
vendar bomo v garaži naredili 
prostor za GVM-1. Opravljeno 
delo je skozi poročilo o delu 
društva podal predsednik tov. 
Jože Telban, ki je predstavil  
minulo delo in nadaljnje načr-
tovane aktivnosti za leto 2020. 
Postavljeni cilji so visoki, zato 
bo kar treba poprijeti za delo.

Naše delo je opazno in ga vi-
dijo tudi društva v naši GZ in 
gostje, ki so se udeležili občne-
ga zbora. Veseli nas tudi novo 
povezovanje s PGD Bistrica pri 
Tržiču. Pohvalili so naše delo in 
se vljudno zahvalili za novega 
člana tov. Mirana Drašlerja, ki 
se je  lani preselil na Gorenjsko.

Zbrane so poleg društev 
nagovorili: namestnica povelj-
nika CZ Vrhnika, ga. Nataša 
Čož, poveljnik poveljstva GZ 
Vrhnika, tov. Bruno Govekar, 
namestnik poveljnika GZ Vrh-
nika, tov. Aleksander Remžgar, 
predsednik GZ Vrhnika, tov. 
Vinko Keršmanc in naš član tov. 
Franc Žibert. Za sodelovanje 
sta se zahvalila tudi predsedni-
ka KS Verd in ZŠAM Vrhnika.

Gostje so v svojih nago-
vorih opisali minulo delo na 
področju CZ in GZ Vrhnika.  
Predsednik GZ Vrhnika, tov. 
Vinko Keršmanc, se je zahvalil 
društvom za dobro opravljeno 
delo v  minulem letu. Z zado-
voljstvom je ugotovil, da so 
društva aktivna, sodelovanje 
na nivoju poveljstva je dobro – 
vse načrtovane nabave so bile v 
letu 2019 izvedene. Pohvalil je 
tudi delo mentorjev mladine 
v GZ Vrhnika in PGD Drenov 
Grič - Lesno Brdo za udeležbo 
na mladinski gasilski olimpija-
di v Švici.

Vsem, ki so nam prenesli 
pozdrave, nam zaželeli vse do-

bro in pohvalili naše delo, se 
iskreno zahvaljujemo. Spodo-
bi se, da se zahvalimo mladini 
za njihov prispevek k razvoju 
gasilstva in vsem dobitnikom 
priznanj, odlikovanj, zahval ter 
članom, ki so  lani praznovali 
osebni jubilej.

Po uradnem delu občne-
ga zbora je sledila pogostitev. 
Hrano so pripravili v Gostilni 
Pri Kranjcu, posladkali smo se 

s krofi Slaščičarne Berzo, pri 
delitvi dobrot pa so pomagale 
članice in člani našega društva. 
Vsem iskrena hvala.

Z gasilskim pozdravom:  Na 
pomoč!  

Za PGD Verd Franjo 
Čretnik

Februar je za Marijo 
in Pavla Bizjan iz 

Strmice na Zaplani  
minil v znamenju 

praznovanja okroglih 
obletnic. 

Šestega februarja je Pavel 
dopolnil 80 let, v soboto, 22. 
2. 2020, pa sta v krogu svojih 
najbližjih, sosedov in prijateljev 
praznovala  diamantno poroko, 
60 let odkar sta si pred pričami 
in Bogom obljubila zvestobo 
v dobrem in slabem, dokler ju 
smrt ne loči.

V zakonu so se jima rodi-
li štirje otroci: Pavel, Irena in 
dvojčka Tomaž in Boštjan, ki so 
si z njunimi snahami Bernardo, 

Simono in Tajo ter zetom Ja-
nezom ustvarili svoje družine. 
Razveselila sta  vsakega izmed 
njunih enajstih vnukov in prav-
nukov Gabra in Ize.

Pavel je bil zaposlen kot ga-
silec v Liku na Vrhniki, veliko 
svojega časa je  namenil udej-
stvovanju v gasilskem društvu 
in krajevni skupnosti na Zapla-

ni,  Marija pa je doma skrbela 
za dom in družino.

S trdim delom sta  zelo nad-
gradila staro kmetijo in preno-
vila hlev, kozolec in vsa  druga 
poslopja, obnovila sta staro 
hišo. Lani sta  kmetijo predala 
v upravljanje sinu Tomažu, ki 
s svojo družino sedaj obdeluje 
kmetijo.

Praznovanje se je začelo na 
predvečer Pavlovega rojstnega 
dne, ko so mu domači in so-
sedje pred hišo postavili mlaj, 
čez dobra dva tedna pa sta sla-
vljenca na mlaju  pričakala še 
golobčka.

Poročne zaobljube sta potr-
dila v cerkvi svetega Urha in 
Martina na Zaplani pred žu-

pnikom Mohorjem Rihtarši-
čem. Ob prihod iz cerkve so ju 
z vodnim slavolokom pričakali 
gasilci, ki so tisti dan  poskrbeli 
tudi za njun prevoz.

Po krajšem druženju pred 
cerkvijo sta  slavljenca in njuni 
najdražji preživeli prijetno po-
poldne in večer na  kmečkem 
turizmu Pri Kisovc.                 NČ

Kot vsako leto smo se tudi letos pred osmim 
marcem zbrale na občnem zboru, in to je 

bilo 6. 3. 2020. 

Najprej smo s sveto mašo 
obudile spomin na naši dve 
aktivni članici, ki smo ju prehi-

tro izgubile. Ob 19. uri smo se 
zbrale Pri Kranjcu, pregledale 
letno delo, ki smo ga uspešno 

opravile. Načrt za leto 2020 je 
obeležitev 45-letnice delova-
nja društva, da se spomnimo 
ustanovnih članov in članic, 
ter vsakoletne aktivnosti, kot 
so v društvu predavanja, tečaji, 
peka peciv za razne prireditve, 

izleti. Po končanem občnem 
zboru sta sledila večerja in 
prijeten klepet.

(Deklice s sanjami, postane-
jo ženske z vizijami.)

Urša Trček

Društvo kmečkih in podeželskih žena Vrhnika

45. letni občni zbor 

Gasilci v Verdu delavni tudi v letu 2019

Diamantna 
poroka zakoncev 
Bizjan z Zaplane
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Zavezani smo praktičnemu 
načinu dela in razumljivim 
pristopom ter učenju v notra-
nji raziskovalnici in zunanji 
gozdni učilnici, ki otroka skozi 
učni proces podpirajo celo-
stno. Delamo v manjši skupini, 
zato naše dela hkrati omogoča 
skupinski in individualni pri-
stop, kjer so prisotni do trije 
pedagogi. To novost uvajamo z 
aprilom, ko bomo okrepili naš 
strokovni kader.

Vsi, ki bi se nam želeli pridru-
žiti, še prej pa več izvedeti o nas, 
nas lahko obiščete na dnevu 
odprtih vrat ali pa se naročite 
na individualni informativni 
sestanek (Saša Kern, vodja, 031 
751 499 ali info@sole-libero.si). 
Število vpisnih mest je omeje-
no.

Točni datumi dni odprtih 
vrat bodo zaradi izrednih raz-
mer objavljeni naknadno na 
naši Facebook strani (Sole Li-
bero – izkustveno šolanje) ter 
na naši spletni strani. 

Sicer pa smo zadnji mesec 
poleg sledenja učnim ciljem 
javnega šolskega sistema začeli 
z medgeneracijskim povezova-
njem. Naučili smo se pletenja 
na prste ter kvačkanja z babico 

ter začeli z uricami vrtnarje-
nja v sodelovanju z Gozdno 
šolo Hosta. Od marca naprej 
se bomo namreč lotili urejanja 
skalnjakov in ustvarili svoj ze-
liščno-rožni vrt.

Od sredine marca smo tudi 
pri nas začasno zaradi korona-
virusa spremenili način pouče-
vanja. Vrata zavoda so zaprta 
samo fizično, šolanje pa nemo-
teno poteka na daljavo. Zaradi 
majhnosti naših skupin je to še 
vedno mogoče izpeljati kako-
vostno in posamezno – glede 
na potrebe, zahteve in značil-
nosti vsakega otroka.

Če vas zanima več o našem 
delu, lahko obiščete našo sple-
tno stran: www.solelibero.si.  

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

Taborniki rodu Enajsta šola Vrhnika smo se 
letos med zimskimi počitnicami odpravili na 

zimovanje v Tatre v Brkinih. 

V štirih dneh smo Medvedki in Čebeli-
cami spoznavali vesolje, postavljali ognje 

(in kurili!) in se učili o prvi pomoči. Goz-
dovniki in gozdovnice smo se učili risanja 

skice terena, imeli orientacijo na samem 
terenu in si v naravi skuhali makarone. 

Na zimovanju smo se imeli super, fino, 
fajn, četudi ni bilo ne duha ne sluha o zimi.

TM

Ste videli 
sivega žakoja? 

Konec poletja nam 
je v okolici Doma 
upokojencev na Vrhniki 
ušla papiga sivi žako, po 
imenu Žaki, velika 30 
cm, svetlo do temno sive 
barve z rdečim repom in 
črnim kljunom. 

V sredini marca smo jo opazi-
li ob pešpotki proti cerkvi sve-
te Trojice, vendar nam je zaradi 
pozne ure ni uspelo ujeti. Glede 
na to, da je papiga preživela zimo, 
vas prosimo, če jo opazite ali ste jo 
opazili, kje točno se zadržuje, da 
nas obvestite na mobitel: Zdrav-
ko 031 372 061 ali Aleksandra 041 
313 684. Vsaka informacija bo do-
brodošla, da bo spet v varnem in 
toplem domu.                    Alkesandra

Med zimskimi 
počitnicami, od 17. 

do 21. februarja 
2020, smo na 
Zavodu Ivana 

Cankarja, kot je 
to že v navadi, 

organizirali športne 
počitnice za 

osnovnošolce. 

Zimski vklop je potekal v 
Telovadnici Partizan. Zimske-
ga vremena žal ponovno ni 
bilo, zato smo morali program 
nekoliko spremeniti. Vseeno 
smo vklopovci poskrbeli, da 
otrokom ni bilo dolgčas in da 
so naslednji dan z veseljem po-
novno prišli.

V ponedeljek dopoldne smo 
si v Kinu Vrhnika ogledali ri-
sanko, popoldne pa ustvarjali 
in imeli mini olimpijado. V 
torek je bil ples v maskah in 
sladkali smo se  s krofi Slašči-
čarne Berzo, v sredo pa smo 

se odpravili na izlet v živalski 
vrt v Ljubljani. Četrtek je bil 
namenjen že tradicionalne-
mu kopanju v Vodnem mestu 
Atlantis, petek pa je bil čas za 
štafetne igre, ples, ustvarjalne 
delavnice in turnir v igri »med 

dvema ognjema«. Za prehra-
no otrok sta tokrat poskrbela 
Gostilna in pizzerija Boter ter 
Cankarjev hram Vrhnika.

Poleg samega tedenske-
ga program, smo s pomočjo 
Smučarskega društva Vrhnika 

in Športnega društva Vučko 
organizirali štiri smučarske 
izlete, ki se jih je povprečno 
udeležilo več kot 40 otrok.

Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem 

Vrhnika

Sole Libero: 
Priprave na pomlad 

in nove vpise
Pomlad je poleg nekoliko neobičajnih razmer, kot 
smo jih vajeni, prinesla v Sole Libero tudi čas novih 
vpisov za vse, ki jih zanima drugačen, naraven, 
izkustven način šolanja. 

Zimovanje tabornikov

Zimski vklop 
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• 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 aprilu

V APRILU vam nudimo kar nekaj zanimivih delavnic oz. predavanj, si-
cer 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. BRALNI KOTIČEK in UPORABO RAČU-
NALNIKA sedaj izvajamo  v naših prostorih, veseli pa smo tudi  vašega 
vsakršnega dodatnega predloga oz. ideje. Vse naše delavnice so BREZ-
PLAČNE, vabljeni pa ste vsi – od najmlajših do najbolj zrelih. 
VGC Skupna točka  Vrhnika PON–PET 8.00–16.00  na Cankarjevem trgu 
4 (prvo nadstropje).
Kontaktna oseba: koordinator aktivnosti Eva Ličof, e-naslov: eva.licof@
zpmmoste.net in  tel.: 064 259 033.

Ponedeljek: 6., 13., 20., 27. april 9.00 do 12.00 – skupna kvačka-
rija - ustvarjalnica
Ponedeljek: 6., 13., 20., 27. april 16.00 do 17.00 – program RA-
STEMO SKUPAJ – ustvarjalne delavnice za predšolske otroke in nji-
hove starše (zaželene so prijave)
Ponedeljek: 6., 13., 20., 27. april ob 17.00 do 18.00 – začetna de-
lavnica igranja kitare (termini so polni)
Torek: 7., 14., 21., 28. april ob 9.00 do 10.30 – začetni tečaj raču-
nalništva (prijave so zaželene)
Torek: 7.april ob 17. uri – meditativno slikanje mendal s pikami 
(obvezne prijave)
Torek: 14. april ob 18.00 – zvočne gong kopel (pridite v udobnih 
oblačilih, zaželene so prijave)
Torek: 21. april ob 18.00 – urice zdravja z Moniko: Kako si naravno 
okrepiti imunski sistem?
Torek: 28. april ob 18.00 – predavanje Uroša Šviglja: Hrana za zu-
nanjo in notranjo lepoto
Sreda: 1., 8., 15., 22., 29. april ob 8.30 – pohod na Planino z Ano 
Podlipnik (zaželene so prijave)
Sreda: 1., 8., 15., 22., 29. april ob 19.00 – Om chanting (resoniraj z 
zvokom OM) (prijave so zaželene)
Četrtek: 2, 9., 16., 23., 30. april ob 17.00 – začetni tečaj španščine 
(termini so polni)
Četrtek: 2, 9., 16., 23., 30. april ob 9.30 – učenje slovenščine; pri-
prava na izpit (prijave so zaželene)
Petek: 3., 10., 17., 24. april ob 13.00 do 15.00 – petkove družabne 
igre /stari-mladi/ (prijave so zaželene)
Petek: 3., 10., 17., 24. april ob 10.00 – Mamice na kavici: podporna 
skupina (prijave so zaželene)
  
Program dodatnih aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani: VGC 
Skupna točka Vrhnika. Projekt sofinancirata Republika Slovenija – MDD-
SZEM in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Muzejsko društvo Vrhnika in ZIC Vrhnika sta v galeriji 
Cankarjevega doma in v sodelovanju z Muzejem novejše 

zgodovine Slovenije pripravila odprtje fotografske 
razstave Toneta Stojka Porumenele fotografije: Kuba 1978. 

Koordinatorka razstave je bila Nataša Strlič, muzejska 
svetovalka Muzeja novejše zgodovine.

Razstava je bila odprta v torek, 3. 
marca. Tone Slajko je razstavil 32 foto-

grafij v črno-beli tehniki, ki so nastale 
poleti leta 1978, v času 11. Svetovnega 

festivala mladih in študentov na Kubi. 
Fotografa poznamo kot dolgoletnega 
fotografa revije Mladina. 

Zato se je prav tisto leto kot pred-
stavnik Slovenije in Mladine udeležil 
festivala. 

Takrat je ustvaril  več kot 1400 fo-
tografij, od tega samo 136 barvnih. 
Njegov celoten opus fotografij (okoli 
60.000) hranijo v Muzeju novejše zgo-
dovine Slovenije. Prvi izbor fotografij 
Kuba 1978 je bil na ogled decembra 
2017 v samem muzeju.

Razstavljene fotografije na Vrhniki 
so obiskovalce popeljale tako v vrvež 
kubanskih ulic kot v intimo zgradb ob 
njih. Predstavljajo pa tudi nastopajo-
če umetnike festivala iz Slovenije in 
Jugoslavije, kjer so se družili mladi iz 
različnih družbenih sistemov.

 Zanimiva je tudi fotografija, po-
sneta zelo blizu govorniškega odra 
dolgoletnega kubanskega vodje Fidela 
Castra. Ne moremo i mimo fotogra-
fije, seveda v črno-beli barvitosti, ki 
predstavlja že skoraj Vrhničana, kon-
certno razpoloženega Janeza Bonči-
na - Benča iz skupine September, ki 
so navdušili Kubance in vse prisotne 
mlade udeležence festivala. Razstavo 
je predstavila in jo odprla koordina-

torka Nataša Strlič iz Muzeja novejše 
zgodovine. Za glasbeni vložek je po-
skrbel saksofonist David Prelec Kure-

lič pod mentorstvom Zale Kejžar. 

Simon Seljak

K O N C E R T I  N A  S V E T I  T R O J I C I

2 9 . – 3 1 .  m a j  2 0 2 0

Porumenele fotografije

Avtor razstave Tone Slojko in 
koordinatorka Nataša Strlič

Nastop skupine September v Havani; Janez Bončina - Benč (levo), 
črno-bel negativ, Leica

Fidel Castro (1926–2016), 
črno-bel negativ, Leica
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Vabilo 

Moto klub Nauportus Vrhnika 
Vabi motoriste, voznike vseh vrst dvo- in trikolesnikov

na BLAGOSLOV 
MOTORJEV in 
MOTORISTOV,
ki bo v nedeljo, 19. 4. 2020, ob 13. uri pri cerkvi 
sv. Pavla na Vrhniki!
Po blagoslovu se bomo odpeljali na panoramsko vožnjo.

Vabljeni!

Življenjsko 
varstvo je v miru
Dragi bralci, veliko vode je preteklo čez te strani 
in tisti izmed vas, ki redno spremljate naše 
prispevke, veste, kakšno darilo ima Hosta za vas 
v primerih stiske, v kateri smo se znašli. 

Predavateljica g. Simona 
Domjan prihaja iz Radencev, 
kjer pomaga ljudem v svoji  
ambulanti Naturopatskega 

centra  SANTE + VITAL s sve-
tovanjem na vseh področjih  

nastalih tegob. 

Poseben poudarek daje ustrezni 
prehrani. Predavateljica je s slikovi-
tim in dinamičnim načinom ljudem 
približala veliko nujnega znanja za 
zdrav način življenja.

Poslušalci so spoznali, da sta Na-
turopatija in Kneippove terapije v 
smiselni povezavi. 

Prisotnih je bilo veliko poslušalcev. 
Predavanje je bilo 10. 2. 2020.

Predavanje g. doc. dr. Marije Turn-
šek Mikačič je 10. 3. odpadlo zaradi 
pandemije. Predavateljica bi preda-
vala o izražanju obraza, predavanje 
bo v času, ko bo pandemije konec.

Hvala za razumevanje.

Društvo Kneipp Vrhnika

 Telefonska številka za naročanje na specialistične 
preglede:

041 – 302 – 203 
ali 
051 – 637 - 140

Novost v naši diagnostični ponudbi! Zaradi dolgih 
čakalnih dob na omenjene preiskave uvajamo 24 urno 
merjenje krvnega tlaka in 24 urno merjenje EKG 
(HOLTER). Obe meritvi omogočata dvig kakovosti 
zdravljenja arterijske hipertenzije in razpoznavo 
morebitne bolezni srca, kot tudi spremljanje bolnikov s 
srčnim popuščanjem in morebitnimi motnjami srčnega 
ritma (odkrivanje aritmij) 

Novost v naši terapevtski ponudbi! Odstranjevanje 
bradavic in benignih kožnih priveskov

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA, prim. Anton Kenig, dr. 
med., specialist pediater in specialist radiolog; ultrazvočne 
preiskave: trebušnih organov (jetra, trebušna slinavka, 
ledvice, vranica), sečnega mehurja, prostate in testisov, 
ščitnice, vse ostale vrste ultrazvočnih preiskav – rama, 
koleno ...

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST, doc. dr. Andreja Černe, 
dr. med., specialistka kardiologije: poleg kardioloških 
pregledov in snemanja EKG, opravljamo tudi UZ 
(ultrazvočni) pregled srca (eho - kardiografija). Preiskava je 
neboleča in varna tako za preiskovanca kot za zdravnika. 
Potrebna je skoraj pri vseh srčnih obolenjih. Priporočamo 
jo vsem športnikom, tudi rekreativcem, zaradi izključitve 
srčnih bolezni in napak, ki so pri veliki telesni aktivnosti 
lahko celo usodne.

ULTRA ZVOK KOLKOV NOVOROJENČKOV - doc. dr. 
Rina Rus, specialistka pediatrinja: Za zgodnje odkrivanje 
nepravilnosti v razvoju kolka je zelo pomemben UZ 
pregled kolkov, v najzgodnejšem obdobju po rojstvu 
otroka. Tako lahko odkrijemo morebitne nepravilnosti 

in preprečimo kasnejše težave otroka pri hoji in vseh 
aktivnostih, od takrat, ko shodi dalje. Preiskavo se v 
večini primerov opravi do 3. meseca starosti. Najnovejša 
priporočila so, da bi morali imeti vsi otroci opravljen UZ 
kolkov med 6. in 8. tednom starosti.

GLEŽENJSKI INDEKS (GI) - Primož Rus, dr. med. spec. 
družinske medicine

Ne invazivno, neboleče merjenje togosti arterijskega žilja. 
Namenjena je odkrivanju sprememb na malih arterijah in 
aorti.  Za bolnike na zelo enostaven način lahko odkrijemo 
spremembe na arterijskem žilju, ki nam pokažejo kdaj je po-
trebna nadaljnja diagnostika in zdravljenje bolezni srca in 
ožilja, kot so arterijska hipertenzija, ateroskleroza, sladkorna 
bolezen, ki lahko pripeljejo do srčnega infarkta, možganske 
kapi ipd. Preprečevanje bolezni je najpomembnejša metoda 
skrbi za naše zdravje. Odvisna je od zgodnjega odkrivanja 
dejavnikov tveganja, na katere nam še z večjo gotovostjo 
pokaže izvid arteriografije.

Namenjena je vsem; tako zdravim  ljudem med 30. in 70. 
letom, kot tudi bolnikom z boleznimi srca in ožilja.

MEDICINA DELA PROMETA IN ŠPORTA s sodelovanjem 
inštituta za medicino in šport (IMŠ), ki ga vodi dr. Petra 
Zupet, dr. med. spec. MDPŠ: opravljamo preglede za 
nove voznike, za podaljšanje vozniških dovoljenj za vse 
kategorije in vse potrebne preglede zaposlenih za delovne 
organizacije, društva, športna društva… 

NAROČANJE
po telefonu: 01- 7504 – 755, 041- 302 - 203 
ali 051 – 637 - 140
na elektronsko pošto: ambulanta.dr.rus@gmail.com
ali osebno v ambulanti Stara cesta 4A na Vrhniki, 

STUDIO R, d.o.o.
Zdravstveni center za preventivo, zdravstveno 

svetovanje in izobraževanje
Primož Rus, dr. med. spec. s sodelavci

Obvestilo

Vsem zainteresiranim za prijavo v 

MALO ŠOLO KNEIPPA  
sporočamo, da se bo šolanje  začelo takoj po 
preklicu izrednih razmer. Verjamemo, da bo to 
ob koncu aprila.
Prijavo lahko pošljete na e-naslov  kneippdv@gmail.com. V odgovoru 
boste prejeli vse podatke o načinu vplačila 350 evrov za vseh pet 
stebrov, 55 evrov za posamezni steber, ki zanima posameznika. 

Končanemu šolanju sledi izdaja potrdil o opravljenem izobraževanju.

Predsednica društva Maja Artenjak
Vabljeni!

Malo je povedanega o tem, 
morda zato, ker ljudje ne vedo 
... A zdi se, da nam potisk v kot 
pomaga doumeti stvari, ki jih 
v obilju ne bi mogli.

Panika, strah, iskanje kriv-
cev, jeza, bes ... Zdaj že veste: 
niso rešitev za nekoga, ki mu 
je življenje drago. Taki odzivi 
so za nekoga, ki se povzdiguje 
nad druge in s tem nad življe-
nje. Napuh je lastnost jaza, ki 
ga v življenju ni in je odločitev 
za smrt. Življenje je brezhibna 
inteligenca, ki ne spusti niče-
sar v obstoj, kar mu kot celoti 
ne koristi. Torej ... Vse je na-
tanko tako, kot življenje hoče. 
To je zdravo izhodišče, ki vodi 
v razumevanje in pomirja.

Ne vemo, zakaj je nekaj do-
bro, dokler ni mimo ... Goto-
vo pa nam prisilna zaustavi-
tev pomaga k nečemu,  česar 
sami od sebe nismo zmogli! 
Bili smo preveč zdivjani in 
brez nadzora drveli v pla-
netarno uničenje. Upam, da 
nas bo to trajno streznilo, ne 
le trenutno, ko bo mimo, pa 
se bomo ponovno zapodili v 

stare uničujoče navade. Čas 
za spremembo je bil že davno, 
epidemija je zadnje povabilo 
življenja za tiste izmed vas, ki 
hočete stopiti med življenju 
koristne.

Mir, ta vrhunska zaščita 
življenja, ustvarja zdrave  raz-
mere za razcvet vseh lepih in 
močnih odločitev, ne glede na 
to, v kakšni situaciji se znajde-
mo. Mir vedno rešuje, je ka-
kor vezni člen med človekom 
in življenjem, po katerem ga 
vodi in varuje! Kar prihaja iz 
miru, je vedno dobro in zdra-
vi ... Kar prihaja iz strahu, je 
vedno sebično in ubija. Za-
upajmo inteligenci življenja 
in se ne zatekajmo v strah in 
paniko, temveč nove  razme-
re vzemimo za učitelja, ki nas 
poučuje o novih načinih de-
lovanja in bivanja. Zaupajmo, 
ne upirajmo se, bodimo voljni, 
da nas situacija zgnete, v ka-
kršnokoli smer hoče.

Za Hosto Marjeta 
Šumrada info@solahosta.

com 031 481 014

Ustrezna prehrana po 
Simoni Domjan

INFORMACIJA O DEJAVNOSTIH STUDIO R d.o.o.
Center za preventivno diagnostiko in 
zdravstveno dejavnost
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V sredo, 12. februarja 2020, je na odru 
Cankarjevega doma na Vrhniki potekalo 
območno srečanje otroških gledaliških skupin 
občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer, na 
katerem se je že četrto leto zapored predstavila 
tudi šolska gledališka skupina Slomški. 

Predstavili so se z avtorsko 
igro, ki je nadaljevanje s sre-

brno plaketo nagrajene lan-
ske igre Mulci proti doktorju 

Zlobe. Igro so naslovili Mulci 
se vračajo, avtorici igre pa sta 
mentorica skupine, gospa Pe-
tra Žitko in učenka Nia Baj-
rektarević.

Metka Grebenc in 
Petra Žitko

V Vrtcu Borovnica smo 
pri Gumbkih februar 

poimenovali kar kulturni 
mesec, saj smo skozi ves 

mesec spoznavali naše 
umetnike. 

Tako smo se malo več naučili 
o Cankarju, Prešernu in Ivani 
Kobilca. V sklopu tega smo 
opravili dva izleta, ki ju je vodil 
g. Damjan Debevec.

Prvi je bil odhod na Vrhni-
ko in ogled Cankarjeve roj-
stne hiše. G. Debevec nam ni 
pokazal le nje, popeljal nas je 
tudi do Ljubljanice, kjer je mali 
Ivan hodil v enajsto šolo, nato 
do prve knjižnice na Vrhniki, 
malo do sodišča in počasi do 
rojstne hiše, kjer smo se zadr-
žali najdlje. S svojimi hudomu-
šnimi zgodbami o Cankarju in 
njegovi družini nas je g. De-
bevec pritegnil, da smo ga ves 

čas poslušali z odprtimi usti. 
Na koncu smo se odpravili še 
do Sv. Trojice, kjer smo poma-
licali in se malo poigrali.

Na drugi izlet pa smo se od-
pravili v Ljubljano. Čeprav je 
bil poudarek pri Prešernu, smo 
spoznali veliko novih zname-
nitosti o Ljubljani in ljudeh, ki 
niso bili pomembni samo za 
Ljubljano, temveč tudi celotno 
Slovenijo. Tako smo se najprej 
ustavili pri kipu Rudolfa Mai-
stra in izvedeli, zakaj je postal 
naš junak. Nato smo se odpra-
vili proti Zmajskemu mostu, 
vendar smo si na poti do tja 
ogledali dečka s flavto pred 
RTV, Ljubljanski grad, gosti-
šče, kjer je Cankar jedel štru-
klje. Od Zmajskega mostu smo 
se čez tržnico odpravili proti 
Prešernovemu trgu, kjer smo 
si ogledali kar nekaj znameni-
tosti in izvedeli veliko novih 
stvari. Pot smo nadaljevali po 

Stari Ljubljani, ob Ljubljanici, 
kjer smo videli, kje je povodni 
mož z Urško izginil v valove. 
Pot nas je vodila do NUK-a. 
Ogledali smo si ga odznotraj, 
izvedeli tudi za Jožeta Plečnika, 
najpomembnejšega arhitekta 
na Slovenskem. Naš izlet se je 
počasi bližal koncu, zato smo 
pohiteli do ljubljanske Univer-
ze, spregovorili nekaj besed še 
o slovenski Filharmoniji, nato 
pa počasi zapustili center Lju-
bljane. Za nagrado, ker so otro-
ci zelo intenzivno poslušali in 
sodelovali, smo jih odpeljali na 
igrala v Tivoli, kjer so se lahko 
končno sprostili in uživali. 

Na obeh izletih smo zares 
uživali in izvedeli veliko novih 
in zanimivih stvari, za kar bi se 
zahvalila g. Damjanu Debevcu.

Jana Sedej
    

V KA1 projektu učne mo-
bilnosti posameznikov Inova-
tivne ideje za učinkovite učne 
metode pa z alternativnimi 
vzgojnimi pristopi.
Oba projekta sta v polnem za-
gonu, v februarju pa smo začeli 
tudi z prvimi mobilnostmi v 
tujini. Vzgojiteljice Anja, Lara 
in Neža smo se v začetku me-
seca udeležile 2. projektnega 
sestanka projekta KA2 v Latvi-

ji, in sicer v mestu Preili. Preili 
Free School, domača šola naših 
partnerjev iz Latvije, je zaseb-
na šola in vrtec, ki so jo v želji 
po drugačnem učnem sistemu 
ustanovile štiri družine. Šolo 
so zgradili s pomočjo prosto-
voljnih prispevkov in lastnega 
dela. Delujejo po veljavnem la-
tvijskem šolskem kurikulumu, 
v katerega vpeljujejo elemente 
pristopa Montessori, Waldorf 

in gozdne pedagogike. V šoli 
imajo nekaj več kot 40 otrok, za 
katere skrbijo učitelji in vzgoji-
telji različnih strok. 

V gozdnem kotičku, ki je nji-
hova učilnica na prostem, smo 
opazovali otroke pri igri, eden 
od staršev jih je naučil zakuriti 
ogenj, v katerem so nato spekli 
krompir, s skupnimi močmi pa 
smo udeleženci projekta po-
magali postaviti lesen objekt, 
ki bo otrokom služil kot jedil-
na miza v deževnem vremenu. 
Pogovarjali smo se o pomenu 
pouka in igre na prostem ter 
o različnih možnostih uresni-
čevanja le tega v partnerskih 
državah. Pričeli smo tudi z na-
črtovanjem tretjega srečanja na 

Švedskem, kjer se bomo posve-
tili trajnostnim odnosom med 
vsemi ciljnimi skupinami pro-

jekta - starši, učitelji, vzgojitelji, 
otroci in lokalno skupnostjo.

Veseli nas, da so že po prvem 
tematskem sklopu projekta 
opazne pozitivne spremembe 
v sodelujočih šolah in vrtcih, 
sploh v tistih, ki so imele manj 
ustaljeno prakso pouka na 
prostem. Šole in vrtci so dobili 
nove kotičke za igro in pouk v 
naravi, izmenjali pa smo si tudi 
ogromno idej dobrih praks in 
izkušenj. V okviru projekta 
KA1 pa sva se Anja in Katja v 
času zimskih šolskih počitnic 
udeležili strukturiranega tečaja 
o okoljevarstveni vzgoji in pou-
ku na prostem na Cipru. Poglo-
bili smo se v teoretične temelje 
okoljevarstvene pedagogike in 
pouka na prostem, med dis-
kusijo z udeleženci iz sedmih 
različnih evropskih držav pa 
sva ugotovili,  da glede pouka 
na prostem in okoljevarstvene 
vzgoje Vrtec Vrhnika med so-
delujočimi šolami prednjači.

V naslednjih treh dnevih smo 
izvajali praktične dejavnosti na 
prostem in sicer v treh različ-
nih ekosistemih – na obali, na 
kmetiji in v gozdu. Med drugim 
smo se podali na orientacijski 
lov za zakladom, izdelovali 
smo naravne barve, s pomočjo 
legende določali lastnosti lo-
kalnih ptic, ustvarjali iz narav-
nih materialov, učenje povezali 
z gibanjem, izdelovali gozdni 
nakit…  Naša vaditeljica nas je 
med dejavnostmi opozarjala na 
njihov pedagoški vidik in cilje, 
ki jih z njimi dosežemo. Dejav-
nosti so bile praktično narav-
nane, primerne za predšolske 
otroke in so vključevale vsa po-
dročja našega kurikuluma. Pri-
dobili sva ogromno uporabnih 
idej, učnih metod in različnih 
pristopov, ki jih bova zagotovo 
uporabili pri delu z otroki. Prav 
tako sva navezali stike z učitelji 
in organizacijami iz tujine.
Anja Petelin, Vrtec Vrhnika

Prvi obiski v tujini v okviru projekta Erasmus+

Gledališka skupina Slomški 
na mladem odru

Po sledeh Cankarja in 
Prešerna

V letošnjem letu v Vrtcu Vrhnika izvajamo 
dva mednarodna projekta v okviru programa 
Erasmus+. V KA2 strateškem partnerstvu z 
naslovom Little Footprints Leave Low Carbon 
Footprint Behind se ukvarjamo s trajno 
naravnanostjo vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
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V sklopu projekta 
Turizem v vrtcu smo 

organizirali pustno 
odprto kuhinjo. 

Otroci so se že prej seznanja-
li s pustnimi običaji, z različni-
mi tradicionalnimi maskami, 
v vrtcu smo izdelovali pustne 
maske iz različnih materialov, 
odkrivali kulinarične dobrote 
in se skupaj pripravljali na naše 
popoldansko druženje. Ura se 
je bližala peti popoldan in ma-
škarce so prihajale v našo lepo 
okrašeno telovadnico. Tokrat 

niso bile maškare samo otroci, 
ampak tudi starši. Na stojnicah 
so jih čakale različne dobrote: 
kokice, domači piškoti, ki smo 
jih skupaj z otroki spekli v vrt-
cu, odlične kranjske klobase, 
zeliščni in čičirikin namaz. Za 
pusta ne smejo manjkati krofi, 
dobre rolade in čaj. Da pa je bilo 
vzdušje še boljše, smo zaplesali 
in zapeli ob zvokih harmonike. 
Zato, da nam je bilo lepo in da 
so bili naši trebuščki siti, se za-
hvaljujemo: Družbi Žito, d. o. 
o., Mesarstvu Blatnik, gospodu 
Merlaku in gospodu Mišicu, 
Komunalnemu podjetju Vrhni-

ka, hišnikoma Viliju in Željku, 
celotni ekipi naše kuhinje ter 
vsem, ki so nam na kakršenkoli 
način pomagali pri organizaciji. 
Staršem pa se zahvaljujemo za 
prispevke, ki jih bomo nameni-
li otrokom, ki se bodo odpravili 
na letovanje in jesenovanje.

Otroci so bili nasmejani, raz-
igrani, veseli, lačni in potem siti 
ter pustno norčavi, na koncu pa 
prijetno utrujeni. Upamo, da se 
bomo kmalu zopet srečali na 
tako prijetnem druženju.

Strokovni delavci spodnje 
Žabice 

Tudi mi v rdeči igralnici 
se zelo radi igramo v 

naravi, jo raziskujemo, 
opazujemo, 

ugotavljamo, kako 
lahko uporabimo 

naravne materiale 
in predvsem se radi 

družimo v naravi. 

Med letom ugotavljava, da 
otroci v dejavnostih v naravi 
veliko sodelujejo, se dogovar-
jajo, dajejo ideje kaj in kako bi 
kaj naredili, spoštujejo naravo 
in opozarjajo drug drugega 
na nepravilnosti. V gozdnem 
kotičku se razvijajo igre, po-
govori, dogovori in nova prija-
teljstva. Včasih naravo prine-
semo tudi v igralnico in stvari 
iz narave uporabimo na malo 
drugačen način. Tako smo 
smrekove vejice, drevesne 

palčke in storže uporabili kot 
čopiče in ustvarjali ter preiz-
kušali, kakšne sledi puščajo za 
seboj. 

Načrtovali sva tudi dneve 
brez igrač. Namesto klasičnih 
igrač sva otrokom ponudili 
različne materiale, s katerimi 
so otroci sami iskali rešitve in 
ideje, kaj početi z določenim 
materialom. Ko so dobili ma-
terial, so ga le malo preizkuša-
li, šele čez  nekaj časa se je  igra 
razvila in je nato dolgo trajala. 
Pri teh dejavnostih so otroci 
pokazali veliko domišljije in 
idej, veliko je bilo komunikaci-
je, dogovarjanja, sodelovanja. 
Nekaj otrok je začelo sestavlja-
ti različne kompozicije, začeli 
so se igrati igre vlog, nekateri 
so želeli ustvarjati, vsak si je 
našel način, kako bo uporabil, 
kar je imel na voljo. 

V sodobnem svetu čas teče 
vedno hitreje, zato spodbuja-

va otroke, da se kdaj ustavijo, 
umirijo in se osredotočijo na 
svoje notranje občutke. V ta 
namen se je dobro  izkazala 
čutna pot iz odpadnega in na-
ravnega materiala. Pripravili 
smo jo skupaj z otroki, sesta-
vljena pa je bila iz plastičnih 
pokrovčkov, odpadnega blaga, 
stiropora, mehurčkaste folije, 
vejic ipd. Otroci so tako po 
različnih podlagah hodili bosi 
in zaznavali, kje se počutijo 
prijetno in kje ne.

Veselimo se toplejših dni, ko 
bomo lahko še več časa preži-
veli v naravi, jo spoznavali in 
raziskovali. Z naravo smo na-
mreč tesno povezani, ponuja 
nam neskončne možnosti 
zaposlitve, daje nam energijo, 
nas povezuje in tudi pomirja. 

Lidija Slana in Maša 
Burger, Enota Žabica – 

rdeča igralnica

V šolskem letu 2019/20 
se je na Gimnaziji Jurije 
Vege Idrija začel tretji 
projekt Erasmus+ KA102 
z naslovom Razvijanje 
mednarodne poklicne 
kompetence.

S katerim želi šola razvijati 
mednarodne poklicne kompe-
tence dijakov in izboljšati svojo 
prepoznavnost v širšem okolju, 
predvsem glede prilagajanja 
in ponujanja vsebin, ki bodo v 
okviru izobraževalnih progra-

mov najbolj zadovoljevale po-
trebe trga znanja in dela. 

Projekt poteka v sodelovanju 
s koncernom Kolektor ter kor-
poracijo Hidria, natančneje z 
njunimi podjetji v Nemčiji. 

Na tritedensko praktično iz-
obraževanje v okviru projekta 
Erasmus+ smo se v spremstvu 
Andreja Kavčiča, učitelja za 
praktičen pouk, 12. januarja 
2020 odpravili trije dijaki pro-
grama mehatronik operater. V 
Nemčijo smo potovali z vla-
kom. V mestu Vaihingen an 
der Enz nas je na postaji priča-
kal naš mentor, Marko Hladnik 

iz podjetja Hidria Bausch. Pri-
jazno nas je povabil na večerjo, 
potem pa nas peljal po mestu, 
da nam je pokazal pot do pod-
jetja in do najbližjih trgovin. 
Nato smo se odpravili še do 
našega začasnega stanovanja 
na obrobju mesta, v katerem 
smo bivali v času praktičnega 
izobraževanja. 

Prvi dan so nam razkazali 
podjetje in predstavili njego-
vo delovanje, naslednji dan pa 
smo že začeli z delom. Vsake-
mu izmed nas so dodelili odde-
lek, na katerem smo dobili tudi 
svojega mentorja, ki nam je ra-

zložil in pokazal, kako oddelek 
deluje. Vsake tri dni smo zame-
njali delovno postajo in tako 
spoznali delo v proizvodnji, 
merilnici, orodjarni, tehnolo-
giji in vzdrževanju.

Za dober začetek in boljši 
vtis smo prvi delovni dan na 
večerjo v stanovanju povabili 
g. Hladnika in g. Kavčiča. Malo 
pred prihodom gostov pa smo 
ugotovili, da nimamo dovolj 
jedilnega pribora. Ker noben 
od nas ni znal govoriti nemško, 
sem  preprosto vzel jedilni pri-
bor in se odpravil do lastnikov 
stanovanja, ki sta živela v sose-
ščini. Najprej sem ju pozdravil, 
potem pa pokazal vilice in je-
dilni nož in rekel »zwei bitte«, 
ob tem pa sem s prstom kazal 
na jedilni pribor in se v zadregi 
zasmejal. Tudi onadva sta pla-
nila v smeh. Lastnica je seve-
da poskrbela za jedilni pribor, 
zato sem se ji vljudno zahvalil 
z »danke!« in jima zaželel lep 
večer.

Menim, da je večerja kar 
dobro uspela, saj smo se zaba-
vali in tudi malo bolje spozna-
li. Vzdušje v podjetju se mi je 
zdelo bolj sproščeno kot v pod-
jetjih v Sloveniji. Zdi se mi, da 
tudi delavci niso tako obreme-
njeni in svoje delo opravijo bolj 
kakovostno, kot če bi bili vse-
skozi pod pritiskom nadrejenih. 
Med delom smo se z zaposle-
nimi pogovarjali večinoma v 
angleščini, če pa to ni šlo, smo 
uporabljali tudi roke, noge in 
različne stvari, ki smo jih našli 
blizu sebe, tako da je že samo 
sporazumevanje prineslo dosti 
smeha. Vsi delavci so bili prija-
zni in večinoma tudi zelo ko-
munikativni ter pripravljeni na 
kakšno šalo. Opazil sem, da se 
delavci tudi med samim delom 
kar dosti šalijo, zato je vzdušje 
v podjetju veselo in kolegialno.

Delavci so nam tudi predla-
gali, kaj naj si ogledamo in poč-
nemo v prostem času. Veselili 
smo se ogleda palače Ludwi-

gsburg, a je bila zaradi obnove 
obdana z gradbenim odrom. 
Ogledali smo si tudi park Kil-
lesberg in zanimiv zaviti stolp 

– der Killesbergturn, ki je visok 
40,4 m in s katerega je lep po-
gled na Stuttgart. Še ena izmed 
turističnih  zanimivosti je bila 
tudi stuttgartska palača Neues 
Schloss, ki pa smo jo na žalost 
videli samo od zunaj. Vsem pa 
so bile všeč železniške postaje, 
ker so stare, a prenovljene s so-
dobnim pridihom.

Menim, da lahko zapišem, da 
smo vsi trije uživali na praktič-
nem usposabljanju v podjetju 
Hidria Bausch v Nemčiji in da 
je bila to enkratna in nepozab-
na izkušnja. Veliko pridoblje-
nega znanja bom lahko upora-
bil tudi pri nadaljnjem delu.

Aleksander Vrščaj, Vrhnika

Igra v naravi in z naravo 
– dnevi brez igrač

Pustna odprta kuhinja 
v enoti Žabica

Po delovne 
izkušnje v Nemčijo
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Cenjene in spoštovani 
naši člani in članice ter 
bralci našega kotička!

Glede na izredne razmere, lahko zapišem le 
sporočilo, da je do nadaljnjega  pisarna Društva 
upokojencev zaprta. 

Vendar smo tistim starejšim, ki ne morete do 
trgovine ali po zdravila, pripravljeni pomagati. 
Če ste v stiski, pokličite nas na 031 241 066.

Sicer pa upoštevajte navodila Civilne zaščite 
in bodite obveščeni. Največ bomo zase storili, 
če bomo upoštevali, kar nam pripovedujejo vsak 
dan glede higiene in  samozaščite, da smo doma 
in se ne družimo, razen z domačimi. 

Ko bodo razmere dopuščale, bomo izvedli 
občni zbor in odprli pisarno za dejavnosti, kot 
so potekale prej.  

Vzemite pa si čas, da preberete kakšno knjigo, 
ki že dolgo leži na polici, poiščite karte, pojdite 
sami na kakšen sprehod v naravo, ali postorite 
kaj okoli hiše, vrta…

Za UO Elica Brelih

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

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

Julijana Ferjančič, Dobovičnikova c., Vrhnika (1926)
Jože Suhadolnik, Opekarska ul., Vrhnika (1928)

Frančiška Voljč, Storžev Grič, Vrhnika (1928)
Marija Jereb, Kurirska pot, Vrhnika (1928)

Francka Vidmar, Verd, Vrhnika (1928)
Cirila Zdravkovič, Delavsko naselje, Vrhnika (1930)
Frančiška Debeljak, Poštna ul., Vrhnika (1930)
Marija Prijatelj, Kurirska c.,  Vrhnika (1930)
Albin Nagode, Stara Vrhnika, Vrhnika (1935)
Pepca Gradišnik, Stara c., Vrhnika (1935)
Jožefa Kavčič, Drenov Grič, Vrhnika (1940)
Frančiška Plestenjak, Drenov Grič, Vrhnika (1940)
Marjan Smrtnik, Velika Ligojna, Vrhnika (1940)
Jurij Petkovšek, Dobovičnikova ul., Vrhnika (1940)
Jožefa Naveršnik, Drenov Grič, Vrhnika (1940)
Bruno Kosi, Cesta Krimskega odreda, Vrhnika (1940)
Janez Trček, Možinova ul., Vrhnika (1940)

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

Okrogli
jubileji v

marcu

Sončki na Školju Svetega 
Pavla

V decembru nam je deževno vreme preprečilo 
obiskati Školj Svetega Pavla nad Vipavsko doli-
no, pa smo zamujeno priložnost nadomestili v 
februarju. V januarju so ga obiskali že Barjani 
in v svojem zapisu opisali njegov pomen. Školj 
je namreč planota iz pobočne breče s strmimi 
stenami, ki je bil naseljen od prazgodovine do 
zgodnjega srednjega veka. Najpomembnejši je 
bil čas poznorimskega imperija, ko so se nanj 
zatekali okoliški prebivalci v iskanju varnosti. 
Življenje na brezvodni površini planote jim je 

omogočal vodni stolp z zajezenim izvirom vode 
v vznožju planote, ki je še  vedno ohranjen. 

Školj Svetega Pavla je vreden obiska zaradi ču-
dovitih razgledov po Vipavski dolini, Krasu in 
Trnovskem gozdu ter vloge, ki jo je imel v prete-
klosti. Veliko obiskovalcev se napoti na planoto 
v času božiča, ko so v okolici cerkve sv. Pavla po-
stavljene številne jaslice. Od pomladi do jeseni 
pa je vreden obiska zaradi raznolikega toplo-
ljubnega rastlinstva suhih travnikov. Naš pohod 
je bil po kilometrih kratek, je bil pa vsebinsko 
toliko bogatejši. 

Besedilo: Sonja Zalar Bizjak, 
foto: Tatjana Rodošek

Barjani v Vitovljah
Barjani smo tokrat spet imeli srečo. Po vre-

mensko zelo spremenljivi sredi nas je na našem 
pohodu v četrtek, 27. 2., ves dan razvajalo toplo 
sonce. Tokrat smo se odpravili na krožno pot v 
Vitovlje. To je vas oziroma več manjših zaselkov 
na južnih pobočjih Trnovskega gozda. Pot smo 
začeli že v vasi in se kar nekaj časa vzpenjali po 
asfaltnih poteh, preden smo prišli do gozda. Naš 
tokratni vodnik Jože nas je najprej popeljal do 
Vitovskega jezera, ki je edino naravno jezero v 
Vipavski dolini. Pa ni prav mogočno jezero, prej 
večja mlaka, dolgo je 10 m, široko 7 m, globo-

ko pa največ 1 m. Največja zanimivost tokratne 
poti je romarska cerkev sv. Marije na skalnatem 
osamelcu sredi pobočja. Prvič je omenjena v 14. 
stoletju, okoli nje se dvigajo ostanki taborskega 
obzidja. Po vojnem uničenju so domačini cerkev 
obnovili v letih 1966/67. Izkoristili smo lep dan, 
uživali v soncu in lepih razgledih na Vipavsko 
dolino in hribovje okrog nje. Po malici, ki sta jo 
dobro dopolnila naša nova pohodnika, smo se 
po drugi strani spustili nazaj do vasi, kjer so nas 
čakali avtobus in dobrote še dveh rojstnodnev-
nih slavljencev. Še en dan rekreacije in prijetnega 
druženja je za nami.

Dragica P.

Z Barjani čez Šuštarjev 
graben na Planino

Na dan mučenikov, 10. marca 2020, smo Bar-
jani z našim vodnikom Frenkom prehodili zelo 
zanimivo pot. Z avtobusom smo se peljali do 
Podlipe in v Smrečju nadaljevali pot peš po Šu-
štarjevem grabnu. Tam nas je pot vodila mimo 
rodne domačije naše pohodnice Milene, ki nam 
je prijazno ponudila piškote in pijačo. Nadalje-
vali smo pot in občudovali čudovito cvetje: bla-
godišeči  in črn teloh, zvončke, trobentice, lapuh, 
jetrnik, pljučnik, spomladanske torilnice, pasji 
zob, navadni volčin, tevje, ramšelo ali žanjevec 
in še kaj. Malo naprej ob poti nam je vodnik 
Frenk pokazal vodne zapore, ki preprečujejo 
vdor vode v Podlipsko dolino. 

Vreme je bilo primerno za hojo. Nismo imeli 
sonca in tudi razgled ni bil najboljši. Na vrhu 
Smrečja smo šli mimo nekdaj mogočne Smre-
karjeve domačije, se ustavili pri lovski koči Rovte 

in si vzeli čas za malico. Pot smo nadaljevali sko-
zi Češinov gozd in Mizni Dol na Ulovko. Mimo 
lovske koče Vrhnika smo se povzpeli do koče na 
Planini (733 m), kjer nas je čakal topel obrok. V 
koči je Metka za naše mučenike pripravila prese-
nečenje. Po prijetnem počitku smo zadovoljni in 
dobre volje nadaljevali pot navzdol proti Vrhniki. 
Imeli smo čudovit razgled na celotno Vrhniko 
in njeno okolico. Prečkali smo Tankovsko cesto 
in po zemljiščih, ki jih je nekdanja jugoslovanska 
vojska uporabljala za svoja vadišča, prišli do  Tro-
jice. Razgledali smo se in ugotovili, da je v naši 
bližini še kar nekaj poti, ki jih večina od nas  še 
ni raziskala. Ustavili smo se tudi pred hišo naše 
Metke, ki nas je za zaključek poti pogostila s pija-
čo. Prehodili smo skoraj 20 km poti. Malo utru-
jeni, vendar zadovoljni in veseli smo se odpravili 
na svoje domove. Hvala vodniku Frenku, ki nas 
je popeljal po čudoviti poti. 

Zapisala: Milenka in Marko Nagode, 
foto: Stane Kržmanc

Zimzeleni po italijanskem 
krasu

Na seznamu pohodov Zimzelenov je bila tudi 
Pot sedmih kalov  ali Kamnita pot okoli Repen-
tabra. Tako so pot poimenovali snovalci razvoj-
nega združenja Repentabor, ko so pripravljali 
lepo povezovalno pohodno pot med kraji na 
slovenski in italijanski strani. Z vodnico, ki ima 
dovoljenje za vodenje čez mejo, smo pot začeli v 
kraju Voglje. Pot je bila tematska, polna zanimi-
vega, povezovalna nit pa so bili kraški kali.

Dandanes kali ne služijo več prvotnemu na-
menu. Ko še ni bilo vodovodov, je bila voda iz 
kalov edini vir za življenje.  Spoznali smo vasi na 

tej in oni strani, ki so bile od l. 1857 združene in 
njihova fara je bila Repentabor. Krivična delitev 
tega prostora je nastala leta 1947, ko je nastala 
nova meja in razdelila ljudi. Kar naenkrat so Slo-
venci ostali brez občine, brez fare, obdelovalna 
zemlja  je bila na oni strani, prekinjene so bile vse 
sorodstvene vezi, kajti ljudje se niso mogli več 
nemoteno obiskovati. S poznejšo postavitvijo 
dvolastniškega mejnega prehoda jim je bilo ži-
vljenje olajšano. Z EU pa so se spet vzpostavili 
bolj povezovalni odnosi. Presenetilo nas je, da 
sta v vasi Col slovenska šol in slovenski vrtec, da 
je župan že več let Slovenec, živeč v Vogljah.

Kraj Repen je lepo ohranjena kraška vas. Po-
sebno lep je vaški trg, ki je bil obnovljen leta 
2011. Pot smo nadaljevali proti Colu, prišli do 
kamnoloma in skozi gozdiček proti bližnjim 
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Zimzeleni ugnali muhasto 
vreme

Zimzeleni smo se brez  pomislekov odločili, da 
kljub torkovi slabši vremenski napovedi  izpelje-
mo pohod  do Marijine cerkve nad Vitovljami na 
južnem pobočju Trnovskega gozda.

Ko smo se pripeljali v Vitovlje, smo le malo 
počakali, da se je dež unesel, nato pa krenili 
navkreber po gozdni poti kot romarji.  Cerkev je  
zgrajena na skalni vzpetini na višini 605 m n.v. , 
kjer je bila že starodavna romarska cerkev, ki je 

služila  kot protiturški tabor s stolpi.  V prostoru 
za romarje smo pomalicali in čakali, da bo veter 
pregnal nadležno meglo po dolini, a zaman. Če 
bi se to zgodilo, bi se lepo razgledali ob opisova-
nju o značilnostih in nastanku Vipavske doline; 
tako pa je bilo treba verjeti pripovedi.

Ker je bil ravno pustni torek, smo si privoščili 
še malo pustnega pridiha s pustno  malico, ma-
škare pa so odpravile korona virus v nekaj mi-
nutah, razdelile zdravila za preventivo in poslale 
nekaj naših pohodnikov na pregled. Le eden bi 
bil rad šel v gospodarjevo »karanteno«.

Zapis pripravil: Andrej Štular

U P O K O J E N S K I  K O T I Č E K

Svizci obiskali Regijski 
park Škocjanske jame

Svizci smo se tudi v februarju podali proti Pri-
morski. Namenili smo se spoznati dolino reke 
Reke in Učno pot Škocjan. Mimo  Divače smo 
se peljali do vasi Famlje, kjer smo stopili na Pot 
vodnih kalov. Že tam smo videli prvi, fameljski 
kal.  To je vodno zajetje za napajanje živine. Po 
zložni poti smo prišli do  drugega kala in ruševin 
gradu Školj, ki je zgrajen nad previsnimi stenam 
tri kilometre dolge soteske Reke. V dolini reke 
Reke so v preteklosti postavili številne mline z 
jezovi. Mlinske naprave in zgradbe je pogosto 
podirala visoka voda, nazadnje pa so mline opu-

stili. V globoko dolino smo se spustili pod ruše-
vinami gradu Školj in pot nadaljevali po bregu 
reke Reke do vasi Betanja, kjer smo se  povzpeli 
do razglednika nad Malo dolino. Pot nas je vo-
dila naprej skozi vas Škocjan, ki je z dveh strani 
obdan s prepadnimi stenami, na  položni strani 
pa je zaščiten s kamnitim obzidjem. V vasi stoji 
cerkev sv. Kancijana, na vaškem trgu pa star vo-
dnjak. Na koncu vasi smo se ustavili pri breznu 
Okroglica. Mimo še dveh kalov smo nadaljevali 
pot do razgledišča nad Veliko dolino, kjer smo 
zaobjeli pogled na obe veliki udornici. Z razgle-
dom z Štefanijinega razgledišča smo se poslovili 
od čudovite narave Škocjanskega parka.      

Marija Levstik, foto: Sonja Zalar Bizjak

Torek,  14. 04. ob 10.00 - cena vstopnice: 5.00 EUR

MLEKO

FILMSKO DOPOLDNE 
V KINU VRHNIKA
Drugi torek in zadnji četrtek v mesecu. Po filmu kava in čaj.

V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož preživljata 
s pridelavo mleka. Ko po moževi nenadni smrti Inga 
prevzame vodenje globoko zadolžene kmetije, kmalu na 
lastni koži izkusi, kako daleč sežejo lovke skorumpirane 
lokalne zadruge. Odloči se, da se bo uprla in svoji 
skupnosti vrnila neodvisnost. Zmagovalec predlanskega 
Liffa Grímur Hákonarson (Ovna) se vrača z navdihujočo 
zgodbo o neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po 
robu izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Četrtek,  30. 04. ob 10.00 - cena vstopnice: 5.00 EUR

JADRALKE
Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk 
udeleži Whitbreadove regate okoli sveta, je bil leta 1989 
nekaj popolnoma nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo 
sploh prišle do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. 
Pravzaprav bodo lahko srečne, če sploh preživijo A 26 letna 
Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za krmilom jadrnice 
Maiden, »stare konzerve, polne babnic«, kot se je izrazil neki 
novinar, dokazala, da se motijo.

ZARADI TRENUTNE SITUACIJE NE MOREMO JAMČITI ZA IZVEDBO PROGRAMA. 
PROSIMO, DA NAS SPREMLJATE PREKO kino-vrhnika.si ali facebook.com/kinovrhnika. 

»velikanom«, Repentaberskim stenam. To so 
apnenčasti osamelci, ki presegajo tudi 10 m. Še 
na Tabor smo se podali, razgleda kljub soncu ni 
bilo najboljšega, in se po romarski poti spustili 
na pot literatov, ki jo zaznamujejo trije pesniki: 

Kosovel, Saba in Gruden. Še nazaj v Voglje smo 
se spustili, zavili še v Oštirjevo kmetijo z zelo 
dolgo tradicijo, nakupili suhomesnate izdelke, 
popili kozarček kraškega vina in tako  sklenili 
lep dan.                        Zapisala: Ivanka Sluga

V poročilu je obravnavana skladnost pitne 
vode za leto 2019 na javnih sistemih za oskrbo 
s pitno vodo (javnih vodovodih) VRHNIKA – 
BOROVNICA – LOG - DRAGOMER, POKO-
JIŠČE, ZAPLANA – SPODNJA IN ZGORNJA 
– ter LIGOJNA, ki jo je v notranjem nadzoru 
preverjal in spremljal Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NL-
ZOH). Preverjanje in spremljanje skladnosti pi-
tne vode je naročilo Javno podjetje Komunalno 
podjetje Vrhnika, d. o. o. (v nadaljevanju upra-
vljavec vodovodov).

Na vseh štirih vodovodih Vrhnika – Borovni-
ca – Log - Dragomer, Pokojišče, Zaplana – Spo-
dnja in Zgornja – ter Ligojna je vzpostavljen 
notranji nadzor na osnovah sistema HACCP. V 
notranjem nadzoru se je skladnost pitne vode 
preverjalo z mikrobiološkimi in fizikalno-kemij-
skimi preskušanji vzorcev pitne vode. Vzorci pi-
tne vode za mikrobiološka in fizikalno-kemijska 
preskušanja so bili odvzeti na zajetjih, prečrpa-
liščih, hidrantih, vodohranih in hišnih vodovo-
dnih omrežjih pri uporabnikih. 

Opravljena so bila mikrobiološka preskuša-
nja vzorcev pitne vode (preskušani parametri: 
Escherichia coli (E. coli), enterokoki, kolifor-
mne bakterije, skupno število mikroorganizmov 
pri 22 °C ter pri 37 °C in bakterije Clostridium 
perfringens (s sporami), fizikalno-kemijska 
preskušanja pitne vode (preskušani parametri: 
barva, vidne nečistoče, vonj, okus, motnost, pH, 
amonij, trdota, nitrati, osnovni anioni in kationi, 
več mikroelementov, več pesticidov, aromatskih 
ogljikovodikov, lahkohlapnih halogeniranih 

ogljikovodikov, tj. večina parametrov iz Priloge 
I – del B in C, Pravilnika o pitni vodi). Labora-
torijska preskušanja v notranjem nadzoru od-
vzetih vzorcev pitne vode je opravil laboratorij 
NLZOH, ki je akreditiran za delo v skladu s stan-
dardi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi. 

Na vseh štirih vodovodih se je redno izvajal 
nadzor kritičnih kontrolnih točk, tj. mest, kjer bi 
lahko prišlo do onesnaženja pitne vode. 

Pri preverjanju skladnosti pitne vode in var-
nosti oskrbe s pitno vodo je NLZOH redno so-
deloval z upravljavcem vodovodov. Sodeloval je 
pri pripravi letnega načrta vzorčenja pitne vode 
za laboratorijska preskušanja in drugem ureja-
nju notranjega nadzora za zagotavljanje var-
nosti oskrbe s pitno vodo. NLZOH je opravljal 
sanitarno-higienske preglede zajetij, črpališč, 
vodohranov in drugih vodovodnih objektov ter 
njihove ožje okolice. 

Ob tem je opravljal terenske meritve in od-
vzeme vzorcev pitne vode za laboratorijska pre-
skušanja ter organiziral izvedbo preskušanj. Ob 
pregledih se je ugotavljalo morebitna tveganja za 
onesnaženje pitne vode, ki bi lahko predstavljala 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 

O ugotovljenih sanitarno-higienskih nepra-
vilnostih in pomanjkljivostih pri pregledih je 
NLZOH sproti obveščal upravljavca vodovodov 
in mu predlagal ukrepe za njihovo odpravo. Prav 
tako je upravljavca sproti obveščal o rezultatih 
laboratorijskih preskušanj vzorcev pitne vode in 
v primeru neskladnih vzorcev pitne vode skupaj 
z njim ugotavljal vzroke za neskladnost in pre-
dlagal potrebne ukrepe. Upravljavcu je tudi pre-

dlagal sanitarno-higienske ukrepe pri izvajanju 
sanacij in drugih posegih na vodovodih, tako da 
ne bi prišlo do onesnaženja pitne vode. Upravlja-
vec vodovodov je deloval v skladu s programom 
notranjega nadzora. 

Vodovodni objekti in njihova najožja okoli-
ca so bili ob pregledih čisti in vedno dostopni. 
Upravljavec je sproti odpravljal ugotovljene ne-
pravilnosti in izvajal potrebne ukrepe za zagota-
vljanje skladnosti pitne vode in varnosti oskrbe. 

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

Na vodovodih je bilo večkrat na leto opravlje-
no izpiranje posameznih odsekov vodovodne-
ga omrežja. Po večjih posegih na vodovodih in 
pred vključitvijo novih cevovodov v uporabo je 
bilo izvedeno izpiranje cevovodov in po potrebi 
razkuževanje, pri čemer je redno sodeloval NL-
ZOH.

V notranjem nadzoru je bilo na vseh štirih vo-
dovodih skupaj odvzeto 72 vzorcev pitne vode 
za mikrobiološka preskušanja ter 37 vzorcev za 
fizikalno-kemijska. 

Vsi prikazani vzorci so bili odvzeti na mestih 
uporabe, pri uporabnikih. Rezultati kažejo, da 
so bili, glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi, 
skupaj mikrobiološko neskladni trije vzorci pi-
tne vode – dva na vodovodu Pokojišče ter eden 
na vodovodu Ligojna. Kontrolni pregledi so 

pokazali, da na nobenem vodovodu ni  bilo do 
resnega onesnaženja pitne vode, ki bi  pomenilo 
tveganje za zdravje uporabnikov. 

Verjetni vzrok za ugotovljeno mikrobiološko 
neskladnost vzorcev pitne vode je bilo lahko 
manjše lokalno onesnaženje posameznih delov 
vodovodnega omrežja (sekundarna in interna oz. 
hišna omrežja). 

Rezultati fizikalno-kemijskih preskušanj vzor-
cev pitne vode kažejo, da so bili vsi vzorci skladni 
glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi. 

Pri državnem monitoringu je bilo na vodo-
vodih Vrhnika – Borovnica – Log - Dragomer, 
Pokojišče, Zaplana – Spodnja in Zgornja – ter 
Ligojna opravljenih skupaj 52 mikrobioloških 
in fizikalno-kemijskih preskušanj vzorcev pitne 
vode. 

Vzorci so bili odvzeti na mestih uporabe, pri 
uporabnikih. Rezultati kažejo, da so bili, glede 
na zahteve Pravilnika o pitni vodi, skupaj mikro-
biološko neskladni trije vzorci pitne vode na vo-
dovodu Vrhnika – Borovnica – Log - Dragomer 
in en vzorec pitne vode na vodovodu Pokojišče. 

Kontrolni pregledi so pokazali, da na vodovo-
du ni bilo resnega onesnaženja pitne vode, ki bi  
pomenilo tveganje za zdravje uporabnikov.

Daljše poročilo si lahko preberete 
na www.kpv.si.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2019 na javnih  sistemih za oskrbo s 
pitno vodo v upravljanju Javnega podjetja Komunalnega  podjetja Vrhnika
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Poročilo je pripravljeno skladno z 
zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni 
vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki 
določa, da mora upravljavec vodovoda 
najmanj enkrat na leto obvestiti upo-
rabnike o skladnosti pitne vode, ugo-
tovljene v okviru notranjega nadzora 
na osnovah sistema HACCP.  Stanje 
zdravstvene ustreznosti pitne vode je 
po pogodbi z upravljavcem spremljal 
Nacionalni laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano, enota Ljubljana.

Vodovod Podlipa
V letu 2019 je bilo mikrobiološko 

vzorčenje izvedeno štirikrat; v marcu, 

juliju dvakrat in v decembru. Odvze-
tih je bilo pet vzorcev za redno mi-
krobiološko preiskavo in  pet vzorcev 
za občasno mikrobiološko preiskavo. 
Od tega sta bili neskladna dva vzor-
ca zaradi zelo nizke prisotnosti koli-
formnih oz. skupnega števila bakterij 
(dva vzorca pitne vode). Opravljena je 
bila kontrola delovanja UV-žarnice, 
temeljito čiščenje in temeljito spiranje 
vode skozi hidrante. Po ponovnem 
vzorčenju so bile ugotovljene zelo 
nizke količine bakterij, zato se je upo-
rabniku priporočilo nadaljnje spira-
nje v hišnem omrežju. Glede na obseg 
opravljenih fizikalno-kemijskih analiz 

– izvedena so bila štiri vzorčenja – so 
bili vsi odvzeti vzorci vode glede na 

preskušane parametre za redne pre-
skuse, skladni z določili Pravilnika o 
pitni vodi. 

V sklopu državnega monitoringa sta 
bila odvzeta dva vzorca pitne vode za 
mikrobiološko analizo (marec in ok-
tober) in oba sta ustrezala zahtevam. 

Zaradi obnovitvenih del je bila na 
obeh vodohranih  opravljena dez-
infekcija objektov, zaradi česa je bila 
krajši čas motena oskrba s pitno vodo. 
Krajanom se lepo zahvaljujemo za ra-
zumevanje. 

Vodovod Samija
V letu 2019 je bilo MBI vzorčenje 

izvedeno trikrat: v marcu, juliju in 

decembru. Rezultati kažejo, da so bili 
po Pravilniku o pitni vodi glede na 
preskušane parametre v letu 2019 od 
odvzetih petih vzorcev pitne vode za 
redno mikrobiološko analizo in štirih 
vzorcev za občasno mikrobiološko 
analizo vsi vzorci skladni. 

Glede na obseg opravljenih fizikal-
no-kemijskih analiz so bili vsi trije 
odvzeti vzorci skladni z določili Pra-
vilnika o pitni vodi. V letu 2019 je v 
decembru ponovno  potekala analiza 
na morebitno prisotnost trihalome-
tanov v pitni vodi in neskladij ni bilo 
ugotovljenih. 

V sklopu državnega monitoringa 
sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode 
za mikrobiološko analizo (marec in 

november) in oba sta ustrezala zah-
tevam. 

Sprememba načina obveščanja 
uporabnikov 

Prejeli smo pozitivno mnenje glede 
spremembe načina obveščanja upo-
rabnikov vodovoda s strani NIJZ, in 
sicer smo predlagali, da se obvešča-
nje preko lokalnega radia nadomesti 
z osebnim obveščanjem z letaki, saj 
ugotavljamo, da preko radia ne dose-
žemo  vseh uporabnikov. 

Upravljavec vodovoda: 
Franc Železnik, s. p.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode v KS Podlipa - Smrečje za leto 2019

DRŽAVNIMONITORING 
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Clostridium 
perfringens 
(vključno s 
sporami)

14.3.
NLZOH, 
Ljubljana 

Stanovanjska hiša, 
Podlipa 44, 1360 
VRHNIKA

PODLIPA 548 mešana UV ni doziranja UV 1 0 7,6 8 374 0,1 0 0 <10 <10 0 0

9.10.
NLZOH, 
Ljubljana 

Stanovanjska hiša, 
Podlipa 44, 1360 
VRHNIKA

PODLIPA 548 mešana UV ni doziranja UV 1 0 7,4 15,4 374 0,4 0 0 <10 <10 0 0

19.3.
NLZOH, 
Ljubljana 

Stanovanjska hiša, 
Smrečje 39, 1354 
HORJUL

SAMIJA 105 površinska UV kloriranje UV,Nah.* 1 0 6 8,2 361 0,2 0 0 <10 <10 0 0

12.11.
NLZOH, 
Ljubljana 

Stanovanjska hiša, 
Smrečje 39, 1354 
HORJUL

SAMIJA 105 površinska UV kloriranje UV,Nah. 1 0 7,4 11,2 438 2,6 0 0 <10 <10 0 0

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

LETNO POROČILO NOTRANJI NADZOR ZA LETO 2019
  
OSNOVNI PODATKI     INTERNI NADZOR

       mikrobiološka preskušanja kem. preizk. 
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Lj.
Bagrček Franc 
Železnik s.p.

Podlipa 548 1 5 3 5 5 2 KB 2 SŠ22 0 0 3 0

Lj.
Bagrček Franc 
Železnik s.p.

Samija 105 1 5,2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 3 0

*Legenda:

EC - E. coli, CP - clostridium perfringens, KB - koliformne bakterije, SK22 - št. kolonij pri 22°C, SK37 - št. kolonij pri 37°C, EN - enterokoki, PA - Pseudomonas aeruginosa,NVO-nespr.vonj in okus
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Aktualne 
informacije 
v zvezi s 
koronavirusom 
cov-19, delovanjem 
najbolj pomembnih 
javnih institucij ter 
storitvami v 
Občini Borovnica
Naprošamo vas, da s ciljem ohranjanja vašega zdravja, 
zdravja vaših bližnjih in zdravja celotnega prebivalstva 
upoštevate v besedilu povzeta navodila in  priporočila 
pristojnih organov. 

Štab Civilne zaščite Občine Borovnica
Župan je aktiviral Štab Civilne zaščite Občine Borovnica, ki 

tekoče spremlja dogajanje ter izvaja pregled vseh že izvedenih 
in načrtovanih aktivnosti Občine Borovnica v zvezi z epidemijo 
COVID-19. Vse dejavnosti so usklajene z državnim, regijskim in 
občinskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije. V 
občini Borovnica se zagotavlja neprekinjeno izvajanje obvezne 
javne gasilske službe ter drugih javnih storitev iz občinske pri-
stojnosti, kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih 
odpadnih voda, odvoz smeti. 

Župan Občine Borovnica in Štab Civilne zaščite Občine Bo-
rovnica sta v stalnem stiku z društvi ter drugimi državnimi in 
lokalnimi organizacijami, ki evidentirajo različne potrebe obča-
nov v času epidemije. Predsedniki nekaterih občinskih društev 
so že izrazili pripravljenost na aktivacijo svojih članov - pro-
stovoljcev, ki bodo v primeru izkazanih potreb v prihodnosti 
zagotovili vso potrebno pomoč, če bo le ta potrebna.  Za enkrat 
v okviru delovanja štaba civilne zaščite zbiramo podatke in in-
formacije o potrebah po ustreznih zaščitnih sredstvih in le ta 
zagotavljamo službam in posameznikom, ki jo nujno potrebuje-
jo (gasilci, pogrebna služba, oskrba na domu, varstvo otrok itd.) 

Nujno oskrbo z živili, zdravili in drugimi nujnimi potrebščinam 
za enkrat izvajajo le  prostovoljci Župnijske Karitas Borovnica.   
Na tem mestu se vsem navedenim v naprej zahvaljujemo za 
tvorno sodelovanje in prostovoljno pomoč. Občane in občanke 
še naprej naprošamo, da dosledno sledijo in upoštevajo navo-
dila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno 
zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer boste na 
najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. 
Priporočeno je gibanje na odprtih prostorih, po sprehajalnih 
poteh in gozdovih, pri čemer je potrebno v primeru osebne 
komunikacije brez dotikanja z drugimi osebami zagotoviti pri-
merno oddaljenost najmanj 3 metre.

 
S ciljem zmanjševanja zaskrbljenosti prebivalstva prosimo, da 
med seboj širite zgolj verodostojne in preverjene informacije ter 
napotke. Naše informacije oz.  Izjavo za javnost pa v čim večjem 
številu delite oz. posredujete na e-naslove vaših znancev, sose-
dov in prijateljev.

 Vse informacije v zvezi s spremljanjem koronavirusa so do-
stopne na spletnih straneh Koronavirus COVID-19 in Spre-
mljanje koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). 

ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE TER 
LEKARNIŠKA IN PSIHOSOCIALNA OSKRBA
-  Zdravstveni ambulanti dr. Majde Žagar in dr. Marije Mun-

da sicer poslujeta po ustaljenem urniku, vendar obe zdravni-
ci poskušata kar se da zmanjšati potrebo po osebnem stiku, 
zato brez obveznega predhodnega dogovora   po telefonu  (01) 
754 83 00 ne izvajata pregledov bolnikov. Preko elektronske 
pošte  lahko naročate napotnice, recepte in urejate še ostala  
administrativna dela. Za dr. Munda na: narocanje.munda@
gmail.com, za dr. Žagar: narocanje.zagar@gmail.com .

-  Ambulanta splošne nujne medicinske pomoči – urgen-
ca - za območje občin Vrhnike, Borovnica in Log Dragomer 
izvaja NMP ZD Vrhnika. Če menite, da je zaradi poškodbe ali 
bolezni vaše življenje ogroženo, takoj pokličite na telefonsko 
številko 112, kjer vas bodo prevezali v ZD Vrhnika.

 - Zobozdravstvene storitve - do preklica je prekinjeno izva-
janje vseh zobozdravstvenih storitev v zobno  ordinacijah dr. 
dent. med. Kristine Tozon.  Nujne zobozdravstvene storitve 
so organizirane v naslednjih ambulantah v Zdravstvenem 
domu Ljubljana na naslovu Metelkova ulica 9 v Ljubljani (te-
lefonska številka 01 300 96 71) ali v Zdravstvenem domu 
Ljubljana na naslovu Kotnikova ulica 36 v Ljubljani (telefon-
ska številka 01 300 96 68), ali na Zobni polikliniki Kranj, 
Gosposvetska ulica 10b, Kranj (04 208 24 18).

-  Lekarna - Podružnična poslovalnica Lekarn Ljubljana v Bo-
rovnici je odprta od  ponedeljka do četrtka od 08.00 - 16.00, v 
petek pa  od 08.00 - 14.00.

- Psihosocialna podpora s strani usposobljene prostovoljke. 
V primeru potrebe pokličite na telefonsko številko  01/754 
66 33. V Zdravstvenem domu Ljubljana je vzpostavljena po-
moč za paciente, ki potrebujejo psihosocialno pomoč. Vsak 
delovnik med 7. do 20. uro so za podporo dosegljivi na te-
lefonskih številkah po objavljenem razporedu in preko elek-
tronske pošte na elektronskem naslovu psiholoska.podpora.
covid19@zd-lj.si.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE TER VARSTVO OTROK
- Vzgojno-izobraževalne ustanove – do preklica sta zapr-

ta osnovna šola  in vrtec. Oba sta starše oziroma skrbnike 
otrok že seznanila s potekom izobraževalnega procesa. Več 
informacij je na voljo na spletni strani Osnovne šole dr. Ivana 
Korošca Borovnica.

 - Nujno varstvo otrok na domu - Vzpostavljen je sistem za 
povezovanje prostovoljcev s starši oziroma skrbniki otrok, ki 
bi nujno potrebovali individualno varstvo otrok na njihovem 
domu. Do tovrstnega varstva so upravičeni zgolj starši oziro-
ma skrbniki predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, 
ki opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje 
družbe in države v izrednih razmerah (zdravniki in drugo 
medicinsko osebje, operativci v policiji in vojski, gasilci…). 
Priložiti morajo podpisano dokazilo za oba starša s strani 
delodajalca. Tako prostovoljci kot prosilci za nujno varstvo 
otrok se lahko obrnejo na Štab Civilne zaščite Občine Borov-
nica preko telefonske številke:  041 440 701  ali preko e-pošte 
na: obcina@borovnica.si.  Tako otroci kot prostovoljci, ki jih 
bodo varovali v času odsotnosti staršev, morajo biti zdravi in 
ne smejo kazati bolezenskih znakov.

  
STORITVE POMOČI IN PODPORE STAREJŠIH IN OBOLELIH
-  Pomoč starejšim in drugim pomoči potrebnim - Občina 

Borovnica starejše in obolele osebe v skladu s priporočili stro-
ke naproša, da se ne zadržujejo na lokacijah, kjer je večje števi-
lo ljudi. Vse ostale občane, sorodnike, sosede in prijatelje na-
prošamo za solidarnost do starejših in obolelih oseb, katerim 
po vaših zmožnostih nudite pomoč pri vsakdanjih opravkih, 
nakupu hrane, zdravil in drugih življenjsko potrebnih dobrin. 
V kolikor bi starejši in oboleli potrebovali dodatno pomoč v 
obliki storitev in zagotovila zdravil in prehrane, katere jim ne 
morejo zagotoviti svojci, sosedi ali prijatelji, vas naprošamo, 
da to sporočite na  telefonsko številko 01/754 66 33, klici s te 

številke pa se bodo preusmerili v Štab Civilne zaščite Občine 
Borovnica, ali na elektronski naslov obcina@borovnica.si. 
Župnijska Karitas Borovnica - Župnijska Karitas Borovni-
ca ob upoštevanju dodatnih higienskih in drugih preventiv-
nih ukrepov nemoteno izvaja vse svoje storitve.  V rednem 
dežurstvu, prvo bo 7. aprila od 17. do 19 ure, in do preklica, 
se bo  razdeljevalo samo pakete s hrano in higienskimi pri-
pomočki. V prostore ne bo možno vstopiti. Pred vstopom v 
stavbo vas bo sprejela sodelavka, ki bo poskrbela, da dobite 
paket. Prosimo vas, da prihajate po pakete samo tisti, ki ste 
zdravi! Ostali pokličite  na tel. št. 031 455 668,da se dogovo-
rite za prevzem paketa.

-  Center za socialno delo svoje storitve izvaja nemoteno. 
Obiskovalce naprošajo, da  center obiščete le v nujnih prime-
rih in v komunikaciji z njimi prednostno uporabljate telefon 
(01 750 62 70), elektronsko pošto (gpcsd.vrhni@gov.si) in 
navadno pošto.

OSKRBA Z ŽIVILI IN STORITVE DOSTAVE TOPLE HRANE
Trgovine v občini: trgovina s tehničnim blagom Anvina je 

do nadaljnjega zaprta. Trgovina Mercator je odprta od pone-
deljka do petka med 7.00 in 18.00 in ob sobotah od 7.00 do 13.00, 
trgovski center SPAR Partner Blatnik pa od ponedeljka do petka 
od 9.00 do 18.00 in ob sobotah od 8.00 do 17.00.

 Tržnica Borovnica: je omejena na prodajo živil, vključno 
s prodajo kmetijskih pridelkov. Oba prodajalca, ki ob sobotah 
redno prodajata kmetijske pridelke in živila, bosta o nadaljnjega 
svoj prodajo izvajala izključno preko dobave na dom preko pred-
hodnega telefonskega naročila. Jureta Ferjana lahko pokličete na 
telefonsko številko 040 613 764, Marka Kržiča pa na 040 777 736.  
Dostava toplih obrokov na dom: Na območju občine Bo-
rovnica proti plačilu dostavo toplih obrokov po naročilu izvaja 
Gostilna Godec. Hrano lahko naročite preko tel. št. 051 66 22 33. 
Dobavitelj zagotavlja, da tako pri pripravi kot pri dostavi hrane 
upošteva vse potrebne standarde in navodila za preprečevanje 
okužb.

DRUŠTVENE, DRUŽABNE TER RELIGIOZNE IN POGREBNE 
DEJAVNOSTI

Javne prireditve, društvena srečanja in druge dru-
žabne aktivnosti - do preklica so odpovedani vsi dogodki in 
prireditve v občini ter  vsa društvena srečanja in aktivnosti, ki 
zahtevajo fizično prisotnost članov.

Športna in otroška igrišča so na območju celotne občine 
do preklica zaprta vsa športna in otroška igrišča.

 Zaprti so vsi cerkveni objekti in prekinjeni verski 
obredi. Svete maše je mogoče spremljati preko spleta, radia in 
televizije. Do preklica po župnijah tudi ni verouka in drugih 
oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj.

 Pokopališka dejavnost – pogrebi se do preklica izvajajo le 
v najožjem družinskem krogu (največ 10 ljudi), ki morajo biti na 
določeni medsebojni oddaljenosti (najmanj 1,5 metra – zažele-
no vsaj 2 metra). Udeležba pevskih zborov, izvajalcev glasbe in 
žalni govori se do nadaljnjega ukinjajo. Poslovilni objekti in sa-
nitarni objekti (stranišče) so lahko na razpolago največ eno uro 
pred izvedbo pogreba,  pogrebne svečanosti se v celoti izvedejo 
pri poslovilnih objektih in na pokopališču (na grobu).

 
UPRAVNE DEJAVNOSTI IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Občinska uprava Občine Borovnica do preklica ne spre-
jema strank v svojih poslovnih prostorih. Strankam smo v času 
uradnih ur na voljo izključno na telefonski številki 01 750 74 
60 in preko elektronske pošte obcina@borovnica.si Stranke 
naprošamo, da se poslužujejo telefonske in elektronske komu-
nikacije oz. vlog, dostopnih na spletni strani Občine Borovnica. 
Pošto lahko oddate tudi neposredno v nabiralnik pred sedežem 
občinske uprave Občine Borovnica, na naslovu Paplerjeva ulica 
22, Borovnica. Do preklica se ne bodo sklicevale seje Občinske-
ga sveta Občine Borovnica in njegovih delovnih teles ter drugih 
odložljivih sestankov.

 Upravna enota Vrhnika do preklica na krajevnih uradih 
ne zagotavljajo uradnih ur. Za obisk upravne enote se mora 
stranka predhodno naročiti, stranke se sprejema samo za naj-
nujnejše primere, vloge strank se sprejema zgolj v elektronski 
obliki ali po navadni pošti, sklepanje zakonskih ali partnerskih 
zvez se do preklica ne izvaja.
  
KOMUNALNE IN OSTALE STORITVE

Odvoz odpadkov na območju delovanja JP KPV, d.o.o.  po-
teka po ustaljenem urniku. Do preklica ne sprejemajo naročil 
in ne izvajajo odvoza kosovnih odpadkov. Do preklica je zaprt 
zbirni center za zbiranje odpadkov, prav tako tudi trgovina 
DEPO. Ne izvaja se popis vodomerov. Uporabljena zaščitne 
sredstva in opremo (maske, rokavice itd.) je potrebno odlagati v 
zabojnike za mešane komunalne odpadke. Če so bili uporabljeni 
pri stiku z okuženo ali domnevno okuženo osebo, jih je potreb-
no v prostoru, kjer se prišlo do stika z okuženo ali potencialno 
okuženo osebo,  odložiti v plastično vrečko za smeti, vrečko 
neprodušno zapreti ter potem v drugem prostoru vrečko vlo-
žiti v drugo vrečko za smeti, tudi to neprodušno zapreti in jo 
odložiti v zabojnik za mešane komunalne odpadke šele po 72 
urah oz. treh dneh.  

Pred nami so odločilni 
dnevi, a le na ta način lahko 
poskrbimo za varnost dru-
žine in življenja bližnjih. Pri 
tem pa ne smemo pozabiti na 
to, da se moramo odgovorno 
obnašati tudi do vseh tistih, 
ki so po službeni dolžnosti 
izpostavljeni večjim tvega-
njem – tistim, ki  skrbijo za 
naše zdravje, delajo v trgovi-
nah, za bančnimi, poštnimi 
in drugimi okenci, poskrbijo 

za naše odpadke, skrbijo za 
vzdrževanje javnega miru in 
zagotavljanje (tudi prometne) 
varnosti  ipd. Upoštevajmo 
navodila in širino dobrih de-
janj. Hrabrimo drugi drugega. 
Delimo upanje in dobre misli. 
Naj od danes izjava »rad te 
imam« večkrat sledi našem 
obnašanju.

Ostanimo zdravi,
Bojan Čebela, župan

Županova beseda 

Drage občanke 
in občani!
Ironično je, ko se 
moramo držati čim bolj 
narazen, če hočemo 
stopiti skupaj, da 
preprečimo grozečo 
nevarnost. 
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Pogumni možje. Tako je bilo zapisano 
na kamnu, ki je bil na dan spomina 

na žrtve preserskega procesa poleg 
cvetja in sveč položen pri spomeniku v 

Gramozni jami. 10. marca 1942 je pod streli 
italijanskega fašističnega okupatorja prav 

tam, v zgodnjem jutru, ugasnilo 16 življenj 
nedolžnih fantov in mož iz Borovnice in 

okolice. 

S tem se je okupator mašče-
val za napada partizanov na 
železniški most čez Ljubljani-
co pri Preserju decembra 1941, 
ob katerem so življenje izgubili 
štirje italijanski vojaki.

Filip Rihar je preserskim 
žrtvam posvetil tudi pesem: 
»Spomin se večkrat v meni 
bridko drami: šestnajst kolov v 
Gramozni jami, šestnajst ljudi 
privezanih z vrvjo, šestnajst 
obvez čez mrak oči … Zdrdral 
fašistični je mitraljez – omah-
nilo šestnajst teles krvavih je 
v peščena tla … In šestnajst 
mater in žena zavpilo v silni 
bolečini je v Dolu, Bistri, Bo-

rovnici … Še mrtvece fašistični 
je bes oskrunjal s čevlji in kopiti, 
zmaličil mučeniški njih obraz … 
Nikdar ne pozabimo vas! V nas 
boleč spomin se drami, ki mrli 
tam v volterski smo temnici … 

Za vedno smo mi živi z 
vami!«Na spominski svečano-
sti, ki so jo s kulturnim progra-
mom popestrili: pevke ženske-
ga pevskega zbora Tonja, Jožica 
Rupar in Matjaž Ocepek, je bilo 
slišati pozive, naj se tovrstne 
stvari ne zgodijo več. »Res, ne 
glede na to, kdo je bil na kateri 
strani v času 2. svetovne vojne, 
ne glede na svetovnonazorske 
in verske razlike danes, bodi-

mo skupni simbol poziva za 
ohranjanje miru in prizadevanj 
za sožitje. Da ne bo nikoli več 
vojne!« 

Tudi govornik, župan Bojan 
Čebela, je na mestu, ki je glo-
boko zaznamovalo zgodovino 
Borovničanov, opozoril na ne-
predvidljive situacije, ki smo 
jim tudi danes priča. »Življenje 
ne izbira. Je pa danes malo dru-
gače kot včasih, saj smo danes 
predstavniki narodov, ki lahko 
v Evropski zvezi vplivajo na 
potek in zgodovino, ki jo kroji 
politika. Če je slogan današnje 
prireditve »Nikoli več vojne«, 
naj to velja tudi za vojne v Si-
riji. Slovenija bi morala storiti 
več za to, da bodo te svetovne 
morije ustavljene na način vpli-
va, ki ga bo zastavila na podlagi 
svoje zgodovine in svojih izku-
šenj. 

Mi imamo praktično sirske 
begunce pred vrati, ne znamo 
pa ustaviti vojne v Siriji. Ne 
znamo, ne moremo ali noče-
mo. Mislim, da smo kot narod 
na preizkušnji, da to zavest 
krepimo in naši politiki damo 
jasne usmeritve, kaj je kvaliteta 
in perspektiva življenja.« Pogu-
mni možje, je župan spomnil 
na napis na kamnu. »Upam, da 
ne bomo prišli v situacijo, ko se 
bomo bali na tak način izraziti 
svoja čustva na takih mestih,« 
je sklenil svoj nagovor na spo-
minski slovesnosti, ki se je za-
ključila s položitvijo cvetja na 
grobovih padlih talcev.  

Rok Mihevc

Pogumni možjePODRUŽNIČNA KNJIŽNICA DR. MARJE BORŠNIK BOROVNICA
Podružnična knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica  bo do preklica zaprta. Zaradi zaprtja 

knjižnic ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov zaradi zamudnine. 

POŠTA SLOVENIJE
Pošta Slovenije vse stranke in poslovne partnerje poziva, naj poštne storitve uporabljajo 

le v nujnih primerih. Poštna poslovalnica Pošte Borovnica posluje po spremenjenem de-
lovnem času, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 12 uro ter med 12.30 in 15. uro.  Ob 
sobotah do preklica pošte ne bodo poslovale.

JAVNI POTNIŠKI PREVOZ 
V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potni-

kov se do preklica ukinja tudi ves železniški potniški promet v državi ter obratovanje vseh 
avtobusov na mestnih in primestnih linijah.

 
SPLOŠNA NAVODILA ZA POTENCIALNO OKUŽENE OSEBE

Vse osebe s sumom na okužbo s koronavirusom, ki kažejo bolezenske znake (vročina, 
kašelj, oteženo dihanje) pozivamo, naj ravnajo skladno z navodili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje in Ministrstva za zdravje. V primeru suma okužbe se čim prej samoizolirajte 
z namenom, da ne širite morebitne okužbe na druge osebe. Pomembno je, da ne vstopate v 
stavbo zdravstvenega doma, ampak pokličete svojega izbranega osebnega zdravnika oziro-
ma pediatra ali dispečerski center Ljubljana, v okviru katerega so vzpostavili tudi posebno 
telefonsko številko za osnovne informacije o koronavirusu (01 522 45 40). Glede nadaljnjega 
ukrepanja sledite navodilom zdravnika. 

KLICNI CENTER ZA INFORMACIJE O KORONAVIRUSU 
Na brezplačni telefonski številki 080 14 04 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 

20. uro. Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom in (samo)zaščito pred njim najdete 
tudi na naslednjih povezavah:  
- https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov 
- https://www.nijz.si/sl/miti-in-resnice-o-koronavirusu-covid-19 
- https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

 
Na spletni strani  Občine Borovnica https://www.borovnica.si/smo vzpostavili nov 
zavihek »COV-19 o obvestila« na katerem so objavljena uradna obvestila in informacije 
Občine Borovnica o ukrepih in dejavnostih glede preprečevanja širjenja epidemije CO-
VID 19. Najbolj pomembne objave sproti objavljamo tudi na FB profilu Občine Borovnica.

POMEBNO OBVESTILO GLEDE URADNIH UR IN ODPIRALNIH ČASOV
Vsi zgoraj navedeni odpiralni čas oz. uradne ure so navedeni glede na stanje 23. 3. 2020 in 

se zaradi bolezni ali novih ukrepov Vlade RS ali Občinskega štaba Civilne zaščite Občine 
Borovnica lahko spremenijo. Občanom priporočamo,  da redno spremljajo objave glede 
morebitnih sprememb na spletnih straneh ali se pred obiskom glede trenutnega odpiral-
nega časa oz. uradnih ur pozanimajo po telefonu.  

Bojan Čebela 
Župan 

in poveljnik 
OŠ CZ Borovnica

Vsaka smrt nas spomni 
na našo minljivost, na to, 
da nismo od tega sveta. 
Odhod ni tisto, kar nas 
loči, življenje samo po sebi 
pa tudi ni tisto, kar nas 
povezuje. Veliko je drugih, 
trdnejših vezi, ki ostajajo 
tudi po odhodu s tega sve-
ta. Vezi, ki so se stkale v 
času Tvojega življenja v 
Borovnici in posebej še v 
času Tvojega županova-
nja. Na svoji poklicni poti 
si bil uspešen. Cenil in 
spoštoval si delo, ki si se 
mu predal z vso vnemo in 
v takem duhu tudi vzgajal 
svoje otroke.

Tvoje znanje na podro-
čju elektrifikacije železnic 
ti je odprlo okno v svet. 
Spoznal si druge navade 
in druge ljudi, ob tem pa 
krepil svojo ljubezen do 
družine in domovine. Upokojitev ti je omo-
gočila, da si svoje znanje in delo posvetil 
občini, v kateri si ustvaril družino. Delo te 
je držalo pokonci, z disciplino si obvladoval 
svojo sladkorno bolezen. Z vso skrbnostjo si 
se spopadel s številnimi projekti v občini, 
od katerih ti je verjetno največ energije vze-
la sanacija osnovne šole po požaru. Tvoje 
načelo je vedno bilo, da je potrebno z de-

narjem občanov ravnati 
skrbno in varčno, ter ko-
likor se le da dati delo do-
mačim izvajalcem. Kdor 
stopi v politiko, pa ne sme 
pričakovati prevelike hva-
ležnosti. Dobro se rado 
pozabi, delo in trud sta 
spregledana, posamezni 
nezadovoljneži velikokrat 
prepričajo tudi druge lju-
di, da je vse narobe. Vsi, ki 
smo imeli priložnost dela-
ti s Teboj, cenimo tvoj trud 
za napredek Občine Bo-
rovnica, tvoje spoštovanje 
našega dela, odprtost za 
sprejemanje različnosti. 
Vezi, ki so se stkale v času 
našega skupnega dela za 
dobrobit občanov, so nas 
združevale vse do Tvojega 
slovesa.

Težko se je od nekoga za 
vedno posloviti, saj se za-

vedamo, da Te nikoli več ne bo med nami, 
da Ti ne bomo mogli izreči besede dobro-
došlice, stisniti roko ali samo nameniti 
prijazen nasmeh.  

Hvaležni smo za čas, ki smo ga preživeli 
skupaj.

Občina Borovnica
Borovnica, 23. 3. 2020

V slovo

Alojz 
Močnik 

(1936-2020),
župan Občine Borovnica v 

mandatu 1999 in 
v mandatu 2006
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N O V I C E  I Z  B O R O V N I C E

Koronavirus. Verjetno 
bomo to besedo v stati-
stiko lahko prav kmalu 
vpisali kot najpogostejšo 
besedo v teh dneh, letu, 
verjetno tudi desetletju. 
Kdo bi si mislil, da lahko 
neka tako majhna stvar, 
kot je mikroskopsko maj-
hen virus, vpliva na tako 
obsežen globalni svet, 
spremeni tok življenja in 
človeka postavi pred dej-
stvo, da ni tako velik, kot 
si predstavlja, da je. Tudi v 
Borovnici je na glavo po-
stavil marsikatero stvar. 
No, lahko rečemo, da je 

prodrl v vse pore našega 
javnega in zasebnega ži-
vljenja. Odpovedane ali 
prestavljene so bile pri-
reditve – okrogla miza 
o nevarnostih sevanja, 
koncert Dolanskih fantov 
ob dnevu žena, folklorna 
prireditev »Vsi njeni žu-
lji«, prav tako vse športne 
vadbe, zaprti so vrtec, šola 
in knjižnica, odpovedane 
svete maše in druga bo-
goslužja, zaprta so igrišča, 
ukinjeni avtobusni prevo-
zi na Vrhniko, omejena je 
pogrebna dejavnost in še 
kaj ... Štab civilne zaščite 

Občine Borovnica je za 
tiste, ki so resno oboleli ali 
resno bolehajo za kronič-
nimi boleznimi in nimajo 
sorodnikov in znancev, 
ki bi jim lahko preskrbeli 
hrano, zdravila in druge 
nujne potrebščine, or-
ganiziral oskrbo s strani 
pripadnikov civilne zašči-
te. Tudi Župnijska karitas 
Borovnica skrbi za oskrbo 
na domu.  
Kljub malo »čudnemu« 
vzdušju in klimi pa je kar 
nekaj priložnosti za razve-
drilo. Pobudi h »Koncertu 
za zvestobo« na balkonu, 
ki se je v času samoizola-
cije in navodil #OstaniDo-
ma, razširila po družbenih 
omrežjih, se je med drugi-
mi pridružil tudi odličen 
borovniški klarinetist 
Tadej Kenig. »V teh časih, 
ko veljajo prepovedi vseh 
vrst, vključno s prepoved-
jo koncertov in predstav, 
nam ne preostane druge-
ga, da tisti, ki se z umetno-
stjo ukvarjamo na dnevni 
bazi, vračamo in dajemo 
okolju, v katerem živimo, 
delček sebe nazaj.«  
Ja, tale mikroskopsko 
majhna stvarca nam je 
dala vetra in verjetno ni-
koli več ne bo, kot je nek-
daj bilo... Koronavirus je 
že zdaj priložnost za mno-
go stvari. Jih prepoznamo?

Prikaz 
obrezovanja 
drevja na Dolu
Društvo Dolanski fantje je na Dolu, še pre-
den je v vse pore našega življenja prodrl 
koronavirus, pripravil prikaz obrezovanja 
sadnega drevja. Medenj je povabil strokov-
njaka na tem področju, Matjaža Maležiča 
iz Sadne drevesnice Studenec, ki kar ne-
kaj udeležencem pokazal, kako se znajti 
med vejami in vejicami, katero odrezati 
in katere ne. Dolanski fantje pa obljublja-
jo, da bodo še naprej pripravljali različne 
dogodke s področja kmetijstva, sadjarstva 
in kulture.
 

Zbral Rok Mihevc

Še preden pa so uvedli popolno pre-
poved vseh koncertov, ga je, tako kot 
se spodobi za talentirane glasbeni-
ke, izpeljal Nejc Trček. Pravo kon-
certno vzdušje je pričaral z meglo, 
pa barvnimi lučmi, črnim ozadjem 
in njegovim bendom. Nekaj priredb, 
nekaj Nejčevih avtorskih in gostje 
so, kljub že malo napetem ozračju 
v državi, poskrbeli, da smo za ne-
kaj trenutkov odmislili na težave in 
skrbi. Na odru je zapel skupaj tudi 
s pevko Sašo Lešnjak, s triom Dol-
ce, ki ga sestavljajo Alenka, Tjaša in 
Eva, pa je priredil pesem »Through 
my veins«, ki jo je posvetil pokojni-
ma očetu in dedku.  

Adi Smolar že kar dobro po-
zna Borovnico in Borovni-
čane, zato rad, na povabilo 
Ženskega pevskega zbora 
Tonja, pride v naše kraje. In 
to na vsakih pet let, torej ga 
še bolj nestrpno pričaku-
jemo, kot prestopni dan. 8. 
marca smo ga bili tako ve-
seli že četrtič in na koncertu 
v osnovni šoli ni manjkalo 
njegovih velikih uspešnic. 
Občinstvo je razveselil v 
svojem prijetnem, izbra-
nem slogu. Tudi takrat, ko 
je upravičeno pomodroval 
o življenju, je s pesmijo o 
Rolici papirja in drugih tr-
kal na srčnost ljudi, kritično 
misel pa zaključil s pesmijo 
Jaz sem nor. 
V pestrem in zanimivem 
koncertnem programu 
svojih sporočilnih in ve-
dno aktualnih pesmi, se je 
znal prilagoditi tudi prošnji 
otrok in zaigral njim prilju-
bljeno pesem.

Jamarski klub Borovnica žanje nov 
uspeh. Za raziskave brezna Hudi 
Vršič so jamarji prejeli nagrado Vi-
ljema Puticka, nagrado za najboljši 
jamarski dosežek v Sloveniji. Pri-
znanje je namenjeno spodbujanju 
raziskovanja jam in še posebno k 
dokumentaciji tega raziskovanja 
ter predstavitvi dosežkov. Kot so 
zapisali na svoji Facebook strani, 

jamarji brezno Hudi Vršič razisku-
jejo že več kot dve desetletji, lansko 
leto pa je bilo pri novih odkritjih v 
tej jami prav izjemno. »Raziskova-
li smo dve novo odkriti galeriji na 
globini 800 in 1000 metrov, jamo 
podaljšali za 1765 metrov na sku-
pno dolžino 6.409 metrov. Leto prej 
smo Hudi Vršič povezali s Črnel-
skim breznom ter tako povezali še 

peto jamo v Rombonski jamski sis-
tem, ki je sedaj dolg 20.066 metrov 
in globok 1.393 metrov.« Raziskave 
se vodijo pod okriljem Jamarskega 
kluba Borovnica, sodelujejo pa tudi 
jamarji drugih društev. Nagrada je 
veliko priznanje in spodbuda vsem 
neutrudnim raziskovalcem. 
Iskrene čestitke!

Tudi v Borovnici je 
koronavirus prodrl v 
vse pore življenja

Nejc Trček pričaral pravo 
koncertno vzdušje

Adi Smolar že četrtič 
v Borovnici

Borovniški jamarji prejeli 
Putickovo nagrado

Foto: Maja Dodič
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 Glavni lovec na vasi oz. starešina je postal Zoran 
Subotić, naloge gospodarja pa prevzema Urban 
Košir. Da bi razsvetlili kakšno je pravzaprav delo 
lovskega predsednika, kaj vse se skriva v ozadju, 
kako je s problematiko divjadi v naših koncih in 
kaj je tako navdušujočega v tem načinu življenja, 
smo po izteku mandata za pogovor poprosili Jo-
žeta Korošca. 

Jože, kakšni so tvoji začetki v lovstvu? Kdo te je nad 
njim navdušil?
Navdušili so me oče, stari oče in bratranec, ki so 
bili lovci in v okviru tega sem že od malih nog 
vedel, kako to gre. Doma je bil to stil življenja, 
doma se je ogromno govorilo in delalo v okviru 
lovstva, pri nas so se zbirali lovski prijatelji, reše-
vala se je marsikatera problematika. Potem sem 
si ustvaril družino in ko mi je začel ostajati čas, 
sem se vpisal v lovsko družino. Leta 1994 sem se 
vpisal kot pripravnik.
 
V teh dneh si v Lovski družini Borovnica predal 
štafeto predsedovanja. V kakšni kondiciji zapuščaš 
ta položaj? Katere so tiste stvari, ki bi jih izpostavil v 
svojem 10-letnem delu?
Starešina oz. predsednik sem bil dva mandata, 
torej 10 let zaporedoma, tako da imam kar ne-
kaj izkušenj. Lovska družina je v izredno dobri 
kondiciji, tako v finančnem kot v operativnem 
smislu. Kot največji poudarek pri svojem delu bi 
izpostavil to, da se je v tem času lovska družina 
izredno pomladila. Pri drugih družinah v okolici 
je povprečna starost precej visoka. Delo z mladi-
mi si štejem kot zaslugo, ni vse tako »zategnjeno« 
in vse samo v sklopu lovstva, ampak je tudi dru-
ženje in mladi so to prepoznali.

Kaj pa ti ni uspelo uresničiti, kaj je še tisto, kar novega 
predsednika še čaka?
Preurediti lovski dom. Ko smo ga dobili, smo naj-
prej uredili zemljišče okoli njega, fasado, delno 
tudi notranjost in hladilnico, nismo pa uspeli 
urediti sanitarij in sobe za goste. To čaka novega 
predsednika, prav tako delo z mladimi.

S kakšnimi ovirami pa se srečuje predsednik lovskega 
društva? Verjetno ne zmanjka dela z birokracijo, 
pravili, zakoni …
To je kompleksno delo. Prišlo je tako daleč, da je 
to že malo podjetje, odgovarjaš popolnoma za 
vse. S tem, da ima lovski del gospodar, starešina 
pa društveni del. Sem spada delo s člani, sama 
organizacija dela, društvena dejavnost. Moramo 
biti vključeni tudi v družbeno življenje občine, v 
Lovsko zvezo Slovenije, … Razpeti smo na vse 
strani. Pa seveda vse aktualne zadeve. Ko nasta-
ne škoda zaradi divjadi in zveri, je treba urediti 
stvari, če pride kakršnakoli nesreča ali prijave lo-
vskega inšpektorja, dela res ne zmanjka. Dnevno 
sta gotovo dva klica v povezavi z lovstvom. Biro-
kracija pa je iz leta v leto vse bolj zapletena. Lo-
vska zveza je sicer izredno dobro urejena in naš 

lov je dobro organiziran, tako da nam to zavidajo 
tudi evropske zveze. Da pa je pogled na lovca v 
družbi tak kot je, pa so krivi posamezniki. Nikoli 
ne rečejo, to je naredil »Miha«, ampak lovci. A 
zagotavljam, da so v veliki večini lovci ljudje z 
veliko začetnico.

Kako bi opisal sodelovanje z občino?
V vseh mojih mandatih smo korektno sodelo-
vali. Vedno smo dobili podporo, karkoli smo si 
zamislili, tako pri ureditvi prostora, asfaltiranju 
okolice lovskega doma, pri urejanju priključkov 

… Sodelovali smo tudi pri vseh čistilnih akcijah 
in Dnevu borovnic. Tudi mi dajemo na razpola-
go svoje prostore za volišče, tako da se aktivno 
vključujemo tudi v ta del.

Če človeku omeniš lovca, lovstvo, je gotovo njegova 
prva asociacija puška, lov, … Pa ne gre samo za to, 
kajne? Kaj vse član zelene bratovščine počne?
Lovec danes ne opravlja samo lova, pravzaprav je 
to čisto zadnje. Vse prej je biti tovariš, kolega, do-
ber človek, sam lov pa se izvaja na koncu. Lovec 
postaneš tako, da se včlaniš v družino, potem si 
leto dni pripravnik, tam opraviš družinski izpit, 
na Lovski zvezi pa še lovski izpit. In takrat se šele 
začne pravi lov. Pri praktičnem delu je približno 
sto ur dela, teoretičen del zajema zakonodajo, bi-
otehnična dela, anatomijo divjadi, gospodarjenje 
z divjadjo, odnose z javnostjo, kmeti, ocenjeva-
nje škod… Skratka, biti lovec danes, ni tako eno-
stavno kot se mogoče zdi na prvi pogled.

Kako si zadovoljen z aktivnostjo članov? Ima lovstvo 
prihodnost v Borovnici?
Naše društvo ima naziv družina, zato so tudi 
odnosi pri nas drugačni. Vsak ve za vsakega, kaj 
počne in se pomaga. Imamo 69 članov, od tega 
je aktivnih približno 30-40 članov, nekateri so 
občasno, potem pa so še podporni člani, ki so 
svoje že naredili, a se še vedno čutijo pripadne 
društvu.
Mislim, da ima lovstvo v Borovnici prihodnost. 
Društvo se je precej pomladilo in zdajšnje vod-
stvo so prevzeli mladi, stari do 35 let. Tudi sam 
sem bil toliko star, ko sem prevzel družino. Se 
pa zdaj ne ve, kako se bo v prihodnosti na držav-
ni ravni obrnilo vse skupaj, upam da bo lovstvo 
ostalo v takšni organizaciji kot je zdaj. Če se bo 
karkoli spremenilo, ne bo več takšnega zanima-
nja.

Kako ocenjuješ odnose med kmeti in lovci?
Na zadovoljivi ravni. Pravila igre so jasna. Če 
divjad stori škodo, smo lovci dolžni poravnati 
škodo. Seveda, če kmetje spoštujejo pravilo, da 
imajo pravilno zavarovan pridelek. Ločiti pa mo-
ramo tudi lovno in nelovno površino, tako da se 
točno ve, kje je kdo pristojen poračunavati škodo. 
Je pa tako, da ker so kmetje lastniki površin, po 
kateri se divjad giblje in pase, se vsaka naša aktiv-
nost ne sme izvajati brez kmetov in vseh drugih 

akterjev v prostoru. Letno naša lovska družina 
obravnava 10-20 škodnih primerov. Skušamo iti 
naproti kmetom, da se v pogovoru z vsakim la-
stnikom posebej dogovorimo o poravnavi škode.
 
So kmetje razumljivi v tem pogledu?
Tako kot pri vsaki stvari. V veliki večini zmeraj 
najdemo stično točko, najde pa se kakšen posa-
meznik, s katerim se ne da nič dogovoriti, potem 
pa moramo to reševati na pristojnih službah, žal 
tudi na sodiščih. Imamo pa to srečo, da je pred-
stavnik Zavoda za gozdove tudi naš član, ki ko-
rektno ocenjuje škodne dogodke.
 
Še malo se dotakniva aktualne problematike glede 
divjadi. Ta se je v zadnjih letih tako namnožila, da 
povzroča res veliko slabe volje med kmeti in občani. 
Kaj neka lovska družina v Borovnici sploh lahko stori 
glede tega? Verjetno ne morete kar »pospraviti« 
divjadi, kot bi si želel marsikateri kmet…
Res je, divjad se je v zadnjih letih močno na-
množila. Je pa tako, da to intervalno narašča in 
pada. Leta 1991 je bila številčnost približno taka 
kot je zdaj, 1999 je padla za 70%, zdaj je pa spet 
naraslo in počasi računamo, da bo do leta 2025 
spet počasi padla. Dejstvo pa je, da ima divjad 
idealne pogoje, saj so zime mile in žival lepše 
prezimi. Tudi zveri so na obronkih in divjad je 
postala »vaška«, ker se med človekom počuti 
najbolj varnega. Če gre na hrib, je na voljo vol-
ku, če pa je v dolini, kamor volk ne pride, je na 
varnem. Mi vsako leto zaprosimo za dodaten 
odstrel, plus tega imamo dovoljeno toleranco za 
15%, tako da na koncu odstrelimo 115% dovolje-
nega in aktivno rešujemo ta problem. Jelenjad 
se v zimskem času zadržuje pri nas, v poletnem 
času pa se razprši še na območja LD Rakitna in 
LD Begnje. Pri nas so ugodna zimovališča, ker so 
travniki bogati in ima jelenjad tukaj idealne raz-
mere. Zato je v zimskem času videti velike trope. 
Na to opozarjamo tudi naše nadrejene in zmeraj 
prosimo za dodaten odstrel, a ne naletimo vedno 
na odobravanje.

Zakaj, so tu v igri lobiji, aktivisti, kdo?
To je čisto enostavno. Izvzem divjadi je v 10 le-
tnih gozdno gospodarskih načrtih in v okviru 
tega se je treba tega držati. Potem so pa še lovsko 
opravljalska območja, kjer se dogovorimo, kako 
bomo to razdelili. Iz leta v leto se nam povečuje 
številka, a očitno ne dovolj. Vsako leto približno 
za 10-15 osebkov. Trenutno je odvzem za 70 ko-
sov za lovišče veliko 4.000 hektarjev.

Najbolj izpostavljen in problematičen del Borovnice?
Gotovo so to Koti, ker je jelenjadi ogromno. Bar-
je ni več tako zanimivo, kot je bilo pred uved-
bo kmetijskih subvencij. Ko so se te uvedle, se 
je kultura obdelave na barju spremenila in iz 

grmičevja je nastala kulturno kmetijska kraji-
na, kar ni dobro za gojitev divjadi. Mala divjad 
nima kritja, tako da se je lovska družina aktivno 
vključila v reševanje problematike z nabavo njiv 
oz. travnikov, ki jih pusti v zaraščanju, da imajo 
vsaj malo naravnega kritja. Ravno tako smo na 
Srebotničku kupili travnik, kjer lahko krmimo 
divjad in tako jih lahko v zimskem času s tem 
zadržujemo tam. Skušamo jih krmiti tako, da 
naredimo čim manj škode tako na travinju kot 
na gozdnih površinah.

Pa zveri? Borovnica jo je, glede na nekatere sosednje 
občine, zaenkrat še kar dobro odnesla. Lansko leto 
poleti skoraj ni minilo dneva o poročanju napadov 
volkov in medvedov…
Trenutna številčnost medvedov pri nas je med 10 
do 15, trop volkov pa migrira. Po poročanju ljudi, 
ki se ukvarjajo s štetjem volkov, čez naše kraje 
migrirajo enkrat do dvakrat mesečno. Na relaciji 
Pokojišče – Rakitna ali obratno. Nazadnje je bil 
volk viden oz. povožen v Brezovici. Bilo je celo 
tako, da je bil zadet in ker ni mogel slediti tropu, 
so ga volkovi zadušili. Je bilo pa v preteklih letih 
kar nekaj klanja zveri, predvsem v Zabočevem in 
na Pakem. Včasih najdemo tudi kakšnega psa, ki 
je bil zadušen s strani volka, v samem lovišču so 
pokoli jelenjadi in srnjadi redni. Strinjam se, da 
mora biti biotska raznovrstnost, kar pa se zdaj 
dogaja z zvermi, mislim, da je stroki ušlo iz nad-
zora. Zveri je absolutno preveč. Vidimo, da lahko 
danes z zvermi upravlja kdor ima pet minut časa, 
če povem po domače, namesto, da bi to pustili 
stroki. Dokler je delo z zvermi koordinirala Lo-
vska zveza, ni bilo težav. Situacija se je zadnje 
mesece umirila, ker je drobnica v hlevih. Zdaj na 
pomlad, ko bo spet na paši, bo gotovo spet kaos.
  
Vemo, da jage povečini potekajo ob nedeljah, vstati je 
treba zgodaj zjutraj, več ur ponavadi pri miru čakati, 
biti tiho. Verjetno je tudi zaradi tega lovstvo v domeni 
moških. :) Kaj je v tem tako navdušujočega, da se 
človek odloči za lovstvo?
Dobra družba. Da bi bil samo zaradi lova ali ve-
selja do orožja in divjadi, ne vidim tega razlo-
ga. Gre tudi za družbo, velik poudarek dajemo 
nelovski dejavnosti, društvenim odnosom in 
odnosom med lovci. Mladi se res dobro poču-
tijo. Zanimiv je tudi »zadnji pogon«, kamor se 
povabi žene in partnerke, tako da se jim malo 
oddolžimo, ker so velikokrat same. Kar se pa tiče 
žensk v lovstvu. Tudi naša lovska družina jih ima 
in to kar štiri. Katarino, Jasmino, Barbaro in Pe-
tro. Smo veseli ženske družbe, lahko pa kar takoj 
povem, da jih ne izkoriščamo za pospravljanje 
lovskega doma, ker to delamo moški, ampak ak-
tivno opravljajo lov.

Intervju: 

Jože Korošec: 
Pravi lovec je 

tisti, ki redko 
vidi divjad

 
Da si lahko predsednik lovske skupnosti, ki 

je namenoma poimenovana kot družina 
in ne društvo, te mora to veseliti, poznati 

moraš okoliščine, vedeti zakaj se gre, poslu-
šati ljudi in seveda, potreben je čas. Po kar 

nekaj letih predsedovanja Lovski družini 
Borovnica, to štafeto zdaj Jože Korošec 

predaja sveži krvi, če se lahko izrazimo bolj 
po »lovsko«.

Starešina Jože Korošec pravi, da se je »morilski trop« volkov umaknil na območje južne državne 
meje, od velikih zveri pa v naši okolici ostaja od deset do dvanajst medvedov. 
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Kakšna bo zdaj tvoja vloga v svetu lovstva?
S predsedovanjem sem prenehal, ker mi pravila 
igre to niso več dovoljevala. Lahko si dva man-
data zaporedoma. Je pa prav, da se vrh družine 
zamenja, da pridejo novi obrazi, nove ideje. Za 
društvo je dobro, da se zamenjajo ljudje. Lahko 
rečem, da nismo delali slabo, lahko bi pa kakšno 
stvar naredili boljše. Seveda bomo pomagali 
mladim, sicer so pa zelo zagnani.

Kaj bi zaželel novemu predsedniku?
Dobro delo z ljudmi in čim manj konfliktnih si-
tuacij. Poslušati ljudi in bo šlo. Že samo ime pove, 
da nismo društvo, ampak smo družina. Treba je 
strpno prenašati lovce, tako kot doma družinske 
člane.

Katero gozdno žival bi izbral za svojo najljubšo?
Divjega prašiča in volka. Divji prašič je nočna ži-
val, inteligentna in skrivnostna. Vsakič, ko misliš, 
da že vse veš o njemu, te ukani. Volk pa me nav-
dušuje s svojim načinom življenja in hierarhijo.

Pa zaključiva z vašim lovskim pozdravom »dober 
pogled«. Kaj pravzaprav pomeni?
Ko gremo na lov, zmeraj lovcu zaželimo, naj do-
bro vidi, da bo videl divjad. Ker greš velikokrat 
na lov, pa ne vidiš nič. Nekateri imajo srečo, da 
zmeraj kaj vidijo, nekateri »zmeraj« in nekateri 
redko. In pravi lovec je tisti, ki vidi redko. 
Na obrobju gozda, na zraku, se je v času epidemi-
je z njim pogovarjal Rok Mihevc.

Skupina ROŽICE je v okviru 
meseca kulture obiskala tudi 

Cankarjev dom v Ljubljani.
 
Tam nas je v Gallusovi dvorani pričakal g. 

Saša Frelih Mišo, ki je dolgoletni skrbnik naših 
največjih orgel. Orgle nam je najprej na kratko 
predstavil, potem smo poslušali njegovo igranje 
na to veličastno glasbilo. Pokazal nam je samo 
nekaj od neštetih možnosti igranja na orgle. Po-

tem je otroke povabil, da jih tudi sami pobližje 
spoznajo in samostojno igrajo na orgle. Na kon-
cu so otroci ob spremljavi organista glasno in 
ponosno zapeli pesem Pomoč pticam.

Za to nepozabno doživetje se zahvaljujemo 
babici Tatjani Hočevar, ki nas je povezala s Can-
karjevim domom in seveda našim staršem.
                                                                                            

Vzgojiteljica Pia Janja Kranjez, 
vrtec Borovnica

Na pustno soboto, 
22. Januarja 2020, 

se je Društvo 
podeželskih žena 

AJDA Borovnica 
zbralo na letnem 

občnem zboru, ki se 
ga je udeležilo več 

kot 50 članic.

Občnemu zboru se je pridru-
žil tudi borovniški župan Bojan 
Čebela, ki je povedal, da je vesel, 
da ima Borovnica tako močno 
društvo kot je AJDA in dodal, 
da je to eno izmed najbolj ak-
tivnih, odzivnih in popularnih 
v občini. 

 Zbrane je pozdravil tudi 
Ciril Trček, predsednik PGD 
Brezovica pri Borovnici, ki je 
povedal, da bodo obnovili ga-
silski dom v Brezovici pri Bo-
rovnici, kjer bo prostor tudi za 
sestanke in druga srečanja ter 
v nove bodoče prostore povabil 
tudi članice društva. 

 
Pestro leto 2019

 Društvo podeželskih žena 
AJDA šteje 105 članic, Ajdovke 
pa se rade pohvalijo tudi s peti-
mi moškimi člani, ki jih kdaj pa 
kdaj vzamejo s seboj na različna 
predavanja ali na izlete. Lansko 
leto je društvo organiziralo dva 
izleta – enega na Goli otok, kjer 
so spoznavale kruta dogajanja 
na otoku v času Jugoslavije, na 
drugem, jesenskem izletu, pa 
so raziskovale Luče in obiskale 

turistično kmetijo. Pregled leta 
2019 je pokazal, da je bilo dru-
štvo res aktivno skozi celotno 
leto. V preteklem letu je dru-
štvo AJDA organiziralo vrsto 
predavanj, delavnic, tečajev in 
srečanj. 

Marca so organizirale ku-
harske tečaje in čistilno akci-
jo. Čistilna akcija bo izvedena 
tudi letos, zaradi trenutne izre-
dne situacije v državi bo točen 
datum znan v prihodnjih me-
secih. Aprila so Ajdovke orga-
nizirale ustvarjalne delavnice 
in se pripravljale na izdelavo 
voščilnic za Veliko noč. Junija 
so sodelovale v oddaji Dobro 
jutro, kjer so predstavljali Ob-
čino Borovnica, društva in lo-
kalne znamenitosti.  

Julij velja za najbolj deloven 
mesec društva, saj je to me-
sec, ko v Borovnici poteka Dan 
borovnic. Vsako leto članice 
društva spečejo veliko slaščic 
za obiskovalce tradicionalnega 
praznika v Borovnici. 

Njihova stojnica še vedno 
ostaja ena izmed najbolj prilju-
bljenih, poleg stojnic pridelo-
valcev borovnic. Oktobra pote-
ka akcija rožnatega oktobra, ko 
članice društva drevesa pred 
borovniškim vrtcem okrasijo 
z rožnatimi pleteninami in se 
tako vključijo v boj proti raku 
na dojkah. 

Novembra so na kuharskem 
tečaju spoznavale nove recepte 
jedi, ki jih lahko pripravijo iz 
ajde. Ponovno pa so bile člani-
ce društva ustvarjalne decem-

bra, ko so organizirale različne 
praktične delavnice za izdelavo 
voščilnic in darilnih škatlic. Da 
so vešče peke slaščic, so po-
novno dokazale na Miklavže-
vem floorball turnirju, saj so 
zagotovile, da so se udeleženci 
turnirja lahko posladkali z raz-
ličnimi slaščicami.  

 
Tudi leto 2020 ne bo 
dolgočasno

Da leto 2020 zagotovo ni 
dolgočasno, je za to poskrbel 
že novi korona virus, ki se je 
razširil v zadnjem mesecu. 
Vodstvo društva bo zato pre-
stavilo nekatere dogodke, ki so 
bili planirani za pomlad. Za vse 
nadaljnje dogodke bodo obve-
ščale v prihodnjih tednih. 

Tudi v letu 2020 bo društvo 
organiziralo različne delavnice 
(poslikave na keramiko), ku-
harske tečaje, društvo pa bo 
sodelovalo tudi na čistilni akci-
ji in promociji Dneva borovnic 
na Pogačarjevem trgu dan pred 
glavnim dogodkom. 

V zaključku občnega zbora 
je predsednica društva Tina 
Mazi podelila rožo vsem jubi-
lantkam, ki bodo praznovale v 
tem letu. Najmlajša jubilantka 
bo slavila trideset, najstarejša 
pa osemdeset let. Sledil je še 
tradicionalni srečelov in druže-
nje ob večerji. Za nasmehe na 
obrazih pa so na pustno soboto 
poskrbele tudi nekatere članice 
maškare.

 
Špela Bizjak  

Uvodno besedo je imela predsednica DPŽ AJDA Borovnica Tina Mazi 

Člani Občinskega društva za 
vrednote NOB Borovnica smo se 28. 

2. 2020 v gostišču Godec v Borovnici 
zbrali na rednem letnem zboru 

članov. 

Zbora se je kljub večinoma starejšim članom 
udeležila velika večina. Predsednik Matjaž 
Ocepek je posebej pozdravil župana Borovnice, 
gospoda Bojana Čebelo, članico predsedstva 
ZZB NOB Slovenije tovarišico Tilko Bogovič, 
predstavnike sosednjih društev Janeza Kiklja 
z Vrhnike, Vesno Jerina iz Logatca, Draga Fur-
lana iz Cerknice, Slavka Jarnjeviča z območja 
Podpeč - Preserje, ter predstavnika Policijskega 
veteranskega združenja Sever Ljubljana, odbor 
Vrhnika - Logatec, Ivana Škulja in predstavnika  
ZVVS Vrhnika - Borovnica Jožeta Zormana.

Po pozdravnem nagovoru je predsednik lani 
sprejetim članom svečano vročili izkaznice 
in knjižna darila. Tovarišica Tilka Bogovič je 
Petru Palčiču za dolgoletno prizadevno delo 
v društvu vročila srebrno plaketo ZZB NOB 
Slovenije.

Predsednik Ocepek je podal poročilo o delu 
društva v preteklem letu. Društvo šteje 106 
članov. V lanskem letu sta preminula dva, na 
novo pa smo v društvo sprejeli tri nove člane. 
Večino nalog smo opravili, kot smo načrtova-
li, žal pa zaradi slabega vremena ob prazniku 
društva nismo mogli organizirati tradicional-
nega srečanja na kraju ustanovitve Faškarske 
čete na Malem Srebotniku. Ideja je, da bomo v 
bodoče v takem primeru srečanje organizirali 
v Gasilskem domu na Bregu, od koder je bila 
doma večina borcev. Med izvedenimi naloga-
mi je izpostavil še sodelovanje na spominski 
svečanosti v Gramozni jami, uro spomina z 
učenci Osnovne šole dr. Ivana Korošca ob oble-
tnici smrti dr. Ivana Korošca pri spomeniku na 
Lazah pri Borovnici, srečanje v soteski Šumni-

ka na kraju napada na zemljanko rejonskega 
komiteja KPS. Pohvalil je vzorno vzdrževanje 
spominskih obeležij in njihove okolice in stal-
no skrb za onemogle in ostarele člane. Ude-
ležili smo se tudi prireditev v Dražgošah in v 
Ajdovščini, obiskali smo Vojaški muzej v Pivki 
in stalno razstavo NOB v Logatcu. Finančno 
poročilo je predstavila računovodkinja Breda 
Mušič, poročilo nadzornega odbora pa pred-
sednik Nikolaj Stražišar. 

V nadaljevanju je predsednik predstavil načrt 
dela za leto 2020, računovodkinja pa finančni 
načrt za leto 2020. Dejavnosti bodo predvsem 
usmerjene v počastitev 10. marca in 1. novem-
bra, v organiziranje in udeležbo na spominskih 
svečanostih pri spomeniku na Malem Srebo-
tniku in pri spomenikih v Kraljevi dolini ter 
pri spomeniku dr. Ivanu Korošcu. Udeležili se 
bomo prireditev ob 75. obletnici osvoboditve v 
maju. Udeležili se bomo pohoda do Verbičeve 
koče v Tržiču. Obiskali bomo Ormož z mu-
zejem bolgarske fronte. Še naprej bomo vzdr-
ževali in obnavljali spomenike in obeležja na 
našem področju. Živa je tudi ideja o skupnem 
srečanju notranjskih društev ZB za vrednote 
NOB v Kožlješkem Logu. Dejavnosti bodo fi-
nancirane iz sredstev ZZB Slovenije, članarine 
in nenazadnje s pomočjo Občine Borovnica. 
Predlagana načrta smo soglasno sprejeli. 

Nazadnje so spregovorili še gostje. Vsi so po-
hvalili naše delo in še zlasti številčno udeležbo 
na zboru in na dogodkih, ki ji organiziramo. 
Naš skupni cilj so nam prizadevanja za ohra-
nitev zgodovinskega spomina in napori proti 
izkrivljanju resnice o NOB, kar se žal vse po-
gosteje ponavlja.

Po uradnem delu smo se nekaj časa zadržali 
v prijetnem razgovoru.

 
Občinsko društvo ZB za vrednote NOB 

Borovnica

Občni zbor DPŽ AJDA Borovnica 

Igrali smo orgle 
v Cankarjevem domu

Zbor članov Občinskega društva ZB 
za vrednote NOB Borovnica
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Županova beseda 

V teh težkih časih 
pokažemo kdo smo 
v resnici
Spoštovane občanke in 
občani. Še pred kratkim smo 
živeli življenje v ustaljenem 
ritmu in delu. A ko pogledamo 
kaj se je zgodilo v začetku 
marca vidimo kako ranljiva 
družba smo v resnici. 

Žal je to naša realnost in 
samo od nas je bilo in bo od-
visno kako se bomo soočili z 
nevidnim sovražnikom, ki ga 
ne smemo podcenjevati. 

Sedaj je že jasno, da pod-
cenjevanje in nespoštovanje 
odlokov, ki jih izreka drža-
va pelje v kaos in nevarno 
ogroža naš zdravstveni sis-
tem. Nisem si predstavljal, da 
bo novoustanovljena Civilna 
Zaščita Horjul takoj na tako 
zahtevni preizkušnji. A rečem 
lahko le, čestitam predsedni-
ku in vsem članom odbora za 
zelo dobro opravljeno delo . 
V takšnih razmerah je nujno 
sodelovanje med nami, da 
po nepotrebnem ne kršimo 
ukrepov v boju proti temu 
zahrbtnemu virusu in si ne 
delamo utvar, da se mi sami 
ne moremo okužiti ali pre-
nesti virusa na naše bližnje, 
ki so morda celo bolj ranljivi 
od nas. Tu v tem trenutku 
moramo pomisliti na vse lju-
di okoli nas! Nimam besed s 
katerimi bi se dovolj zahvalil 
gasilcem za izkazano sodelo-

vanje in požrtvovalnost kot 
je na primer dežuranje na 
vhodu trgovin, ki so še od-
prte in ozaveščanje ljudi, da 
uporabijo zaščitne rokavice, 
razkužilo in se držijo ukrepa 
varnostne razdalje med nami. 
Prodajalke s katerimi se go-
voril so bile za to hvaležne, 
saj so se ob tem zavedale, da 
so bolj varne pred prenosom 
okužbe. Teh načel se držimo 
tudi na občini kjer se trudimo 
po naših najboljših močeh, da 
naše delo poteka naprej. Po-
zivam pa vse, da ne prihajate 
na občino in raje pokličite po 
telefonu, če je karkoli nujnega. 

Sodelavci, ki skrbijo za ure-
janje okolja in gradbene pro-
jekte so v tem času pripravili 
vso dokumentacijo, da bomo 
lahko čim prej začeli graditi 
prizidek pri vrtcu in uredili 
kanalizacijo v Zaklancu. Va-
ščane Zaklanca prosim, da 
sodelujete in ne zavirate po-
stopkov urejanja kanalizacije, 
da bo čim prej konec onesna-
ževanja. 

Župan Janko Prebil

V Horjulski občini od 
začetka marca letos 

deluje nov štab Civilne 
zaščite.

Vsaka občina sicer želi, da 
bi posredovanje potrebovali 
čim manjkrat a žal so trenu-
tne razmere v svetu in doma 
dokaz, da moramo biti ves čas 
pripravljeni. Novo vodstvo Ci-
vilne zaščite je tako že v prvem 
mesecu delovanja dobilo zelo 
pomembne zadolžitve z jasnim 
ciljem, da zavarujejo zdravje 
občanov.

Občina je dolžna izvajati in 
urejati varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesrečami na 
svojem območju. Za izvajanje 
omenjenih nalog je župan Jan-
ko Prebil, v torek, 3.3.2020, za 
operativno strokovno vodenje 
zaščite, reševanja in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah 
imenoval novega poveljnika 
civilne zaščite občine, Andreja 
Kozjeka. Za strokovno pomoč 
pri vodenju ter za opravljanje 
drugih operativno-strokovnih 
nalog zaščite, reševanja in po-
moči  je imenoval še namestni-
ka poveljnika Aleša Vrhovca in 
druge člane štaba, in sicer Ur-

ško Kogovšek, Roberta Kranjca, 
Tomaža Trobca in Uršo Na-
gode. V štabu Civilne zaščite 
je tudi sam župan Janko Pre-
bil. Izredno pomembno vlogo 
imajo tudi poverjeniki in njiho-
vi namestniki, ki so imenovani 
v vsaki vasi in so ključni del, da 
se ukrepi lahko izvajajo tudi 
na posameznih manjših eno-
tah. Ne gre tudi brez  službe za 
podporo, na ekipo prve pomo-
či in tehnično reševalne enote. 
Vsi ti ljudje so podaljšana roka 
štaba in pomemben operativni 
del Civilne zaščite. Župan je ob 

tem poudaril kako pomembno 
je sodelovanje med Civilno 
zaščito in Gasilsko Zvezo, ozi-
roma vsemi prostovoljnimi ga-
silskimi društvi v občini. ‘Ga-
silci so do sedaj vedno hitro in 
uspešno posredovali na inter-
vencijah in verjamem, da bodo 
svoje naloge tudi v prihodnje 
opravljali uspešno in v skladu z 
možnostmi glede na opremo. Z 
dobrim sodelovanjem pri ope-
rativnih nalogah, bomo obča-

nom in občankam zagotovili še 
več podpore v težkih časih, kar 
pa se je že izkazalo v marcu, ko 
so prav gasilci opravili veliko 
delo pri preventivi. Po navodilu 
države in civilne zaščite so po-
skrbeli, za ozaveščanje ljudi in 
zaščitne rokavice ter razkužilo 
pri vstopu v trgovino, kar je bil 
nujen ukrep za zajezitev širje-
nja bolezni COVID-19.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič 

V Občini Horjul ugotavljajo, da se  vedno 
več občanov na občino obrača z željo po 
ureditvi prenosa lastništva javne infra-
strukture iz privatnega v občinsko last. 

Župan Janko Prebil je skupaj s sodelavci 
na tem področju in pravno službo pripra-
vil nekaj dodatnih pojasnil in koristnih 
informacije.

Želijo vas obvestiti, da vsi, ki ste pripra-
vljeni lastništvo cest oziroma druge javne 
infrastrukture, ki že leta služi javnemu 
dobremu, brezplačno prenesti na občino, 
lahko to zahtevo podate na občino in vam 
bodo pripravili vse potrebno za ureditev 
zadeve. 

V kolikor pa bi za to zemljišče zahtevali 
določeno nadomestilo, je realizacija odvi-
sna od razpoložljivih sredstev v proraču-
nu in vsakoletnega načrta razpolaganja s 
stvarnim premoženjem občine. 

Občina bo prioritetno urejala zemljiško 
knjižne zadeve na območjih, kjer se bodo 
v prihodnosti izvajale investicije. 

Vse pretekle zatečene zadeve pa bo ob-
čina urejala postopoma, skladno sprejeti-
mi dokumenti. 

Na občini poudarjajo, da se glede vseh 
vprašanj in postopkov, ki se nanašajo na 
ureditve zemljiško knjižnih zadev, obr-
nete direktno na občino, kjer se bodo po-
govorili o možnostih in vam svetovali ter 
pomagali pri ureditvi situacije. 

Zdaj je še čas za legalizacijo objektov, 
spodbuda za novogradnje kmetijskih 
objektov

V kolikor se boste tudi zaradi omejene-
ga zakonskega roka odločili za legalizacijo 
nepremičnin, je zadnji rok za legalizaci-
jo objektov daljšega obstoja 17.11.2022. 
Hkrati še poudarjajo, da se Občina Horjul 
ne bo vpletala v legalizacijo posameznih 
objektov. Vedno pa so na voljo, če potre-
bujete nasvet ali dodatna pojasnila. 

Občina Horjul je ena redkih občin, ki 
je z višino komunalnega prispevka pri-
stopila občanom nasproti in s sprejetim 
Odlokom o programu opremljanja stavb-
nih zemljišč, sprejela tudi do 50 % nižjo 
prispevno stopnjo zavezancev, za legaliza-
cijo objektov zgrajenih pred 01. 01. 1998. 
Občina se je za ta ukrep odločila, ker so 
investitorji v preteklosti sami gradili in-
frastrukturo, katero so kasneje brezplač-
no prenesli v upravljanje in lastništvo ob-
čine. Občina Horjul je hkrati uvedla tudi 
prispevno stopnjo zavezancev v višini 10 
% za novogradnje kmetijskih objektov, s 
čimer želimo podpreti kmetijsko dejav-
nost, ki skrbi, da so obdelovalne kmetijske 
površine urejene. 

Ne spreglejte tudi tega: Z novo Uredbo 
o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalo opremo ter o izračunu in od-
meri komunalnega prispevka, se spre-
meni osnova za izračun komunalnega 
prispevka (Uradni list RS 34/19). Ured-
ba določa, da se namesto dosedanje neto 
tlorisne površine, začne upoštevati bruto 
tlorisna površina stavbe.

Zaupajte kakovostnim projektantom
Ob tem želijo na Občini opozoriti vse, 

ki se bodo lotili legalizacije, da dobro pre-
verijo komu zaupati izpeljavo projektov. 
Glede na različne vloge, ki so jih prejeli, 
ugotavljajo, da v kolikor projekt ni od za-
četka strokovno zasnovan, marsikdo ne 
uspe pridobiti gradbenega dovoljenja na 
Upravni enoti. 

Gradbena zakonodaja je zapletena in le 
dober projektant z izkušnjami, kakovo-
stnim projektom in strokovnim znanjem, 
vam lahko pomaga do urejenega stanja 
vaše nepremičnine. 

Še nasvet, oziroma opozorilo glede 
pogojev plačila:  Po pričevanjih občanov, 
nekatera podjetja na podlagi nerealnih 
obljub in v naprej pobranega denarja, 
stvari oziroma vloge na Upravni enoti ne 
dokončajo. Zato predlagajo, da večji del 
plačila vežete na zaključen postopek, na 
primer na pridobitev gradbenega dovo-
ljenja.

Peter Kavčič

Pomembno 
obvestilo 
o ukrepanju zaradi 
izbruha covid-19
Vsa opozorila in navodila, ki ste jih dobili preko sredstev javnega obveščanja 
glede izbruha izredno nalezljive bolezni, ki jo povzroča virus COVID-19, upo-
števajte resno in odgovorno! Le z vašim doslednim preventivnim 
ravnanjem bomo epidemijo zajezili in preprečili zdravstveno in ekonomsko 
škodo. 

Vsi občani in občanke, ki ste ali še boste zboleli in kazali kakršnekoli znake 
kot so:
• slabo počutje, 
• povišana telesna temperatura, 
• kašljanje, 
• bolečine v mišicah,
• težko dihanje     
• OSTANITE DOMA! 

Prav tako morajo ostati doma tudi vaši člani družine! 
 

Če ste bolni v nobenem primeru NE SMETE vstopiti v 
zdravstveno ustanovo, ampak pokličite svojega oseb-
nega zdravnika/pediatra.

 
Zdravnica dr. Janja Pirc v ZD Horjul vas naproša, da v primeru suma na okuž-
bo NUJNO pokličete po telefonu na ti dve telefonski številki od 8. do 16. ure: 
01/754 90 01
041/750-764

 
Zdravnica opozarja, da lahko sprejema le zdrave bolnike, ki so prišli na pre-
vezo ali zaradi poškodbe! 
S tem ravnanjem boste bistveno pripomogli k preprečevanju širjenja virusa 
COVID-19.
Napotek s strani občine in Civilne zaščite: 
 
V največji možni meri poskrbite za:
• zmanjšanje stikov z drugimi ljudmi,
• v trgovino pojdite le, če je nujno in pri tem skrbite za svojo varnost,
• pazite na higieno rok z rednim umivanjem s toplo vodo in milom oziroma 

z razkuževanjem rok z razkužilom na osnovi alkohola,
• v primeru bolezni ne zapuščajte doma. 
 Poskrbite za ustaljene postopke v primeru prehlada ali gripe, torej pijte 

veliko tekočine, poskrbite za vnos hrane z veliko vitaminov, za bolečine 
in vročino vzemite zdravila, ki so temu namenjena.
 

V kolikor pride do tega, da ste v samoizolaciji, ne hodite v trgovine, gostin-
ske lokale in lekarne, ampak se za pomoč obrnite na kontakt:
 
Civilne zaščite Občine Horjul 01 759 11 20 ali 040 350 
273.
 
Le tako vam bomo lahko pomagali in poskrbeli za vašo in našo skupno var-
nost.

Občina Horjul 13. 03. 2020 
CIVILNA ZAŠČITA 

OBČINE HORJUL

 Andrej Kozjek, poveljnik
 Janko Prebil, župan

Civilna zaščita v Horjulu 
takoj po ustanovitvi že s prvimi nalogami

Dobro sodelovanje med Civilno zaščito in gasilci.

Za varnost občanov in občank 
je bilo poskrbljeno z zaščitnimi 

rokavicami in razkužilom.

Urejanje zemljiško knjižnega stanja
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Smetnjaki na ekoloških 
otokih, polni odpadnega grad-
benega materiala, zaščitne 
folije in embalaža, ki ostanejo 
pleskarjem ali celo odpadki 
iz gostinstva, so žal realnost v 
horjulski občini.

 To seveda ni pogled, ki si ga 
urejena občina želi. Zaradi tega 
so bili v občini Horjul primo-
rani poklicati na pomoč pri-
stojni inšpektorat. Rezultat bo 
poostren nadzor in kaznovanje 
za vse, ki ne upoštevajo določil 
o recikliranju in upravljanju z 
odpadki, ki niso iz gospodinj-
stev. 

Župan Janko Prebil je de-
jal, da ga tako stanje žalosti in 
resnično ne razume nonša-
lantnega obnašanja predvsem 
obrtnikov ali gostincev, ki, na-
mesto da bi s svojimi odpadki 
ravnali kot določa zakon, raje 
naredijo to, kar jim je najlažje 
in napolnijo zabojnike, ki so 
namenjeni gospodinjstvom. S 
tem onemogočajo občanom in 
občankam, da bi svoje gospo-
dinjske odpadke ustrezno reci-
klirali. Najhuje je na ekološkem 
otoku na Lesnem Brdu, kjer so 
prve aktivnosti pristojnih služb 
za nadzor že zaznale kršitve, saj 
tam odpadke odlagajo posame-
zniki, ki sploh ne spadajo pod 

občino Horjul. 
Na to problematiko so se od-

zvali tudi pristojni na Snagi, ki 
so tudi pojasnili zakaj sodijo v 
zabojnike na ekoloških otokih 
le odpadki iz gospodinjstev:

Spoštovana občanka, spošto-
vani občan! V občini Horjul se 
pojavlja težava, ker se na ekolo-
ških otokih pojavljajo odpadki, 
ki tja ne spadajo. V zabojnikih 
in ob njih so namreč pogosto 
odloženi odpadki iz proizvo-
dne, trgovinske in storitvene 
dejavnosti. Ti odpadki na eko-
loške otoke ne sodijo, saj mora-
jo pravne osebe zanje poskrbeti 
drugače. Skladno z zakonom 
morajo s posebno pogodbo in 
na poseben način urediti njihov 
prevzem in odvoz. Na ekološke 
otoke lahko torej odlagamo le 
embalažo (plastična, kartonska, 
papirnata, steklena) iz gospo-
dinjstev.

Prav tako je na ekološke oto-
ke prepovedano odlagati me-
šane in biološke odpadke, ki 
sodijo v zabojnike na zbirnih 
mestih uporabnikov in pa ko-
sovne odpadke, za katere lahko 
pripeljemo v zbirni center.

Zbirni center Barje brez pla-
čila sprejema več kot 30 različ-
nih vrst gospodinjskih odpad-
kov (nevarni odpadki, razne 

kovine, gospodinjski aparati, 
majhna električna in elektron-
ska oprema, gradbeni odpadki, 
avtomobilske gume, pohištvo, 
trda plastika …). 

Za nekatere vrste veljajo ko-
ličinske omejitve. Podrobnosti 
so na voljo na spletni stra-
ni:  www.mojiodpadki.si/od-
padki/zbirni-centri.

Odpadke iz dejavnosti zbi-
ra in prevzema več različnih 
podjetij, in sicer za plačilo. 
Klasifikacija odpadkov in se-
znam registriranih zbiralcev je 
dostopen na spletnih straneh 
Agencija RS za okolje.
Klasifikacija odpadkov:
www.uradni-list.si/files/RS_-2008-
034-01358-OB~P007-0000.PDF
Seznam prevzemnikov:
www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/
ARSO/Odpadki/Podatki/Zbiralci-Od-
padkov.pdf

Opozorili bi še, da je tovr-
stne odpadke prepovedano 
odlagati v naravi, jih kuriti na 
prostem ali jih sežigati v kuril-
nih napravah. Nadzor kurjenja 
na prostem izvajajo inšpektor-
ji IRSVNDN – inšpektorata 
za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, inšpekcija 
za okolje in Policija. Sežiganje 
vseh vrst odpadkov doma je 
prepovedano.

Na občini Horjul tako po-
zivajo vse, ki so do sedaj kršili 
pravila ravnanja z odpadki, da 
se držijo določb in se tako iz-
ognejo kaznim. Vse kosovne 
odpadke lahko celo leto odla-
gate v Zbirnem centru Barje na 
Cesti dveh Cesarjev v Ljubljani 
povsem brezplačno. Za vse, ki 
vam je to predaleč pa dvakrat 
letno organizirajo zbiranje in 
odvoz kosovnih odpadkov. Žal 
bo spomladansko zbiranje in 
odvoz letos prestavljeno na 
kasnejši termin, takoj, ko bo to 
možno, ko se omejitve zaradi 
koronavirusom prekličejo. 

 
Posebno obvestilo: Zbiranje 
kosovnih odpadkov in nevarnih go-
spodinjskih odpadkov smo planirali 
26. 3. 2020, vendar je zaradi korona-
virusa odpovedano.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

V marcu kljub vedno 
težjim pogojem dela 

zaradi nastale situacije 
s koronavirusom 

zaposleni na občini, 
ki skrbijo za urejanje 

okolja in infrastrukture, 
nadaljujejo z delom.

Tako je bilo na upravno eno-
to podana vloga za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja za 
objekt prizidek vrtca Horjul 
in kanalizacija v naselju Žažar 
v Občini Horjul. Pridobivanje 
soglasij in urejanje dokumen-
tacije je bilo zelo zahtevno in 
dolgotrajno, tako, da je uspeh 
še toliko večji, saj so potrebe 
po omenjenih gradnjah nujne. 

Zaradi slabega delovanja 
čistilne naprave Podolnica se 
pospešeno pripravlja vsa  pro-
jektna dokumentacija za njeno 
legalizacijo, obnovo in da se 
bodo lahko občani v najkraj-
šem možnem času priključili 
na  kanalizacijsko omrežje. 

Dela pa ne mirujejo niti pri po-
slovilni vežici Vrzdenec, kjer se 
še ureja okolica, v kratkem pa 
bo zmontirana tudi zaščitna 
ograja.

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Gradbene novice

Pustni torek, torej 25. 
februar 2020, je bil 
na naši šoli pustno 

obarvan.

Zimo smo namreč učenci 
preganjali v popoldanskih 
urah na šolskem plesu, ki se 
ga je udeležilo precej otrok. 

Organizacija plesa je bila v 
rokah šolske skupnosti. Seve-

da pa so ji pri pripravi poma-
gali učenci s svojimi idejami 
in ustvarjalnostjo ter pomo-
čjo pri sami pripravi prostora. 
Poskrbljeno je bilo za hrano in 
pijačo, seveda pa ni manjkala 
dobra glasba, ob kateri so se 
učenci radi vrteli. Med plesom 
pa so bili otroci pod budnim 
očesom strokovne komisije, 
ki je izbirala najboljše in na-
jizvirnejše maske. Najbolj so 

komisijo prepričali kostumi 
zoba in njegove zobne paste, 
Maše in medveda ter Gricha. 
Za nagrado so se posladkali ... 
S krofom seveda.

Naslednji dan pa seveda ni 
bil pouka prost dan, zato se je 
ples končal ob 20. uri, da so se 
naše male pustne šeme do na-
slednjega dne naspale.

Učenci šolskega 
novinarstva OŠ Horjul

Opravičilo

Danielu Fortuni in njegovi družini se opravičujem in ob-
žalujem, ker sem širil nepreverjene izjave, ki niso resnič-
ne, s čimer je bila prizadeta čast in oškodovano dobro 
ime Daniela Fortune.

Lado  Prebil

Trili, trili, trilili,
ali veste, kdo smo mi?
Trata, trata, tratata,
šeme smo, ha ha!
(Mira Voglar)

 
Res, na pustni torek so že 

navsezgodaj zjutraj v skupino 
prihajale prikupne, prav nič 
plašne miške, pa zajčki, strašni 
tigri in levi ter drugi pravljični 
junaki. Vsaka pustna šema je 
bila deležna občudovanja in 
pogledov od glave do peta.

Prav nič ni bilo slišati joka, 
saj so imeli otroci preveč dela 
z opazovanjem in ugibanjem, 
kdo se skriva pod masko. Ob 
veseli glasbi so maškare zaple-
sale in opogumile tiste, ki so 
imeli kostume v garderobi, da 
so si jih nadeli. Mlajše skupine 
so si ogledale predstavo Lasulje 
klovna Jurija, nato je sledilo ra-
janje ob glasbi z rajalnimi igra-
mi in igrami z baloni.

Starejše skupine so odšle na 
pustno povorko po kraju. S pe-

smijo in dobro voljo so pustne 
šeme razveseljevale ljudi od 
Občine Horjul in Doma sta-
rejših občanov do Metrela ter 
Mercatorja. Zaradi prehladnih 
obolenj niso obiskale oskrbo-
vancev v domu, temveč so jim 
pri odprtih vratih zapeli nekaj 
pesmic in jim polepšali dan. 
Ob vračanju v vrtec jih je že 
preganjal dež, kar pa pustnih 
šem ni prav nič motilo.

V. Š.

Poostren nadzor nad 
zbiranjem odpadkov

Pust v našem vrtcu

Pustni ples na OŠ Horjul
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Klekljanje ima v 
Sloveniji tradicijo, ki 
izhaja iz časov, ko 
so v dolgih zimskih 
večerih žene in dekleta 
izdelovale čipke in tudi 
s tem poskrbele za 
prihodke na kmetijah. 

Danes seveda temu ni več 
tako, a čipka kot kaže nikoli ne 
pride iz mode. Na Vrzdencu 
so se tudi letos od januarja pa 
vse do marca vsak teden zbi-
rale žene in dekleta ter se učile 
klekljanja pod budnim očesom 
mentoric.

Predstavnica društva upo-
kojencev Vera Kranjc na kle-
kljanje gleda kot sprostitev in 
priložnost za druženje: »Od 

januarja pa vse do konca mar-
ca smo ponovno začele s kle-
kljarskimi uricami v prostorih 
Gasilskega doma Vrzdenec. 
Seveda je vsaka od nas delala 
na svojem 'punklju' in po svo-
jih zmožnostih. Da se ob teh 
uricah lahko naučimo novih 
veščin so poskrbele dobre men-
torice Sonja, Tina in Tončka. 
Mentorice so nas vedno dobro 
zalagale z vedno novimi načrti 
in izvedbami. Za dobro voljo 
je poskrbela tudi naša članica 
Ana, ki nas je pogostila s toplim 
čajem in dobrotami.« Vera je 
še povedala, da dve uri vedno 
mineta kar malce prehitro, saj 
vmes obdelajo tudi kuharske 
recepte in podobne gospodinj-
ske zadeve.

Vrzdenške klekljarice so ne-

kajkrat medse povabile tudi 
priznano klekljarico iz Žirov 
Marico Albreht, ki je prava za-
kladnica nasvetov za lepše in 
bolje izdelane čipke. Posebno 
prav pa je prišlo njeno znanje 

in mentorstvo pri zahtevnejših 
postopkih izdelave.

Marica, ki kleklja od svojega 
ranega otroštva je dejala, da je 
v Sloveniji klekljanje izredno 
priljubljeno in narašča. Pouču-

je praktično ves čas in se seli 
iz kraja v kraj, saj je povpraše-
vanja po njenem znanju toliko, 
da je ves čas naokrog in zelo 
zasedena. »Sama poučujem 
klekljanje že 55 let in toliko 
zanimanja kot ga je sedaj še ni 
bilo. Opažam, da se za izdela-
vo čipk odloča vedno več mla-
dih. A ne za izdelavo prtičkov, 
ampak za izdelavo klekljanega 
nakita. To je očitno trend, ki 
mlade močno pritegne. Starej-
še udeleženke tečajev pa prise-
gajo bolj na tradicijo in izdelke 
iz čipke, kot smo jih uporabljali 
nekoč.« Marica še danes, po se-
demdesetih letih, kleklja po več 
ur na dan, včasih tudi deset ur, 
če dobi večje ali bolj zahtevno 
naročilo.

Klekljanje je za udeleženke 

tečajev sprostitev in neke vrste 
užitek. Za to dejavnost lahko 
poprimeš tudi za nekaj minut, 
ko imaš malo prostega časa, 
včasih celo med kuhanjem. A 
izmed vrzdenških klekljaric 
so tudi takšne z nekoliko višji-
mi cilji. Tina Dolinar je v fazi 
pridobivanja certifikata izde-
lovalke Idrijske čipke, kar je 
zelo zahteven proces, saj mo-
rata njeno znanje in delo izka-
zati najvišjo raven klekljanja. 
Delavnice klekljanja tako ne-
dvomno dosegajo svoj namen. 
Ker se jih večina želi udeleževa-
ti tudi v prihodnje, priključuje-
jo pa se tudi nove članice načr-
tujejo tudi nadaljevalne tečaje. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Zdravje je pomembno, 
od nas samih pa je 
odvisno kako nam 

bo služilo. Ker je 
ozaveščanje pomemben 

del skrbi za zdravje so 
se pri Rdečem križu 
odločili organizirati 

brezplačen pregled in 
svetovanje v Horjulu.

Referenčna ambulanta skrbi 
za preventivo, da lahko vsak 
posameznik čim prej ugotovi 
kakšno je njegovo dejansko 
zdravje in da pravočasno odre-

agira če se izkaže, da nekaj ni v 
najboljšem redu. Vse to se lah-
ko izmeri in pokaže z zelo pre-
prostim merjenjem sladkorja 
v krvi in z merjenjem krvnega 
tlaka.  V Horjulu, v prostorih 
osnovne šole sta merjenje stro-
kovno izvedli medicinski sestri, 
udeleženci pa so poslušali tudi 
predavanje zeliščarke Margi-
te Vehar iz Polhovega Gradca. 
Sama nabira, suši in pripravlja 
razne preparate ter pripravke 
za izboljšanje zdravja na na-
ravni način. Poudarila je, da je 
naše telo navajeno na življenj-
ski cikel povezan z letnimi časi. 

Če to upoštevamo se telo lahko 
veliko bolje brani proti virusom 
in bakterijam. Svetovala je, da 
se čim več poslužujemo 'žive' 
hrane, ki je zunaj, pred našim 
nosom in čim manj konzer-
virane hrane. Lep primer sta 
pljučnik, ki dobro vpliva na 
dihala  in regrat, ki priskrbi 
telesu snovi, ki jih potrebuje za 
dvig imunskega sistema. Vse 
to je lahko že sedaj nabiramo 
in uživamo. Z živo hrano, ki 
znižuje holesterol in sladkor v 
krvi lahko že veliko naredimo 
za uravnavanje krvnega tlaka.

In še za vse, ki se niste uspeli 

udeležiti predavanja in merje-
nja krvnega tlaka in sladkorja v 
krvi: Krvni tlak je tlak v žilah 
odvodnicah. Pri zdravi odra-
sli osebi znaša okrog 120/80 
mmHg. Visok krvni tlak je 
višji od 140/90 mmHg, temu 
pravimo tudi hipertenzija in je 
škodljiv za vaše zdravje. Tudi 
samo hipertenzijo delimo na 
tri stopnje in sicer na stopnjo 1 
(blago zvišanje) kjer tlak znaša 
140-159/90 -99 mmHg. Stopnja 
2 (zmerno zvišanje) kjer tlak 
znaša 160-179/100-109 mmHg 
in stopnja 3 (hudo zvišanje) 180 
in več/110 in več.

Visok krvni tlak nastane za-
radi zadebeljenih žil odvodnic, 
ki se zožijo in s tem zmanjša 
njihov pretok. Posledično je 
srce bolj obremenjeno, obstaja 
pa tudi nevarnost da žile po-
čijo. Bolnik začut vse te spre-
membe z bolečinami v srcu, z 
motnjami v delovanju možga-
nov kot so vrtoglavica, motnje 
spomina in šumenje v ušesih. 
V najhujših primerih zboli za 
srčnim infarktom, možgansko 
kapjo, odpovedjo ledvic ali hu-
dimi krči v nogah pri hoji. Žal 
se pogosto zgodi, da bolnik ne-
nadoma umre.

Krvni tlak je seveda lahko 
tudi prenizek a ni ogrožujoč za 
zdravje. Bolj vpliva na kakovost 
življenja zaradi pogoste utruje-
nosti, zaspanosti in občutka da 
ste brez moči. 

Pri vsem tem se lahko vpra-
šamo kaj lahko za zdravje sto-
rimo sami? Najprej se moramo 
naučiti življenja po načelih 
sodobnega zdravega načina ži-
vljenja. Uživati moramo hrano 
z čim manj soli in čim manj 
maščobami živalskega izvora. 
Čim več pa moramo uživati 
sadja in zelenjave. Pri vse tem 
je pomembno, da vzdržujemo 
normalno telesno težo, smo 
zmerni pri uživanju alkoho-
la in kave ter da prenehamo s 
kajenjem. Poleg rednega merje-
nja krvnega tlaka je pomembna 
redna kontrola maščob in slad-
korja v krvi. Ne smemo pa po-
zabiti na redni dnevni počitek 
in redno telesno vadbo. Stres 
in preobremenjenost seveda ne 
voliva pozitivno na krvni tlak. 
Za vsa morebitna vprašanja se 
seveda vedno lahko obrnete na 
vašega osebnega zdravnika, ki 
vas tudi najbolje pozna in bo 
vedel, kaj je za vas in vašo dia-
gnozo najbolje. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Na 
Vrzdencu 
klekljajo 
že drugo 
sezono

Poskrbimo za zdravje

Preventivni pregled v organizaciji 
Rdečega križa Slovenije
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Preventivni 
ukrepi 
izvajalcev javnih 
služb zaradi 
koronavirusa
S ciljem preprečevanja širjenja okužb s koro-
navirusom so bili za območje občine Dobro-
va- Polhov Gradec sprejeti naslednji ukrepi in 
priporočila:

 
SPLOŠNI AMBULANTI DOBROVA IN 
POLHOV GRADEC
Vstop v ambulanto  je omejen, izvaja se le naj-
nujnejše zdravstvene preglede in storitve. Pre-
gled v ambulanti je možen izključno na podlagi 
predhodnega telefonskega ali elektronskega 
dogovora. Na vhodu boste morali na vstop 
počakati medicinsko sestro, ob vstopu si boste 
razkužili roke in nadeli zaščitno obrazno masko.  
Vse administrativne storitve (izdaja receptov 
za kronično terapijo, naročilnice za medicinsko 
tehnične pripomočke, urejanje bolniškega sta-
leža, ipd.) se izvaja na daljavo:  
• za paciente Neli GROSEK, dr. med.,  po telefonu 
040 314 410 ali preko e-pošte info@grosek.net  
• za paciente Zvezdane JABLANOV, dr. med., po 
telefonu 068 630 715 (za akutno obolele) ali 01 
3642 310 (za ostale) in preko e-pošte ambulanta.
dobrova@amis.net  
• za paciente Primoža KUŠARJA, dr. med., po te-
lefonu 01 364 03 36 in preko e-pošte ambulanta.
kusar@gmail.com

 
ZARADI KORONAVIRUSNE KRIZE LAHKO PRIDE 
DO SPREMENJENEGA REŽIMA DELOVANJA 
SPLOŠNIH AMBULANT DOBROVA IN POLHOV 
GRADEC, SPREMLJAJTE  SPLETNE STRANI 
VAŠIH OSEBNIH ZDRAVNIKOV ALI OBČINE 
DOBROVA-POLHOV GRADEC, KJER SO 
AŽURNO OBJAVLJENE VSE INFORMACIJE.  

 
LEKARNA DOBROVA
Odpiralni čas od ponedeljka do petka, od 08:00 
do 18:00, in v soboto, od 07:30 do 12:00. V ko-
likor bo prišlo zaradi izredne situacije do spre-
membe odpiralnega časa, vas bomo obvestili 
preko spletne strani občine Dobrova – Polhov 
Gradec.
Naročilo zdravil na recept, brez recepta in medi-
cinskih pripomočkov lahko opravite preko SMS 
sporočila na telefonsko številko 070 304 606, od 
ponedeljka do petka, med 8. in 18.00 uro in v 
soboto, med 8. in 11. 00 uro.  SMS sporočilo 
naj vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, 
naslov, 9-mestno številko zdravstvenega zava-
rovanja ali sliko kartice ZZ, opozorila v zvezi z 
naročilnico, vprašanja v zvezi z uporabo zdravil. 
Rezervacije za maske in razkužila niso možne. Po 
uspešno opravljenem naročilu  vas bodo poklica-
li in se dogovorili o prevzemu zdravil.

 
ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE
V nujni zobozdravstveni ambulanti na vstopni 
točki ZD Ljubljana se obravnava le paciente z 
nujnimi stanji. V primeru nujnega stanja paci-
enti pokličejo osebnega zobozdravnika, ki jih bo 
naročil na obravnavo na vstopni točki. 
Nujna zobozdravstvena obravnava pacientov 
brez suma na okužbo s COVID 19 poteka v ZD 
Ljubljana, Kotnikova ulica 36, od 9. do 12. ure in 
od 14. do 17. ure-
Nujna zobozdravstvena obravnava pacientov s 
COVID-19 ali sumom na okužbo s COVID-19 po-
teka v ZD Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9, 
od 14. do 17. ure. 
Kontakti vaših osebnih zobozdravnikov: 
• za paciente Tadeje MAKOVEC, dr. dent. med.,  

po telefonu 01 364 24 51 ali preko e-pošte 
trzan.makovec@siol.net

• za paciente Brede TRŽAN GROZDANOV, dr. 
dent. med., po telefonu 01 364 24 50 ali pre-
ko e-pošte trzan.makovec@siol.net

• za paciente Gregorja KNAFELCA, dr. dent. 
med., po telefonu 01 364 03 40 ali preko e-

-pošte knafelc.gregor@gmail.com 

ZAPRTI UPRAVNI PROSTORI OBČINE 
DOBROVA - POLHOV GRADEC
Do preklica so zaprti upravni prostori. Občanke 
in občane obveščamo, da smo dosegljivi po te-
lefonu  01 36 01 800 in elektronski pošti info@
dobrova-polhovgradec.si.

 
ODVOZ SMETI IN ČIŠČENJE ODPADNIH 
VODA  
Odvoz odpadkov je prilagojen novim razmeram. 
Uporabnike prosimo, da zabojnike, ki ne bodo 
izpraznjeni po predvidenem urniku, pustijo na 
prevzemnih mestih. Izpraznili jih bodo takoj, 
ko bo to mogoče. Zaprti so vsi zbirni centri za 
zbiranje odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov 
pa se ne izvaja. 
Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, 
ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi 
suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v 
domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer 
uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter 
odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe 
za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo 
za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To 
vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo 
za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo loče-
no hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji 
zabojnik za mešane komunalne odpadke (preo-
stanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke 
lahko odlagajo kot običajno.
Na področju odvajanja in čiščenja se izvajajo vse 
aktivnosti, ki so nujno potrebne za zagotavljanje 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in prevze-
mov blata iz greznic in MKČN ter komunalne od-
padne vode iz nepretočnih greznic. Zagotovlje-
no je neprekinjeno delovanje vseh komunalnih 
čistilnih naprav in črpališč. Izvajajo se vsa nujno 
potrebna vzdrževalna dela na kanalizacijskem 
omrežju zaradi zagotavljanja nemotenega od-
vajanja komunalne odpadne vode.

 
OSKRBA S PITNO VODO POTEKA 
VARNO IN NEMOTENO
Po zdaj znanih podatkih se koronavirus ne pre-
naša s pitno vodo, zato je pitna voda varna za 
umivanje rok, ki je za omejitev širjenja virusa 
tudi eden od ključnih ukrepov vsakega posa-
meznika.
Oskrba s pitno vodo v občini Dobrova- Polhov 
Gradec poteka nemoteno tudi v teh izrednih 
razmerah ves čas na osnovi HACCP načel. Z eki-
po vzdrževalcev izvajamo redne nadzore nad 
delovanjem vodovodnih sistemov in sistemov 
za pripravo pitne vode. Na vodovodnih siste-
mih, kjer se izvaja stalna priprava vode, sledimo 
navodilom NIJZ in kriznega štaba RS. Stroge 
preventivne in higienske ukrepe pred širjenjem 
virusa izvajamo tudi med zaposlenimi na podro-
čju oskrbe s pitno vodo, prav tako omejujemo gi-
banje na objektih vodovodnih sistemov.  

 
POKOPALIŠČA
Vsi pogrebi se do preklica izvajajo le v najožjem 
družinskem krogu. Režijski obrat je na vseh pe-
tih pokopališčih podal navodila za uporabo mrli-
ške vežice. Začasno je zaprt avtomat za sveče na 
pokopališču Dobrova.  

 
POŠTNA POSLOVALNICA DOBROVA IN 
POLHOV GRADEC
Delovni čas od ponedeljka do petka od 9:00 do 
12:00 in od 12:30 do 15:00, ob sobotah zaprto. 
Na poštnih okencih so začasno prenehali izvajati 
določene ne nujne storitve, še naprej pa bodo 
opravljali sprejem in izročanje poštnih pošiljk, 
bančne storitve in plačilni promet. Režim vstopa 
v poslovalnice je omejen.

 
LPP AVTOBUSNI PREVOZI
V skladu z vladno uredbo so nehali voziti vsi 
avtobusi. Veljavnost mesečnih vozovnic se bo 

ustrezno podaljšala v mesec april.
ŠPORTNI OBJEKTI, ZUNANJA ŠPORTNA 
IGRIŠČA IN IGRALA
Do preklica so zaprta vsa zunanja športna igrišča, 
prepovedana je uporaba igral ter fitnes naprav 
na prostem. Na igriščih, kjer omejitev dostopa ni 
mogoča, smo namestili ustrezna opozorila.  

 
KRAJEVNI URAD DOBROVA JE 
ZAPRT- UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 
ZAGOTAVLJA NUJNE UPRAVNE 
STORITVE NA TOBAČNI ULICI V 
LJUBLJANI
Izvajanje nalog je omejeno na najbolj nujne 
zadeve. Za obisk upravne enote se mora stran-
ka predhodno naročiti po telefonu (Sektor za 
upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Od-
delek za javni red, promet in matične zadeve: 01 
306 30 02) oziroma preko elektronskega sporo-
čila na ue.ljubljana@gov.si,
ali preko navadne pošte. Stranke se sprejema 
samo za najnujnejše primere, iz razlogov, ki so 
življenjskega pomena, o stopnji nujnosti uprav-
ne naloge bo odločila pooblaščena dežurna 
oseba.  

 
JAVNI ZAVOD POLHOGRAJSKA 
GRAŠČINA, MUZEJ POŠTE IN 
TELEKOMUNIKACIJ V POLHOVEM 
GRADCU IN KNJIŽNICE NA OBMOČJU 
OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC
V skladu s Priporočilom javnim zavodom s po-
dročja kulture v zvezi z novim koronavirusom so 
vse kulturne ustanove do nadaljnjega zaprte za 
obiskovalce.

 
DELOVANJE VETERINARSKIH 
ORGANIZACIJ
Veterinarska postaja Ljubljana ima spremenjen 
delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 
13. ure in 14. in 19. ure, v soboto od 8. do 13. 
ure.  Obvezno predhodno naročanje po telefo-
nu 01 420 56 39 ali 051 324 888. Zagotavljajo 
le nujno potrebne veterinarske posege, če je le 
mogoče po predhodni najavi. Ostali ukrepi: za-
gotavljanje 24. urnega dežurstva samostojno ali 
v dogovoru s sosednjimi ambulantami, odpoved 
oziroma preložitev vseh ne nujnih posegov, od-
log cepljenja proti steklini v času med 15. 3. 2020 
in 15. 4. 2020, odpoved osemenjevanja vseh ple-
menic od 15. 3. 2020 za najmanj tri tedne.

 
TRGOVINA MERCATOR DOBROVA IN 
POLHOV GRADEC
Od 24. 3. 2020 dalje spremenjen obratovalni čas 
obeh trgovin: na Dobrovi od ponedeljka do so-
bote od 7. do 18. ure, nedelja zaprto, v Polhovem 
Gradcu od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, 
sobota od 7. do 18. ure, nedelja zaprto.

 
KMETIJSKA ZADRUGA DOLOMITI 
DOBROVA IN POLHOV GRADEC
Poslovalnica na Dobrovi je odprta od ponedeljka 
do petka od 9. do 16.30 ure, v soboto od 7. do 13. 
ure, tel.: 01 364 13 51 in GSM: 040 340 399. V 
Polhovem Gradcu je poslovalnica odprta od po-
nedeljka do petka od 7. do 14.30 ure, v soboto 
od 7. do 13. ure, tel.: 01 364 51 47 in GSM: 040 
612 499.

 
POSLOVALNICA banke DBS na Dobrovi 
bo od 23. 03. 2020 do nadaljnjega 
zaprta.
Predvideno bo odprta poslovalnica na Vrhniki, 
Cankarjev trg 5, Vrhnika, vsak delavnik od 08:30 
do 13:00. Tako kot vse druge banke, komitente 
naprošajo, naj se poslužujejo brezgotovinskega 
poslovanja (plačevanja s kartico) in uporabe ele-
ktronske banke.
Občankam in občanom naše občine, ki upošte-
vate navodila NIJZ in Vlade RS ter ostajate doma, 
se iskreno zahvaljujemo.  
Vsem skupaj želimo veliko zdravja, strpnosti in 
sočutja!

    Franc Koprivec l. r.,  poveljnik CZ 
Franc Setnikar l. r., župan

Spoštovane občanke in občani, z name-
nom čim boljše informiranosti smo za vas 
pripravili nabor najosnovnejših informacij 
s kontakti dežurnih služb.  Na današnji dan, 
23. 3., v občini Dobrova-Polhov Gradec evi-
dentiranega primera okužbe s koronaviru-
som ni. Da čim dlje tako tudi ostane, vas 
naprošamo za dosledno spoštovanje po-
danih navodil občinskih in vseh državnih 
institucij.  
 
INTERVENTNA OSKRBA OBČANOV
Občina Dobrova - Polhov Gradec je v času 
razglašenih izrednih razmer vzpostavila 
interventno oskrbo starejših, gibalno 
oviranih in rizičnih skupin prebivalcev, ki 
bodo v domači oskrbi in sami ali s pomočjo 
sorodnikov, sosedov ali prijateljev ne bodo 
imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hra-
no in drugimi najnujnejšimi življenjskimi 
potrebščinami. S pomočjo pripadnikov 
Civilne zaščite in prostovoljcev bomo po-
skrbeli za najnujnejšo oskrbo iz trgovine 
ali lekarne.  
 
Na telefonski številki  
051 340 146 ali 01 3601 800 
lahko naročite dostavo 
nujnih življenjskih potrebščin. 
Telefonska številka je odprta za 
občane od ponedeljka do petka, 
med 8. in 14. uro.   
Naročilo zdravil na recept, brez recepta in 
naročilo medicinskih pripomočkov lahko 
opravite preko SMS sporočila na telefon-
sko številko 070 304 606, od ponedeljka do 
petka, med 8. in 18. uro, in v soboto, med 
8. in 11. uro. SMS sporočilo naj vsebuje 
naslednje podatke: ime in priimek, naslov, 
9-mestno številko zdravstvenega zavaro-
vanja ali sliko kartice ZZ, opozorila v zvezi 
z naročilnico, vprašanja v zvezi z uporabo 
zdravil. Rezervacije za maske in razkužila 
niso možne. Po uspešno opravljenem naro-
čilu vam bo le-to dostavljeno na dom.  
Dostava bo  zagotovljena na način, da bo 
čim manj stika med izvajalcem in prosil-
cem za pomoč pri oskrbi. Način plačila za 
živila in higienske pripomočke bo poja-
snjen ob klicu na telefon. Zaradi preveritve 
identifikacije bodo sodelujoči opremljeni z 
rumenimi odsevnimi jopiči Občina Dobro-
va - Polhov Gradec, pri sebi pa bodo imeli 
priponko z označbo Civilne zaščite občine.  
 
VARSTVO OTROK
Če opravljate delo v službah, ki v tem času 
morajo delovati in varstva za svoje otroke 

nikakor ne morete zagotoviti, sporočite 
vašo potrebo na telefonsko številko 051 
340 146 ali na 01 3601 800 ali pa se obrnite 
na e-naslov: info@dobrova-polhovgradec.
si, s podatki o otroku in vašem poklicu. Gle-
de na nujnost situacije vam bomo poskusili 
zagotoviti varovanje otroka na domu.
Pozivamo vse zdrave prostovoljce, ki lahko 
priskočijo na pomoč k organizaciji varstva, 
da se javijo na navedene telefonske števil-
ke.
 
PSIHOSOCIALNA POMOČ 
Na hude in nevarne situacije se pogosto ne 
moremo odzvati na običajen način. Obča-
nom pri morebitnem težjem spoprijema-
nju s situacijo v času razglašene epidemije 
zagotavljamo psihosocialno pomoč, kjer 
vam bo ponujena strokovna opora. Na 
telefonsko številko 031/633-381 lahko 
pokličete 24 ur na dan, do preklica (če v 
danem trenutku pomoč ne bo dosegljiva, 
boste takoj, ko bo mogoče poklicani nazaj).  
 
PREPOVED KURJENJA V NARAVI
Župan občine Dobrova- Polhov Gradec je 
na podlagi razglasa URSZR do preklica 
izdal Razglas o prepovedi kurjenja v na-
ravnem okolju na območju občine Dobro-
va- Polhov Gradec. 
Občane pozivamo k doslednemu upošte-
vanju prepovedi kurjenja zaradi velike 
požarne ogroženosti in z namenom zago-
tavljanja maksimalne razpoložljivosti enot 
v javni gasilski službi v času epidemije 
koronavirusa.

NA SPLETNI STRANI OBČINE 
DOBROVA-POLHOV GRADEC 
LAHKO SPREMLJATE 
DODATNE UKREPE POVEZANE 
Z EPIDEMIJO KORONAVIRUSA 
SPREJETE ZA OBMOČJE 
OBČINE. 

Prijavite se na e-novice in bodite 
obveščeni o aktualnem dogajanju 
http://www.dobrova-polhovgradec.si/
prijava.asp

Prostovoljcem, pripadnikom civilne 
zaščite, vrtcem in osnovnim šolam, 
ambulantam družinske medicine, lekarni 
Dobrova in vsem, ki ste do sedaj ponudili 
svojo pomoč, se iskreno zahvaljujemo.

 
 Franc Koprivec l. r., poveljnik CZ 

Franc Setnikar l. r., župan

Za več informacij v zvezi s potekom bolezni in drugimi splošnimi informacijami pokličite in 
spremljajte navodila in informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje na spletnem 
naslovu  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov .

Obvestilo za javnost- 
kontaktne številke za pomoč 
občanom
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Občina Dobrova - 
Polhov Gradec si v 

zadnjih letih na različne 
načine prizadeva 

za varnost vseh 
udeležencev v prometu.

Posveča se potrebnim spre-
membam v prometni infra-
strukturi, sodeluje z Mini-
strstvom za infrastrukturo, 
šolami in starši, ter nenazadnje 
občane ozavešča o korakih, ki 
so potrebni, da si vsak posame-
znik zagotovi varno pot – ne 
glede na to ali potuje z avtom, 
vozilom javnega prevoza, s ko-
lesom ali peš. 

Če se spomnimo le nekaterih 
primerov preventivnega delo-
vanja: v oktobru 2019 je Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v sodelovanju z Agen-
cijo RS za varnost v prometu 
ter Policijo organiziral preven-
tivno akcijo Pešec, bodi viden, 

bodi previden, novembra pa je 
Zavod varna pot na dobrovski 
osnovni šoli ozaveščal o Viziji 
NIČ in pomenu upoštevanja 
cestno-prometnih predpisov. 
Omenjene aktivnosti so znak 
celostnega pristopa k reševanju 
omenjene problematike. 

Ena zadnjih takih aktivno-
sti je Vprašalnik o prometu 
in javnih površinah v Obči-
ni Dobrova - Polhov Gradec. 
Anketa, ki je bila od 27. 1. 2020 
do 20. 2. 2020 dostopna obča-
nom v tiskani ter elektronski 
obliki, je bila namenjena pri-
dobitvi podatkov o potovalnih 
navadah občanov ter njihovem 
mnenju o prometnem siste-
mu v občini, da bo lahko na-
črtovanje nadaljnje prometne 
strategije prilagojeno njihovim 
potrebam in pričakovanjem. V 
projektu je bilo tako pridoblje-
nih 661 ustrezno izpolnjenih 
anket, ki kažejo sliko prome-
tnih navad prebivalcev naše 

občine. Več kot dve tretjini 
anketirancev (68 %) je namreč 
odgovorilo, da dnevno potu-
jejo v Ljubljano zaradi šole ali 
službe, kar kaže, da v prometu 
naše občine prevladujejo pred-
vsem dnevne delovne migraci-
je v Ljubljano, pri tem pa veli-
ka večina pot opravi z avtom. 
Anketa je pokazala tudi, da so 
občani močno nezadovoljni s 
stanjem prometnih ureditev v 
občini; izrazili so nezadovolj-
stvo z urejenostjo šolskih poti, 
pločnikov, pešpoti, prehodov 
za pešce, osvetljenosti poti, 
kolesarskih povezav, parkirišč 
za kolesarje, prav tako pa niso 
zadovoljni z varnostjo pešcev 
in kolesarjev, s prilagojenostjo 
prometa starejšim in gibalno 
oviranim ter hitrostjo motor-
nega prometa. Kot najnujnejši 
prometni ukrepi po mnenju 
občanov pa so se izkazali zago-
tovitev več površin za pešce in 
kolesarje ter izboljšanje šolskih 
poti. Najbolj zanimiva za vse 
snovalce prometne strategije 
Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec pa je zadnja rubrika vpra-
šalnika, ki je vse anketirance 
pozvala, da podajo lastno mne-
nje oziroma komentar o pro-
metu v občini. Kar 200 komen-
tarjev je namreč vir informacij 
iz prve roke – informacij, ki 
si zaslužijo še posebno obrav-
navo, saj izpostavljajo ključne 
težave občinske prometne in-
frastrukture. 

Bistveni rezultati ankete so 
bili predstavljeni tudi na javni 
razpravi naslovljeni Občina 
po meri človeka, ki je pote-
kala v sredo, 4. 3. 2020, v avli 
OŠ Dobrova. Javna razprava je 
bila povabilo občanom, da pri-
stopijo k odprtemu dialogu z 
občino, ki pripravlja Strategijo 
mobilnost in varnosti, oziro-
ma kot je bilo izpostavljeno v 
okviru organizacije javne raz-
prave: »ker načrtujemo za ljudi, 
moramo načrtovati z ljudmi«. 
Vsi si namreč želimo varnosti 
v prometu, ne glede na našo 
starost, zdravje, socialni status 
ali kraj prebivanja. Zato Stra-
tegija mobilnosti in varnosti, 
ki jo občina pripravlja v sodelo-
vanju s podjetjem PNZ d. o. o., 

ki nudi strokovno podporo pri 
načrtovanju in projektiranju na 
področju prometa, predstavlja 
nov pristop k trajnostnem in 
celostnem načrtovanju prome-
ta v občini. Strategija bo upo-
števala predvsem potrebe pe-
šcev, kolesarjev in uporabnikov 
javnega potniškega prometa. 
Na začetku razprave je župan 
Franc Setnikar poudaril, da se 
moramo zavedati, da se s ta-
kimi oziroma zelo podobnimi 
težavami soočajo številne dru-
ge občine, ne le naša. V potr-
ditev tega so predstavniki PNZ 
povedali, da ima trenutno kar 
80 slovenskih občin v izdelavi 
dokument, ki ureja probleme 
varnosti v prometu ter začrta-
va nadaljnji razvoj prometne 
infrastrukture v skladu s po-
trebami in trendi v mobilnosti. 

Potek javne razprave je za-
risala Katja Miklič iz podje-
tja PNZ d. o. o., ki je v uvodu 
predstavila  rezultate analize 
trenutnega stanja na področju 
prometa, kamor je veliko do-
prinesla poleg pregleda obsto-
ječe dokumentacije in ogleda 
terena tudi omenjena anketa. 
Drugi del javne razprave pa 
ni bil namenjen le poslušanju, 
temveč predvsem aktivnem 

sodelovanju vseh obiskovalcev. 
V nadaljevanju so bili namreč 
občani pozvani, da samostojno 
na delovnem listu označijo pet 
prioritet prometne urejenosti v 
občini, ter izpostavijo pet pri-
devnikov, ki opisujejo Občino 
Dobrova - Polhov Gradec čez 
20 let, da bi tako prispevali k 
oblikovanju vizije občinskega 
prometnega razvoja. Temu je 
sledilo delo v skupinah – ude-
leženci javne razprave so se 
razdelili v štiri skupine. Vsaki 
je bila določena ena izmed tem: 
hoja, kolo, javni potniški pre-
voz in avto. V skladu z navodili 
so nato ob uporabi zemljevida 
občine za svojo temo napisali 
gonilne dejavnike, priložnosti, 
prednosti ter zaviralne dejavni-
ke, pa tudi izzive in nevarnosti, 
ter najpomembneje predloge 
ukrepa. Tak način dela je omo-
gočil, da je vsakdo lahko kon-
struktivno in usmerjeno izra-
zil svoje mnenje ter neovirano 
podal pobude za spremembo. 
Pregled rezultatov skupinskega 
dela je ponovno izpostavil ne-
katere že znane težave v pro-
metni infrastrukturi, dopri-
nesel pa je tudi številne nove 
vpoglede v problematiko. Bese-
da je tako med drugim tekla o 

nujnosti vzpostavitve dodatnih 
avtobusnih linij, potrebi po 
dodatnih površinah za pešce, 
dodatnih ukrepih za omejitev 
hitrosti vozil, popravilu dotra-
janih vozišč ter poleg ureditve 
središč Polhovega Gradca in 
Dobrove tudi o ureditvi in do-
graditvi prometne infrastruk-
ture v manjših krajih. Ena stvar 
je postala na javni razpravi še 
bolj jasna – da bo občinska in-
frastruktura bila popolnoma 
usklajena s pričakovanji in že-
ljami občanov, bo potrebnega 
še nekaj časa ter veliko sred-
stev. Prav zato pa bo Strategija 
mobilnosti in varnosti igrala v 
prihodnosti pomembno vlogo, 
saj bo vzpostavila ter ohranjala 
jasno pot razvoja. Javna razpra-
va, ki jo je zaključila podelitev 
nagrad izžrebancev v nagradni 
igri v sklopu Vprašalnika o 
prometu in javnih površinah 
v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec, je ponovno poudarila 
potrebo po sodelovanju med 
občani ter občinskimi organi, 
saj vsi stremimo k istemu cilju: 
k varni, občanom prijazni in 
polno razviti občini.

LR

Razglas velike 
požarne 
ogroženosti 
naravnega okolja 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje razglaša veliko požarno ogroženost 
naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju 
celotne države. 

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je tudi na 
območju občine Dobrova- Polhov Gradec v naravnem 
okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali 
drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, 
prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na ob-
močjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih 
površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati ak-
tivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognje-
mete. 

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogro-
ženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

Občane naprošamo, naj se prepovedi izrecno držijo! 
Štab CZ občine

Dobrova- Polhov Gradec

Strategija mobilnosti in varnosti: odprti 
dialog med županom in občani

Telekom Slovenije 
bo v sodelovanju z 

Občino Dobrova - 
Polhov Gradec gradil 

optično omrežje, ki bo 
prebivalcem omogočilo 
višje internetne hitrosti 

in boljšo izkušnjo 
spremljanja televizije. 

Glavna prednost optičnega 
omrežja je velika pasovna širi-
na, ki omogoča hitrejši, zane-
sljivejši in varnejši prenos po-
datkov, saj je optična povezava 
manj občutljiva na elektroma-
gnetne motnje in udare strele. 

Optično omrežje zagotavlja 
kakovostno uporabo širokopa-
sovnih storitev, kot so televizija, 
internet in internetna telefoni-
ja. Te prednosti bodo sedaj na 
voljo tudi na območju Občine 
Dobrova - Polhov Gradec. Tre-
nutno je pripravljen projekt za 
izvedbo izgradnje optičnega 
omrežja na naslednjih obmo-
čjih: Razori, Dobrova, Šujica in 
Stranska vas.

Predviden pričetek gradbe-
nih del je konec marca 2020, 
prvi naročniki pa bodo na op-
tično omrežje priključeni v me-
secu juniju 2020. V Telekomu 
Slovenije sicer predvidevajo, da 

bo gradnja v sodelovanju s kra-
jani in občino potekala tekoče, 
tako da bi izgradnjo celotnega 
novega optičnega omrežja na 
omenjenem območju zaključili 
do konca leta 2023.

V Telekomu Slovenije pripo-
ročajo, da se krajani za prehod 
na optiko odločijo že v času iz-
vedbe gradbenih del, saj bodo 
po tem dodatni izkopi za pove-
zave do hiš potekali z daljšim 
časovnim zamikom. Kontakt 
s strani Telekoma Sloveni-
je, d. d. je Leopold Strajnar, 
031/655-158.

 gt

Telekom Slovenije širi optično 
omrežje na območju občine
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KS DOBROVA 2019

Vodovodni sistem 
(VS)

Skupno število 
vzorcev Mikrobiološka preskušanja (M) Fizikalno-kemijska 

preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

E. Coli KB SK22°C SK37°C
SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %

DOBROVA 27 3 26 96,3 1 3,7 0 0 1 1 3 100 0 0

BREZJE 12 2 12 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0

HRUŠEVO 14 2 12 85,7 2 14,3 2 2 0 0 2 100 0 0

OSREDEK 7 2 7 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0

SKUPAJ 60 9 57 95,0 3 5,0 2 2 1 1 9 100 0 0

Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, E.coli.- Escherichia coli,  KB - koliformne bakterije, SK22°C - 
število kolonij pri 22 °C, SK37°C - število kolonij pri 37 °C

KS ŠENTJOŠT 2019

Vodovodni sistem 
(VS)

Skupno 
število 
vzorcev

Mikrobiološka preskušanja (M) Fizikalno-kemijska 
preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

E. Coli enterokoki KB SK
22°C

SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %

ŠENTJOŠT 11 1 10 90,9 1 9,1 0 1 0 0 1 100 0 0

BUTAJNOVA 7 3 5 71,4 2 28,6 0 0 0 2 3 100 0 0

KURJA VAS 7 1 6 85,7 1 14,3 0 0 1 0 1 100 0 0

SKUPAJ 25 5 21 84,0 4 16,0 0 1 1 2 4 100 0 0

Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, E.coli.- Escherichia coli, enterokoki, KB - koliformne bakterije, 
SK 22 °C –število kolonij pri 22 °C

KS POLHOV GRADEC 2019

Vodovodni 
sistem (VS)

Skupno 
število 
vzorcev

Mikrobiološka preskušanja (M) Fizikalno-kemijska 
preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

E. Coli enterokoki KB SK 
22°C

SK 
37°C

SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %

POLHOV 
GRADEC

32 2 29 90,6 3 9,4 0 0 3 0 0 2 100 0 0
DVOR-DOLENJA 

VAS
7 1 4 57,1 3 42,9 0 0 3 0 0 1 100 0 0

PODREBER 6 1 6 100 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0

PRAPROČE 6 3 6 100 0 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0

SKUPAJ 51 7 45 88,2 6 11,8 0 0 6 0 0 6 100 0 0

Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, E.coli.- Escherichia coli, enterokoki, KB - koliformne bakterije, 
SK22 °C - število kolonij pri 22 °C, SK37 °C - število kolonij pri 37 °C

KS ČRNI VRH 2019

Vodovodni sistem 
(VS)

Skupno 
število 
vzorcev

Mikrobiološka preskušanja (M) Fizikalno-kemijska 
preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

E. Coli enterokoki KB CP
SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %

ČRNI VRH-SMOLNIK 6 3 6 100 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0

SREDNJI VRH - ROVT 6 3 6 100 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0

SKUPAJ 12 6 12 100 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0

Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, E.coli.- Escherichia coli, enterokoki, KB - koliformne bakterije, 
CP – Clostridium perfringens

Režijski obrat Občine Dobrova - Polhov Gradec 
kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo obvešča svoje občane o  kakovosti pitne vode  na 
javnih vodovodnih omrežjih občine. 

V letu 2019 je notranji nadzor in spremljanje stanja 
v oskrbi s pitno glede zdravstvene ustreznosti in skla-
dnosti  pitne vode na vodovodnih sistemih  Občine 
Dobrova - Polhov Gradec opravljal Nacionalni labo-
ratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Center 
za okolje in zdravje, Enota vode in tla, Prvomajska 1, 

Maribor. 
Spremljanje stanja oskrbe s pitno vodo v Občini 

Dobrova - Polhov Gradec je NLZOH Maribor izvajal 
v okviru Pogodbe o izvajanju storitve nadzora pitne 
vode, št.: 430-0038/2012-14; in aneksa 2141a-14/8309-
18/8887, ter Plana vzorčenja pitne vode v Občini Do-
brova - Polhov Gradec za leto 2019. Notranji nadzor 
se je izvajal v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno 
ustreznost živil. Strokovna podlaga za izvajanje no-
tranjega nadzora je Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, 

št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).
Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode se 

je v okviru notranjega nadzora ocenjevala na podlagi 
opravljenih rezultatov mikrobioloških, fizikalno ke-
mijskih preskušanj in terenskih meritev ter sanitar-
no-tehničnega in higienskega stanja vodooskrbnih 
objektov, naprav, delovanja naprav oziroma postop-
kov priprave pitne vode pred njeno distribucijo v  vo-
dovodna omrežja posameznih vodovodnih sistemov. 
Povzetek rezultatov mikrobioloških in fizikalno-ke-

mijskih preskušanj v okviru notranjega nadzora na 
mestih vzorčenja pri uporabnikih (omrežje) so za vo-
dovodne sisteme prikazani v preglednicah. 

Celoten dokument Poročila o pitni vodi za leto 
2019 je objavljen na spletni strani www.dobrova-pol-
hovgradec.si v rubriki Oskrba s pitno vodo – obve-
ščanje občanov, prav tako pa je poročilo dostopno na 
vseh krajevnih skupnostih in na sedežu občine.

Režijski obrat občine Dobrova-Polhov Gradec

Povzetek poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2019 v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Značilnost 
kakovostne poezije 

je, da v sebi prenaša 
univerzalna sporočila, 
a kljub temu uspe pri 
vsakem posamezniku 

vzbuditi edinstvena 
občutja.

V knjižnici Polhograjske 
graščine, ki je z minimalistič-
no, a pomenljivo dekoracijo 
pričarala občutek domačnosti 
in sproščenosti, se je v četrtek, 
27. februarja 2020, pokazalo 
prav to. Društvo Lep je dan 
je poskrbelo za organizacijo 
enega redkih dogodkov v ob-
čini posvečenih literaturi, in 
sicer za predstavitev trenutno 
najaktualnejše pesniške zbirke 
v naših krajih. Katja Premrl, ki 
nam je bolj znana še iz šolskih 
dni kot učiteljica naravoslov-
ja, kemije in biologije na OŠ 
Polhov Gradec, je lani poslala 
v svet svoj pesniški prvenec 
naslovljen Obrazi ljubezni. 
Da opomni, kaj je ljubezen. 
Kaj so njeni številni, nešteti 
obrazi. V intimnem okolju 
stare knjižnice smo tako ob 
glasbeni spremljavi kitare 

prisluhnili predstaviti njene 
pesniške zbirke, navdihom in 
izbranim pesmim. Pesmi, ki 
svojo snov jemljejo večinoma 
iz narave, za katero Katja Pre-
mrl priznava, da je nepogre-
šljiv del njenega življenja ter 
najgloblji vir spoznanj, govori-
jo predvsem o ljubezni, ki ni le 
čustvo med dvema partnerje-
ma. Je tudi odnos do življenja. 
Sprejemanje modrosti narave. 
Ljubezen v Obrazih ljube-
zni pomeni tudi ustaviti se v 
svetu, ki drvi, in biti iskren do 
sebe in drugih. »Pobarvaj me 

z zemljo, tisto rdečo, / poriši 
me z ogljem, golo, čutečo« je 
začetni poziv lirskega subjekta 
v pesmi Naredi to zame, ki je 
ena izmed pesmi z omenjeno 
naravno tematiko, ki se ji v 
zbirki pridružujejo tudi  tema 
materinstva, ljubezni, družbe-
nih pričakovanj v odnosu do 
individualnosti in življenjske-
ga kroga sprememb. 

V sodelovanju z ilustratorko 
Anjo Berložnik, ki je 124 stra-
nem knjige dodala vizualno 
podobo, je tako nastala pe-
sniška zbirka, ki s preprostim 
jezikom, oblikovanim v svo-
bodni verz, prenaša močne 
podobe narave na eni strani 
ter osebnoizpovedne na drugi. 
Katja Premrl se v vlogi pesnice, 
ki svoje bit tesno tke z narav-
no, znajde odlično. V pričako-
vanju nove zbirke, za katero 
avtorica že zbira ideje, velja 
ponovno poudariti uspeh te 
za mnoge povsem nepričako-
vane pesniške zbirke – Obra-
zi ljubezni so namreč že doži-
veli svoj prvi ponatis.

 Kako lepo je najti svoje mi-
sli, ubesedene v poeziji nekoga 
drugega …

Lucija Rus

Naslovnica Obrazov ljubezni

Obrazi ljubezni – obrazi 
ženske čuječnosti

V zadnjih nekaj 
tednih naša življenja 

čedalje bolj krojijo 
ukrepi za omejitev 

širjenja novega 
koronavirusa 

in bolezni, ki jo 
povzroča. 

Eden ključnih ukrepov je 
omejitev socialnih stikov, na-
čina dela in izobraževanja, pa 
tudi obiskovanja tržnic, trgovin 
in restavracij. Posledično se je 
tudi naš prehranski vsakdan 
precej spremenil; v trgovino 
ne hodimo več sproti za dan 
ali dva in zunaj jemo precej 
manj, če sploh.V prvih dneh 
se je mnogih polotila panika 
in živila na zalogo so kupo-
vali brez večjega premisleka. 
Večji nakup na zalogo pa terja 
nekaj priprave, da bo zadostil 
svojemu namenu. Preden se 
na nakupovalnem seznamu 
znajdejo velike količine moke, 
suhega kvasa in konzerv, si 
oglejmo seznam nujne zaloge 
hrane, ki ga priporoča Uprava 
RS za zaščito in reševanje za 
eno odraslo osebo za 30 dni 
(http://www.sos112.si/slo/page.

php?src=np11.htm).
 

Nujna zaloga hrane
 
Živilo Količine na osebo
prepečenec1000 g
polnovredne testenine2500 g
riž, ješprenj, druge kaše2000 g
moke3000 g
krompir3000 g
suh fižol (leča, soja)1000 g
sladkor200 g
mesna omaka v pločevinki400 
g
pločevinke z mesom (mesni 
narezek, paštete)200 g
pločevinke z ribami500 g
slanina200 g
suhomesnati trajni izdelki300 
g
grah v pločevinki500 g
sladka koruza v pločevinki500 
g
fižol v pločevinki500 g
rdeča pesa v kisu250 g
kislo zelje500 g
konzervirano sadje (kompo-
ti)1500 g
marmelada500 g
med1000 g
100 % pomarančni sok (paste-
riziran)1 l

100 % jabolčni sok (pasterizi-
ran)2 l
mleko v prahupo želji
sterilizirano mleko s 3,5 % 
mlečne maščobe4 l
trdi sir (npr. ementalec)500 g
jedilno olje (mešano, rastlin-
sko)1 l
maslo250 g
margarina150 g
namizna voda*10 l
instant vitaminski napitki200 g
energijske ploščice200 g
čokolada (kakav)200 g
oreščki (orehi, lešniki, man-
dlji)400 g
suho sadje (suhe slive, suhe fige, 
rozine)600 g
čajpo želji
kavapo želji
sol, jodirana250 g
suh kvas4 zavitki

* namizna voda po Pravilni-
ku o naravni mineralni, izvir-
ski in namizni vodi (Uradni list 
RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 ? 
ZKme-1) je namizna voda, ki 
je pripravljena iz pitne vode 
oziroma naravne mineralne 
vode oziroma izvirske vode in 
lahko vsebuje eno ali več do-
danih surovin (natrijev klorid, 

Kolikšno zalogo hrane 
je smiselno imeti?

>>
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Polhov doživljajski park 
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 16. uro. Vsto-
pnice lahko kupite v graščini. V 
primeru slabega vremena imamo 
zaprto.  Odpiralne čase preverite 
na: spletni strani http://visitpolhov-
gradec.si/prireditve ali http://www.
grad-polhovgradec.si/polhov-do-
zivljajski-park, na FB strani Polhov 
doživljajski park ter na Instagram 
profilu Polhograjska graščina. 
NOVO: vsako tretjo nedeljo v 
mesecu je v Polhov doživljajski 
park z interpretativnim vodni-
kom organizirano vodenje ob 10. 
uri: 19. aprila 2020.
 
Ogled dvorske cerkve z vodenjem
V nedeljo, 5. aprila, 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. 
 
Na ogled dvorske cerkve in 
Polhovega Gradca vabljene tudi 
skupine
Po dogovoru je možen ogled dvorske 
cerkve in drugih znamenitosti Pol-
hovega Gradca. Primerno za šolske 
skupine, vrtce, upokojence, dobro 
družbo. Polepšajte si dan z izle-
tom v Polhov Gradec. Za podrob-
nejše informacije nas pokličite ali 
pišite. 
 
Menjava semen in sadik 
V soboto, 18. aprila, vljudno vabljeni 
na že tretjo menjavo domačih semen 
in sadik, ki bo potekala v grajskem 
parku med 10. in 14. uro. 
 
Mozartovi dnevi
Festival ljubiteljev klasične glasbe se 
v graščini nadaljuje; 26. aprila ob 
17. uri vabljeni na 210. Mozartove 
družinske dneve. 
 
Poroka v romantični 
Polhograjski graščini, le korak iz 
LjubljaneLjubezen v zraku… 
vabimo vaju v objem grajskega parka, 

ki ga obdajajo okoliški hribi, stran od 
mestnega vrveža in gneče? Svojo lju-
bezen potrdita pri nas v Polhograjski 
graščini. Možen je dogovor za cer-
kveni obred v župnijski cerkvi Mari-
jinega rojstva ali v znameniti gotski 
cerkvi sv. Petra v Dvoru. Termini 
porok se usklajujejo glede na prvo 
prijavo para za posamezno soboto. 
Pokličita nas, veseli bomo vajinega 
obiska. Uradne ure za poroke so 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 knjižnici velja članarina Mestne 
knjižnice Ljubljana, zato vabljeni 
tudi vsi člani MKL, ki obiskujete 
ostale enote. V knjižnici je na voljo 
veliko literature, ki je priporočena za 
domača branja (za osnovne in sre-
dnje šole), bralne značke in za Can-
karjevo tekmovanje, zato vabljeni 
tudi šolarji in dijaki. Članarine za 
mlade do 18. leta ni.
 
URA PRAVLJIC 
Lepo vabljeni vsi otroci, ki imajo radi 
pravljice, ne glede na starost. Ura 
pravljic bo potekala v četrtek, 23. 
4. 2020, ob 16.30. 
Ure pravljic potekajo od novembra 
2019 do maja 2020. Ura pravljic tra-
ja približno eno šolsko uro. Otroci 
zbirajo žige, ki jim ob zaključku v 
mesecu juniju prinesejo manjše pre-
senečenje.
 
Pišite, pokličite, spremljajte, za vas smo na 
voljo: 

T: 031 776 259 E: info@grad-polhovgradec.
si www.grad-polhovgradec.si    www.
visitpolhovgradec.siSpremljajte nas tudi na 
FB strani Blagajeva dežela, igrivo zaledje 
Ljubljane in na Instagram profilu Polhograj-
ska graščina

Pripravile: 
Julija Buh, Ana Oblak, Nina Slana

Dogodki in novosti v  aprilu

April ali mali traven 
je četrti mesec v letu po gregorijanskem koledarju in ima 30 
dni. Ime meseca izhaja iz latinske besede aperire, ki pomeni 

»odpreti« in se verjetno nanaša na pomladno prebujanje 
in rast rastlin. Izvirno slovensko ime za april je mali 

traven. Druga stara imena so: traven, veliki traven, zelenár, 
deževni mesec, velikotravnik, mali travnik, travnjek, travnik, 

jurjevščak, štrtnik, ovčjider. V mesecu aprilu se prebuja 
pomlad … Naj bo sončna in cvetoča, mimo grede pa se 

ustavite tudi pri nas. Spremljajte in obiščite dogodke, ki jih 
pripravljamo za vas.

kalijev klorid, kalcijev klorid, natrijev 
karbonat, kalcijev karbonat, natrijev 
hidrogenkarbonat, magnezijev karbo-
nat, natrijev sulfat, magnezijev sulfat 
in natrijev fluorid), dodano morsko 
vodo ter dodani ogljikov dioksid. Po-
leg namizne vode je treba zagotoviti 
tudi zalogo pitne vode, namenjeno pi-
tju, pripravi hrane in osnovni osebni 
higieni.

 
Ta seznam lahko vzamemo za iz-

hodišče in ga prilagodimo na svoje 
potrebe in dejansko krizno stanje, ki 
je pred nami. Namreč:

• Ne gre pričakovati, da bomo ostali 
brez vode in/ali elektrike, torej hla-
dilnika ali zamrzovalnika. Ni torej 
treba, da je vsa hrana, ki jo kupimo, 
že bila termično obdelana in kon-
zervirana.

• Seznam je narejen za 30 dni. Preden 
torej pokupimo celo zalogo kvasa v 
prahu, ki ga ponuja naša lokalna 
trgovina, se vprašajmo, koliko kilo-
gramov kruha sploh imamo namen 

speči z njim? Pripravimo lahko kar 
nek okviren jedilnik.

• Seznam prilagodimo prehranskim 
omejitvam v našem gospodinjstvu 

– to je številu družinskih članov, nji-
hovi starosti in morebitnim alergi-
jam.

• Dodamo še hrano domačih lju-
bljenčkov.

• Pri nakupu preverimo rok uporabe 
živil.

• Pred nakupom preverimo možnosti 
shrambe in po nakupu živila ustre-
zno shranimo.

• Seznam morda obsega živila, ki jih 
uživamo zelo redko ali celo nikoli. 
Dajmo jih raje zamenjati in kupiti 
nekaj, kar bomo dejansko tudi po-
jedli. 

Zalogo hrane je treba tudi po-
rabiti.

Povprečen Slovenec v letu namreč 
zavrže kar 73 kg hrane (Statistični 
urad, Hrana med odpadki, 2016). Stri-
njamo se lahko, da je to absolutno 

preveč, kajne? Pazimo torej, da zaradi 
odločitev, ki jih sprejemamo pod priti-
skom, ne bomo to številko v letu 2020 
še povečali in pozabili na vso hrano, 
ki smo jo nakupili. Tudi to hrano je 
namreč treba pojesti, pa če to pome-
ni, da bomo naslednji mesec vsi kruh 
pekli doma, čeprav bo še vedno na vo-
ljo tudi tisti v trgovini. Recept za kak 
dober kruhek in druge jedi najdete 
tudi na spletni strani www.dietetik-
-priporoca.si.

 
Katja Simić je diplomirana di-

etetičarka in vaditeljica športne re-
kreacije. V Športni dvorani Dobrova 
vodi program PRP (plesne rekreacije 
in prehrane) za vse, ki želijo ohrani-
ti ali pridobiti vitko linijo in zdrave 
prehranske navade. Vodi spletni por-
tal www.dietetik-priporoca.si, kjer je 
brezplačno na voljo več virov za na-
črtovanje ustrezne prehrane ter tudi 
receptov za preproste, zdrave in hitre 
jedi.

14. februar – Sv. Valentin, 
prvi pomladni svetnik, letos 

v naše kraje ni prinesel le 
ključev od korenin, pač pa 

tudi edinstven dogodek, 
ki mu ga v Sloveniji ni 

para. Godba Dobrova - 
Polhov Gradec je že drugič 

zapored ob tem prazniku 
pripravila širok repertoar 
najrazličnejših skladb, ki 

so kar same vabile k plesu 
v lepo ozaljšani kulturni 

dvorani v Šentjoštu. 

Sodobni ritmi, zimzelene uspešnice 
in narodnozabavna glasba je pod vod-
stvom Mateja Rihterja s 30-članskim 

mladim orkestrom in z vezno besedo 
Janeza Dolinarja odlično zvenela v ja-
sno noč. Dober glas seže v deveto vas 
in temu se imamo zahvaliti, da so šte-
vilni obiskovalci s plesišča ob poznih 
urah odhajali prijetno utrujeni in 
zadovoljni. Verjamemo, da bo ta pri-
hodnje leto dosegel še več ljudi, želj-
nih plesa, saj priložnosti za to ob živi 
glasbi in ob tako številnem ansamblu 
drugod ni. 

Ljubezen gre skozi želodec in ker je 
glasba naša ljubezen, smo na dogod-
ku poskrbeli tudi za odlično postrež-
bo s svežimi picami in pijačo, da so se 
lahko plesalci med kratkimi odmori 
okrepčali in podružili z godbeniki, ki 
so sicer igrali od pol osme ure zvečer 
naprej. Po polnoči je oder prevzela 
šestčlanska glasbena skupina TriAM, 

sicer vsi člani naše godbe, in najbolj 
vztrajne zabavala še naslednjih nekaj 
ur. 

Prvi večji nastop v letu 2020 je bil 
dobra popotnica za pestro leto Godbe 
Dobrova - Polhov Gradec. Poleg prilo-
žnostnih nastopov se v aprilu odpra-
vljajo na turnejo po Bavarski, v juniju 
prirejajo srečanje godb v Polhovem 
Gradcu, v avgustu pa jih čaka velik 
projekt, saj z vsemi inštrumenti na-
meravajo doseči najvišji slovenski vrh. 
Komaj čakamo, da bomo naše god-
benike lahko slišali z vrha Triglava! 
V pripravi pa je tudi že program kon-
certa Noč godbe 2020. Hvala vsem, ki 
tako dejavno godbo po svojih močeh 
podpirate in jo spremljate, saj je ta za 
naš kraj zagotovo izrednega pomena!

Magdalena Tehovnik

Valentinovo v Šentjoštu 
z Godbo Dobrova - Polhov 
Gradec

>>
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Na igrišču je razprl padalo, odjadrati pa zaradi 
brezvetrja ni mogel. Učenci so pred obiskom 
zbrali kup zanimivih vprašanj, na katera je od-
govoril. 

Kako je leteti s padalom, kakšni so občutki?
Počutiš s svobodno kot ptič. Užitek je dihati, 
razgled je lep. Če je lepo vreme, lahko odletiš 
zelo daleč. Na let se pričneš pripravljati že zju-
traj. Spremljaš vreme, razmišljaš od kje in kam 
boš letel. Ko se odpravljaš na pot, opazuješ veter. 
Opraviš polet in do večera razmišljaš, kako je 
bilo, kaj bi lahko bilo bolje … 

Koliko ste bili stari, ko ste začeli leteti, oz.  koliko let že 
letite?
Star sem bil okoli 20 let, se pravi, da jadram že 
več kot 30 let. Najprej sem skakal z zmajem, ker 
padalstvo še ni bilo razvito. Prvič sem zares po-
letel s Slivnice.
 
Zakaj ste se odločili za ta šport?
V osnovni šoli sem zelo rad modeliral. Izdeloval 
sem vse mogoče stvari. Nekega dne sem videl 
skupino mladih fantov, ki so skočili z zmajem. 
Oče je bil mizar. Vzel sem nekaj letev in izdelal 
svojega zmaja. Polivinil sem vzel mami s tople 
grede. Skočil sem s hriba za domačo hišo. Ob 
pristanku sem zelo grdo padel. Zlomil sem si 
nos.  Zmaj se mi je polomil, oče pa ga je še iste-
ga dne razžagal, da ne bi več mogel leteti. Oba z 
mamo sta se zelo bala zame. Vse do danes je bil 
to tudi moj najhujši padec.
 
Kje ste se naučili skakati?
Navezal sem stik s temi fanti, ki sem jih videl še 
večkrat leteti. Vpisal sem se v Delta klub Ljublja-
na in opravil tečaj zmajarstva. Dobil sem izpit.
 
Vas je bilo prvič kaj strah? Kaj pa zdaj?
Pri vsakem skoku me je strah. Pri odskoku me je 
strah, če se bo padalo zavihalo. Pred pristankom 
me je strah, če bom v redu prišel na tla. Pa da 
se razumemo, strah mora biti prisoten, samo v 
pravi meri.
 
Kako pogosto skačete? Mogoče veste kolikokrat ste že 
skočili?
Če je vreme primerno, skočim 1–2 krat na teden. 
Med dopustom grem kam, kjer je dobro izhodi-
šče za polete. Takrat letim vsak dan. Vseh sko-
kov ne štejem, vem pa, da sem z Lovrenca skočil 
okoli 1700 krat. 

Kje kupite opremo? Kaj vse je oprema?
V Sloveniji. Kupim novo ali rabljeno. Moje pa-
dalo je rekreativno, obstajajo pa še začetniški, 
tekmovalni, alpinistični …  Padalo je po petih 
letih treba zamenjati. Vsaki dve leti je opremo 
treba pregledati, da dobim dovoljenje. Podobno 
kot tehnični pregled pri avtu. Poleg padala mo-
ram imeti še nahrbtnik in posledično sedež. Na 
sedež si pripet čez stegna, pas in prsi. Sedež te 
tudi zaščiti, če padeš z višine 5 metrov. Oblečen 
moraš biti toplo, saj je na višini hladneje. Nujne 
so še rokavice in čelada. V sedežu je tudi prostor, 
kjer imam pijačo in nekaj hrane. Moj nahrbtnik 
je težak 16 kg. Najlažja oprema za skakanje tehta 
le 3 kg.

Ste že kdaj skočili v tandemu?  

Včasih sem skočil s prijatelji, ki morajo tudi imeti 
licenco za skakanje. Sedaj licence za skakanje v 
tandemu nimam več.

Ali še kdo v družini skače?
Ne. Najstarejši sin je sicer že skočil, vendar ga 
padalstvo še ni zadosti pritegnilo, da bi se v to 
podal.

Ali kdaj fotografirate?
Zelo pogosto. Včasih si na padalo pripnem tudi 
kamero. Film je nato treba montažirati, ker je si-
cer predolg in dolgočasen.   
S katerega hriba največkrat skačete?
Z okoliških hribov: Lovrenc, Grmada, Smolnik. 
  
Ste že kdaj skočili s Špilja (vrh na Smolniku)?  
Tam smo pred leti naredili vzletišče, vendar ni 
skoraj nikoli pihal pravi veter. Potem pa smo 
ugotovili, da se zelo dobro skače z dela Smolnika, 
ki je obrnjen proti Lovrencu. Spodaj je dolina s 
cesto in Veliko Božno. 

Ste kdaj skočili v eni državi, pristali pa v drugi?
To se zgodi zelo pogosto, ker velikokrat skačem 
blizu meje s Hrvaško, Avstrijo in Italijo. 

Kateri hrib je v Sloveniji najbolj idealen za skoke?
Meni in tudi mnogim drugim je zelo všeč Lijak 
(591 m) nad Gorico. Vidiš morje in Alpe. Zelo 
dober je tudi vrh Kobala (1080 m) nad Tolmi-
nom.   

Kateri je bil najvišji hrib s katerega ste poleteli?  
S Triglava, se pravi z višine 2864 m. Pristal sem 
v Bohinju. Sedaj to ni več mogoče, ker je Triglav 
v Triglavskem narodnem parku in je to prepo-
vedano. 

Kako visok je bil vaš najvišji polet?  
Najviše sem letel nad Lovrencem. Bil sem na vi-
šini 1800 m, 1000 m višje kot je vrh. Tako visoko 
izgubiš občutek za hitrost, tla pa se vidijo kot ve-
lika ravnina. Ni več vidno, kje so doline in kje vr-
hovi. Dvignemo se lahko samo do višine 2000 m. 
Višje je že zračni prostor za helikopterje in letala.
 
Največ  koliko časa ste bili v zraku? Kako daleč ste najdlje 
leteli?
5 do 6 ur. To je pa tudi največ, kar si lahko v zra-
ku. Postaneš utrujen, lačen, žejen, iti moraš na 
stranišče. Najdlje sem letel z Lovrenca do Lju-
bljane, moji prijatelji pa tudi dlje.

Koliko časa traja polet z Lovrenca?
Odvisno od vremena. Lahko pristaneš po petih 
minutah, če pa je dobro vreme, pa si v zraku lah-
ko tudi več ur.

Kako pristanete, ali kaj boli?
Pri pristanku moram paziti na smer vetra. Piha-
ti mora v prsi. Že med letom opazujem drevesa, 
dim iz dimnikov, travo … Če je vse v redu, samo 
stopim na tla, kot s stopnice. Če mi ne uspe, pri-
stanem na sedežu. Tak pristanek je lahko zelo 
trd in boleč.

Ste že kdaj pristali na drevesu, dimniku ali kakšnem 
drugem nenavadnem kraju?
Pri poletu z Lovrenca se mi je približno 30 me-
trov nad tlemi padalo zavilo in padel sem na 

smreke. Sam sem se rešil, staknil sem samo ne-
kaj prask. Bil pa sem v šoku in se nekaj časa sploh 
nisem spomnil, kaj se je zgodilo.

Ste se pri skoku že kdaj poškodovali?
Samo pri prvem skoku, ko sem bil še v osnovni 
šoli. Večkrat pa sem bil popraskan.

Kakšen veter mora pihati? Kakšno vreme je najboljše?
Veter ne sme premočno pihati. Topel zrak se 
mora dvigati. To je najbolj pogosto okoli poldne-
va ali pa proti večeru. Če tega vetra ni, koristimo 
vzgornik, ki se dviga ob pobočju. Iščemo oblake, 
kajti oblak se naredi tam, kjer se je topel zrak 
dvignil. Pod oblakom se naredi termični steber, 
ki te dvigne. Paziti je treba, da ne greš v oblak, 
kajti tam nič ne vidiš. Imeti moramo poseben 
inštrument, variometer, ki ti pove, ali se dvigaš 
ali spuščaš.

Vas je že kdaj ujela nevihta?
Nevihta ne. Me je pa na Primorskem nad Colom 
termični steber dvigal tako hitro, da mi je trgalo 
zmaja. Tako močno sem vlekel triangel, za kate-

rega sem se držal, da sem strgal rokavice. Na sre-
čo je oblak začel razpadati in ni me več dvigalo. 
Če bi me potegnilo v oblak, bi lahko bilo konec 
z mano. V oblaku so močni vetrovi, hud mraz in 
ledene kroglice.

Ste se kdaj zaleteli v kakšnega ptiča?
Ne, se je pa že kakšen ptič zaletel v padalo.

Ste že kdaj morali uporabiti zasilno padalo?
Na srečo še ne. Sem pa že razmišljal, takrat nad 
Colom. Vendar še danes ne vem, če bi mi po-
magalo.

Kako se padalo zloži, koliko časa potrebujete?
Meni je to že čisto enostavno. Potrebujem 5 do 
10 minut. Zložiti ga je potrebno zelo natančno. 
Paziti moram, da se vrvice ne zmešajo. Če ga ne 
zložiš pravilno, ne moreš vzleteti.

Ali se z jadralnim padalstvom ukvarjajo tudi ženske?
Čedalje več. Niso nič slabše kot moški, vendar jih 
je veliko manj.  

 Valerija Petrovec

Naš hišnik, 
jadralni 
padalec

Naš hišnik Rajko Tominec dvakrat na teden pripelje 
malico za vrtec in šolo Črni Vrh. Pa tudi popravi vse, kar 

je potrebno. Njegov hobi je jadralno padalstvo. Pred 
zimskimi počitnicami smo ga povabili, da nam svoj 
nadvse zanimiv hobi tudi predstavi. Pokazal nam je 

opremo, povedal veliko zanimivih stvari, skupaj smo si 
ogledali nekaj zanimivih filmčkov na Youtubu. 

Bil je petek, bilo je valentinovo in bilo 
je sončno popoldne, ko se je v OŠ 

Dobrova pričel Občni zbor Društva 
upokojencev Dobrova. 

Po uvodnem pozdravu gostitelja, ravnatelja 
Viljema Kovačiča, je Mia (vnukinja Jelke Ciuha) 
začela z uvodnim pozdravom in predstavitvijo 
kratke zgodovine vodenja DU Dobrova. Mikro-
fon je nato predala osnovnošolcem Lari Gerbič, 
Luku Šurlanu In Tianu Novaku, ki so recitirali 
Prešernovo balado Povodni mož. Kratek kultur-
ni program je nadaljeval njihov sošolec Urh Jarc, 
ki je na harmoniko virtuozno zaigral dve skladbi.

Občni zbor se je nadaljeval s pozdravom 
predsednika DU Dobrova, g. Antona Groska, 
ter kratkima pozdravnima govoroma župana 
Franca Setnikarja in predsednika KS Dobrova, 
Franca Smrtnika. 

Sledil je delovni del z izborom delovnega pred-
sedstva in delovnih teles. Za delovno predsed-
stvo so bili imenovani: Milena Malovrh – pred-
sednica, Anica Tomšič, Janez Kušar in Ivanka 

Žerovnik, za delovna telesa pa: Jelka Ciuha – za-
pisničarka in za overiteljici zapisnika Zvonka 
Rupnik in Vera Urbančič. Verifikacijsko komisijo 
sta sestavljali Alenka Pelc – predsednica in Meta 
Kozamernik, predsednik nadzornega odbora pa 
je postal Rajko Komat.

Po pozdravu predsednice Milene Malovrh so 
odborniki in vodje sekcij prebrali svoja poročila. 
Ob poročilu o delu DU Dobrova je predsednik 
A. Grosek podal predlog za imenovanje častnih 
članov: Viktorja Čeligoja, Anice Tomšič in An-
tona Tomšiča.

Ob zaključku poročil so imeli besedo gostje 
sosednjih društev in častni člani, ki so delovanje 
društva in dejavnosti, predstavljene v poročilih, 
iskreno pohvalili.

Občni zbor je soglasno potrdil vsa poročila, 
predloge za častne člane in plan dela za 2020.

Celoten program je bil spremljan s projekcijo 
na veliko platno. V projekcijo so bile vključene 
fotografije, ki so jih prispevali vodje posameznih 
sekcij. 

Sledil je družabni del s pogostitvijo.
Zapisala M. Pozvek

Poročilo z občnega zbora DU Dobrova
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V soboto, 29. februarja, se je v osnovni šoli 
Polhov Gradec zbralo preko 150 planincev in 
gostov, ki so prišli na redni letni občni zbor 
PD Blagajana in na predavanje o Tibetu in 
Nepalu, kjer se je potepal Jani Bele. Strokovni 
začetek in veseli zaključek ob živi glasbi, 
srečelovi in klobasah!

 Predavanje je bilo sproščeno 
in duhovito, bolj kot kvaliteta 
fotografij nas je očaral duhovi-
ti in sproščeni slog predavatelja. 
Jani Bele je alpinist, alpinistič-
ni inštruktor, gorski reševalec 
ter avtor knjige Nevarno proti 
vrhovom. Tibet je po nasilni 
okupaciji s strani Kitajske pred 
70 leti postal za Kitajce ena od 
njihovih republik (avtonomna 

regija Tibet), po mnenju večine 
sveta pa ostal samostojna dr-
žava Tibet, a s Kitajsko upravo 
in strogim vojaškim nadzorom. 
Duhovni vodja Tibeta Dalai 
Lama je po neuspelem posku-
su osvoboditve l. 1959 ostal na 
varnem v sosednji Indiji. Res 
pa je, da so Kitajci z megalo-
manskimi gradbenimi podvigi 
ustvarili nove ceste, železnice 

in tudi veliko novih stano-
vanj za priseljevanje kitajskih 
družin, za tiho kolonizacijo 
Tibeta. Na vsakem koraku so 
vidni številni panoji in plakati, 
ki poveličujejo komunizem in 
partijsko oblast, za nekdanjo 
bolj duhovno oblast, torej me-
nihe, pa so pustili ali obnovili 
številne templje in samostan-
ske delavnice, saj je to turi-
stom vsekakor bolj zanimivo 
od modernizacije, ki jo vidijo v 
vsakodnevnem življenju. Tibet 
je zaradi velike nadmorske vi-
šine za prišleke lahko nevaren, 
zato so za turiste na mestih 
njihovega zadrževanja na voljo 
kisikove maske – manj treni-
rani posamezniki lahko zaradi 
redkejšega zraka hitro občutijo 
slabost. Zanimive so tudi šte-
vilne pisane molilne zastavice, 
na katere domačini napišejo 
voščila in želje ter jih pustijo 
plapolati v vetru. Na nekaterih 
bolj svetih mestih postajajo šte-
vilne plastične zastavice resna 
ekološka težava. 

Po poučnem in duhovitem 
predavanju je besedo prevzel 
Ivan Polajnar, nekdanji ravna-
telj osnovne šole, ki je vodil 
program občnega zbora skupaj 
s tajnico in zapisnikarico. Sle-
dila so obvezna letna poročila 
društva, tudi finančno, nanj 
nadzorni svet pod vodstvom 
Inge Kogovšek ni imel pripomb. 
Predsednik častnega razsodi-
šča mag. Drago Bokal tudi ni 
imel opravka s kakršnimikoli 
nepravilnostmi. Dosedanji in 
ponovno izvoljeni  predsednik 
društva Stane Dvanajščak je 
povzel dogodke in opravljene 
naloge minulega leta in napo-
vedal prihajajoče podvige, a 

ne le on, tudi vodja vodnikov, 
pa številni gostje, naj omenim 
le ravnateljico šole in našega 
župana, ki so poleg predse-
dnikov številnih planinskih 
društev podali besede zahvale 
in vzpodbude za nadaljnje delo. 
Naj posebej omenim Antona 
Sazonova - Tonača, prejemni-
ka priznanja PZS za življenjsko 
delo v alpinizmu 2020, saj je že 
šest desetletij aktiven gornik, 
alpinist, turni smučar, gorski 
reševalec inštruktor in gorski 
vodnik.

Predsednik PD Blagajana 
Stane Dvanajščak je predstavil 
planinsko knjižico Mali cici-
ban, ki, kot pove ime, vzpod-
buja otroke k planinarjenju in 
zbiranju žigov vsaj petnajstih 
planinskih izletov, nato so na-
grajeni z nalepkami, prizna-
njem in novim dnevnikom. Ste 
vedeli, da se je članstvo v PD 
Blagajana v letu dni povišalo 
za 44 članov oz. šteje danes 216 
članov? Zanimivo je bilo poja-
snilo, da večina vplačane čla-
narine pristane na računu PZS 
(planinske zveze Slovenije) kot 
krovne organizacije. Uroš Ma-
lovrh je podal svoje poročilo 
kot vodja planinskih vodnikov.

Kulturni program se je nada-
ljeval z mladimi pohodniki, ki 
so zapeli ob glasbeni spremljavi 
Jerce Janša na klavirju.Sledila je 
podelitev priznanj in nagrad in 
najbolj presenečena je bila dol-
goletna tajnica Ani Kavčič, ki je 
prejela čudovit cvetlični šopek 
in veliko sladko darilo v zlati 
barvi, ki si ga je kot zanesljiva 
sodelavka vsekakor zasluži-
la, no, tudi solze ganjenosti so 
dodatno začinile zelo pester 
program občnega zbora.Po 
uradnem delu sta Skalarja, ki 
kot že vrsto let celo leto vneto 
nabirata kamne in nanje rišeta 
imena tistih članov, ki dopolni-
jo okroglo rojstno leto, pozvala 
lanske slavljence in jima izro-
čila unikati kamen z njihovim 
imenom in markacijo.

Seveda brez pomoči dona-
torjev ne bi šlo, tudi ti so dobili 
pisna priznanja, in sicer gostil-
na Pratkar, Čebelarstvo Božnar 
in 7 trade d.o.o..Več informacij 
o opravljenih in prihajajočih 
izletih PD Blagajana, ki deluje 
že 40 let, pa lahko preberete 
na strani http://pdblagajana.
blogspot.com/. Še lažje jih bo-
ste spremljali, če se naročite na 
njihove novice preko elektron-
ske pošte.

Sledila je pogostitev, kjer so 
šolske kuharice pripravile in 
postregle klobase s prilogo, 
zraven je pa bolj kot gorčica 
teknila živa glasba skupine Bol 
počas. In presenečenj kar ni 
bilo konca, saj so se potrudi-
li tudi z organizacijo pravega 
srečelova, kjer je vsaka srečka 
prinesla zadetek! Sproščeno 
druženje, živa glasba in ples so 
zadržali najbolj vesele do pol 
tretje ure zjutraj. 

Sebastjan Vehar

Planinsko predavanje in 
občni zbor PD Blagajana 
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V soboto, 29. 
februarja, se je v 

gostišču Pograjski 
dom zbralo blizu 

100 članov društva 
upokojencev Polhov 

Gradec na rednem 
letnem Občnem 

zboru, najboljšem 
doslej!

 
V soboto, 29. februarja, se je v 

gostišču Pograjski dom zbralo 
blizu 100 članov društva upo-
kojencev Polhov Gradec na re-
dnem letnem Občnem zboru, 
najboljšem doslej!

Predsednica DU Cecilija 
Jarc je prisrčno pozdravila vse 
navzoče, še posebej pa nasle-
dnje ugledne goste; g. Francija 
Setnikarja, župana občine, Sta-
neta Hribarja in Toneta Slaka 
(predsednika in podpredse-
dnika OZDU Lj. Vič - Rudnik), 
Marjana Sedmaka in Cecilijo 
Lombar (predsednika in taj-
nico MZDU OPZDU), Jane-
za Sušnika (Preds. ZDUS), go. 
Ilinko Kucler (ravnateljico OŠ 
Polhov Gradec), Tončko Boga-
taj (TD Briše), Janka Završnika 
(PGD Polhov Gradec) in pred-
sednike okoliških DU, Antona 
Groska (Dobrova), Matka Zde-
šarja (Horjul) in Vero Kranjec 
(Vrzdenec).Predsednica je po-
dala predloge za nove delovne 
organe zbora, ki jih je upravni 

odbor sprejel na svoji 15. seji in 
občni zbor je predlagane člane 
soglasno potrdil z dvigom rok. 
Člani delovnega predsedstva 
so: predsednik Janez Novak, 
Francija Kožuha je zaradi opra-
vičene odsotnosti nadomestil 
Milan Košir, ter Kati Kramar. 
Verifikacijsko komisijo pa se-
stavljajo predsednica Tinca 
Škof ter članici Tončka Bogataj 
in Angelca Jankovec. 

Otvoritvenemu nagovoru 
predsednice DU Cecilija Jarc 
so sledile pevke pevskega zbo-
ra DANICA (TD Briše) pod 
taktirko Olge Ulokina in s tre-
mi pesmimi približale pravo 
pomladno vzdušje. Sledila je 
recitacija Milene Pustovrh – 
pesem Obletnica, obletnice 
je spesnil neumorni in vedno 
aktivni upokojenec Milan Ko-
šir. Kulturni uvod sta zaključila 
medgeneracijski duo Pavle na 
kitari in Kristijan na harmoni-
ki, legendarno pesem V dolini 
tihi so člani in članice DU nav-
dušeno sprejeli in se jima pri-
družili s petjem.

Predsednik delovnega pred-
sedstva Janez Novak je podal 
vsebine in napovedal vsa ob-
vezna poročila komisij in sek-
cij; o opravljenem delu za leto 
2019, plan dela za leto 2020 ter 
za kulturo je poročala Cecilija 
Jarc, poročilo komisije za so-
cialna vprašanja Jože Bizjan, 
o športu, telovadbi in poho-
dništvu in o izletih pa Lado 

Nartnik. Finančno poročilo je 
podala  blagajničarka Milena 
Pustovrh, nadzorni odbor pa 
ni imel pripomb, je poročala 
Andrejka Novak. Poročilo ČR 
je prebral Janko Završnik.

Sledila je podelitev priznanj 
zaslužnim članom za požrtvo-
valno delo v društvu. Prizna-
nje Častni član v društvu so 
prejeli: Andrej Kralj, Cecilija 
Jarc, Nada Strajnar, Tončka 
Bogataj in Milan Košir.

Sledila je beseda gostov, ki 
so pohvalili delo društva in če-
stitali ob 40. obletnici društva. 
Župan občine Dobrova - Pol-
hov Gradec g. Franci Setnikar 
je svoje pohvale nadgradil tudi 
s pisnim Priznanjem občine.
Predsednik ZDUS g. Janez Su-
šnik je ob svojem pozdravu in 
čestitkah seznanil vse priso-
tne z zadnjimi zakonodajnimi 
spremembami za upokojence 
po pogovorih z vlado.

G. Marjan Sedmak, predse-
dnik Mestne zveze upokojen-
cev Ljubljana, je poleg besed 
zahvale podelil DU Polhov 
Gradec Jubilejno listino ob 
40-letnici uspešnega delo-
vanja, ter podelil še štiri pri-
znanja naslednjim zaslužnim 
članom: Ceciliji Jarc, Mileni 
Pustovrh, Janezu Novaku in 
Ladu Nartniku.

Predsednica se je zahvalila 
članicam in članom UO, župa-

nu in občini, KS Polhov Gradec 
in Javnemu zavodu Polhograj-
ska graščina. Zahvalila se je 
za donacijo ob izdaji Jubilej-
nega zbornika Frizerstvu Mis 
iz Hrastenic, podjetjema Fira 
d.o.o. in Dirs d.o.o.

Jubilejni zbornik 
Ob zaključku jubilejnega 

40. občnega zbora je predse-
dnica predstavila zbornik, v 
katerem so opisali v besedi in 
sliki delo preteklih desetih let. 
Po zaključku uradnega dela je 
gostinec z dodatno ekipo po-
stregel okusno in raznovrstno 
kosilo, družabno srečanje se je 
nadaljevalo pozno v večer – go-
stilna Pograjski dom je pokala 
po šivih, saj je bila kar 90 % za-
sedena s strani ta dan prav nič 
upokojenih upokojencev. Tudi 
ples ob živi glasbi je doprinesel 
piko na i slavnostnemu vzduš-
ju in prva se je zavrtela ravno 
mladostna predsednica Cecili-
ja Jarc, nato pa še najbolj opa-
zna in markantna upokojenka, 
Milena Železnjov, ki v društvo 
vedno prinese dobro voljo in 
pozitivno energijo! 

Sebastjan Vehar 

Z avtobusom smo se pripe-
ljali v s soncem obsijan Van-
ganel. 

Vanganel leži ob vznožju sle-

mena Čentur in na robu Van-
ganelske doline, nad njim pa 
se nahaja hrib Pomjan z višino 
nekaj nad 400 m.

Plan našega pohoda je bil, 
da prehodimo pot od Van-
ganela mimo Vanganelskega 
jezera do Marezig.

Pohod smo pričeli pri tabli 
z oznako POT ZA SRCE IN 
DUŠO, ki je bila postavljena ob 
10. obletnici vstopa Slovenije v 

EU.
Veselo razpoloženi smo se 

podali na pot do Bavškega po-
toka in mimo visoke pregrade, 
za katero se skriva Vanganel-
sko jezero. Po štiridesetih sto-
pnicah smo zagledali jezero, ki 
je bilo rahlo zavito v meglici, 

skozi katero so prodirali sonč-
ni žarki.

Jezero je bilo zgrajeno leta 
1964. Meri cca 2,5 ha in dose-
že globino 18 m. Naseljeno 
je s sladkovodnimi ribami. Na 
območju jezera živi veliki stu-
denčar – največji kačji pastir v 
Evropi.  Sprehodili smo se ob 
jezeru in nadaljevali po raz-
gibani poti, ki se je vzpenjala 
skozi gozd do oljčnih nasadov. 
Tu smo si privoščili počitek in 
malico. Prav prijetno je bilo, ker 
nas je grelo sonce. Pot smo na-
daljevali mimo vodnega korita, 
kjer so nekoč gospodinje prale 
perilo v potoku Morigla.

Hodili smo po pobočju skozi 
čudovito naravo, prečkali po-
tok in se vzpeli strmo po poti 
skozi gozd in naprej po kolovo-
zu do asfaltne ceste v Marezige.

Marezige so slemenska vas. 
V središču kraja stoji cerkev 
sv. Križa, ki izvira iz 9. stoletja. 
Ločen zvonik so postavili leta 

1870, ko so cerkev razširili in ji 
dodali kor. 

Na razgledni točki v Marez-
igah se nahaja vinska Fontana. 
Zaradi megle nad morjem smo 
bili prikrajšani za lep pogled na 
gričevnato pokrajino z razstre-
senimi vasmi in vinogradi ter 
na modrikasto morje, na kate-
rem počivajo tovorne ladje. Od 
tu je tudi lep razgled po Šavrin-
skem gričevju in proti Kopru s 
širšo okolico. Na drugi strani 
zaliva se v daljavi dvigajo vrho-
vi Karnijskih Alp in Dolomitov.

V gostilni Karjola smo si vzeli 
čas za kosilo. Pohodnici Ivanki 
Železnik smo podeli priznanje 
za dvestoti pohod.

Naš pohod na Primorsko je 
zaključila jubilantka Ivanka z 
besedami: “Vesela sem prizna-
nja, veliko sem prehodila in 
veliko lepega videla in doživela. 
Hvala vam.” 

Bilo je lepo.V imenu vodij po-
hodov: Maja Selan

Februarski pohod na Primorsko

Jubilejni 
občni zbor 
ob 40-letnici 
delovanja

V hladnem februarskem jutru se nas je kar 67 
pohodnikov Društva upokojencev Dobrova 
odpravilo na pohod proti Primorski. 
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JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV 

V OBČINI DOBROVA-POLHOV 
GRADEC V LETU 2020

1. NAZIV IN SEDEŽ 
SOFINACERJA:

Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova
2. PRAVNA PODLAGA

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007 - UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010), Odlok o proraču-
nu Občine Dobrova-Polhov Gradec 
za leto 2020 (Uradni list RS, 14/2020), 
Pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007 
- ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009 - ZI-
PRS1011, 3/2013, 81/2016).

3.  PREDMET JAVENEGA 
RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje programov društev upokojen-
cev.

4.  UPRAVIČENCI ZA 
DODELITEV SREDSTEV

Upravičenci do sofinanciranja pro-
gramov upokojenskih organizacij so 
upokojenske organizacije s sedežem 
v Občini Dobrova-Polhov Gradec, ki 
delujejo na območju občine.

5. POGOJI IN OMEJITVE ZA  
SODELOVANJE NA JAVNEM 
RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo društva, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so po veljavni zakonodaji registri-

rana najmanj leto pred objavo jav-
nega razpisa, 

- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo zagotovljene osnovne mate-

rialne, kadrovske in organizacijske 
pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti, 

- programi, ki so predmet sofinanci-
ranja, morajo imeti jasno finančno 
konstrukcijo in vire financiranja,

- občinski upravi Občine Dobrova-
-Polhov Gradec vsaj enkrat letno 
dostavljajo poročilo o realizaciji 
programov ter namenski porabi 
sredstev, ki so jih v preteklem letu 
prejeli iz občinskega proračuna, 
razen v primeru, ko kandidirajo 
prvič,

- za isti program niso sofinancirani 
iz drugih virov proračuna občine,

- imajo do občine poravnane vse ob-
veznosti, v kolikor so bili sofinanci-
rani iz proračuna v preteklih letih,

- izpolnjujejo druge pogoje določene 
z razpisom. 

6. VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV IN DENARNIH 
POMOČI JAVNEGA RAZPISA

Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu občine Dobrova-Polhov Gradec 
za leto 2020 na proračunski postavki 
18039 Programi drugih posebnih sku-
pin v višini 7.000,00 EUR.

7. OBDOBJE ZA PORABO 
SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2020, v skladu s predpi-
si, ki določajo izvrševanje proračuna.

8. RAZPISNI ROK ZA ODDAJO 
VLOG

Rok za oddajo vlog: 22. april 2020.

9. KRAJ, KJER LAHKO 
PROSILCI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo (besedilo 
razpisa, navodila in obrazci, merila za 
sofinanciranje ter vzorec pogodbe) je 
ves čas objave javnega razpisa na voljo 

na spletni strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec.

Vse dodatne informacije v zvezi z 
razpisom dobijo prijavitelji pri Sandri 
Nartnik na tel. št. 01 3601-800. Razpis 
in obrazci so dosegljivi tudi preko in-
ternetne strani Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec: http://www.dobrova-pol-
hovgradec.si/

10. VSEBINA VLOGE
Vloga na javni razpis mora biti iz-

delana izključno na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva in na ustreznih me-
stih podpisana. Vsebovati mora vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

Komisija lahko naknadno zahteva 
še predložitev drugih dokumentov, 
kot dokazilo resničnosti navedb v vlo-
gi in priloženi dokumentaciji.

11. ODDAJA IN DOSTAVA 
VLOG

Vloge je potrebno poslati na naslov: 
Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova. Vloga 
mora biti v zapečatenem ovitku opre-
mljena z izpisom na prednji strani: 
»NE ODPIRAJ – vloga za sofinan-
ciranje programov društev upo-
kojencev«. Na hrbtni strani mora biti 
naslov pošiljatelja. 

Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v 
sprejemni pisarni Občine Dobrova-
Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
Dobrova, ali če je bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka. 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka 
prejeta v sprejemni pisarni Dobrova-
-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Do-
brova ali ni bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne 
vsebuje vseh obveznih sestavin zahte-
vanih z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec 
strinja z vsemi pogoji ter merili raz-
pisa.

12. OBRAVNAVA VLOG IN 
OBVEŠČANJE O IZBORU

Nepravilno označene in nepravoča-
sno oddane vloge bodo zavržene. Od-
piranje vlog ni javno in bo izvedeno 
najkasneje v roku 5 delovnih dni po 
preteku roka za prijavo na razpis. Ko-
misija v roku osmih dni od odpiranja 
vlog pisno pozove tiste vlagatelje, kate-
rih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno 
dokumentacijo zahtevanih dokumen-
tov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. 
Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahte-
vanem roku, izvajalec razpisa vlogo 
zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena.

V roku prispele in pravilno označe-
ne vloge bodo ovrednotene po točk-
ovnem sistemu v skladu z merili za 
oceno programov, ki so opredeljena 
v razpisni dokumentaciji ter skladno 
z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
Izbor in vrednotenje programov bo iz-
vedla razpisna komisija, ki jo imenuje 
župan. O izidu razpisa in višini do-
deljenih sredstev bodo prijavitelji ob-
veščeni v roku 30 dni po izteku roka 
za prijavo na razpis. Z upravičenci do 
sofinanciranja bo sklenjena pogod-
ba o izvajanju programov ter višini 
in načinu sofinanciranja v letu 2020. 
Upravičenci so dolžni do 15.12.2020 
posredovati vsebinsko in finančno po-
ročilo o izvedbi programa za leto 2020.

Številka: 430-0006/2020-2
Datum: 18.3.2020

Franc Setnikar,  županl.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2 s spremembami), Zakona o 

uresničevanju javnega interesa za kultu-
ro (Uradni list RS, št. 77/07 s spremem-

bami), Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni 
list RS, št. 29/17 s spremembami), 

Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami), 
Statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/12), Pravilnika o 

sofinanciranju dejavnosti in programov 
društev v občini Dobrova-Polhov Gradec 

(Uradni list RS, št. 32/09 s spremem-
bami) in Odloka o proračunu Občine 
Dobrova-Polhov Gradec za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 14/2020) objavlja 

Občina Dobrova-Polhov Gradec

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE 
DELOVANJA DRUŠTEV 

NA PODROČJU KULTURE, 
ŠPORTA IN TURIZMA V 

OBČINI DOBROVA-POLHOV 
GRADEC V LETU 2020

1. NAZIV IN SEDEŽ SOFINAN-
CERJA

Občina Dobrova-Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, Dobrova.

2. PREDMET JAVNEGA RAZ-
PISA

Sofinanciranje programov društev 
na področju kulture, športa in turiz-
ma v Občini Dobrova-Polhov Gradec 
v letu 2020.

3. UPRAVIČENCI DO 
SREDSTEV

Upravičenci do sredstev so društva, 
ki delujejo na področju kulture, športa 
in turizma s sedežem v občini Dobro-
va-Polhov Gradec.

4. POGOJI  IN OMEJITVE ZA 
SODELOVANJE NA JAVNEM 
RAZPISU 

Sofinanciranje kulturnih pro-
gramov

Vrste pomoči in opravičljivi stro-
ški: 
1.1 Administrativno delovanje dru-
štva
stroški dela in materialni stroški ad-
ministrativnih, finančnih in računo-
vodskih del, stroški zavarovanj
1.2 Izvedba kulturnih programov
stroški najemnin objektov, stroški 
udeležbe na nastopu, stroški pove-
zani z založništvom, stroški strokov-
nega izpopolnjevanja, izobraževanja 
in usposabljanja strokovnega kadra, 
stroški izvedbe delavnic, stroški zava-
rovanja
1.3 Priprava, izvedba in promocija kul-
turne prireditve
stroški priprave, izvedbe in promocije 
prireditve, zavarovanje
1.4.  Obratovalni stroški in investicij-
sko-vzdrževalna dela na kulturnih 
objektih 
stroški investicij v objekte ter stroški 
povezani z električno energijo, ogre-
vanjem, odvoza odpadkov, vodarino, 
kanalščino, idr. 
Pogoji in omejitve:
- da je kulturni program ali kulturna 

prireditev, ki kandidira za sofinan-
ciranje iz javnih sredstev, pripravlje-
na in izvedena na neprofitni način, 
namenjena širši javnosti in izkazuje 
nek širši javni interes, 

- kulturni programi oziroma kultur-
ne dejavnosti, potekajo redno, orga-
nizirano in ustrezno strokovno vo-
deno, vsaj devet (9) mesecev v letu, 
izvajalec je v preteklem  letu redno 
predstavljal svoj program na javnih 

prireditvah (pogoj za sofinancira-
nje: najmanj 2 nastopa) v občini,

- kandidata na izobraževanje, uspo-
sabljanje ali izpopolnjevanju pre-
dlaga in prijavi osnovna kulturna 
organizacija oz. izvajalec, 

- kandidat se zaveže, da bo po konča-
nem usposabljanju, izpopolnjeva-
nju ali izobraževanju najmanj 3 leta 
deloval v Občini Dobrova-Polhov 
Gradec kot strokovni delavec pri 
izvajalcu letnega programa kulture,

- da društvo izvaja dejavnost v kul-
turi, kamor prijavljajo kandidata za 
usposabljanje ali izpopolnjevanje,

- sofinancirajo se prireditve, ki so 
organizirane na območju občine 
Dobrova-Polhov Gradec,

- da bodo sodelovali na prireditvah, 
ki jih bo organizirala občina, če 
bodo k temu pozvani,

- kulturni projekti, ki jih društvo or-
ganizira za svoje člane in druge ude-
ležence v obliki delavnic, izobraže-
vanj, usposabljanj in izpopolnjevanj 
mora imeti vsaj 10 obiskovalcev. Niz 
delavnic izobraževanj, usposabljanj 
in izpopolnjevanj s področja kul-
ture lahko predstavlja daljši sklop 
izobraževanja, kjer vsaka delavnica, 
izobraževanje, usposabljanje in iz-
popolnjevanje predstavlja določeno 
podtemo izobraževanja kot zaklju-
čene celote,

- kot prireditev se upošteva samostoj-
na izvedba najmanj 12. pesmi oz. 10. 
skladb, oz. 45 minut programa,

- kot predstava (celovečerno gleda-
liško delo) - premiera se upošteva 
samostojna predstava v dolžini naj-
manj 45 minut , v primeru lutkovne 
skupine najmanj 30 minut, (krajša 
gledališka dela se vrednotijo samo v 
primeru sodelovanja na prireditvi), 
ponovitve predstav se upoštevajo 
kot nastopi,

- za javni nastop šteje prireditev, na-
menjena širši javnosti, z dokazljivo 
javno objavo,

- promocijski material (CD, video, 
DVD, knjiga, zbornik, brošura) 
mora biti izdan v seriji s pridoblje-
nimi pravicami institucij npr. NUK, 
SAZAS, AAS…,

- opravljanje dejavnosti na neprofi-
tni osnovi pomeni, da dejavnosti in 
programu ni moč pripisati pretežno 
komercialnega namena in člani iz-
vajalske skupine ne prejemajo plači-
la.

- občina zagotavlja sredstva za finan-
ciranje investicijsko-vzdrževalnih 
del na kulturnih objektih ter za fi-
nanciranje obratovalnih stroškov, ki 
nastanejo v zvezi s temi objekti in so 
v lasti ali upravljanju posameznega 
kulturnega društva Za vrednotenje 
in določitev števila točk se upošte-
vajo obratovalni stroški in stroški 
investicijsko-vzdrževalnih del, ki 
jih prijavitelj dokaže s predložitvijo 
kopij uradnih računov izstavljenih v 
2019.

Sofinanciranje športnih progra-
mov

Vrste pomoči in opravičljivi stro-
ški: 
2.1 Administrativno delovanje dru-
štva 
stroški dela in materialni stroški ad-
ministrativnih, finančnih in računo-
vodskih del, stroški zavarovanja
2.2 Izvedba športnih programov
stroški strokovnega kadra, stroški 
najemnin objektov za vadbo, orga-
nizacija športnih tekmovanj, stroški 
zavarovanj 
2.2.1 Interesna športna vzgoja pred-
šolskih otrok, šoloobveznih otrok, 
mladine in študentov 
stroški strokovnega kadra, stroški 
najemnin objektov za vadbo, stroški 
zavarovanja
2.2.2 Športna vzgoja otrok in mladine 

s posebnimi potrebami (z motnjami v 
razvoju)
stroški strokovnega kadra, stroški 
najemnin objektov za vadbo, stroški 
zavarovanja
2.2.3 Športna vzgoje otrok, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport
stroški strokovnega kadra, stroški 
najemnin objektov za vadbo, orga-
nizacija športnih tekmovanj, stroški 
zavarovanja
2.2.4 Šport invalidov
stroški strokovnega kadra, stroški 
najemnin objektov za vadbo, orga-
nizacija športnih tekmovanj, stroški 
zavarovanja
2.2.5 Športna rekreacija
stroški strokovnega kadra, stroški 
najemnin objektov za vadbo, stroški 
zavarovanja
2.2.6 Izobraževanje, usposabljanje 
in spopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu
stroški izpopolnjevanja, izobraže-
vanja, usposabljanja ali pridobivanja 
licenc amaterskih strokovnih kadrov, 
aktivnih članov društva
2.3. Priprava, izvedba in promo-
cija športne prireditve
stroški organizacije prireditve, stroški 
sodnikov, pomožnega osebja, stroški 
panožne zveze, stroški pokalov, di-
plom, stroški zavarovanja
2.4 Vzdrževanje objektov in 
prostorov za izvajanje športne dejav-
nosti
stroški povezani z obratovalnimi stro-
ški in investicijami v objekte
2.4.1 Vzdrževanje objektov in 
prostorov za izvajanje športne dejav-
nosti, ki zajemajo stroške električne 
energije, ogrevanja, odvoza odpadkov, 
vodarina, kanalščina, idr. 
2.4.2 Investicijsko vzdrževanja 
objektov in opreme v lasti ali najemu 
upravičenca.

Pogoji in omejitve:
- kandidata na izobraževanje, uspo-

sabljanje ali izpopolnjevanju pre-
dlaga in prijavi osnovna športna 
organizacija oz. izvajalec, 

- kandidat zaveže, da bo po konča-
nem usposabljanju, izpopolnjeva-
nju ali izobraževanju najmanj 3 leta 
deloval v Občini Dobrova-Polhov 
Gradec kot strokovni delavec pri 
izvajalcu letnega programa športa,

- stroški organizacije prireditev in 
nastopov na teh prireditvah, ki se 
financirajo iz drugih proračunskih 
postavk občinskega proračuna, niso 
upravičen strošek,

- sofinancirajo se prireditve, ki so 
organizirane na območju občine 
Dobrova-Polhov Gradec,

- stroški tekočega in investicijskega 
vzdrževanja objektov in opreme v 
lasti ali najemu vlagatelja niso upra-
vičeni, v kolikor je iz prejetih vlog 
razvidno, da vlagatelj za izvajanje 
dejavnosti zaračunava najemnino,

- na prireditvi mora biti poskrbljeno 
za strokovno vodenje in varnost 
vseh udeležencev,

- da bodo sodelovali na prireditvah, 
ki jih bo organizirala občina, če 
bodo k temu pozvani. 

Sofinanciranje turističnih pro-
gramov

Vrste pomoči in opravičljivi stro-
ški: 
3.1 Administrativno delovanje dru-
štva
3.1.1 Število članov, sodelovanje pove-
zovanje, spletna stran društva, prido-
bivanje sredstev
stroški dela in materialni stroški ad-
ministrativnih, finančnih in računo-
vodskih del, stroški zavarovanja, stro-
ški vzdrževanja spletne strani, stroški 
oblikovanja spletne strani, stroški za-
kupa prostora na serverju
3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, 
usposabljanje in izobraževanje članov 
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društva in priprava in organizacija delavnic
stroški strokovnega izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževa-
nje članov društva, stroški priprave in organizacije delavnic, kot 
so stroški strokovnega kadra za izvedbo, stroški najema prostora, 
stroški obveščanja, stroški materiala za delavnice
3.1.3 Priprava in tisk promocijskega gradiva
stroški oblikovanja, priprave besedil, prevodov, odkup slikovnega 
gradiva, stroški tiska
3.2 Priprava, izvedba in promocija turistične prireditve
stroški izvajalcev na prireditvi, stroški najema prostora, stroški 
promoviranja prireditve, stroški materiala za izvedbo prireditve, 
stroški zavarovanja
3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih
stroški udeležbe na sejmu, stroški organizacije sejma stroški, ose-
bja, ki predstavlja ponudbo v času sejma, stroški promoviranja 
sejma
3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objektov turi-
stične infrastrukture
stroški priprave programov, stroški izobraževanja kadra za izva-
janje programov, stroški trženja programa, stroški nakupa klopi, 
smetnjakov in drugi materialni stroški povezani z vzdrževanjem 
objektov turistične infrastrukture

Pogoji in omejitve:
- oblikovanje promocijskega materiala mora biti skladno s celo-

stno podobo občine,
- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, 

če bodo k temu pozvani, 
- prireditev se organizira na območju občine Dobrova-Polhov 

Gradec,
- stroški vzdrževanja objektov turistične infrastrukture, ki jih 

uveljavljajo vlagatelji morajo biti usklajeni z letnim programom 
za turizem in občinskim proračunom za tekoče leto in zgrajeni 
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju pro-
stora in varstvu okolja,

- objekti, v katerih se izvaja pridobitna dejavnost niso upravičeni 
do sofinanciranja,

- na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in var-
nost vseh udeležencev.

5. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV OZ. 
PROJEKTOV

Kulturni programi
1.1. Administrativno delovanje društva

Elementi za vrednotenje Število točk      

1

Število aktivnih članov, ki so občani občine Dobrova-Polhov 
Gradec
do 30 članov aktivnih članov s plačano članarino 10
od 31–60 članov aktivnih članov s plačano članarino 20
nad 61 članov aktivnih članov s plačano članarino 35

2

Vključenost mladih med 14. in 20. letom 
Do 6 mladih med 14. in 20. letom 5
Od 7 do 10 mladih med 14. in 20. letom 10
Nad 11 mladih med 14. in 20. letom 15

3
Društvo se predstavlja na svetovnem spletu
Društvo ima svojo spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
ažurirana

2

1.2 Izvedba kulturnih programov
Elementi za vrednotenje              Število točk      

1

Dejavnost oz. sekcije društva
- glasbena 30
- gledališka, lutkovna 30
- plesno-folklorna 30
- likovna, filmska, fotografska 20
- druge vsebine s področja kulture 20

2 Stroški najemnin objekta (do 80-ur za posamezni program, ki 
se izvaja v organiziranih skupinah)

1 točka/uro/
skupino

3 Nastop na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec 3 točki/nastop

4 Nastop na prireditvi na območju Slovenije 6 točk/nastop

5 Nastop na prireditvi v tujini 9 točk/nastop

6

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah (za vsako 
doseženo prvo, drugo ali tretje mesto) 
medobmočnem tekmovanju 1
na državnem tekmovanju 2
na mednarodnem tekmovanju 3

7 Založništvo (CD, knjiga) 10 točk/
izdelek

8

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, delavnice 
amaterskih strokovnih kadrov, ki so člani društva  in se 
izobražujejo, itd na področju kulturnih programov, ki jih 
izvaja društvo, 

10 točk/
izobraževanje/
osebo

9 Delavnice, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, 
ki jih društvo organizira za svoje člane in druge udeležence

10 točk/
Izobraževanje 
kot zaključeno 
celoto

1.3. Priprava, izvedba in promocija kulturne prireditve
Število točk/
prireditev

1

Organizacija lastne prireditve, 100% nastopajočih je iz občine 
Dobrova-Polhov Gradec

14 

Organizacija lastne prireditve, od 50 do 99% nastopajočih je iz 
občine Dobrova-Polhov Gradec

10

Organizacija lastne prireditve, do 49% nastopajočih je iz občine 
Dobrova-Polhov Gradec

5

2 Objava v koledarju prireditev 2

3 Objava na občinski spletni strani 2

4 Objava v Našem časopisu 2

5

Prireditve, ki se izvajajo od 6 do 10 let zaporedoma, se korigira 
s faktorjem 1,3 
Prireditve, ki se izvajajo več kot 10 let zaporedoma, se korigira 
s faktorjem 1,5

1.4.  Obratovalni stroški in investicijsko-vzdrževalna dela 
na kulturnih objektih 

Na podlagi vrednotenja obratovalni stroški in stroški investi-
cijsko-vzdrževalnih del se izračuna skupno število točk (1 EUR 
= 1 točka). Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva 
proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi pri-
javitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje obratovalnih stroškov 
in investicijsko-vzdrževalna dela na kulturnih objektih. Višina 
sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka števila točk in vre-
dnosti točke.

Športni programi
2.1. Administrativno delovanje društva

Elementi za vrednotenje Število točk

1

Število aktivnih članov, ki so občani občine Dobrova-Polhov 
Gradec
do 30 članov aktivnih članov s plačano članarino 10
od 31–60 članov aktivnih članov s plačano članarino 20
nad 61 članov aktivnih članov s plačano članarino 35

2

Vključenost mladih med 14. in 20. letom 
Do 6 mladih med 14. in 20. letom 5
Od 7 do 10 mladih med 14. in 20. letom 10
Nad 11 mladih med 14. in 20. letom 15

3
Društvo se predstavlja na svetovnem spletu
Društvo ima svojo spletno stran, ki je redno vzdrževana in 
dopolnjevana

2

2.2 Izvedba športnih programov
2.2.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloob-
veznih otrok, mladine in študentov

Elementi za vrednotenje 
Število 
točk/uro /
skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 20 oseb)

1

2
Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur na 
posamezni pohod)

5

3
Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 20 oseb)

1

4
Organizacija programa Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, 
Ciciban planinec za pripravo gradiva

0,5 točke/
udeleženca

2.2.2  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potre-
bami (z motnjami v razvoju)

Elementi za vrednotenje
Število 
točk/uro/
skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb)

1

2
Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb)

1

2.2.3  Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

Elementi za vrednotenje 
Število 
točk/uro/
skupino 

1
Strokovni kader (največ 240 ur cicibani, 240 mlajši dečki, deklice 
skupine, 400 starejši dečki, deklice za posamezni program)

1

2
Najemnina objekta  (največ 240 ur cicibani, 240 mlajši dečki, 
deklice skupine, 400 starejši dečki, deklice za posamezni 
program)

1

3
Izvedba tekmovanja na območju občine Dobrova-Polhov Gradec, 
ki poteka po propozicijah panožne zveze

0,6 točke /
udeleženca

4

Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah 
(za vsako doseženo prvo, drugo ali tretje mesto)
na med območnem tekmovanju 1
na državnem tekmovanju 2
na mednarodnem tekmovanju 3

2.2.4 Šport invalidov 

Elementi za vrednotenje
Število točk/
uro/skupino

1 Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program, v skupini 
največ 10 oseb)

1

2 Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini največ 10 oseb)

1

3 Izvedba tekmovanja na območju občine Dobrova-Polhov 
Gradec, ki poteka po propozicijah panožne zveze

0,6 točke /
udeleženca

2.2.5 Športna rekreacija

Elementi za vrednotenje              
Število točk/
uro/skupino

1
Strokovni kader (do 80 ur na posamezni program oz. 16 
pohodov daljših od 5 ur v skupini od 12 do 20 udeležencev 
starejših od 65 let)

1

2
Strokovni kader /planinski pohod; največ 16 pohodov, 5 ur na 
posamezni pohod)

5

3
Najemnina objekta (do 80 ur na posamezni program, v 
skupini od 12 do 20 udeležencev)

1

2.2.6 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje stro-
kovnih kadrov v športu

Število točk/  
izobraževanje

1
Strokovno izpolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje ali 
pridobivanje licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih 
članov društva

10 

2.3. Priprava, izvedba in promocija športne prireditve

Organizacija prireditev:
Število  točk/
prireditev

1
Od 30 do 99 udeležencev oz. od 4 do 15 ekip na prireditvi 50
Od 100 do 200 udeležencev oz 16 do 25 ekipna prireditvi 75
Nad 201 udeležencev oz 26 in več ekip na prireditvi 100

2 Objava v letnem koledarju prireditev 5
3 Objava na Občinski spletni strani 5
4 Objava v Našem časopisu 5

5

Prireditve, ki se izvajajo od 6 do 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,3 

Prireditve, ki se izvajajo več kot 10 let zaporedoma, se 
korigira s faktorjem 1,5

2.4. Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje špor-
tne dejavnosti
Na podlagi vrednotenja obratovalni stroški in stroški investicij-
sko-vzdrževalnih del se izračuna skupno število točk (1 EUR = 1 
točka). Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva pro-
računska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavi-
telji, ki so bili izbrani za sofinanciranje obratovalnih stroškov in 
investicijsko-vzdrževalnih del na objektih in prostorih za izvaja-
nje športne dejavnosti. Višina sofinanciranja se določi na podlagi 
zmnožka števila točk in vrednosti točke.

Turistični programi
3.1 Administrativno delovanje društva
3.1.1 Število članov, sodelovanje povezovanje, spletna 
stran društva,pridobivanje sredstev

1

Število članov Število  točk

Do 20 članov društva s plačano članarino 3

Do 21 do 50 članov s plačano članarino 6

Nad 51 članov s plačano članarino 10

2

Pridobivanje sredstev iz drugih javnih in zasebnih virov

Društvo je v preteklem letu pridobilo sredstva za posamezne 
projekte iz drugih javnih virov (razpisov)

4

Društvo pridobiva donatorska in sponzorska sredstva 2

Društvo pridobiva sredstva iz članarin 2

3

Sodelovanje in povezovanje

Sodelovanje pri projektih TZD 1

Sodelovanje pri projektih Turistične zveze Slovenije 1

Sodelovanje v občinskih projektih 2

Sodeluje v projektih OŠ na območju občine  3

4

Spletna stran društva

Društvo ima spletno stran, ki je redno vzdrževana in dopolnjevana 2

Društvo ima spletno stran omogoča komuniciranje z uporabnikom 
(forum, obrazec za pošiljanje vprašanj )

2

Društvo ima spletno stran ima aktivne povezave z ostalimi društvi, 
nar. kult in drugimi zanimivostmi

2

3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobra-
ževanje članov društva in priprava in organizacija delav-
nic

Število  točk

1
Organizacija do enega izobraževanja, delavnice, ipd za člane v 
preteklem letu 

1

2
Organizacija do treh izobraževanj, delavnic, ipd za člane v 
preteklem letu

3

3
Organizacija več kot treh  izobraževanj, delavnic, ipd za člane v 
preteklem letu

7

4
Organizacija vsaj ene strokovne ekskurzije za člane v preteklem 
letu

3

3.1.3 Priprava in tisk promocijskega gradiva
Število  točk

1
Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki  vključuje območje 
delovanja društva

2

2
Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki vključuje celotno 
območje občine. 

4

3
Priprava tiskanega promocijskega gradiva, ki vključuje območje 
več občin.

6

4 Priprava tiskanega promocijskega gradiva med društvi več občin 8
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3.2 Organizacija turistične prireditve

1

Promocija prireditve (najave pred prireditvijo) Število  točk

Objava v glasilu Našem časopisu 3

Objava na občinski spletni strani 3

Objava prireditve v letnem koledarju prireditev občine 3

Objava v enem mediju, ki pokriva širše območje (regija, 
Slovenija)

4

Objava v dveh medijih, ki pokriva širše območje (regija, 
Slovenija)

7

Objava v treh in več medijih, ki pokriva širše območje (regija, 
Slovenija)

11

2

Število obiskovalcev prireditve

Število obiskovalcev prireditve (ocena ) do 200  3

Število obiskovalcev prireditve (ocena) od 201 do 500 
obiskovalcev

6

Število obiskovalcev prireditve (ocena )  nad 501 obiskovalcev 10

3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih

1

Udeležba društva na sejmih Število  točk

Društvo predstavlja svojo ponudbo na sejmih na območju 
občine,

2

Društvo aktivno sodeluje na sejmih, ki se jih udeležuje občina, 6

Društvo samostojno predstavlja svojo ponudbo na 
specializiranih turističnih sejmih

10

3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objek-
tov turistične infrastrukture

1

Turistični produkti in turistična infrastruktura Število  točk

Društvo aktivno sodeluje pri pripravi turističnih produktov in 
urejanju turistične infrastrukture, ki jih pripravlja občina ali 
drugi subjekti

5

Društvo samo pripravlja turistične produkte in ureja turistično 
infrastrukturo

10

6. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV JAVNEGA 
RAZPISA

Sredstva bremenijo proračunske postavke Proračuna občine 
Dobrova-Polhov Gradec za leto 2020:

1 18023 Programi kulturnih društev v višini 31.000,00 
EUR

(od tega 28.000 € za kulturne programe in 
3.000 € za vzdrževanje objektov in prostorov 
za izvajanje kulturne dejavnosti)
2 18050 Šport v društvih v višini 32.410,00 EUR
(od tega 25.928 € za športne programe in 
6.482 € za vzdrževanje objektov in prostorov 
za izvajanje športne dejavnosti)
3 14008 Sofinanciranje programa turistične zveze 
in društev ter drugih turističnih organizacij v višini   

7.560,00 EUR

7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Na podlagi podpisane pogodbe se zahtevki za dodeljena sred-

stva vložijo najkasneje do 25.11.2020. 

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila in obraz-

ci, merila za sofinanciranje ter vzorec pogodbe) je ves čas objave 
javnega razpisa na voljo na spletni strani občine Dobrova-Polhov 
Gradec: www.dobrova-polhovgradec.si , po potrebi jo lahko dvi-
gnete tudi vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Dobrova-
-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova.

9. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporo-

čeno po pošti ali oddajo neposredno na sedežu občine. 

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina 
Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova s 
pripisom »Ne odpiraj, javni razpis za sofinanciranje dru-
štev«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja 
vloge. 

Vloge z napačno izpolnjeno ovojnico in vloge oddane po 
roku določenem v razpisu se zavrže. 

Rok za oddajo vlog: 4. maj 2020

10. OBRAVNAVANJE VLOG IN POSTOPEK 
ODOBRITVE

Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 12. maja 2020 v pro-

storih občine Dobrova-Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. 
Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo 
imenuje župan občine Dobrova- Polhov Gradec. 

S sklepom župana se zavrže vloge:
- ki so prepozno prispele,
- ki je ni vložila upravičena oseba, 
- nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni 

ali jih dopolni neustrezno.
in zavrne vloge:

- ki so neutemeljene,
- z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
- ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
- vsebinsko neustrezne vloge,
- ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.

Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse 

priloge. 

Predmet dopolnitve niso obrazci, ki vlogi niso bili priloženi 
(šteje se, da so predmet sofinanciranja programi oz. vsebine, ki so 
bile opredeljene na obrazcih ob oddaji vloge). V kolikor društvo 
ob dopolnitvi doda obrazce z novimi vsebinami, le-te v razpisu 
ne bodo upoštevane.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja 
pisno pozove vlagatelje k dopolnitvi nepopolnih vlog. Rok za do-
polnitev vlog je 8 dni. Dopolnitve poslane po roku se ne upošte-
vajo.

11. OBVEŠČANJE O IZBORU
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog stro-

kovne komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. 

Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo predpisane pogoje iz 
predpisov in javnega razpisa in so za namen zagotovljena sredstva 
se izda sklep o izboru.

V obrazložitvi sklepa o izboru je utemeljena odločitev in v pri-
meru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, 
namen in upravičeni stroški za katere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 30 dni od ugotovi-
tve vseh dejstev.

Sklep o izboru občinska uprava posreduje prejemnikom sred-
stev in jih pozove k podpisu pogodbe. Za prejemnike sredstev, ki 
se v roku 8 dni od prejema poziva ne odzovejo, se šteje, da so 
umaknili vlogo za pridobitev sredstev.

12. PRITOŽBA NA SKLEP
Zoper odločitev v sklepu o pravici do sredstev lahko upravi-

čenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8. dni od prejema 
odločbe.

Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi vlaga-
telji. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih 
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. 
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. O pritož-
bi mora biti odločeno v 15. dneh s sklepom.

13. SPREMLJANE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje dejavnosti dru-

štev v Občini Dobrova-Polhov Gradec spremlja komisija. Namen-
skost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od 
dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, 
ko se ugotovi: 

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko po-
rabljena, 

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev nava-
jal neresnične podatke, 

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno 
pridobil finančna sredstva,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more prido-

biti sredstev za dobo petih let.

14. INFORMACIJE in POJASNILA
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Ob-

čini Dobrova-Polhov Gradec, tel. 01/3601-800 in sicer ob pone-
deljkih in petkih od 8.00 do 12.00 ure ter sredah od 8.00 do 12.00 
ure in od 14.00 do 16.00 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi 
po elektronski pošti na naslov info@dobrova-polhovgradec.si

Datum: 17.03.2020
Številka: 430-0007/2020-2

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

Foto: Visit Ljubljana/Jaka Ivančič
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OBČINA DOBROVA- POLHOV GRADEC
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Številka:  430-0008/2020-1
Datum:   20. 03. 2020

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec (Uradno glasilo občine Dobrova - Polhov Gradec št.: 
6/2001) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

objavlja

Javni razpis za podelitev občinskih 
priznanj

v letu 2020

Vsebina in pogoji razpisa:

I. Občina Dobrova - Polhov Gradec podeljuje priznanja 
zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim 
pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, 
šolstva, kulture, športa, znanosti, ekologije, zaščite in reše-
vanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki 
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu 
življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled 
občine Dobrova - Polhov Gradec. Priznanje je lahko po-
deljeno tudi posmrtno.

II. Oblike in stopnje priznanj občine Dobrova - Polhov Gra-
dec so:

1. Naziv častni občan občine Dobrova - Polhov Gradec se 
podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, 
delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, 
ugledu in uveljavljanju občine Dobrova-Polhov Gradec v 
Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.

2. Zlati grb občine Dobrova - Polhov Gradec se podeljuje po-
sameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom 
in drugim pravnim osebam za izredno življenjsko delo ali 
vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in 
razvoj občine Dobrova - Polhov Gradec.  

 V koledarskem letu se lahko podeli največ en zlati grb ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec.

3. Srebrni grb občine Dobrova - Polhov Gradec se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, dru-
štvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosež-
ke v daljšem obdobju (praviloma več kot eno leto) in kot 
spodbudo za nadaljnje delo.

 V koledarskem letu se podelita praviloma največ dva sre-
brna grba občine Dobrova - Polhov Gradec.

4. Bronasti grb občine Dobrova - Polhov Gradec se podelju-
je posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, dru-
štvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke 
v krajšem obdobju (praviloma v obdobju enega leta) in kot 
spodbudo za nadaljnje delo.

 V koledarskem letu se lahko podeli praviloma največ tri 
bronaste grbe občine Dobrova - Polhov Gradec.

5. Priznanje občine Dobrova - Polhov Gradec se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, dru-
štvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadev-
nost na različnih področjih delovanja.

III. Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj ob-

čine Dobrova - Polhov Gradec so lahko občani, politične 
stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge 
organizacije in skupnosti. Predlog za podelitev priznanja 
mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo in mora 
vsebovati podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma 
naziv predlagatelja, ime in priimek, datum rojstva in na-
slov kandidata za priznanje, če gre za fizično osebo, naziv 
in sedež kandidata za priznanje, če gre za organizacijo, 
podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih, podat-
ki o prejemu občinskega priznanja v preteklih letih, vrsta 
predlaganega priznanja, našteti dosežki oziroma uspehi 
z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidata predlaga za 
dobitnika občinskega priznanja, podpis predlagatelja in 
žig organizacije. 

         
IV. Pisni predlogi za občinska priznanja morajo biti poslani v 

zaprti ovojnici na naslov: Občina Dobrova - Polhov Gra-
dec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Stara cesta 13, 1356 Dobrova in sicer najkasneje do 
petka, 8. maja 2020. Na ovojnico zapišite oznako: »Ne 
odpiraj - Predlog za občinsko priznanje«. Naslov pošiljate-
lja mora biti označen na hrbtni strani kuverte. Upoštevani 
bodo samo predlogi, ki bodo poslani v skladu z razpisom 
in v razpisanem roku.

V. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja in pripravila predloge za 
podelitev priznanj. Odločitev o podelitvi priznanj sprej-
me občinski svet s sklepom. Predlagatelji in prejemniki 
priznanj bodo v roku 8 dni po sprejemu sklepa pisno ob-
veščeni o podeljenem priznanju. Seznam prejemnikov 
priznanj bo objavljen v občinskem glasilu in spletni strani 
občine.

VI. Sestavni del razpisa so kriteriji za podelitev priznanj (Pri-
loga I) ter obrazec/vloga s podatki, ki jih morajo vsebovati 
pobude/predlogi (Priloga II).  

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja 

Ana Malovrh l.r.

Priloga I
KRITERIJI ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ

Pri obravnavi posameznega predloga upošteva komisija do-
ločila iz Odloka o priznanjih Občine Dobrova- Polhov Gradec, 
z oceno, ali gre za delo oziroma za dejanja, ki imajo poseben 
pomen za občino in pomembno prispevajo k razvoju, večanju 
ugleda in uveljavljanju občine v širšem prostoru. Zlasti v prime-
rih, ko je podanih več predlogov kot je število razpisanih priznanj, 
določi komisija njihovo pomembnost po naslednjih kriterijih:
1. Posamezniku se lahko podeli Naziv častni občan, za po-

sebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo iz-
jemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine 
Dobrova-Polhov Gradec v Republiki Sloveniji ali na medna-
rodnem področju; 

 če je bil vsaj dve desetletji pomembno vpet v dogajanja in 
dejavnosti v občini, ki so bistveno vplivala na njen razvoj, 
ali je v tem časovnem obdobju s svojimi vrhunskimi rezul-
tati prispeval pomemben delež k ugledu občine. Pomem-
ben delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in 
regijska priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki 
jih je posameznik prejel za uspehe na svojem področju dela.

2. Zlati grb občine se lahko podeli (eden na leto) za izredno ži-
vljenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomemb-
ni za ugled in razvoj občine Dobrova-Polhov Gradec; 

 Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, 

društvom in skupinam ljudi se lahko podeli priznanje za več-
letno dejavnost, če so s svojim delom in udejstvovanjem vsaj 
deset let pomembno vplivali na razvoj občine ali so v tem 
časovnem obdobju zaradi svojih vrhunskih rezultatov prispe-
vali pomemben delež k njenemu ugledu. Pomemben delež k 
ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska prizna-
nja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik 
ali organizacija prejme za uspehe na svojem področju dela.

3. Srebrni grb občine Dobrova-Polhov Gradec se lahko po-
deli (dva na leto) za pomembne dosežke v daljšem obdobju 
(praviloma več kot eno leto) in kot spodbudo za nadaljnje 
delo;  Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupno-
stim, društvom in skupinam ljudi se lahko podeli priznanje za 
pomembne dosežke, če so s svojim delom ali z doseženim 
rezultatom pomembno prispevali k uveljavljanju in ugle-
du občine. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo 
tudi državna in regijska priznanja ter priznanja mednaro-
dnih institucij, ki jih posameznik ali organizacija prejme za 
uspehe na svojem področju dela.

4. Bronasti grb občine Dobrova-Polhov Gradec se lahko po-
deli za pomembne dosežke v krajšem obdobju (praviloma 
v obdobju enega leta) in kot spodbudo za nadaljnje delo.

V koledarskem letu se lahko podeli praviloma največ tri bro-
naste grbe občine Dobrova-Polhov Gradec.

Merila:
Prispevek k razvoju občine se točkuje po naslednjih merilih:
- 1 sklop: velik prispevek k razvoju občine 1 - 4 točke
- 2 sklop: zelo velik prispevek k razvoju občine 5 - 7 točk
- 3 sklop: izjemen prispevek k razvoju občine 8 - 10 točk
Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih merilih:
- 1 sklop: promocija občine v okviru regije 1 - 4 točke
- 2 sklop: promocija občine v okviru države 5 - 7 točk
- 3 sklop: promocija občine v tujini 8 - 10 točk
Posamezni uspehi, rezultati in dosežki med letom se točkujejo 
po naslednjih merilih:
- 1 sklop: rezultat oziroma dosežek ima regionalni pomen 1 - 4 
točke
- 2 sklop: rezultat oziroma dosežek ima državni pomen 5 - 7 
točk
- 3 sklop: rezultat oziroma dosežek ima mednarodni pomen 
8 - 10 točk

Komisija se najprej opredeli, v katere sklope po zgornjih 
merilih sodi prispevek oz. rezultat predlaganega kandidata 
za prejem priznanja Občine Dobrova- Polhov Gradec. Clani 
komisije nato opravijo točkovanje v okviru posameznih sklopov 
in ugotovijo povprečno število točk za posameznega kandidata.

Za podelitev naziva častnega občana mora predlog zadostiti 
kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 
15 točk.

Za podelitev Zlatega grba mora predlog zadostiti kriterijem in 
doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 13 točk.

Za podelitev Srebrnega grba mora predlog zadostiti kriterijem 
in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 12 točk.

Za podelitev Bronastega grba mora predlog zadostiti krite-
rijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril najmanj 11 točk.

Društvom v občini se podeljuje Priznanje občine- obdobno 
priznanje za dolgoletno delo, po 20 letih delovanja in nato vsa-
kih 10 let, priznanja se društvom izročijo s strani predstavnika 
lokalne skupnosti na slovesni obeležitvi jubileja društva.

Za isti dosežek lahko prejme posameznik ali organizacija 
priznanje le enkrat.

V primeru, da je priznanje podeljeno za isti dosežek več pre-
jemnikom, prejme vsak od njih listino oziroma plaketo.
Priznanja Občine podeljuje župan praviloma na svečan način ob 
občinskem prazniku. 
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V teh edinstvenih časih se 
zavedamo kako smo ranljivi 
in lahko na trenutke tudi ne-
bogljeni. Še včeraj smo govo-
rili kako je Kitajska daleč in 
Italija za mejo, danes pa z vso 
resnostjo ugotavljamo kako 
majhen je svet. Zelo majhni 
smo tudi mi kot posamezniki 
in v celotnem sistemu nepo-
vezan posameznik na poti do 
rešitve krize skoraj ne šteje. 
Še kako zelo pa smo močni, 
ko se povežemo in usklajeno 
ter pravilno vodeno delujemo 
za dosego skupnega cilja, smo 
pa v naši zgodovini že večkrat 
dokazali.

V tem pisanju se ne bom 
dotikal komentarja uradnih 
organov in institucij, ker mi-
slim, da vsi delujejo glede na 
razpoložljive možnosti po 
svojih najboljših močeh.  

Želim izraziti veliko mero 
ponosa in spoštovanje in se-
veda iskreno zahvalo do ti-
stih mnogoštevilnih , ki me 
dnevno kličete in ponujate 
vsestransko, medsosedsko in 
nesebično prostovoljno po-
moč pomoči potrebnim so-
sedom. Vse to kaže na to, da 
se v našem kraju znamo po-
vezovati tudi takrat, ko za to v 
ospredju ni osebnega interesa.

Danes, ko pišem te vrstice 
je situacija glede novega koro-

na virusa še izredno resna kar 
terja od vsakega posameznika 
trezno in odgovorno ravnaje 
ne glede na to ali je za neu-
poštevanje predpisov predpi-
sana kazen ali ne. Na vsakem 
koraku ravnajmo tako kot, da 
so okrog nas vsi bolni mi pa 
edini zdravi kar pomeni, da 
postopajmo tako, da izloči-
mo vse možnosti okužbe in 
prenos le te na druge. Virus 
je med nami in to še kako 
realno! Tudi, če v naši bližini 
ni zaznati  trenutnih znakov 
bolezni, to še ne pomeni, da 
smo vsi zdravi zato ostanimo 
doma in izkoristimo mogo-
če še neizkoriščeni potencial 
druženja znotraj lastne druži-
ne tudi na dolgi rok. Presene-
čeni boste nad rezultati.

Naj nam bo cilj, da v težki 
in odgovorni tekmi ostane-
mo ena izmed redkih občin 
brez primera okužbe z novim 
korona virusom. Glede  na 
vaša optimistična, pozitivna 
in odgovorna ravnanja in re-
akcije verjamem, da smo tako 
močno povezani in trdno od-
ločeni, da nam skupaj uspe 
premagati tudi ta izziv.

Krepite svoje zdravje!

Miran Stanovnik, 
vaš župan

Županova beseda 

Drage občanke, 
spoštovani občani!

 
Verjamem, da se bomo, 
ko boste brali moje misli 
zapisane v tem stolpcu, 
že vsi srečevali z bolj 
vzpodbudnimi dnevnimi 
novicami kot trenutno 
in bomo pogledovali 
nazaj kot na nočno moro, 
ki nam je prinesla zelo 
pomembna spoznanja.

Občina Log 
- Dragomer je 

ponovno pripravila 
dopolnjeni osnutek 
OPN zaradi na novo 

izdelanih študij, 
strokovnih podlag in 

novih pobud občanov 
za spremembo 
namenske rabe 

prostora po letu 2012, 
ko je potekala 1. javna 

razgrnitev.

Do leta 2017 je občina spre-
jemala nove pobude občanov, 
vezane na OPN. Pobude so 
bile skupaj s študijami obrav-
navane pri ponovni pripravi 
dopolnjenega osnutka OPN in 
dopolnitvi Okoljskega poročila. 

Okoljsko poročilo je bilo v 
večkratnem usklajevanju z no-
silci urejanja prostora, izdelana 
je bila tudi strokovna podlaga 
za širitev in preselitev kmetij 
iz naselja na Ljubljansko barje. 
Okoljsko poročilo in namenska 
raba sta bila korigirana glede 
na pripombe nosilcev urejanja 
prostora z namenom pridobi-
tve pozitivnih mnenj in nada-
ljevanja postopka. Ministrstvo 
za okolje in prostor je potrdilo 
Okoljsko poročilo, kar je pogoj 
za javno razgrnitev. 

V 2. javni razgrnitvi, ki 
bo trajala dva meseca, od 8. 
4. do vključno 10. 6. 2020, 
bo razgrnjen na novo izdela-
ni dopolnjeni osnutek OPN z 
Okoljskim poročilom, javnost 
pa bo imela možnost podaja-
nja pripomb in predlogov. Dne 
12. 5. 2020 bo ob 17. uri v 
večnamenski dvorani OŠ 
Log - Dragomer organizira-
na tudi javna obravnava, na 
kateri bodo prisotni župan in 
izdelovalci OPN ter Okoljske-
ga poročila. Do predlogov in 
pripomb javnosti bodo zavzeta 
strokovna stališča, ki jih potrdi 

občinski svet.
Če se bodo pripombe in pre-

dlogi javnosti nanašali na večje 
vsebinske spremembe OPN oz. 
namenske rabe (to je predvsem 
iz primarne rabe v stavbno ze-
mljišče), jih v sedanjih postopek 
OPN ne bo možno vključiti, saj 
bi to pomenilo ponavljanje po-
sameznih že izvedenih faz in 
časovni zamik sprejetja OPN. 
Bo pa občina take pripombe 
obravnavala v naslednjih spre-

membah in dopolnitvah OPN.
Po 2. javni razgrnitvi in 

sprejetih stališčih do pripomb 
javnosti bo izdelan predlog 
OPN, ki bo poslan v 2. mne-
nje nosilcem urejanja prostora. 
Sledi zadnje usklajevanje OPN 
s pogoji nosilcev, kar pomeni 
tudi morebitne spremembe 
v namenski rabi prostora in v 
prostorskih izvedbenih pogo-
jih. Po pridobljenih pozitivnih 
mnenjih in ponovni potrditvi 

Okoljskega poročila se OPN 
sprejme na občinskem svetu in 
objavi v uradnem glasilu.

Več informacij o 2. javni 
razgrnitvi najdete v javnem 
naznanilu.

Termine in načine javnih razgrni-
tev in javnih obravnav bomo prila-
gajali glede na aktualna navodila 
v zvezi z epidemijo koronavirusa 
(SARS-CoV-2).

 
Občinska uprava

Obvestilo 

o spletnih straneh z informacijami ter 
priporočili za zaščito zdravja prebivalcev
Obveščamo vas, da so ažurne, aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev dostopne 
na naslednjih spletnih straneh:
• Aktualne informacije na občinski spletni strani: http://www.log-dragomer.si
• Informacije in priporočila za ravnanje so zbrane na portalu NIJZ: https://www.nijz.si/
• Informacije o novem koronavirusu so zbrane na portalu državne uprave GOV.SI:
 https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Poleg navedenih spletnih strani lahko občanke in občani pokličete ali pišete:
•	 Za dostavo nujnih življenjskih potrebščin starejšim občankam in občanom, ki živijo sami, 

obenem pa lahko na telefon pokličejo tudi tisti, ki so oboleli in nimajo nikogar (sosedov, prijateljev,…), ki 
bi jim priskrbel nujne življenjske potrebščine (hrana, zdravila in podobno). Dostavo bo po dogovoru z občino 
zagotavljalo podjetje M Orel vsak dan do 15. ure.

 Kontakt: 01 75 72 400 oz. info@orel.si
•	 V namen lajšanja duševnih tegob v trenutnih razmerah v Zdravstvenem domu Vrhnika nudijo 

telefonsko psihosocialno pomoč in razbremenitvene razgovore vsak delavnik od 8:00 do 16:00.
 Kontakt: 031 338 426 oz. sanja.sever@zd-vrhnika.si  
•	 Za dodatne informacije, navodila in pojasnila, se lahko vsak dan med 9.00 in 17.00 uro 

posvetujete z epidemiologom NIJZ.
 Kontakt: 031 646 617

•	 V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad 
vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, NIJZ, Infekcijsko kliniko, Upravo RS za zaščito 
in reševanje ter Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center, kjer lahko dobite informacije vsak 
dan med 8. in 20. uro. Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod 
mentorstvom ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.

 Kontakt: 080 1404

mag. Marjeta Sternad Kuharič, direktorica občinske uprave

Z Občine Log - Dragomer so sporočili, 
da, skladno z izdanimi ukrepi MZ ter NIJZ 

glede širjenja nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19), stranke obveščajo, da do 

nadaljnjega vršijo omejitev vstopa v stavbo. 

“Stranke naprošamo, da se 
izogibajo načinu osebnega 
stika ter obveščamo, da in-
formacije in posvetovanja o 
upravnih zadevah potekajo 
po telefonu in elektronski po-
šti na 01 750 77 00 in obcina@
log-dragomer.si,” še dodaja 
Občinska uprava.

Vse vloge lahko oddate 
osebno v poštni nabiralnik 
Občine Log - Dragomer ali 
elektronsko na naslov obci-
na@log-dragomer.si. Infor-
macije dnevno spremljajo in 
temu bodo prilagodili tudi 
nadaljne ukrepe. Stranke 
hkrati prosijo za razumevanje. 

Občinska uprava 
omejila 
vstop 
v stavbo

Log - Dragomer, 19. 
marec 2020 – Občina 

Log - Dragomer je 
bila uspešna pri prija-

vi na razpisu Evropske 
komisije WIFI4EU, kjer 

je dobila 15 tisoča-
kov za vzpostavitev 

brezplačnih wifi točk 
po občini. Te morajo 

začeti delovati v na-
slednjih osemnajstih 

mesecih.
 
Tretji razpis evropsko fi-

nancirane pobude WIFI4EU, 
v okviru katere je bilo med 
letoma 2018 in 2020 name-
njenih 120 milijonov evrov za 
zagotovitev prosto dostopne 
internetne povezave na javnih 

mestih, je bil uspešen tudi za 
občino Log - Dragomer. Ta bo 
dobila 15.000 evrov, s katerimi 
bo vzpostavila 16 brezplač-
nih internetnih točk. Kot smo 
izvedel,i se je na tretji razpis 
prijavilo več kot 11.000 upra-
vičencev iz vse Evropske unije, 
Norveške in Islandije, uspešnih 
je bilo 1780 občin, ki bodo pre-
jele bon v višini 15 tisočakov. 
Na razpisu je bilo uspešnih 32 
slovenskih občin, sredstva pa 
so se delila po načelu, kdor prej 
pride, prej melje. Občina se je 
sicer na razpis prijavila že ko-
nec leta 2018 ter v prvi polovici 
leta 2019, a ni bila izbrana za 
dodelitev finančnih sredstev. 
Ta so na prvem razpisu podelili 
v petih sekundah, na drugem 
pa so bila sredstva razdeljena 
v minuti.  »Pri kanalizaciji smo 

ulovili zadnji vlak za sofinan-
ciranje z denarjem Evropske 
unije, pri informacijsko-komu-
nikacijski infrastrukturi je dru-
gače. Med prvimi občinami v 
Sloveniji smo zaznali ponujeno 
priložnost sofinanciranja. Za 
evropski denar smo se borili od 
samega začetka projekta v letu 
2017. Tri leta smo vztrajali in s 
tretjo prijavo na razpis uspeli,« 
nam je razložil podžupan Si-
mon Strgar. 

Občina bo v okviru pobude 
v središču Dragomerja vzpo-
stavila šest dostopnih točk, pri 
osnovni šoli bodo delovale tri, v 
središču naselja Log pa 7 brez-
plačnih wifi točk. Komisija bo 
pokrila stroške opreme in njene 
namestitve, občina pa bo naj-
manj tri leta krila stroške pove-
zljivosti in vzdrževanja opreme. 

»S tem projektom bomo našim 
občanom zagotovili brezplačen 
brezžični dostop do interneta 
na javnih prostorih. Zadovoljni 
smo, da bomo našim občanom 
omogočili enake pogoje in ra-
zvojne možnosti, kot jih imajo 
na tem področju drugi prebi-
valci Evropske unije,« še dodaja 
podžupan.

Na prvih treh javnih razpi-
sih je bilo uspešnih 155 občin 
oziroma skoraj tri četrtine 
vseh občin v Sloveniji. Sloveni-
ja pa je iz naslova Inštrumenta 
za povezovanje Evrope – CEF, 
v okviru WiFi4EU pobude, 
uspešno pridobila 2.325.000,00 
EUR sredstev za vzpostavitev 
brezžičnih Wi-Fi povezav na 
javnih mestih. 

 
V. L. 

16 brezplačnih wifi točk

Druga javna razgrnitev 
Občinskega prostorskega načrta
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Občina Log 
- Dragomer je 

februarja začela 
z deli za ureditev 
stopnic z ograjo, 

ki je skrajšala pot 
od Vrbovčeve 

ceste do kapele na 
Logu.

Februarja je izvajalec MKer-
šmanc d.o.o. začel urejati bli-
žnjico med Vrhovčevo cesto in 

kapelo. To so sprehajalci sicer 
že pred ureditvijo s pridom 
vsakodnevno uporabljali. 

A kot dodajajo na Občini, so 
z ureditvijo neurejene brežine 
poskrbeli, da bo bližnjica bolj 
varna in nenazadnje tudi lepša. 

Izvajalec je postavil osemin-
šestdeset betonskih stopnic z 
močno leseno ograjo, vrednost 
del pa je okoli šest tisočakov. 

 
V. L. 

Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 54/2009, 19/2016 in 14/2017) objavlja Občina 

Log - Dragomer 

Javni razpis
zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Log 

- Dragomer 
za leto 2020

1. NAZIV IN SEDEŽ RAZPISOVALCA 
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 1358 Log pri 

Brezovici.

2. PRIZNANJA, KI SE BODO PODELILA
Podelila se bodo naslednja priznanja:
- grb občine Log - Dragomer,
- priznanje Občine Log - Dragomer,
- naziv častni občan oziroma častna občanka Občine Log - 

Dragomer. 
V koledarskem letu je možno podeliti največ dve priznanji 

grb Občine Log - Dragomer in do tri priznanja Občine Log 
- Dragomer. Naziv častni občan oziroma častna občanka se 
podeljuje po preteku dveh ali več let po zadnji podelitvi, zato 
je ta naziv letos možno podeliti.

3. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Naziv častni občan oziroma častna občanka Občine Log - 

Dragomer je priznanje, ki se podeljuje posameznikom (enemu 
občanu oz. občanki) za dolgoletne in izjemne uspehe na posa-
meznih področjih družbenega življenja in dela, ki prispevajo k 
razvoju in ugledu Občine Log - Dragomer. 

Grb občine je priznanje, ki se podeljuje posameznikom, za-
vodom, organizacijam, društvom, drugim pravnim osebam, ki 
delujejo na območju Občine Log - Dragomer za življenjsko ali 
dolgoletno delo, ki prispeva k razvoju in ugledu občine oziro-
ma prispeva k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov. 

Priznanje občine se podeljuje posameznikom, zavodom, or-
ganizacijam, društvom, drugim pravnim osebam za uspešno 
delo v koledarskem letu ali daljšem obdobju na različnih po-
dročjih družbenega življenja.

4. PREDLAGATELJI PRIZNANJ
Predloge za podelitev priznanj in naziva lahko podajo ob-

čani Občine Log - Dragomer, župan, politične stranke in liste, 
zastopane v Občinskem svetu Občine Log - Dragomer, zavodi, 
organizacije, društva in druge pravne osebe, ki delujejo na ob-
močju Občine Log - Dragomer. Nihče ne more sebe ali svojih 
bližnjih sorodnikov predlagati za prejem priznanja.

5. PREJEMNIKI PRIZNANJ
Prejemniki priznanj so lahko posamezniki, zavodi, organi-

zacije, društva in druge pravne osebe. Do priznanj niso upra-
vičeni funkcionarji Občine Log - Dragomer v času trajanja 
mandata.

6. UTEMELJITEV PREDLOGA
Predlogu za podelitev priznanja Občine Log - Dragomer 

mora biti priložen obrazec z obveznimi prilogami, ki vsebuje 
osnovne in osebne podatke o posamezniku, zavodu, organi-
zaciji, društvi ali drugi pravni osebi, z navedbo, za katero pri-
znanje se predlaga kandidat, v utemeljitvi predloga mora biti 
opisana dejavnost in dosedanji uspehi kandidata. Obrazec je 
priloga tega razpisa in je dosegljiv na spletni strani www.log-
-dragomer.si in v sprejemni pisarni Občine Log - Dragomer.

7. ROK, DO KATEREGA JE POTREBNO POSLATI 
PREDLOGE

Predloge za podelitev priznanj Občine Log - Dragomer je 
potrebno poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na 
sedežu občine do 5. 5. 2020 do 12.00 ure v zaprti ovojnici na 
naslov: Občina Log - Dragomer, Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri 
Brezovici, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZBI-
RANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČI-
NE LOG - DRAGOMER – ŠT. 430-5/2020«. 

8. DODATNE INFORMACIJE 
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom 

so na voljo na sedežu Občine Log - Dragomer, po telefonu 
01 750 77 02 ali preko elektronske pošte andreja.majnik@log-
-dragomer.si – kontaktna oseba Andreja Majnik. 
Številka: 430-5/2020
Datum:   10. 3. 2020

Občina Log - Dragomer
župan

Miran Stanovnik, l.r.

Log - Dragomer, 12. 
marec 2020 – Občina 

Log - Dragomer 
je v pričakovanju 

gradbenega 
dovoljenja za 
spremembo 

namembnosti za 
lekarno in ambulanto 

v objektu Stara šola 
Log. 

Vlogo je na Upravno enoto 
Vrhnika oddala februarja, na 
Občinski upravi pričakujejo, 
da bo odobrena marca.

 Obnova objekta Stare šole 
na Logu je v zaključni fazi. Iz-
vajalec Delta skupina d.o.o. bo 

dela nadaljeval v pritličju, kjer 
bodo uredili prostore, v katere 
se bosta preselili ambulanta in 
lekarna. Kot so nam povedali 
na občini, bodo v pritličju pri-
pravili tudi prostor, v katerem 
bo lahko delovala referenč-
na ambulanta, čakalnico ter 
sanitarije. Dostop do novih 
prostorov v visokem pritličju 
bo mogoč po stopnišču skozi 
glavni vhod ali z dvigalom.

Kot smo še izvedli, naj bi iz-
vajalec z deli v ambulanti in le-
karni zaključil v začetku aprila, 
poleg tega pa izvajalec objekt 
pripravlja na primopredajo 
Občini Log - Dragomer.

 
V. L.

Foto: Občinska uprava

Aprila končana dela 
v novi ambulanti in lekarni

Log - Dragomer, 17. marec 2020 – Občina 
Log - Dragomer je v začetku letošnjega leta na 

novo uredila makadamsko parkirišče pri vrtcu v 
Dragomerju, ki pa je že bilo tarča huliganov.

 Razrito, luknjasto maka-
damsko parkirišče v bližini 

vrtca je v jesenskih in zimskih 
mesecih jezilo starše, ki so se 

ob deževju z roko v roki s svo-
jimi malčki zjutraj in v popol-
danskem času prebijali mimo 
globokih blatnih luž. Občina 
je, kot smo izvedeli, dobila več 
pobud staršev in starih staršev 
za ureditev parkirišča, med 
drugim tudi svetniško pobudo. 

Urejanja so se lotili v začetku 
januarja, ko so delovni stroji 
nasuli zahodni del parkirišča. 
Kot nam je pojasnila Marjeta 
Sternad Kuharič rešitev ni bila 
optimalna, saj bi bilo treba 
urediti tudi odvodnjavanje, a 
so se razmere ob deževju bi-
stveno izboljšale. 

A na novo nasuto parkirišče 
ni dolgo ostalo urejeno. »Na 
občini smo opazili, da je nek-
do, najverjetneje z zategnjeno 
ročno zavoro, vozil po maka-
damskem parkirišču pri vrtcu 
in ga precej razril, kamenje pa 
je nametano tudi po asfaltni 
potki, ki pelje mimo parkiri-
šča,« pravijo na Občini. Hkrati 
prosijo, da vse, ki karkoli vedo 
o dogodku o tem obvestijo 
Občinsko upravo, lahko tudi 
anonimno. 

 
V. L. , foto: V. L. 

Na novo nasuto parkirišče 
že razrito

Vrhovčeva in 
regionalna 
povezani s 
stopnicami



30. marec 2020 45
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Log - Dragomer

V zadnji številki revije Ko-
sec smo zaradi preobširnega 
gradiva objavili samo del 
prispevka zgodovine gradu 
Lukovica. Nekako čutimo 
dolžnost do vas krajanov in 
ustvarjalcev prispevka, da se 
gradivo objavi v celotni obli-
ki, tako da lahko dobite pravi 
vpogled v zgodovino Gradu 
Lukovica. Na tem mestu bi se 
rada zahvalila ustvarjalcem 
prispevka, kajti ti zapisi so 
dragoceni tako za nas kot za 
naše dediče.

 Anica Vengust
 
O nekdanjem gradu Lukovec 

danes priča le še manjši vogalni 
kamen na travniku nad Luko-
vico. Grad se je dejansko naha-
jal na vzhodnem pobočju hriba 
nad Dragomerjem. Kot navaja 
Josip Novak, ime Lukovec pri-
haja iz nemške besede Lukowi-
tz, kar bi lahko pomenilo tudi 
»kukati na barje«. V svoji knjigi 
Zgodovina brezovške župnije 
ga nadalje opisuje kot grad, ki 
»luka izmed hribov po barju«. 
Če si želimo grad Lukovec vi-
zualno predstavljati, nam je v 
veliko pomoč edina ohranje-
na skica, ki nam jo je zapustil 
sloviti Janez Vajkard Valvasor 
kot bakrorez v znameniti Slavi 
vojvodine kranjske iz leta 1689. 

Nastanek gradu povezujemo 
s turškimi vpadi v 15. stoletju. 
Pred grozečo nevarnostjo so se 
zatekli v Kartuzijo Bistra. Svoje 
imetje naj bi nalagali na čolne 
ter po Ljubljanskem barju plu-
li vse do Bistre. Zgodovinske 
navedbe pričajo tudi o enem 
izmed neuspelem pobegu gra-
ščakov pred Turki, ko so obko-
lili celoten grad ter pobili vse 

njegove prebivalce. 
Pogosta usoda propadanja 

gradov je menjavanje lastnikov, 
kar je botrovalo propadu tudi 
gradu Lukovec na prehodu v 
20. stoletje.

 
Lastništvo gradu Lukovec

Prvi posestniki gradu so bili 
grofje Barbo, kar navaja tudi 
Valvasor. Njihove italijanske 
korenine segajo daleč nazaj v 
preteklost, po nekaterih podat-
kih celo do 4. stoletja. Rodbina 
Barbo je bila izredno premožna 
in vplivna, spadali so v sloj pa-
tricijev. O njihovi moči priča 
tudi podatek, da je iz te rod-
bine izšel papež Pavel II (rojen 
kot Pietro Barbo). Prisotni pa 
so bili skoraj na vseh pomemb-
nih položajih. Na gradu Luko-
vec je dejansko živel Andrej 
Daniel Barbo. Umrl je verjetno 
16. maja 1639, ko je bil napisan 
njegov zapuščinski inventar. V 
njem med drugim zasledimo 
podatek, da je imel med svojim 
dokumenti Sporazum ali ku-
pno pogodbo s 4. pobotnicami 
za grad Lukovec in tudi 4 davč-
ne pobotnice ter dokument o 
obstoju desetinskega registra 
gradu Lukovec.[1]

Na Lukovici tik ob 
regionalni cesti raste 

lipovec, ki je bil leta 
1995 razglašen za 

naravno spomenik 
občinskega pomena. 

Za njegovo sanacijo skrbi ob-
čina. 

 Lipovec na Lukovici velja 
za najdebelejše znano drevo v 
občini Log - Dragomer, obseg 
njegovega debla pa meri zavi-
dljivih 404 centimetrov, visoko 

pa je okoli 21 metrov. Drevo, 
ki je staro že 111 let, raste na 
dvorišču domačije Pleško, po 
domače pri Krvojčkovih. 

Kot lahko preberemo v stro-
kovnem mnenju glede izvedbe 
sanacije lipovca, ki ga je za Ob-
čino Log - Dragomer pripravil 
Zavod RS za varstvo narave, 
je vitalnost drevesa zadovolji-
va. »Na njem se v preteklosti 
niso izvajali večji posegi, ki bi 
škodovali vitalnosti. Krošnja 
je zračna, svetla in simetrična. 
Sestavlja jo šest široko razra-
slih ogrodnih vej. V krošnji 
se pojavljajo posamezne suhe 
veje. Iz koreničnika poganjajo 
adventivni poganjki. Na deblu 
je posušen bršljan,« je zapisal 
naravovarstveni svetovalec. 
Ta je predlagal, da strokovno 
usposobljen izvajalec odstrani 
suhe veje v krošnji, odstrani 
adventivne poganjke, ki raste-
jo iz koreničnika in spodnjega 
dela debla ter, da se ogrodne 
veje krošnje povežejo s povezo-
valno vrvjo. Tako bi povečali 
varnost ter zmanjšali verjetnost 
odloma debelejših vej krošnje v 
primeru hujših neurij.

Lipovec so sanirali jeseni, iz-
vedel ga je strokovnjak na tem 
področju, Bober gozdarstvo 
d.o.o., nam je pojasnil Martin 
Martinčič iz Občinske uprave.

 
V. L. , foto: V. L.

 

Konec februarja se 
je zaključil rok, do 
katerega so starši 

lahko oddali vloge za 
sprejem otroka v Vrtec 

Log - Dragomer za 
šolsko leto 2020/2021. 

Pravočasno je prispelo 43 
vlog, večina iz občine Log - 
Dragomer. Koliko otrok bodo 
sprejeli, še ni znano, saj bo ko-
misija zasedala predvidoma 
aprila, zagotovo pa v vrtcu ne 
bo dovolj prostora čisto za vse 
prijavljene otroke.

28. februarja se je zaključil 

rok, do katerega so lahko star-
ši oddali vloge za vpis otroka 
v vrtec Log - Dragomer.  Do 
roka je prispelo 43 prijav, od 
tega 33 iz občine Log - Drago-
mer. Podobno kot v preteklih 
letih je največ povpraševanja 
po prostih mestih v vrtčevskih 
oddelkih prvega starostnega 
obdobja, manj zanimanja pa 
je bilo za vpis starejših otrok. 
Tokrat so prejeli 36 prijav za 
prvo in 7 za drugo starostno 
obdobje.

Koliko novincev bodo spre-
jeli v vrtec, trenutno še ni zna-
no.  Pomočnica ravnateljice 
Mojca Erjavec nam je pojasni-
la, da je za takšne informacije 

še prezgodaj, saj se bo najprej 
morala sestati komisija. Ta bo 
predvidoma zasedala aprila. 

Izvedeli smo še, da bo pa, 
tako kot v preteklih letih, o 
sprejemu odločalo število 
točk. Na tem področju ni 
sprememb. Po pravilniku o 
sprejemu otrok v vrtec v obči-
ni Log - Dragomer dobijo več 
točk otroci, ki imajo skupaj z 
enim od staršev tu stalno pre-
bivališče. Njihovi starši, ki so 
tu stalno prijavljeni, pa dobijo 
točke še za število let bivanja 
v Dragomerju, Logu ali Luko-
vici.  

V. L.
 

Zaščiten lipovec 
je obrezan

Prispelo 43 vlog za 
vpis v vrtec

Grad Lukovec

Dolina Lukovice - 18. stoletje.



30. marec 2020 46
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Log - Dragomer

Lastništvo gradu nato preide 
na gospode Gallen, ki pa po že-
nitvi preide na vicedomskega 
knjigovodjo Jurija Reffingerja. 
Njegova vdova Katarina se po-
roči z Avguštinom Busethom. 
Nadalje je last in posest prevzel 
ljubljanski župan Jakob Bosi in 
sicer po tožbah in plačilu ku-
pnine 6100 zlatih goldinarjev 
v »speciah«. Majda Smole v 
knjigi Graščine na nekdanjem 
kranjskem, sicer omenja, da je 
Jurij Reffinger leta 1671 prodal 
graščino Francu pl. Zergol-
lernu, zemljiškemu gospodu 
nad kmetijami na Brezovici in 
Radni. V zapuščinskem inven-
tarju iz leta 1693, verjetno ob 
smrti Jakoba H. Bosia pa je pod 
številko 15 sestavek, da se je 
ohranila vsebina njegovega pri-
loženega zahtevka, z datumom 
9. februarja 1671. Originalni 
kupni zapis (Notel) je napisal 
gospod Hans Danijel Räffin-
ger v svojem imenu in v imenu 
svojih bratov in sester ter ga 
naslovil na gospoda Franca pl. 
Zergollerna glede dvora Lu-
kovca, ki je potem po razsodbi 
sodišča prešel na Hansa Jakoba 
Bosio po predkupni pravici.[2] 
Po Jakobu Bosiu je lastnik po-
stal Jožef Lukančič. Katerega 
leta se je Sebastijan Rakovec 
Raigersfeld (r. 10. 1. 1655 – u. 
15. 1. 1732) preselil na Lukovec 
ne vemo, toda l. 1703 je s svojo 
ženo Marijo Isabello Sorgfeld 
(r. 2. 9. 1674 – u. 28. 12. 1728)[3] 
že prebival na Lukovici. 

Sebastijan Rakovec Raigers-
feld je bil eden od podpisnikov 
listine o ustanovitvi Brezovške 
župnije l. 1703.[4] Konec 17. 
stoletja je ob vznožju Soviča 
sezidal postojnsko graščino 
(Adlershofen) in je verjetno 
zaradi tega prodal 22. novem-
bra 1704 za 10.000 goldinarjev 
graščino Lukovec, prijatelju in 
sorodniku po ženi, Sigmundu 
ali Žigu Jožefu Lukančiču von 
Hertenfels (r. 1. 1. 1686[5] - u. 
16. 2. 1749 v Ljubljani), sin Jo-
hanna Gottharda Lukančiča iz 
plemiške družine iz Stare Loke. 
Poročil se je 2. februarja 1705 
z Ano Rozino Jožefo rojena 
kot baronica Valvasor (r. pred 
1680 – u. 2. 1. 1756 Cerkno pri 
Gabrovki[6]) in sta v letih od 
1706 do 1708 krstila tri otroke 
v Brezovški cerkvi.

Po prodajni pogodbi 7. marca 
1709, Ana Rozina Jožefa proda 
grad Lukovec Frančišku Jako-
bu Kovačiču pl. Schmidthoff-
nu (r. 1671 - u. 15. 6. 1746). Ob 
prejemu plemiškega naziva je 
spremenil priimek Kovačič v 
Schmidthoffen, poročil pa se 
je l. 1691 z Ano Felicita Kre-
klenin rojena Iglshofen. Drugič 
pa se je poročil l. 1720 z Ano 
Hauserskin baronico pl. Final. 

Bil je zelo vpliven, prisednik 
plemiškega deželnega sodišča 
v Ljubljani, njihova rodbina pa 
je zasedala pomembne funkcije 
v tedanjem času. Cesar je Fran-
čiška Jakoba povzdignil celo v 
baronski stan z naslovom »und 
Ehrenwortt« in s pridevkom 
»von Schmidthoffen, Herr zu 
Treffen und Lukowitz«. Njihov 
grb se je ohranil vse do danes, 
nahaja pa se v notranjosti cer-
kve na Brezovici, kjer so v te-
danjem času imeli tudi svoje 
klopi. 

Posestvo podeduje sin Fran-
čišek Anton Schmidthoffen (r. 
22. 11. 1694 – u. 21. 05.1768), 
poročen prvič dne 22. 4. 1728 
z Magdaleno Judito pl. Ratt-
kay iz Brna. Frančišek Anton 
Schmidthoffen je bil lastnik 
gospostva Trebnje in tudi Lu-
kovca. Bil je deželni svetnik 
in predsednik deželnega ter 
dvornega sodišča. Njegov za-
puščinski inventar kaže, da ni 
več živel na Lukovcu, ampak v 
hiši v Ljubljani.

Po njegovi smrti, postane 
lastnica Lukovca njegova hčer-
ka Barbara Schmidthoffen (r. 
1729 – u. 28. 8. 1801[7]),  prvič 
poročena Kirsch. Po poroki 1. 2. 
1768 [8] pa preide posest v last 
Ivana Nepomuka Raspa (r. 3. 3. 
1729 - u. 26. 5. 1802[9]), kateri 
je bil tudi varuh Schmidthoffo-
vih dveh otrok v letih 1775 in 
1776. Uradno je prevzel dvorec 
šele 4. marca 1786. Sicer pa je 
bila Barbara po smrti v zapu-
ščinskem inventarju l. 1801 še 
vedno zapisana kot lastnica ce-
lotnega posestva. Leta 1788 je 
imel dvorec v lasti 3 cele kmeti-
je in eno do četrt.[10] Ivan Ne-
pomuk Graf von Rasp je postal 
dedič Krumperškega gradu pri 
Dobu po smrti brata Avguština 
Graf von Rasp (6. 11. 1784[11]). 
Ivan Nepomuk Rasp umre brez 
svojih otrok. 

Krumperk in Lukovec zapu-
sti svoji nečakinji Mariji Ani 
grofici Thurn, hčeri Rozalije 
grofice Rasp in Ignaca Gal-
la barona Gallensteina[12]; le 
ta je bila poročena z Jožefom 
grofom von Thurn (r. 1771 - u. 
9. 8. 1829), kamornik in major 
prvega deželno brambovskega 
bataljona. Priznana  je bila za 
lastnico s prisojilno listino 1. 
avgusta 1803.[13] Ob koncu 18. 
stoletja verjetno na Lukovcu 
ni bival nobeden grajski, am-
pak je bil namenjen občasnim 
vojaškim posadkam. V spisku 
vojaštva na Lukovcu so nave-
deni samo posamezni kmečki 
sinovi iz bližnji vasi, ki so prišli 
služit vojaščino in s tem skrbeli 
za grajsko poslopje.[14]Zani-
mivo je, da so lahko mladeniči, 
ki iz takšnega ali drugačnega 
razloga niso mogli ali hoteli 

služiti vojske, služili nekakšno 
civilno vojsko na gradu Luko-
vec ali na Krumperku. Za njim 
ali pa za svojo materjo Marijo 
Ano Thurn, ki je umrla 8. apri-
la 1805, je prevzel posestva sin 
Jožef grof Thurn in Walsassi-
na (r. 12. 11. 1802[15]- u. 29. 2. 
1836). Umre na Krumperškem 
gradu. Po njegovi zgodnji smr-
ti, je Lukovec podedovala nje-
gova sestra Barbara (r. 31. 10. 
1799[16]– u. 8. 7. 1885) poroče-
na 29. 9. 1822 s Filipom Freiherr 
baronom pl. Rechbachom (r. 
1793 - 12. 3. 1867[17]).[18]

Po letu 1800  pa vse do ze-
mljiške odveze so se menjavali 
različni oskrbniki, ki so na splo-
šno slabo skrbeli za posestvo. 
Že leta 1813/14 je na sodišču 
zaradi slabega stanja posestva 
Jože pl. Thurn tožil oskrbnika 
Matija Raka.[19]. V letih 1837 
do 1839 je bil oskrbnik in upra-
vitelj Krumperškega gradu in  
Lukovca neki Jožef Dralka, o 
katerem drugih podatkov ni.

Leta 1839 Barbara daje lovne 
pravice v okolici gradu Luko-
vec v najem za eno leto. V času 
lastništva Barbare grad poča-
si začne razpadati. Leta 1849 

Barbara da v zakup posestvo 
Valentinu Čudnu, s katerim pa 
sta že čez dve leti imela obrav-
navo na sodišču zaradi njegove 
odpovedi. Leta 1861 sta Barba-
ra Rechbach, katera je še bila 
lastnica Lukovca in Janez Ne-
pomuk Rasp imela obravnavo 
na sodišču, zaradi omenjenega 
posestva.[20] Od Rechbacho-
ve posestvo kupi 7. septembra 
1863 ljubljanski trgovec Smre-
kar za 18.000 goldinarjev. Vse 
tako kaže, da je Barbara nad 
posestvom gospodarila vse 
do leta 1866. Janez Smrekar, 
kateri pa je umrl 4. oktobra 
1866, zapusti v testamentu po-
sestvo Tereziji Trinker. Od nje 
je kupil graščino 4. julija 1870 
ljubljanski hotelir Luka Tav-
čar. Ker Luka Tavčar ni mogel 
poravnati Kranjski hranilnici 
11.000 goldinarjev dolga, je bila 
10. septembra 1888, razpisa-
na prisilna dražba. Posestvo 
je za 21.000 goldinarjev kupil 
ljubljanski trgovec in tovarnar 
volnenih izdelkov na Dunaju F. 
M. Schmit, kateri še istega leta 
proda celotno posestvo s pod-
jetjem vred z imenom Rustika-
-Maierhof Smrekn za 27.695 ft 
in 55kr (1Ft=60 kr=240 dena-
ričev).[21][22] Zadnji lastnik je 
postal Jože Čuden domačin iz 
Lukovice.   

V preteklosti so morale kme-
tije zaradi uporabe zemlje ze-
mljiških gospodov plačevati 
razne dajatve. Ena izmed njih 
je bila desetina, ki pa se je de-
lila na žitno dajatev in dajatev 
od živalskega prirastka. Dese-
tino so lahko razdelili tudi na 
več delov. Do nje so se pravilo-
ma »dokopali« plemiči, cerkev 

in premožni meščani. Med 
leti 1671 pa vse do leta 1850 
v desetinskih registrih gradu 
Lukovec najdemo kmetije iz 
vasi Brezovica, Lukovica, Dra-
gomer, Log (takrat je bil Log 
razdeljen na vas Mamole in Na 
lazih) in posamezne kmetije iz 
vasi Vnanje Gorice, Podsmreka 
in Dobrove. Gospodje gradu 
Lukovec ali kot so jih včasih 
poimenovali kar Brezovški 
gospodje, pa so imeli tudi de-
setine od prirastka. Drugi del 
pa v  zakupu od škofijskega pa-
latinata. Dejstvo je, da so bile 
vse ložanske kmetije podložne 
ljubljanskemu magistratu, de-
setino pa so morale plačevati 
lastnikom gradu Lukovec. Za-
nimivo pa je, da so kmetije iz 
Dragomerja plačevale veliko 
večino dajatev Nemškemu vi-
teškemu redu razen dveh hub 
(huba je posest, glede na ve-
likost, kvaliteto obdelovalne 
zemlje in vse kar je vplivalo na 
njeno donosnost), ki sta spada-
li pod cerkev sv. Petra, desetino 
pa sta plačevali gradu Lukovec.
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 Spoštovani krajani, članice 
in člani kulturnega društva 
Kosec!

Skladno z navodili in priporočili Mini-
strstva za zdravje, Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje in sprejetih sklepov štaba 
civilne zaščite smo vas obvestili o odpo-
vedi gledališke predstave TRIJE VAŠKI 
SVETNIKI in Občnega zbora društva. 

Po tej poti vas tudi obveščamo, da so 
dejavnosti za mesec april, zaradi razgla-
šene epidemije korona virusa začasno 
ustavljene. Spremljali bomo dogodke in 
vas pravočasno obveščali glede  nadalje-
vanja naših aktivnosti.

Z željo ostati v kontaktu in, če že ne 
moremo biti v dvoranah, se bomo z vami 
družili preko javnega portala. Tako kot se 
je veliko kulturnikov odzvalo solidarnosti 
v času pandemije in omogočilo brezpla-

čen ogled njihovih predstav, se jim tudi 
mi pridružujemo. Član gledališke skupi-
ne MAH TEATER, g. Miran, vam je pri-
pravil in omogočil pogled naše gledališke 
predstave, ki nam je prinesla veliko novih 
izkušenj, da bomo v naslednjem letu še 
boljši!

Veseloigro Trije vaški svetniki si lahko 
ogledate na YouTubu. Bodite zdravi!

KUD Kosec

Odpoved dogodkov, predstavo si 
lahko ogledate na youtube
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Naša mala trgovinica
Vsako soboto, ko je moja sedemletna 

vnučka pri meni, me vpraša: »Babi, ali 
bova šli v trgovinico?«. »Bova,« odgovorim. 
Najino sobotno nakupovanje je tako posta-
lo stalnica, prijeten in poučen dogodek, kjer 
vnučko učim pozdravljanja, izbiranja živil 
in tudi samostojnosti. V največje veselje ji je, 
ko lahko sama odide v trgovino in kupi par 
stvari ter jih plača. Vse to v velikih in brez-
osebnih nakupovalnih središčih ni mogoče.

Naša mala trgovina vse bolj postaja pro-
stor, ki ima dušo. V njej se nakupuje, smeje 

in pogovarja. Več kot dobro igra svojo vlogo. 
Odziva se na potrebe in želje svojih strank 
in s tem prilagaja svojo ponudbo. Poleg 
osnovnih živil različnih proizvajalcev lah-
ko kupimo domače maslo, skuto, jogurte, 
meso, klobase in  imamo tudi pečico za 
kruh. Postreže nam vedno nasmejana in 
prijazna prodajalka. Zato ljudje, predvsem 
starejši, zelo radi prihajamo v trgovino. Za 
prenekatere je to edini družabni stik v dne-
vu, nasmeh in dobra volja polepšata dan. 
Samostojen obisk trgovine starejšega obda z 
občutkom ponosa, da zmore sam in še zdra-
vo je, saj se s tem sprehodi po naselju.

Tudi v času krize, ko se novi koronavirus 
širi med ljudmi, se je naš Orel učinkovito 
organiziral. Uspešno polni police in skrbi, 
da ničesar ne zmanjka. Med ljudmi vzbuja 
mir in zaupanje. Kot občanka si želim, da bi 
naša mala trgovina bila še dolgo naša in se 
v imenu vseh, ki v njej nakupujemo, iskreno 
zahvaljujem vsem, ki nam omogočajo, da 
imamo svojo, pa čeprav majhno, trgovinico.

 
Erna Kos Grabnar

Vas Sela pri Šumberku leži 
na severozahodnem delu Suhe 
krajine 5 km z avtoceste Lju-
bljana - Zagreb izhod Bič. Gru-
časta vas se razteza pod 540 m 
visokim hribom Šumberk, na 

katerem je nekoč kraljeval grad, 
sredi vrtačasto kraškega sveta. 
Osrednji del vasi je vaški trg s 
cerkvijo Janeza Krsnika, staro 
šolo, v kateri sedaj deluje vrtec 
in gostilno. Krajevna skupnost 

danes šteje 352, plus novoro-
jenček. Krajevna skupnost ima 
122 hiš. 

Sprejem, ki smo ga bili de-
ležni, je na nas pustil globok 
vtis. Nastopali smo v gasilskem 
domu, ki so ga krajani s skupni-
mi močmi obnovili. Imajo tudi 

premični oder, ki so ga tudi v 
ta namen postavili. Vasica se 
lahko pohvali z mlado genera-
cijo, ki ostaja doma, se razvija 
in skrbi za razvoj podeželja in 
gospodarstva. Publika je ob 
gledališki predstavi uživala od 
prvega trenutka dalje, tako da 

so igralce popeljali do vrhun-
ske igre. Med predstavo je bilo 
prisotno veliko smeha, dobre 
volje in pozitivne energije. Po 
končani predstavi so nas go-
stitelji povabili še v vinsko klet 
KRESAL, kjer so nam ponudili 
degustacijo vin, cvička, franki-

nje in šmarnice, ki jih pridelajo 
v bližnjem vinogradu. Da pa 
smo lažje poskusili vrhunsko 
vino, so nas pogostili tudi s po-
jedino.

Vinska klet KRESAL domu-
je v Veliki Ševnici. Gospodar 
Martin, s pomočjo žene Ta-
tjane, vodi klet, pri tem pa mu 
pomagajo tudi ostali družinski 
člani in se od njega pridno uči-
jo osnov pridelovanja grozdja 
in kletarjenja. Imajo 5500 trt in 
pridelajo 10.000 litrov vina.

Na tem mestu bi se še enkrat 
radi zahvalili gostitelju Primo-
žu in Tatjani za sprejem. In tudi 
mi smo nekaj naučili od njih; da 
se lahko z dobro voljo in vese-
ljem veliko doseže in naredi. 
Vsa mladina iz vasi je sodelova-
la in pomagala pri organizaciji 
dogodka.

 
KUD Kosec

Tudi februarja 
gledališka 

skupina Mah 
teater pod 

okriljem KUD 
KOSEC ni počivala. 

V začetku meseca so se ma-
hovci predstavili občanom 
občine Horjul. V Prosvetnem 
domu jih je prijazno sprejel g. 
Klemen in jim nudil svojo po-
moč med samimi pripravami 
odra, med izvedbo igre in po 
koncu predstave. Čudovito 
urejen dom, velik in prostoren 
oder ter prijazni ljudje so zago-
tovilo, da se Mah teater k njim 
še vrne.

Gorenjska je bila naslednja, 
ki je gostila zasedbo Mah tea-
tra. V Železnikih, v dvorani na 
Češnjici, so se igralci predstavi-
li na ogromnem odru. 

Publika je bila odlična, kakor 

tudi energija na odru in za njim. 
Tudi tokrat je bila predstava iz-
vedena brez napak, gledalci pa 
so z bučnim aplavzom potrdili 
njihov uspeh.

Mah teater ima predvidenih 

še nekaj gostovanj v mesecu 
marcu. Predstavili se bodo v 
Selah pri Šumberku, v O.Š. Log 
- Dragomer, V Kortah nad Izolo, 
v Tržiču ter zaključili v Podpe-
či. Kljub napornemu mesecu 

se ekipa veseli vsakega nastopa 
in prisrčno vabi vse krajane k 
ogledu njihove predstave – ve-
seloigre Trije vaški svetniki.

 
KUD Kosec

Spomladi se po 
dolgi zimi veselimo 

sprehodov v naravo, 
predvsem zaradi prvih 
spomladanskih cvetlic. 

Zvončki, trobentice in ža-
frani prekrijejo svetla gozdna 
tla, na nekaterih suhih in vla-
žnih travnikih pa se kmalu 
razcvetijo tudi vijolice. 

Cvet je nekaj, kar vedno pri-
tegne pogled, ustavi misel in 
besedo. Mnogim je izdelova-
nje cvetja izziv, kako poustva-
riti to, kar ustvari narava. 

Kakor v naravi se prvih 
cvetočih spomladanskih cve-
tlic veselimo tudi doma. Zato 
smo v KUD KOSEC, sekcija 

ročnih spretnosti, imeli po-
mladno delavnico. Izdelovale 
smo žafrane iz papirja. Delav-
nico se je udeležilo deset  čla-
nic. Delavnico sta vodili 
Anica in Joži. Ob prijetnem 
klepetu in dobri družbi nam 
je večer hitro minil, tako da 
smo se razšle zadovoljne in 
ponosne vsaka na svoj izdelek.

V vsako rožo je vpleteno 
mnogo znanja, ročnih spre-
tnosti, vztrajnosti, natančno-
sti, čustev in domišljije. Ob 
natančnem gledanju in opa-
zovanju narave ter rož razvi-
jamo tudi prefinjen občutek 
za skladnost in estetiko. Bilo 
nam je prijetno.

 
KUD Kosec

Sele gostile mahovce

V KUD Kosec 
izdelovali prve 
spomladanske 
rožice

Gostovanja Mahovcev v februarju

P R E J E L I  S M O

Gledališka skupina 
Mah teater pod 
okriljem KUD 
Kosec je v začetku 
marca nadaljevala 
gledališki pohod, 
tokrat so se 
odpravili v vas Sela 
pri Šumberku.

Odpoved dogodkov, predstavo si lahko 
ogledate na you tube
Zaradi epidemije koronavirusa smo odpovedi gledališke predstave Trije vaški svetniki in občni zbor društva. Po 
tej poti vas tudi obveščamo, da so dejavnosti za mesec april, zaradi razglašene epidemije korona virusa začasno 
ustavljene. Spremljali bomo dogodke in vas pravočasno obveščali glede nadaljevanja naših aktivnosti. Z željo 
ostati v kontaktu in, če že ne moremo biti v dvoranah, se bomo z vami družili preko javnega portala. Tako kot se 
je veliko kulturnikov odzvalo solidarnosti v času pandemije in omogočilo brezplačen ogled njihovih predstav, se 
jim tudi mi pridružujemo. Član gledališke skupine Mah Teater, g. Miran, vam je pripravil in omogočil pogled naše 
gledališke predstave, ki nam je prinesla veliko novih izkušenj, da bomo v naslednjem letu še boljši!

Veseloigro Trije vaški svetniki si lahko ogledate na YouTubu.
Bodite zdravi!

KUD Kosec
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6. 3. 2017 smo po 
občnem zboru DUDL 

uvedli gibanje starejših 
... 

Čez pol leta smo imeli v 
občini že dve skupini na dveh 
lokacijah. Naš župan nam je 
podaril majice in odločili smo 
se, da na njih piše Vedno po-
skočni.

Cilj gibanja je še vedno po 
smiselnem vrstnem redu: 
ogreti, raztegniti, poravnati, 
razmigati in nazadnje obre-
menjevati vse sklepe in miši-
ce z izkoriščanjem ograj, klo-
pi, košev, črt in nadstreškov v 
športnih parkih in druženje v 
skupini. Enkrat na mesec se 
predstavimo vsi in vsak petek 
gremo po vadbi na kavo in 
klepet. Pripravimo tudi pre-
dloge za izboljšave. Izkušnje 
in ‘študije’ posameznikov 
se prenašajo in večina že ve, 
kako se odpravlja vzroke za 
zdravstvene težava in rešuje 
kakšna težava posameznika. 
Mnogi tudi vedo, kako se od-
pravi škripanje vrat, uporablja 

bergle, vse o kalcitu v ramenu, 
radonu v stanovanju in potre-
bah po operacijah. Od cca 80 
‘poskočnih’ jih je kar nekaj 
starejših od 80 let. Nihče še ni 
šel v dom. Nekateri spremlja-
jo revijo  Science in poživljajo 
utrip srca, hodijo, kolesarijo 
in odrivajo demenco, nekate-
ri kaj zamešajo in kaj pozabijo, 
pa vsaj ni vedno enako. Šale, 
praznovanje rojstnih dni, ka-
kšne pesmi in pozdravi bo-
dočih šolarjev so že na spisku 
lepih navad.  

Ob tretji obletnici se nam 
je župan kot puščavski lisjak 
pridružil na jutranji vadbi, 
ker tudi on želi ostati vedno 
poskočen in ker je kar zado-
voljen z nami. 

Po dnevu žena in novem 
virusu smo vadbo spremenili, 
dotike odpravili, razmake po-
večali, skupine za prevoze in 
druženje v zaprtih prostorih 
pa odpravili. Upam in želim, 
da bomo še dolgo poskočni in 
zadovoljni.   

 
Ciril Krašovec 

Kot vsako leto smo tudi letos ob koncu 
februarja sklicali občni zbor Društva 

upokojencev Dragomer - Lukovica (DUDL), 
da prevetrimo delovanje v preteklem letu 

in začrtamo program in cilje za delovanje v 
letošnjem letu.

Zbora se je udeležilo malo 
manj kot sto članov, kar doka-
zuje, da se je društvo s svojim 
delovanjem utrdilo v našem 
okolju in da člani vestno spre-
mljajo in soustarjajo program.

Navzoč je bil tudi župan, go-

spod Miran Stanovnik, pred-
sednica Društva upokojencev 
Log, gospa Branka Brecelj, 
predsednica Kulturnega dru-
štva Kosec, gospa Anica Ven-
gust in predstavniki drugih 
društev v občini.

Za kulturni uvod je poskrbel 
trio Jože, Lili in Milka. Zbor 
je potekal po pravilih društva, 
torej z imenovanjem delovnih 

teles, zapisnikarja in overo-
vateljev. Poročevalci po posa-
meznih področjih so bili člani 
upravnega odbora društva, ki 

Vseslovenski kulturni 
praznik Prešernov dan 

smo tokrat v KUD-u 
Kosec organizirali malo 

drugače. 

V soboto, 15. 2. 2020, smo go-
stili gledališko skupino Šota iz 
Kulturno-umetniškega društva 
Borovnica. Predstavili so vese-
loigro Stari grehi. 

Zgodba se odvija v Pragi, v 
času avstro-ogrske monarhije. 

Trije dobri prijatelji se sprašuje-
jo, čigava hči je nova služkinja. 
Ta je namreč prišla iz mesta, 
kjer so se vsi trije radi družili z 
njeno mamo. Tudi skupna sim-
patija do nove služkinje pa ne 
razdre vezi prijateljstva mladih 
mož. Zgodba torej pripoveduje 
o prijateljstvu, o tej čudoviti sili, 
ki povezuje ljudi.

Predstava je bila uspešno 
izvedena, večer se je veselo za-
ključil, gledalci so z nasmehom 
na ustih in dobrimi vtisi zapu-

stili dvorano. 
Zahvaljujemo se gasilskem 

društvu Log, da so kljub grad-
benim delom omogočili, da 
smo uspešno speljali predstavo. 
Naj bo kulturni dan vzpodbu-
da, da se čim večkrat udeleži-
mo raznih kulturnih priredi-
tev!

 
KUD Kosec

Zelenoprsti navdušenci 
smo se v vznemirjenem priča-
kovanju pomladi spet zbrali na 
Semenjavi. Letošnja Semenjava 
je bila že sedma Semenjava na 
Logu. Zbrali smo se različni 
posamezniki od tukaj in tam, 
vsi s skupnim ciljem: ustvariti 
(zelene) lepote in dobrote na 
naših vrtičkih, gredah in nji-
vah. Dogodek je v prijetnem 
vzdušju spet potekal v, zdaj že 
naši, učilnici št. 10 v OŠ Log - 
Dragomer. Zraven obrazov, ki 
jih srečamo na vsakem Zele-
menjavnem dogodku, se je tudi 
na letošnji Semenjavi pojavilo 
nekaj novih »Zelemenjavarjev«. 
Skupaj se nas je tako zbralo 

kakih 15. Naša menjava semen 
je potekala v rahlo kaotičnem 
redu, ki smo se ga do sedaj že 
navadili in ga vzljubili. Živah-
no smo menjali semena papri-
ke in paradižnika, različnih 
bučk, ačoče, tobaka, zelišč in 
rož. Zraven semen smo menja-
li tudi modre (ali bolje: zelene) 
nasvete, pod budnim očesom 
ge. Mete Maček, zeliščarke in 
članice KUD Kosec. Ob pri-
jetnem kramljanju smo tako 
prebili urico torkovega večera 
in se vrnili domov bogatejši za 
zanimiva semena in zavedanje, 
da je doma pridelana hrana res 
najboljše, kar lahko privoščimo 
svojemu telesu. Za zdrav duh v 

zdravem telesu pa poskrbi tudi 
telovadba, ki jo v neizmernih 
količinah najdemo ob okopa-
vanju in pripravi vrta.

Naslednji dan smo izvedli 
še telefonski intervju na radiu 
Trst, v katerem smo predstavili 
delovanje Zelemenjave kot gi-
banja in izvedbo Semenjave na 
Logu. Zamejske Slovence smo 
povabili k sodelovanju pri na-
ših in organiziranju podobnih 
dogodkov.

Zdaj pa naj vas povabimo še 
na majski Zelemenjavni do-
godek, ljubkovalno imenovan 
Flancarija, kjer bomo menjali 
sadike (flance) in ostalo.

KUD Kosec

Na pustni torek so se pustne šeme iz društva KUD 
Kosec odločile, da bodo preganjale zimo skupaj z 

otroci iz Miklavževega vrtca in s starostniki zavoda 
Dom Marije in Marte v Logatcu. 

Navihane maškare so ob 
spremljavi harmonike, kitare 
in pevskega zbora »Mladi po 
srcu« zapele in zaplesale vesele 
pesmi. V upanju, da bi prikli-
cale pomlad, so z nekaterimi 
oskrbovanci doma in otroki iz 

vrtca naredile pravo postno po-
vorko skozi Logatec. Maškare 
so se podale vse do slaščičarne 
Kljukec in nazaj.

V Domu se zelo dobro za-
vedajo pomena sodelovanja 
mlajše in starejše generacije. 

Danes mladi pogosto se nimajo 
možnosti srečati ali preživljati 
svoje mladosti ob starih starših. 
Družine so bile včasih tesno 
povezane. Stari starši so stano-
vali s svojimi otroki, tako da so 
bile pod isto streho kar tri ge-
neracije. V Domu imajo otroci 
možnost vsakodnevnega sre-
čevanja s starejšimi – z dedki 
in babicami. Medgeneracijsko 
sodelovanje je znova poskrbe-
lo za dobro voljo in odlično po-

pestritev vseh generacij, pevci 
zbora Mladi po srcu pa so po-
skrbeli za  prisrčno vzdušje.

Pustno rajanje se je zaključi-
lo ob slastnih flancatih in dobri 
malici.

Na tem mestu se zahvalju-
jemo Zavodu Dom Marije in 
Marte za povabilo ter topel 
sprejem.

 
KUD Kosec

“Mladi po srcu” v Domu starejših v Logatcu

Občni zbor DUDL

Vedno poskočni

Prešernov praznik malo drugače Semenjava ponovno pri nas
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vodijo posamezna področja.
Predsednica društva gospa 

Inka Zdravkovič je podala 
osnovne podatke o članstvu, ki 
kjub naporom ne sledi trendu 
povečanja. Ugotavljamo, da se 
povprečna starost članov pove-
čuje, zato je izgub zaradi smrti 
vedno več. Novi člani pa ne sle-
dijo tem izgubam. 

Plan, ki smo ga začrtali za 
leto 2019, smo v celoti izpolnili. 
Kljub težavam pri financiranju 
smo s preudarnimi odločitva-
mi uspeli pravočasno uresni-
čiti začrtane cilje. Organizirali 
smo štiri enodnevne izlete, 
kostanjev piknik in prednovo-
letno srečanje. 

Ob rojstnih dneh smo obi-
skali vse, ki so dopolnili osem-
deset let starosti ali več. Za 
novo leto smo obdarovali vse, 
ki so dopolnili petinsedem-
deset let ali več in jih obiskali 
na njihovih domovih. Uspešno 
smo sodelovali s Centrom za 

krepitev zdravja in ZD Vrhni-
ka in vsak drugi torek v mesecu 
pripravili delavnico z nasveti za 
zdrav življenski slog ali preven-
tivno ravnanje pri nekaterih 
najpogostejših težavah v jeseni 
življenja. Za izvedbo in stike je 
bila zadolžena Erna Kos Grab-
nar, ki je skupaj z gospo Vale-
rijo Smirnov poleg teh nalog 
uspešno vodila ponedeljkovo 
skupino starejših. Člani te sku-
pine se srečujejo ob ponedelj-
kih popoldne in si s pogovori, 
izleti, obujanjem spominov, 
brskanjem po literaturi, osve-
žitvijo znanj in še marsičim 
krajšajo čas, preganjajo osa-
mljenost, krepijo prijateljske 
in družabne vezi. Dobra volja, 
smeh in druženje je tisto, kar 
jih povezuje in osrečuje.

Ob ponedeljkih teče tudi te-
lovadba v telovadnici Toskane. 
Tam redno vadi med 10 in 15 
naših članic. Vsak drugi četr-
tek potekajo pohodi po bližnjih 

poteh naše občine. Želeli bi si, 
da se nam pridruži še več ljudi.

Projekt Starejši za starejše je 
še vedno aktualen. Prostovolj-
ke obiščejo vse, ki so v tekočem 
letu izpolnili 69 let, izpolnijo 
predpisane formularje in poro-
čilo posredujejo ZDUS. Že dol-
go si prizadevamo, da bi v sklo-
pu teh dejavnosti storili korak 
naprej. Morda bo to mogoče 
že letos v okviru projekta, ki si 
ga je za to leto zastavila občina 
in v katerem uspešno delujeta 
Marija Draksler in Erna Kos 
Grabnar. Jutranja telovadba s 
Cirilom, ki ga zdaj marsikdaj 
uspešno zastopajo tudi drugi 
člani skupine poskočnih, se 
je odlično prijela in redno ali 
občasno se razgibava preko 30 
udeležencev.

Da so balinarji najuspešnejša 
skupina med nami, pa doka-
zujejo pokali v upokojenskem 
kotičku.

Obveščanje o naših aktiv-

nostih poteka preko časopisa 
in oglasne deske pri balinišču. 
Sledite obvestilom in se nam 
pridružite.

Program za letošnje leto smo 
objavili v zgibanki in večina 
med vami jo že ima. Prilagajali 
ga bomo razpoložljivim finanč-
nim sredstvom, vremenu in 
zdravstvenemu stanju. Potru-
dili se bomo tudi, da še okre-
pimo sodelovanje z ostalimi 
društvi v občini. Tistim, ki bi jo 
še želeli dobiti, je na razpolago 
v pisarni društva.

Prisotne so nagovorili tudi 
gostje na zboru in dodali svoje 
dobre želje za delo v prihodnje 
in priznanje za že opravljeno 
delo. Tega smo še posebej ve-
seli.

Radi bi opomnili zamudnike 
na plačilo članarine, da to lah-
ko še vedno storijo ob uradnih 
urah društva. Vabljeni tudi ti-
sti, ki še razmišljate o vstopu v 
društvo.

Pridružite se nam pri tistih 
dogodkih, ki vas zanimajo ali 

nam posredujte nove predloge 
in zamisli, morda bodo zani-
male tudi druge člane.

V letošnjem letu se občinska 
uprava iz občinskih prostorov 
Doma krajanov v Dragomeru 
seli v nove prostore.  Za obsto-
ječe prostore tečejo razprave in 
oblikujejo se predlogi, kako jih 
uporabiti naprej.

Pogosto se omenja tudi upo-
raba našega prostora. Na tem 
mestu bi radi opozorili, da se 
društvo nekako istoveti s tem 
prostorom, ki ga upravlja že vr-
sto let. Skrbi za redno vzdrže-
vanje, čistočo in namembnost. 
Zadnja leta ga s pridom upora-
bljajo tudi člani drugih društev 
(DVIG). Ne vidimo ovir, da bi 
bilo tako tudi v bodoče in želi-
mo si,  da bi z njim lahko upra-
vljali tudi v naslednjih letih. 

Dragica Krašovec

V DVIG na različne 
načine vrednotimo 

kakovost našega 
dela.

Zavedamo se, da je pri-
znanje naši kakovosti to, da 
uspevamo za svoje izobraže-
valne programe pridobivati 
sredstva na državnih javnih 
razpisih. Vendar je za nas 
bolj pomembno, kako naše 
programe ocenjujejo študen-
tje naše univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje. Zato redno 
spremljamo njihovo zadovolj-
stvo. Njihove pohvale in kri-
tike nas vodijo tako pri izbiri 
tematik učenja kot pri zboljše-
vanju kakovosti našega dela. 

V nadaljevanju vam pred-
stavljamo rezultate evalvacije 
predavanja Zgodbe o vojni in 
miru, v katerem smo osvežili 
naše poznavanje epa Iliada, 
zvedeli pa kar nekaj novega o 
pomenu Homerja v antiki ter 
o vrednotah, ki so jih živeli ju-
naki Iliade, in so bili kažipot 
za antične junake, so pa lahko 
tudi za naše ravnanje. 

Na predavanje je prišlo 
15 krajanov, kar je, glede na 
zahtevnost, za nas dosežek. 
Evalvacijski vprašalnik je iz-
polnilo 12 prisotnih: osem 
iz Dragomerja, dva iz Loga 
in dva iz Lukovice. Med nji-
mi je bilo devet žensk in trije 
moški, prevladovali so starejši 
od 65 let (devet ljudi), trije so 
bili mlajši (od 46 do 64 let). Po 
izobrazbeni strukturi so pre-
vladovali taki z visokošolsko 
izobrazbo (šest oseb), sledili 
so poslušalci z višjo strokov-
no izobrazbo (2 osebi) in s 
srednješolsko izobrazbo (dve 
osebi). 

In zakaj so prišli na preda-
vanje? Vseh dvanajst zato, ker 
jih zanimajo antični miti. 

Predavanje je izpolnilo 

pričakovanja vseh, ker so pri-
dobili novo znanje (osem od-
govorov) in ker so sodelovali 
na kakovostnem predavanju 
(šest odgovorov).

Na vprašanje, ali je pre-
davanje izpolnilo njihova 
pričakovanja, jih je sedem 
odgovorilo z da, štirje z nad 
pričakovanji in 1 delno.

Za DVIG je še posebej 
spodbuden odgovor na vpra-
šanje, ali se bodo udeležili 
naslednjega predavanja: kar 
enajst jih je odgovorilo z da, 
eden z ne vem.

Na vprašanje, katere vsebi-
ne na predavanju so jim bile 
najbolj všeč, so poslušalci na-
vedli naslednje:

• Predstavitev pomena Ho-
merja za današnji čas.

• Oboje, o Iliadi in Homerju.
• Vse.
• Vse, ker je predavateljica 

prodorna in zna odlično 
pritegniti poslušalcev.

• Upodobitve oseb iz Iliade.
• Slike in opisi ob njih.DVIG 

je dobil samo eno pobudo, 
predlog, katere vsebine bi 
želeli spoznavati na na-
slednjih predavanjih, a je 
ta izjemno pomembna za 
naše načrtovanje izobraže-
valnih srečanj: več o zgo-
dovini Slovencev (prazgo-
dovina, naselitev, Samova 
država). Veseli smo, da se 
je deloma teh tem dota-
knila dr. Vesna Godina, ki 
smo jo gostili nekaj mese-
cev kasneje, njeno preda-
vanje smo vam predstavili 
v članku v Našem časopi-
su, preberete pa si ga lahko 
tudi na spletni strani iold.
si. 

Olga Drofenik, 
DVIG univerza 

za tretje življenjsko 
obdobje

Čeprav nam zadnje 
tedne in dneve 

nekoliko po svoje 
spreminjajo virusi in 

posledično odsotnosti 
posameznikov 

onemogočajo utečene 
oblike dela, to ne 
pomeni, da bralci 

opuščamo veselje in 
voljo do branja knjig. 

Morda nam celo dajejo več 
priložnosti, da si zanje vzame-

mo čas in bolj poglobljeno raz-
mišljamo o njihovi vsebini.

Dela Igorja Karlovška rada 
berem iz več razlogov. Zame 
je odličen pisec, aktualen pri 
izboru tem, z nekaterimi deli 
npr. Sodišče, Pobarvani dosjeji, 
Odvetnik in najbrž je še kakšna, 
pa kot pisatelj dokazuje, da zelo 
dobro pozna aktualne razmere 
v sodstvu pri nas. Pri pisanju 
pride do izraza tudi njegovo 
dobro poznavanje delovanja 
pravnih in sodnih institucij in 
prava, saj je po osnovni pro-
fesiji odvetnik. Izjemen ob-
čutek za sodobna družbena 
dogajanja, odlično poznavanje 
tematike, ki se je loteva in re-
alistični pristop k vsakdanjim 
preizkušnjam življenja je tisto, 
kar bralca pritegne, da sega po 
njegovih delih.

V krožku smo se odločili, da 
natančneje obravnavamo knji-
go z naslovom Gimnazijec.

Je malo starejšega izvora (no-
minirana za Kresnika 2005) in 
zagotovo primerna za bralce že 
po končani osnovni šoli. A tudi 
nam starejšim bralcem odpira 

oči, kako pogosto ne znamo 
prisluhniti mladim in njiho-
vim potrebam ali, kar je še bolj 
problematično, ne slišimo klica 
na pomoč.

Peter Janežič, glavni junak 
v tem romanu, preživlja leto 
dni kot gojenec prevzgojnega 
doma. Tja je zašel, ker v postop-
kih obravnave na sodišču zara-
di vpletenosti v smrt prijatelja 
nima prave možnosti za dobro 
obrambo. Zaradi uporništva, 
notranje stiske, neurejenih 
družinskih razmer, pomanjka-
nja razumevanja in pomoči se 
znajde v okolju, ki ga postavlja 
pred vedno nove preizkušnje in 
mu nastavlja nove pasti.

Zaradi izjemne volje do ži-
vljenja, izjemnih intelektual-
nih sposobnosti na področju 
matematike, fizike in kemije, 
vztrajnosti in trdoživosti in ob 
pomoči nekaterih ljudi, ki so 
ga vendarle zmogli podpreti in 
bolje razumeti, bo prihodnost 
zanj morda svetlejša.

Naj nekaj nejasnosti ostane 
za vse, ki se boste poglobili v 
branje romana.

Mene je pripoved močno pri-
tegnila in mi dala misliti tudi o 
tem, kako površno včasih opa-
zujemo vedenje mladih v svoji 
okolici. Ne vzamemo si časa, da 
nam povedo, kaj si želijo, kaj jih 
omejuje, ovira ali celo ogroža v 
njihovem življenju. Kajti le če 
jih bomo slišali, se lahko aktiv-
no vključimo v reševanje situa-
cij, v katerih se znajdejo. Pred-
vsem pa si moramo zanje vzeti 
čas in jih poskušati razumeti, 
ne le obsojati, grajati in, kar je 
najhuje, po krivem kaznovati. 

Ker se zgodba odvija in raz-
pleta v Radečah, tako rekoč 
pred našim pragom, se člo-
vek še bolj zamisli, kako blizu 
dogajanja smo in kako malo 
pravzaprav vemo, koliko nasi-
lja, travm, nemoči in klicev na 
pomoč ne prepoznamo in ne 
vidimo. Zato je nerazumljivo 
tudi njihovo posledično ravna-
nje. Pri kaznovanju pa znamo 
biti površni, neizprosni in ne-
popustljivi, še zlasti to velja za 
povratnike.

Ampak, za mlade gre.
Dragica Krašovec, urednica

Gimnazijec: ali mlade zares slišimo, 
ko nas potrebujejo?

Mnenje študentov 
DVIG UTŽO o 
predavanju 

dr. Verene Vidrih Perko



30. marec 2020 50
elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.siObčina Log - Dragomer

Pri organizaciji dogodka se 
je izkazalo, da to pomeni kar 
precej ovir in upravni odbor se 
je odločil, da bo pohod izvedel 
prav na nedeljo, 8. marca.

Izkazalo se je, da je bila to do-
bra odločitev. Zbudili smo se v 
krasno sončno jutro in pred 
Gasilskim domom v Drago-
merju se je ob deveti uri dopol-

dne zbralo blizu 30 udeležen-
cev. Prevladovale so ženske, saj 
je bil to njihov praznik, a nekaj 
fantov smo le potrebovale, da je 
vse teklo, kot je treba.

Gasilska slika pred domom 
in potem odhod. Šli smo na 
Lukovico in preko viadukta 
čez avtocesto na Ljubljansko 
barje. V veseli družbi ni manj-
kalo energije, živahen klepet, 
toplo sonce in dobra družba so 
prispevali k dobremu razpolo-
ženju.

Na Podplešivici je bila prva 
postaja. Predsednica društva, 
pa Jože in njegova žena, so nas 
pričakali z okusnim pecivom 
in dobro kapljico, vse to pripra-
vile pridne članice društva.

Pot smo nadaljevali po Bar-

ju, kjer smo opazovali različne 
vrste ptic, pomladno cvetje, ob-
dajal nas je mir in toplo sončno 
vreme, barjanska tla je ponekod 
še prekrivala voda, ki je bila 
ostanek zadnjega deževja.

Pri Pavletu v Notranjih Gori-
cah nas je počakal Tone in raz-
tegnil harmoniko, udeleženci 
pa so s petjem polepšali vzduš-
je. Rožice iz rok lastnika pice-
rije, pa rožice iz rok moškega 
dela društva so le še polepšale 
že tako lepo dopoldne, pice so 
zadišale iz peči in se preselile 
na gostilniške mize.

Po okrepčitvi in klepetu, ki ju 
je poživilo petje in glas harmo-
nike, je bil čas za povratek.

Tudi vrnile smo se peš skozi 
Žabnico do Lukovice, kjer je 
naš spremljevalni del ekipe po-
skrbel za okrepčitev.

Na rob prazniku bi rada 
nekaj dodala. Vloga ženske 

v družbi še vedno ni povsod 
primerljiva z moškimi. Tudi 
doma je žensko delo pogosto 
premalo cenjeno in malodane 
samoumevno.

Veliko žensk živi na pragu 
revščine, pod pritiski in nasi-
ljem moških, brez možnosti za 
uveljavitev in lastno eksistenco. 
Navadno mislimo, da se to ne 
more zgoditi nam ... a morda 
so take tudi med nami, vseeno 
upam, da ne.

En čisto preprost nedeljski 
dan, ki pa ga posvetimo ženam, 
lahko marsikateri med njimi 
polepša vsaj ta dan. Na takih 
srečanjih se bolje spoznamo, 
stkemo nove prijateljske vezi 
in med klepetom pozabimo 
na vsakdanja bremena in skrbi. 
Tudi zato je lepo in prav, da taka 
srečanja organiziramo.

 
Dragica Krašovec

Na podlagi 5. člena Pravilnika za 
vrednotenje programov organizacij in 
društev na področju humanitarnih in 
mladinskih dejavnosti ter dejavnosti 

tehnične kulture in stanovskih organiza-
cij (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 

2020

1. NAROČNIK JAVNEGA 
RAZPISA 

Naročnik javnega razpisa je Občina 
Log – Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log 
pri Brezovici.

2. PREDMET JAVNEGA 
RAZPISA 

a) S področja skrbi za socialno ogro-
žene, invalide, ostarele in izboljša-
nja kvalitete življenja občanov Ob-
čine Log - Dragomer

• sofinanciranje programov/aktiv-
nosti humanitarnih organizacij 
in društev, ki vsebujejo elemente 
skrbi za invalide, ostarele, elemen-
te reševanja socialnih stisk upravi-
čencev, elemente dobrodelnosti in 
samopomoči (na primer: prevozi 
oseb na zdravljenja, letni obiski pri 
starostnikih nad 75 let, dnevna po-
moč ostarelim), 

• sofinanciranje pomoči posamezni-
ku za ohranjanje socialne in zdra-
vstvene varnosti,

• sofinanciranje letovanja in zimova-
nja socialno in zdravstveno ogro-
ženih otrok, 

• sofinanciranje programov za aktiv-
no preživljanje prostega časa otrok 
in mladostnikov s specifičnimi po-
trebami, 

• sofinanciranje zdravljenja v zdravi-
liščih, 

• sofinanciranje predavanj članom 
in za širše okolje, 

• sofinanciranje izdaje glasila ali bil-
tena, 

• sofinanciranje dobrodelnih prire-
ditev, 

• sofinanciranje dodatnega izobra-
ževanja, prilagojenega specialnim 
potrebam invalidov ali razvidni 
skupini socialno ogroženega pre-
bivalstva, 

• sofinanciranje rehabilitacijskih 
programov.

b) S področja delovanja mladincev ter 
tehnične kulture in stanovskih or-
ganizacij s sedežem v občini

• sofinanciranje programov/aktiv-
nosti društev in organizacij, ki 
izvajajo programe, namenjene 
spodbujanju kreativnosti in zado-
voljevanju interesov mladih (na 
primer:  ki pri mladih spodbujajo 
avtonomijo, ustvarjalnost in ino-
vativnost, prostovoljstvo, solidar-
nost in medgeneracijsko sodelo-
vanje, mobilnost in mednarodno 
povezovanje, zdrav način življenja 
in preprečevanje različnih oblik 
odvisnosti, neformalno učenje in 
usposabljanje ter večanje kompe-
tenc mladih, sodelovanje mladih 
pri upravljanju javnih zadev v druž-
bi, ki izboljšujejo dostop mladih do 
kulturnih dobrin in do trga delov-
ne sile, razvijajo podjetnost mladih, 
skrbijo za mlade z manj priložnost-
mi v družbi)

• sofinanciranje organizacije prire-
ditev, večdnevnih aktivnosti izven 
občine, tečajev oz. tematskih de-
lavnic ter celoletnih krožkov za 
otroke in mladino, 

• sofinanciranje organizacije tekmo-
vanj ter sodelovanja na tekmova-
njih oziroma prireditvah, 

• sofinanciranje organizacije stro-
kovnega predavanja ali ekskurzije 
za člane in občane občine, 

• sofinanciranje izdaje tiskane bro-
šure, glasila, biltena oz. internetne 
strani.

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilj javnega razpisa je spodbujanje 

humanitarnih in mladinskih dejavno-
sti ter dejavnosti tehnične kulture in 
stanovskih organizacij.

4. UPRAVIČENCI

• organizacije, društva, združenja in 
zveze, ki delujejo kot prostovoljne 
in neprofitne, v njihovih progra-
mih pa so elementi skrbi za inva-
lide, ostarele, reševanje socialne 
stiske upravičencev, dobrodelnost 
in samopomoč in so registrirane za 
izvajanje opredeljenih dejavnosti,

• mladinske skupine, klubi, društva 
ter druge organizacije, ki izvajajo 
programe, namenjene spodbuja-
nju kreativnosti in zadovoljevanju 
interesov mladih, 

• organizacije in skupine tehnične 
kulture, 

• stanovske organizacije.

5. POGOJI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU

Upravičenci morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:
• da ima sedež v Občini Log - Dra-

gomer vsaj eno leto, oziroma da so 
člani občani Občine Log - Drago-
mer, 

• 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 član-
stvu, 

• da imajo zagotovljene materialne, 
prostorske, kadrovske in organiza-
cijske možnosti za realizacijo pro-
gramov, 

• da se ne sofinancirajo za redno de-
javnost in programe iz katere koli 
druge postavke proračuna Občine 
Log – Dragomer

6. MERILA JAVNEGA RAZPISA

Vloge bodo presojane in ocenje-
vane v skladu  z merili, ki jih določa 
Pravilnik za vrednotenje programov 
organizacij in društev na področju 

humanitarnih in mladinskih dejav-
nosti ter dejavnosti tehnične kulture 
in stanovskih organizacij (Uradni list 
RS, št. 122/2008).

Komisija bo v skladu z navedenim 
pravilnikom ugotovila število vseh 
prispelih vlog, število vseh formalno 
popolnih in pravočasnih vlog, pozvala 
predlagatelje nepopolnih vlog k pre-
dložitvi manjkajoče dokumentacije in 
za vse popolne in pravočasne vloge na 
podlagi pogojev in meril, ki jih opre-
deljuje navedeni pravilnik, pripravila 
oceno redne dejavnosti in posame-
znih programov.

Občinska uprava pa bo na osnovi 
ocene ocenjevalne komisije izračuna-
la vrednost točke glede na višino sred-
stev iz proračuna in glede na zbrano 
skupno število točk predlagateljev za 
njihovo redno dejavnost in programe. 

Po določitvi vrednosti točke ob-
činska uprava s sklepom obvesti vse 
predlagatelje o višini dodeljenih sred-
stev za redno dejavnost in posamezne 
programe, s katerimi so kandidirali na 
javnem razpisu. 

7. OKVIRNA VREDNOST 
JAVNEGA RAZPISA

Okvirna vrednost vseh razpoložlji-
vih sredstev, namenjenih za predmet 
tega javnega razpisa, znaša 4.750,00 
EUR. Vrednost vseh razpoložljivih 
sredstev se lahko spremeni v skladu s 
spremembami proračuna Občine Log 
- Dragomer.

8. OBDOBJE ZA PORABO 
DODELJENIH SREDSTEV

Sofinancirajo se programi, ki se 
bodo izvedli v letu 2020. Rok za po-
rabo sredstev je 31. 12. 2020. Sredstva 
niso prenosljiva.

9. ROK JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis se začne z objavo v Na-
šem časopisu in se zaključi v petek 
24.4.2020 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 skla-
du z določili Pravilnika za vrednote-
nje programov organizacij in društev 
na področju humanitarnih in mladin-
skih dejavnosti ter dejavnosti tehnič-
ne kulture in stanovskih organizacij 
(Uradni list RS, št. 122/2008).

Odpiranje vlog je javno. Vloge se 
bodo odpirale dne 27.4.2020 ob 18. 
uri v prostorih Občine Log - Drago-
mer. Postopek ocenjevanja in vredno-
tenja vlog ni javen in bo potekal takoj 
po zaključku postopka odpiranja vlog. 

Vloga mora biti pravočasna in po-
polna. Pravočasna vloga je tista, ki je 
prejeta na občini kot je določeno v 9. 
točki tega javnega razpisa.

Popolna vloga je tista, ki vsebuje:
• pravilno in popolno izpolnjen pri-

javni obrazec, ki je del razpisne do-
kumentacije, 

• plan dela za tekoče leto, 
• poročilo o delu za preteklo leto, 
• finančno poročilo za preteklo leto, 
• zapisnik zadnjega občnega zbora, 
• poimenski seznam članov ter do-

kazilo o plačani članarini, 
• dokazilo o zagotovljenih materi-

alnih, prostorskih, kadrovskih in 
organizacijskih možnostih,

• fotokopijo veljavnega temeljnega 
akta (statut ali pravila),

• fotokopijo odločbe o vpisu v ustre-
zni register (na primer.: centralni 
register društev, sodni register).

Društvo ali organizacija, ki ima sta-
tus delovanja v javnem interesu, mora 
predložiti ustrezno odločbo pristojne-
ga organa. Če je društvu ali organiza-
ciji s posebnim zakonom ali na pod-
lagi posebnega zakona, zaradi njegove 
splošno koristne dejavnosti, priznan 
poseben status, ali je določeno, da je 
njegova dejavnost humanitarne nara-
ve, ali mu zakon na drug način nepo-
sredno ureja opravljanje in financira-
nje dejavnosti, ki je v javnem interesu, 
se šteje, da je tako društvo v javnem 
interesu na podlagi tega zakona.

Ko Barje postane središče dogajanja
Letošnji Dan žena je 
»padel« na nedeljo 
in v društvu smo 
razmišljali, da bi 
tradicionalni pohod 
po Barju prestavili na 
delovni dan. 

Termine in načine javnih razgrnitev in javnih obravnav 
bomo prilagajali glede na aktualna navodila v zvezi z epidemijo koronavirusa (SARS-CoV-2).
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Vloge, ki niso bile oddane v predpi-
sanem roku, ki jih ni vložila upraviče-
na oseba in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnje-
ne, bodo s sklepom zavržene.

Sklep o izboru prejemnikov razpi-
sanih sredstev se izda kot posamični 
upravni akt po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku.

11. RAZPISNA 
DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je dosto-
pna 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 

2020,
- vzorec pogodbe.

12. ODDAJA IN DOSTAVA 
VLOGE

Vloga mora biti izpolnjena in v ti-
skani obliki poslana kot priporočena 
pošiljka na naslov Občina Log – Dra-
gomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log 
pri Brezovici. Vloga se lahko dostavi 
tudi fizično na Občino Log - Drago-
mer na naslov Na Grivi 5 v glavni pi-
sarni.

Vloga mora biti oddana v zapr-
ti ovojnici in označena z oznako na 
prednji strani: »NE ODPIRAJ – VLO-
GA ZA JAVNI RAZPIS ZBIRANJA 
PREDLOGOV ZA SOFINANCIRA-
NJE HUMANITARNIH IN MLA-
DINSKIH DEJAVNOSTI TER DE-
JAVNOSTI TEHNIČNE KULTURE 
IN STANOVSKIH ORGANIZACIJ V 
LETU 2020«. Če vloga ne bo pravilno 
označena, se ne bo uvrstila v nadaljnji 
postopek ocenjevanja in vrednotenja 
vlog in bo s sklepom kot nepopolna 
zavržena.

Dopolnitve vlog se oddajajo, dosta-
vljajo in označujejo na način, kot je 

določen v prvem in drugem odstav-
ku 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 razpisa.

13. IZID RAZPISA

Upravičenci, ki bodo oddali vlogo, 
bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni v roku 30 dni od datuma odpiranja 
vlog. Z izbranimi upravičenci bo Ob-
čina Log - Dragomer sklenila pogod-
bo o sofinanciranju humanitarnih in 
mladinskih dejavnosti ter dejavnosti 
tehnične kulture in stanovskih orga-
nizacij v letu 2020.

V kolikor upravičenec, kateremu so 
bila dodeljena sredstva, ne vrne pod-
pisane pogodbe v petnajstih dneh od 
izdaje poziva za podpis pogodbe, se 
šteje, da je odstopil od zahteve za sofi-
nanciranje programov in projektov na 
področju kulturne dejavnosti v občini 
Log - Dragomer v letu 2020.

14. DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije pokličite na 
telefonsko številko  01/750 77 00 ali 
pišite na elektronski naslov obcina@
log-dragomer.si.

številka: 430-1/2020
datum: 4. 3. 2020

Občina Log - Dragomer
župan

Miran Stanovnik l.r.

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. 

člena Statuta Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 33/07) Občina Log - 

Dragomer s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o možnosti 
podajanja predlogov in pripomb

 na odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o splošnih 
merilih in pogojih prostorskih 
ureditvenih pogojev za Občino 

Vrhnika

1. Javno se razgrne Odlok o spre-
membah in dopolnitvah odloka o 
splošnih merilih in pogojih pro-
storskih ureditvenih pogojev za 
Občino Vrhnika (v nadaljevanju: 
sdPUP), ki ga je izdelalo podjetje 
Urbania d.o.o..

2. Gradivo bo javno razgrnjeno od 8. 
4. 2020 do vključno 23. 4. 2020 
in sicer:

•  v tiskani obliki v času uradnih 
ur (ponedeljek 9.00 - 12.00, 13.00 
- 15.00, sreda 9.00 - 12.00, 14.00 - 
17.00, petek 8.00 - 12.00) v sejni sobi 
Občine Log – Dragomer, v prosto-
rih Doma krajanov, na naslovu Na 
Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica 
pri Ljubljani;

• na spletni strani Občine Log - Dra-
gomer, na naslovu http://www.log-
-dragomer.si;

3. V okviru javne razgrnitve ima 
javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na gradivo sdPUP. 
Pripombe in predlogi se lahko do 
konca javne razgrnitve (vključno 
z zadnjim dnem javne razgrnitve) 
podajo:

• po e-pošti na naslov obcina@log-
-dragomer.si;

• po pošti na naslov Občina Log – 
Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri 
Brezovici;

• osebno v sprejemni pisarni Obči-
ne Log – Dragomer, na naslovu Na 
Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica 
pri Ljubljani; s pripisom »Pripom-
ba - javna razgrnitev sdPUP«. 

4. Občina Log - Dragomer bo po kon-
čani javni razgrnitvi zavzela stali-
šča do pripomb javnosti. Stališča 
bodo javno objavljena na spletni 
strani Občine Log - Dragomer, na 
naslovu http://www.log-dragomer.
si in na oglasni deski Občine Log 

– Dragomer. 

5. Javno naznanilo se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, v 
glasilu Naš časopis in na spletni 
strani Občine Log – Dragomer.

Številka: 3500-5/2019
Dragomer, dne   13.3.2020

Občina Log - Dragomer
 Župan

Miran Stanovnik

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17) ter 30. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) 

Občina Log – Dragomer objavlja

POZIV K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ

za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska 
soseska Log - L2S/6

1. Občina Log – Dragomer vodi postopek za začetek priprave Občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log - L2S/6 
(v nadaljevanju OPPN SS Log L2S/6). Pobudnik priprave prostorskega 
akta je Glen d.o.o, Vilharjeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Predlog izho-
dišč za pripravo OPPN SS Log L2S/6 je izdelalo podjetje Esplanada 
d.o.o., Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert. 

2. Izhodišča za pripravo OPPN se glede na zakonodajo pripravijo pred 
sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju 
udeležencev urejanja prostora. Predmet izhodišč so prostorske uredi-
tve za namen stanovanjske soseske na območju parc. št. 1662/1, 1661, 
1653/2, 1653/1, 1651/3, 1650/2, 1651/5,2121; vse k.o. Log.

3. Predlog izhodišč se javno objavi od 8.4.2020 do vključno 
23.4.2020:

• v tiskani obliki v času uradnih ur (ponedeljek 9.00 - 12.00, 13.00 - 
15.00, sreda 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00, petek 8.00 - 12.00) v sejni sobi 
Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri 
Ljubljani,

• na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-
-dragomer.si.

4. Javna predstavitev predloga izhodišč in posvet za oblikovanje 
dokončnih izhodišč OPPN SS Log L2S/6 bo v četrtek 16.4.2020 
ob 18. uri  v sejni sobi v 1. nadstropju Občine Log - Dragomer, Na 
Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

5. V času javne objave predloga izhodišč lahko vsi udeleženci urejanja 
prostora in zainteresirana javnost podajo pisne pripombe in pre-
dloge k objavljenemu predlogu. Pripombe in predlogi se lahko do 
konca javne objave predloga izhodišč (vključno z zadnjim dnem javne 
objave) podajo:

• po e-pošti na naslov obcina@log-dragomer.si;
• po pošti na naslov Občina Log – Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 

Log pri Brezovici
• osebno v sprejemni pisarni Občine Log – Dragomer, Na Grivi 5, Dra-

gomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
      s pripisom »Pripomba – Izhodišča OPPN SS Log L2S/6«. 

6. Poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, glasilu Naš časo-
pis in na spletni strani Občine Log – Dragomer.

Številka: 350-25/2019
Dragomer, dne   10.3.2020

Občina Log - Dragomer
župan

Miran Stanovnik

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUD-
PP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 

ZUreP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 33/07) Občina Log - Dragomer s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o drugi javni razgrnitvi

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostor-
skem načrtu Občine Log – Dragomer in Okoljskega po-
ročila za občinski prostorski načrt Občine Log – Dra-
gomer 

1. Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Log - Dra-
gomer (v nadaljevanju: OPN), ki ga je izdelal Urbi 
d.o.o., Oblikovanje prostora, in Okoljsko poročilo za 
občinski prostorski načrt Občine Log – Dragomer 
(v nadaljevanju: OP), ki ga je izdelal AD - poslovno 
svetovanje, Anes Durgutović, s.p.

2. Gradivo bo javno razgrnjeno od 8. 4. 2020 do 
vključno 10. 6. 2020 in sicer:

•  od 8.4.2020 do 22.5.2020 v tiskani obliki v času ura-
dnih ur (ponedeljek 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, sreda 
9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00, petek 8.00 - 12.00) v sejni 
sobi Občine Log – Dragomer, v prostorih Doma 
krajanov, na naslovu Na Grivi 5, Dragomer, 1351 
Brezovica pri Ljubljani;

• zaradi selitve občinske uprave od 25.5.2020 do 
10.6.2020 v tiskani obliki v času uradnih ur (pone-
deljek 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, sreda 9.00 - 12.00, 
14.00 - 17.00, petek 8.00 - 12.00) v mansardi Obči-
ne Log - Dragomer, v prostorih novega upravnega 
objekta, na naslovu Loška cesta 12, 1358 Log pri 
Brezovici;

• od 8. 4. 2020 do vključno 10. 6. 2020 na spletni strani 
Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-
-dragomer.si.

 Digitalni prikaz namenske rabe prostora bo obja-
vljen na spletnem prostorskem portalu I-obcina, na 
naslovu http://www.iobcina.si.

3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in 
OP bo v torek, 12.5.2020 ob 17. uri v večnamen-
skem prostoru Osnovne šole Log - Dragomer, Šolska 
ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani.  

4. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN 
in OP. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne 
razgrnitve (vključno z zadnjim dnem javne razgrni-
tve) na posebnem obrazcu podajo:

• po e-pošti na naslov obcina@log-dragomer.si;
• po pošti na naslov Občina Log – Dragomer, Na Gri-

vi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici
• osebno v poslovnem času sprejemne pisarne Obči-

ne Log od 8.4.2020 do 22.5.2020 na naslovu Na Grivi 
5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani in zaradi 
selitve občinske uprave od 25.5.2020 do 10.6.2020 
na naslovu Loška cesta 12, 1358 Log pri Brezovici;

s pripisom »Pripomba - 2. javna razgrnitev OPN«. 

Poseben namenski obrazec za pripombe in predloge 
je dostopen na spletni strani Občine Log – Dragomer, 
na naslovu http://www.log-dragomer.si, na kraju javne 
obravnave, na kraju javne razgrnitve in v sprejemni pi-
sarni Občine Log - Dragomer.

5. Občina Log - Dragomer bo po končani javni razgr-
nitvi zavzela stališča do pripomb javnosti. Stališča 
bodo javno objavljena na spletni strani Občine Log 
- Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si 
in na oglasni deski Občine Log – Dragomer. 

 Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne šte-
vilke, katastrske občine in oznako pripombe in ne z 
osebnimi podatki. 

6. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije, v glasilu Naš časopis in na spletni strani 
Občine Log – Dragomer.

Številka: 3500-9/2016
Dragomer, dne   10.3.2020

Občina Log - Dragomer
župan

Miran Stanovnik
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št.41
NOVICE

Na pobudo razstavišča Moja Ljubljanica, da za 
Naš časopis opišem svoje doživljanje obnove 
kašče na Stari Vrhniki, se vračam v leta, ko 
sem le-to prvič opazila.
Bilo je leta 1964, ko sva se s takrat še bo-
dočim soprogom, Starovrhničanom Janezom 
Gromom, z vlakom, ki je bil kmalu zatem žal 
ukinjen, pripeljala na Vrhniko. Po makedamski 
cesti, ki je bila ponekod po sredini še porasla z 
zelenjem, sva se peš podala proti Stari Vrhniki. 
Vas je bila takrat v glavnem pozidana s kmeč-
kimi hišami. Na sredi vasi je stala takrat še 
lepa, imenitna kašča. Zgrajena je bila je v sklo-
pu kmetije Lukac, v kateri so živele Janezove 
sestrične. Bila je tako majhna pa vendar v tis-
tem bregu, v katerega je bila prislonjena, tako 
ponosna. Kako bi ne bila, saj je v sebi dolga leta 
hranila najosnovnejše, a hkrati nepogrešljivo, 
hrano. Po ustnem izročilu kašča šteje gotovo 
že 200 let, uradno pa je bila v Franciscejski 
kataster prvič vpisana leta 1824. 
Gospa Francka Grom, zadnja lastnica kmetije in 
kašče, je leta 1998 preminila. K sreči je konser-
vatorka Zavoda za  varstvo kulturne dediščine, 
OE Ljubljana,  8. decembra 1999 fotografirala 
oba objekta in ju kot dediščino 2. stopnje leta 
2000 vpisala v Register nepremične kulturne 
dediščine. Kašča je v njem vpisana pod številko 
EŠD 12406. Lepa kmečka hiša je kmalu dobila 
novega lastnika, na prodaj pa je bila tudi kašča. 
V letu 2005 je Zavod za varstvo kulturne de-
diščine poslal dopis na Svet krajevne skupnosti, 
da se kašče ne sme rušiti oz. se ji ne sme 
spreminjati oblike ali namena. Bila je rešena 
pred rušitvijo, pred nadaljnjim propadanjem pa 
ne. Moja dolgoletna želja, da jo odkupim, se je v 
letu 2007 izpolnila. Ob podpori svojega sopro-
ga Janeza sem jo odkupila. 
Veselju pa je kmalu sledilo težko žalovanje. 
Soprog se je v letu 2009 zaradi hude bolezni 
poslovil. Želja po obnovi kašče v meni sicer ni 
zamrla, je pa preteklo kar nekaj časa, da sem 
v sebi ponovno začutila prepričanje, da kaščo 
lahko rešim pred propadom. Tako kot je nekoč 
v Našem časopisu zapisal urednik le-tega, sem 
kolebala med srcem in razumom. Prevladalo je 
srce in v letu 2014 sem pričela z obnovo. Mo-
ram reči, da mi je prav kašča vlila energijo in 
optimizem, da mora življenje teči naprej. 
Najprej sem Zavod za varstvo kulturne dedišči-
ne zaprosila za izdajo Kulturno varstvenih po-
gojev. Izdali so soglasje in delo se je lahko za-
čelo. Zaposleni na zavodu so mi pomagali tudi 
z nasveti in navodili, kako naj obnova poteka.
Prvo je bilo na vrsti delo na dotrajani strehi z 
zelo slabim, še z lesenimi žeblji zbitim ostreš-

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

jem. Pri tem so mi bili v veliko pomoč sokrajani. 
V iskanju zidarja, ki zna delati na »star način«, 
sem naletela na »Šolo prenove«. Ta deluje pod 
okriljem Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne, Fakultete za arhitekturo, Srednje gradbene 
šole in Združenja zgodovinskih mest Slovenije. 
Pri šolanju slušatelji, ki sicer že imajo poklic, 
s teoretičnim in praktičnem izobraževanjem 
dobijo Certifikat prekvalifikacije. Dvodnevni te-
oretični del, ki so ga vodile strokovnjakinje zgo-
raj omenjenih institucij, je potekal v Domu KS 
Stara Vrhnika, praktično delo, ki so ga slušatelji 
izvajali na kašči pa so izvrstno vodili in opra-
vili strokovnjaki podjetja GNOM. Z občutkom in 
spoštljivim odnosom do dediščine so prenovo 
opravljali brez cementa, samo z apnom in s 
peskom. Na moje veselje so star omet odstra-
nili ročno. Tako »ostarela gospa« ni trpela pod 
udarci strojev pač pa so novo podobo ustvarile 
skrbne roke. Kašča je kmalu zažarela v prelepi 
novi obleki in kot je tedaj dejala vodja projek-
ta, arhitektka gospa Maja Štembal Capuder, jo 
pogled na njo spominja na nasmeh.
S takimi spomini človeku ne more biti žal ne za 
čas ne za delo, ki je bilo vloženo in se še vlaga 
v ta projekt. Ob tem se je v meni še poglobilo 
spoštovanje do prednikov, ki so nam s prepros-
timi orodji, pridnimi rokami in z bogatimi znanji 
zapustili bogato dediščino.
Obnovljeno in pred propadom rešeno kaščo 
danes obiskujejo predvsem odrasli. Nekoliko 
starejši obiskovalci ob ogledu radi obujajo spo-
mine. Vsakokrat pa so mi v veselje obiski sku-
pin mlajše populacije, otrok iz vrtcev, osnovno-
šolcev, dijakov ali študentov. Ti se pri ogledu v 
živo seznanijo z znanji in informacijami o tem, 
na kakšen način in s kakšnimi orodji so kmeč-
ka dela opravljali naši predniki in s tem širijo 
zavest o pomenu ljudske zapuščine. 
Na poti prenove so mi pomagali mnogi. Na tem 
mestu se s posebno hvaležnostjo spominjam 
pomoči svojih domačih, sokrajanov in sokra-
jank Stare Vrhnike, Svetu KS Stara Vrhnika, 
KD Stara Vrhnika, prejšnjemu in sedanjemu 
vodstvu Občine Vrhnika, Zavodu Ivana Cankarja 
in vsem, ki so k obnovi kakorkoli prispevali ali 
mi priskočili na pomoč. 
Vse, ki se podajajo ali imajo željo podati se na 
podobno pot, lahko spodbudim – bodite pri tem 
odločni in verjemite v zastavljene cilje. Obnove 
starejših stavb z namenskimi sredstvi že pod-
pira Občina Vrhnika.
Človek se takšnega dela ne loti zaradi zaslužka. 
Tudi meni veliko več pomeni priznanje, ki mi ga 
za delo dajo moji domači, sokrajani ter obisko-
valci kašče. Posebno priznanje pa mi predsta-

Spoštovani,
v skladu z navodili Vlade RS in Ministrstva 
za kulturo vas obveščamo, da je razstavišče 
Moja Ljubljanica zaprto za javnost od  
13. 3. 2020 do preklica. Nadaljnja obvestila 
spremljajte na  www.mojaljubljanica.si. 
Zahvaljujemo se za razumevanje!

Muzej in galerije mesta Ljubljane 

vljata priznanje Turističnega društva Blagajana 
in Srebrna plaketa Ivana Cankarja, ki sem jo na 
predlog Muzejskega društva Vrhnika prejela za 
svoje delo na kulturnem področju in za ohran-
janje dediščine.
Naj prispevek zaključim z mislijo, ki jo je nekoč 
zapisal veliki književnik Goethe: »Ko se človek 
posveti nečemu smiselnemu, mu vesolje gre 
vedno naproti«.

Avtorica: Anka Grom

Foto: Žiga Gruden

KO SE ČLOVEK POSVETI NEČEMU SMISELNEMU - OBNOVA KAŠČE NA STARI VRHNIKI

Večkrat smo že pisali o problematiki propadanja kulturne dediščine na Vrhniki. Tokrat vam, z izjemnim spoštovanjem 
do lastnice objekta in avtorice prispevka, predstavljamo prenovo Lukacove kašče na Stari Vrhniki, ki izkazuje 
uspešen model oživljanja ogrožene stavbne dediščine. S povezovanjem strokovnih in izobraževalnih služb, predvsem 
pa z veliko srčnostjo je gospa Anka Grom utrla pot k ponovni uporabi dediščine ter ohranjanju tradicionalnih znanj 
in praks tudi drugim lastnikom propadajočih objektov.

Kaščo z malo muzejsko zbirko si lahko 
ogledate po predhodni najavi na telefonski 
številki 041 792 137 ali na e-mail:  
anica.grom@gmail.com.
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Urška svetuje

Kako 
se spopasti 

s slabimi odnosi 
na delovnem 

mestu?

Veljavnost 
osebnih dokumentov
V prihodnjih mesecih bo potekla veljavnost večjemu 
številu osebnih izkaznic in potnih listin. Predlagamo, da 
pravočasno preverite, ali imate ustrezen dokument za 
potovanje in če je ta veljaven. 

Da bi zamenjava osebnih dokumentov potekala tekoče, brez čakalnih vrst in 
v zadovoljstvo državljank in državljanov Republike Slovenije kot uporabnikov 
storitev, vas obveščamo, da pravočasno oziroma tudi pred datumom poteka 
veljavnosti dokumentov vložite vlogo za izdajo nove osebne izkaznice in/ali 
novega potnega lista.

Vlogo za izdajo nove osebne izkaznice ali potnega lista lahko vložite na ka-
terikoli upravni enoti ali krajevnem uradu drugih upravnih enot v Republiki 
Sloveniji. Vlogo lahko vložite zgolj osebno, za mladoletnega otroka pa vlogo 
vloži zakoniti zastopnik. Če je otrok starejši od osem let, mora biti navzoč, da 
se podpiše. Vlogi mora biti priložena tudi stara osebna izkaznica oziroma stari 
potni list in primerna fotografija ali potrdilo z referenčno številko iz sistema E-
-fotograf (slika v digitalni obliki). Ob vložitvi vloge se lahko odločite za vročitev 
izdelanega dokumenta na upravi enoti ali na domu s priporočeno pošto.  

V postopku izdaje osebne izkaznice in potnega lista mladoletnega otroka lah-
ko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da 
starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno.

Predvidevamo, da bo osebna izkaznica izdelana v roku štirih delovnih dni, 
potni list pa v roku sedmih delovnih dni od prejema vloge.  Ob povečanem 
številu vlog se bo rok najverjetneje podaljšal.

Cena osebne izkaznice

OSEBA VELJAVNOST CENA
Po dopolnjenem 70. letu starosti Trajna 18,86 EUR
Polnoletna oseba 10 let 18,86 EUR
Otrok, star od 3 do 18 let 5 let 14,26 EUR
Otrok, ki še ni dopolnil starosti 3 let 3 leta 12,46 EUR

Cena potnega lista
OSEBA VELJAVNOST CENA
Polnoletna oseba 10 let 46,10 EUR
Otrok, star od 3 do 18 let 5 let 39,30 EUR
Otrok, ki še ni dopolnil starosti 3 let 3 leta 35,20 EUR

Potek veljavnosti vozniških dovoljenj

Vozniki posedujemo vozniška dovoljenja v dveh oblikah: na tridelnem roza 
obrazcu ali na kartici. Imetniki vozniških dovoljenj na tridelnih roza obrazcih 
morate ta dovoljenja zamenjati za dovoljenja v obliki kartice najkasneje do 19. 
januarja 2023. Cena zamenjave starega vozniškega dovoljenja je 19,14 €. 

Vozniško dovoljenje v obliki kartice velja največ 10 let.  Julija 2019 je poteklo 
10 let od začetka izdaje prvih vozniških dovoljenj na kartici, zaradi česar je že 
kar nekaj voznikov moralo ta pretečena vozniška dovoljenja zamenjati. Imetniki 
tovrstnih vozniških dovoljenj bodite pozorni na potek njihove veljavnosti in na 

upravnih enotah ali kateremu izmed krajevnih uradov pravočasno vložite vlogo 
za novo kartico vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje se izda z veljavno-
stjo 10 let, po dopolnjeni voznikovi starosti 70 let pa se vozniško dovoljenje izda 
z veljavnostjo 5 let.  

Za podaljšanje vozniškega dovoljenja potrebujete: novo fotografijo, staro vo-
zniško dovoljenje (tudi če je že pretečeno) in zdravniško spričevalo, (če je v 
starem vozniškem dovoljenju vpisana omejitev vožnje iz zdravstvenih razlogov).

Zdravniško spričevalo za podaljšanje vozniškega dovoljenja ne sme biti izda-
no več kot 30 dni pred potekom omejitve, drugače se tako zdravniško spričevalo 
ne upošteva.

Cena podaljšanja vozniškega dovoljenja znaša 19,14 €.
Upravna enota Vrhnika

Vsi si želimo prijetno 
delovno okolje, 

navsezadnje tam 
preživimo vsaj osem ur 

na dan. Vendar, ko toliko 
časa prebijemo z ljudmi, 

ki imajo povsem različne  
značaje in povsem 

različne interese, lahko 
hitro  nastane konflikt. 
Spoznajmo, na kakšen 

način lahko prispevamo k 
čim bolj harmoničnemu 

delovnemu okolju 
oziroma kako preprečiti, 
da nas slabi medosebni 

odnosi na delovnem 
mestu  ne bi preveč vrgli 

iz tira.

Večinoma ljudje hrepenimo po iz-
polnjujočih odnosih, vsi si želimo, da 
bi bili v dobrih odnosih z ljudmi, s 
katerimi preživimo velik del svojega 
življenja. 

V odnosih si želimo spoštljivosti, 
pravičnosti, topline in ljubezni, zara-
di česar bi bili lahko drug drugemu v 
pomoč in oporo. 

Da lahko medsebojni odnosi na-
stanejo in se ohranjajo, je proces ko-
municiranja in sodelovanja nujen. 

Odnosi se gradijo na podlagi kom-
promisov, torej naj bi bili vzajemni. 
Kompromis pa za nekatere ljudi v 
delovnem okolju ne pomeni pretoka 
različnih informacij oziroma mnenj, 
ampak le enostransko dokazovanje, 
kdo ima prav in kdo ne.

Velikokrat se ljudje ne zavedajo, da 
so enkratni, izvirni in neponovljivi 
in ravno zato drugačni drug od dru-
gega, kar pomeni, da ima vsak človek 
svojo vrednost, zato ljudje na vrhu 
hierarhične lestvice ne morejo biti 
več vredni. 

Kljub temu pa nadrejeni z dejanji 
ali besedami velikokrat dokazujejo 
nasprotno, ravno tako podrejeni s 
podobnim razmišljanjem. 

Zaradi strahu si podrejeni veliko-
krat ne upajo povedati svojega mne-
nja nadrejenemu, čeprav se zavedajo, 
da bi s svojim mnenjem lahko prispe-
vali k boljšemu razvoju organizacije.

Tako ne iščejo rešitev, ne poslušajo 
sebe, ne sprejemajo predlogov. Izgu-
bljajo individualnost in svobodno iz-
ražanje, saj pozabljajo, da nihče nima 
pravice ovirati njihovega izražanja 
misli in čustev. Povratna informacija 
je namreč zelo pomembna, saj omo-

goča pridobivanje mnenja o tem, kaj 
si drugi sodelavci in nadrejeni mislijo, 
čutijo, kako situacija vpliva nanje in 
obratno.  

Tako se odpre priložnost za medse-
bojno sodelovanje.

Če povratne informacije ni, ni pra-
ve komunikacije, kar je tudi vzrok, da 
se medsebojni odnosi le slabšajo.

Če je v kolektivu slaba komunika-
cija, lahko konflikti izbruhnejo zelo 
hitro. Vodstvo podjetja ima dolžnost, 
da konflikte rešuje sproti in da jih 
spelje v pozitivno smer. 

Slaba stran konfliktov v organiza-
ciji je izguba časa; zaposleni izgubijo 
veliko energije in kreativnosti. Med 
sodelavci se lahko pojavijo celo so-
vražnost, nespoštovanje in nestr-
pnost. Če pa eni in drugi v medseboj-
nih odnosih sprejemajo sogovornika 
kot enakovrednega, je komunikacija 
učinkovitejša, raste medsebojno za-
upanje. 

Zaupanje pa med zaposlenimi za-
gotavlja hitrejše delo, uspešno sode-
lovanje, prilagajanje, boljšo komuni-
kacijo.

Veliko težav v medsebojnih odno-
sih je tudi posledica neustrezno raz-
mejene odgovornosti. Vsak človek 
ima zaradi svobode delovanja, čute-
nja in razmišljanja tudi odgovornost 
za posledice svojega ravnanja. Odgo-
vornost človeka je vse tisto, kar »od-
daja« na miselni, čustveni in fizični 
ravni. 

V medsebojnih odnosih pa se veli-
kokrat dogaja, da prihaja do mešanja, 
prelaganja ali neupoštevanja odgo-
vornosti z ene ali druge strani.

Ko pa enostavno ne gre …
Razmislite o menjavi službe. Če je 

ves vaš trud zaman in se situacija ne 
izboljšuje, začnite iskati drugo služ-
bo, da boste lahko brez slabe vesti 
(in finančne stiske) zapustili sedanje 
delovno mesto. 

Tudi če menite, da tako dobro pla-
čane ali zanimive službe ne boste več 
dobili, vseeno pretehtajte, kako  zelo 
vas slabo delovno okolje spravlja v 
stres in slabo voljo; navsezadnje na 
delovnem mestu preživimo (vsaj) 
tretjino skoraj vsakega dneva – ne 
dopustite, da vam ta zastrupi še pre-
ostali dve.

Pozor: ko ne gre le za slabe odnose, 
temveč mobing.

Če imate s sodelavcem ali nadreje-
nim zelo slab in neustrezen odnos, si 
poskusite čim bolj natančno zapisati, 

kaj na delovnem mestu doživljate in 
kakšne situacije nastajajo. Tako bo-
ste najlažje ocenili, katere težave se 
ponavljajo, pa tudi lažje boste ocenili, 
kako  velike so pravzaprav (nagnjeni 
smo namreč k temu, da se nam, ko 
preteče dovolj časa, slabe situacije ne 
zdijo več tako hude, detajle pa kar po-
zabimo). Posebno pomembno je, da 
primerjate svoje izkušnje s tipičnimi 
znaki mobinga in čim prej ukrepate, 
če ugotovite, da ste postali njegova 
žrtev.

Kaj sploh je mobing?
Pri mobingu gre za premišljeno, 

žaljivo ter ponavljajoče se ravnanje z 
bolj ali manj hudimi posledicami. Pri 
pojavu mobinga namreč ne moremo 
govoriti o zmagi ene ali druge strani, 
ostanejo le poraženci, pa naj bo to 
žrtev, napadalec, organizacija ali kar 
celotna družba. Pojavijo se: zmanjša-
nje storilnosti, bolniške odsotnosti, 
invalidnost, konec koncev tudi od-
hod zaposlenega. To so posledice za 
delodajalca, težje pa so posledice pri 
žrtvah mobinga, ki se kažejo v obliki 
fizičnih, psihičnih in psihosomatskih 
obolenj.

Žrtvam mobinga bi  zelo priporo-
čila, da poiščejo pomoč psihologa ali 
psihoterapevta, saj so pogosto izbra-
ne za žrtve mobinga zato, ker manj 
učinkovito od drugih zmorejo posta-
vljati osebne meje ali pa se po svojih 
značilnostih ali vedenju pomembne-
je razlikujejo od drugih (npr. pripa-
dniki manjšin, osebe z izstopajočimi 
telesnimi ali osebnostnimi značil-
nostmi …). Pomoč strokovnjaka jim 
bo omogočila korak  za korakom 
graditi učinkovitejše mehanizme za 
soočanje s konfliktnimi situacijami 
ter situacijami psihičnih in socialnih 
pritiskov. 

Tako se bodo lažje soočili z aktu-
alno situacijo oziroma jo vzdržali in 
razreševali, v  prihodnosti pa bodo 
manj ranljivi in zato manj verjetno 
ponovno žrtev mobinga.

Povabilo
Vse, ki bi radi ali želeli v svoje ži-

vljenje vnesti spremembo, vas vlju-
dno vabimo, da nas pokličete na te-
lefonsko številko 031 544 095. Radi 
se bomo pogovorili z vami in vam 
odgovorili na morebitna vprašanja.

Urška Jesenovec
mag. zakonskih in družinskih 

študijev, 
zakonska in družinska terapija

jesenovecurska@gmail.com
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Misli zelo vplivajo 
na čustva in 

občutke, pa tudi 
čustva vplivajo 

na misli. Da bi se 
uspešno spopadali 
z anksioznostjo, se 

je treba zavedati 
enih in drugih. 

Zato psihoterapevti svoje 
kliente pogosto vprašajo, ka-
kšni občutki se jim porajajo v 
povezavi z nedavnimi dogodki 
v njihovem življenju. Klienti 
pogosto odgovorijo, kaj menijo 
o dogodkih, namesto da bi po-
vedali, kaj čutijo. 

Proč z otožnostjo
Rekli smo, da ljudje pogosto 

težko prepoznajo svoje občut-
ke in čustva, posebno nega-
tivne. To je razumljivo zaradi 
dveh razlogov. Prvič, čustva 
pogosto bolijo. Nihče ne želi 
biti  zelo žalosten, potrt ali pre-
strašen. Najpreprostejša rešitev 
je izogibanje tovrstnim ču-
stvom, na voljo pa je še veliko 
drugih kreativnih načinov. Na 
žalost je večina metod precej 
samouničujočih: deloholizem, 
alkoholizem, zloraba drog, 
zanikanje in potlačitev, preu-
smerjanje pozornosti … Drugi 
razlog pa je, da smo že od ma-
lih nog navajeni, da določenih 
občutkov ne bi smeli gojiti. Na 
primer: veliki fantje ne jokajo; 
ne bi se smel tako počutiti; saj 
ni tako hudo, saj boš preživel … 
Težava pri izogibanju čustvom 
iz navade nas ne nauči soočanja 
in reševanja dejanske težave. 

Povežite se s svojimi težavami
Zaznavanje lastnih čustev 

vam lahko pomaga pridobiti 
drugačen vpogled in poiskati 

pot do boljšega zdravja. Če ne 
veste, kakšni so vaši občutki, ko 
nastanejo in zaradi česa se po-
javijo, jih ne morete spremeniti. 
Če pa bi se radi zavedali svojih 
občutkov, lahko začnete sedaj. 
Vzemite si nekaj časa in oceni-
te svoje razpoloženje. Najprej 
opazite svoje dihanje. Je hitro 
in plitko? Preverite svojo držo. 
Ste sproščeni ali je kateri del 
vašega telesa v neudobnem 
položaju? Opazujte vse svoje 
telesne občutke. Uglasite se z 
občutkom napetosti, slabosti, 
tesnobe ali vrtoglavice. Ni po-
membno, kaj ugotovite, le po-
svetite se tem občutkom. Nato 
se vprašajte, katera čustva za-
jemajo bistvo občutkov. Zelo 
verjetno ne boste več čutili 
tako močnih čustev in bo vaše 
dihanje ritmično in vaša drža 
sproščena. In tudi v tem prime-
ru opazujte, kakšen je občutek, 
ko boste mirni. 

Razmislite o svojih mislih
Kadar postanete anksiozni 

ali se slabo počutite, si vzemite 
trenutek za razmislek. Vprašaj-
te se, kaj se je pravkar zgodilo 
ali kakšne misli in podobe so 
vas takrat obšle. Tako boste 
lažje prepoznali, kaj je sprožilo 

vaše občutke. Če prepoznate 
svoje občutke in njihove spro-
žitelje, ste pripravljeni posta-
ti miselni detektiv. Ker misli  
zelo vplivajo na čustva. Torej 
je pomen dogodka pomemben 
za vas, vaše misli pa odsevajo 
ta pomen. 

Na primer: vaš partner na 
poti iz službe zamuja 45 minut. 
Morda vas preplavijo anksio-
zne misli: 
– mogoče je imel nesrečo
– najbrž mi ni zvest
Ali pa ste mislili misli, ki ne 

povzročajo toliko anksio-
znosti:

– obžalujem ta čas, ko sem 
sama z otroki

– lepo je imeti čas, ko se sam 
posvetim delu okrog hiše

– promet je danes zagotovo 
zelo gost

Nekatere misli ustvarijo an-
ksioznost, druge pa dobro po-
čutje, spet tretje ne vzbudijo 
nikakršnih posebnih občutkov. 
Pomembno je lovljenje misli in 
prepoznavanje, kako sprožijo 
anksioznost in kako se povezu-
jejo z občutki.

Lahko si pomagate tudi s 
spodnjim seznamom vprašanj 
in poskušate prepoznati svoje 
misli ali pomene, ki jih imajo 
določeni dogodki za vas:

– Kaj natančno me muči pri 
tem dogodku?

– Kaj je najhujše kar bi se lah-
ko zgodilo?

– Kako bi lahko ta dogodek 
vplival na moje življenje?

– Kako bi lahko ta dogodek 
vplival na to, kako me vidijo 
drugi?

– Ali me spominja na kaj iz 

moje preteklosti, kar je bilo 
zame hudo?

– Kako bi lahko dogodek vpli-
val na to, kako vidim same-
ga sebe?

Lov na misli, sprožitelje in 
občutke

Spreminjanje misli, občutkov 
in sprožiteljev anksioznosti je 
prava pot do sprememb. Ta 
preprosta strategija vam poma-
ga, da se osredotočite na svoje 
osebne vzorce stresa in skrbi. 
Tako lažje pridobite nov pogled 
na stvari. Če pazljivo zberete 
in pretehtate dokaze, boste 
ugotovili, da vaše misli slonijo 
na krhkih temeljih. Beleženje 
lahko ponudi dober vpogled v 
anksioznost in jo lahko tudi ne-
koliko zmanjša. Uvajanje vsake 
nove veščine  terja vajo. Večkrat 

kot boste poskusili in zabeleži-
li svoje misli in jih primerjali z 
resničnimi dokazi, bolj vam bo 
koristilo. 

Če potrebujete osebo, ki vam 
bo pomagala poiskati in zgra-
diti nove možnosti v medseboj-
nih odnosih, potrebujete spod-
budno besedo, nasvet ali imate 
vprašanje, lahko  vzpostavite v 
stik z mano. 

Ana Podlipnik, mag. 
psihosocialnega svetovanja, 

mag. socialnega dela
ana@

motivacijainsvetovanje.
si, www.

motivacijainsvetovanje.si
Tel: 040 126 826

Ana Podlipnik (mag. psihosocialne 
pomoči, učiteljica pilatesa, joge in 

skupinskih vadb)

Ana svetuje

Kako se spopasti 
z anksioznostjo?

Centralni živčni sistem je odgovoren za 
fiziološko delovanje telesa. Mišični refleksi, ki 

izhajajo iz centralnega živčnega sistema in 
povzročajo senzorično motorno amnezijo 
(SMA), se pojavljajo v zelo specifični obliki. 

Thomas Hanna (utemeljitelj somatike) je 
opredelil tri tipične refleksne odzive: refleks 

rdeče luči, refleks zelene luči in refleks 
travme. 

Vsi trije odzivi imajo prilago-
ditveno nalogo v odzivanju na 
stres. 

Refleks zelene luči akti-
vira akcija. Pravi nam: »Pojdi 
naprej! Bori se!«. Poteka po 
celotni zadnji strani telesa in 
se aktivira že v zgodnji dobi 
razvoja kot Lendav refleks. Kot 
odgovor na silo težnosti se 

aktivirajo mišice potrebne za 
stojo in hojo. Aktivira se zgoraj 
na obrazu, čeljust potisne na-
prej, glavo dvigne, ramena po-
tisne nazaj, zravna trup, boke 
potisne naprej. Noge iztegne, 
zaradi prekomerno napetih 
ritnih, zadnji stegenskih ter 
mečnih mišic in stopali obrne 
navzven. Običajne težave, ki jih 

povzroča refleks zelene luči so 
išias, bolečine v spodnjem delu 
hrbtenice, ramenih, vratu, bo-
lečine v čeljusti, diskus hernija, 
napetostni glavobol…

Refleks rdeče luči aktivira 
strah. Pravi nam: »Ustavi se! 
Umakni se!«. Poteka po celotni 
sprednji strani telesa. Svojo ak-
tivacijo začenja zgoraj na obra-
zu in nadaljuje pot navzdol 
čez vrat, prsni koš in trebušne 
mišice, čez stegna spredaj do 

stopal. Je varovalni refleks, ki je 
namenjen obrambi pred nevar-
nostjo ali nenadno spremembo. 
Običajne težave, ki jih povzro-
ča refleks rdeče luči so boleči-
ne v ramenih, kokih, kolenih in 
stopalih, ploska stopala, plitko 
dihanje, aritmija, astma, he-
moroidi, migrene, zvonjenje v 
ušesih, težave s prebavo in pre-
snovo, občutek brezvoljnosti, 
depresija…

Refleks travme je odziv 
telesa na poškodbo, nesrečo, 
močna čustva, dolgotrajno 
obremenitev ali prežečo ne-
varnost. Lahko je posledica ne-
simetrične obremenitve telesa 
ali prilagoditve prisilni drži pri 
delu in športu. Poteka po eni 
strani telesa in povzroči na-
gnjenost trupa v stran. Bolečina 

aktivira mišice trupa na strani 
poškodbe ter skrči mišice tako, 
da zavaruje poškodovano, bo-
leče mesto. Napetosti mišičnih 
struktur se naprej spremenijo v 
središču telesa, trupu in posle-
dično vplivajo na spremenjeno 
držo glave, ramenskega obroča 
ter rok in medenice ter nog. 
Nezavedno aktivirane mišice 
refleksa travme dvignejo bok in 
približajo ramo in rebra na eni 
strani. Glava se v želji po izrav-
navi telesa v gravitaciji nagne 
kot protiutež na drugo stran, 
večina teže se prenese na eno 
nogo. Tako dobimo neenakost 
med levo in desno polovico te-
lesa, ki je posledica senzorično 
motorične amnezije. Običajne 
težave so nagnjenost trupa, ro-
tacija medenice, hrbta, ramen 

in vratu, šepanje, artritis, bole-
čine v stopalih, skolioza, krajša 
noga, utrujenost…

Pridobivanje ponovnega sen-
zorično motoričnega zavedanja 
s pomočjo učenja AEQ vaj na 
delavnicah ali pri močnejših 
težavah s pomočjo Aktivne te-
rapije, omogočajo možganom 
doseči učinkovitejše občutenje 
ter ponovni nadzor nad izvaja-
njem naravnih gibalnih vzor-
cev v vsakodnevnem življenju.

Petra Šmid Seljak, 
učiteljica AEQ metode 3 

stopnje 3/5, terapevtka 
razvojno nevrološke 

obravnave, Bownova 
terapevtka, info@

terapevtskidotik.si, www.
terapevtskidotik.si

Prilagoditev človeka na stres
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Glasbena šola Vrhnika 
je le dočakala novo 

pridobitev, nov klavir 
v klavirskem oddelku, 

ki bo omogočil še  
kakovostnejše delo z 

mladimi pianisti. 

V ta namen je bil izveden 
Klavirski koncert v petek, 28. 
februarja, v prepolni dvorani 
Glasbene šole Vrhnika. Koncert 
so izvedli in pripravili učenci in 
učiteljice klavirskega oddelka. 

Tako so se poslušalcem pred-
stavili vsi uporabniki novega 
kupljenega klavirja od mladih 
virtuozov, učencev in učiteljic 
učencev klavirja.

Zbrane je prva nagovorila 
ravnateljica GŠ Vrhnika Domi-
nika Naveršnik in med drugim 
poudarila: »Tone Jurjevčič je bil 
eden prvih učencev klavirja, de-
ležen glasbene vzgoje po vojni 
na Vrhniki, ko je poučevanje 
glasbe potekalo še v okviru 
osnovne šole. Njegove besede 
so: imel sem srečo pri svojih 
učiteljih – smel sem igrati kar 
sem želel in vedno sem lahko 
vadil. Klavir res ni inštrument, 
ki bi ga lahko dal pod roko in 
odšel z njim na kraj, ki se ti zdi 
najprimernejši za igranje in po-
navljanje virtuoznih pasaž.

Od ustanovitve glasbene šole 
leta 76 je bil pomemben premik 
selitev v Rokodelski dom, kjer 
so se prostorski pogoji tako 
izboljšali, da je bilo mogočih 
več zaposlitev, v dveh učilni-
cah klavirja pa sta bila po dva 
inštrumenta. Tako je pouče-
vanje klavirja v skoraj 45. letih 
Glasbene šole Vrhnika vseskozi 
na zavidljivem nivoju. Visoko 
usposobljeni, srčni pedagogi 
so izobrazili številne mlade 
glasbenike, ki danes oblikujejo 
slovensko glasbeno sceno, neka-
teri pa gremo tudi po njihovih 
stopinjah. Med prvimi učitelji 
naj omenim naslednja imena: 
Nada Kastrin, Marija Kosi, 
Zdenka Šindič, Nevenka Leban, 
Aleksander Muller, Renata Bau-
er, Lidija Malahodky in Hinko 
Hass. Skozi 45-letno zgodovi-
no glasbene šole Vrhnika je tu 
poučevalo 37 učiteljev klavirja, 
no danes pa nas je zaposlenih 
11 pianistk – 8 učiteljic klavir-
ja, obenem korepetitork in dve 
korepetitorki baleta. Pa še malo 
statistike: od ustanovitve do da-
nes beležimo 20 učencev, ki so 
šolanje nadaljevali na srednji 
stopnji, 12 učencev, ki so danes 
zaposleni kot učitelji, profesor-
ji, ravnatelji, skladatelji, 3 učenci 
trenutno obiskujejo konserva-
torij za glasbo v Ljubljani, trije 
Akademijo za glasbo v Ljublja-

ni, eden pa študira v Berlinu. Če 
torej povzamem besede ene od 
članic sveta glasbene šole – za 
prihodnost glasbe v našem oko-
lju nam ni potrebno skrbeti. 

Kmalu po selitvi v prostore 
tu, na trgu Karla Grabeljška, je 
šola zagotovila nabavo našega 
velikega Bosendorferja, precej 
edinstvenega klavirja – večjih 
namreč ni. Vsaj v redni prodaji 
ne. Zdaj se mu torej pridružu-
je sicer manjši, pa vendar novi, 
kvaliteten klavir. Ali potrebuje-
mo dva?

S to novo investicijo nadgra-
jujemo in ustvarjamo pogoje za 
kvalitetno in s tem tudi široko 
uporabo v glasbi. Skupinsko, 
komorno muziciranje je bilo 
vseskozi pomemben namen 
glasbene šole Vrhnika in že v 
prvih letih ustanovitve lahko 
beremo o klavirskih kvartetih, 
klavirskih triih ter drugih za-
sedbah, ki vključujejo učence 
klavirja. Nikakor ne moremo 
mimo dveh uspešnih projektov 
zadnjih let – klavir s prijatelji in 
Živalski karneval za dva klavir-
ja solo in komorni orkester. Če 
prelistamo Zbornik ob 40-letni-
ci šole, lahko preberemo veliko 
osebnih vtisov pianistk – kako 
važno je sodelovanje. Kakšen 
pomen imajo dobro vzdušje, 
razumevajoči sodelavci, mo-
žnosti podajanja v raznorazna 
glasbena sodelovanja in ob tem 
priložnost za rast, kakšen vpliv 
imajo na njih otroci, starši, ob-
čani. Zato naj bo ta dan, dana-
šnji dogodek praznik za vse.«

To pomeni, da je nov klavir 
res velika pridobitev za Glas-
beno šolo, predvsem za učenje 

novih pianistov, učiteljica pa za 
nove ideje učenja in  kakovost 
igranja.

Klavir je stal 120.000 evrov, 
od tega je občina investirala 
80.000 evrov, preostala sred-
stva pa so zbrali dobri ljudje in 
sponzorji. Še posebno je bila za-
nimiva zbiralna akcija na dveh 
lanskih majskih koncertih, ki 
jih je povezoval Miha Brajnik. 

S svojim značilnim nastopom je 
navdušil občinstvo, da je zbrala 
skoraj 2.000 evrov. V lanskem 
decembru so učiteljice klavirja 
odšle v tovarno inštrumentov v 
Hamburg in izbrale klavir, ki so 
ga pripeljali 16. januarja in ga ta-
koj začeli privajati na novo oko-
lje. Zato je nastal tudi koncert 
za prikaz novosti v glasbeni šoli. 

Ob koncu nagovora se je 

ravnateljica zahvalila še vsem 
sodelujočim na koncertu ter 
sedanjim učiteljicam Renati Ba-
uer, Urši Vlašič, Ilonki Pucihar, 
Kaji Stražar, Olgi Zalokar, Ani 
Rus, Niki Tkalec in Ani Semič 
Bursač za rast klavirskega od-
delka. Seveda pa zahvala velja 
tudi vsem učencem, staršem in 
Občini Vrhnika za veliko inve-
sticijo novega klavirja.

Ob koncu samo še veliko 
veselja in dobrega učenja v 
klavirskem oddelku vrhniške 
glasbene šole. Tradicija dobrih 
glasbenikov se namreč resnič-
no nadaljuje, in to ne samo na 
klavirju, ampak tudi na drugih 
inštrumentih, solo petju, baletu 
in orkestrih. 

Simon Seljak

Vrhnika, 4. marec – Na 
velikem odru Cankarjevega 
doma je potekala območna 
plesna revija Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti treh 
območnih izpostav: Vrhnika, 

Ljubljana -okolica in Logatec. 
Na plesni reviji se je predsta-

vilo 18 skupin, parov ali posa-
meznikov z različnimi zvrstmi 
plesa: show dance, standardni 
plesi in jazz balet, sodobni ples, 

hip hop in ustvarjalni gibi. Vsi 
nastopajoči niso sodelovali v 
»tekmovalnem delu« revije. 
Tiste, ki so, je njihove nastope 
vzela pod lupo Ajda Tomazin, 
magistra koreografije in per-

formansa nemške univerze v 
Giessnu, ki se je po končani pri-
reditvi tudi pogovorila z men-
torji in pokomentirala nastope 
njihovih varovancev. Na odru 
so nastopile tudi tri domače 

skupine: 4. razred baleta Glas-
bene šole Vrhnika s plesno mi-
niaturo Skozi osem oči (men-
torica in koreografija Tamara 
Polanc), Vesoljski povžki KD 
Stara Vrhnika s hip hop pred-
stavo All for Lov« (koreografija 
in mentorstvo Lara Nagode) ter 
Lori Voglar in Tija Štrukelj iz 
ŠŠD Žabice Log - Dragomer, ki 
sta se predstavili z avtorskim 
jazz plesom Someone you loved 
pod mentorstvom Simone Ruf.  

Prireditev je potekala pod 
organizacijskim okriljem vrh-
niške območne izpostave JSKD, 
prireditev pa so podprle obči-
ne Vrhnika, Log - Dragomer, 
Borovnica, Dol pri Ljubljani, 
Škofljica, Medvode in Logatec.

Gašper Tominc
Vesoljski povžki KD Stara Vrhnika s hip hop predstavo All for Love

Klavirski 
koncert 
na novem 
klavirju

Ponosna ravnateljica Dominika Naveršnik ob novem klavirju

Med  občinstvom tudi župan Vrhnike Daniel Cukjati

Območna plesna revija Vija vaja
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Nihče ni v svoji 
domovini prerok … 

pravi arabski pregovor. 
Prihajam iz sosednje, 

cerkniške občine. Rekli 
boste: »Kaj ima to veze?« 

Postalo bo jasno, ko 
boste prebrali moje 

pisanje.

Za mano je približno 54 let 
glasbenega udejstvovanja. Pre-
pevati sem začel z vstopom v 
osnovno šolo. Leto pozneje sem 
se vpisal v glasbeno šolo, prepe-
val v dveh zborih, v srednji šoli 
igral v treh ansamblih, pa spet 
pel v dveh zborih in z obema 
hodil na tekmovanja doma in 
v tujini. Po teh dveh zborih pa 
sem imel polletno pavzo. 

A ko si zastrupljen z glasbo, 
ne moreš nehati. Začel sem se 
ozirati, kje bi spet našel svojo 
pevsko izpopolnitev. Seveda ob 
taki kilometrini spoznaš mnoge 
zbore. Tako sem vedel tudi za 
Mavrico. Znanka in sodelavka 
je bila že dolgo njena članica in 
preko nje sem se pridružil temu 
zboru.

Zakaj ravno ta zbor? Dala mi 
je CD z njihovih nastopov. Do-
tlej nisem vedel, da sodelujejo 
tudi z orkestrom Simfonika, 
ki je tudi drugi del te simbioze 
pevk in pevcev. Dve polovici 
istega sveta.

Spoznal sem, da je repertoar 
širok in obsega ravno tisto glas-
bo, ki mi je blizu. Naveličal sem 
se tekmovalnih pesmi, ki jih pi-
liš od takta do takta, na koncu 
pa so primerne le za poznaval-

ce in širšo strokovno javnost, le 
redke pa tudi za navadna ušesa.

Tu pa sem zapel od filmske 
glasbe, do popevk in spevnih 
zborovskih pesmi. Nastopi 
skupaj s Simfoniko dajo prelepo 
celoto, ki je skorajda na profesio-
nalnem nivoju. Le redki bi ločili, 
da gre tu za ljubiteljsko izvedbo. 

Prepeval sem že v katedra-
lah, velikih dvoranah za nekaj 
tisoč ljudi, tudi v veliki dvorani 
Cankarjevega doma, v srce pa 
sta se mi usedla nastopa na no-
voletnih koncertih na Vrhniki 
in v Slovenski filharmoniji v Lju-
bljani, kjer sem nastopil ravno z 
Mavrico in Simfoniko.

Marka Fabianija, dirigenta 
Simfonike, sem naivno vprašal, 
če je slučajno profesor kompozi-
cije, ker so njegove priredbe tako 
dobre in dodelane. Skromno je 
dejal, da ne, da je violinist v po-
koju in priredbe piše tako, po 
občutku in kilometrini. 

Kdor je bil na naših nastopih, 
se bo strinjal, da ta zven ni zven 
neke vaške združbe, marveč je 
to zven, ki se ga ne bi sramova-
la nobena glasbena skupina tudi 
širše v svetu.

Ne hodijo zastonj muzikologi 
iz  vsega sveta v Slovenijo gleda-
ti fenomen: dva milijona ljudi,  
več kot 2000 zborov. Prvih 40 
zborov pa na nivoju, s katerim 
lahko tekmujejo kjerkoli v svetu 
in pobirajo nagrade.

Seveda me pa je zbodlo dej-
stvo, ko sem se ozrl po zboru, 
da smo pretežno starejša gene-
racija pevk in pevcev. Seveda je 
nekaj članstva tudi mlajšega, a 
malo. Na moje vprašanje, zakaj 

ni mlajšega članstva več, sem 
dobil žalosten odgovor: »Jih ne 
zanima.« Zbodlo me je pri srcu 
in spodbudilo, da napišem ta 
prispevek. Ker vem, da so doma-
či ljudje v slovenski  miselnosti 
le redko slišani, mi žilica ni dala 
miru, da bi molče sprejemal to 
dejstvo.

Spoštovani občani in občan-
ke vrhniške občine. Želim vam 
povedati, da imate dva bisera, 
ki ju ne vidite: Orkester Simfo-
nika in zbor Mavrica. To je za 
nek kraj neprecenljivo kultur-
no bogastvo. Zato apeliram na 
vse vas, da se pridružite obema 
kolektivoma in postanete del 
prelepega glasbenega sveta. Od 
računalnikov odtrgajte svoje na-
dobudno potomstvo in se nam 
skupaj pridružite!

Zanemarjanje kulture vodi 
v degradacijo kraja, ki tako po-
stane zgolj spalno naselje. Za 
kraj, ki je dal enega največjih 
sinov slovenske besede – Ivana 
Cankarja – je to … a moram 
napisati? Najbrž si vsak lahko 
misli svoje.

Sedeti pred televizorjem ali 
računalnikom in se jeziti nase, 
da se nam nič drugega ne lju-
bi, ali pa postati del realnega 
življenja in polniti svojo dušo. 
Odgovorite si sami.

Tako, drage in dragi moji vsi, 
ki boste prebrali te moje besede. 
Napisal sem, kar mi leži na duši. 
Pridite v veselo družbo in izlijte 
svoje duše v prelepih melodijah! 
Vabljeni!

Vaš Silvester

Tako sta 10. februarja 2020, 
v tednu pred praznikom ljube-
zni, pravljico pripravila Andrej 
in Urban. Andrej je otrokom 

prebral zgodbo z naslovom Le 
kako poveš: »Ljubim te!« Urban 
pa jim je pokazal, kako narediti 
izbrani izdelek. Otroci so nav-

dušeno barvali, strigli in lepili, 
tako da so nastali res čudoviti 
metuljčki. Ob koncu sta jih še 
pogostila s slanim pecivom in 

sokovi. Iskreno se zahvaljujeva 
za vajino sodelovanje!

Ob koncu februarja nas je 
čakala tudi vsakoletna pustna 

pravljica. Otroci se te pravljice 
z veseljem udeležijo, saj se lah-
ko preoblečejo v svoje najljubše 
like in junake. Gotovo tudi na 

pravljičnih uricah dobijo ka-
kšno zamisel, v koga ali kaj se 
prelevijo vsaj za en dan. Bili so 
raznovrstne maškare: od polici-
sta, gusarja, batmana, princesk, 
Rdeče kapice, do pikapolon, 
Zorra  ... Na pravljici so izdelali 
masko medveda, na koncu pa se 
seveda, kot se za pusta spodobi, 
posladkali s slastnimi krofi.

V marcu smo se veselili ure 
pravljic s TV-voditeljico dr. 
Ano Tavčar - Pirkovič.  Letos  
namreč redno sodeluje s Can-
karjevo knjižnico Vrhnika in 
pripoveduje pravljice v tujem 
jeziku. Žal nam je resnost situ-
acije v Sloveniji to preprečila, kot 
tudi druga pravljična srečanja. 
Zaključek pravljične sezone 
2019/20 je tako negotov, bomo 
pa vse obvestili, kdaj se bomo 
zopet srečali. Berite pravljice 
tudi doma in izkoristite čas za 
to, da vas odnese v druge, lepše 
svetove.

Pravljičarki Katarina in 
Barbara

Mavrica in Simfonika

Ure pravljic v Podlipi
V Podlipi se otroci 
pridno zbirajo na urah 
pravljic. Kot že nekajkrat 
so eno pravljico tudi 
letos pripravili očetje. 
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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

Na praznične dni (12. 4., 13. 4. in 27. 4.)  bo Tehniški 
muzej Slovenije v Bistri odprt od 9.00 do 19.00. Muzej 
pošte in telekomunikacij bo na veliko noč zaprt, na 
velikonočni ponedeljek in  dan upora proti okupatorju 
pa bo odprt od 10.00 od 17.00. Zadnji vstop v muzeja 
eno uro pred zaprtjem.

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 je minilo 50 let od pomembnega mejnika v zgodovini človeštva, ko je prvi človek pri-
stal in stopil na Luno. Na občasni razstavi, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Slovenije in drugimi strokovnjaki, izpostavljamo, kako so dogodek spremljali v našem 
prostoru, kakšen odmev je imel v takratnih medijih in kako je vplival na razvoj znanosti in 
tehnike. Dotaknemo se tudi prispevka slovenskih strokovnjakov k raziskovanju vesolja. Razstava 
je podaljšana do 31. 12. 2020.

Vzhodno od raja – Jugoton 1947–1991
Na gostujoči razstavi umetniške organizacije Kultura umetnosti in Tehničnega muzeja Nikola 
Tesla iz Zagreba predstavljamo zgodovino največje jugoslovanske glasbene založbe ter unikatne 
naprave za proizvodnjo kaset in plošč. Obogatili smo jo s pregledom različnih predvajalnikov 
zvoka in akustične tehnike druge polovice 20. stoletja ter izdajo obsežnega kataloga o zgodovini 
založbe Jugoton. Razstava je podaljšana do 3. 5. 2020. 

Zakladi iz depojev Tehniškega muzeja Slovenije:  Zbirka predmetov pisar-
niške tehnike: pisalni stroji 
Na ogled je izbor pisalnih strojev izmed 150-ih, ki jih hranimo v muzejskem depoju. Med ekspo-
nati je tudi pisalni stroji znamke TOPS slovenske izdelave. Razstava je na ogled do 1. 6. 2020.

Spored prireditev:

Od torka, 31. 3., do petka, 3. 4., od 9.00 do 13.00: Dnevi meroslovja (obvezne 
predhodne prijave)
V okviru programa, ki ga Urad RS za meroslovje organizira skupaj s številnimi pooblaščenimi organi-
zacijami za izvajanje overitev meril, bodo učenci preko meroslovnih kotičkov z možnostjo preizkusa 
različne merilne opreme spoznavali svet meroslovja, ki je poln zanimivosti, ugank in presenečenj. 
Primerno za učence od 5. razreda osnovne šole do 1. letnika srednje šole.

Nedelja, 5. 4., ob 10.00: voden ogled razstave Pozor, elektrika!

Sobota, 18. 4., ob 10.00: delavnica kaligrafije (obvezne predhodne prijave)

Nedelja, 19. 4., ob 10.00: voden ogled razstave VZHODNO OD RAJA – Jugoton 1947–1991  z 
avtorico razstave Sanjo Bachrach Krištofić (Kultura umetnosti)

Sobota, 25. 4., ob 10.00: delavnica peke kruha z drožmi (obvezne predhodne prijave)

Nedelja, 26. 4., ob 10.00:  voden ogled stalne razstave Mašine za kovine

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 petka, nedelje in prazniki od 10.00 do 17.00; zadnji vstop v muzej je eno uro 
pred zaprtjem muzeja. Velika noč zaprto.

Spored prireditev:

Nedelja, 5. 4.,  ob 15.00: voden ogled muzejskih zbirk

Nedelja, 19. 4., ob 15.00: voden ogled za seniorje

Od torka, 28. 4., do sobote, 2. 5., med 10.00 in 13.00: počitniške aktivnosti 
Izdelovali bomo poštne rogove in štampiljke ter igrali družabne,  ki so jih posebej za muzej pripravili 
študenti Naravoslovnotehniške fakultete UL. Cena posamezne delavnice: 1,50 €; družabne igre: 
brezplačno.  Prijave niso potrebne.  Delavnice so primerne za otroke od 5. do 12. leta. Mlajši se nam 
lahko pridružite skupaj s spremljevalci.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. Prosimo, da glede morebitnih 
sprememb programa zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužb s 
koronavirusom sledite objavam organizatorja.

April v TMS

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika

Gledališki abonma 2019/20 in za IZVEN 
Slovensko stalno gledališče Trst

Florian Zeller: RESNICA
Komedija
NADOMESTNI DATUM: sreda, 27. maj 2020, ob 19.30. 
Režija: Alen Jelen
Igrajo: Vladimir Jurc, Tina Gunzek / Lara Komar, Danijel Malalan / Primož Forte in Lučka Počkaj

Komedija  pripoveduje o vlogi resnice in laži v partnerskih odnosih in o tem, ali je res »dobronamerna« laž potrebna in 
koristna za ohranitev mirnega sobivanja. Resnica je urbana komedija iz leta 2011 francoskega dramatika Floriana Zellerja 
(r. 1979), ki je že doživela veliko prevodov v tuje jezike in bila uprizorjena na številnih odrih.

Predstava traja 90 minut.

• • •
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 
Cankarjev dom Vrhnika
PROSPOT, d. o. o.

Producent: Jurij Franko

Dan Goggin: NUNE V AKCIJI!
Nunsense, glasbena komedija

NADOMESTNI DATUM: NEDELJA, 3. maj 2020, ob 19.30.

Prevod in priredba: Drago Mislej - Mef in Marjan Bunič 
Režija: Jaša Jamnik 

Producent muzikalov Mamma Mia! in Briljantina Jurij Franko je s svojo produkcijsko hišo za slovenske odrske deske 
pripravil še en velik svetovni HIT – glasbeno komedijo Nune v akciji! To je domiselna zgodba o petih redovnicah, ki 
se znajdejo v denarnih težavah in so prisiljene pripraviti dobrodelni SHOW, v katerem pa hoče biti vsaka od njih prva 
zvezda. V nizu nenavadnih situacij se redovnice pokažejo v povsem drugačni luči, kot smo jih vajeni. V soju reflektorjev 
ob petju, plesu in smehu vsaka posebej in vse skupaj zažarijo na čisto samosvoj način.
V slovenski različici nastopajo vrhunski izvajalci Gojmir Lešnjak - Gojc, Simona Vodopivec - Franko, Alenka Godec, 
Marjan Bunič in Lea Bartha Pesek, ki navdušujejo tudi v najbolj obiskanem muzikalu v Sloveniji vseh časov – Mamma 
Mia! Kot glasbeni vodja in instrumentalist pri predstavi sodeluje Miran Juvan.
Predstava, v kateri bo vsak našel košček samega sebe, in ekipa, ki vas bo prepričala, da je vsak od nas lahko Svetnik! 

Vljudno vabljeni!

• • •
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Cankarjev dom Vrhnika

Gledališki abonma 2019/20 in za IZVEN 
Slovensko narodno gledališče Drama

Heinrich von Kleist: RAZBITI VRČ
Der zerbrochne Krug
Veseloigra
Petek, 3. aprila 2020, ob 19.30.

Režija: Vito Taufer
Prevod: Andrej Rozman Roza
Igrajo: Branko Šturbej, Jurij Zrnec, Marko Mandić, Polona Juh, Maruša Majer, Bojan Emeršič, Timon Šturbej, Zvezdana 
Mlakar, Matija Rozman in Sabina Kogovšek.

Večplastna komedija Razbiti vrč (krstno uprizorjena leta 1808, objavljena l.1811) je ena najznamenitejših iger Heinricha 
von Kleista in obenem kánonsko delo nemške romantike.
Vplivni in ugledni gospodje, ki si proti njihovi volji želijo telesne intimnosti s socialno nižje stoječimi lepimi mladimi 
dekleti, so bili svetu komedije znani že davno pred škandali, ki so lani zatresli Hollywood. Vendar pri Razbitem vrču 
žrtev pohote sodnika Adama ni mlada Evica, ampak njena mati, ki ji je sodnik med nočnim izletom razbil vrč. Posebnost 
Kleistove veseloigre je predvsem v tem, da mora vaški sodnik odkriti in obsoditi storilca dejanja, za katerega je gledalcu 
že od samega začetka jasno, da je bil to on sam. 

Predstava traja 90 minut in nima odmora.

Vabimo vas na ogled razstave grafik 

Matjaža Hmeljaka OBLIKA SENCE.
Razstava v avli Cankarjevega doma na Vrhniki bo na ogled do 3. maja 2020.

Razstave v Cankarjevem domu Vrhnika si je mogoče ogledati od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure 
(ob delovnih dneh), ob nedeljah od 10. do 12. ure ter ob drugih prireditvah. 

Stalno razstavo akad. slikarja Florisa Oblaka 
v prostorih Rokodelskega doma, Tržaška cesta 23, lahko obiščete ob predhodni najavi (TIC Vrhnika).

Vljudno vabljeni!

R A Z S T A V E
v Cankarjevem domu
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C A N K A R J E V  D O M  V R H N I K AC A N K A R J E V  D O M  V R H N I K A

Do 3. 5. 2020.
Vstop prost. 
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA

Matjaž Hmeljak: OBLIKA SENCE
Razstava grafik 
Avla Cankarjevega doma na Vrhniki 

ČETRTEK, 2. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MLADI AHMED
LIFFE 2019, drama, 90 min, Belgija, Francija

PETEK, 3. 4. 2020, ob 19.30.
Vstopnina: 18 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA, GLEDALIŠKI ABONMA in IZVEN

Heinrich von Kleist: RAZBITI VRČ
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

SOBOTA, 4. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NAPREJ 
Animirana komična pustolovščina, SINHRO, 102 min, ZDA, 6+

SOBOTA, 4. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LOV 
Srhljivka, 89 min, ZDA

NEDELJA, 5. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NAPREJ 3D
Animirana komična pustolovščina, SINHRO, 102 min, ZDA, 6+

NEDELJA, 5. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ
LIFFE 2019, biografska drama, 88 min, Hrvaška, Srbija, Slovenija

PETEK, 10. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MLADI AHMED
LIFFE 2019, drama, 90 min, Belgija, Francija

PETEK, 10. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

POSEBNI 
Komična drama, 114 min, Francija

SOBOTA, 25. 4. 2020, ob 20. 15.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TIHO MESTO 2
Srhljivka, 96 min, ZDA 

NEDELJA, 26. 4. 2020, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TROLI NA SVETOVNI TURNEJI
Družinska komedija, SINHRO, 90 min, ZDA, 6+ 

NEDELJA, 26. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MILOST
Drama, 119 min, Francija 

NEDELJA, 26. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

OBETAVNA MLADENKA
Kriminalna srhljivka, 113 min, ZDA, Velika Britanija 

PONEDELJEK, 27. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TROLI NA SVETOVNI TURNEJI
Družinska komedija, SINHRO, 90 min, ZDA, 6+ 

SOBOTA, 11. 4. 2020, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NAPREJ
Animirana komična pustolovščina, SINHRO, 102 min, ZDA, 6+

SOBOTA, 11. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MLEKO 
LIFFE 2019, komična drama, 92 min,  Islandija, Nemčija, Francija, Danska

SOBOTA, 11. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

LOV 
Srhljivka, 89 min, ZDA

NEDELJA, 12. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €, očala za večkratno uporabo: 2 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NAPREJ 3D
Animirana komična pustolovščina, SINHRO, 102 min, ZDA, 6+

NEDELJA, 12. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

MILOST 
Drama, 119 min, Francija

TOREK, 14. 4. 2020, ob 10. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: MLEKO 
LIFFE 2019, komična drama, 92 min,  Islandija, Nemčija, Francija, Danska

SREDA, 15. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

JADRALKE 
Dokumentarni film, 97 min, Velika Britanija 

SOBOTA, 18. 4. 2020, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

NAPREJ
Animirana komična pustolovščina, SINHRO, 102 min, ZDA, 6+ 

SOBOTA, 18. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREKLA 
LIFFE 2019, Vojna drama, 137 min, Rusija

SOBOTA, 18. 4. 2020, ob 20.15.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TIHO MESTO 2
Srhljivka, 96 min, ZDA 

NEDELJA, 19. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: odrasli 10 €, otroci 5 €.
ORKESTER SIMFONIKA VRHNIKA, MePZ MAVRICA VRHNIKA,OTROŠKI PEVSKI 
ZBOR MLADA MAVRICA

POMLADNI GALA KONCERT 
Z gostjo Alenko Godec
Dirigent: Marko Fabiani
Zborovodkinji: Darinka Fabiani
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

PETEK, 24. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstop prost.
CANKARJEVI DNEVI 2020
BIG BAND VRHNIKA, ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

POMLADNI KONCERT
Gostja: Eva Hren
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki ali Park samostojnosti na 
Vrhniki

SOBOTA, 25. 4. 2020, ob 16. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TROLI NA SVETOVNI TURNEJI
Družinska komedija, SINHRO, 90 min, ZDA, 6+ 

SOBOTA, 25. 4. 2020, ob 18. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

PREKLA 
LIFFE 2019, vojna drama, 137 min, Rusija

Program prireditev 
za april in 
začetek maja 2020

Spoštovane obiskovalke in 
obiskovalci!

Zaradi trenutnih razmer obstaja možnost 
spremembe ali odpovedi programa, zato 
prosimo, da spremljate naše spletne strani.
Hvala za razumevanje!

Vodstvo CD Vrhnika

PONEDELJEK, 27. 4. 2020, ob 20. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

TO MORAJO BITI NEBESA
LIFFE 2019, komedija, 97 min, Francija, Turčija, Kanada, Nemčija, Katar, 
Palestina

ČETRTEK, 30. 4. 2020, ob 10. uri.
Vstopnina: 5 €.
ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA; KINO VRHNIKA

FILMSKO DOPOLDNE: JADRALKE 
Dokumentarni film, 97 min, Velika Britanija 

NAPOVEDUJEMO – PRESTAVLJEN DATUM:

NEDELJA, 3. 5. 2020, ob 19.30.
Vstopnina: 25 €, balkon 20 €.
PROSPOT, D. O. O.

Dan Goggin: NUNE V AKCIJI!
Glasbena komedija
Velika dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki

Predprodaja vstopnic za prireditve: Turistični 
informacijski center (TIC) Vrhnika, Tržaška cesta 
9. Tel.: 01 755 10 54, e-pošta: tic@zavod-cankar.
si Ponedeljek–petek: od 8. do 18. ure, sobota: od 
8. do 14. ure in pol ure pred predstavo na blagajni 
Cankarjevega doma Vrhnika. Vse kinopredstave 
potekajo v veliki dvorani Cankarjevega doma. 
Nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si. 

Dodatne informacije o prireditvah in morebitne 
spremembe: www.zavod-cankar.si, www.vrhnika.si, 
kino-vrhnika.si. 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

PREKLA – Vojna drama / Dilda / režija: Kan-
temir Balagov, scenarij: Aleksander Terehov 
/ Rusija / 137'
1945, Leningrad. Vojna je opustošila mesto, porušila hiše in 
prebivalcem pustila globoke rane, tako duševne kot telesne. 
Čeprav je eno najhujših obleganj v zgodovini končano, se 
bitka življenja in smrti nadaljuje. Ija, sestra v vojaški bolni-
šnici, in Maša, ki se je ravnokar vrnila z bojišča, skušata med 
razvalinami na novo zgraditi svoji življenji.
Pretresljiva in čudovito posneta zgodba o dveh mladih 
ženskah, ki iščeta smisel in upanje v ruševinah povojnega 
Leningrada. Film, svobodno prirejen po knjigi Vojna nima 
ženskega obraza, je mlademu ruskemu režiserju Kantemir-
ju Balagovu (Bližina) prinesel nagrado za najboljšo režijo v 
sklopu Posebni pogled v Cannesu, vodomca na zadnjem Liffu, 
uvrstil pa se je tudi v ožji izbor za oskarja v kategoriji najboljši 
mednarodni celovečerec.

DNEVNIK DIANE BUDISAVLJEVIĆ – Biograf-
ska drama / Dnevnik Diane Budisavljević / 
režija: Dana Budisavljević / scenarij: Dana 
Budisavljević, Jelena Paljan / Hrvaška, Slo-
venija, Srbija / 88'
Leto 1941. Diana Budisavljević, žena uglednega zagrebškega 
zdravnika, izve, da ustaška vojska pravoslavne ženske in otro-
ke zapira v taborišča, kjer umirajo od lakote in bolezni. Z nekaj 
prijatelji v svojem stanovanju organizira tvegano kampanjo, 
s katero reši gotove smrti več kot deset tisoč otrok. Gre za 
eno največjih humanitarnih zgodb druge svetovne vojne, a 
Dianino ime je zaradi njenega avstrijskega porekla za dolga 
leta izbrisano iz zgodovine. Zanjo niso nikoli slišali niti otroci, 
ki jim je rešila življenje. Film preplete igrani del, spomine 
preživelih ter arhivske posnetke iz taborišča.

MLADI AHMED – Drama / Le Jeune Ahmed 
/ režija in scenarij: Jean-Pierre in Luc 
Dardenne / Belgija, Francija / 90'
Trinajstletni Ahmed je v zdajšnji Belgiji ujet med ideale svoje 
religije in skušnjave najstniškega življenja. Ali lahko ljubezen 
do življenja premaga njegov impulz po nasilju?
Ahmed živi kot običajen najstnik v belgijskem mestu, vendar 
pa razvija nevarno povezavo z lokalnim imamom, ki fantu 
vceplja v glavo bojevite ideje. Najstnik tako v šoli zavrača ro-
kovanje s svojo učiteljico, in to samo zato, ker je ženska, doma 
pa v arabščini zmerja svojo belsko mamo, ker pije alkohol. 
Islamski učitelj medtem slavi mučenike, ki so prelili kri in 
žrtvovali življenje za sveti džihad, kar se Ahmeda še posebno 

dotakne, saj je tako življenje izgubil tudi njegov bratranec. 
Usoda trinajstletnika je zdaj odvisna od tega, na katero stran 
se bo postavilo njegovo srce – radikalnega islama ali vrednot 
zahodnega sveta?

MILOST – Drama / Roubaix, une lumière / 
režija: Arnaud Desplechin / scenarij: Arnaud 
Desplechin, Léa Mysius / Francija / 119'
Božična noč v Roubaixu. Policijski načelnik Daoud križari skozi 
mesto, v katerem je odraščal. Goreči avtomobili, nasilni ob-
računi … Njegova ekipa, ki se ji je nedavno pridružil sveže 
diplomirani Louis Coterelle, raziskuje primer umorjene starke. 
Zaslišani sta njeni sosedi, mladi ljubimki Claude in Marie. 
Dekleti sta revni, zasvojeni …
Po resničnem zločinu posneti film noir, v katerem režiser Ar-
naud Desplechin (Božična zgodba, Jimmy P.) in njegov glavni 
junak, policijski načelnik Daoud, iščeta svetlobo v človeku.

TO MORAJO BITI NEBESA – Komedija / It 
Must Be Heaven / režija in scenarij: Elia Su-
leiman / Francija, Turčija, Kanada, Nemčija, 
Katar, Palestina / 97'
Večkrat nagrajeni palestinski filmar Elia Suleiman si postavlja 
vprašanje, ki zadeva vse nas: Kje je zares ta prostor, ki ga 
imenujemo dom?
Elia Suleiman zapusti Palestino, da bi našel novo domovi-
no, a v tujini kmalu odkrije, da mu Palestina ves čas diha za 
ovratnik. Obljuba novega življenja se spreobrne v komedijo 
napak. Ne glede na to, da ga pot nese vse od Pariza do New 
Yorka, ga nekaj venomer spomni na dom. Pripoved, v kateri 
režiser igra samega sebe, ne da bi izrekel kakšno besedo, je 
sestavljena iz vsakodnevnih dogodkov in naključnih srečanj. 
Z opazovanjem sveta režiser raziskuje vprašanja identitete, 
doma in pripadnosti, da bi mu vendarle uspelo najti miren 
košček sveta samo zase.

Aktualne informacije o dogajanju v kinu 
najdete na spletni strani kino-vrhnika.si in 
facebook.com/kinovrhnika. Na spletni stra-
ni se lahko prijavite tudi na e-novice. Zaradi 
dinamičnosti ponudbe filmskih naslovov 
so mogoče spremembe v programu, zato 
spremljajte naše objave v prej omenjenih 
glasilih.

Kino Vrhnika

K I N O
V R H N I K A  P R I P O R O Č A
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Napovednik 
za april 2020 

Lesene zverinice Igorja 
Pavlovčiča na obisku pri 
vas doma

Igor Pavlovčič že od oktobra 2017 raz-
stavlja svoje lesene zverinice v naši knji-
žnici. Njegove stvaritve razveseljujejo 
zaposlene, uporabnike in obiskovalce. 
Marsikdo nas je že povprašal o njih in si 
jih občudujoče ogledoval.  Letos smo se 
dogovorili, da bo našim uporabnikom 
omogočil enomesečno brezplačno 
izposojo umetnin na dom. Za več 
informacij/izposojo njegovih umetnin 
pokličite 041 363 755. Z željo, da je/
bo umetnost dostopna vsem in vsako-
mur, vas lepo pozdravljam, Sonja Ža-
kelj, direktorica Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika.

Dopoldanske pravljične 
urice

Dopoldanske pravljične urice v Can-
karjevi knjižnici Vrhnika bodo name-
njene otrokom, ki ne hodijo v vrtec. 
Lepo vabljeni vsi otroci, stari 4 do 6 let, 
da se nam pridružite na popotovanjih v 
svet pravljičnih junakov in ustvarjanja. 
Pravljicam boste lahko prisluhnili vsak 
četrtek ob 10.00. Mladinski oddelek 
CKV.

Popoldanske pravljične 
urice
Namenjene so otrokom, starim od 4 
do 9 let, ki uživajo ob poslušanju do-
godivščin pravljičnih junakov in radi 
ustvarjajo. Vrhnika: vsako sredo ob 
17.0, v Pravljični hiški na mladinskem 
oddelku CKV. Borovnica: vsak po-

nedeljek ob 17.00 v knjižnici. Pod-
lipa: vsak ponedeljek ob 17.30 v 
stari šoli. Log: vsak prvi četrtek v 
mesecu ob 17.00 v OŠ Log - Drago-
mer. Drenov Grič: vsak prvi torek v 
mesecu ob 18.00 v veroučni učilnici 
PGD Drenov Grič - Lesno Brdo. Lepo 
vabljeni.

Ure pravljic na 
Drenovem Griču!
Namenjene so otrokom, starim od 4 
do 9 let, ki uživajo ob poslušanju do-
godivščin pravljičnih junakov in radi 
ustvarjajo. 7. aprila bo naše zadnje 
srečanje v večnamenskem prostoru 
gasilskega doma na Drenovem Gri-
ču od 18. do 19. ure v pomladnem 
sklopu. Nadaljevali bomo 6. oktobra. 
Sodelovanje poteka v okviru KUD 
Drenov Grič - Lesno Brdo. Pravljičarki 
Darja in Karolina.

Druženje s tapkanjem, 
sproščanjem in novimi 
idejami
Zavod Na svetlo stran vabi na druženje, 
kjer bomo tapkali, se sproščali, dopu-
ščali super ideje ter se učili različnih 
tehnik in vaj, s katerimi bo naš vsakda-
njik lahkotnejši in prijetnejši. Delavnico 
vodi Darja Bright Tome, intuitivna sve-
tovalka, navdušena tapkalka EFT, tera-
pevtka Access Bars in avtorica zapisov 
na spletni strani www.nasvetlostran.si. 
Delavnica bo potekala v Grabeljškovi 
dvorani CKV vsak prvi torek v me-
secu 9.30 do 11.30. Vabljeni.

Branje Cankarjevih 
besedil

V sodelovanju s Turističnim društvom 
Blagajana vas vsako sredo ob 17.00 
vabimo v Močilnik na branje Cankar-
jevih besedil. Dogodek bo v vsakem 
vremenu.  Morebitne spremembe ure 
ali lokacije preverite na mirjam.suha-
dolnik@gmail.com. 

Svetovalno središče na 
Vrhniki
Enkrat na mesec 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) in 

9.00–11.00: individualno svetovanje in 
informiranje. Dodatne informacije in 
prijava: 01 510 22 70. Prva sreda v aprilu 
2020 (1. april, 8.00–11.00) 

Potopisno predavanje: 
Burundi, dežela v osrčju 
Afrike

Maša in Grega Česnik sta v Burun-
diju, eni izmed najrevnejših držav na 
planetu, kot prostovoljca sodelovala 
na različnih projektih. V besedi, sliki 
in videu bosta predstavila burundsko 
kulturo, način življenja in izzive, s ka-
terimi se soočajo prebivalci te dežele. 
Predavanje bo v četrtek, 2. 4. 2020, 
ob 18.00 v Grabeljškovi dvorani CKV. 
V sodelovanju s KVŠ.

Vaše zdravje, vaša izbira: 
Meso – da ali ne?
Živinoreja se je  zelo spremenila v za-
dnjih nekaj desetletjih. Bi verjeli, da so 
živali hranjene z recikliranimi živalski-
mi beljakovinami, iztrebki in kemični-
mi odpadki? Dodajajo jim tudi zdravila, 
antibiotike in rastne hormone. Ali ta-
kšno meso res pristane na naših kro-
žnikih? Kaj pa meso živali, obolelih 
za boleznijo norih krav, parkljevke in 
slinavke? Na drugi strani imamo živali, 
ki so vzrejene doma in hranjene z bolj-
šo krmo. Je v tem primeru varno jesti 
meso? Pridite in si ustvarite mnenje. 
Predavala bosta Jasmina in Miha Peta-
vs. Vabljeni v petek, 17. 4. 2020, ob 
17.30 v Grabeljškovo dvorano CKV. V 
sodelovanju s Šolo boljšega življenja.

Brezplačna skupina za 
samopomoč
Brezplačna skupina za osvobajanje 
vzorcev krivde, kontrole, jeze ... Sku-
pina se bo srečevala na štiri tedne, ob 
ponedeljkih, 17.00 do 18.30 v Gra-
beljškovi dvorani CKV. Ustvarili bomo 
varno mesto, kjer si lahko delimo vse 
in si tako em medsebojno pomagamo. 
Pogovarjali se bomo  o krivdi, ki jo 
nosimo, o različnih zlorabah (fizične, 
mentalne, čustvene, duhovne), o starih 
vzorcih in drugih težavah, s katerimi 
se srečujemo vsak dan. V sodelovanju 
s Centrom Astera in Kim Doucette. 
Srečanje bo v ponedeljek, 6. 4. 2020, 
ob 17.00 v Grabeljškovi dvorani CKV. 
Prijazno vabljeni.

Pravljična urica z dr. 
Ano Tavčar - Pirkovič: 
Vrhnika in Borovnica
Otroke od 4. do 9. leta starosti vabimo 
na pravljično urico z znano TV vodi-
teljico dr. Ano Tavčar - Pirkovič. Po-
vedala bo pravljico v tujem jeziku. Na 
mladinski oddelek CKV vas vabimo v 
sredo, 8. 4. 2020, ob 17.00, v Borov-

nico pa vas vabimo v ponedeljek, 20. 
4. 2020, ob 17.00. 

Predstavitev knjige 
Petre Vladimirov: 
Evforija
Petra Vladimirov je zaposlena v Vzgoj-
nem zavodu Kranj kot vzgojiteljica 
otrok z motnjami vedenja in čustvo-
vanja. Z mladimi varovanci se je že pet-
krat peš odpravila na 180-kilometrsko 
pot od Kranja do Pirana. V prostem 
času teče, predvsem daleč in dolgo, tek 
pa dopolnjuje s turnim smučanjem in 
potovalnim veslanjem. Knjiga Evforija 
– 233 kilometrov Pirenejev ob poti do 
morja (UMco, 2019) je srčna zgodba 
o gibanju, premikanju meja in tovari-
štvu. Avtorica na neposreden, iskren in 
humoren način prepleta dogajanje na 
gorski ultratekaški preizkušnji v An-
dori, ki se jo je udeležila v paru z Žano 
Andrejevo, z dogajanjem na pohodu 
mladostnikov proti morju. Z Avtori-
co se bomo srečali v četrtek, 9. 4. ob 
18.00 v Grabeljškovi dvorani CKV.

Spoznajte svoje angele
Angeli so Božji spremljevalci, agenti 
in Božji glasniki. V vsakem trenutku 
življenja smo obkroženi z angeli varuhi 
in nadangeli. Naši angeli varuhi nam 
služijo vse življenje. Pridite in spoznajte 
ta nebesna bitja. Pogovarjali se bomo, 
kako prepoznati njihovo prisotnost 
okoli nas, kako se povezati z njimi, kate-
re simbole uporabljajo za komunikacijo 
z nami in kako razvozlati sporočila in 
kode. Predavanje bo v angleškem jeziku 
s prevodom v slovenščino. Več infor-
macij Kimspirational.slove@gmail.
com ali 040 906 690. Cena: 13€/osebo. 
Pripeljite svojega življenjskega partner-
ja BREZPLAČNO in duhovno rastita 
skupaj! Grabeljškova dvorana CKV. V 
petek, 10. 4. 2020, ob 19.00. 

Srečanje nosečnic in 
mamic z dojenčki v 
knjižnici: Mirna mama – 
miren otrok
Srečanje bo v sredo, 15. 4. 2020, ob 
10.00 v Grabeljškovi dvorani CKV. Vo-
dila ga bo Milena Oblak Erznožnik, li-
kovna pedagoginja, oblikovalka vidnih 
sporočil, voditeljica joge in osebna tre-
nerka na področju osebnostne rasti. S 
seboj prinesite podlago za jogijske vaje. 
Knjižničarka Barbara Kuzmič bo pred-
stavila knjigo Maureen Healy: Vzgaja-
nje srečnih otrok.

Življenjski cikli družine; 
šesto predavanje: 
Sorojenci – med 
sovraštvom in ljubeznijo
Cikel predavanj Življenjski cikli druži-
ne bo vodila Andreja Vukmir Brenčič 
iz družinskega terapevtskega centra 

Pogled. Predavanje bo v četrtek, 16. 
4. 2020, ob 17.00 v Grabeljškovi dvo-
rani CKV. V tokratnem predavanju se 
bomo posvetili sorojencem. Žal je v 
vsakdanjem življenju veliko sorojencev 
sprtih in med njimi je toliko sovraštva, 
kot ga ne najdemo niti med ločenimi 
zakonci. Lotili se bomo občutljive 
teme, ki je tako značilna v slovenskem 
prostoru.  Lepo vabljeni.

Otroci in starši: Razprimo 
krila ustvarjalnosti
V sodelovanju z likovno pedagoginjo 
in oblikovalko vidnih sporočil Mile-

no Oblak Erznožnik vabimo otroke in 
starše, da se nam pridružite pri ustvar-
janju z različnimi tehnikami v četrtek, 
23. 4. 2020, 16.30 do 18.30 v Mala-
vašičevem kotičku CKV. Knjižničarka 
Barbara Kuzmič bo predstavila knjigo 
Sean COVEY: šest najpomembnejših 
odločitev v najstniških letih.

Večer za dušo z Manico 
Žmauc in njeno Libro
Manica Žmauc, univ. dipl. ped., prof. 
soc., predavateljica in intuitivna empa-

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

Izvedba/realizacija 
napovedanih 
dogodkov

Spoštovani bralci Našega časopisa, tudi 
naša knjižnica je zaradi nevarnosti šir-
jenja koronavirusa svoja vrata za obisko-
valce zaprla od 13. 3. 2020 do preklica. 
Ponovno odprtje knjižnice bo v skladu z 
navodili pristojnih državnih inštitucij. Zato 
spremljajte poročila, spletno stran knji-
žnice (www.ckv.si) in socialna omrežja, 
kjer bomo objavljali ažurne informacije. 
Želimo vam veliko zdravja in sreče.

Kolektiv Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika.
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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.

• Beremo s tačkami – program R.E.A.D. 
 Reading Education Assistance Dogs. Osnovni namen programa 

je pomagati otrokom pri izboljšavi govornih in komunikacijskih 
spretnosti ter pri osvajanju in utrjevanju bralnih veščin s pomočjo 
neobičajnega poslušalca – terapevtskega psa. 

 V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke. 
 Prijave: ckv.vgc@gmail.com ali 051 620 066. 

• Druženje s psom in knjigo
 V družbi prijazne jazbečarke boste 

izvedeli marsikaj o kužkih, njiho-
vih navadah, negi, lahko se boste 
z njo poigrali in ji celo kaj prebrali. 
Druženje, ki je namenjeno izbolj-
šanju bralnih veščin ob hkratnem 
spoznavanju psov, bo potekalo ob 
sredah enkrat na mesec. 

 V sodelovanju z društvom Tačke 
pomagačke. 

 Prijave: ckv.vgc@gmail.com ali 051 
620 066. 

• Plesi v krogu
 Lahkotni, igrivi in radostni plesi, za katere ne potrebujemo partnerja. 

Primerni so za vse generacije, tudi za starejše. Enostavni koraki ob 
čudoviti glasbi v nas spodbujajo veselje do življenja. Plese vodi Darja 
Bažec. 

 Vabljeni vsak četrtek ob 9.15 v Grabeljškovo dvorano. 
 Informacije na tel.: 01 750 9441, GSM: 031 682 230, Darja Bažec. 

• Izrazni ples
 Mehkoba, fluidnost in lahkotnost gibanja nas bodo vodili v plesni 

izraz ob ponedeljkih ob 10.00. Skozi različne vaje bomo vzpostavili 
stik s svojim telesom ter prebudili senzibilnost do sebe, drugih in 
okolice. Razgibali bomo telo, skozi krajše plesne sekvence pa urili 
telesni spomin in tako širili svoj gibalni repertoar, ki nam omogo-
ča plesno izražanje v improvizaciji. Predznanje ni potrebno, lepo 
vabljene vse generacije. 

 Informacije na: krizic.ema@gmail.com 

• Brezplačne
  delavnice, tečaji
   in predavanja
     Večgeneracijski center

     Ljubljana -  »N'Š PLAC« C K V

tinja, priznana svetovalka za osebno-
stno rast bo predstavila svoj roman LI-
BRA. Pravijo, da je LIBRA »... duhovni 
priročnik in ganljiva pripoved obenem 
...«, ki kliče k osebnostni rasti, upanju in 
modrosti. Bralcev se globoko dotakne, 
odpira vrata Zavedanja in prižiga Luč. 
Prisrčno vabljeni na druženje za dušo, 
ki vas bo spodbudilo k ljubeči poveza-
nosti z vašo notranjo močjo in lepoto. 
Na dogodku boste lahko kupili knjigo 
z Maničinim osebnim kanaliziranim 
sporočilom za vašo dušno podporo. 
V četrtek, 23. 4. 2020, ob 19.00. 
Grabeljškova dvorana CKV. 

Arty Party kofetarica
Si za tri ure kreativnega odklopa? Pridi 
in slikaj na način ARTY PARTY v so-
boto, 25. 4., ob 9.00 v Malavašičevem 
kotičku CKV. Ne potrebuješ prav no-
benih slikarskih izkušenj! Namenjeno 
je vsem, dobrodošli tisti, ki ste čopič 
nazadnje držali v osnovni šoli! Korak 
za korakom bomo slikali motiv tega da-
tuma, medtem pa kofetkali & se družili. 
Cena 25 € vključuje vse pripomočke, tri 
ure inštrukcij in kavico/čaj, da klepet 
bolje steče. Ob koncu odideš domov s 
svojo sliko & zabavnimi spomini. Pri-

java na: www.artyparty.si, na info@
artyparty.si, na tel. 031 761 488 – Vasja 
ali 051 641 615 – Špela. Se vidimo! 

RAZSTAVE V CANKARJEVI 
KNJIŽNICI VRHNIKA
Razstava Yulije Kuznetsove 
Yulia Kuznetsova - Kuz se je rodila leta 
1985 v Rusiji. Že kot otrok je pokazala 
nadarjenost za risanje. Sčasoma se je 
odločila popolnoma posvetiti ume-
tnosti, zato je pri enaindvajsetih odšla 
v Yaroslavl študirat umetnost. Tam se 
je pridružila umetniškemu studiju An-
dreja  Efremova, znanega po izostreni 
tehniki tihožitij, pejsažev in portretov. 
Umetnica je svoja dela razstavljala v 
Moskvi, Amsterdamu in Istambu-
lu. Vabljeni! Razstava bo na ogled do 

konca aprila 2020. V sodelovanju z 
Društvom DVIG v okviru predstavitve 
Občine Log - Dragomer v CKV.

Stalne razstave v 
prostorih Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika
Lesene zverinice Igorja Pavlovčiča
Vabljeni na ogled lesenih zverinic, 
ki jih ustvarja Igor Pavlovčič. Več 
informacij 041 762 024.  

Suho cvetje
Vabljeni na ogled šopkov s suhim cve-
tjem. Izdelala jih je Marija Nagode. Več 
informacij na 041 665 004. 

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. 

Vse zainteresirane vabimo, 
da se nam v sredini aprila 

pridružite na angleških 
tečajih, ki bodo kot novost 

letos potekali tudi spomladi, 
in sicer v manjših učnih 

skupinah (do osem tečajnikov 
na skupino). 

Izvedli bomo deset srečanj po dve šol-
ski uri. Skupine bomo oblikovali glede 
na število in stopnjo znanja prijavljenih. 
Cena tečaja je 135 evrov (možno plačilo 
na obroke).

Okvirni termini:
ponedeljek, 17. 00–18. 30
sreda, 15. 45–17. 15
sreda, 17. 15–18. 45

Za prijave in dodatne informacije po-
kličite na 031- 732- 740 ali pišite na 
tamara.merlini@gmail.com.

Pet dejavnikov tveganja, ko znova 
sedeš v šolske klopi
Pred vsakim začetkom tečaja angle-
ščine se v meni prepletajo prijetni 
občutki, ker vem, da me čaka še ena 
lepa izkušnja, in tisti manj prijetni, ki 
naznanjajo, da bo znova treba premo-
stiti marsikatero oviro.
Poučevanje formiranih posameznikov, 
vsak z različnimi izkušnjami in priča-
kovanji, se vedno izkaže za vse prej kot 
lahko in še posebno se mi vtisnejo v 
spomin prve ure, ko začutim nelagodje 
tečajnikov, ki z očmi izdajajo misli, kot 
so »Kaj mi je bilo tega treba?« , »Tukaj 
znajo vsi več kot jaz« , »To pa ni tako, 
kot smo se mi učili« ipd. 
Dvom tečajnikov po navadi pojenja po 
nekaj urah, energije se uravnotežijo in 
začnemo graditi na zaupanju. Jaz po-
učujem njih, še bolj pa učijo oni mene. 
V zameno za nekaj angleških stavkov 
mi tečajniki odstrejo notranjost duše, 
ki po dolgih letih znova sede v šolske 
klopi. In moja opažanja so naslednja.
1. Dvom v lastno sposobnost
Večina novopečenih tečajnikov se 
na začetku sooča s strahom pred iz-
postavljanje, v stilu: »Mene, prosim, 
pustite pri miru« in »Jaz bom samo 

malo opazoval«. Na tečajih se vedno 
znova potrjuje obstoj našega družbeno 
pogojenega »prastrahu«, ki se največ-
krat ubesedi z vprašanjem: »Kaj bodo 
pa rekli drugi?« Ta škodljiva slovenska 
naravnanost je na tečajih neposredno 
izzvana. Na tečaju se trudimo, da te-
čajniki najprej ozavestijo svoje vzorce 
in se nato z njimi soočijo. Nemalokrat 
sem bila priča popolni preobrazbi po-
sameznika, ki uspe odvreči škodljiv 
družbeni balast, spregovori s polnimi 
pljuči in začne uživati v na novo prido-
bljeni svobodi. 

2. Šolska angleščina nekoč (in danes)
Pri poučevanju odraslih ne morem 
mimo škodljivih posledic, ki jih je pri-
neslo  prejšnje poučevanje angleščine v 
šolah. V sredini prejšnjega stoletja so se 
jezikoslovci lotevali poučevanja jezikov 
zelo strukturirano, saj je bil jezikovni 
učni proces sestavljen večinoma iz to-
gega sestavljanja besed v pravilni obliki, 
katerih skupek naj bi na koncu nekaj 
pomenil in vsaka napaka je bila lahko 
usodnega pomena. In »usodnost« se je 
žal prenesla na  zdaj odrasle ljudi, ki 
se bolj kot z jezikom še vedno ukvar-
jajo s tisto nepravilno rabljeno obliko 
glagola. Velikokrat imam občutek, da 
je tečajnikom pomembnejša slovnična 
dovršenost kot pa tvorjenje vsebinsko 
bogatih besedil, pa čeprav z napakami. 
Ravno zato se na tečaju poskušamo z 
napakami spoprijateljiti in jih sprejeti 
kot del učnega procesa, saj so nenaza-
dnje naše napake naši najboljši učitelji 
(Friedrich Nietzsche).

3. Zakoreninjene metode učenja
Kot odrasli posamezniki imamo nava-
dno jasne predstave, zakaj in kako se 
bomo lotili neke stvari. Tečajniki po 
navadi natančno vedo, kaj si želijo in 
na kakšen način bodo prišli do nove-
ga znanja. Velikokrat so pričakovanja 
tečajnikov tako  zelo zakoreninjena, da 
jim je nemalokrat neljubo, ko jim želi 
pol mlajša učiteljica »prodati« angle-
ščino na popolnoma drugačen način. 
Ko enkrat rečemo bobu bob in si med-
sebojno priznamo, da vsi angleški časi 
le niso življenjskega pomena ter da je 
angleščina še marsikaj drugega kot to, 

sem praviloma priča vsesplošnemu za-
čudenju. »Ja kaj bomo pa potem delali?« 
se večkrat zasliši izza kakšne klopi. In 
od takega trenutka  naprej lahko učenje 
angleščine dobi nove razsežnosti, pa 
naj bo to analiziranje aktualnih vse-
bin, obravnavanje različnih literarnih 
likov ali pa zgolj sproščen klepet za 
mimogrede.

4. Čajanka
Ko sčasoma prebrodimo vse začetne 
negotovosti, bi našemu druženju težko 
še vedno rekli tečaj, ki se na tej točki 
sliši kar preveč uniformirano. Sama se 
začnem počutiti bolj kot gostiteljica ka-
kšne angleške čajanke ob petih (čeprav 
brez čaja in piškotov, morda ideja za 
letos), kjer si udeleženci pripovedujejo 
življenjske zgodbe in izmenjujejo raz-
lična mnenja. Res je, da to počnemo 
v tujem jeziku in sprva nemara malce 
polomljeno, a izplen je enak tistemu v 
slovenski različici: dobra volja in veliko 
smeha. Za vse nejeverne Tomaže: verje-
mite, tudi to je lahko učenje angleščine.  

5. Prijatelji
Zagotovo najlepši del tečaja pa se izka-
že po določenem času, ko se polagoma 
zabriše meja med jaz, sošolec, sošolka, 
učiteljica in postanemo mi. Energije 
se prepletejo, vsa morebitna prejšnja 
živčnost popusti in ostane samo še 
uživanje v zdaj že dobri angleščini. Še 
vedno so nam v pomoč vsi novodobni 
materiali, ki nam pomagajo naše znanje 
še izboljšati, a zdaj služijo kot pomožna 
orodja pri bolj bistvenih elementih uče-
nja, kot so: sproščenost, smeh in spon-
tanost govora. Vsi omenjeni elementi 
so nujna podlaga naravnemu usvajanju 
jezika, ki prednjači pred vsemi  drugimi 
metodami učenja tujih jezikov.

Dragi bralec, če imaš željo po znanju 
na malce drugačen način in se morda 
celo prepoznaš v napisanem, si drzni 
in pridi. Ne bo ti žal; že davno so dejali: 
»To have another language is to possess 
a second soul.« 

Tamara Merlini

Spomladanske angleške urice v knjižnici
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Vabilo 

Vabljeni na šahovske turnirje

Šahovsko društvo Vrhnika 
organizira redne 

Mesečne hitropotezne turnirje, 
ki so vsako drugo nedeljo v mesecu z začetkom ob 10. uri 
v sejni sobi Zavoda Ivana Cankarja 
na Tržaški 9 na Vrhniki. 

Naslednji trije turnirji bodo 19. aprila (izjemoma tretja nedelja zaradi 
velikonočnih praznikov), 10. maja in 14. junija, potem pa bo premor do 
septembra.

 
Vabljeni!

Priznanje 
Primožu 
Jurci

V Košarkarskem klubu Ipros 
Vrhnika s ponosom objavljamo 

veselo novico. 

Odbor za Bloudkove nagrade je športnikom v 
začetku leta na Brdu pri Kranju podelil pet na-
grad in enajst plaket za izjemne dosežke in udej-
stvovanje v športu. 

Eno od plaket je prejela tudi slovenska košar-
karska reprezentanca do 18 let. 

Na Evropskem prvenstvu v Grčiji je osvojila 
tretje mesto in nas razveselila z bronasto meda-
ljo! Trener Primož Jurca je bil član te ekipe, saj 
je sodeloval v strokovnem štabu kot pomočnik 
glavnega trenerja. 

Čestitamo!

Andrej Smrekar, 
KK Ipros Vrhnika

No, pa smo dočakali 
epidemijo, ki nam je pokazala, 

kako zelo smo odvisni drug od 
drugega in kako nemočni smo 

lahko. 

Mali virus, ki ga sploh ne vidimo, je spravil 
na kolena ljudi vseh ras, narodnosti, socialnih  
slojev, poklicev na zemeljski krogli.  In dokazal, 
da je naše znanje na vseh področjih še zelo ma-
javo in da ne medicina ne farmacija ne gospo-
darstvo ne politika niso tako pripravljeni, kot 
smo si morda domišljali. Zato nas je postalo 
strah.

Vsakdanje hitenje ob obveznostih, ki si jih 
nalagamo v življenju, nas izčrpava tako fizično 
kot psihično in ko se nepričakovano pojavi še 
taka dodatna  težava, lahko hitro klonemo.  Če 
je naš organizem zdrav in uravnovešen, bo sam 
premagal tudi takle virus. 

Če pa svojemu telesu ob vseh naporih vsako-
dnevnega »norenja« ne privoščimo dovolj po-
čitka, gibanja na svežem zraku in se pri tem še 
neredno in nezdravo hranimo, telo ob napadu 
bolezni nima moči, da bi se samo branilo. 

Zato čutim, da je tale virus prišel prav zato, 
da nas opomni, da moramo  preventivno sami 
skrbeti, da bo naše telo vedno tako močno, da 
se bo samo  branilo pred boleznijo.

Pred  nedavnim sem na YouTubu spet poslu-
šala Bruce Liptona, ameriškega  biologa, ki se 
ukvarja z epigenetiko, vedo ki razlaga, da kar 
imamo zapisano v genih, ni nujno naša usoda, 
ter da je ta veliko bolj odvisna od našega mišlje-
nja in volje kot od genov. 

Dokazuje, da so naše misli in prepričanja 
tista, ki oblikujejo zdravje našega telesa. Torej 
smo lahko mnogo močnejši ali šibkejši, odvi-
sno, kako razmišljamo. 

Če nas je strah in se bojimo  vsakega prepiha, 
bomo pogosto bolni, saj telesu pošiljamo infor-
macijo, da je šibko in  se ne more braniti. 

Če bomo prepričani, da je naše telo močno in 
ga bomo tudi krepili z zdravim izpostavljanjem 
naporom, se bo tako tudi odzivalo. 

Vendar pa tako razmišljati ni preprosto, saj 
je treba pravzaprav reprogramirati našo pod-
zavest.

 Morda bi pomagal kakšen dober seminar, če 
imate čas in si ga lahko privoščite. Na dolgi rok 
pa smo vedno mi tisti, ki moramo nekaj nare-
diti. Sama imam zelo dobro izkušnjo z medi-
tacijo. Meditacija je dejavnost nedejavnosti. Je 
način umirjanja lastnega uma. Vsak se je lahko 
nauči, vendar nekdo rabi več časa, drugi manj, 
da jo obvlada. 

Z umiritvijo uma dosežemo mir v sebi, le-
-ta pa nam omogoča kontrolo misli, selekcijo 
informacij, premišljeno  odzivanje in s tem bolj 
umirjeno življenje, boljše odnose, večjo pro-
duktivnost,  izboljšano telesno odpornost itn.

Če nam uspe svoj čas razporediti tako, da 
si vsak dan ob isti uri vzamemo od 20 do 45 
minut zase in se v mirnem prostoru fizično in 
mentalno umirimo, bomo čez čas opazili ne-
verjetne spremembe. 

Odkrili bomo nove sposobnosti, ki jih prej 
nismo opazili, povečala se bo samozavest, čas 
bomo racionalneje izkoriščali, v odnosih bomo 
mirnejši in bolj strpni itn. 

Sčasoma se bo tudi okolica drugače odzivala 
na nas. Ni pomembno, kaj v življenju počnete, 
notranji mir, ki vam ga nudi meditacija, vam bo 
izboljšal življenje na vseh področjih. 

Preizkusite! 
Če se je boste lotili sami, boste rabili res ve-

liko potrpljenja in vztrajnosti.  Obstaja pa tudi 
veliko učiteljev meditacije in skupin, ki redno 
meditirajo. 

Na Vrhniki se zbira skupina k transmi-
sijski meditaciji vsak četrtek ob 18. uri v 
prostorih Društva upokojencev Vrhnika. 
Vabljeni!

Ana Kovačič

Vrhnika, 19. februar – V drugi 
polovici februarja se je na Vrhniki 

v Mantovi mudila Ptujčanka 
Barbara Jurič, ki je predstavila 

svojo knjigo »12 000 kilometrov 
greha«, v kateri opisuje svoja 

velika kolesarska podviga, ki ju je 
leta 2018 opravila v Avstraliji. 

Spomladi tega leta se je odpravila na dirko 
IPWR, v okviru katere se je iz zahodne avstral-
ske obale podalo proti 5.500 km oddaljenemu 
Sydneyu na zahodu 54 kolesarjev. 45-letna Šta-
jerka se je podviga lotila dobro pripravljena, a nič 
je ni moglo pripraviti na vročino, muhe, kače in 
cestne vlake. Z veliko vztrajnostjo se je iz dneva 
v dan prebijala proti cilju, dokler ji ni uspelo. De-
set kilometrov pred ciljem je med navijači zasli-
šala slovenske glasove – bili so fantje z Vrhnike 
Nejc Zalar,  Klemen Popit in Matevž Popit 
Turšič) iz kolesarske ekipe De Toni Patisserie & 
Bakerie, povezane z vrhniško Mantovo. Še več, 

ekipa ji je ponudila prenočevanje do njenega od-
hoda v domovino. 

Toda komaj pol leta po opravljenem športnem 
podvigu, jo je letalo znova poneslo »tja spodaj«. 
Po kolesarjenju po horizontali Avstralije se je od-
ločila, da jo prekolesari še vertikalno: od Cape 
Yorka na severu do Wilsons Proma na jugu. 6200 
km trasa je bila predvidena v okviru organizi-
rane dirke (TABE), a kot je kmalu ugotovila, je 
traso nekdo začrtal iz udobnega naslonjača 
in je verjetno v naravi ni nikoli videl. Traso je 
v knjigi opisala kot »čisto jebo«, kjer se je spo-
padala z brezpotji in surovo avstralsko naravo. 
Na cilju se je v solzah sreče zavila v slovensko 
zastavo, obula sandale s peto in zaplesala polko. 
Barbara Jurič je dejala, da omenjena ekstremna 
podviga nista bila zadnja, spogleduje se s podob-
no avanturo v Kirgiziji, mika pa jo tudi prečenje 
Afrike, kjer pa ji nekaj dvoma poraja še vedno 
varnostno vprašljiv vzhod celine. 

Gašper Tominc

Naredite 
nekaj 

tudi zase

12 tisoč kilometrov 
Barbare Jurič
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Pomlad se 
neustavljivo bliža, 

naše gore pa je 
medtem pobelil 

sneg, ki smo ga tako 
nestrpno čakali  vso 

sezono. 

Kljub odličnim razmeram 
za smuko, ki bi jih bilo drugače 
škoda zamuditi, pa smučišča 
na žalost te dni zaradi izrednih 
razmer v Sloveniji in svetu sa-
mevajo. Preostanek smučarske 
sezone je epidemija odnesla 
tudi v Smučarskem društvu 
Vrhnika, tako da smo jo bili 

prisiljeni v prvi polovici marca 
predčasno končati.

Na splošno smo v letošnji 
sezoni, ki so jo najprej krojile 
izredno slabe snežne razmere, 
nato pa je svoj udarec prispe-
vala še epidemija koronavirusa, 
delali dobro. 8. februarja so se 
smučarski navdušenci odpravi-
li na četrti izlet v sezoni, in sicer 
v Turracher Höhe. Vremenske 
razmere so bile za smučanje 
odlične, manjkalo ni niti dobre 
družbe. Ponovno smo se od-
pravili smučat z dvema avto-
busoma smučarjev. Med zim-
skimi počitnicami, tj. od 17. 2. 
do 21. 2. 2020, je bil na Krvavcu 

smučarski tečaj za otroke, ki se 
ga je udeležilo  več kot 30 otrok. 
Učitelji smučarskega društva 
so letos, poleg veliko zabave na 
smučišču, poskrbeli tudi za pe-
ster nabor slikovnega gradiva, 
ki je bil tudi ažurno objavljen 
na spletni strani in socialnih 
omrežjih. Starši so tako lahko 
vsak dan posebej spremljali ak-
tivnosti svojih otrok na snegu. 
V marcu je bil predviden še za-
dnji, peti avtobusni smučarski 
izlet na avstrijski Katschberg. 
Najprej je bil zaradi slabega 
vremena s 7. marca prestavljen 

na naslednji vikend – 14. marca, 
nato pa po nekaj dneh zaradi 
zaostritev razmer, povezanih 
s koronavirusom, dokončno 
odpovedan. Do nadaljnjega je 
iz istega razloga odpovedana 
tudi telovadba za otroke, prav 
tako odpadejo sredine uradne 
ura društva. Vse navedeno velja 
do preklica. 

Kljub ne najboljši sezoni 
smo se tudi letos v društvu 
trudili, da smo lahko smučar-
skim navdušencem ponudili 
čim več. Pri OO ZUTS smo 
organizirali predsezonske li-

cenčne seminarje, se udeležili 
licenčnega seminarja ISIA. Kot 
društvo smo izpeljali izredno 
uspešen smučarski sejem, po-
čitniški tečaj smučanja za otro-
ke, organizirali štiri avtobusne 
izlete v tujino (od tega smo pri 
treh napolnili dva avtobusa) 
ter  organizirali dva smučarska 
dneva za otroke na Cerknem v 
sodelovanju z ZIC Vrhnika. Od 
septembra do marca je vsak te-
den potekala tudi telovadba za 
otroke v dveh starostnih sku-
pinah. Kljub izrednim razme-
ram, v času ko je javno življenje 

iz varnostnih razlogov zamrlo, 
člani ekipe SD Vrhnika osta-
jamo z vami preko družbenih 
omrežij in spletne strani. 

Želimo si, da prosti čas iz-
koristite za stvari, ki vas ve-
selijo, pa vam po navadi zanje 
zmanjka časa. Ne pozabite tudi 
na športno rekreacijo v naravi, 
seveda ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov!

Ostanite zdravi in se vidimo 
prihodnjo sezono!

Maša Eržen

Vabilo 

Tečaji šolanja psov
Aprila bomo začeli s tečaji za mladičke, 
obnovitveni tečaji ter agilityjem.

Tečaji bodo potekali v popoldanskih urah, po potrebi tudi dopoldan.

Več lahko preberete na http://www.bellina-sola.si/ ali pa nas pokličete 
na št. 040 605 578 ter pišete na bellina.sola@gmail.com.

Vabljeni!!
Bellina šola

Megleno jutro 
21.februarja ni moglo 

pokvariti dobrega 
razpoloženja ob 

vkrcanju na avtobus, ki 
je krenil proti Srbiji.

Trideset igralk treh staro-
stnih kategorij in dvajset star-
šev je bilo pripravljenih spisati 
novo zgodbo o uspehu vrhni-
ških rokometašic.

Srbi že pregovorno veljajo za 
dobre gostitelje, kar se je potr-
dilo tudi tokrat. Za vse igralke 

sta bili organizirani odlična na-
mestitev in prehrana v eni naj-
boljših restavracij, ki jo premo-
re to mesto.  Starše so namestili 
v novozgrajenem hotelu Vidik, 
ki je kljub smešno nizki ceni 
ponujal vrhunsko namestitev 
na presenetljivem nivoju.

Že lani sem pisal o Lazarevcu 
kot enem največjih rudniških 
mest lignita  nekdanje Jugosla-
vije, ki je zaspalo v sedemde-
setih letih prejšnjega stoletja.  
Zdaj pa bi svojo zgodbo začel 
drugače. Sončni žarki sobo-
tnega jutra so razkrili mesto v 
povsem drugačni luči. Ulice so 

bile živahnejše, povsod si lah-
ko srečeval mladino, ki je lani 
sploh nisem opazil,  obnavljali 
so ceste in pločnike; na splošno 
bi lahko rekel, da je mesto zače-
lo živeti.

Seveda so še daleč od časov  
nekdanje slave, a zadeve gredo 
na bolje, kar so znali potrditi 
tudi domačini, s katerimi smo 
se nemalokrat zapletli v prije-
tne ulične pogovore. 

Medtem ko je turška kava 
odpirala zlepljene oči še za-
dnjemu nočnemu vrhniškemu 
bojevniku, so se dekleta v špor-
tni dvorani že pridno ogrevala. 

Tekmovanj smo se udeležili 
v kategorijah letnika 2008 in 
mlajše, letnika 2005/06 in me-
šana ekipa mladink in članic, ki 
so se kot  po navadi udarile s 
članskimi ekipami. Zmagoval-
ke prednovoletnega turnirja 
v Beogradu so veljale za favo-
ritinje in pričakovanja so bila 
velika.  Naše najmlajše so se 
kljub telesni premoči naspro-
tnic odlično zoperstavile in na 
koncu osvojile odlično tretje 
mesto z najboljšo igralko tur-
nirja Manco Letonja.  Dekleta 
letnika 2005/06 so se odlično 
borila in na koncu je zmanjkal 

le kanček športne sreče, tako 
da so tekmovanje  končala na 
nehvaležnem četrtem mestu. 
Na koncu bi o najstarejših 
dekletih lahko govoril samo 
v presežkih. Nasprotnice so 
mlele eno za drugo in tokrat 
si nismo dovolili prav nobe-
nega presenečanja.  S hitro in 
borbeno igro smo zmagovali 
z vsaj desetimi goli razlike in 
tako prišli do zasluženega pr-
vega mesta z najboljšo igralko 
letošnjega turnirja Majo Mole. 
Pri tem pa nikakor ne smemo 
zanemariti vidne vloge naših 
trenerjev Sendy in Tare Jonović, 

ki sta se skupaj z dekleti borile 
za vsako zmago.

K dobri igri deklet smo veli-
ki meri pripomogli tudi starši.  
Huronsko navijanje je igralkam 
dajalo občutek, da igrajo v do-
mači dvorani. 

Domačini so  vedeli poveda-
ti, da takšnega navijanja niso 
vajeni in da to le redko vidijo v 
njihovi dvorani. Kot zvezdniki 
smo se nastavili fotografskim 
objektivom z razvitimi sloven-
skimi in vrhniškimi zastavami 
in se tako tudi mi zapisali v 
zgodovino turnirja Lazarevac 
2020.

Starši in igralke smo dostoj-
no zastopali svoj domači kraj 
in polni lepih spominov smo v 
nedeljo zvečer sedli na avtobus 
in se odpravili proti Sloveniji.  
Srbijo in turnir v Lazarevcu je 
preprosto treba doživeti, zato 
se bomo naslednje leto zopet 
vrnili. Vrhnika je rokometno 
mesto in takšno bo tudi ostalo, 
vse dokler bodo naša dekleta 
držala rokometno žogo v svojih 
rokah in dokler jim bomo starši 
stali ob strani in jim pomagali 
živeti njihove sanje. Postali smo 
nerazdružljiva rokometna dru-
žina, kateri se lahko pridružiš 
tudi ti.

Ni ti treba trkati … Samo 
vstopi in se nam pridruži.

Miha Bogataj, 
foto: ŠDRŠ Vrhnika

Predčasno končana smučarska sezona

Lazarevac - Srbija,  21.–24. februar

Mednarodni rokometni turnir v Srbiji
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Poročilo Občnega zbora 
Planinskega društva 
Vrhnika za leto 2019

V petek, 14. februarja 2020, smo se planinci 
PD Vrhnika srečali na občnem zboru. Pregledali 
smo poslovanje v letu 2019 in se seznanili z na-
črti za leto 2020. 

Po uvodnem pozdravu predsednika društva, 
Tomaža Stržinarja, so mladi planinci imeli krajši 
kulturni program, kateremu je sledila podelitev 
znakov PZS, mladim planincem. Bronasti znak 
je dobili Viktor Božnar, Srebrni znak pa so pre-
jeli David Božnar, Urh Mihevc in Mina – Kora 
Moritoki Škof. 

Po izvolitvi organov občnega zbora, kateremu 
je predsedoval Jože Verbič, je sledilo poročilo 
predsednika društva.

V letu 2019 je društvo imelo 660 članov, pro-
stovoljci pa smo opravili 9.500 ur. Tomaž se je 
udeleževal sej MDO Notranjske, skupščine PZS 
v Mariboru in podelitve priznanj PZS v Laškem, 
kjer je Milan Jerman ob svojem jubileju prejel 
Spominsko plaketo PZS. Udeležil se je tudi sre-
čanja Notranjskih planincev v Suhem dolu, akci-
je »Gluhi strežejo« na Planini in posveta PZS na 
Vrhniki. V lanskem letu smo na Planini vgradili 
novo čistilno napravo. Turistično društvo Bla-
gajana je Koči na Planini nad Vrhniko podelilo 
priznanje za najlepše urejen javni objekt v občini 
Vrhnika v letu 2019. 

Tomaž se je v imenu društva zahvalil bivšemu 
najmeniku Koče na Planini, Mitji Kovačiču.

Poročila za lansko leto so podali načelniki od-
sekov in predstavniki planinskih skupin, katera 

lahko mesečno prebirate v Našem časopisu in 
spletnih straneh. Svoje poročilo sta prebrali tudi 
blagajničarka PD in predsednica Nadzornega 
odbora. 

Na koncu je sledila podelitev društvenih pri-
znanj. Bronasti znak PD Vrhnika sta prejela Si-
mon Bizjan in Peter Kenk.

Posebne časti pa so bili deležni planinci, ki so 
za dolgoletno in uspešno delo prejeli priznanja 
Planinske zveze Slovenije. Podelil jih je predstav-
nik PZS, Miro Mlinar. Bronasti častni znak PZS 
so prejeli Tatjana Pečlin, Primož Pečlin in Tine 
Turšič, srebrni častni znak PZS, Tone Gutnik in 
Peter Suhadolnik, dobitnik zlatega častnega zna-
ka PZS pa je bil Janez Petrič.

Naš dolgoletni, še vedno aktivni član, Jože Šu-
šteršič, pa je postal Častni član PD Vrhnika.

Po končanem uradnem delu nas je predsednik 
zbora povabil na pogostitev v avlo OŠ Ivana 
Cankarja, za katero je poskrbel naš novi naje-
mnik koče na Planini, Robi Sukič.

Zapisala: Polona Verbič, foto: Gašper Tominc

Prešernov pohod Pot 
kulturne dediščine 
Žirovnica

Veseli Triglavci smo letošnji kulturni praznik 
preživeli na Gorenjskem, v Vrbi in njeni okoli-
ci. Tradicionalni poh »Pot kulturne dediščine 
Žirovnica je 10 km dolga krožna pot, hkrati pa 
je tudi ena izmed najlepših tematskih poti v 
Sloveniji. V Vrbi smo bili vsi pohodniki deležni 
prijetne dobrodošlice z domačo glasbo, toplimi 
napitki ter sladkimi dobrotami. S pohodom smo 
izpred rojstne hiše Franceta Prešerna v sprem-

stvu dveh mladih lokalnih vodnic začeli nekaj 
pred deveto uro v smeri Žirovnice do rojstne 
hiše Matije Čopa in nadaljevali do Breznice, kjer 
smo si ogledali spominski čebelnjak priznanega 
slovenskega čebelarja Antona Janše. Sledil je še 
ogled rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja v 
Doslovčah in rojstne hiše duhovnika Janeza Jal-
na na Rodinah. Rojstne hiše priznanih sloven-
skih kulturnikov so bile ves čas pohoda odprte, 
zato smo si jih z veseljem tudi ogledali. Organi-
zatorji pohoda in domačini pa so ves čas poho-
da skrbeli za pestro kulturno dogajanje in nas 
za kratek čas popeljali tudi v takratno obdobje 
in življenje. Čudovit, topel, praznični, s soncem 
obsijan sobotni dan s čudovitim razgledom na 
Julijske Alpe, predvsem na našega najvišjega 
očaka, smo kulturno zaključili in se v zgodnjih 
popoldanskih urah odpravili proti domu.

Besedilo in fotografije: Branka Gutnik

Planinski pohod mladih 
planincev v jamo 
Vilenico in Kokoš 

V soboto, 8. 2. 2020, smo se s PD Vrhnika od-
pravili na izlet v jamo Vilenico in na hrib Kokoš. 
Zjutraj smo se vkrcali v avtobus in se odpeljali 
proti Primorski. Na avtobusu smo se šalili in 
zabavali. Pripeljali smo se pred jamo, kjer smo 

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Obvestilo 

OBVESTILO O ZAPRTJU PLANINSKE KOČE
Planinsko društvo Vrhnika obvešča vse obiskovalce Planine, da je zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja okužb s korona virusom, Koča na Planini nad Vrhniko od nedelje, 15. marca 2020, do preklica zaprta. Zaprt 
je tudi razgledni stolp.
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pomalicali, nato pa sva z Emo povedali nekaj za-
nimivosti o jami. Prišel je jamski vodnik in po 
strmih stopnicah smo se spustili v prvo dvorano 

– Plesno dvorano. Tam nam je vodnik na krat-
ko povedal zgodovino, zanimivosti in dejstva o 
jami. Ogled je potekal mirno in zanimivo, med 
ogledom je vodnik za nekaj trenutkov ugasnil 
luči, da smo začutili temo, ki vlada v jami. Imeli 
smo tudi dnevu primeren kulturni program, po-
slušali in recitirali smo namreč Prešernove pe-
smi, ogledali smo si še plesno točko dveh naših 
planincev. Ko smo prišli na dnevno svetlobo, nas 
je čakal lažji vzpon na Kokoš. Vzpon je trajal sla-
bo uro. Vidljivost ni bila ravno odlična, a sonce 
nam je  zelo sijalo in bilo je pošteno vroče, kljub 
zimskemu mesecu. Na vrhu smo spet jedli, nato 
pa se po gozdni poti po hribu navzdol spustili 
do Lipice, kjer na žalost nismo videli lipicancev. 
Pobral nas je avtobus in skupaj smo preživeli še 
en lep izlet oziroma dan.

Zapisala: Katarina Verbič, 
fotografija: Andrej Stržinar

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Trenerke z veseljem predaja-
mo znanje, vzgajamo dekleta 

v mlade športnice in prav po-
seben privilegij je videti njihov 

napredek. Motivira nas, ko de-
kleta srkajo znanje in ga uspejo 

pokazati na tekmovanjih. Tek-
movanja so za dekleta spodbu-
da za delo vnaprej, spodbujajo 
zdravo tekmovalnost in krepijo 
samozavest. V veliko zadovolj-
stvo pa so trenerjem, tekmo-
valkam in tudi njihovim star-
šem uspehi. 

V sredini februarja je v Lju-
bljani v Gimnastičnem centru 
potekalo nacionalno tekmova-
nje, prva prvenstvena tekma za 
posameznice. Živa Mezeg je 
tekmovala med kadetinjami, v 
svojem letniku rojstva je s ko-
lebnico zasedla 6. mesto, s kiji 
pa 7., skupno med kadetinjami 
pa s kolebnico 8. mesto, s kiji 
pa je bila 9. Kajta Rovan je tek-
movala v isti kategoriji samo s 
kolebnico in zasedla skupno 
11. mesto, med vrstnicami pa 
4. Ana Treven je tekmovala v 
kategoriji deklic. Z vajo brez 
rekvizita je zasedla 16. mesto, 
z obročem pa 14. V svojem le-

tniku je bila z obema vajama 
na 9. mestu. Klara Martinčič je 
z vajo z žogo osvojila 3. mesto, 
Maša Plantan je s kiji osvojila 5. 
mesto. Na tekmovanju sta so-
dili tudi naši sodnici Špela Jilek 
in Nina Žižmond. Čestitamo 
tudi njima in tudi trenerki Bar-
bari Šinigoj.          

Mlade vrhniške ritmičarke 
so bile uspešne na mednaro-
dnem tekmovanju Dream TiM 
Cup, ki je 7. In 8.  marca pote-
kalo v Ljubljani. V najmlajši ka-
tegoriji, z vajami brez rekvizita, 
so tekmovale Asta Gaja Prosen, 
Neja Rovan in Liza Grušovnik. 
Liza je tekmovala prvič, a je tre-
ma ni premagala in je osvojila 
6. mesto. Neja je bila mesto za 
njo in je zasedla 7. mesto. Asta 
Gaja je opravila odlično, prika-
zala lepo vajo in zasluženo stala 
na stopnički za 2. mesto. V ka-
tegoriji deklic je Brina Kordež 
Čebela tekmovala prvič s svojo 

sestavo z žogo. Zaradi treme je 
naredila nekaj napak, a kljub 
temu dobila dovolj visoko oce-
no, da se je uvrstila na 2. mesto. 
Med kadetinjami so tekmovale 
tri naše tekmovalke. Ana Tre-
ven je tekmovala s kolebnico in 
osvojila 2. mesto, Ela Lepša je z 
vajo z žogo zmagala in osvojila 
zlato medaljo za 1. mesto, Kaj-
ta Rovan je tekmovala s svojo 
vajo s trakom in bila na najvišji 
stopnički, na 1. mestu. Nasle-
dnji tekmovalni dan je sadove 
svojega dela pokazala še Živa 
Mezeg. Tekmovala je z dvema 
vajama: z žogo in  trakom. Su-
vereno je pometla s skoraj vso 
konkurenco in za obe vaji stala 
na stopnički za 2. mesto. Vsem 
tekmovalkam iskreno česti-
tamo. Čestitke pa tudi vsem 
trenerkam za potrpežljivo delo. 

V marcu nas čaka še nekaj 
tekmovanj, ki pa upamo, da 
zaradi zdravstvene situacije v 
državi ne bodo odpovedana. 
Kljub vsemu optimistično na-
biramo novo znanje za nove 
izzive. 

Gimnastično društvo 
Vrhnika, Barbara Šinigoj

Sredi februarja je strelišče 
za zračno orožje na 
Vrhniki gostilo najboljšega 
slovenskega strelca s pištolo 
Kevina Vento. 

Kevin je sicer član Strelskega dru-
štva Kovinar Ormož.  Lani se je pre-
selil v Nemčijo, kjer že nekaj let uspe-
šno nastopa v nemški strelski Bundes 
ligi. Zaradi boljših  možnosti treninga, 
posledično pa tudi zaradi zaposlitve 
v športni enoti se je Kevin preselil v 
Nemčijo, kjer je sedaj tudi uspešen 
član nemške reprezentance s pištolo 
in še vedno nosilec treh državnih re-
kordov v Sloveniji. Kevin je na vrhni-
škem strelišču opravil nekaj treningov 
z zračno pištolo in pri tem pokazal, da 

je res mojster tega športa. Že po odlič-
nem rezultatu prvega dne, 580 krogov, 
je takoj naslednji dan izenačil svoj dr-
žavni rekord, 585 krogov, kjer je v za-
dnji seriji ustrelil 100 od 100 možnih 
krogov. Svoj državni rekord je dosegel 
17 1. 2016 na mednarodnem turnirju 
v Rušah. V soboto, 15. 2., je nastopil 
tudi v prvi državni slovenski ligi, kjer 
je v kvalifikacijah doseg prvi  rezultat, 
582 krogov, nato pa svoj nastop še po-
trdil v finalu, kjer je osvojil prvo mesto. 
Zadnji trening je na Vrhniki opravil še 
v ponedeljek, kjer je ponovil odlično 
streljanje z rezultatom 583 krogov.

Po zaključenih treningi, je Kevin 
pohvalil strelišče na Vrhniki in pove-
dal, da je Vrhnika uredila in pridobila 
res sodobno strelišče in ugodne  mo-
žnosti za trening, kjer je mogoče dose-

gati visoke rezultate in, z nasmeškom, 
tudi državne rekorde. Pohvalil je tako 
svetlobo na strelišču in tarčah ter pri-
jetno klimo in toploto.

Da pa je res vrhunski športnik, je 
dokazal s tem, da je nesebično poma-
gal z nasveti za izboljšanje treningov, 
predstavil vrste treningov, skratka, po 
opravljenem treningu smo se zadrža-
li v prijetnem in predvsem poučnem 
pogovoru, ki si ga je vredno zapomniti.

Člani Strelskega društva Vrhnika 
smo nadvse hvaležni za pomoč in se 
bomo potrudili, da posredovano nam 
znanje izkoristimo kar najbolje.

Kevinu se zahvaljujmo za obisk in 
pomoč, naša vrata pa so vedno od-
prta za vse ljubitelje strelstva. Upa-
mo, da nas bo Kevin še obiskal, kot je 
sam obljubil, že v marcu.          BL

Novi uspehi mladih vrhniških ritmičark

Na Vrhniki izenačen državni rekord

Janez Mrkun, Kevin Venta in Bojan Lampreht.

Ritmična gimnastika ima na Vrhniki dolgo 
in uspešno tradicijo. V ponos nam je, da 

mlada dekleta nadaljujejo z lepimi uspehi in 
predanostjo temu športu, ki še zdaleč ni samo 

lep šport; terja veliko ur trdega treninga in tudi 
odrekanja. 
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M A L I  O G L A S I

Storitve 

Računovodske storitve in 
davčno svetovanje že od leta 
1999, Andreja Piskač s. p., Hor-
julska cesta 116, 1356 Dobrova. 
041 581 584 ali 040 904 859, 
andreja.piskac@telemach.net.

Poučujem klavir in elek-
trične klaviature. Sem peda-
goginja s  petnajstletnimi iz-
kušnjami. Zagotavljam uspeh 
in zadovoljstvo udeležencev. 
Poučujem na Vrhniki. Eugenij, 
Sabina Mivšek s.p. Tičnica 24, 
Vrhnika. GSM: 041 878 661. 
Mail: sabina.mivsek@siol.net  
Lepo povabljeni. 

Sem družinska media-
torka. Nudim pomoč pri 
reševanju sporov. Mediacija je 
oblika alternativnega reševa-
nja sporov v zadovoljstvo vseh 
vpletenih, brez posredovanja 
sodišča. Povabljeni. 
Kontakt: 041 878 661

Popravljam električno 
ročno orodje: vrtalne stro-
je, brusilke, žage ... Previjam 
rotorje, statorje. Elektromeha-
nika Andrej Mesec, s. p., Ob 
progi 8, Vrhnika, GMS 051 
220 192,  elektromehanika.
mesec@gmail.com

Psihosocialno svetovanje – 
Nudim strokovno pomoč pri 
reševanju vsakdanjih težav ali 
življenjskih dilem. Učinkovito 
vam lahko pomagam pri spre-
jemanju zavestnih odločitev 
za spremembo in osebnostno 
rast, kadar iščete odgovore na 
konkretna in aktualna življenj-
ska vprašanja. Ana Podlipnik, 
040 126 826. www.motivacija-
insvetovanje.si

Nudim lektorske storitve. 
Za podrobnejše informacije 
pokličite na tel. št. 030 343 
000.

Pomagam družinam in 
starejšim osebam pri hišnih 
opravilih, na primer pomiva-
nje oken, sesanje … 040 784 
718.

Iščem delovno moč za ure-
ditev vrta in drugih manjših 
del. Ponudbe na telefonsko 
številko: 041 631 556.

Trajno vam odpravim 
depresijo, razne strahove, te-
snobo, izgorelost, ljubosumje, 
anksioznost, nespečnost, stres, 
panične napade ... s terapijo 
EFT. Mojca Nendl, 051-780-
724, www.eft.si, mojca@eft.si.

Nepremičnine,   
gradnja

V industrijski obrtni coni 
na Vrhniki, Pod Hruševco 42, 
oddam poslovni prostor 216 
m2, primeren za skladišče ali 
proizvodnjo.  Tel.:  041 611 
186.

Prodamo zazidljivo parce-
lo na Drenovem Griču, 1200 
m2, mirna lokacija, z vsemi 
priključki. Vpisano v ZK. Va-
bljeni na ogled. 041 404 329. 

Kupim manjšo samostojno 
hišo, Vrhnika z okolico, do 
90 tisoč evrov. Telefon: 070 83 
73 54. 

Ugodno prodam tri zazi-
dljive parcele na Pakem pri 
Borovnici. Vsi priključki so 
na parceli (kanalizacija, voda, 
elektrika). Vabljeni na ogled: 
041 631 556.

Kupimo zazidljivo parcelo 
ali hišo na območju Polhovega 
Gradca ali Horjula. Prosim 
pokličite na 051201056.

Prodam parcelo v Vnanjih 
Goricah, kmetijsko zemljišče 
na robu zazidljivosti, lepa loka-
cija, 1200 m2 (lahko polovico), 
cena po dogovoru. Tel.: 041 
849 985.

Prodam sončno zazidljivo 
parcelo na Butajnovi nad 
Horjulom v izmeri 590 m2. 
Na parceli je že priključek za 
vodo z montiranim števcem, 
elektrika je v bližini, lega ob 
cesti. Cena je 12 000 evrov. 
Telefon: 040 506 755. 

Prodam zazidljivo parcelo, 
1400 m2, v okolici Horjula. 
Telefon: 041 264 702.

Prodam novo kaminsko 
peč Haas + Sohn, kupljeno 
leta 2018. Zmogljivost segre-
vanja do 120 m3 , cena po do-
govoru. Telefon: 031 643 212. 

Prodam tri parcele v Drago-
merju,  velikost približno 700 
m2, cena po dogovoru. Tele-
fon: 051 318 290.

V industrijski coni v Borovnici  
(nekdanji Liko), oddam po-
slovni prostor v velikosti 520 
m2 ( 330 m2 pritličje in 190 m2 
podest). Primerno za skladišče 
ali proizvodnjo. Tel. 041 646 
923.

Prodam hišo v Brezjah 
pri Dobrovi, 821 m2 
zemljišča, samostojna hiša 
v treh etažah + podstrešje + 
velika terasa, dvorišče, vrt 
in dva gospodarska objekta. 
Urejeni vsi priključki. Odlična 
lokacija, 15 minut do Ljubljane, 
prodamo. Cena: 196.000,00 
EUR.  Več informacij na www.
nepremicnine.net/ Kontaktni 
podatki: naprodaj2020@gmail.
com

Prodamo gozdno zemljišče, 
KO 1983 Babna Gora, parcele 
št. 2381, 2382, 2383 in 2384.     
Kontaktni podatki: 
naprodaj2020@gmail.com

V najem dam parcelo na 
Barju – njiva, travnik. 031 255 
648. 

Kupim njivo, sadovnjak 
ali travnik na Vrhniki ali 
Stari Vrhniki. Do  5000 m², za 
samooskrbo. Tel. 051/363-359.

Na Vrzdencu prodamo 
zazidljivo ravno parcelo v 
velikosti 800 m2. Parcela je 
na mirni in sončni lokaciji, 
kjer je odprt pogled v naravo. 
Voda, elektrika sta na parceli. 
Telefon: 041 632 370 (Boštjan 
Škof). 

Na Vrzdencu prodamo 
zazidljivo parcelo v veli-
kosti 3600 m2,  na kateri že 
stoji objekt v velikosti 120 
m2 . Voda in elektrika sta na 
parceli, dostop z javne ceste. 
Telefon: 041 632 370 (Boštjan 
Škof).

Pol hiše z vrtom na Dolu 
pri Borovnici nudim v 
uporabo mlajšemu nekadil-
skemu paru ali družini. Mgoč 
tudi odkup. Več informacij ob 
ogledu. Kličite zvečer. Telefon: 
041 299 821. 

Prodam garažo v centru me-
sta ob Cesti 6. maja. Telefon: 
041 312 407.

 
Kmetijstvo

Sadike aronije, črnega ribe-
za ..., veliki grmi, ki že rodijo. 
Po dogovoru mogoč prevzem 
na relaciji Borovnica–Ljublja-
na. 041 499 424.

Prodam kvalitetna suha 
drva (okolica Horjula). Tele-
fon: 031 740 792.

Prodam kmetijsko zemlji-
šče, k.o. Blatna Brezovica, več 
parcel: travniki – njive, barjan-
ska zemlja. Tel. 031 200 375.

Rastlinjak Termoflor, 
dolžine 3 m, s polico in z 
dvema oknoma za zračenje, 
rabljen le eno sezono, pro-
dam. Cena 700 evrov. Info: 041 
784 600 Vrhnika.

Prodam tri  velikolistne 
lipe in dve navadni brezi, 
višina 2 m, posajeno v loncih, 
prevzem Borovnica. Telefon: 
041 499-424.

Prodam 3 zimzelene 
rastline, višine več kot 2 
m: drevo življenja, fikus in 
benjamin. Telefon: 031 627 
959 (Ljudmila).

Prodam kocke suhega sena. 
Cena po dogovoru. Tel.: 040 
815 393.

Prodam 1000-litrske PVC-
-cisterne. Cena po dogovoru. 
Tel.:  040 815 393.

Ostalo

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

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.

Prodam 300-litrski samo-
stoječ bojler, rostfrei, z vse-
mi priključki, malo rabljen. 
Cena 200 evrov. 040 250 473.  

Prodam nov šank, dolžine 
2 m, in prekucno ponev. Tel.: 
041 670 726.

Prodam ženski lovski 
plašč, velikost 42, oblečen 
samo dvakrat. Cena po dogo-
voru: 051 307 208.

Vabimo vas na proučeva-
nje Svetega pisma v majhni 
skupini na Vrhniki. Dobivamo 
se mladi in stari, družimo se, 
delimo izkušnje in proučuje-
mo. Prijave na 040 475 703.

Prodam enkrat rabljene 
smučarske tekaške čevlje 
(Quechua classic), št. po EU 
38, Cena 20 evrov. Tel. št. 
031/350-076.

Zelo ugodno prodam 
tridelno garnituro za 
izvajanje magnetne 
terapije (velika in mala 
blazina ter obroč). Zelo 
malo rabljeno. Zraven je tudi 
priročnik za uporabo. Tel. št. 
051 353 057.

Prodam eliptični trenažer, 
orbitrek ter navadno sobno 
kolo. Tel. št. 051 353 057.

Maturantska obleka, dolga, 
oprijeta, razporek, modra, 
za vitko dekle (165–175 cm), 
prodam. Tel.: 051 258 004 
(Mateja).

Ugodno prodamo kuhinjo, 
sedežno garnituro, jedilno 
mizo s stoli – lepo ohranjeno. 
Cena po dogovoru.
Info, Uroš: 031 766-509.

Zaradi bolezni ugodno 
prodam stroj za izdelavo 
novoletnih okraskov. Stroj 
prodam z vsemi pripomočki. 
Informacije: 031 631 556.

Oddam gostinski lokal 
v Mercator centru na Vrhni-
ki – Loka, Robova 6, prvo 
nadstropje. Vse dodatne infor-
macije na telefonski številki: 
041-962-277.

Prodam tri zimzelene 
rastline, višine več kot 2 m: 
drevo življenja, fikus in be-
njamin. Telefon: 031 627 959 
(Ljudmila). 

Zelo ugodno prodam 
peletni gorilnik PV30a - 
Pelltech s podajalnim polžem 
(komplet). V uporabi je bil tri 

mesece. Cena po dogovoru. 
Informacije: 041 821 897.

Kupim mizarski ponk, 
starejše izvedbe. Tel.:  041 631 
556.

Odkupujem vse vrste 
starin: mizarski ponk, skrinje, 
orodje, kipe in drugo. Tel.: 051 
258936. 

Prodam prikolico za oseb-
ni avto, domače izdelave, z 
dokumenti. Tel.: 031 841 510.

 
Prodam revije Lovec, veza-
ne v knjige, 10 kosov, od leta 
1960 do 1983. Telefon: 031 307 
208 ali 01 3641 280.

Prodam aluplatišča, skoraj 
nova, od ford fieste, 14 col. Te-
lefon: 031 307 208 ali 01 3641 
280.

Kupim malo rabljen kon-
tejnar, 4 m x 2 m. Ponudbe 
na telefonsko številko: 041 631 
556.

Prodam novo belo motori-
stično čelado Lazer helmets, 
LZR, model e9yh-of 865, 
velikost M57/58. 1050g. Inf. na 
tel. št. 041 828455.

Prodam dnevno sveža in 
vložena prepeličja jajčka. 
Naročilo: 041 645 558.

Brezplačno oddam buko-
ve veje za izdelavo butaric. 
Dostop do lokacije je mogoč z 
avtom ali traktorjem. Tel: 041 
631 556.

Prodam komat za konja. 
Ugodno. Odlično ohranjen. 
041 631 556.

Ugodno prodam priključek 
za kosilnico BCS za žaganje 
drv itn. Informacije: 041 631 
556.

»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 inštruk-
cije angleščine, matematike  
in slovenščine  za šoloobvezne 
otroke. Imam 15-letne izku-
šnje. Zagotavljam uspeh. Lepo 
povabljeni. Tel: : 041 878 661, 
Sabina.

Inštruiram angleščino in 
slovenščino za osnovnošolce 
in srednješolce. Sem profeso-
rica z dolgoletnimi izkušnjami 
pri inštruiranju. Tel.: 031/350-
076.

Turizem

Apartma na smučišču Kr-
vavec oddam že za od 63,75 
evra/nočitev (štiri odrasle 
osebe + dva otroka). Več na 
https://www.nasmuciscu.si.

V Medulinu oddam hišo v 
bližini morja. 
Telefon: 031 236 067.

Avtomobili

Prodam avto caddy 2.0, 4 
motion, 4 x 4 pogon, dizel, 
drugi lastnik, letnik 2012, 
154000 prevoženih kilometrov, 
cena 10 500 evrov. Informaci-
je: 031-785-838, Blaž,

Toyota yaris 1.0, stara 11 let, 
a gre kot urca, 3 vrata, napro-
daj. Tel. 041 494 999. Cena po 
dogovoru.

Podarim

Kuhinjsko korito, dvojno, 60 
x 80 cm, staro in močno, inox, 
podarim. Tel.: 041 494 999.

Iščete Naš časopis
v elektronski obliki?

Najdete ga na 

www.zavod-cankar.si

Tam so navedeni 
tudi datumi redakcij, 
cene oglasov in 
druge podrobnos�. 
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elektronski naslov: nascasopis@zavod-cankar.si

Z vami že od leta 
1973

www.zavod-cankar.si/nascasopis

Vrhnika, Borovnica, Horjul,
Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer

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
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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

Življenje se konča,
kot se začne potovanje:

s slovesom in z upanjem
na ponovno snidenje.

Bolezen nam jo je vzela,
vera nam daje novo upanje!

TATJANA ZALOŽNIK – 
TAJČI, 

rojena Ravšelj
(21. 9. 1953 – 10. 2. 2020)

Ob izgubi ljube žene, mami in babi Tatjane se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, Tatjaninim, Urškinim in Janezovim sodelavcem ter drugim, ki 
so se udeležili slovesa od naše Tatjane - Tajči, za izrečeno sožalje in besede tolažbe, 

darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. 
Še posebej se zahvaljujemo gospe Maji Zidar za prijazen in sočuten nagovor in za 

vzpodbudo ter podporo v času bolezni. Hvala pevcem kvarteta gospe Vere Šolinc za 
nepozabno petje in trobentaču g. Dejanu Brečku. Hvala tudi njeni osebni zdravnici dr. 
Nini Kafel Jere, osebju NMP ZD Vrhnika in patronažni službi za pomoč ter spremljanje 

v času bolezni. Hvala duhovniku g. Primožu Megliču za lepo opravljen pogreb in 
Pogrebni službi Pieta.

Hvala vsem, ki imate našo Tatjano v lepih mislih! 

Vedno boš v naših srcih: mož Janez, hčerka Urška z 
možem Danilom, vnuki Ana, Tim in Maks ter brat 

Ivan
Vrhnika, 15. 2. 2020

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je …

ZAHVALA  

VINCENC (VINKO) 
ŽELEZNIKAR

iz Polhovega Gradca 3
(1943–2020)

Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od našega dragega Vinka ter ga pospremili 
na zadnjo pot. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za izrečeno 
sožalje, izkazano sočutje, darovano cvetje, sveče in darove za maše. Iskrena hvala 

gospodu Marjanu Žvoklju (Pogrebna služba Lavanda) za vso pomoč in lepo pripravljen 
poslovilni obred. Hvala pevcem za ubrano petje in trobentaču za poslovilno Tišino. 

Hvala duhovnemu pomočniku gospodu Blažu Gregorcu za mašo in pogreb. Posebej 
se zahvaljujemo gospodu Janezu Polajnarju za poslovilni govor in vnukinji Niki, ki je 
prebrala slovo vseh vnukinj od dedka. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja. 

Vsi njegovi

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,

ko jih razgrneš,  
vedno znova zažarijo. 

(J. W. Goethe)

ZAHVALA

MARIJA MAKOVEC
(7. 12. 1923 – 25. 1. 2020)

Ob izgubi naše mame, babice in prababice se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. 

Posebna zahvala  velja gospe Anki Palčič za poslovilne besede, Ženskemu pevskemu 
zboru Barjanke za lepo petje, g. župniku za pogrebni obred, trobentaču, Pogrebni 

službi Pieta in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje,  

kraj in čas.
(M. Kačič)

ZAHVALA

ŠTEFKA RUŽIČ
24.12.1927

Hvala, ker si nam omogočila toliko lepega. 
Pogrešali te bomo.

Žalujoči: vsi njeni

... In ko na starost človek 
kot trava oveni

in večni mraz zanj pride, 
tedaj se poslovi…

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice in 

prababice

ANICE DEBEVEC,  
Štekalove Ančke  iz Borovnice

(1941–2020)

se iskreno zahvaljujemo vsem za besede tolažbe, izraženo sožalje, cvetje in sveče 
ter za  darovana denarna sredstva, ki smo jih namenili v dobrodelne namene. Hvala 
vsem, ki ste naši plemeniti mami za čas njenega življenja kakorkoli pomagali. Hvala, 

da ste njej v spomin in nam v tolažbo izkazali svojo srčnost in jo v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku. Hvala pevcem, duhovnikom in pogrebni službi za 

opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: vsi njeni
februar 2020

Zahvale
Želite tudi vi objaviti zahvalo? 
Pošljite nam jo po elektronski 

pošti na 
nascasopis@zavod-cankar.si 

(besedilo v wordu, sliko kot 
priponko)  ali po klasicni pošti 

na Naš casopis, Tržaška 9, 
1360 Vrhnika. Cena zahvale je 

68,72 evrov z DDV. Zraven pripišite
 še naslov placnika in telefon. 

v

v

v
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Srce je omagalo,
dih je zastal,

a na njega spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

JANEZ GRABELJŠEK
(3. 5. 1935 – 30. 1. 2020)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Posebno zahvalo izrekamo tudi g. 

župniku Janezu Smrekarju, Pogrebni službi Lavanda in pevcem za lep pogrebni obred 
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Za vedno boš ostal v naših srcih. Počivaj v miru.

Tvoji najdražji

Je čas, ki daje. Je čas, ki vzame.

ZAHVALA
Svoje zemeljsko potovanje je sklenil

JOŽE JANEZ PELC
(10. 3. 1937 – 21. 2. 2020)

Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje ter vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žena Dana, hči Mateja z možem 
in vnuk z družino

ZAHVALA
V 94. letu starosti nas je zapustila mama, stara 

mama in prababica

FRANČIŠKA OSREDKAR 
s Planine nad Horjulom 
(7. 2. 1926 – 21. 2. 2020) 

Za pozorno skrb se iskreno zahvaljujemo osebju Doma starejših na Bokalcih, kjer je 
preživela lepa zadnja leta. Zahvala velja tudi Pogrebni službi Lavanda, pogrebcem, 

pevcem, vsem za darovane sveče in darove za maše, župniku iz Lučin in vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: hči Ivanka z možem Francijem ter vnukinji 
Mojca in Urška z družinama

Horjul, februar 2020 

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,  

kraj in čas.
(Mila Kačič)

ZAHVALA
V 95. letu nas je zapustila naša draga mama

FRANCKA 
SAMOTORČAN 

z Vrhnike.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sodelavcem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi Domu upokojencev Domžale za skrbno 
nego in prijaznost. Posebno se zahvaljujemo  kaplanu  Župnije Sv. Križa v Ljubljani za 
tople besede slovesa in lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi 

in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Mira 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

Ni več trpljenja, ne bolečine, 
življenje je trudno končalo svoj 

boj.  
(S. Gregorčič)

Nepričakovano nas je zapustil

BORUT CASERMAN
(1963–2020)

Iskrena hvala ekipi NMP iz ZD Vrhnika ter Pogrebni službi Vrhovec za lepo opravljen 
obred. Od njega smo se poslovili v ožjem družinskem krogu. 

Žalujoča: oče Slavc in brat Blaž
Stara Vrhnika, februar 2020 

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,

kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.

(T. Kuntner)

ZAHVALA
Tiho se je od nas poslovil naš ata

ADOLF MALOVRH
(1929–2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sovaščanom 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in darove za svete maše. Hvala 

gasilcem in župniku g. Smrekarju. Hvala tudi Klemenu za lep poslovilni govor, pevcem, 
violinistki Janji in Pogrebni službi Lavanda. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 

zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi
Šentjošt, februar 2020

V 91. letu je svojo življenjsko pot sklenila

FRANČIŠKA JERAJ,
rojena Ogrin, iz Sinje Gorice 20 

(1930–2020)

Ob izgubi naše mame se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in vsem, ki ste 
se prišli poslovit in jo pospremili na zadnji poti ter nam izrekli sožalje. Zahvala velja 

osebju Doma upokojencev Vrhnika za skrben in zelo prijazen odnos do pokojne 
mame, kjer je z njimi preživela zadnje obdobje življenja. Zahvala tudi župniku za lepo 

opravljen obred in hvala pevcem in Pogrebni službi Vrhovec. 

Vsi njeni

DREN OV GR I Č  128 ,  VRHNIKA

IZVAJAMO CELOTNE POGREBNE STORITVE

NA OBMOČJU OBČIN VRHNIKA, DOBROVA,

POLHOV GRADEC, LOG, HORJUL ...

01/ 755 14 37
041 637 617

24 – URNA
DOSEGLJIVOST

BREZPL AČNA 
DOSTAVA

NUDIMO VAM 
TUDI  ŽALNE 
ARANŽMAJE

ZAHVALA
Zapustil nas je

VLADIMIR PODLOGAR
iz Polhovega Gradca

(12. 7.1931 – 11. 2. 2020)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam izrekli sožalje in besede tolažbe ter ga skupaj z nami 
spremljali na njegovi zadnji poti.

Žena Ivanka in sinova z družinama.
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Nagradna križanka S U D O K U

Navodila za igranje:  
Cilj igre sudoku je izpopolniti mrežo 
tako, da se v vsakem stolpcu, vrstici 
in malem kvadratu 3 x 3 le enkrat 
uporabi ena izmed danih rešitev. 
Nobena številka ali barva se torej v 
vrstici, stolpcu ali malem kvadratu 
ne sme pojaviti dvakrat. Za pomoč 
pri reševanju si lahko pomagate z 
zaznamki, ki jih vpišete v prazna 
polja.

J U N I O R

Nagradno geslo pretekle križanke, ki je potekala pod pokroviteljstvom Zavoda Ivana Cankarja, se je glasilo: »Trije vaški svetniki Mah Teatra navdu-
šujejo.« V uredništvo smo prejeli ogromno pisem z rešitvami. Praktične nagrade, ki jih podarja omenjeni zavod, so prejeli: Helena 
Perpar iz Logatca, Ivana Praprotnik iz Horjula in Božena Doljšak iz Borovnice. Rešitve (nagradno geslo) za tokratno križanko 
pošljite najkasneje do 15. aprila bodisi preko elektronske pošte (nascasopis@zavod-cankar.si) bodisi preko klasične (Naš časopis, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, 
s pripisom »Nagradna križanka«). Trije izžrebani bodo prejeli praktične nagrade, ki jih poklanja Zavod Ivana Cankarja z Vrhnike.

V primeru, da sem izžreban, dovoljujem da Naš časopis objavi moje osebne podatke. 

PRIIMEK IN IME:

TOČEN NASLOV:

TELEFON:


Tekoče stopnice
Prva blondinka pravi drugi:
»Oh, včeraj sem pa spet ostala dolgo v 
Modni hiši?«
Druga: »Zakaj pa, a si nakupovala?«
Prva: »Ne ne, spet je elektrike zmanj-
kalo, pa sem ostala cel dan na tekočih 
stopnicah!«

Skoraj
Janezek vesel priteče domov iz šole: 
»Očka, očka! Danes sem skoraj dobil 
petico! Očka: » Kako to misliš skoraj?« 
Janezek: »Hja, dobil jo je tisti, ki je se-
del zraven mene.«

Kraja
Moški pusti avto na parkirišču in nanj 
nalepi listek: »Ne vlamljaj, nimam av-
toradia!« Ko pride nazaj, avta nikjer, 
na tleh pa najde listek, na njem pa 
dopisano: »Ne sekiraj se, ga bomo že 
montirali!«

Kredenca
Haso je kupil kuhinjsko kredenco in 
jo trudoma vleče proti domu. Sreča ga 
Mujo in vpraša: »Kaj pa to delaš Haso? 
Kje je Fata, da bi ti pomagala?«
»Poglej jo, v kredenci sedi in drži šipe!« 
odgovori Haso.

Podobnost
Dva bratca – dvojčka se pogovarjata.
»Koga imaš ti raje, očka ali mamico?«
»Mamico. Očka ne maram.«
»Zakaj ne?«
»Nekaj dni nazaj sem ga videl, kako je 
najino mleko kradel!«
»A res. No, saj je vseeno v redu.«
»Ja, se spomniš, ko naju je peljal v klub 
samskih mamic?«
»Seveda, in vse so bile zgoraj brez.«
»Jaaa, vsi trije smo se slinili kot polž 
slinar.«
»Komu pa misliš da sva bolj podobna, 
mamici ali očku?«

»Dedku!«
»Zakaj?«
»Vsi smo plešasti, ne znamo hoditi, pa 
še enake plenice nosimo.«

Napojeni konji
Pred rdečo lučjo na semaforju se voz-
nik ferarija zaustavi poleg klia. Voznik 
ferarija odpre okno in reče vozniku 
klia:
»Poglej se, v kakšni konzervi se voziš! 
Da te ni sram! Poglej moj avto, ki ima 
400 konj!«
In že je posvetila zelena luč. Voznik 
ferarija je speljal in že ga ni bilo več. 

Voznik klia pa je speljal previdno. Ko 
je pripeljal do ostrega levega ovinka, 
je v jezeru zagledal prevrnjen ferari, 
iz njega pa je lezel nepoškodovani vo-
znik. Voznika klia je zaustavil, odprl 
okno in vprašal:
»Si moral napojiti vse konje?«

Nasmeh
»O, mlada gospodična. Vedno kadar 
vas vidim, kako se smejite, vas želim 
povabiti k sebi.«
»Ste samski?«
»Ne, zobozdravnik sem.«

LABIRINT
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